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ترکیبات الک ناخن و الکپاککنها
نرگس

کریمی1

چکیده
تقریبا همهی الکهای معمول امروزی ازیک بخش پلیمری ،یک پالستی سایزر ،حالل ،و نوعی رنگینه
ساخته شده اند که درصد هرکدام به صورت تقریبی به این شکل است :پلیمر( ،)%11پالستی سایزر(،)%1
رنگ و اسانس( ،)%1حالل ( .)%51در هر بخش بسته به رنگ و کاربرد الک از مواد مختلفی استفاده
میشود که بعضی از آنها مثل فتاالتها ،تولوئن و فرمآلدهید در ردهی مواد سمی و خطرناک برای
انسان و محیط زیست طبقهبندی میشوند .با وجود امکان جایگزین کردن ترکیبات کم خطرتر به جای
این مواد ،همچنان آنها را در ترکیب الکهای موجود در بازار که توسط برندهای مشهور تولید
میشوند میبینیم.
کلیدواژهها :پلیمر  -نیتروسلولز  -پالستی سایزر  -فتاالتها – حالل – تولوئن – فرمآلدهید.
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مقدمه
ا ستفاده از مح صوالت آرای شی برای زیبایی ناخنها به  0333سال پیش از میالد در چین با ستان باز می
گردد .آن ها برای تهیه ی رنگ ناخن از سففففیده ی تخم مرغ ،موم زنبور عسفففل ،سفففبزیژات و التین
استفاده می کردند.
در م صر با ستان نیز ا ستفاده از الک مر سوم بوده و طبقات اجتماعی پایین از الک های کم رنگ و بی
رنگ و طبقات اجتماعی باال از

الک قرمز استفاده می کردندi.

تقریبا همه ی الک های معمول امروزی از یک بخش پلیمری ( ،)%11یک پالسففتی سففایزر ( ،)%1حالل
( ،)%51و نوعی رنگینه سفففاخته شفففده اسفففت .بخش پلیمری یا همان رنگ پایه ،یک الیه ی سفففخت و
شففکننده و براا ایژاد می کند که رنگدانه ها روی آن قرار می گیرند .پالسففتی سففایزر تکمیل کننده ی
بخش پلیمری اسففت و باعک کم شففدن شففکنندگی آن و نرم تر شففدن برای اسففتفاده ی آن با رنگ می
شفففود .حالل که شفففامل زمینه ای برای اجزا اسفففت که رنگدانه ها می توانند به صفففورت محلول یا
سوسپانسیون در آن حضور داشته باشند .هم چنین گاهی حالل شامل چند جز است که بعضی از آنها
نقش نگه دارندهیایکنواخت کننده را ایفا می کنند.
اکنون به بررسی هر جز و آثار و نتایج احتمالی آن بر سالمت بدن و محیط زیست می پردازیم.
بحث
بخش پلیمری
وظیفه ی این بخش ایژاد یک الیه ی سفففخت و براا بر روی ناخن اسفففت که پایه ی بی رنگ الک را
تشکیل می دهد.
بخش پلیمری (رنگ پایه) برای ایژاد یک الیه ی سخت و مقاوم و براا در الک ا ستفاده می شود که
بسته به نوع رنگ و کاربرد الک ،می تواند نیتروسلولزییا آکریلیکی باشد.
در الک های مات برای ازبین بردن براقیت بسفففته به نوع رنگ و حالل می توان از ریزسفففیلیکاها (دی
اکسید سیلیکون) ،استئارات روی و

استئارات کلسیم استفاده کردii.

ترکیبات الک ناخن و ...
پلیمر مورد استفاده در الکهای می تواند نیترو سلولزییا آکریلیکی باشد.
.1-1

