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INTODUCCIÓ  
 
 
En l’elecció del treball de recerca, primer vaig mirar tots els possibles treballs que hi 

havia en la llista que oferia el centre. Em va cridar molt l’atenció aquest tema, els 

desodorants i la seva relació amb el càncer de mama, per tant ,vaig decidir anar a 

parlar amb la tutora. Em va informar sobre com aniria més o menys el treball, això em 

va acabar de convèncer per realitzar-lo.  

 

Aquest treball no és experimental, ja que per comprovar l’existència d’una relació entre 

els desodorants i el càncer de mama es necessitaria un laboratori amb molt bones 

condicions, un equip de professionals i molt temps. Per tant, el treball es basa en la 

recerca d’estudis i articles d’investigació i el seu anàlisi profund per tal d’arribar a 

extreure la informació necessària per conèixer aquesta possible relació. Els estudis 

que han aportat més llum sobre aquest tema han estat els de la doctora Phillipa Darbre, 

professora associada en Oncologia per la University of Reading d’Anglaterra. 

  

La part teòrica inclou una mica de tot: els primers desodorants, l’estructura i fisiologia 

de la pell i la mama, la diferència entre els desodorants i els antitranspirants, els seus 

components i com actuen aquests sobre la nostra pell axil·lar i en la mama i, com s’ha 

dit anteriorment ,articles i estudis recents en relació al càncer de mama. 

 

Com a part pràctica s’ha realitzat un estudi de mercat per esbrinar els diferents 

components que contenen els desodorants i els antitranspirants, una entrevista a un 

especialista en càncer de mama, una enquesta a la població i s’ha elaborat un 

desodorant natural. 

 

El propòsit del treball no només és informar al lector de la possible relació entre els 

desodorants i el càncer de mama sinó també de conscienciar com alguns components 

poden afectar el nostre organisme. 
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OBJECTIUS 

 

Els objectius d’aquest treball han anat variant a mesura que l’he anat realitzant. 

L’objectiu inicial era trobar si hi havia relació entre els desodorants i el càncer de mama, 

però només començar la recerca ja es va veure que no hi havia una relació directa, tot 

i així, vaig continuar cercant fins a obtenir més estudis i articles. A mesura que trobava 

més informació, adquiria més objectius: 

 

- Conèixer i classificar els components que contenen els desodorants i els 

antitranspirants i com actuen en relació a la pell i/o a la mama. 

- Esbrinar si són pitjors els antitranspirants o els desodorants i perquè. 

- Descobrir si els desodorants naturals són tant bons com diuen 

- Fer un estudi estadístic per conèixer si la població està al corrent de la possible 

relació en l’ús de desodorants i el càncer de mama i quin ús en fa. 

 

La majoria d’aquests objectius més específics han de ser la base per respondre la 

pregunta: 

 

- Hi ha relació entre els desodorants i el càncer de mama? 
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1. Evolució de la higiene personal 

 

Els orígens de la neteja personal comencen en la prehistòria, on l’aigua ja era el 

mètode de neteja habitual. L'estudi de restes arqueològiques indica que l'Home de 

Neandertal ja feia servir escuradents per a les dents. 

A l'antiga Babilònia (2.800 AC) es van trobar unes inscripcions amb instruccions per 

fabricar sabó. 

Els egipcis (1.500 AC) es banyaven regularment per tractar malalties de la pell i per la 

neteja personal. També se sap que els egipcis es netejaven les dents amb una 

branqueta acabada en punta i que utilitzaven antitranspirants naturals, s’han descobert 

cristalls d’alumini a les tombes d’alguns faraons.   

 

1.1 Els Grecs i els asteques: 

Els grecs es netejaven amb argila, cendres i pedra tosca. Untaven els seus cossos 

amb olis, i rentaven la seva roba amb aigua en els rierols.  

En el món asteca, a les escoles, s'ensenyava la higiene com una cosa essencial, 

promovent la salut i la higiene a tota la població. A més, s'ensenyava a estar en 

contacte amb la natura, cuidant-la. La gent acostumava a prendre dos banys al dia. A 

l'ús de l'aigua, li sumaven l'arrel del Coplaxócotl, que produïa tanta escuma com un 

sabó.  

Com a detergent per a la roba, usaven l'arrel del Metl. La roba era lleugera, simple i 

solta, feta per evitar les males olors i no transpirar. 

S'acostumava a mastegar el tzictli (xiclet), que a part de netejar les dents, era una cosa 

entretinguda. A cada riba de les calçades, hi havia latrines privades. L'excrement era 

portat a l'extraradi i/o enterrat. Hi havia gent encarregada de la neteja dels carrers i 

canals del seu barri. La majoria de les cases de tota la població, tenien un bany amb 

vapor d'aigua d'herbes aromàtiques. 
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1.2 Els romans: 

Els romans, com a civilització avançada, es donaven llargs banys, molt populars, i 

luxosos. Són ben conegudes les seves termes. El sabó va prendre el seu nom, d'acord 

a una antiga llegenda romana El Monte Sapo. 

