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فناوری و سالمت

نیمه تاریک عطرها و رایحه های مصنوعی

چکیده
ما همواره در معرض استنشاق یا تماس با مواد شیمیایی هستیم که ترکیبات سازنده عطرها، ادکلن ها و رایحه  های معطر در محصوالت آرایشی، 
بهداشتی و شوینده ها را تشکیل می دهند. عطرها یکی از شایع-ترین علل بسیاری از حساسیت های پوستی، چشمی و سیستم تنفسی هستند. 
بررسی های مختلف انجام گرفته برروی مواد شیمیایی مورد استفاده در ساخت رایحه های مصنوعی نشان دهنده آثار مخرب این گونه مواد بر 
فعالیت و عملکرد هورمون های بدن و ایجاد اختالل در روند طبیعی ترشح هورمون های مهمی چون تیروئید است. با توجه به اهمیت موضوع 
و به جهت افزایش سطح آگاهی در این مقاله ابتدا توضیحی درباره مواد شیمیایی نامشخصی که تشکیل دهنده ترکیبات رایحه های مصنوعی 
هستند ارائه شده است. همچنین مروری اجمالی بر نتایج و بررسی های انجام شده پیرامون حساسیت زایی و اختالالت هورمونی که این مواد 
مسبب آن ها هستند صورت گرفته است. در انتها نیز نمونه هایی از این گونه مواد شیمیایی به همراه اثرات جانبی و مواد جایگزین  پیشنهاد 

شده برای آن ها  ذکر  و راهکارهایی برای کاهش اثرات مضر احتمالی بر بدن انسان ارائه شده است.  

یحیی سفیدبخت*1  

واژگان کلیدی: رایحه، مواد شیمیایی نامشخص، حساسیت زایی، اختالالت هورمونی.
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1. مرکز تحقیقات پروتئین، دانشگاه شهید بهشتی، دانشکده مهندسی وفن آوری های نوین، دانشگاه شهید بهشتی
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مقدمه

هنر عطرسازی از زمان باستان و توسط مصريان آغاز شده و در ايران و 
روم باستان توسعه پيدا كرده است. تا قرن بيستم عطر به طور مستقيم 
از مواد طبيعی چون گياهان، جانوران س��اخته می ش��د. همچنان كه 
استفاده از عطر گس��ترش يافت تركيبات ساخت آن نيز مصنوعی تر 
شد.در حقيقت اين امر به دليل افزايش شمار مصرف كنندگان و تمايل 

توليدكنندگان برای ارائه تنوع بيشتری از محصوالت بود. 
طبق گ��زارش آكادمی ملی عل��وم1  امروزه %95 از مواد ش��يميايی 
مورد استفاده در رايحه ها از تركيبات مصنوعی بدست آمده از نفت 
ساخته می شوند كه ازجمله سموم شناخته شده ای هستند كه منجر 
به ايجاد س��رطان، نقص های مادرزادی، اختالالت سيس��تم عصبی 
مركزی و واكنش های آلرژيك از قبيل عطس��ه، سوزش و آبريزش 

چشم می شوند]1 [. 
تعری��ف رایح��ه 2 : رايحه عنصری اس��ت كه به منظ��ور توليد بوی 
خاص به محصوالت آرايش��ی و بهداش��تی افزوده می شود. به طور 
كلی عطرها3، ادكلن ها و اس��پرهای بدن را رايحه می نامند. رايحه ها 
از تركيب��ات معطر، تثبيت كننده ه��ا، حالل ها، مواد نگهدارنده، رنگ 
ها و جاذب های UV تش��کيل می شوند تا در خوشبوسازی بدن و 
محيط زندگی اس��تفاده گردند. اغلب مواد اوليه معطر س��ازنده رايحه 
با اس��تخراج از منابع گياهی، حيوانی ي��ا تركيبات مصنوعی تهيه می 
شوند اما ممکن است كه تركيبات رايحه از طريق سنتز مواد شيميايی، 

مشتقات نفت يا مواد خام طبيعی نيز توليد شوند]2و1[.

