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شیمی، صنعت  و  زندگی

مواد 
خوشبوکننده 

و ضدعرق
فاطمه میرعزیزی

چکیده
خوشبوکننده ها و ضد عرق ها از جمله فراورده آرایشی- 
بهداشتی هســتند که برای از بین بردن و جلوگیری یا 
پنهان کردن بوی بد ناشی از عرق و باکتری های موجود 
در زیر بغل، کشــاله ران، پا و سایر نقاط بدن استفاده 
می شوند. محیط گرم و مرطوب این نواحی بدن، زیستگاه 
مناســبی برای باکتری ها و ریزموجودات زنده عرقخوار 
اســت. این موجودات با تغذیه پروتئین ها و چربی های 

موجود در عرق بدن، مواد بدبو تولید می کنند.

کلیدواژه ها: خوشبوکننده، ضد عرق، عرق بدن، ضد بو

مقدمه
امروزه فراورده های خوشــبو کننده1 و ضد عرق2 زیر بغل یکی از 
بزرگ ترین بخش ها در صنعت بهداشــتی و زیبایی هستند. این 
بخش چنان با سرعت رشد کرده که در سال 2000 میالدی بیش 
از 4/2 میلیارد دالر در ایاالت متحده فروش داشــته است؛ رقمی 
که در مدت هشت ســال به بیش از دو برابر افزایش یافته است. 
در کشورهای پیشرفته، بیشتر بزرگســاالن روزانه از یک فراورده 
ضد عرق یا خوشبو کننده استفاده می کنند. این فراورده ها به صورت 
کرم، گرد،  بطرهای فشاری، رولی یا غلتکی، افشانه ای، جامد معلق، 

غلتکی مایع، جامدهای نرم و ژل ها عرضه و استفاده می شوند.
خوشبوکننده ها و ضد عرق ها ســده ها مورد استفاده بشر قرار 
گرفته اند. از عطرهای ســاده گرفته تا مواد پیچیده امروزی که 
مبتنی بر شیمی آلومینیم و زیرکونیم هستند و در کاهش تولید 

عرق زیر بغل نقش دارند.

تاریخچه
بیش از 5500 ســال پیش مصریان با اســتفاده از روغن های 
معطر کــه از مرکبات و دارچین مخصوص تهیه می شــد برای 
معطر کردن آب حمام استفاده می کردند. طبقه سلطنتی ایرانیان 
باســتان عالقه زیادی به خوشبو کردن  بدن خود داشتند. نقش 
نگاره هایی از داریوش و خشایارشــاه یافته شده است، در حالی 
که جام های حاوی عطر و روغن های خوشــبو کننده در دســت 
دارند. ایرانیان مدت طوالنی بر تجارت مواد خوشبو کننده تسلط 
داشتند. چنانچه وسایل سفالی ویژه تقطیر با قدمتی5000 ساله 
بر این واقعیت گواهی می دهند. ابوعلی سینا نیز از راه تقطیر در 
ســاخت رایحه ها فعالیت داشت و شیمی عطرهایی که پایه آن 

روغن نبود را کشف کرد.
از اواخر دهــه 1800 میالدی، بازیگران زن و مرد شــروع به 
اســتفاده از محلول های آلومینیم کلرید کردند تا در لباس های 

نمایشی خود بیشتر مورد توجه قرار گیرند.
نخستین خوشبوکننده در دهه 1860 میالدی و زمانی به ثبت 
رسید که کارآفرینان در پی ماده ضد عفونی کننده جدیدی مانند 
آمونیوم کلرید، سدیم بیکربنات و حتی فرمالدهید بودند. امروزه 

فرمالدهید به عنوان یک ماده سمی شناخته می شود.
در ســال 1888 میالدی در اروپا، نخســتین ضد عرق به نام 
مام با استفاده از »روی اکسید« به عنوان یک ماده ضد میکروبی 
به صورت ِکِرم معرفی شد. در آغاز سال 1900، نخستین ضد عرق 
حاوی آلومینیم، بر پایه محلول بســیار قابض آلومینیم کلرید با 
pH بین3 تا 5/2 معرفی شد. اسیدی بودن باالی این ماده باعث 