Pel que fa a la higiene dental, els romans es rentaven les dents amb orina.  

 

1.3 Edat mitjana: 

Desaparegut l'imperi romà, la higiene europea a l'edat mitjana, era un assumpte 

complicat, i gairebé inexistent. Les persones no solien banyar-se tots els dies com ho 

fem nosaltres en l'actualitat.  

Els banys van quedar sepultats; a partir d'aquest moment, el bany i la higiene van 

caure en l'oblit i quan tocava anar a banyar-se, l'aigua s'utilitzava per a moltíssima gent. 

En el cas dels banys públics primer es banyaven els rics, i després, amb l'aigua ja 

bruta, els pobres. Si es banyaven a casa, primer ho feien els adults i finalment els nens. 

Tenien la creença de que l'aigua debilitava els òrgans si penetrava a través dels porus, 

fins i tot es va difondre que una capa de brutícia protegia de les malalties. 

Els doctors d’aquella època recomanaven fer banys en sec, és a dir, passar-se un drap 

sec pel cos. 

Els rics es rentaven només la part visible del cos, o sigui, la cara i mans, i es canviaven 

contínuament de roba tapant la seva mala olor amb perfums. En el cas de les dones 

el mateix, s’empolainaven el cabell, es perfumaven i poques vegades tocaven l'aigua. 

Els sistemes de clavegueram encara no existien; per tant, les ciutats medievals, eren 

veritables abocadors d'escombraries i excrements. Grans metròpolis com Londres o 

París van considerar-se, en aquell temps, com alguns dels llocs més bruts del món. A 

causa de tota aquesta brutícia, van aparèixer grans malalties i epidèmies. 

Paradoxalment, en l'antiga Roma les persones van ser més netes. 

Els anomenats "banys turcs" són una herència de les termes romanes i, com elles, no 

només servien per a la higiene corporal sinó també per a trobades socials. Amb el pas 

del temps aquest costum va arribar a Europa. 
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1.4 Evolució dels desodorants 

 

La nostra olor corporal i les maneres de tapar-la no és una cosa nova. Ha obsessionat 

a homes i dones des de temps molt llunyans. Com hem vist, l'ús del sabó va néixer a 

Babilònia, però no va ser utilitzat popularment fins al segle passat. De fet, el seu cost 

era tan elevat que la mateixa reina Elisabet I només es podia permetre tres banys amb 

sabó al mes. Els antics egipcis recomanaven un bany aromàtic i, després d'ell, una 

aplicació d'olis perfumats a les aixelles. Elaboraven productes especials a base de 

llimona i canyella. I com hem vist abans, suposem que utilitzaven antitranspirants 

(cristall d’alumini).  

A l'Imperi Romà, després de rentar-se, es col·locaven en les aixelles uns coixinets amb 

substàncies aromàtiques.                                                                             

A finals del segle XIX, va sorgir el desodorant com a producte d'higiene personal 

gràcies a una barreja de sulfat de potassi i alumini. Però va ser després de la segona 

guerra mundial quan el seu ús es va generalitzar pràcticament en tots els països 

occidentals. La marca “Odorono” va ser la que va llançar al mercat el primer 

desodorant, que al principi es venia només a les farmàcies. 

  

                                

                            Fig.1 Primer desodorant a la venda, “Odorono” 
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2. Anatomia de les parts “afectades” pels desodorants 

 

2.1 La pell 

La definició científica de la pell és: cobertura protectora del cos i l’òrgan apte per rebre 

les sensacions de dolor, tacte i calor, al mateix temps realitza funcions d’absorció, 

segregació i excreció, de respiració i de regulació de la temperatura i la humitat. 

 

Estructura:  

En la pell de les aus i dels mamífers es distingeixen diferents estrats que formen, 

estructuralment i funcionalment tres capes: l’epidermis, la dermis i la hipoderma. La 

pell també té annexos. Aquest són els pèls, els ungles, les glàndules sudorípares i 

sebàcies.  

- Epidermis: És la capa externa de la pell, i està formada per la capa còrnia i la 

capa de “Malpighi”.   

 

 Capa còrnia: Formada per cèl·lules mortes que s’originen en la capa de 

Mapighi. Aquestes s’acumulen a la superfície de la pell, creant una capa 

de queratina que s’ha d’eliminar per mantenir una bona salut.  

 Capa de Malpighi: Hi trobem unes cèl·lules anomenades melanòcits que 

produeixen un pigment, la melanina. 

 

L’epidermis constitueix la barrera externa que ens protegeix de les agressions 

externes i manté el nivell adequat dels líquids interns. 