مواد شیمیایی نامشخص4
  

امروزه محصوالت متعددی مانند ش��امپو، لوسيون، كرم ها، اسپرهای 
پاك كننده، خوشبوكننده های هوا و مواد پاك كننده مورد استفاده در 
ماش��ين های لباسشويی و ظرفشويی مورد استفاده قرار می گيرند  كه 
اجتناب از آن ها غير ممکن است. اين محصوالت  حاوی مواد تشکيل 
دهنده بس��يار معطر و فراری هس��تند كه بر روی برچس��ب محصول 
تحت عنوان »پرفيوم« يا عطر قيد می شوند بدون آنکه توضيح كاملی 
در م��ورد اين تركيبات  به مصرف كننده داده ش��ود. اس��تفاده از اين 
تركيبات در غلظت های پايين ش��ايد س��می نبوده و منجر به آسيب 

ج��دی در مصرف كننده نگردد ام��ا در درازمدت با تکرار در مصرف 
اثرات مخربی بر سالمت انسان و محيط خواهد داشت.  

از جمله تركيبات فرار آن هايی هستند كه با ازن موجود در هوا واكنش 
داده و آالينده های مضری چون فرمالدهيد5 را توليد می كنند] 3 [. 

متاس��فانه بسياری از توليدكنندگان محصوالت آرايشی و بهداشتی تنها 
ادعای اس��تفاده از رايحه های طبيعی را دارند. يك بررس��ی نشان داده 
است كه %82 از توليدكنندگان كه چنين ادعايی داشته اند از رايحه های 

مصنوعی استفاده كرده اند]4[. 
اين مواد ش��يميايی معموال ش��امل تركيبات فت��االت6  مانند دی اتيل 
فتاالت7 ، كتون مشك8 ، اكتی نکسات9 ، تناليد10 ، تولوئن11 ، اتانول12 ، 
كتون متيل ايزوبوتيل13  و غيره هستند.  اين مواد شيميايی ممکن است 

باعث ايجاد حساسيت يا اختالل در عملکرد هورمون شوند.

 حساسیت زایی14
 

 اس��تفاده از تركيبات سازنده رايحه در مواد آرايشی و بهداشتی باعث 
ايجاد حساس��يت های پوستی بسيار می ش��ود. امروزه  اين مسئله به 
يکی از مشکالت عمده بهداشت جهانی تبديل شده است. دانشمندان 
علت آن را افزايش مداوم استفاده از  تركيبات سازنده رايحه در مواد 

آرايشی و محصوالت پاك كننده و سفيد كننده می دانند ]5[. 
اس��تفاده از اين محصوالت باعث حساسيت های چشمی، پوستی و 
تنفس��ی چون آسم می ش��ود. قرار گرفتن در معرض اين مواد احتمال 
ابتالی فرد به انواع حساسيت ها را در درازمدت باال می برد]6 [. جمع 
بندی  مطالعات بالينی نشان می دهد كه حداقل 100 مورد از تركيبات 
شناخته ش��ده كه در ساخت رايحه ها مورد اس��تفاده قرار می گيرند 

باعث ايجاد حساسيت می شوند] 7[. 
برای نمونه يکی از اين مواد حساس��يت زا ماده ش��يميايی معطری به 
نام  ليمونن15  است كه در عطرها و  ادكلن ها بکار می رود. اين ماده 
با نام تجاری روغن س��يتروس16  می تواند با ازن هوا واكنش داده و 
بس��ياری از آالينده های خطرناك همچون فرمالدهيد، استالدهيد17  را 

توليد نمايد]8[. 
نمونه ديگر می توان به  لينالول روغن اسطوخودوس18  اشاره كرد كه 

در معرض هوا مواد حساسيت زا تشکيل می دهد ]9[. 

