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بررسی مواجههی شغلی با فرمالدئید در آرایشگاههای بانوان در شهرهای کرمانشاه و همدان
فرشید قربانی شهنا ،1محمد جواد عصاری ،2جواد فردمال ،3عارفه جعفرزاده کهنه لو ،4حسنا
تاریخ دریافت95/01/03 :

حاتمی5

تاریخ ویرایش95/10/00 :

تاریخ پذیرش95/12/15 :

چکیده
زمینه و هدف :فرمالدئید به عنوان یک مادهی سرطانزا و محرک قوی شناخته میشود.از طرفی به علتت ختوا فرمالدئیتد و ترکیبتات حاصت از آن ،در تولیتد
فرآوردههای آرایشیکاربرد فراوانی دارد OSHA .نیز در خصو انتشار فرمالدئید در سالنهای زیبایی و تماس بیش از حد مجاز مواجههی شغلی با آن هشدار داده
است .با توجه به اهمیت این آالینده,خطرات ناشی از تماس با آن و عدم انجام مطالعهای در داخ کشور ،این پژوهش با هدف ارزیابی مواجههی شتغلی آرایشتگران
زن در دو شهر کرمانشاه و همدان انجام شد.
روش بررسی :با استفاده از جاذبهای نمونه برداری از فرمالدئید 20 ،نمونهی کوتاه مدت مطتاب روش  NIOSH-2016و  45نمونتهی بلنتد متدت مطتاب
روش  NIOSH-2541از هوای تنفسی آرایشگران در آرایشگاههای منتخب در دو شهر کرمانشاه و همدان جمعآوری و به ترتیب توسط دستگاههای  HPLCو
 GCآنالیز گردید.
یافتهها :دامنهی تراکم فرمالدئید در نمونههای کوتاه مدت بین  0-0/393 ppmو در نمونههای بلند مدت  0-0/303 ppmبتود .بیشتترین تتراکم فرمالدئیتد در
نمونههای کوتاه مدت مربوط به استفاده از نوعی رنگ مو و در نمونههای بلند مدت بیشترین تراکم مربوط به استفاده از نوعی صافکنندهی کراتینی مو بوده استت.
میانگین تراکم فرمالدئید در نمونههای کوتاه مدت و بلند مدت و نیز بین گروههای مختلف فعالیتهای آرایشی که در آنها از فرآوردههتای متفتاوتی استتفاده شتده
است ،از نظر آماری تفاوت معنی داری با هم ندارند.
نتیجهگیری :با توجه به اینکه تراکم فرمالدئید در تعدادی از نمونههای مورد آنالیز ،فراتر از حد مجتاز ستقفی توصتیه شتدهی ایتران ) )OEL-C= 0/3 ppmبتوده
است ،نیاز به بررسیهای بیشتر و کنترل مراجع ذیربط مانند اجرا یا اصالح سیستم تهویه ،نظارت بر کیفیت مواد مصرفی ،آموزش ،و ...برای آرایشگران وجود دارد.
کلیدواژهها :فرمالدئید ،مواجههی شغلی ،آرایشگران ،صاف کنندهی مو ،کراتینهی مو.

مقدمه
فرمالدئید سادهتترین و رایت تترین آلدئیتد موجتود در
طبیعت بتوده و ترکیبتی بستیار ناپایتدار استت .ختوا
شتتیمیایی ایتتن ترکیتتب یتتک-کربنتته باعتته شتتده تتتا
کاربردهتتای فراوانتتی داشتتته باشتتد [ .]1،2فرمالدئیتتد در
آمریکا در بین 50ترکیب شیمیایی از نظر تولید و مصرف
در جایگاه نخست قرار دارد و تولید جهتانی آن در ستال
 2003بالغ بر  31،912هزار تن بوده است [ .]3از جملته
مصارف فرمالدئید متیتتوان بته استتفاده از آن در متواد
آرایشتتتی و بهداشتتتتی اشتتتاره نمتتتود .بستتتیاری از
نگهدارندههایی که در محصوالت آرایشی بهکار میروند
و نیز برختی از ترکیبتات تشتکی دهنتدهی ایتن متواد،
قابلیت تولید و انتشار فرمالدئید در هوا را به خصو در

