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 1391سال شانزدهم، شماره سوم، مرداد و شهريور مجله پزشكي هرمزگان، 

  :نويسنده مسئول
  دكتر محمد ملكوتيان

دانشكده بهداشت دانشگاه علوم 
  پزشكي كرمان

   ايران- كرمان
  +98 341 3205074: تلفن 

  :پست الكترونيكي
m.malakootian@yahoo.com 

  
  1388هاي مايع و جامد عرضه شده در شهر كرمان در سال  ميزان سرب در رژلببررسي 

  
   2آبادي  رضوان پورمحي  2 مريم اسكندري  2 مليحه پورشعبان مازندراني  1 دكتر محمد ملكوتيان

  لوم پزشكي كرمان  گروه بهداشت محيط،   دانشگاه عكارشناس 2   مركز تحقيقات بهداشت محيط،استاد گروه بهداشت محيط 1
   241-246  صفحات 91 مرداد و شهريور  ومس  شماره شانزدهممجله پزشكي هرمزگان  سال 

  دهيچك
يكي از راههاي ورود سرب به بدن . رددگ مواجهه انسان با فلز سرب و جذب آن، سبب ايجاد مشكالت بهداشتي مي مقدمه

هدف از اين پژوهش بررسي . باشد آلوده به اين فلز سنگين ميهاي  خصوص رژلبه انسان استفاده از لوازم آرايشي و ب
  .هاي عرضه شده در شهر كرمان است ميزان سرب در رژلب

 نوع رژلب مايع موجود 9 نوع رژلب جامد و 27از .  انجام شد1388اين مطالعه توصيفي است و در بهمن ماه  :كاروش ر
ها با روش استاندارد اسيد نيتريك،  سازي نمونه پس از آماده. ديد نمونه تهيه گر108 مركز فروش سطح شهر كرمان، 10در 

گيري و نتايج بر حسب ميكروگرم به ازاي هر گرم   با استفاده از دستگاه اسپكتروفتومتر جذب اتمي اندازه ميزان سرب آنها
  .وزن نمونه گزارش گرديد

حداقل و .  بودμg/g33/3  نوع رژلب مايع 9ر  و دμg/g 34/523 نوع رژلب جامد 27ميانگين ميزان سرب در  :نتايج
هاي  ميانگين ميزان سرب در نمونه.  مشاهده گرديدμg/g 81/10749  و μg/g 81/0حداكثر ميزان سرب به ترتيب برابر با 

  . هاي جامد و در رنگهاي تيره بيش از رنگهاي روشن بود مايع كمتر از نمونه
هاي عرضه شده در شهر كرمان بيشتر از   ميانگين ميزان سرب در رژلب،عهنتايج حاصل از مطالبر اساس  :گيري تيجهن

 ،با توجه به اثرات بالقوه فلز سنگين سرب بر سالمتي انسان. باشد رهنمود پيشنهادي سازمان غذا و داروي آمريكا مي
  .ه داخل كشور انجام گيردمورد تدوين استاندارد ملي و كنترل ورود اين نوع از مواد آرايشي ب بايستي اقدامات الزم در

   كرمان-  فلز سنگين سرب- مواد آرايشي :ها كليدواژه
  20/4/90:     پذيرش مقاله 30/3/90:      اصالح نهايي2/7/89: دريافت مقاله

  

  : مقدمه
ـتالل در سـالمتي               ـاد اخ ـنگين باعـث ايج مواجهه با فلزات س

ـي            . گردد مي ت زيرا غير قابـل تجزيـه بيولـوژيكي هـستند و خاص
ـتگاه گـوارش وارد         ). 1( پذيري دارند  تجمع سرب عمدتاً از راه دس

% 1ميزان سرب جذب شده از راه پوسـت كمتـر از           . شود  بدن مي 
ـا   پذيرترين گـروه   آسيب زنان باردار و كودكان از). 2( باشد مي ه

