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ABSTRACT

Background & objectives: The tendency of humans, especially women, to have the beautiful
appearance, has increased the use of the chemical hair colors.  Heavy metals such as lead,
arsenic and nickel are present in these products as a preservative and colorant. The purpose of
this study was to determine the level of these elements in Iranian and foreign hair colors
brands and compare them.
Methods: This study was a cross-sectional study. Four Iranian and four foreign brands of hair
colors were selected and collected from the hairdresser's of Hamadan. After the acid
digestion process, the concentration of three elements of lead, arsenic and nickel was
measured using atomic absorption spectroscopy and reported as micrograms per kilogram of
dry weight. SPSS 24 software was used for statistical analysis and independent t-test and
ANOVA were used for comparing Iranian and foreign brands.
Results: The mean concentrations of lead, arsenic and nickel in 4 types of Iranian hair colors
were 14.5, 12.01 and 8.78 (μg/kg), respectively. The mean concentrations of these three
elements in 4 types of foreign hair colors were 5.39, 0.91 and 1.92 (μg/kg), respectively.
There was a significant difference between the concentrations of lead, nickel and arsenic in
Iranian compared to foreign hair colors (p<0.05).
Conclusion: The mean concentrations of lead, nickel and arsenic in both Iranian and foreign
brands were within the range suggested by Food and Drug Administration (FDA). Although,
the average levels of these elements in Iranian hair colors were higher than foreign brands.
Therefore, it is necessary to take appropriate measures to develop a national standard and
control the quality of this type of cosmetics.
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19/10/97پذیرش:29/2/97دریافت:

قدمهم
محصوالت آرایشی چندین هزار سال است کـه مـورد   

. استفاده از رنگ مو )1(گیرد ها قرار میاستفاده انسان
هزار 4باستان به حدود رومیان براي اولین بار توسط

. اسـتفاده از محصـوالت   )2(گـردد  سال پیش بـاز مـی  

آرایشی در بین تمام سطوح طبقات جامعه رایج شـده  
ــا،  )3(اســت . گــرایش مــردم نســبت بــه ظــاهري زیب

اســتفاده از محصــوالت آرایشــی را افــزایش داده و از 
ی اثـرات جـانبی ایـن    طرف دیگر، محققـان بـه بررسـ   

بـر اسـاس مطالعـات    .)4(اند مند شدهمحصوالت عالق

چکیده
اي شـیمیایی را افـزایش داده   به ویژه زنان براي داشتن ظاهري زیبا، استفاده از رنـگ موهـ  هاتمایل انسانو هدف:زمینه

در این محصوالت به عنوان ماده نگهدارنده و رنگی وجود دارند. هدف از سرب، آرسنیک و نیکلاست. فلزات سنگینی مانند 
.بودبرندهاي ایرانی و خارجی و مقایسه بین آنها انجام این مطالعه تعیین غلظت این عناصر در رنگ موهاي

چهار برند ایرانی و چهار برند خارجی از رنگ موهـاي  جهت انجام آن، که بودمقطعی طالعه میک این پژوهش، :ش کاررو
سرب، پس از مراحل هضم اسیدي، غلظت سه عنصر.ندهاي سطح شهر همدان انتخاب و جمع آوري شددر آرایشگاهرایج 

گیـري  کیلوگرم وزن خشـک انـدازه  برحسب میکروگرم برجذب اتمیاسپکتروسکوپی دستگاه با استفاده از آرسنیک و نیکل
هاي ایرانی و خارجی از آزمون تی مسـتقل و  و براي مقایسه برندSPSS-24افزارنرمآماري ازتجزیه و تحلیل جهت شد. 

تحلیل واریانس استفاده گردید.
، 50/14ترتیـب  بـه µg/kgایرانی بر حسب نوع رنگ مويچهارمیانگین غلظت عناصر سرب، آرسنیک و نیکل در ها:یافته

، 39/5به ترتیب µg/kgرنگ موي خارجی بر حسب نوعچهاربدست آمد. میانگین غلظت این سه عنصر در 78/8و 01/12
بدست آمد. بین غلظت فلز سرب، نیکل و آرسنیک در رنگ موهاي ایرانی در مقایسه با رنگ موهاي خارجی 92/1و 91/0

). >05/0pاختالف معناداري مشاهده شد (
هاي سرب، نیکل و آرسنیک در هر دو نوع برند ایرانی و خارجی، مطابق اسـتانداردهاي  میزان غلظتمیانگین:يریگجهینت

میانگین میزان ایـن  بود، اگرچه (FDA)مریکا آموجود و در حد مجاز و قابل قبول تعیین شده توسط سازمان غذا و داروي 
تـدوین  جهـت در مناسـب اقدامات الزم استبنابراین خارجی بیشتر بود. عناصر در رنگ موهاي ایرانی نسبت به برندهاي