 

- Dermis: És la capa interna. En els humans és més gruixuda a la palma de les 

mans i a la planta dels peus. A la dermis, hi ha dues capes; la reticular ( la més 

profunda) i la papil·lar ( la més superficial): 
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 Reticular: Hi trobem els vasos sanguinis i limfàtics procedents del teixit 

subcutani i està perforada pels conductes de les glàndules sudorípares i 

per les arrels del pèl.  

 Papil·lar: S’hi troben protuberàncies  on hi ha capil·lars sanguinis i fibres 

nervioses terminals . En aquesta capa és on hi observem les empremtes 

dactilars, on en el “cim” d’aquestes s’obren els conductes de les 

glàndules sudorípares  

 

- Hipoderma: És la capa adiposa de l’organisme, la més profunda. Representa 

la reserva energètica més important de l’organisme, gràcies a 

l’emmagatzematge i a l’expulsió d’àcids grassos. També s’hi troben les 

glàndules sudorípares i les sebàcies. 

 

 

 

                                Fig.2 Capes de la pell 
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2.1.1 Com pot travessar un compost la barrera de la pell? 

 

El problema amb alguns compostos que contenen els productes que posem en 

contacte amb la nostra pell és el fet que aquests puguin travessar la barrera de la pell. 

Un compost pot travessar les capes de la pell per qüestions de polaritat o en funció del 

seu pes o massa molecular. El coeficient de permeabilitat és inversament proporcional 

al pes molecular del compost, és a dir, com menys pes molecular, més coeficient de 

permeabilitat i més fàcilment travessa el compost les diferents capes. 

Un altre factor que pot facilitar l’entrada de compostos és que la pell no estigui íntegra. 

Per això es recomanable no posar-se desodorant després de la depilació .  
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2.2 Les glàndules mamàries 

 

Són glàndules exocrines, el seu producte de secreció és la llet. De totes les glàndules 

cutànies, aquestes són les més grans.  

El funcionament i el desenvolupament de les glàndules mamàries es deu a estímuls 

complexos de diferents hormones. A la pubertat actuen els estrògens i l’hormona 

mamatropa i durant l’embaràs els estrògens i la progesterona. La secreció activa és 

estimulada per la prolactina, i també per la ocitocina.  

Els homes poden desenvolupar l’activitat de les glàndules a causa de un desequilibri 

hormonal ( ginecomàstia), però mai arribaran a la secreció làctia.  

 

 

Estructura: 

 

 

Fig. 3 Estructura mamària 
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Una altra de les parts “afectades” pels desodorants seria les glàndules sudorípares de 

les quals parlarem més tard. 

 

3. Per què suem? D’on prové la mala olor corporal?  

 

Suar és part de la naturalesa del nostre organisme, els éssers humans suem a través 

de la transpiració per diferents raons , encara que la més comuna té a veure amb 

regulació de la temperatura. 

 

Quan el cos té un sobreescalfament, ja sigui perquè fa molta calor, perquè fa exercici, 

com a resultat d’alguna patologia, com a resposta física a algun estímul psicològic com 

la por, l’estrès, els nervis, el pànic o a qualsevol sobreexcitació; el sistema nerviós 

simpàtic del cervell, fa que el cos segregui més adrenalina, una hormona que, entre 

altres efectes, augmenta la producció de suor. 

Altres motius, poden ser l’hipertiroïdisme, les alteracions hormonals, la obesitat, la 

febre, etc. 

La transpiració és el procés en el que l’aigua, en forma de suor, s’evapora del cos.      

Tot passa a la pell gràcies a les glàndules sudorípares. Aquestes, tenen una forma 

allargada similar a la d’un tub.  

El cos té aproximadament 2,6 milions de glàndules d’aquest tipus. Els homes tenen 

glàndules amb major capacitat que les dones, per això suen amb més quantitat. 

Sorprenentment, una persona estàndard, en plena sudació, pot arribar a suar més de 

tres litres i mig en una hora. 
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Fig. 4 Glàndula sudorípara. 

 

Durant la transpiració els porus s’obren i deixen sortir un fluït que està format per 

diversos elements, però  els més comuns són l’aigua i el sodi ( per això la suor és 

salada). 

Les glàndules sudorípares les tenim repartides per la pell i les podem dividir, segons 

el lloc on es situen, en dos tipus: 

 

- Ecrines:  que estan al palmell de la mà, a la planta dels peus i a la front. 

- Apocrines: que es troben a les aixelles, al pubis, al melic, sota el plec dels pits, 

i darrere les orelles.  

 

La suor, per si sola, no fa olor, però quan entra en contacte amb les bactèries que hi 

ha a la pell o al pèl corporal, es quan obté l’olor característica. A les zones on hi ha les 

glàndules apocrines és on l’olor és més desagradable, ja que, a part d’aigua i sodi, 

conté àcids grassos i proteïnes que serveixen d’aliment per a les bactèries del cos. Tot 

i així, hi ha altres causes que produeixen mala olor, com la falta d’higiene, el consum 

d’alguns aliments o medicaments, o la roba que utilitzem. 