ـازمان  ). 3،4( شـوند   در برابر آلودگي با سـرب محـسوب مـي          س
ي ميـزان سـرب خـون در    بهداشت حد آستانة مجاز بـرا  جهاني

-15ليتر و در كودكان را   ميكروگرم در دسي20-30افراد بالغ را  
قرارگـرفتن در   ). 5( ليتر تعيين كرده است      ميكروگرم در دسي     20

تواند موجـب مـسموميت        معرض سرب از راه تماس پوستي مي      

ـاس            ). 6( گردد ـا تم ماندن سرب به مدت طوالني روي پوست و ي
مواد آرايـشي   ). 7( شود    اعث بروز سرطان مي   دائم آن با مخاط ب    

ـنگين و بعـضاً غيرضـروري چـون سـرب                نيز حاوي فلـزات س
ـارافين و              ). 8( باشند مي ـادي در باقيمانـدن پ فلـز سـرب تـأثير زي

رنگهاي زيبنده روي پوست دارد و هر چه ميـزان سـرب بيـشتر              
در رژلبها  . رددگ  باشد، ماندگاري رنگ روي پوست نيز بيشتر مي       

بات سرب با هدف تثبيت كنندگي رنگ و نيز جهت توليد رنگ            تركي
ها ممكن است از  آلودگي سربي رژلب). 9( ردندگ قرمز استفاده مي

دار در   بندي يا رنـگ سـرب      سرب منتقل شده از لحيم كاري بسته      
آماده سازي محصوالت يا از گرد و غبار آلوده به سرب ناشـي              

ي سرب ساخته شوند، ها در صورتي كه از مواد حاو رژلب. شود
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استفاده مداوم از لوازم آرايشي ممكن است       ). 10( شوند آلوده مي 
ـا عـرق كـردن سـطح                 جذب سرب را در هنگام خوردن رژلـب ي
پوستي كه آغشته به مواد آرايـشي مربـوط بـه صـورت اسـت،               

ـا   ). 9( افزايش دهد ـازمان غـذا و داروي آمريك  U.S. Food( س

and Drug Administration’s ( وديتي در ميـزان سـرب   محـد
ـات،                 ـايج حاصـل از تحقيق ـين نكـرده ولـي از نت مواد آرايشي تعي

ـا اسـتاندارد      توان نتيجه گرفت كه سرب رژلب      مي ها بايـد برابـر ب
اسـت،   )μg/g=PPM( گرم در ليتـر   ميلي 1/0سرب در آبنبات كه     

ها را  ها حضور سرب در رژلب     گزارشات اخير رسانه  ). 11( باشد
دارند كه تحت شرايط معمولي مـصرف،   يان ميتشريح نموده و ب 

عليرغم اهميت  ). 11-13( مقادير بالقوه سرب موجود، مضر است     
ـنجش سـرب در                موضوع، در ايران هنـوز تحقيقـي در جهـت س
ـادي در               ـات زي ـاير كـشورها مطالع رژلب انجام نشده ولي در س

  . رابطه با ميزان سرب در مواد آرايشي صورت گرفته است
اي را روي مواد      نوروم و همكاران مطالعه    2005در سپتامبر   

 انجام داده ،شد طور معمول در نيجريه مصرف ميه آرايشي كه ب 
و نشان دادند كه ميانگين هندسي سرب در سه نوع مادة آرايشي          

  ميكروگرم بر گرم   123-78بين  )  خط چشم و مداد چشم     ،رژ لب (
)μg/g (باشد مي )8 .(  

آزمايــشات تعيــين  قــان بــا، گروهــي از محق2007در اكتبــر 
ـارك   33ميـزان سـرب     ) CSC( درصد سالمتي مواد آرايـشي      م

ـا                 رژلب را سنجيدند و به اين نتيجه رسيد كه بيش از نيمـي از آنه
ـاز        )  نوع 20(  درصد 61يعني   داراي مقادير سربي بيش از حد مج
 اي كه بر روي قيمت و سـالمت  از سوي ديگر مطالعه. باشند مي

