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 مجله سالمت و محيط، فصلنامه ي علمي پژوهشي
انجمن علمي بهداشت محيط ايران

 دوره ششم, شماره چهارم, زمستان 1392, صفحات 481 تا 490

پذيرش:  91/12/07دريافت:  91/09/08

تعيين غلظت فلزات کادميوم و سرب در محصوالت آرايشي )کرم ضدآفتاب، 
رژلب و رنگ مو(

مهرنوش محمدي1، عليرضا رياحي بختياري2، صابر خدابنده3
  

چکيده
زمينه و هدف: توس��عه صنعت محصوالت آرايش��ي، گرايش مردم بخصوص خانم ها نس��بت به زيبايي ظاهري، نياز و استفاده از اين محصوالت را 
افزايش داده است. با توجه به حضور فلزاتي چون سرب و کادميوم به عنوان ماده نگهدارنده و رنگي در اين محصوالت، به تعيين غلظت اين فلزات 

در محصوالت آرايشي کرم ضدآفتاب، رژلب و رنگ مو پرداخته شد.
روش بررسي: مارک هاي مختلفي از مواد آرايشي به منظور تعيين غلظت فلزات کادميوم و سرب تهيه شده و غلظت ها با استفاده از دستگاه جذب 

اتمي کوره گرافيتي بر حسب µg/g وزن خشک اندازه گيري گرديد.
يافته ها: با توجه به آناليز داده هاي بدس��ت آمده، به طور کلي ميزان فلز کادميوم کمتر از فلز س��رب بدس��ت آمد. بين غلظت کادميوم در مارک هاي 
مختلف کرم ضدآفتاب و رژلب اختالف معنيداري مش��اهده نش��د )p<0/05( اما بين غلظت فلز سرب در اين دو محصول تفاوت معني داري ديده 

.)p<0/05( بين غلظت هر دو فلز در مارک هاي مختلف رنگ مو اختالف معني داري بدست نيامد .)p>0/05( شد
نتيجه گيري: با وجود اينکه ميزان سرب و کادميوم در مارک هاي انتخابي محصوالت آرايشي اين تحقيق پايين تر از حد مجاز بدست آمد اما غلظت 
کم آنها نس��بت به نتايج مطالعات پيش��ين ميتواند اثرات س��وء خود را از طريق خطرات جدي سالمت انسان و امکان بروز و يا تشديد بيماري هاي 
مختلف از جمله آلرژي، التهاب، بيماري هاي پوستي و غيره اعمال کند. از اينرو مي بايست تهيه و استفاده از اين محصوالت با توجه به استانداردهاي 

موجود صورت پذيرد.
واژگان کليدي: سرب، کادميوم، کرم ضدآفتاب، رژلب، رنگ مو
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2-)نويسنده مسئول(: دکتراي آلودگي محيط زيست، استاديار دانشکده منابع طبيعي، دانشگاه تربيت مدرس، مازندان، ايران

riahi@modares.ac.ir
3- دکتراي اکوفيزيولوژي، دانشيار دانشکده منابع طبيعي و علوم دريايي نور، دانشگاه تربيت مدرس

Arc
hive

 of
 S

ID

www.SID.ir



482
دوره ششم/ شماره چهارم/ زمستان 1392

تعيين غلظت فلزات کادميوم و سرب ...