نیترو سلولز

از نیتراته کردن سلولز به و سیله ی نیتریک ا سید ساخته می شود .مونومر سازندهی سلولز ،گلوکز می
با شد .با اتری یا ا ستری کردن سه گروه هیدروک سیل در گلوکز ،می توان سلولز را در حالل های آلی
حل کرد.
سلولز که در تهیه ی نیترو سلولز بکار گرفته می شود ،یکی از فراوان ترین پلیمرهای موجود در طبیعت
بوده و تشکیل دهندهی دیوارهی سلولی گیاهان میباشد .سلولزیک پلیمر خطی است و قبل از رسیدن
به نقطهی ذوب تژزیه میگردد .با جوشانیدن سلولز در محلول اسید کلریدریک غلیظ ،با راندمان %51
مح صول -Dگلوکز ت شکیل می شود .سلولز یک ماده طبیعی با وزن مولکولی سنگین میبا شد که از
الیاف پنبه یا خمیر کاغذ (در صد باال) به د ست میآید .از آن جائیکه فعل و انفعاالت نیترا سیون گرمازا
میباشففد ،لذا می بایسففت درجه حرارت این واکنش ها را کنترل نمود تا بیش از 53درجه سففانتی گراد
ن شود .ثابت ماندن در صد رطوبت سلولز و کم بودن میزان آن تا حد امکان قبل از عمل نیترا سیونیک
امر ضروری ا ست ،در غیر این صورت رطوبت موجود باعک ضعیف شدن ا سید مخلوط شده ،و از
انژام عمل نیتراسیون منظم الیاف سلولزی جلوگیری به عمل میآورد .درصد رطوبت نباید از  %5بیشتر
با شد و بهترین مقدار آن3/1 ،تا  1در صد میبا شد .واکنش ا ستریفیکا سیون به صورت غیر مداوم و در
اثر تماس الیاف سففلولز با اسففید مخلوط صففورت میگیرد .وجود اسففید سففولفوریک جهت جذب آب
تولید شده در واکنش مزبور ضروریست .پایداری نیتروسلولز از دو دیدگاه مورد بررسی است :پایداری
گرمایی که با افزایش درصد نیترو ن کاهش مییابد ،پایداری شیمیایی که وابسته به خروج کامل اسید
در روش تولید اسفففت .سفففلولز از لحات حاللیت در حالل های آلی غیرقابل حل اسفففت در حالی که
نیتروسلولز حل شده و به شکل ل در میآید .نیتراتسلولز معموالً بوسیلهی مخلوط اسیدی نیتره کننده
که عالوه بر نیتریک اسید محتوی سولفوریک اسید نیز هست ،تهیه می شود .مرحله اول واکنش شامل
تولیدیون نیترونیوم است .این واکنش،یک واکنش تعادلی اسید و باز است که در آن اسید سولفوریک
نقش اسید را دارد و اسید ضعیفتر (اسید نیتریک)یک باز است؛ در مرحلهی بعدی،یون الکتروندوست
نیترونیوم به گروه های هیدروک سیل سلولز حمله میکند .واکنش ا ستری شدن در اثر ت شکیل آب کند
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می شود و بایستی آب را از سیستم خارج نمود تا واکنش در جهت کامل شدن پیش رود .غلظت اسید
نیتریک در مخلوط اسیدی معموالً در حدود  51ف  53درصد است.یک محصول جانبی ،سلولزسولفات
است که سبب ناپایداری سلولز نیترات می شود .به همین دلیل گروههای سولفات و اسید سولفوریک
را با عملیات مختلف با شستشو خارج میکنند.
.1-2

پلیمرهای آکریلیکی

مونومر پلیمرهای آکریلیکی ،عمدتا اسففتر اسففیدهای غیر اشففباع می باشففد .اگر این اسففترها ازالکل های
سفففنگین تر تهیه شفففوند ،پلیمرهای نرم تر و انعطاف پذیرتری می دهند .مثال پلی -متیل متاکریالت
( )PMMدر هیدروکربن های زنژیری نامحلول اسفت و در دمای باالتر از  151درجه سفانتی گراد نرم
می شفففود ،درحالیکه پلی بوتیل متاکریالت در هیدروکربن های زنژیری محلول بوده و در دمای باالی
 00درجه نرم می

شودiii .

آکریلیک ن ام تژاری پلی متیل متاکریالت است که به علت سخت و شکننده و براا بودن استفادههای
متعددی دارد.
پالستی سایزرها
پال ستی سایزر در حقیقت مکمل بخش پلیمری ا ست .پال ستی سایزرها برای کم کردن سختی بخش
پلیمری (چه نیتروسفففلولزی باشفففد و چه آکریلیکی) و بهبود شفففکل پذیری این بخش به ترکیب الک
افزوده می شففوند .عملکرد پالسففتی سففایزرها یا نرم کننده های پالسففتیک به این شففکل اسففت که با قرار
گرفتن بین مولکول های مواد پلیمری ،فضفففای خالی را افزایش داده و موجب پایین آمدن دمای ذوب
کریستالی و در نتژه نرم تر شدن پلیمر می شوند.
رایج ترین نرم کننده برای نیترو سلولز ،دی بوتیل فتاالت و برای  PMMبوتیل فنریل فتاالت است.
هم چنین از رزینهای سازگار دیگر شامل آلکیلهالیدهای خشک نشدنی ،رزینهای طبیعی و مشتقات
آنها مثل صمغ استرییا موادی مثل نیترو متان ،پروپیلن کربنات و ...میتوان استفاده کرد.