دهنده اين واقعيت بود كه       رت گرفت، نشان  هاي مختلف صو    مارك
ـادير بـسيار كمتـري از     Revlon تري مثل مارك ارزان داراي مق

در ). 11( باشـد   مـي  Dier سرب نسبت به انواع گران قيمت مثـل 
 سازمان غذا و داروي آمريكا حد سـرب موجـود در            2009سال  
در صورتي كه پـس     .  تخمين زد  μg/g04/0هاي تجاري را     رژلب
ايشات مشخص شد كه تمامي سطوح سـرب يافـت شـده            از آزم 

ـيش            بينـي   توسط سازمان غذا و داروي آمريكا خارج از حـدود پ
هاي  شده در فرموالسيون رژلب ها، تحت شرايط وجود افزودني        

ـيوه خـوبِ              ـاده شـده در ش رنگي مجاز و ديگر اجزاي تركيبي آم
بر طبق آمار ارائه شـده از سـوي وزارت          ). 14( باشد ساخت، مي 

 ايران سومين مصرف كننـده  ي،بهداشت درمان و آموزش پزشك    

ـارد        لوازم آرايشي در   ـاالنه حـدود يـك ميلي خاورميانه بوده و س
ـا بـه     از آنجا كه خانواده   . كند دالر فرآورده آرايشي مصرف مي     ه

هنگام خريد كمتر به مواد سازنده، انواع و كيفيت لـوازم آرايـشي             
از سـرب بـسيار جـدي       دقت دارند، خطر ايجاد عـوارض ناشـي         

رو، اين تحقيق با هدف بررسي ميزان سـرب در           از اين . باشد مي
رژلبهاي مايع و جامدي كه در دسترس عموم مصرف كننـدگان           

  .     كرماني قرار دارد، شكل گرفت
  

  :روش كار
از .  انجام گرفت  1388اين مطالعه توصيفي در بهمن ماه سال        

ـان       مركز فروش بزرگ لوازم آرايشي موجـو       50 د در شـهر كرم
ـاب        )كـل فروشـگاهها    %20( فروشگاه   10 جهـت اخـذ نمونـه انتخ

اند،  اين فروشگاهها در نقاط مختلف شهر كرمان واقع شده      . گرديد
ـان  . دهنـد  طوري كه كل سطح شهر كرمان را پوشش مي    ه  ب از مي

ـايع جهـت بررسـي              مجموعة لوازم آرايشي، رژلبهاي جامـد و م
ــد   ـاب گرديدن ــرب انتخـ ــزان س ــود در  كل. مي ـاي موج ــة رژلبهـ ي

ـايع       9 نوع رژلب جامد و      27فروشگاههاي انتخابي     نوع رژ لـب م
ـاليز ميـزان سـرب                   بوده است كه سه نمونه از هر نـوع جهـت آن

  .خريداري گرديد
هاي رژلب به طور كامل، جهت ثابت شدن  هر يك از نمونه
 ساعت 12 در دستگاه فور به مدت C º80وزنشان در دماي 

هاي خشك شده با اسيدنيتريك  ك گرم از نمونهي. خشك گرديدند
)HNO3 ( هضم شد و به وسيله حرارت تا نزديكي خشك شدن

سپس سرد شده و عمل هضم با اسيدپركلريك . تبخير گرديد
)HClO4 (افزودن اسيدپركلريك تا زمان تشكيل . انجام شد

.  ادامه يافت،دهندة پايان فرآيند هضم بود فيومهاي سفيد كه نشان
در ادامه . ها تا نزديك خشك شدن حرارت ديدند نمونهسپس 

 10باقيمانده عمليات هضم، با اسيدنيتريك يك موالر به حجم 
 و متعاقب شدليتر رسانده شده و از كاغذ واتمن عبور داده  ميلي

هاي محلول به وسيله دستگاه اسپكتروفتومتر  آن سرب نمونه
 Philips PMQ100X(استيلن -جذب اتمي نوع شعله هوا