 

HIPODERMIS 

Part globular 

Conducte  
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4. Els desodorants: Què són i què contenen 

 

Els desodorants actuen sobre l’olor que procedeix de la suor. Els seus components; 

fonamentalment alcohol, formaldehids i àcid esteàric o làctic; actuen sobre les 

bactèries causants de la mala olor corporal. A l’aplicar un desodorant el que 

s’aconsegueix es emmascarar l’olor que produeix el cos de forma natural ,però no evita 

el fet de suar.  

Hi ha diferents mètodes d’aplicació:  

 

                                                  

 

Fig. 5 Desodorant esprai                                               Fig. 6 Desodorant “Roll-on”    

 

                                                    

 

Fig.7 Desodorant “Stik”                                                     Fig.8 Desodorant crema  

 

 

 

 

 

 



19 
 

5. Els antitranspirants: Què són i què contenen 

 

Els antitranspirants són un tipus de desodorant que contenen algunes substàncies que 

redueixen la quantitat de suor produïda per les glàndules sudorípares. Així s’evita la 

degradació bacteriana i per tant la mala olor.   

Tots els antitranspirants contenen clorhidrat d’alumini (Al2(OH)5Cl) com a compost 

actiu. La suor, a part d’altres substàncies, conté aigua. Quan el clorhidrat d’alumini 

entra en contacte amb l’aigua, es produeix una reacció d’hidròlisis* formant-se l’ió 

hidrat d’alumini Al3+(aq).  

*Hidròlisi: Reacció química en la qual l’aigua interacciona amb altres compostos els 

quals es converteixen amb altres més simples. És a dir, la hidròlisi és la descomposició 

de compostos orgànics complexos, amb altres de més senzills mitjançant l’acció de 

l’aigua. 

 

La presència de l’aigua dóna lloc a unes reaccions d’equilibri àcid-base: 

 

 

Com es pot observar, es forma l’ió hidroni ( o oxoni), H3O+(aq), això provoca un 

descens del pH. 

La formació d’aquests cations té dos efectes: 

- El pH de l’àrea on s’aplica el producte, baixa sota el 7,el medi s’acidifica, aquest pH 

no és l’òptim pel creixement bacterià, ja que les bactèries prefereixen medis més 

alcalins.  

- La suor conté proteïnes que, en condicions normals, són solubles. La presència de 

l’ió hidroni altera l’estructura tridimensional de les proteïnes produint-ne la seva 

desnaturalització. Quan això passa les proteïnes  tendeixen a agrupar-se disminuint la 

seva solubilitat. Com a conseqüència, les proteïnes, es precipiten formant un gel 

proteic que tapa les glàndules sudorípares impedint que aquestes alliberin més suor. 

Aquesta característica de l’alumini es coneguda com a astringència.  
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     Fig.9 Aplicació i reacció de l’ antitranspirant. 

 

 

 

Per tant el desodorant només emmascara l’olor mentre que l’antitranspirant impedeix 

la sudoració.  
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6. Components perjudicials per la salut dels desodorants i/o transpirants  

 

6.1 Disruptors endocrins (DE): 

Són qualsevol compost químic contaminant del medi ambient que si s’introdueix en un 

organisme, humà o en algunes espècies, pot afectar al sistema hormonal, que és el 

que controla l'equilibri fisiològic del nostre cos, el desenvolupament embrionari i la 

reproducció, també  poden estar involucrats en processos de carcinogènesis. 

Hi ha diverses classes: 

- Derivats de productes farmacèutics 

- Productes naturals 

- Pesticides com el reconegut DDT 

- Derivats de la indústria del plàstic  

- Derivats de l’antracè i mimètics estrogènics. 

- Alguns metalls (com l’alumini). 

 

Els disruptors endocrins interfereixen en la funció endocrina de tres maneres possibles: 

- Blocant els receptors hormonals de les cèl·lules i impedint l’acció normal de les 

hormones. 

-  Imitant l’acció d’una hormona natural, com ara la testosterona, i d’aquesta 

manera posant en marxa reaccions químiques similars a les del cos. (Fig. 11) 

- Influint sobre la síntesi i el transport, i per tant, alterant la concentració natural 

d’hormones. 

 

Hi ha diverses vies per les quals els disruptors endocrins poden entrar al cos, incloent 

l’aparell digestiu, els pulmons o la pell.  
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Fig. 10 Disruptor endocrí imitant l’acció d’una hormona.  