1. National Academy of Sciences
2.Fragrance
3.Perfume
4.Secret Chemicals
5.Formaldehyde
6.Phthalate
7.Diethyl Phthalate
8.Musk Ketone
9.Octinoxate

10.Tonalide
11.Toluene
12.Ethanol
13.Methyl Isobutyl Ketone
14.Allergy
15.Limonene
16.Citrus Oil
17.Acetaldehyde
18.Lavender Oil Component Linalool
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اختالالت هورمونی1 

فرآينده��ای بدن همچون توليد، انتش��ار، انتقال، س��وخت و س��از و 
عملکرد هورمون ها ممکن است تحت تاثير بسياری از مواد شيميايی 
صنعت��ی بخصوص موادی ك��ه در عطر ها و ادكلن ها  بکار می روند 
مختل شود. اين مواد شيميايی بخاطر توانايی كه در تقليد و يا تخريب 
عملکرد هورمون هايی چون تستوس��ترون و تيروئيد دارند به فعاليت 
های حياتی بدن، نظير رشد و ترميم بافت كه از طريق ارسال سيگنال 

با هورمون كنترل می شوند آسيب برسانند]10[.  
برخی از مواد شيميايی از هورمون ها تقليد می كنند بدين صورت كه 
پيام هايی شبيه به آن هايی كه به طور معمول از هورمون ها به بافت های 

1. Hormonal Dysregulation
2. Oxybenzone (Benzophenone-3)
3. Butylated Hydroxytoluene (BHT)
4. Synthetic Musks Galaxolide

بدن فرستاده می شود را در زمانی اشتباه به بافتی اشتباه فرستاده و بدين 
طريق باعث مشکالت جدی در افراد می گردند. از جمله اين مشکالت 
افزايش خطر ابتال به سرطان پس��تان، پروستات، اختالل در توليدمثل، 
بلوغ زودرس و ناباروری اس��ت ]11و2[. برخی از اين مواد در سيستم 

غدد درون ريز اختالل ايجاد می كنند]13[.  
اين مواد می توانند اثر سوءی بر ميزان مطلوب ترشح هورمون تيروئيد 
كه برای رشد نرمال مغز و رشد جنين،  نوزادان و كودكان حياتی است 

داشته باشند] 14[.  

جدول 1. چند نمونه از مواد شیمیایی موجود در محصوالت آرایشی و بهداشتی و اثرات آن ها بر سالمت 

اثر مضرماده شیمیایی موجود در رایحه
باعث اختالل در عملکرد هورمون استروژن در انسان می  شود[15].     در کرم ضد آفتابUVاکتی نکسات ماده جذب کننده 

 – هیپوفیز   – هیپوتاالموس  درون ریز  غدد  عملکرد  بر  همچنین 
تیروئید در حیوانات آزمایشگاهی اثر می  گذارد[16 ].

  در کرم ضدUVاکسی بنزن )بنزوفنون-3(2 ماده جذب کننده 
آفتاب

باعث اختالل در عملکرد هورمون استروژن و افزایش وزن رحم در 
موش  های در معرض قرار گرفته می  شود17]. قرارگرفتن زنان باردار 
در معرض این ماده باعث کاهش وزن نوزادان دختر در هنگام تولد 

می شود [18] .
به هیدروکسی تولوئن بوتیله شده3ماده تثبیت کننده منجر  است  ممکن  و  دارد  تیروئید  هورمون  بر  سوئی  اثرات 

سرطان تیروئید شود[19].
دیگر همچون کتون مشک، گالکسولید4 و هورمون های  استروژن  بر روی هورمون  ماده  این 

رشد  افزایش  موجب  و  گذارده  اثر  پروژسترون  و  اندروژن 
بدن  هورمون های  ترشح  میزان  به  که  می شود  سرطانی  سلول های 

حساس هستند[20 ].