منحني كاليبراسيون . گيري گرديد اندازه) ساخت كشور انگلستان
، 5/0، 4/0، 3/0، 2/0، 1/0( هاي مناسب سرب با استفاده از غلظت

 كه با محلول استاندارد تيترازول سرب، 1000 و 100، 10، 1
رسم و آنگاه با ) ساخت شركت مرك آلمان تهيه شده بودند
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243  1391ه سوم، مرداد و شهريور سال شانزدهم، شمارمجله پزشكي هرمزگان، 

له از دستگاه، غلظت سرب توجه به ميانگين اعداد جذبي حاص
 ها با استفاده در نهايت داده). 9( موجود در هر نمونه تعيين گرديد

  . تحليل گرديدSPSSافزار  از آمار توصيفي و نرم
  

  :نتايج
 9 و در    34/523 نوع رژلب جامد     27ميانگين غلظت سرب در     

ميانگين غلظت سرب موجود در .  بودμg/g33/3 نوع رژلب مايع 
 ذكـر   1  شـماره  جـدول  جامد و مايع مورد مطالعه در     انواع رژلب   
ـا    . گرديده است  μg/g81/10749  حداكثر ميـزان سـرب برابـر ب

، 17 با رنگ قرمز كم رنگ و با كد رنگ           2 شمارة    مربوط به نمونه  
 μg/g81/0 حداقل ميزان سرب برابر با . ساخت كشور چين بود

ـين و            20در نمونة شمارة     ـاخت كـشور چ   با رنـگ صـورتي، س
ـاخت   189اي با كد رنگ       با رنگ نقره   17همچنين نمونه شماره      س

 نوع  36ميانگين غلظت سرب در     . كشور انگلستان مشاهده گرديد   
 . بودμg/g33/393 رژلب مايع و جامد مورد بررسي برابر با 

طـور متوسـط      نتايج حاصل از اين مطالعه نشان داد كـه بـه          
ـاي جامـد بيـشتر از نمو         غلظت سـرب در نمونـه      ـايع    نـه ه ـاي م ه

هايي  در مجموع بيشترين غلظت سرب مربوط به رژلب       . باشد  مي
  . اي بسيار تيره بود هاي قرمز پررنگ و متعاقب آن قهوه با رنگ

توان ارتباط مستقيمي بين قيمـت رژلـب و    در اين مطالعه نمي 
توان گفت كه انواع بسيار   اما مي .ميزان سرب موجود در آن يافت     

  .قادير كمتري سرب بودندارزان قيمت حاوي م
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

هاي جامد  غلظت سرب موجود در انواع رژلب -1جدول شماره 
  و مايع آزمايش شده

ميانگين غلظت سرب   )كد(رنگ   شماره  نوع
(µg/g±SD) 

  98/186±00057/0  )106(زرشكي   1  جامد
  81/10749±1/0  )17(قرمز   2  جامد
  3±001/0  )511(اي كم رنگ  قهوه  3  جامد
  63/605±095/0  )02(صورتي   4  جامد
  004/1±001/0  )126(صورتي كم رنگ   5  جامد
  5±001/0  )115(اي تيره  قهوه  6  جامد
  004/1±001/0  )بدون كد(نارنجي   7  جامد
  5±001/0  )783(اي كم رنگ  قهوه  8  جامد
  3±001/0  )130(اي  قهوه  9  جامد
  4±001/0  )02(صورتي   10  جامد
  2±001/0  )بدون كد(ره اي تي قهوه  11  جامد
  08/631±0057/0  )بدون كد(قرمز پررنگ   12  جامد
  81/1284±0115/0  )بدون كد(صورتي   13  جامد
  99/611±095/0  )36(صورتي   14  جامد
  2±001/0  )16(اي  قهوه  15  جامد
  4±001/0  )219(اي  قهوه  16  جامد
  81/0±001/0  )189(اي  نقره  17  جامد
  3±001/0  )70(تيره اي بسيار  قهوه  18  جامد
  4±001/0  )6(اي  قهوه  19  جامد
  81/0±01/0  )بدون كد(صورتي   20  جامد
  31/1±001/0  )بدون كد( ساعته 24قرمز   21  جامد
  5±001/0  )66(اي  قهوه  22  جامد
  2±001/0  )15(اي  قهوه  23  جامد
  2±001/0  )بدون كد(اي كم رنگ  قهوه  24  جامد
  3±001/0  )22(اي تيره  قهوه  25  جامد
  4±001/0  )21(اي  قهوه  26  جامد
  4±001/0  )18(بنفش   27  جامد
  1±00057/0  )106(زرشكي   28  مايع
  5±001/0  )62(اي روشن  قهوه  29  مايع
  2±001/0  )54(ياسي   30  مايع
  2±001/0  )14(بنفش   31  مايع
  3±001/0  )17(اي كم رنگ  قهوه  32  مايع
  2±001/0  )34(صورتي تيره   33  مايع