مقدمه
اس��تفاده از لوازم آرايشي نه تنها توسط طبقه باالي جامعه بلکه 
براي طبقات متوس��ط و پايين جامعه رايج شده است. در طول 
چن��د دهه اخير پيش��رفت چش��مگيري در صنعت محصوالت 
آرايش��ي مشاهده شده است که ش��امل توليد انواع مختلف اين 
محص��والت جهت زيبايي و مراقبت از پوس��ت، م��و، دندان، 
بدن و ناخن که ش��امل صابون ها، کرم ها، پودرها، لوسيون ها، 
روغن ها، رنگ موها، خميردندان، رژلب و غيره اس��ت )1و2(. 
آگاهي و توجه مردم نس��بت به زيبايي خودشان، نياز و استفاده 
از محصوالت آرايشي را افزايش داده و از طرفي توجه محققان 
را نس��بت به اثرات جانبي اس��تفاده از اين محصوالت به خود 
جلب کرده است. فلزات کادميوم و سرب از آالينده هاي معمول 
زيس��ت محيطي بوده و در محصوالت آرايش��ي مختلف بکار 
ميروند. از وسايل آرايش��ي، اجزاي اوليه رژلب ها موم، روغن، 
الکل و رنگ هس��تند. گرچه س��رب جزء سازنده رژلب نيست 
ولي احتماال به عن��وان ناخالصي در افزودني هاي رنگ حضور 
دارد )2( که با غشاء مخاطي درون دهان در ارتباط هستند )3(. 
فلز سرب تاثير زيادي در ماندگاري پارافين و رنگ هاي زيبنده 
روي پوست دارد و هر چه ميزان سرب بيشتر باشد، ماندگاري 
رنگ روي پوس��ت نيز بيش��تر ميگ��ردد. در رژلب ها ترکيبات 
س��رب با ه��دف تثبيت کنندگي رنگ و نيز جه��ت توليد رنگ 
قرمز اس��تفاده مي گردند. آلودگي سربي رژلب ها ممکن است 
از سرب منتقل ش��ده از لحيم کاري بسته بندي يا رنگ سربدار 
در آمادهسازي محصوالت يا از گردوغبار آلوده به سرب ناشي 
ش��ود )4(. از طرف ديگر فلز کادميوم به صورت رنگ دانه زرد 
ت��ا نارنجي رنگ عموما در پودره��اي صورت و رژلب موجود 
اس��ت )5(. با توجه به مطالعات در دسترس به نظر مي رسد که 
نگراني اوليه پيرامون اس��تفاده از لوازم آرايش��ي از دهه 1990 
ب��ا مطالعه بر روي محصوالت آرايش��ي Kohl صورت گرفته 
است. اين ماده آرايشي در خاورميانه، شرق دور و شمال آفريقا 
پرمص��رف بوده که هم جهت زيبايي و هم درمان س��نتي، رفع 
خستگي و درد چشم، استفاده شده است. مطالعات متعددي به 
آناليز ماده آرايشي چشم Kohl پرداختند و به طور کلي نتايج، 
بيانگر آن اس��ت که فلز سرب بيش��ترين ترکيب موجود در اين 
محصوالت بوده است. همچنين آناليز خون مصرف کننده هاي 

اين محصوالت آرايشي غلظت باالي سرب را نشان داده است 
و نوزاداني که مادرشان از اين محصول استفاده مي کنند به طور 
قابل توجهي فشار خون باالتري نسبت به نوزادان ديگر داشتند 
)9و6(. مطالع��ات بع��دي به تعيين غلظت فل��زات مختلف در 
انواع محصوالت آرايشي از جمله نمونه هاي رژلب )1،3و10(، 
همچني��ن مواد آرايش��ي چش��م )1،2و11-13( و صابون ها و 
کرم ه��اي دارويي و غير دارويي و کرم مو )14،5و15( صورت 
گرفته اس��ت. در ايران مطالعات موردي مبن��ي بر اندازه گيري 
سرب در سرمه هاي پودري چشم مورد مصرف در کرمان )16( 
و همچنين بررس��ي ميزان س��رب در رژلب هاي مايع و جامد 
عرضه شده در شهر کرمان )4( يافت شد. طبق گزارشات منتشر 
ش��ده و شواهد موجود، اس��تفاده از لوازم آرايشي در سال هاي 
اخير افزايش يافته اس��ت. مصرف بيرويه لوازم آرايشي و عدم 
توجه به اس��تاندارد بودن آنها و همچنين ورود اين محصوالت 
به صورت تقلبي و غيرمجاز به کش��ور از استان هاي مرزي که 
به راحت��ي و با قيمت هاي پايي��ن در اختيار مردم قرار مي گيرد، 
منج��ر به مش��کالت و بيماري ه��اي مختلف ميش��ود. نگراني 
جديتري در خصوص اس��تفاده از لوازم آرايش��ي در کشور ما 
به وجود آمده و آن پايين آمدن س��ن اس��تفاده از لوازم آرايشي 
است به نحوي که اين موضوع در کشورهاي اروپايي و توسعه 
يافت��ه کامال برعکس اس��ت؛ از اين رو مارک ه��اي مختلفي از 
محصوالت آرايش��ي رژلب، کرم ضدآفتاب و رنگ موي مورد 
اس��تفاده توس��ط جامعه زنان ايراني تهيه و م��ورد آناليز فلزات 

انتخابي کادميوم و سرب قرار گرفت.