 برخی از انواع الکل ها مانند ایزوپنتیل استات که در تهیه الک و
رایحه استفاده می شوند

موجب تحریکات پوستی چون خشکی، پیری زود رس و ایجاد لک ه  های 
نقص های  ایجاد  در  همچنین  می شوند.  پوست  روی  بر  قهوه ای 

مادرزادی، اختالالت تنفسی نیز موثراند[3] .
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راهکارهایی برای کاهش اثرات مضر مواد شیمیایی 

1. انتخاب محصوالت بدون رایحه افزوده شده
با انتخاب محصوالتی بدون رايحه می توان مواجهه با مواد ش��يميايی 
س��می را برای خود و خانواده كاهش داد. از سويی مطالعه  برچسب 
مواد ش��يميايی بکاررفته نيز مهم است زيرا حتی محصوالتی كه بدون 
رايحه شناخته شده هستند نيز می توانند حاوی انواع مصنوعی باشند. 

2. خودداری از استفاده طوالنی مدت و مداوم از این محصوالت
برخی مواد بر اساس ميزان مصرف و دفعات مصرف اثرات مضر خود 
را نش��ان می دهند و اس��تفاده محدود از آن ها می تواند بدون ضرر 

باشد. بنابراين از مصرف روزانه پرهيز كنيد.

3. استفاده از جایگزین های کم خطرتر
اگ��ر امکان حذف اين محص��والت را از زندگی روزمره خود نداريد 
بهتر است از محصوالتی استفاده نماييد كه از مواد شيميايی كم خطرتر 
س��اخته ش��ده اند يا حتی به جای آن محصوالت از برخی جايگزين 
های طبيعی اس��تفاده كني��د. در ادامه برخی از اين م��واد پركاربرد در 
محص��والت آرايش��ی و بهداش��تی، م��وارد مصرف، اث��رات مضر و 

جايگزين های آن ها ارائه شده است.
3-1 فتاالت به عنوان مولفه اصلی در ساخت پالستيك در بسياری از 
محصوالت مصرفی استفاده می گردد عمده فتاالت ها در مواد آرايشی 
و بهداشتی شامل دی بيوتيل فتاالت1  در الك ناخن، دی اتيل فتاالت 
در رايح��ه ها و لوس��يون ها و دی متيل فتاالت2  در اس��پری مو می 
باشند. بيشترين اثر سوء اين ماده بر روی سيستم جنسی مردان است. 
همچني��ن اثر اين ماده بر روی باروری، س��رطان، اعصاب و تغييرات 
متابوليکی، ايمنی و تنفس نيز در محيط آزمايشگاهی بر روی حيوانات 

و انسان مورد مطالعه قرارگرفته است. 
يك مطالعه بر روی كودكان 4 تا 9 سال  نشان می دهد كه اختالالت 
رفت��اری كودكان با ميزان قرارگرفت��ن مادر باردار در معرض دی اتيل 

فتاالت با وزن مولکولی پايين مرتبط است]21[.  
با توجه به ميزان س��ميت، اس��تفاده از آن در محص��والت مربوط به 
كودكان محدود شده است. برای جايگزينی می توان از دی)ايزونونيل( 

1و2- دی كربوكس��يالت )DINCH( ، دی )اتيل هگزيل( اديپات3 
)DEHA( استفاده نمود]22[.   

3-2 الکل، ايزوپروپيل )SD-40(4  يك حالل بس��يار خشك كننده 
و تحري��ك كننده اس��ت كه رطوبت طبيعی پوس��ت را از بين برده و 
پوس��ت را در مقابل باكتری ها و ويروس ه��ا محافظت می كند. اين 
ماده از پروپيلن يکی از مش��تقات نفت ساخته شده كه در بسياری از 
محصوالت پوس��ت و مو، عطرو ادكلن و مواد شستشوی دست ضد 
باكتری و همچنين الك استفاده می شود. اين ماده می تواند به عنوان 
عامل تسريع كننده نفوذ ديگر مواد شيميايی مضر به پوست عمل كند. 
ممکن است باعث لك های قهوه ای و پيری زودرس شود. به عنوان 