 

 

6.2 Disruptors endocrins en els desodorants: 

 

En un estudi de la doctora P.D Darbre hi ha una taula semblant a aquesta on es 

mostren tots els disruptors endocrins que podem trobar en els cosmètics ( Fig.12, 

Annexos), la taula següent només conté aquells que trobem en els desodorants i/o 

antitranspirants: 

 

Constituent químic Funció en el desodorant Funció com a disruptor 

endocrí 

Parabens Conservar el desodorant Activitat agonista dels 

estrògens 

Alumini Antitranspirant Interferir en la unió 

d'estrogen al seu receptor 

Triclosan Conservar el desodorant Alteracions endocrines en 

la flora de la pell. 
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6.3 Farmacodinàmica dels parabens, de l’alumini i del triclosan: 

 

- Parabens: Són compostos utilitzats com a conservants, ja que  tenen 

característiques bactericides i antifúngiques. Els parabens s’absorbeixen 

ràpidament a través de la pell de forma íntegra, l’absorció és menor quan major 

és la longitud de la cadena alquil. Pot ser incrementada per potenciadors de la 

penetració cutània presents en els productes cosmètics.  Les formes químiques  

més habituals són methylparaben, ethylparaben, propylparaben, butylparaben, 

isopropylparaben i isobutylparaben. Com podem veure en la Fig. 11 la seva 

estructura molecular és molt semblant a la de l’estrogen.  

 

                   

            Fig. 11 Comparació entre estructures dels parabens i la de l’estrogen. 

 

- Alumini: Aquesta substància actua bloquejant les glàndules sudorípares i 

aturant així la transpiració. A més pot causar efectes molt semblants als de 

l’estrogen, ja que, aquest, té la capacitat d’augmentar el creixement de cèl·lules 

cancerígenes. 

En els desodorants i/o antitranspirants acostuma a estar en forma de sal 

d'alumini anomenat aluminium chlorohydrate(AlCl3·6H2O). En altres 

desodorants considerats naturals trobem l’alumini en forma d’alum de potassi  

(KAl ( SO)4 · 12H2O) o d’alum d’amoni (AlNH4 (SO4) 2 · 12H2O) . La diferència 

entre aquestes tres sals d’alumini es troba en la seva massa molecular: 
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 Mm ( AlCl3 · 6H2O) = 241,43g/mol 

 Mm (KAl ( SO)4 · 12H2O) = 474,39g/mol 

 Mm (AlNH4 (SO4) 2 · 12H2O) = 453,33g/mol 

 

- Triclosan: És un producte químic antibacterià. El seu ús porta polèmica entre 

la comunitat científica, perquè hi ha hipòtesis de que sigui perjudicial per la salut, 

ja que actua com a disruptor endocrí. 
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7. Articles i estudis en relació al càncer de mama 

 

En aquest apartat no trobarem els articles complerts, sinó un petit resum amb les idees 

més rellevants.  

Els articles i estudis complerts i amb versió original es troben en els annexos. 

 

7.1 Doctora Phillipa Darbre 

 

La majoria dels estudis i articles, estan escrits o fan referència a la doctora Phillipa 

Darbre, per tant, abans d’endinsar-nos en els articles veurem qui és: 

 

La doctora Philippa Darbre és una bioquímica i biòloga molecular de les cèl·lules. 

Les seves investigacions es centren en les accions cel·lulars i moleculars dels 

estrògens i dels productes químics que imiten l'estrogen en el càncer de mama.  

El paper dels estrògens en el desenvolupament del càncer de mama està ben 

establert. El bloqueig de l'acció dels estrògens, es pot utilitzar com una estratègia 

terapèutica amb èxit per inhibir el creixement del tumor. No obstant això, un dels 

problemes clínics en la teràpia endocrina és la progressió al creixement endocrí 

resistent. Philippa utilitza models de cultiu cel·lular per investigar els mecanismes 

moleculars que podrien proporcionar noves formes terapèutiques. No obstant això, 

aquest paper central d’ estrogen en el càncer de mama, planteja serioses preguntes 

sense resposta sobre les interaccions dels molts productes químics ambientals que 

posseeixen activitat osteogènica i que poden entrar en l’organisme humà. La mama 

està exposada a nombrosos compostos amb activitat osteogènica a través de la dieta, 

l'entorn domèstic i l'aplicació de productes cosmètics, i Darbre s'ha compromès a 

investigar la relació entre la hipòtesi d'aquests productes químics i el desenvolupament 

de càncer de mama. 
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7.2 Article (2005) 

 

Les sals d'alumini s'utilitzen com agent actiu dels antitranspirants, però els efectes que 

genera a llarg termini segueixen sent desconeguts, especialment en relació amb la 

mama, que és una zona local d'aplicació. Els estudis clínics que mostren una alta 

incidència de càncer de mama en el quadrant superior extern de la mama juntament 

amb els informes de la inestabilitat genòmica en els quadrants externs de la mama 

aporten proves que l'aplicació localment d’aquests antitranspirants té una possible 

relació en el desenvolupament de càncer de mama.  