مواد و روش ها
5 مارک مختلف از محصوالت آرايشي رژلب، کرم ضدآفتاب و رنگ 
مو جهت آناليز انتخاب ش��دند. در مرحله خش��ک کردن، حدود 10 
ت��ا g 20 از نمونه آرايش��ي را در ظرف بوته چين��ي وزن کرده و در 
آون در دماي º C 100تا زماني که به يک وزن ثابت برسد، قرار داده 
ش��دند. بعد از آن جهت عمل خاکسترس��ازي، بوته چيني را ابتدا در 
 50 ،1  h200 و س��پس دما را تا 400 )به ازاي هرº C کوره در دماي
درجه افزايش دما(، افزايش داده و h 8 در اين دما نگه داشته شد. در 
مرحله بعد به بوتهي چيني حاوي خاکس��تر mL 5 اسيدکلريدريک 
M 6 اضافه نموده  تا تمام خاکس��تر در تماس با اس��يد قرار بگيرد. 
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محلول را بر روي هيتر يا حمام آبي تبخير نموده و رس��وب حاصل 
در mL 30-10 اس��يد نيتريک M 0/1 ح��ل گرديد. با دقت بوته را 
به چرخش درآورده تا تمام خاکس��ترها در تماس با اسيد قرار گيرد. 
محلول با پوش��ش پالس��تيکي پوشانده شده و به مدت 1 الي h 2 در 
گوشه اي قرار داده شد. س��پس محلول در بوته به طور کامل هم زده 
و به داخل بطري پالس��تيکي انتقال يافت. جه��ت کنترل کيفي، يک 
نمونه ش��اهد )Blank( قرار داده ش��د )17(. غلظت فلزات سرب، 
کادميوم را در نمونههاي هضم ش��ده محصوالت آرايش��ي با دستگاه 
Shi� 670 س��اخت ش��رکتAA�  جذب اتمي کوره گرافيتي )مدل
madzu ژاپن( بر حسب µg/kg وزن خشک سنجش شد. دستگاه 
جذب اتمي کوره گرافيتي با اس��تفاده از استانداردهاي 10، 30 و 60 
براي فلز سرب و 0/5، 2 و µg/kg 5 براي فلز کادميوم کاليبره شد. 
محلول هاي اس��تاندارد مورد نياز جهت رس��م منحني درجه بندي از 
محلول مادر µg/kg 1000 هر فلز تهيه ش��دند. بعد از قرائت جذب 
محلول هاي استاندارد، نمونه هاي اصلي به دستگاه داده و جذب آنها 
قرائت شدند. غلظت عناصر در نمونه هاي هضم شده از روي معادله 

سر�كا�ميو�  كشو�ما��محصو� ���يشي

99/85±76/1138/12±91/3  فر�نسه1

82/50±31/972/9±68/0  فر�نسه2

  54/74±25/1016/16±03/1  �لما�3كر� ضد�فتا�

87/80±49/962/15±66/3  �لما�4

68/206±68/812/13±64/2  تايلند5

34/204±87/1088/15±28/1  فر�نسه1

37/221±29/2344/64±26/17  �لما�2

  24/419±32/6181/153±53/54  �مريكا3��لب

  95/284±2/4244/94±03/23  چين4

84/144±78/1130/8±57/3  ناشناخته5

83/72±07/839/36±24/2  فر�نسه1

94/64±7/759/12±76/0  �يتاليا2

24/62±31/1001/6±6/5  چين3�نگ مو

38/51±28/956/6±80/3  �ير��4

94/12±12/7825/4±16/13  �ير��5

 

منحن��ي درجه بندي مربوط به هر فلز محاس��به ش��دند. خطي بودن 
نمودار توسط محاسبه ي2R  برابر با 0/998 براي فلز سرب و 0/999 
 Limit( براي کادميوم به دس��ت آمد. براي محاس��به حد تشخيص
of Detection( فلزات س��رب و کادمي��وم جذب 10 اندازهگيري 
تکراري نمونه بالنک توسط دستگاه قرائت شد. حدتشخيص دستگاه 
 0/ 18 µg/kg1/57 و µg/kg جذب اتمي براي فلز سرب برابر با

براي فلز کادميوم تعيين گرديد.