جايگزين می توان از عصاره دانه گريپفروت استفاده كرد] 23 [.  
3-3 دی اتان��ول آمي��نDEA  5، مونواتانول آمي��ن MEA 6 و تری 
اتانول آمينTEA 7 مواد ش��يميايی مختل كننده هورمون هس��تند كه 
می توانند نيترات ها و نيتروزامين های8  س��رطان زا را تشکيل دهند. 
اس��تفاده از اين ماده به مقدار زياد ممکن اس��ت باعث سرطان كبد و 
كليه ش��ود.  اخيرا اس��تفاده از اين مواد محدود ش��ده است اما هنوز 
هم در محصوالتی چون عطر، ش��امپو، كرم اص��الح به طور روزمره 
بارها استفاده می شود. يك جايگزين بهتر برای آن ها ساپونين های9   

طبيعی هستند]23 [.  
3-4 پروپيلن گليکولPG(  9( و بوتيلن گليکول10  )BG( هيدروكربن 
های گازی هستند كه در حالت مايع به عنوان جال دهنده عمل می كنند. 
آن ها به عنوان حالل در رايحه ها نيز مورد استفاده قرار می گيرند. اين 
مواد به راحتی به پوس��ت نفوذ نموده و می توانند پروتئين و س��اختار 
س��لولی را تضعيف كنند. به عنوان جايگزين می توان از گليس��يرين ، 

پنتنول11 ، پرو ويتامين B5  ، لسيتين12   استفاده نمود] 24 [.
3-5 به طور كلی استش��مام بوی خاص و مصنوعی می تواند نش��ان 
دهنده وجود بيشتر از چهارصد ماده مختلف باشد، كه بسياری از اين 
مواد می توانند س��می يا افزايش دهنده احتمال بروز س��رطان باشند. 
براس��اس گزارش س��ازمان غ��ذا و دارو )FDA(13 اي��ن مواد باعث 
سردرد، سرگيجه، تغيير رنگ پوست و تاثير بر سيستم عصبی مركزی، 
افسردگی، بيش فعالی و تغييرات رفتاری می شوند. به عنوان جايگزين 

می توان از اسانس های معدنی14  استفاده نمود] 23 [.  
3-6 روغن های معدنی توليد ش��ده با نفت، كه با بستن منافذ پوست 

نیمه تاریک عطرها و رایحه های مصنوعی

1. Dimethyl Phthalate
2.Di(Isononyl) Cyclohexane 1,2-Dicarboxylate (DINCH), 
di(Ethylhexyl) Adipate
3.Alcohol, Isopropyl
4.DEA (Diethanolamine)
5.MEA (Monoethanolamine)
6.TEA  (Triethanolamine 
7.Nitrosamines

8.Saponin
9.Propylene Glycol
10.Butylene Glycol
11.Panthenol
12.lecithin
13.Food and Drug Administration
14.Mineral Essential
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آن را همانند پالستيك می پوشانند. اين ماده در توانايی پوست برای از 
بين بردن مواد سمی اختالل ايجاد كرده و منجر به افت عملکرد پوست 
و در نتيج��ه پيری زودرس می ش��وند. همچنين، در محصوالتی چون 
روغن بچه اس��تفاده می گردد. برای جايگزينی می توان از ايزومرهای 
س��اكاريد1   چغندر، روغن های جوجوب��ا و ديگر روغن های گياهی 

استفاده نمود] 23 [.  
  3)SLES (2   و سديم لورت سولفات)SLS( 3-7 سديم لوريل سولفات
ج��زء پاك كننده ها و جالدهنده هايی هس��تند كه تهديد جدی برای 
س��المت بشمار می روند. اين مواد در كارواش، برای شستشوی كف 
گاراژ و موت��ور ماش��ين و در %90 محصوالت بهداش��تی كف س��از 
اس��تفاده می شوند. اين مواد ممکن اس��ت باعث صدمه ديدن چشم، 
افس��ردگی، اسهال، سوزش پوست شوند. در تركيب با مواد شيميايی 
ديگر به نيتروزامين ها4  تبديل می ش��وند ك��ه يك گروه قوی از مواد 
س��رطان زا هس��تند. به عنوان جايگزين می توان از آمونيوم كوكوئل 
ايزوتيونات5  يا جالدهنده های طبيعی همچون عصاره يوكا6 و صابون 