انجام شود.این نوع مواد آرایشی کیفیتاستاندارد ملی و کنترل 
اسپکتروسکوپی جذب اتمیسرب، نیکل، آرسنیک، رنگ مو، :کلیديه هايواژ
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در میان محصوالت مختلف آرایشی، رنـگ  انجام شده 
ترین محصوالت هستند، بطـوري  موها جزء پرفروش

درصـد  10سـال و  18که بیش از یک سوم زنان باالي
سال در آمریکاي شمالی، اروپا و ژاپن 40مردان باالي 

. برخــی از عناصــر )5(کننـد  از رنـگ مــو اسـتفاده مــی  
سنگین محصوالت آرایشی در حـین فراینـد تولیـد در    

فلـزات  . )1(شـوند  کارخانه وارد ایـن محصـوالت مـی   
نیکل و سـایر فلـزات   ،مختلف از جمله کادمیوم، سرب

هاي معمول زیست محیطـی بـوده و   سنگین از آالینده
روند و احتمـاالً در محصوالت آرایشی مختلف بکار می

هاي رنگ حضور دارند به عنوان ناخالصی در افزودنی
از . )3(که با غشاهاي مختلف بـدن در ارتبـاط هسـتند    

،مطلوب عنصر آرسنیک بر پوست و مـو جمله اثرات نا
هـا  بثورات پوستی، ریـزش مـو و از بـین رفـتن نـاخن     

. فلز سرب یکی از عناصر آلـوده شـناخته   )6(باشد می
شده است و در معرض قرارگرفتن با این عنصر حتـی  
به نسبت کم، منجر به مشکالت جدي از جملـه اخـتالل   

و )7(دستگاه تولید مثل در سیستم عصبی، اختالالت در
، سـمیت مـزمن و حـاد،    )8(هاي پوسـتی  ایجاد آلرژي

عروقـی،  -هـا، بیمـاري قلبـی   تغییرات پاتولوژي انـدام 
استخوان، کبد، شکنندگی مو، ریزش مو و حتی انـواعی  

هـا در اثـر تجمـع زیـاد ایـن فلـز در بـدن        از سرطان
روزانه چندین هزاران نفـر از مـردم از   . )9(گردد می

کنند و این محصـوالت  محصوالت آرایشی استفاده می
هـا در تمـاس   نروي پوست و مـو انسـا  بطور مستقیم 

.)10(شود است و محتویات آن جذب بدن می
هاي ورود این عناصر به بدن متنوع هسـتند  اگرچه راه

ولی مطالعات نشان داده است که مثال در مورد سرب، 
ــوازم آرایشــی و  85 ــق ل درصــد راه ورود آن از طری

7افتد، در حـالی کـه فقـط    میاقجذب آن به بدن اتف
ــق آب،  ــد از طری ــذا و  5درص ــق غ ــد از طری 3درص

.)11(شود میدرصد از طریق هوا وارد بدن
ــه   ــورهاي نیجریـ ــیاري در کشـ ــات بسـ ، )12(مطالعـ

ــطین  ــتان ،)13(فلسـ ــورها  )14(انگلسـ ــر کشـ و دیگـ
منظور تعیین غلظت فلزات سنگین در مواد آرایشی به

مصـرف  در ایران نیز، به دلیل اینکـه  انجام شده است. 
باشـد و بـر اسـاس    محصوالت آرایشی بسیار شایع می

ــی  ــرین بررس ــازار  آخ ــین ب ــران دوم ــا، ای ــزرگ ه ب
ر خاورمیانه را به خـود اختصـاص   محصوالت آرایشی د

اسـتفاده از ایـن محصـوالت    سـن دهـد. از طرفـی   می
ایـن موضـوع   آرایشی رو به کاهش است، لذا امـروزه 

ــوب   ــور محس ــده در کش ــران کنن ــائل نگ ــی از مس یک
است. جلب نمودهشود و توجه محققین را به خود می

قوانین مربوط به محصوالت آرایشی حد مجاز معینـی  
از غلظت فلزات سـنگین ارائـه نـداده اسـت، بنـابراین      

طور دقیق افزایش آنهـا را در محصـوالت   توان بهنمی
ــخص  ــی مش ــتانداردهاي  آرایش ــه در اس ــرد. اگرچ ک

حـد  1مریکـا آشده توسط سـازمان غـذا و داروي   ذکر
تعریف شده است g/kgµ20000مجاز سرب، غلظت 

ــر از   ــن غلظــت، کمت ــادا ای ــق اســتانداردهاي کان و طب
g/kgµ10000 معرفی شده است. براي غلظت برخی