يافته ها
ميانگين و انحراف استاندارد غلظت فلزات کادميوم و سرب در 
محصوالت آرايشي کرم ضدآفتاب، رژلب و رنگ مو بر حسب 
µg/kg در جدول )1( بدست آمد. نکته قابل توجه اينکه کشور 
س��ازنده اين محصوالت در اين جدول با توجه به مش��خصات 
بر روي بس��ته اين محصوالت ذکر ش��ده است ولي با توجه به 
رواج ورود غيرمج��از محصوالت متن��وع، دليلي بر صحت اين 

اطالعات نيست.

جدول 1: ميانگين و انحراف استاندارد غلظت فلزات )بر حسب µg/kg وزن خشک( در محصوالت آرايشي
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ب��ه طور کلي ميزان فلز کادميوم در هر س��ه محصول آرايش��ي 
کمتر از فلز س��رب اس��ت. مقايس��ه ميزان فل��زات انتخابي در 
محصوالت آرايش��ي با اس��تفاده از نرمافزار SPSS نسخه 17 
انجام ش��د. داده هاي فلز کادميوم در کرم ضدآفتاب با اس��تفاده 
 ،)p0>/05( نرمال بدس��ت آم��د Shapiro�wilk از آزم��ون
همچني��ن با توجه ب��ه همگن ب��ودن داده ها براس��اس آزمون 
ل��ون )p0>/05(، جهت مقايس��ه ميانگين غلظ��ت اين فلز از 
آزم��ون پارامتري��ک Oneway ANOVA اس��تفاده ش��د. 
 همان ط��ور ک��ه در نم��ودار )1( نش��ان داده ش��ده، اخت��الف 
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معن��ي داري بين غلظت اي��ن فلز در مارک ه��اي مختلف کرم 
ضدآفتاب مشاهده نشد )p=0/697(. از بين مطالعات انجام شده 
Chauhan و هم��کاران )5(، دامن��ه غلظت فلز کادميوم را در 
کرم صورت و کرم اصالح به ترتيب 0/02-0/03، 0/012-0/02 
بر حسب µg/g يافتند. Ayenimo و همکاران )15(، ميانگين 
 0/215±0/108 µg/g غلظ��ت فلز کادميوم در کرم داروي��ي را
بدس��ت آوردند. با توجه ب��ه نتايج اين تحقي��ق دامنه ميانگين 

غلظت فلز کادميوم µg/g 0/011-0/008 است.

نمودار 1: مقايسه ميانگين غلظت فلز کادميوم در مارک هاي مختلف کرم ضدآفتاب

داده ه��اي فلز س��رب در ک��رم ضدآفتاب با اس��تفاده از آزمون 
Shapiro�wilk نرمال بدس��ت آم��د )p0>/05(، همچنين با 
 ،)p0>/05( توجه به همگن بودن داده ها براس��اس آزمون لون
جهت مقايس��ه ميانگي��ن غلظت اين فلز از آزم��ون پارامتريک 
Oneway ANOVA اس��تفاده ش��د. براس��اس آزمون هاي 
دانک��ن و توکي اخت��الف معنيداري بي��ن مارک هاي مختلف 
رژلب بدس��ت آم��د )p>0/05(. با توجه به نم��ودار )2(، کرم 
ضدآفتاب کد ش��ماره 5 ساخت کشور تايلند اختالف زيادي از 
نظر فلز س��رب با ديگر مارک ه��ا دارد و همچنين جالب توجه 

اينکه بين فلز س��رب در کرمهاي ش��ماره 1 و 2 ساخت کشور 
فرانس��ه در دو گ��روه جداگانه قرار گرفته ان��د و بين دو مارک 
رژلب س��اخت آلمان تفاوت معني داري مش��اهده نشد. از بين 
تحقيق��ات صورت گرفت��ه، Chauhan و همکاران )5(، دامنه 
غلظت فلز س��رب را در کرم ص��ورت و کرم اصالح به ترتيب 
µg/g 0/07-0/03 ، 0/72-0/66 يافتن��د. با توجه به نتايج اين 
تحقيق دامن��ه ميانگين غلظت فلز س��رب موج��ود در کرم هاي 