كاستيل7  استفاده نمود]24 [.  
3-8 تريکلوزان8  ماده  ضد باكتری مصنوعی – با س��اختار شيميايی 
ش��بيه ب��ه عامل نارنجی9  اس��ت. اين ماده به عن��وان آفت كش برای 
سالمت انس��ان و محيط زيست خطر آفرين اس��ت. و به عنوان يك 
كلروفنول10 در دسته ای از مواد شيميايی مشکوك به ايجاد سرطان در 
انسان طبقه بندی شده است، كه اثرات سوئی در انسان دارد برای نمونه 
منجر به كاهش گردش خون و تشنج می شود. همچنين در بافت چربی 
جمع شده و می تواند باعث آسيب جدی  به كبد، كليه ها و ريه ها شود. 
از س��ويی می تواند باعث فلج و سركوب سيستم ايمنی بدن، خونريزی 
مغزی و مشکالت قلبی شود. به عنوان جايگزين می توان از اسانس های 

درمانی11 استفاده نمود ] 23[.  

نتیجه گیری

در س��ال های اخير برخی ش��ركت ها اس��تفاده از يك سری از مواد 
ش��يميايی خطرن��اك را در توليد رايحه مانند مش��ك ها و فتاالت ها 
اس��اس قرار داده اند اما اين دو تنها نمونه ای از بس��يار مواد شيميايی 

هستند كه در اين صنعت مورد استفاده قرار می گيرند. 
مخفی كاری در اس��تفاده از مواد ش��يميايی برای ساخت عطر و ادكلن 
و رايحه يکی از مش��کالت عمده در اين صنعت است. توليدكنندگان 
مرتب��ط می توانن��د با وارد نمودن نام مواد ش��يميايی بکاررفته بر روی 
برچسب محصول خود هم تعهدش��ان را درتوليد محصوالت سالم به 
مصرف كنندگان نش��ان داده و هم باعث ايجاد شفافيت و آگاهی بيشتر 
ب��رای آنان ش��وند. هنوز نقص هايی در قانون اس��تفاده از اين مواد در 
ساخت رايحه ها و محصوالت ديگر وجود دارد. سازمان های نظارتی 
و استاندارد می توانند قوانين سخت گيرانه تری را برای مصرف مواد 
ش��يميايی در اين گون��ه محصوالت وضع نمايند. اما بنظر می رس��د 
ك��ه مهمترين كار، خود مراقبتی افراد و ت��ا حد امکان محدود نمودن 
استفاده از اين گونه محصوالت باشد تا با كاهش مصرف، خود را در 
برابر آس��يب ها و پيامدهای محتمل مصون نمايند. زيرا هرچقدر كه 
قوانين س��خت گيرانه ای وضع شود و يا از مواد شيميايی سالم تری 
به لحاظ س��ميت استفاده شود باز مراقبت فردی دارای اهميت است. 
اين موضوع می تواند همراه با آموزش مورد توجه بيشتری در مجامع 

علمی قرار بگيرد.  

نیمه تاریک عطرها و رایحه های مصنوعی

1. Saccharide Isomerate
2. Sodium Lauryl Sulfate
3. Sodium Laureth Sulfate (SLES)
4. Nitrosamines
5. Ammonium Cocoyl Isethionate
6. Yucca  

7. Castile
8. Triclosan
9. Agent Orange
10. Chlorophenol
11. Therapeutic Essential Oils
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نیمه تاریک عطرها و رایحه های مصنوعی
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