صورت وجود منبع حرارتی (مانند حرارت ناشی از کاربرد
اتوی مو و سشوار) ،دارند .بر اساس گزارش آژانس بین
المللتتی تحقیقتتات ستترطان ( )IARCاز ستتال 2004
فرمالدئید به عنوان عام سرطان حل و بینی در انسان
در گروه  1Aطبقه بندی شتده و همننتین در گتزارش
همین سازمان در سال  2012این ترکیب مشتکوک بته
ایجاد نوعی سرطان ختون موستوم بته لوستمی عنتوان
گردیده است [ .]1بهعالوه فرمالدئید محرکی قوی است
که تماس با غلظتهای پایین آن قادر به ایجاد ستمیت
عصبی و عالئم تحریکی در ناحیه تنفسی فوقانی ،چشم
و بینی میباشد .در غلظتهای باالتر فرمالدئید موجتب
بروز عالئم تحریکی در راههای تنفسی تحتانی ،آستیب
به عملکرد ریه و آسم میگردد [.]5-9 ،1

_____________________________________________________________________________________________________
 -1دانشیار ،قطب علمی آموزشی بهداشت حرفهای و مرکز تحقیقات بهداشت و ایمنی شغلی  ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران.
 -2استادیار ،قطب علمی آموزشی بهداشت حرفهای و مرکز تحقیقات بهداشت و ایمنی شغلی  ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران.
 -3استادیار ،گروه آمار و اپیدمیولوژی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی همدان ،همدان ،ایران.
 -4دانشجوی دکترای آمار زیستی ،گروه اپیدمیولوژی و آمار زیستی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی تهران ،تهران ،ایران.
( -5نویسنده مسئول) کارشناس ارشد مهندسی بهداشت حرفهای ،قطب علمی آموزشی بهداشت حرفهای و مرکز تحقیقات بهداشت و ایمنی شغلی ،دانشکده بهداشت ،دانشگاه علوم پزشکی
همدان ،همدان ،ایرانhosna.hatami@gmail.com .
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فرشید قربانی شهنا و همکاران

جدول  -1نتای سنجش بخار فرمالدئید در نمونههای آشکارسازی شدهی هوای تنفسی آرایشگران
نمونههای کوتاه مدت
نمونههای بلند مدت
نوع نمونه
نوع فعالیت
رنگ-بیرنگ کردن مو
فر کردن دائم مو
صاف کردن دائم-کراتینهی مو
مانیکور ناخن

Mean
0/0003
0/0405
0/2501
0/0125

SD
0/0035
0/0233
0/2430
-

Min-max
0/0330-0/0052
0/0219-0/0591
0/0430-0/3034
-

اختالف میانگین تراکم فرمالدئید بین گروههای مختلتف
کاری آرایشگران که به صورت رنگ کردن و بتیرنتگ
کردن مو ،صاف کننده-کراتینهی مو ،فر کننتدهی دائتم
مو و مانیکور ناخن می باشد ,بترای نمونته هتای کوتتاه
مدت با توجه به ( )p= 0/099و برای نمونه هتای بلنتد
مدت  p= 0/140بدستت آمتده استت.که بتا توجته بته
میانگین تراکم فرمالدئید در گتروههتای مختلتف کتاری
تفاوت معنی داری ندارد (.)p>0/05
در آزمون  Tمستق (tow independent samples
 ) T testبرای بررسی اختالف میانگین تراکم فرمالدئید
بین دو گروه نمونههای کوتاه مدت و بلند مدت ،مقدار P
برابر  0/035به دست آمده است و بتر همتین استاس از
نظر آماری میانگین تراکم فرمالدئید بتین ایتن دو گتروه
اختالف معنیداری وجود ندارد.
بحث و نتیجهگیری
همانگونه که در بخش نتای گفته شد در این مطالعته
تراکم فرمالدئید در نمونههای کوتاه مدت در محتدودهی
 0-0/3935 ppmو در نمونتتتههتتتای بلنتتتد متتتدت در
محدودهی  0-0/ 303 ppmبوده استت .نتتای دیگتر
مطالعاتی که به بررسی میزان فرمالدئید در هوای تنفسی
آرایشتتگران پرداختتتهانتتد ،بیشتتتر معطتتوف بتته ارزیتتابی
فرمالدئید در هوای سالنهای زیبایی در زمان استفاده از
مواد صاف کننده و کراتینهی مو و بعضا در زمان انجتام
مانیکور ناخن بودهاند ،اما در پژوهش حاضر با توجته بته
بررسی متون بته عمت آمتده ،برختی از متواد تشتکی
دهندهی مواد آرایشی مو و ناخن ،به خصو در حضور
حرارت قادر به تولید فرمالدئید در هوای تنفسی میباشند
که از این جمله میتتوان بته پتروپیلن گلیکتول ،عطتر،
دو ماهنامه
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N
2
2
4
1