ضدآفتاب انتخابي µg/g 0/2-0/05 بدست آمد.
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داده هاي فلز کادميوم در مارک هاي مختلف رژلب نرمال بدست 
 Oneway ANOVA آمد و با اس��تفاده از آزمون پارامتريک
همانطور که در نمودار )3( مشاهده مي شود، اختالف معني داري 
بين غلظت اين فلز مش��اهده نشد )p=0/295(. به دليل نمايش 
راحت تر اختالف معني داري، نمودار براس��اس لگاريتم داده ها 

نمودار 2: مقايسه ميانگين غلظت فلز سرب در مارک هاي مختلف کرم ضدآفتاب
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رسم شده اس��ت. از بين مطالعات دردس��ترس، Nnorom و 
  µg/gهمکاران )2(، ميزان فلز کادميوم را در رژلب هاي انتخابي
0/6±1/1 بدس��ت آوردند. Castro و هم��کاران )10(، ميزان 
کادميوم در 16 رژلب را µg/g 0/8±1/06 محاسبه کردند. دامنه 

اين فلز در اين تحقيق، µg/g  0/06-0/01 بدست آمد. 

  نمودار3: مقايسه ميانگين غلظت فلز کادميوم در مارک هاي مختلف رژلب

 

a a a a a

1

1.2

1.4

1.6

1.8

2

0 1 2 3 4 5 6

م 
�

�
�
د

�
�
 �

�
��

 �
�
ر�

�
�

�
)

µg
/K

g
(

 ��رک ��ی ����� رژ�� 

در ش��رايط خوب کارخان��ه اي اجتناب ناپذير اس��ت؛ بنابراين 
FDA امريکا حد مجازي براي س��رب به عنوان جز رنگي در 
 20 µg/g مواد آرايش��ي در نظر گرفته اس��ت که نبايد بيش از
باش��د. با توجه به مطالعات انجام شده Al�Saleh و همکاران 
)1(، غلظت ميانه فلز س��رب در مارک ه��اي مختلف رژلب را 

با توجه به نرمال بودن داده هاي س��رب در رژلب، با استفاده از 
آزمون Oneway ANOVA اختالف معني داري بين غلظت 
اين فلز در مارک هاي مختلف مشاهده شد. نتايج آزمون توکي 
و دانکن در شکل )4( گروه بندي مارک ها را نمايش داده است. 
براساس FDA امريکا، مقدار کم سرب در لوازم آرايشي حتي 
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برابر با µg/g 0/73 براس��اس وزن تر در دامنه غلظت )3760-
0/27( گزارش داده اند. همچنين، Nnorom و همکاران )2(، 
ميزان فلز سرب در رژلب را µg/g 67/5±105 بدست آوردند. 
دامن��ه ميانگين غلظ��ت فلز س��رب در مارک انتخابي رژلب در 
تحقيق حاضر برابر با µg/g 0/419-0/144 بدس��ت آمد که از 

 Malakootian ميزان حد مجاز پايين تر اس��ت. نتايج مطالعه
و همکاران )4( نش��ان داد که ميانگين ميزان س��رب در 27 نوع 
 3/33 µg/g 523/34 و در 9 نوع رژلب مايع µg/g رژلب جامد
بدست آمد. Castro و همکاران )10(، ميزان سرب در 16 نوع 

رژلب انتخابي را µg/g 0/18±0/24 بدست آوردند.