L'alumini se sap que té un perfil tòxic pels gens, capaç de causar alteracions de l'ADN 

i efectes epigenètics ,  per tant això  ens podria indicar que aquests efectes es poden 

produir en les cèl·lules mamàries. L’estrogen és una influència establerta en el càncer 

de mama, dependent de receptors intracel·lulars que funcionen com zinc activat per 

lligands de transcripció, suggereix una possible interferència de l’alumini. 

 

 Els resultats reportats demostren que l’alumini en forma de clorur d'alumini o clorhidrat 

d'alumini pot interferir amb la funció dels receptors d'estrogen de cèl·lules de càncer 

de mama humà .Això afegeix l’alumini a la llista ,cada vegada més gran ,de metalls 

capaços d'interferir amb l'acció dels estrògens. 

Es necessiten altres estudis per identificar les bases moleculars d'aquesta acció, els 

efectes a més llarg termini de l'exposició d'alumini i si l'alumini pot causar aberracions 

a altres vies de senyalització en les cèl·lules mamàries. 

 

Autors: P.D. Darbre 

Font: Division of Cell and Molecular Biology, School of Animal and Microbial Sciences, 

The University of Reading, P.O. Box 228, Whiteknights, Reading, RG6 6AJ, UK 
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7.3 Carta al director (2013) 

 

“Deodorant Use and Breast Cancer Risk”  

( l’ús del desodorant i el risc del càncer de mama) 

 

Sr. Director: 

L'efecte de l'ús de desodorant en el desenvolupament del càncer de mama ha generat 

un gran interès en la comunitat científica i en els mitjans de comunicació. En diversos 

estudis observacionals primaris i en nombroses crítiques es fa referència a 

investigacions sobre els efectes de l'ús regular de desodorant en el desenvolupament 

del càncer de mama. 

Fins al dia d’avui les evidències no han sigut concloents amb els efectes protectors i 

perjudicials de l'ús del desodorant, mentre que altres investigadors no han trobat una 

associació entre els dos. Tot i que el mecanisme exacte darrere de qualsevol relació 

d'aquest tipus encara no ha estat identificada, diverses hipòtesis s’han centrat 

principalment en la localització anatòmica dels tumors i en proves in vitro de la 

carcinogènesi. 

 La doctora Phillippha Darbre va trobar un augment en la incidència de tumors en el 

quadrant superior extern de la mama i es va fer la hipòtesi que l'aplicació de desodorant 

en l'aixella hi podria estar implicat. També cal dir que el potencial estrogènic dels 

parabens recolzava més aquesta hipòtesi. D'altra banda, l'augment de la proporció del 

teixit mamari en el quadrant superior extern de la mama podria explicar la major 

incidència dels tumors de mama en aquest.  

Per redactar aquesta carta al director s’ha revisat les bases de dades dels següents 

estudis: “Meta-analysis of Observational Studies in Epidemiology guidelines”, 

“PubMed”, etc. No s’ha utilitzat cap restricció del llenguatge i només s’ha buscat 

informes publicats.  

Els criteris d'inclusió que tenien molts estudis eren que les pacients, no haguessin estat 

diagnosticades amb la malaltia i que es produís una estimació del risc. Es va utilitzar 

un model d'efectes aleatoris per calcular unes possibles proporcions agrupades per 

l'efecte del desodorant en el càncer de mama. 
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Es van identificar tres estudis que van investigar l'efecte de l'ús freqüent de desodorant 

en el desenvolupament del càncer de mama. Dos van complir els criteris d'inclusió. El 

tercer estudi no va incloure un grup de control intern, sinó que va investigar l'efecte de 

l'ús d’antitranspirants en relació amb l'edat de diagnòstic del càncer de mama. 

Els dos estudis que van complir amb els criteris van ser de casos i controls que no van 

trobar una major incidència de càncer de mama en dones que utilitzaven  

antitranspirants ,i un d’ells va reportar un risc marcadament reduït amb l'ús regular de 

desodorant. L'estimació puntual de risc combinat va ser en la direcció d'un efecte 

protector. Aquesta es va fer mitjançant el “pool risk” 

 

“Pool Risk”: és un indicador que serveix per conèixer la probabilitat de patir una 

malaltia, en aquest cas, el càncer de mama en base de diferents paràmetres com 

l’edat, condició física, condició ambiental (ús de desodorants),la genètica, etc. 

 

 

 

 

Fig.1 El desodorant i la relació amb el desenvolupament del càncer. 

 

 

 

Per tant, no es van trobar proves en els estudis publicats que afirmin que els 

desodorants promouen el desenvolupament de càncer de mama, tot i que les proves 

in vitro donin suport a la hipòtesi dels parabens. Una explicació per a aquesta 

discrepància es troba en la farmacodinàmica dels parabens i en les dosis requerides 
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per desencadenar una mutació. Mentre que els parabens imiten l'activitat de l’estrogen, 

no tenen la potència per causar mutació genètica, tret que se’n faci un ús considerable. 