  3±001/0  )12(اي كم رنگ  قهوه  34  ايعم
  4±001/0  )10(صورتي تيره   35  مايع
  8±001/0  )24(اي كم رنگ  قهوه  36  مايع

  
  :گيري بحث و نتيجه

ـال         ـاران در س ـتان ميـزان      1982تسانكوو و همك  در بلغارس
ـايه چـشم و                 سرب موجود در سه نوع ماده آرايـشي رژ لـب، س

ـانگين         در ). 15(  گـزارش نمودنـد    μg/g 1/41پودر را به طـور مي
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 نوع رژلب جامـد مـورد       27كه ميانگين غلظت سرب در       صورتي
ـال   .  مـشاهده شـد    μg/g 34/523بررسي در ايـن مطالعـه        در س

ـاران در نيجريـه ميـزان سـرب موجـود در               2005  نوروم و همك
ـانگين         ـين نمودنـد    μg/g 5/105رژلب را به طـور مي كـه  ). 8(  تعي

ـا مطالعـه حاضـر         حاكي از كمتر بودن ميزان سرب       در مقايسه ب
 در سازمان غذا و 2009نانسي هپ و همكاران در سال       . باشد مي

ـاري را      داروي آمريكا متوسط سرب موجود در رژلـب        ـاي تج ه
μg/g 07/1  ـال     ). 14(  گزارش نمودند ، دارك  2007همچنين در س

 "تعيين درصد سالمتي مواد آرايـشي      "و همكاران با آزمايشات     
 گزارش μg/g 03/0  الي 65/0ع رژلب را بين  نو33ميزان سرب 

ـانگين ميـزان سـرب در           ). 11( نمودند  نـوع   27در اين بررسي، مي
 μg/g 333/0 نوع رژلب مايع 9 و در μg/g 334/52 رژلب جامد 

ـاي    بود كه حاكي از باالتر بودن ميـزان سـرب در كليـه نمونـه               ه
ـان در              رژلب مورد مطالعه موجـود در فروشـگاههاي شـهر كرم

ـازمان غـذا و داروي           م قايسه با رهنمـود پيـشنهادي از سـوي س
  . باشد ليتر مي گرم در  ميلي1/0آمريكا يعني 

تركيبات اوليه سازنده رژلب شامل موم، روغن، الكل و رنـگ           
ـتفاده بـه         باشند و سرب به دليل آلودگي رنگ       مي ـاي مـورد اس ه

ـاختار         در رژلب از رنگ   . گردد رژلب منتقل مي   ـا س ـاي طبيعـي ب ه
شود كه   هاي سنتزي با ساختار معدني استفاده مي       گياهي و رنگ  

هاي اكسيد آهن، اكسيد تيتانيوم،      هاي معدني شامل رنگ دانه     رنگ
ـنتزي ممكـن      رنگ). 16،17(باشند   مي... اكسيد آلومينيوم و   هاي س