کروم، نیکل، آرسـنیک، مـس و روي حـد    فلزات مانند 
ــی ت ــاز خاص ــتانداردهاي  مج ــت. اس ــده اس ــف نش عری

بـر اسـاس   المللی حد مجاز غلظت آنهـا را عمومـاً  نبی
دوده را بــین ــــــنجند و ایــن محــــسمــیربـــــس

g/kgµ20000-1000015-17(کنند میمعرفی(.
جام شده بـر روي محصـوالت آرایشـی    در مطالعات ان

همگی از روش خاکسترسازي و اسپکتروسکوپی جـذب  
اتمی استفاده شده است و این مسئله در مورد تمـامی  

آرایشی از جمله رنگ مو قابل تعمیم اسـت.  محصوالت
ــراي      ــز ب ــیدي نی ــم اس ــتقیم هض ــه از روش مس البت

شود، ولی بـا توجـه بـه    میمحصوالت آرایشی استفاده
بخش بسیار زیادي از محصوالت آرایشـی، مـواد   اینکه 

آلی و شیمیایی است، بنـابراین روش خشـک کـردن و    
خاکسترسازي براي از بین بردن ترکیـب شـیمیایی آن   

تا بعدها با هضم اسیدي بتـوان  باشدمیرین روش تبه
.)17(میزان عنصر سنگین در نمونه را سنجید 

کنندگان اینکه کشور ما از بزرگترین مصرفبا توجه به
تـاثیر  همچنـین  و اسـت لوازم آرایشـی در خاورمیانـه   

1 Food and Drug Administration (FDA)
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نامطلوبی که این محصوالت بر سـالمت افـراد جامعـه    
محققـان را بـه بررسـی    ایـن امـر همـواره    گذارد، می

میزان عناصر در محصـوالت آرایشـی ترغیـب کـرده     
خلی انجـام شـده بـر    با این حال اکثر مطالعات دااست.
ــروي  ــوده و   وادم ــم ب ــایه چش ــب و س ــی رژل آرایش

باشـند. لـذا از   میمطالعات مرتبط با رنگ مو محدود
اي داخلی و وهکه تحقیق جامعی بر روي رنگ مآنجائی

خارجی بـه طـور همزمـان، جهـت مقایسـه برنـدهاي       
بـا  ، این مطالعه صرفاًبودداخلی و خارجی انجام نشده 

مصـرف  پررنـد ایرانـی و خـارجی   چند بسهیهدف مقا
.در سطح شهر همدان انجام شدرنگ مو 

روش کار
نـد خـارجی از   چهار نوع برنـد ایرانـی و چهـار نـوع بر    

ــگ مو  ــی رنـ ــول آرایشـ ــرف، از محصـ ــاي پرمصـ هـ
آوري هاي سطح شهر همدان انتخاب و جمـع آرایشگاه

شدند. نوع محصول آرایشـی و حتـی رنـگ محصـول،     
ت بودن محصول آرایشـی،  تیرگی، روشنی روشن و ما

آن حتـی در یـک برنـد    در میزان عناصـر موجـود در   
باشد. به همـین دلیـل در ایـن    میگذارخاص نیز تاثیر

ي مشابه (از یـک شـماره رنـگ) در دو    هامطالعه رنگ
برند داخلی و خارجی متفاوت انتخاب شدند.

گرم از هـر هشـت   10براي انجام کار، در ابتدا حدود 
چینـی ر در هشـت ظـرف بوتـه   نظگ موي مورد ــرن

mL30 ــدهوزن ــاي ش ــه 100و در آون در دم درج
سانتیگراد تا زمانی که به یک وزن ثـابتی برسـد، قـرار    

هـاي  سازي بوتهبعد از آن، جهت خاکسترداده شدند.
سـانتیگراد قـرار داده   ه درجـ 200چینی ابتدا در دماي 

سانتیگراد (به ازايه درج400شدند و سپس دما را تا 
درجه افزایش دما)، افـزایش داده  100هر یک ساعت 

ـ   8و  ه ساعت در این دما نگه داشـته شـدند. در مرحل
ــ  ــه بوت ــد ب ــتر،  ه بع ــاوي خاکس ــی ح ــید ml5چین اس

اضــافه نمــوده تـا تمــام خاکســتر در  M6کلریـدریک  
تماس با اسید قرار بگیرد. سپس محلول بر روي هیتـر  

ml10ل دریا حمام آبی قرار داده شد و رسوب حاصـ 

حل شد. با دقت بوته را به چـرخش  M4اسید نیتریک
درآوررده تا تمام خاکسـتر در تمـاس بـا اسـید قـرار      

طـور  گیرد. اگر خاکستر موجود در بوتـه بـا اسـید بـه    
کامل هضم نشده باشد، باید مدت زمـان بیشـتري در   