 

La manca d'estudis preliminars i la qualitat dels estudis disponibles, són les principals 

debilitats d'aquest anàlisi. Amb només dos estudis preliminars que compleixen amb els 

criteris d'inclusió, serien necessaris més estudis per descartar definitivament una 

associació entre l'ús de desodorants i el càncer de mama. 

 

 

Font: Prue J.Hardefeldt, Senarath Edirimanne, Guy D.Eslick. Epidemiolgy, Volume 24, 

Number 1, January 2013. 
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7.4 Investigació clínica (2014) 

 

“ Evaluating the Effects of Aluminum-Containing and Non-Aluminum Containing 

Deodorants on Axillary Skin Toxicity During Radiation Therapy for Breast 

Cancer: A 3-Armed Randomized Controlled Trial” 

 

(Avaluació dels efectes dels desodorants que contenen alumini i dels que no 

en la toxicitat de la pell axil·lar durant la radiació. La teràpia per al càncer de mama: un 

assaig aleatori de “tres grups”) 

 

7.4.1 Resum de l’estudi 

 

- Introducció: Les reaccions cutànies són comunes durant i després del 

postoperatori de radioteràpia de càncer de mama i pot donar lloc a malestar, 

pruïja ( formigueig peculiar o irritació de la pell), i dolor, la qual cosa pot interferir 

amb la qualitat de vida.                                                

 L'ús de desodorants durant la radioteràpia ha estat motiu de polèmica. Un dels 

mecanismes que creuen que augmenten la toxicitat en la radiació, és la 

deposició de sals d'alumini que podria afectar la dosi de radiació de la superfície 

Aquest estudi és un assaig controlat en pacients que van  rebre radioteràpia 

postoperatòria pel càncer de mama, aquest va comparar els efectes que té el 

desodorant amb alumini i els que té el que no conté alumini , aplicat a la pell 

axil·lar. És van fer tres grups, dos experimentals i un de control. El grup que 

tenia alumini presentava més sudoració que el grup de control. 

 

- Propòsit: L’ús del desodorant durant la radioteràpia ha estat motiu de discussió 

ja que hi ha crítiques que diuen que pot exacerbar la toxicitat de la pell axil·lar. 

L’estudi següent determina si l’ús de tots els desodorants que contenen alumini 

i tots aquells que no en contenen tenen efectes negatius. 
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- Mètodes i materials: Aquest estudi controlat es va realitzar en un sol centre, 

l’hospital oncològic terciari entre març de 2011 i abril de 2013. Un total de 333 

participants van ser assignats a l'atzar a un dels tres grups experimentals (En 

un grup utilitzaven sabó i desodorant que conté alumini i en l’altre grup 

utilitzaven sabó i desodorant sense alumini.) Hi havia un tercer grup de control 

que només utilitzaven sabó. Les equacions d'estimació generalitzades van ser 

utilitzades per estimar i comparar les probabilitats d'experimentar alts nivells de 

sudoració i toxicitat de la pell en cada un dels grups de desodorants a les 

probabilitats en el grup de control. 

 
L'estudi va avaluar una sèrie de criteris: sudoració de l’aixella, toxicitat cutània, 

dolor, picor i cremor. La qualitat de vida es va avaluar amb un qüestionari validat. 

 

- Resultats: Les característiques de radiació van ser similars en tots els grups. 

Els pacients en el grup de desodorants sense alumini no van presentar dolor 

axil·lar ni picor, ni ardor en comparació amb el grup control. Els pacients del 

grup de desodorants amb alumini van presentar menys sudoració que el control, 

reduint la seva sudoració a nivells de 85%. 

- Conclusió: No es van trobar proves de que l'ús de qualsevol desodorant amb 

alumini o sense alumini provoqui alguna reacció adversa a la pell axil·lar durant 

els temps de radioteràpia per al càncer de mama. L’anàlisi també afirma que les 

aixelles amb desodorant amb alumini van tenir menys sudoració sense 

incrementar els símptomes de toxicitat en la pell axil·lar.  

 

Autor: Lucy Lewis 

Font: Lucy Lewis.2014.“ Evaluating the Effects of Aluminum-Containing and Non-

Aluminum Containing Deodorants on Axillary Skin Toxicity During Radiation Therapy 

for Breast Cancer: A 3-Armed Randomized Controlled Trial”. International Journal of 

biology physic. 
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7.5 Article(2014) 
 

“If exposure to aluminium in antiperspirants presents health risks, 

its content should be reduced” 

 

(Si l'exposició a l'alumini en els antitranspirants presenta riscos per a la salut, 

el seu contingut s'ha de reduir) 

 

7.5.1 Resum:  

 

Atès que l'alumini (Al) envaeix el nostre entorn, la comunitat científica s’ha plantejat 

durant molts anys els seus perill per la societat. L’alumini està present en nombrosos 

cosmètics com ara desodorants, pintallavis i protectors solars.  