Mean
0/2309
0/0011
0/2019
0/1543

SD
0/3104
0/0309
0/0095
0/1131

Min-max
0/0210-0/3935
0/0441-0/1030
0/1204-0/2094
0/0022-0/2334

N
4
3
3
2

اسانس و تعدادی نگهدارندهی مواد آرایشی اشتاره نمتود
[ .]21 ،4مطالعتتهی ترکیبتتات تشتتکی دهنتتدهی متتواد
آرایشی برای انجام ایتن پتژوهش ،نشتان داد کته ایتن
ترکیبات عالوه بر مواد کراتینه و صاف کنندهی متو ،در
برخی از انواع رنگ مو و فر مو نیز وجود دارند ،بنتابراین
نمونه برداری از هوا در زمان انجام این فعالیتتهتا نیتز
صورت گرفت و همانگونه که اشاره شد میانگین تتراکم
فرمالدئید بین گروههای نوع فعالیت تفاوت معنتی داری
نداشته است ( .)p> 0/05مطالعهی انجام شتده تتوستط
 Durgamو همکارانش در سال  2011در آمریکا که در
آن هنگام استفاده از دو محصول کراتینتهی متو میتزان
فرمالدئید موجود در هوای سالن آرایشگاه متورد ارزیتابی
قرار گرفته ،محدودهی فرمالدئید انتدازهگیتری شتده بته
صورت کوتاه مدت هنگتام انجتام کتار بتین  0/011تتا
 1/1ppmگزارش شده است [ .]20در گزارشی که ستال
 2010توسط  OSHA, Oregonدر خصو استفاده از
صاف کنندههای مو با پایهی کراتینه ارائته شتده استت،
محدودهی فرمالدئید موجود در هوا در نمونههتای بلنتد
مدت  1ساعته زمانی که تنها یتک متورد از کتار صتاف
کردن انجام میشده بین  0/0003تا  0/33 ppmعنوان
شده است .در پتژوهش حاضتر بیشتینهی مقتدار تتراکم
فرمالدئید به صورت کوتاه مدت  1/11 ppmاندازهگیری
شتتده استتت [ .]21ارزیتتابی هتتوای تنفستتی آرایشتتگر و
متقاضی و هوای عمومی یک سالن زیبایی در مطالعهای
شبیه سازی شده به روش نمونه برداری کوتاه متدت در
مراح مختلف استفاده از  4فرآوردهی صاف کنندهی مو
نیز نشان داده بیشترین تراکم فرمالدئید در هوای تنفسی
آرایشگر در زمان خشک کردن مو توسط سشوار پتس از
کتتاربرد یتتک نتتوع متتادهی صتتاف کننتتدهی متتو و در

بررسی مواجههی شغلی با فرمالدئید در آرایشگاههای بانوان در...