طور کامل با اسید حـل  هحمام آبی قرار داده شود تا ب
بـه مـدت   ش پالستیکی پوشانده و شود. محلول با پوش

ي قرار داده شـد. سـپس   ایک الی دو ساعت در گوشه
محلول موجود در بوته به طورکامل هم زده شـده و  

را هـا فالکون انتقال داده شد. سپس لولهه به داخل لول
در سانتریفیوژ قرار داده تا پس از جدا کردن رسـوب،  

یـک  محلول یکنواختی بدست آید. جهت کنترل کیفـی،  
و M6شــاهد محتــوي اســید کلریــدریک     ه نمونــ

. )18(آماده شد M4اسیدنیتریک
ــه  ــزات ســرب، نیکــل و آرســنیک در نمون غلظــت فل

ــا دســتگاه موهــاي هضــم شــده،رنــگ جــذب اتمــیب
Thermo موجود در آزمایشگاه معاونت غذا و داروي

گـرم برکیلـوگرم وزن خشـک    همدان بر حسب میکرو
ــتفاده از     ــا اس ــی ب ــذب اتم ــتگاه ج ــد. دس ــنجش ش س

ي اسـتاندارد مـورد   هـا استاندارد کالیبره شد. محلـول 
نیاز جهـت رسـم منحنـی اسـتاندارد، از محلـول مـادر       

میکروگرم برکیلوگرم هر فلز تهیه شـدند. بعـد   1000
ي هـا ي اسـتاندارد، نمونـه  هـا از قرائت جذب محلـول 

قرائـت شـدند.   هـا داده و جـذب آن اصلی به دستگاه 
براي فلز سـرب  Rخطی بودن نمودار توسط محاسبه

و بـراي فلـز آرسـنیک    999/0، براي فلز نیکل 998/0
1تشـخیص حـد  ه به دست آمد. بـراي محاسـب  996/0

گیـري  انـدازه 10فلزات سرب نیکل و آرسنیک، جذب 
بالنک توسط دسـتگاه قرائـت شـد. حـد     ه تکراري نمون

ه جذب اتمی براي فلزات سرب، نیکل و تشخیص دستگا
004/0و 002/0، 57/1آرسنیک بـه ترتیـب برابـر بـا     

ــین شــد. ســپس ــر در  تعی ــزات مــورد نظ غلظــت فل
دسـتگاه  ي هضم شده رنگ موهاي مختلف بـا  هانمونه

برحسـب میکروگـرم بـر کیلــوگرم وزن    جـذب اتمـی  
گیـري آرسـنیک از   خشک محاسبه شـد. روش انـدازه  

1 Limit of Detection
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ورد اسـتفاده دو محلـول   یدان مـ روش هیدرید و اکس
کلریدریک و یـک محلـول بـازي سـدیم     اسیدي اسـید 

المپ مورد اسـتفاده بـراي   بروموهیدرید بوده است.
عنصر مخصوص به هر عنصر بـوده و بنـابراین از   هر

سه نوع المپ سرب، نیکـل و آرسـنیک اسـتفاده شـد.     
گیري بایستی نکته قابل توجه این است که جهت اندازه

پ با برند دستگاه مشابه باشند.برند الم
جهت جلوگیري از آلودگی به عناصـر، تمـامی مراحـل    

ي هـا کار پس از خاکسترگیري در زیر هـود، بـا فـالکن   
استریل و آب دیونیزه انجام شد. 

SPSS-24ها از نـرم افـزار   جهت تجزیه و تحلیل داده

براي مقایسه دو نمونه مستقل از آزمون استفاده شد.

ــی ــون  مســتقل -ت ــا اســتفاده از آزم ــتفاده شــد. ب اس
هـا و فـرض   اسمیرنف، نرمال بودن داده-کلموگروف

هاي دو گروه را با استفاده از آزمـون  برابري واریانس
لون مورد بررسی قرار گرفت. بـراي مقایسـه میـزان    
غلظت عناصر بر حسب نوع برند ایرانـی و خـارجی از   

ه شد. استفاد05/0تحلیل واریانس در سطح معناداري 

هایافته
میانگین غلظت فلزات سرب، نیکل و آرسـنیک در هـر   
یک از برندهاي رنگ موهاي ایرانی و خارجی بر حسب 

µg/kg  نشـان داده شـده   1بطور جداگانه در جـدول
است. 