تحریک پوست و خراب شدن لباس می شد.
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فیزیولوژی ضد عرق ها و عملکرد آن ها
بو و عرق بدن دارای اهمیت زیستی هستند. فرایند عرق کردن 
به کمک اعصاب ســمپاتیک - که تنظیم کننده سوخت و ساز و 
دمای بدن اســت ـ تنظیم می شود؛ به ویژه در آب و هوایی گرم 
یا هنگام ورزش های ســنگین، باعث حذف مواد زائد و ســمی 
حاصل در بدن می شــود. ناحیه زیر بغل سهم کوچکی در عرق 
کردن، کنترل دمای بدن و از بین بردن ضایعات زیســتی دارد 
بنابراین کنترل عرق این ناحیه نسبت به قسمت های دیگر بدن  

با خطرپذیری کمتری روبه رو است.
غدد عرق موجود در سراسر بدن و از جمله زیر بغل می توانند 
بوی نامطبوع ایجاد کنند. پوســت دارای دو نوع غده مولد عرق 
اســت؛ غده های اکرین3 و آپوکرین4، شــکل1. غده های اکرین 
به طور وسیع در پوست پراکنده شده اند و در پوست کف پا فراوان 
هستند. این غده ها به طور مستقیم در سطح پوست باز می شوند 
و بیشترین میزان عرق را تولید می کنند. علت خیس شدن بدن 
نتیجه ترشح این غده هاست که در الیه میانی پوست قرار دارند 
و از پایانه هــای عصبی، فولیکول های مــو و رگ های خونی نیز 
تشکیل می شوند. عرق در مجاری مارپیچ بلند که در داخل این 
الیه قرار دارد تولید می شــود، جایی که قسمت طوالنی مجاری 

غده را به دهانه یا منافذ سطح پوست متصل می کند. 

کامل، فعالیتی از خود نشــان نمی دهند. مجرای غده آپوکرین و 
اکرین شــبیه یکدیگراست اما این مجاری برای غده آپوکرین به 
فولیکول های مو در اپیدرم باز می شــوند و فراورده هایی غنی از 
پروتئین را دربرمی گیرند. مادة چســبناکی که از غده آپوکرین 
ترشح می شــود، بی بوست که در نتیجة فعالیت باکتری ها بودار 
می شــود. هنگامی که در شرایط فشــار عاطفی قرار می گیرید، 
دیواره لوله ای غده ها منقبض می شــود و ترشــحات چربی را به 
سطح پوست می رساند، جایی که باکتری ها شروع به تجزیه آن 

می کنند.
بیشــتر مصرف کننده ها عملکرد خوشبوکننده ها و ضد عرق ها 
را با هم اشــتباه می گیرند. در بیشــتر موارد، ضد عرق ها حاوی 
کمپلکس هــای کاتیونی آلومینیم کلرید یــا کمپلکس هایی با 
نمک های اســیدی زیرکونیم هســتند که به عنوان مواد فعال، 
روی برچسب فراورده های ضد عرق به آن ها  اشاره می شود. ماده 
فعال در فراورده های ضد عرق، با بســتن موقتی مجرای عرق به 
جلوگیری از دفع عرق می پردازند. سپس، با خارج شدن این ماده، 

غده آپوکرین دوباره به حالت عادی خود برمی گردد.
خوشبوکننده ها با سازوکارهای مختلف، خنثی سازی یا بی اثر 
کردن بوی بد زیر بغل را انجام می دهند. به تأخیر انداختن انتشار 
بو، کاهش درک بو یا پوشاندن بو از آن جمله است. پوشاندن بو 
با استفاده از رایحه برخی ترکیب های فّرار انجام می شود. منظور 
از خنثی سازی، واکنش شیمیایی تغییر اسیدهای چرب با جرم 
مولکولی کم اســت که از غده آپوکرین خارج می شوند. از جمله 
عوامل خنثی ســازی، ماده ضد میکروبی تریکلــوزان5، نمونه ای 
معروف و پرکاربرد است که ریزموجودات زنده را از بین می برد یا 

رشد آن ها را متوقف می کند. 
خوشــبوکننده ها برای به حداقل رســاندن بــوی بد زیر بغل 
اســتفاده می شــوند و نه برای کاهش عرق کردن یا حذف آن. 
بنابراین، خوشــبوکننده  برای افرادی که مشکلی در عرق کردن 
ندارند و می خواهند احساس شادابی و بوی مطبوع داشته باشند، 
بهترین انتخاب است. این در حالی است که ضد عرق ها می توانند 

هم زمان به عنوان خوشبوکننده هم عمل کنند.