محتتتدودهی  2/29-2/41 ppmو در هتتتوای تنفستتتی
متقاضی (در این مطالعه به جای مشتری از یک متانکن
استفاده شتده) در محتدودهی  3/39-3/59 ppmوجتود
داشتتته استتت [ Tsigonia .]22و همکتتارانش در ستتال
 2009در مطالعه ای تحت عنوان هوای آرایشتگاههتا و
مواجهه شغلی آرایشگران بتا متواد شتیمیایی ،هتوای 4
سالن زیبایی در آتن را از لحاظ وجود ترکیبات آلی فترار
) ،(VOCsفرمالدئید ،ازن و کتربن دی اکستید بررستی
کردهاند .در این مطالعه فرمالدئیتد در زمتان انجتام کتار
مانیکور ناخن و به روش قرائت مستتقیم ارزیتابی شتده
است که در تمام متوارد مقتدار فرمالدئیتد کمتتر از حتد
تشخی روش آنالیز  0/05 ppmبه دست آمتده استت
[ .]15در بیشتتتتر متتتتون بررستتتی شتتتده و همننتتتین
هشدارهای اعالم شده از سوی سازمانهتای بهداشتتی
بین المللی ،نگرانیها حاکی از وجتود میتزان فرمالدئیتد
بتتیش از حتتدود مجتتاز در انتتواع خاصتتی از متتواد صتتاف
کنندهی مو با پایهی کراتینی که محصول کشور برزیت
میباشد ،بوده استت [ .]20-22 ،13در پتژوهش حاضتر
جستجو در بازار عرضه و مصترف محصتوالت آرایشتی
نمونهای از این نوع محصوالت را به دست نداده استت.
یکی از دالی اختالف میانگین تراکم فرمالدئید در ایتن
پژوهش با سایر مواردی که اشاره شد همتین تفتاوت در
نوع محصوالت تجاری مورد نمونهبرداری استت .دلیت
دیگر حد تشتخی بتاالی روش انتختاب شتده بترای
نمونههای بلند مدت (یک میکروگرم بر نمونه) است که
با توجه به محدودیتهای این مطالعه و نیز عدم اطتالع
از میزان تراکم فرمالدئید در هوای آرایشتگاههتا از ایتن
روش نمونه برداری استفاده نمودهایم.
فرمالدئید در اتمسفر با تولیتد مستتقیم رادیکتالهتای
هیدروکسی از طری واکنشهتای فتوشتیمیایی حتذف
میشود .نیمه عمر فرمالدئید در محیطی کته در آن نتور
خورشید شبیهسازی شده  3ساعت بوده است [ .]1یعنی
در صورت انتشار فرمالدئیتد در یتک محتیط سرپوشتیده
برای ساعاتی پایدار متیمانتد و حتذف آن از محتیط در
شرایط تهویهی ناکافی به طول میانجامد .از طرفتی بتا
توجه به انتشار مستمر این ماده در چنین محتیط هتایی
دو ماهنامه