وزن خشک) در هر یک از برندهاي رنگ موهاي ایرانی و خارجیµg/kgغلظت فلزات (بر حسب میانگین.1جدول
)µg/kgآرسنیک ()µg/kgنیکل ()µg/kgسرب (برندمورنگ

ایرانی

A)10n=(92/0±71/901/0±13/088/0±19/3
B)10n=(18/1±80/1476/0±43/559/0±69/9
C)10n=(59/1±16/1229/1±50/1135/1±98/18
D)10n=(01/1±35/2100/1±10/1803/1±54/16

خارجی

E)10n=(40/1±96/902/0±06/003/0±15/0
F)10n=(83/0±13/963/0±75/134/0±08/1
G)10n=(42/0±99/101/0±01/002/0±02/0
H)10n=(27/2±52/350/0±84/104/1±41/6

>p(001/0<001/0<001/0آماره (

ترین شود، پایینمشاهده می1همانطور که در جدول 
ـــم ـــزان عنـی ـــر سـص ـــ ــــرند ایـرب در ب Cی ـران

)µg/kg59/1±16/12   و باالترین میزان ایـن فلـز در (
) دیـده شـد. در   D)µg/kg01/1±35/21برند ایرانی

Aترین میزان عنصر نیکـل در برنـد   این مطالعه، پایین

)µg/kg01/0±13/0  ــت در ــزان غلظ ) و بیشــترین می
) تعیـــین گردیـــد.   D)µg/kg00/1±10/18برنـــد  

Aعنصر آرسنیک در برنـد  ترین میزان همچنین پایین

)µg/kg88/0±19/3 و بــاالترین میــزان غلظــت ایــن (
) مشاهده شـد.  C)µg/kg35/1±98/18فلز در برند

ترین میـزان عنصـر   در بین رنگ موهاي خارجی پایین
مشــاهده شــد. Gســرب، نیکــل و آرســنیک در برنــد 

و بـاالترین  Eباالترین میـزان عنصـر سـرب در برنـد     

ــل   ــزان عنصــر نیک ــد می ــین Hو آرســنیک در برن تعی
هـاي فلـزات در رنـگ موهـاي ایرانـی و      گردید. داده

خارجی بـر حسـب نـوع برنـد بـا اسـتفاده از آزمـون        
). <05/0pاسمیرنف نرمال بدست آمد (-کلموگروف

هـا بـر اسـاس    همچنین با توجه به همگـن بـودن داده  
)، جهت مقایسه میانگین غلظـت  <05/0pآزمون لون (

سرب، نیکـل و آرسـنیک، از آزمـون    هر یک از عناصر
استفاده شد. بین غلظـت  یکطرفه ANOVAپارامتري 

لی ـــ گ موهـاي داخ ـــرند رنــوع بــرب با نــفلز س
)A,B,C,D) و خــارجی (E,F,G,H ــاداري ــاوت معن ) تف

). بین غلظت آرسـنیک بـا نـوع    >05/0pوجود داشت (
برند رنگ موهاي داخلی و خـارجی تفـاوت معنـاداري    

). همچنین بین غلظـت نیکـل و   >05/0pاشت (وجود د
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آرسنیک با نوع برند رنـگ موهـاي داخلـی و خـارجی     
).>05/0pتفاوت معناداري وجود داشت (

ه شده در مقاله به صورت نتایج خام مربـوط  ئنتایج ارا
به هر عنصر از هر رنگ مو است که در قسمت آنالیز 

با یکـدیگر مقایسـه شـده    POST HOCنتایج با روش 
ت. میانگین غلظت فلزات سرب، نیکل و آرسنیک بر اس

در رنـگ موهـاي ایرانـی و خـارجی در     µg/kgحسب 
نشان داده شده است.1مقایسه با هم در نمودار 

شک) در رنگ موهاي ایرانی و خارجیوزن خµg/kgمیانگین غلظت فلزات (بر حسبمقایسه.1نمودار

کلـی میـزان   بطـور  در مطالعه حاضر 1نمودار مطابق
غلظت فلزات سـرب، نیکـل و آرسـنیک در برنـدهاي     
ایرانــی بیشــتر از برنــدهاي خــارجی نشــان داده شــد. 

هاي فلزات در رنگ موهاي ایرانـی و خـارجی بـا    داده
اســمیرنف نرمــال -اســتفاده از آزمــون کلمــوگروف

). بنابراین براي مقایسه میانگین <05/0pبدست آمد (
آرسنیک در بین رنـگ  هر یک از فلزات سرب، نیکل و

مستقل استفاده -موهاي ایرانی و خارجی از آزمون تی
شد. غلظت فلـز سـرب، نیکـل و آرسـنیک بـین رنـگ       
موهاي ایرانی و خارجی بـا یکـدیگر تفـاوت معنـاداري     

که غلظت ایـن عناصـر در   ). به طوري>05/0pداشت (
رنگ موهاي ایرانی نسبت به خارجی در مـورد سـرب   