با افزایش دمای بدن هنگام  فعالیت های بدنی یا استرس های 
گرمایی، دستگاه عصبی به طور خود به خود این غده ها را تحریک 
می کند تا مایع ها را به سطح پوست ترشح و با تبخیر آب، بدن را 
خنک کنند. 55 تا 60 درصد ماده ترشح شده از غده های اکرین، 
مایع است و بیشــتر آن را آب و نمک ها )سدیم کلرید، پتاسیم 
کلرید( و الکترولیت های مختلف شامل اسید الکتیک، آمونیاک، 
یون های کلسیم، مس و پتاسیم تشکیل می دهند. گرما و جریان 
محدود هوا منجر به تجزیه سریع مواد آلی شامل اسیدهای چرب 
فّرار با وزن مولکولی کم می شــود. بوهای قابل تشخیص بدن از 

این اسیدهای چرب و ترکیب های استروییدی نتیجه می شود. 
امــا غده های آپوکرین محدود به پوســت نواحــی زیر بغل و 
مودار بدن هستند و توسط احساسات تحریک می شوند. تکامل 
این غده ها وابســته به هورمون های جنسی است و تا زمان بلوغ 

 شکل1 سطح مقطع غده های پوست و عرق

غده آپوکرین 

منفذ غده عرق

فولیکول مو   

غده اکرین
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شیمی و ساختار مواد خوشبوکننده و ضد عرق 
ضد عرق ها به دو دســته فعال تقسیم می شــوند: فراورده ها بر 
پایه آلومینیم و زیرکونیم. بــرای نمونه آلومینیم کلروهیدرات، 
تری  زیرکونیم-گالیســن6،  آلومینیــم  تتراکلروهیدروکســی 
کلرو هیدروکسی آلومینیم زیرکونیم-گالیسن7 یا آلومینیم کلرید 
از آن جمله اند که همراه مواد غیر فعال دیگر، برای جلب رضایت 

مصرف کننده، به فراورده ها افزوده می شوند.
در فرمول بنــدی مــواد ضد عرق بــر پایــه آب، نوعی عامل 
امولســیون کننده یــا تثبیت کننده نیز وجــود دارد. همچنین، 
اسانس ها یا عطرها، مواد پاداکسنده ها مانند هیدروکسی تولوئن 
بوتیل دارشــده 8، گردهای بســیار نرم تالک و نشاســته ذرت، 
نرم کننده ها و مرطوب کننده هایی همچــون وازلین، روغن های 
معدنی، استرهای اسید چرب و هیدروکربن های غیر فّرار نیز از 

جمله افزودنی های موجود در فرمول بندی آن ها هستند.
به طور عمده اتانول از جمله اجزای سازنده خوشبوکننده هاست 
که به از بین بردن باکتری هــای ایجاد کننده بو کمک می کند. 
مواد فعال دیگر موجود در خوشبوکننده ها به این قرارند: سدیم 
استئارات، سدیم کلرید، استئاریل الکل، تریکلوزان، ستیل الکل، 
دی متیکون، نشاســته ذرت آبکافت شــده، پروپیلن گلیکول و 

سیکلومتیکون.
در کنــار فرمول بندی هــای گوناگــون مواد خوشــبو کننده، 
فراورده ای به شــکل بلوری از سنگ طبیعی هم وجود دارد و از 
ماده معدنی معروفی به نام پتاسیم آلوم )زاج پتاس( یا آلومینیم 
پتاسیم سولفات تشکیل شده است. برخالف نمک های آلومینیم 
که در ضد عرق ها استفاده می شوند، آلوم از عرق کردن جلوگیری 
نمی کند بلکه فقط رشد باکتری های مولد بوی نامطبوع را کنترل 
می کند. آلومینیم موجــود در آلوم که در خوشــبوکننده های 
طبیعی اســتفاده می شود، ایمن تر است زیرا آن قدر بزرگ است 

که نمی تواند وارد بدن شود.
ســنگ مرداب یا ســنگ نقره کــه از آن به ســنگ مردار یا 
مردارسنگ نیز یاد می شــود، ماده ای معدنی است که به عنوان 
عامل ضــد عرق به کار می رود، شــکل 3. این مــاده با خواص 
ضد میکروبــی خود می تواند باکتری های موجــود در عرق را تا 
حدی از بین ببرد و ایجاد بوی بد را محدود کند. ســنگ مرداب 
دارای فلزهای ســنگینی چون جیوه اســت که 70 درصد آن را 
»ســرب اکسید« تشکیل می دهد. سرب فلزی سمی است که با 
آسیب به پیوندهای عصبی، موجب بیماری های خونی و مغزی 
می شود. تماس طوالنی مدت با این فلز یا نمک های آن می تواند 
باعث بیماری های کلیه و دردهای شــکمی شــود. مردار سنگ 
باعث جلوگیری از تعریق و از بین رفتن بوی بد عرق می شود اما 
بسیار خطرناک است زیرا از راه پوست جذب می شود و گذشته از 
ایجاد حساسیت پوستی، چشمی و تنفسی، به بافت لثه، دستگاه 

عصبی مرکزی، خون و کلیه ها آسیب وارد می کند، شکل 2.