131

میزان پراکنش و تجمع تفاوت چندانی نخواهد داشتت و
در نهایت میزان غلظت فرمالدئید تقریبا ثابت باقی خوهد
ماند .در بخش یافتههای این مطالعته دیتدیم کته بتین
میانگین فرمالدئید در نمونههای کوتاه مدت و بلند مدت
اختالف معنی داری وجود ندارد ) ،(p-value>0/05این
موضوع به منزلهی ناکافی بودن تهویتهی ستالنهتای
آرایشی و نا کارآمتدی تهویتههتای موجتود و در نتیجته
پایداری نسبی تراکم آالینتدههتایی ماننتد فرمالدئیتد در
هوای سالنهای آرایشتی استت .ایتن در حالیستت کته
تمامی آرایشگاههای موضوع ایتن مطالعته فاقتد تهویته
موضعی و تنها در  % 23/01از آنها تهویه عمومی وجود
داشته است.براین اساس پیشنهاد می گردد تا نهادهتای
قانون گذار الزاماتی را جهتت استتفاده از سیستتم هتای
تهویه موضعی وضع نمایند.از طرفتی ورود محصتوالتی
کته حتاوی فرمالدئیتد متی بشتند نیتز ممنتوع گتردد.
مطالعهی آذری و همکاران نشان داده است روشن بودن
سیستم تهویهی دمشی-مکشی و دمشی توانسته کاهش
قاب تتوجهی در میتانگین تتراکم فرمالدئیتد در هتوای
تنفسی افراد حاضر در سالنهای تشریح یک دانشکدهی
پزشکی ایجاد نماید .هرچند ناکارآمدی و کتافی نبتودن
توان سیستمهای تهویهی موجود در این سالنها باعته
شده در شرایط روشن بودن این سیستتمهتا نیتز تتراکم
فرمالدئید از حدود مجاز  1ساعته و سقفی توصیه شدهی
 NIOSHباالتر باشد ،اما تاثیر استفاده از سیستم تهویته
بر میزان تراکم فرمالدئید در هوای تنفستی افتراد قابت
توجتته بتتوده استتت .در مطالعتتهی متتذکور میتتانگین
غلظتهای فرمالدئید در سه حالت روشن بودن سیستتم
تهویه دمشی-مکشی ،روشن بودن سیستم تهویه دمشی
و در حالت ختاموش بتودن سیستتم تهویته بته ترتیتب
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در صورتی که تراکم آالینده از یک دوم حتدود مجتاز
 اقدامات کنترلتی و،)تماس شغلی تجاوز نماید (حد اقدام
 با توجه به این موضتوع و،]23[ اصالحی الزم می باشد
 عالوه بر نیاز به بررستیهتای،یافتههای پژوهش حاضر
بیشتر در زمینتهی مواجهتهی آرایشتگران بتا فرمالدئیتد
اقدامات کنترلی از جمله آموزش آرایشگران در خصو
عوام زیانآور شغلی به خصو مواجهه بتا فرمالدئیتد
-هنگام استفاده از مواد آرایشی توسط مراکتز بهداشتتی
 مراکتز فنتی و، اتحادیههای صتنف آرایشتگران،درمانی
کاربردی و آموزشگاههای-حرفهای و دانشگاههای علمی
آزاد و افزایش نظارت دستتگاههتای نتا ر بتر واردات و
تولید محصوالت آرایشی و ارزیابی این فرآوردهها از نظر
وجود فرمالدئید و رعایت استانداردهای تتدوین شتده در
این زمینه و نیز استفاده از سیستم مکنتدهی موضتعی و
.وسای حفا ت فردی در سالنهای زیبایی اشاره نمود
تقدیر و تشکر
این پژوهش بخشی از یافتههای پایان نامه کارشناسی
ارشد مهندسی بهداشت حرفهای استت کته بتا حمایتت
مالی معاونت تحقیقات و فناوری دانشگاه علوم پزشتکی
. انجام شده است9104130000 همدان با شماره قرارداد
بدین وسیله از حمایت این دانشگاه و همکاری کارکنتان
اتحادیتتههتتای صتتنف آرایشتتگران و مراکتتز بهداشتتت
شهرستانهای کرمانشاه و همدان و همننین آرایشگران
شاغ در آرایشگاههای متورد بررستی و در انجتام ایتن
.پژوهش صمیمانه سپاسگزاری میشود
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Abstract
Background and aims: Formaldehyde (FA) is a colorless toxic gas used as a disinfectant
and preservative and known as a carcinogen and strong irritant. Due to its germicidal,
preservative and fixative properties, formaldehyde or other chemicals that potentially
produce formaldehyde, are used in some cosmetics. OSHA has warned about hairdresser’s
exposure to FA higher than threshold limit values. Because of the importance of this air
pollutant and the lack of enough studies in Iran, the present study aimed at occupational
monitoring of FA exposure in hair salons in Hamedan and Kermanshah cities.
Methods: Short term (n=20) and long term (n=45) air samples were collected on sorbent
tubes in the breathing zone of selected hair dressers and then analyzed based on methods
NIOSH 2016 and 2541, respectively.
Results: The concentrations of FA in short-term and long-term samples were in ranges of 00.6935 and 0-0.6034 ppm, respectively. There were no statistically significant differences
between mean concentrations of FA in long- term and short-term samples and also between
studied work tasks (based on used cosmetics).
Conclusion: According to obtained results, the concentration of FA in some samples was
higher than Iran’s OEL (0.3 ppm). Therefore, it is necessary to do more occupational
exposure monitoring and apply control measures such as installing proper ventilation
systems, correcting the existing systems, supervising the quality of cosmetics, and training
programs for target group.
Keywords: Formaldehyde, Occupational exposure, Hairdresser, Hair smoothing and
keratinization.
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