ترکیبات الک ناخن و ...
.2-1

فتاالتها

فتاالت ها گروهی از دی اسففترهای اورتو-فتالیک اسففید هسففتد که به دو گروه با وزن مولکولی باال و
پایین طبقه بندی می شوند.
نرم کننده ی السففتیک ها عمدتا از دسففته ی فتاالت ها هسففتند که انعطاف پذیری و دوام پالسففتیک را
افزایش میدهند.
فتاالت هایی با وزن مولکولی پایین به طور گسفففترده در تولید عطرها و لوازم آرایشفففی و بهداشفففتی و
ظروف بسته بندی کاربرد دارند که در میان آنها دی اتیل فتاالت ( ،)DEPدی بوتیل فتاالت ()DBP
و بنزیل بوتیل فتاالت ( )BBPپر ضرر ترینها شناخته شده اند.
تاثیر مخرب فتاالتها روی کبد ،کلیه ،ریهها و غدد جنسی ثابت شده است.
فتاالت ها مختل کننده ی فعالیت های هورمونی بدن ه ستند و تاثیر چ شمگیری در ت شدید فرآیند چاقی
دارند.
تحقیقالت کمی در مورد مسففتند سففازی مواد شففیمیایی که در محصففوالت خانگی وجود دارند که از
طریق پوست و ناخنها عبور می کنند و خطر سرطان و دیابت را افزایش می دهند منتشر شدهاست.
با توجه به گزارش مرکز درمان و پیشففگیری از بیماری کشففور ایاالت متحده آمریکا ،درصففد کودکان
چاا بین سنین  6تا  11سال در سال  1893میالدی از  %5به  %53در سال  5339ر سیده ا ست .محققان
مرکز سففالمت محیط زیسففت کودکان واق در مرکز سففالمت نیویورک اعالم کردند چاقی کودکان
ناشی از مواد شیمیایی موجود در ظروف پالستیکی و مواد آرایشی و اسباب بازیهای کودکان است.
این تحقیق ن شان می دهد فتاالت ها یکی از عوامل چاقی در کودکان به شمار می روند .در این تحقیق
از ادرار  095کودک نمونه برداری شفففد که نه تنها در  %85نمونه ها فتاالت ها موجود بودند بلکه میزان
غلظت آن ها با چاقی کودکان رابطه مسففتقیم داشففت .هم چنین محققان فتاالت موجود در ادرار 5013
زن شفففرکت کننده را بررسفففی کردند .آن ها پی بردند که در زنان با درجات باالتر غلظت فتاالت در
ادرارشففان ،احتمال بیشففتری وجود داشففت که دیابت داشففته باشففند .به ویژه مشففخش شففد در زنانی که
باالترین سطوح مونوبنزیل فتاالت و مونوایزوبوتیل فتاالت را داشتند ،در مقایسه با زنانی که پایین ترین
درجات این مواد را داشتند ،خطر ابتال به دیابت دو برابر است .یافتههای این تحقیق نشان داد که متوسط
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درجات باالتر مونو-0-کربوکسی پروپیل فتاالت (که معموال در صابونها ،لوازم آرایشی ومحصوالت
مراقبت از پوست یافت میشوند) تقریبا  %63خطر دیابت را افزایش میدهند .ترکیبات شیمیایی استفاده
شفففده در مواد و لوازم آرایشفففی از جمله مواد پارابن و فتاالت ها ارتباط مسفففتقیم با رشفففد تومورهای
سرطانی ،بهویژه سرطان سینه دارد .پارابنها در  53نوع از نمونه تومورهای سرطان سینه کشف شدهاند.
بنزیل فتاالت ،دی بوتیل فتاالت و ترکیب های مختلف آن ها که بیشفففتر در لوازم آرایشفففی اسفففتفاده
میشوند ،اثری مشابه هورمون استرو

ن دارندii.