  مواد افزودنی زیانبار
در بیشــتر موارد، عوارض جانبی ناچیزی بر اثر استفاده از این 
فراورده ها گزارش شده است که اغلب تحریک و ایجاد حساسیت 
پوستی را در برداشته اند اما با قطع مصرف، این اثرها قابل برگشت 
بوده است. البته در برخی موارد هم فرد به حدی نسبت به ماده 
ضد عرق حساســیت نشــان می دهد که دیگر نمی تواند از آن 

فراورده استفاده کند.
طی نیم ســده گذشته بیشــتر نگرانی های بهداشتی در مورد 
ضد عرق ها مربوط به ایجاد ســرطان ســینه یا بیماری آلزایمر 
بوده اســت. ارتباط آلومینیم و بیماری آلزایمر به احتمال زیاد با 
مطالعه ای در دهه 1960 مرتبط است که غلظت غیر عادی باالی 
آلومینیم در مغز برخی از بیماران آلزایمر را نشان می داد. پس از 
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چندین دهه پژوهش، دانشمندان هنوز نتوانسته اند تحقیق اصلی 
1960 را تکرار کنند. با این حال، جامعه علمی به طور کلی متقاعد 
شده است که آلومینیم عامل اصلی ابتال به بیماری آلزایمر نیست 
و نهادهای بهداشت عمومی از جمله سازمان بهداشت جهانی نیز 

آن را تأیید می کنند.
مطالعه سال 2002 روی بیش از 800 بیمار در مؤسسه پژوهش 
سرطان فرد هاچینسون9 نشان داد که هیچ ارتباطی بین سرطان 

سینه و استفاده از ضد عرق یا خوشبوکننده وجود ندارد.
ســازمان غذا و داروی آمریکا اذعان کرده اســت که مقدار کم 
آلومینیم می تواند از راه دســتگاه گوارش و پوســت جذب شود 
به ویــژه در بیماران کلیه ای، به ایجــاد اختالل در عملکرد کلیه 
منجر می شود. بنابراین استفاده مکرر روزانه ضد عرق ها، به دلیل 
قــرار گرفتن بدن در معرض آلومینیم موجود در آن ها، می تواند 

خطر بیشتری برای مصرف کننده به همراه داشته باشد.

نتیجه گیری
در 40 سال گذشــته، با نوآوری در ساخت و تولید فراورده ها، 
مواد ضدعرق به فراورده ای آرایشــی- بهداشتی ضروری تبدیل 
شــده اند. اکنون ضد عرق ها از میز آرایش به قفسه حمام منتقل 
شــده اند و مانند صابون یا خمیر دندان از جمله نیازهای روزمره 
مردم به شمار می روند. خوشــبوکننده ها برای پوشاندن بوی بد 
عرق و ضد عرق ها با بســتن موقت غده هــای مولد عرق، از عرق 
کردن جلوگیری، و کمک می کنند تا احســاس شــادابی و بوی 
خوبی داشته باشید. عملکرد اصلی خوشبوکننده کنترل بو است 
و نه کنترل عرق کردن. مواد ضد عرق غالبًا با خوشــبوکننده ها 
مخلوط می شــوند تا هم زمان هر دو اثر را داشته باشند. بنابراین 
اگر می خواهید زیر بغل تان را خشــک، خنک و خوشــبو کنید  

می توانید این راهکار را به کار ببندید.

 پی نوشت ها
1.deodorant 
2.antiperspirant   
3.eccrin sweet gland   
4.apocrin sweet gland  
5.triclosan 
6.Al-Zr tetrachlorohydrex,GLY 
7.Al-Zr trichlorohydrex  
8. butylated hydroxytoluene 
9. Hutchinson, F. 
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 شکل 2 سنگ مرداب؛ ماده ای طبیعی ولی خطرناک برای جلوگیری 
از عرق کردن