داده ه��اي مربوط ب��ه فلزات کادمي��وم در رنگ مو با اس��تفاده 
از آزم��ون Shapiro�wilk و Levene ب��ه ترتيب نرمال و 
همگن تش��خيص داده شدند. با توجه به نمودار )5( منتج شده 
از آزم��ون Oneway ANOVA، بين غلظت فلز کادميوم در 
انواع رنگ موها اختالف معني داري مش��اهده نش��د )به ترتيب 
 Amartey ،ب��ا توجه به مطالعات دردس��ترس .) p=0/279

نمودار 4: مقايسه ميانگين غلظت فلز سرب در مارک هاي مختلف رژلب
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و همکاران )14(، غلظ��ت فلز کادميوم در 48 نمونه پماد مو را 
µg/g 0/967±5/697 بدست آوردند. Ayenimo و همکاران 
 0/553±0/194 µg/g 15(، مي��زان فلز کادميوم در ک��رم مو را(
بدست آوردند. دامنه غلظت فلز کادميوم در رنگ موهاي مورد 
آناليز در اين تحقيق برابر با µg/g 0/012-0/007 بدست آمد. 

نمودار 5: مقايسه ميانگين غلظت فلز کادميوم در مارک هاي مختلف رنگ مو
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داده هاي مربوط به فلز س��رب در مارک هاي مختلف رنگ مو 
با اس��تفاده از آزمون Shapiro�wilk و Levene به ترتيب 
نرمال و همگن تش��خيص داده ش��دند. با توجه به نمودار )6( 
منتج ش��ده از آزم��ون ANOVA Oneway، بين غلظت فلز 
سرب در انواع رنگ موها اختالف معني داري مشاهده نشد )به 

ترتي��ب p=0/493(. Amartey و همکاران )14(، غلظت فلز 
س��رب را µg/g 4/864±8/299 بدست آوردند. دامنه ميانگين 
غلظت فلز س��رب در رنگ موهاي م��ورد آناليز در اين تحقيق 

برابر با µg/g 0/078-0/051 است. 

نمودار 6: مقايسه ميانگين غلظت فلزسرب در مارک هاي مختلف رنگ مو
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بحث
ب��ه طور کلي با توجه به نتايج بدس��ت آمده محصول آرايش��ي 
رژلب حاوي مقادير بااليي از دو فلز کادميوم و س��رب نس��بت 
ب��ه دو محصول آرايش��ي کرم ض��د آفتاب و رنگ مو اس��ت. 
همچنين غلظت فلز س��رب بيش��تر از فلز کادميوم در هر س��ه 
محصول آرايش��ي بدس��ت آمد و مي توان گفت که احتماال فلز 
س��رب فلز غالب در محصوالت آرايش��ي است و همچنين باال 
ب��ودن فلزات ب��ه خصوص س��رب در رژلب، بيانگر اس��تفاده 
محتاطانه از اين ماده آرايش��ي اس��ت چرا که ب��ا مخاط دهاني 
در ارتباط مس��تقيم و به راحتي وارد بدن مي ش��ود. همان طور 
ک��ه قبال اش��اره ش��د ارائه کش��ورهاي س��ازنده تنه��ا جهت 
 مقايس��ه راحت ت��ر ص��ورت گرفته و نس��بت ب��ه صحت آن 
بي اطالعيم؛ از اين رو جهت استفاده از اين محصوالت نمي توان 
ب��ه اين فاکتور اکتفا کرد چرا ک��ه با توجه به اطالعات موجود، 
برخ��ي از کش��ورهاي غربي به عن��وان بهتري��ن توليدکنندگان 
محصوالت آرايشي هستند اما مارک هاي انتخابي در اين تحقيق 
به ظاهر س��اخت شرکت هاي اين کش��ورها داراي مقادير قابل 
توجه��ي از فلزات هس��تند. بنابراين عالوه بر توجه نس��بت به 