ـند             است حاوي مقادير متفاوتي از فلزات سنگين مانند سـرب باش
توانـد    سرب در مطالعه حاضر مي     دليل بيشتر بودن مقادير   ). 16(

ـاخت       استفاده از رنگ   ـاوت سـرب در س هاي معدني با مقادير متف
در اين مطالعه بيشترين غلظت سـرب مربـوط بـه           . ها باشد  رژلب

اي بـسيار    هاي قرمز پررنگ و متعاقب آن قهوه       هايي با رنگ   رژلب
ـال                ـاران كـه در س ـالح و همك  در 2009تيره بود كه با مطالعه ص

ن نيـز   آدليل  . خواني دارد   هم ،ن سعودي انجام شده است    عربستا
هاي با رنگ    هاي سنتزي معدني در ساخت رژلب      استفاده از رنگ  

ـنگين         ). 18( ذكر شده است   تر تيره با توجه به اثرات بالقوه فلـز س
سرب بر سالمتي انسان و نيز وجود مقادير باالي سرب در ايـن             

ات الزم بـراي كنتـرل    طـور كلـي تمهيـد     ه  ماده آرايشي، بايستي ب   
مـورد   ورود فرآوردهاي نامرغوب آرايشي به كشور انجام و در        

تــدوين اســتاندارد ملــي بــراي ميــزان مجــاز غلظــت ســرب در  
. هاي ساخته شده و توزيع شده در سطح كشور اقدام گردد رژلب

از آنجا كه هر اندازه رژلب زمان بيشتري روي پوست قرار گيرد، 
گردد،  يق پوست و از راه بلع بيشتر ميجذب و انتقال سرب از طر     

از آنجا كه استفاده از     . بايستي مدت استفاده از آن نيز كاهش يابد       
ـيه                ـالي سـرب خـون همـراه اسـت، توص ـا افـزايش احتم رژلب ب

ـات بعـدي ميـزان سـرب خـون در گـروه           مي شود كـه در مطالع
  .كننده نيز مورد بررسي قرار گيرد مصرف 

  
  :سپاسگزاري

 نظر مركز تحقيقات بهداشت محيط دانشگاه اين طرح زير
علوم پزشكي كرمان و با حمايت مالي معاونت تحقيقات و 

نويسندگان از همكاري . وري اين دانشگاه انجام شده استآ فن
قاي مهندس محمد احمديان عضو هيات علمي گروه بهداشت آ

حمايتهاي علمي آقاي دكتر  محيط دانشكده بهداشت كرمان و
  .نمايند تشكر و قدرداني ميهيوا حسيني 
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ABSTRACT 
 

Introduction: Human exposure with Lead can cause health problems. Use of cosmetics, 
especially lipsticks contaminated by this heavy metal is counted one of the entrance ways of 
lead into body. The purpose of this study was to evaluate the amount of lead in lipstick in 
cosmetics shops of Kerman, Iran.  

Methods: This descriptive study was performed during Jan to Feb - 2010. All cosmetics 
shops of the city were selected for determination of lead level in lipsticks. A total of 108 
samples were prepared from 27 solid brands and 9 liquid brands of lipsticks exist in 10 
cosmetics sale center of Kerman city. After preparation of sample by acid nitric method, the 
lead content of samples was measured by Flame Atomic Absorption Spectrophotometer. All 
results are expressed in µg/g. 

Results: Mean concentration of lead in 27 measured solid types was 523.34 μg/g and in 9 
liquid base types was 3.33 μg/g. Minimum and maximum concentrations of lead were 
0.81μg/g and 10749/81μg/g, respectively. Average lead concentrations of liquid base 
samples and also lipsticks with light color were lower than that of dark color solid base 
lipsticks.  

Conclusion: In attention to potentially effects of heavy metals on body function and also 
exist of high level lead in this cosmetics, it is essential to control sale of these products and 
prepare  national standards for cosmetics in the country. 
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