شناسایی فتاالتها به کمک نانوذرات
بنا به گفتهی دانشمندان چینی میتوان ازیک تغییر رنگ ساده از قرمز به بنفش ،برای شناسایی فتاالتها
اسففتفاده کرد .حال بانگ چی یی و همکارانش از دانشففگاه علم و فناوری چین شففرقی در شففانگهای ،از
نانوذرات طالی تغییریافته با  Uridine 1i-triphosphateبرای ت شخیش ح ضور فتاالتها ا ستفاده
کرده اند .این نانوذرات در ح ضور فتاالت ها و یون  Cu5+با یکدیگر پیوند عر ضی برقرار می کنند؛ در
این حالت فتاالتها به شکل یک پل میان نانوذرات قرار میگیرند .واکنش ایژاد پیوند عرضی موجب
توده ای شففدن نانوذرات و تغییر رنگ آن ها از قرمز به بنفش می شففود .این محققان نشففان داده اند که با
استفاده از این روش میتوان فتاالتها را در محدودهی غلظتی پایینتر از حد تعیین شده توسط قوانین
سالمت غذایی ()1/1ppm

شناسایی کردi.

رنگها
رنگهای استفاده شده ممکن است در داخل الک حل شوندیا سوسپانسیون باشند .برای حصول جالی
شفاف پایدار ،از رنگهای محلول در الکل مانند کارموسین ،نارنژی روغنی و ...استفاده می شود .هم
چنین از رنگدانه هایی مثل تیتانیوم دی اکسید و ترکیبات معدنی آهن و کروم استفاده می شود.
درجه ی انحالل پذیری رنگ ها در حالل های مختلف متغیربوده و باید تعیین شففود چه حاللی برای هر
رنگ مناسبتر است.

ترکیبات الک ناخن و ...
حالل
حالل ها با توجه به رنگ و پلیمر به کار رفته انتخاب می شفففوند .حالل های به کار رفته برای الک های
نیتروسلولزی معموال استون و آمیل استات ،و رایج ترین حالل برای  ،PMMتولوئن است.
 .4-1استون
سادهترین کتون با فرمول مولکولی  CO(CH0)0ویکی از لکهبرها است .این ماده فرار ،بیرنگ و به
شدت آتش گیر است و مصرف بسیار زیادی در صنعت به عنوان حالل دارد.یکی از سادهترین
روشهای ساخت این ماده تقطیر استات کلسیم

استii.

استون باعک خشکی ناخنها و ایژاد حساسیت می شود.
 .4-2تولوئن
تولوئن (متیلبنزنیا فنیلمتان) ،مایعی صاف و نامحلول در آب با بویی شبیه بوی تینرهای رنگ معمولی
است .تولوئن از گروه ترکیبات آروماتیک است و به عنوانیک مادهی اولیه و همچنین حالل شیمیایی
کاربرد دارد .کاربردهای دیگر آن عبارتست از حالل رنگ ،تینر رنگ ،درزگیر سیلیکونی ،واکنشگر
شیمیایی ،پال ستیک ،جوهر چاپ ،چ سب ،الک و ضدعفونی کننده و گندزدا .همچنین میتوان از آن
برای ساخت فوم و  TNTاستفاده نمود.
سمیت تولوئن از بنزن کمتر است و هرچند غلظت بسیار باالیی الزم است تا جذب و استنشاا تولوئن
باعک مرگ شفففود اما غلظت های کمتر آن به راحتی روی سفففیسفففتم عصفففبی تاثیر می گذارد و باعک
خ ستگی ،سرگیژه ،ضعف ،رفتار نامتعادل ،نق صان حافظه ،بی خوابی ،کم ا شتهایی وکم شدن دید و
شففنوایی می گردد که این حاالت با از بین رفتن تولوئن کم می شففوند .تولوئن ممکن اسففت بر کلیه ها
اثر نامطلوب بگذارد با این حال مدرکی دلیل بر سرطان زا بودن تولوئن در دسترس