ــو6/2 ــر، در م ــل براب ــورد 5/4رد نیک ــر و در م براب
دهنده تفاوت برابر محاسبه شد که نشان13سنیک آر

فاحش بین میزان آرسنیک در دو نوع برنـد ایرانـی و   
باشد.میخارجی

بحث
مواجهه با فلزات سـنگین سـالمتی انسـان را بـه خطـر      

قابـل تجزیـه بیولـوژیکی هسـتند و     اندازد زیرا غیرمی
بعضـی از ترکیبـات   .)19(خاصیت تجمع پذیري دارنـد 

طـور  مواد آرایشی مثل فلزات سـنگین بـه  موجود در
در کارخانـه وارد  ناخواسته و یا در حین فرایند تولیـد 

از آنجائیکه امـروزه مصـرف   شوند.میاین محصوالت
محصوالت آرایشی در جوامـع مـدرن رو بـه افـزایش     

رو بـه  و سن مصرف این نوع محصوالت شـدیداً بوده
و هـا کاهش است، توجه محققین به سـنجش آلـودگی  

فلزات سنگین این نوع محصوالت ماننـد رژلـب، سـایه    
ایـران  . )20(ب شـده اسـت   جلچشم، سرمه و رنگ مو

ــوع   ــن ن در زمــره کشــورهایی اســت کــه مصــرف ای
ست. لذا در ایـن مطالعـه   امحصوالت در آن بسیار باال

به بررسی غلظت عناصر سـرب، آرسـنیک و نیکـل در    
هشت برند رنگ مو از نوع داخلی و خـارجی پرداختـه   

تا در مقایسه باهم میزان این عناصر مورد بررسی شد
ي مـورد  هـا برنـد الزم به ذکر اسـت کـه  قرار گیرند.

ــرف    ــدهاي پرمص ــژوهش، از برن ــن پ ــی در ای بررس
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ند، ي ســطح شــهر همــدان انتخــاب شــدهــاآرایشــگاه
، هـا کننـده بـه آرایشـگاه   افراد مراجعـه بنابراین عموماً

اختیار زیـادي در انتخـاب نـوع برنـد مـورد اسـتفاده       
زیـادي جهـت   ه نیز هزینهاندارند. از طرفی آرایشگاه

داخلـی و خـارجی نکـرده و    ي مرغـوب هـا خرید برند
ممکن اسـت از برنـدهایی اسـتفاده کننـد کـه کیفیـت       

مطلوبی ندارند.
نتایج مطالعه حاضر نشان داد که غلظت فلز سرب در 
رنگ موهاي ایرانی و خارجی در محـدوده مجـاز ایـن    
ــن عنصــر در   ــزان ای عنصــر قــرار داشــت، اگرچــه می

ه کطوريمختلف، تفاوت معناداري داشت، بهبرندهاي
ـ    ی نسـبت بـه انـواع    مقدار آن در رنـگ موهـاي داخل

در مـورد عنصـر سـرب    بیشتر بود. برابر6/2خارجی 
مطالعات دیگري نیز در محصوالت آرایشـی دیگـر بـر    
روي کرم ضد آفتاب، رژلب، سایه چشـم، حنـا و رنـگ    

العه اي که توسط محمدي مو انجام شده است. در مط
کـادمیوم و  ، بر روي تعیین غلظـت فلـزات   و همکاران

سرب در محصوالت آرایشی (کرم ضدآفتاب، رژلب و 
انجام شد، مشخص گردید که همانند نتـایج  )رنگ مو

هـاي انتخـابی   مطالعه حاضر، میـزان سـرب در مـارك   
تر از حد مجـاز بـود، اگرچـه    محصوالت آرایشی پایین

میــزان ایــن عناصــر در رژلــب بیشــتر از رنــگ مــو و  
و همکـاران نشـان   1جـالد . مطالعه )18(ضدآفتاب بود

هاي حناي کشورهاي مختلـف، سـطح   داد که در نمونه
میکروگرم بر گـرم متفـاوت   98/65تا 29/2سرب از 

ین رنـگ موهـاي   زبود. حنا به عنوان رنگ سنتی و جایگ
ــالکوبی ــیمیایی و خ ــیش ــن  م ــایج ای ــابق نت ــد. مط باش

شـده در  گیـري انـدازه ي سرب هادانشمندان، غلظت
در محـدوده مجـاز قـرار    ي حنـا، اکثـراً  هـا مونـه این ن
گـرفتن در  د؛ بـا ایـن حـال، اثـرات تجمعـی قرار     داشتن

ن اســت در معــرض طــوالنی مــدت ســرب ممکــ    
و . موسـوي )12(کننـده باشـد   کنندگان نگـران مصرف