اس��تاندارد و اصل بودن اين مواد آرايشي، کنترل استفاده از اين 
محصوالت توصيه مي گردد چرا که فلزي مثل س��رب مي تواند 
از طري��ق گردوغبار، فرآيندهاي بس��ته بندي کارخانه وارد اين 
محصوالت شوند. از طرف ديگر، قوانين مربوط به محصوالت 
آرايش��ي حد مج��از معيني از غلظت فلزات س��مي را به عنوان 
ناخالصي در محصوالت آرايش��ي ارائه نداده اس��ت؛ از اين رو 
نمي توان غلظت فلزات به دست آمده در محصوالت آرايشي و 
بهداشتي را خيلي زياد يا اندک دانست؛ البته اين نکته قابل ذکر 
اس��ت که ميزان سرب نبايد بيشتر از µg/g 20 باشد و کادميوم 
و کروم در هر مقداري در مواد آرايشي ممنوع شده اند )15(. با 
توجه به نتايج اين تحقيق، ميزان فلز س��رب از حدود ارائه شده 
کمتر بدس��ت آمده و غلظت کادميوم در محصوالت آرايش��ي 
آناليز ش��ده از ميزان پيش��نهادي بيش��تر اس��ت. اين فلزات در 
محصوالت آرايشي ناخواسته به عنوان ناخالصي در طول پروسه 
صنعتي ش��رکت مي کنند و يا احتماال زماني که عناصر سازنده 
با کيفيت پايين اس��تفاده مي شوند، اين فلزات وارد محصوالت 
مي گردند )16(. فلزات س��رب و کادميوم به علت توزيع وسيع 
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در محيط زيس��ت به عنوان عناصر آلوده ش��ناخته شده اند و در 
معرض قرارگيري به س��طوح نس��بتا کم آنها منجر به خطرات 
جدي سالمت انسان ش��امل اختالل در سيستم عصبي، سميت 
مزم��ن و حاد، تغييرات پاتولوژي اندام ه��ا، بيماري هاي قلبي-
عروقي، بيماري هاي کليوي، اس��تخوان و کبد و حتي انواعي از 
س��رطان ها در اثر تجمع زياد اين فلزات در بدن مي گردد )13(. 
ب��ا توجه به نتايج بدس��ت آمده از اين تحقيق مي توان اش��اره 
کرد که محصوالت آرايش��ي از جمله منابع آزادس��ازي فلزات 
در محيط زيس��ت که عموما توسط ميليون ها مصرف کننده در 
روز به طور مستقيم بر روي پوست استعمال مي شوند و امکان 
آلرژي و التهاب پوست به دليل حضور فلزات و استفاده مداوم 
از آنه��ا افزايش مي يابد. از اين رو اس��تفاده از اين محصوالت 
مي بايس��ت تحت کنترل افراد باش��د، همچنين از طرف ديگر 
ب��ه دليل عدم آزمايش��ات منظم صنعتي در پروس��ه هاي توليد 
محصوالت آرايش��ي، احتماال شرکت ها نس��بت به آلوده بودن 
محصوالت توليد ش��ده آگاه نيس��تند، بنابراين وجود سيس��تم 
کنت��رل کيفيت و آلودگي محص��والت توليدي در کارخانه ها و 

شرکت هاي مربوطه انتظار ميرود.

تشکر و قدرداني
اين مقال��ه بخش��ي از پايان نامه با عن��وان "ارزيابي غلظت 
فلزات مخت��ل کننده سيس��تم درون ريز )کادميوم، س��رب، 
جيوه( و س��لنيوم در بخش هاي مختلف س��ينه س��رطاني و 
برخي از محصوالت آرايشي" در مقطع کارشناسي ارشد در 
سال 1391-1390 است که با حمايت دانشکده منابع طبيعي 
Arcو علوم دريايي نور دانشگاه تربيت مدرس اجرا شده است.
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ABSTRACT
Background and Objectives: Development of cosmetics industry has increased the affinity to use 
these products by people especially women for makeup and toilet. Due to the presence of metals 
such as lead and cadmium as preservative and colored element in these products, concentrations of 
these metals in sunscreen cosmetics, lipstick and hair color were determined.
Materials and Methods: Different brands of cosmetics were analyzed to determine Cd and Pb 
concentration (in µg/kg dry weight) using graphite furnace atomic absorption (AA�670).
Results: We found that generally mean concentration of Cd was lower than Pb. There was no 
significant difference of Cd level between different brands of sunscreen and lipstick (p>0.05), 
whereas, a significant difference of Pb between the brands studied was observed (p<0.05). No 
significant difference was obtained between concentration of Cd and Pb in various brands of hair 
color (p>0.05).
Conclusion: Though levels of Pb and Cd in selected brands of cosmetics were lower than standard 
limits,  their low concentration in compared with the results of previous research works could 
induce serious hazards on human health and the possibility of occurrence or exacerbation of disease 
including allergy, inflammation, skin diseases, cancer and so on. Hence, preparation and use of these 
products must be done according to current standards. 
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