نیستiii .
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 .4-3فرمالدهید
فرمالدهید که نام علمی آن متانال است ،گازی با بوی تند و زنندهاست و کوچکترین آلدهید به شمار
میآید.
فرمالدهید به آسانی از سوخت ناقش ترکیبهای کربندار به دست میآید .آن در دود آتش جنگلها
و دود خودروها هم پیدا می شفففود .فرمالدهید همچنین از آمیختهی اکسفففیژن و متان در هوا سفففاخته
میشففود .مقادیر اندک فرمالدهید در فرآیندهای متابولیک پسففمانها در بسففیاری از جانوران زنده نیز
ساخته میشود.
در بعضففی الک ها از فرمالین به عنوان یکنواخت کننده و محافظت کننده ی اجزا اسففتفاده می شففود.
غلظتهای باالی  1/3ppmآن در هوای خانه باعک سوزش چ شم ،آ سیب به غ شای مخاطی ،سردرد،
احساس سوزش در نای و مشکل شدن تنفس می شود.
فرمالدهید در بدن به فرمیک اسففید تبدیل شففده و با نفوذ به خون اسففیدیته آن را باال می برد و حتی می
تواند موجب ایژاد تغییر در ساختار پروتئینهای  DNAشود.
حیوانات آزمایشگاهی که در معرض دوزهای باالی فرمالدهید قرار گرفته اند ،در طول زندگی خود به
سرطانهای پیشرفته در نای و گلو مبتال شده اند.
فرمالدهید به عنوان نگه دارنده در صنعت رنگ و رزین ا ستفاده می شود .اما به دلیل مقاومت حرارتی
پائین در گذ شت زمان تبخیر می شود لذا ماده رنگ یا رزین عاری از مادهی نگهدارنده ،بخارات سمی
دارد .نهاد بین المللی تحقیقات روی سففرطان آمریکا ( ،)IARCفرمالدهید را از مواد شففناخته شففده به
سرطان زایی میداندiiii .

بع ضی از الک ها حاوی مواد سمی نی ستند ،د سته ای از این الکها بر پایه ی آب ساخته می شوند که
دیر خشففک شففدن از معایب آن هاسففت .برخی نیز حاوی کال ن و ویتامین  B1به منظور رشففد بهتر و
جلوگیری از خش دار شدن ناخنها هستند .این دسته الکها معموال بی رنگ می باشند.

ترکیبات الک ناخن و ...
الک پاک کنها
اغلب الک پاک کنها حاوی استون هستند ،امروزه الک پاک کنهای فاقد استون نیز وارد بازار شده
اند اما این به این معنا نیسففت که فاقد اثرات جانبی باشففند .در بعضففی از آن ها به جای اسففتون از متیل
استات استفاده می شود که اثرات جانبی آن از استون بیشتر و شدیدتر است.
گاهی به منظور جلوگیری از خشفففکی و شفففکنندگی ناخن ها به الک پاک کن نرم کننده هایی مانند
روغن کرچک ،ا ستیل پالمیتات یا النولین ا ضافه می کنند .برندهای برتر هم ترکیباتی چون ویتامین ،E
روغن درخت چای ،پروتئین گندم و برخی ویتامینها را به محصوالت خود می

افزایندii.

نتیجه گیری
تقریبا همه ی الک ها شفففامل چهار بخش اصفففلی می باشفففند :بخش پلیمری یا رنگ پایه ،پالسفففتی
سففایزرها(مکمل و نرم کننده ی بخش پلیمری) ،حالل و رنگ .هر یک از این بخش ها بسففته به رنگ و
نوع کاربرد الک میتواند از مواد مختلفی تشکیل شده باشد.
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پلیمر

محققان بیشففتر نگران وجود سففه ماده ی فتاالت ها ،تولوئن و فرمالدهید در ترکیبات الک هسففتند ،با
وجود پیدا شدن جایگزین های منا سب برای این ترکیبات ،به علت کم هزینه تر بودن و یا م سائل دیگر،
بسیاری از شرکتهای سازندهی الک و لوازم آرایشی حاضر به جایگزینی این مواد مخاطره آمیز برای
سالمتی مصرف کنندگان و محیط زیست نیستند و حتی یافتههای پژوهشگران نشان میدهد ترکیبات
حقیقی بعضففی الک های موجود در بازار با برچسففب روی آن تطابق ندارد (البته اگر برچسففب نشففان
دهنده ی ترکیبات موجود با شد) و با وجود اعالم عاری بودن الک از ترکیبات م ضر روی ب سته بندی،
بعضی الکها حاوی مقادیر زیادی مواد سمی از جمله فتاالتها بودهاند.
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