نشان دادند که با مطالعه بر روي سایه چشم همکاران
ت سـرب در هفـت   تفاوت معناداري بین سطوح غلظـ 

1 Jallad

گروه رنگی مختلف سـایه چشـم وجـود داشـت. رنـگ      
قهوه اي و طالیـی در کلیـه برنـدها بیشـترین غلظـت      
سرب در حالی که رنگ آبی و سـبز کمتـرین غلظـت    

ــتند  ــه)21(ســرب را داش ــین در مطالع ــه . همچن اي ک
ــط  ــورمراديتوس ــوالت  ن ــر روي محص ــاران ب و همک

ه چشـم) انجـام شـد، محتـواي     آرایشی (رژ لب و سـای 
ي مورد استفاده بررسـی  هاسرب و کادمیم در مارك

شد. نتایج آنها نشان داد که غلظت سـرب در رژ لـب،   
میکروگرم گرم بر گرم بـود  08/0-2/5در محدوده 

میکروگرم بر 85/0-90/6ي سایه چشم هاو در نمونه
گرم بود. در این مطالعـه نیـز تفـاوت معنـاداري بـین      

ظت سرب در برندهاي مختلف سایه چشـم  سطوح غل
کـه  و همکاران 2آمارتی. در مطالعه)22(مشاهده شد

48میـانگین سـرب در   بر روي پمـاد مـو انجـام شـد،    
میلـی گـرم بـر کیلـوگرم بـه      26/8شده نمونه آنالیز

. خلیلی ناجی )23(دست آمدکه باالتر از حد مجاز بود
به بررسـی غلظـت فلـزات سـنگین بـاریم،      و همکاران

کادمیوم و سرب در برندهاي مختلـف رنـگ موهـاي    
موجود در بازار تهران پرداختنـد. نتـایج ایـن مطالعـه     

گیـري انـدازه نشان داد غلظت عنصر سرب بر اساس 
روگرم بر کیلـوگرم بدسـت   میکICP ،34/85با روش 

ولـی از  ،)24(آمد که در محدوده مجـاز تعیـین شـد   
نتایج مطالعه حاضر است. اگرچـه  نظر عددي بیشتر از

ست، نتایج متفاوتی در مطالعات مختلف بدست آمده ا
ولی اکثریت آنها به جز چند مورد، غلظت این عناصـر  

رسد میرا در محدوده مجاز تعیین کرده اند. به نظر
که این اختالف در مقدار عـددي سـرب در مطالعـات    

توانـد بـه نـوع    مـی مختلف و همچنین مطالعه حاضـر، 
، نـوع برنـد و همچنـین نـوع رنـگ      گیرياندازهروش 

ي، مشـکی و...) وابسـته   محصول آرایشی (بلوند، قهوه ا
باشد.

نشان داد که غلظـت فلـز نیکـل و    حاضرنتایج مطالعه 
ي مختلــف اســتفاده شــده در هــاآرســنیک در نمونــه

محدوده مجاز قرار داشت، اگرچه مقدار آنها در بـین  

2 Amartey
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رنگ موهاي داخلی و خارجی و انواع برندهاي مختلف، 
با یکدیگر تفاوت معناداري داشت، به طوري که غلظت 

برابــر در مقایســه بــا 5/4یکــل در برنــدهاي داخلــی ن
مقدار آن در انواع خارجی بود و غلظت آرسـنیک در  

برابـر انـواع خـارجی آنهـا بـود.      13ي داخلـی  هانمونه
گزارشات متعدد در کشورهاي مختلف حاکی از وجود 
سطوح مختلف نیکل و آرسنیک در محصوالت آرایشی 

ي هـا نمونـه ي بـر رو و همکـاران  1بلو-آدپوجواست. 
اي انجـام  هـ آرایشی رژ لب، بـرق لـب و کـرم مطـالع    

و میزان عناصر سرب، آرسنیک، نیکل، کـادمیوم  دادند 
و جیوه را سنجیدند. آنها نشان دادند که مقـادیر ایـن   

. )25(دعناصر در این محصوالت در محدوده مجاز بو
و همکـاران  آمـارتی  همچنین در مطالعه اي که توسط

ي هاانجام شد، مشخص شد که غلظت نیکل در نمونه
میلی گرم بر کیلوگرم بود که بیش از 27/11پماد مو، 

. )23(حد مجاز تعریـف شـده بـراي ایـن عنصـر بـود       
ي شـامپو، ژل  هـا و همکاران نیز بر روي نمونـه 2الویال

مو، محافظ مو و روغـن بـدن کـار کردنـد و غلظـت      
عناصر مختلفی مانند آرسنیک، کادمیوم، کروم، مـس،  

نگنـز، نیکـل و روي را مـورد سـنجش     جیوه، منیزیم، م
قادیر در محدوده مجاز قرار دادند. اگرچه اکثر این م

امـا بـه دلیـل اسـتفاده مکـرر، افـراد در       قرار داشـت 
باشـند  مـی معرض خطر آلرژي در حضور این فلزات

ــزل. )26( ــاران3الش ــت و همک ــر را در 25غلظ عنص
ف مـورد سـنجش   لي محصوالت آرایشی مختهانمونه

ــنیک را در     ــر آرس ــت عنص ــا غلظ ــد. آنه ــرار دادن ق
ــدوده  ــین   37/0-67/3مح ــرم تعی ــر گ ــرم ب میکروگ

بسـیار  مطالعـه حاضـر  کردند که در مقایسه بـا نتـایج   
باالتر بود. در مورد بقیه عناصر هم مشخص شـد کـه   

از آنها در حد مجاز و برخی بسیار باالتر بودنـد  برخی
)27(.

1 Adepoju-Bello
2 Lavilla
3 El-Shazl

ــد داخ  ــوع برن ــه از دو ن ــن مطالع ــارجی در ای ــی و خ ل
اي بین میزان عناصر مزبور در استفاده شد که مقایسه

اطالعـات موجـود،  آنها انجام شود. چرا که با توجه بـه 
عنـوان بهتـرین   برخی از کشورهاي غربـی خـود را بـه   

کننـد. امـا   مـی کنندگان محصوالت آرایشی معرفیتولی
نتایج این مطالعه نشان داد که هـر دو نـوع برنـدهاي    
داخلی و خارجی داراي مقادیري از این فلزات هسـتند  
که در هر دو نـوع، میـزان ایـن عناصـر در محـدوده      

تند، اگرچه در برندهاي داخلـی میـزان   مجاز قرار داش
عناصر مزبور باالتر بود. بنابراین ممکن است بـه نظـر   
برسد که با یک بـار اسـتفاده از ایـن محصـوالت و در     
معرض قرارگیري با آنها، به دلیل دوز استاندارد و در 

حتـی  حد مجاز عناصر موجود، بدون خطر باشند، امـا  
در درازمدت مضر تواند میاین میزان قابل قبول هم

این فلزات خاصیت تجمع پذیري دارند و باشد، چرا که 
گیرنـد  میبه مدت طوالنی بر روي پوست و مو قرار

ــیو ــو و    م ــه م ــاندن ب ــیب رس ــب آس ــد موج توانن
لـذا  رفـتن سـاختار کـراتینین مـوي سـر شـوند.       زبینا

توانـد تهدیـد   مـی استفاده مکرر از این نوع محصوالت
و جامعه به حساب بیاید. جدي براي سالمت افراد

نتیجه گیري
ي سرب، نیکل و آرسـنیک در  هامیانگین میزان غلظت

ــابق    ــارجی، مطـ ــی و خـ ــد ایرانـ ــوع برنـ ــر دو نـ هـ
استانداردهاي موجود و در حـد مجـاز و قابـل قبـول     

مریکـا بـود.   آتعیین شده توسط سازمان غذا و داروي 
ي هـا اگرچه میانگین میـزان ایـن عناصـر در رنـگ مـو     

انی نسبت به خارجی بیشتر بـود. هرچنـد   ندهاي ایربر
ي داخلـی  هـا تـوان بـه تمـامی برنـد    این تفاوت را نمی

موجود در بازار کشور تعمیم داد، اما بایستی مدیریت 
شـده در  رسی بیشتري بر روي محصـوالت تولید و باز

انجـام  به دلیل عـدم  کشور وجود داشته باشد. احتماالً
ــنعتی در پر  ــنظم ص ــات م ــهآزمایش ــاوس ــد ه ي تولی

بـودن  نسبت بـه آلـوده  هامحصوالت آرایشی، شرکت
شـده آگـاه نیسـتند. بنـابراین انتظـار     محصوالت تولید
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تـري در  ي کنتـرل کیفیـت دقیـق   هارود که سیستممی
ي مربوطه وجود داشته باشد.هاو شرکتهاکارخانه

تشکر و قدردانی
مقاله حاضر برگرفتـه از طـرح تحقیقـاتی دانشـجویی     

شناســی ارشــد بیوشــیمی بــالینی مصــوبه شــوراي کار
پژوهشی دانشگاه علـوم پزشـکی و خـدمات بهداشـتی     

باشـد. از مـی 9312126596درمانی همدان با شماره 
ي محترم پژوهشی و غذا و داروي دانشـگاه  هامعاونت

علوم پزشکی همدان و همچنین کلیـه افـرادي کـه در    
ردانی اند کمال تشکر و قداین پژوهش همکاري داشته

.آیدبه عمل می
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