L’alumini en forma de clorhidrat és l’agent actiu que s’empra com a antitranspirant en 

els desodorants i pot constituir una via d'exposició clau de l’alumini pel cos humà, sent 

una potencial font de danys.  

Un estudi in vitro ha demostrat que l’alumini dels antitranspirants pot ser absorbit per 

la pell amb rascades. 

La potencial toxicitat de l’alumini s'ha demostrat de manera clara, i estudis recents 

argumenten fermament que l’alumini pot estar involucrat en processos cancerígens.  

Avui en dia, per exemple, l’alumini és sospitós de tenir relació amb el càncer de mama. 

Treballs recents amb cèl·lules en cultiu han donat credibilitat a la hipòtesi que aquest 

metall podria acumular-se en les glàndules mamàries i interferir amb les propietats 

biològiques de les cèl·lules epitelials de la mama, promovent així un seguit 

d'alteracions que recorden a les primeres fases de la transformació maligna. 

A més, diversos estudis suggereixen que la presència d'alumini a la mama podria influir 

en el procés de  metàstasis. Com a conseqüència, atès que la toxicitat de l’alumini ha 

estat àmpliament reconeguda i que no és un component fisiològic en els teixits 

humans, reduir la concentració d'aquest metall en els antitranspirants és una qüestió 

d'urgència. 
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7.5.2 Conclusió: 

 

Encara que es necessiten investigacions addicionals per definir millor els efectes 

perjudicials de l’alumini en els éssers humans, els resultats de l’estudi plantegen 

preocupacions sobre l'ampli ús d'alumini en els cosmètics i remarquen la importància 

de l'elecció de models apropiats per a l'avaluació de riscos dels productes químics. En 

aquest aspecte, l’ús in vitro de la pell humana segueix sent el mètode més viable 

(OCDE). 

 

Tenint en compte aquests arguments,  l’informe d'avaluació presentat a la ANSM (UCT 

agència de seguretat sanitària de França) va recomanar que la concentració d'Al en 

els  antitranspirants es reduís de 5% a 0,6%. 

 

Autors: Alain Pineaua, BernardFauconneaub, André-PascalSappinoc, 

Roger Deloncled, OlivierGuillarde 

 

Font:  Alain Pineaua(2014). “If exposure to aluminium in antiperspirants presents 

health risks, its content should be reduced”. Journal of Trace Elements in Medicine and 

Biology ,28. 
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7.6 E-mail a la docotora Phillipa Darbre 

 

7.6.1 Pregunta  

 

Benvolguda Dr. Philippa Darbre, 

Sóc una estudiant de batxillerat de Catalunya (Espanya) i actualment estic duent a 

terme un projecte de recerca sobre la relació de l’ús d’antitranspirants amb el càncer 

de mama. Després d'una recerca bibliogràfica sobre el tema, he trobat molts treballs 

seus, els quals investiguen aquesta relació. L’escric perquè, segons els estudis que he 

llegit, vostè és la referent principal en aquest camp i li agrairia si pogués preguntar-li 

alguns dubtes sobre les conclusions obtingudes fins al moment. 

Pel que sembla, la relació directa de l’ús d’antitranspirants i el càncer de mama no s'ha 

demostrat, encara que s'han descrit alguns mecanismes d'alteració de les cèl·lules. La 

majoria dels estudis conclouen en la necessitat d’estudis més amplis per donar més 

coneixements sobre aquesta relació, per tant, definir la quantitat màxima permesa de 

diferents compostos que es troben en antitranspirants. Hi ha alguna relació directa 

demostrada de qualsevol dels compostos dels antitranspirants amb el càncer ? S'ha 

proposat alguna regulació que fixi un import màxim a alguns compostos presents en 

els antitranspirants? 

Finalment, m'agradaria donar-li les gràcies per dedicar-me temps en ajudar-me amb el 

meu projecte. 

Amablement, espero respostes. 
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7.6.2 Resposta 

 

Benvolguda, 

Gràcies per el teu e-mail. Em fas grans preguntes que cobreixen al voltant de 15 anys 

d'investigació. En general, la meva hipòtesi original publicada el 2001 deia què els 

components químics dels cosmètics poden estar involucrats en l’increment de casos 

de càncer de mama. Això va ser proposat no només per l’alta incidència de càncer de 

mama en el quadrant superior extern de la mama (en l'actualitat més del 50% al Regne 

Unit), que és el lloc on s'apliquen i es depositen els desodorants, permetent una 

exposició dèrmica contínua i l'absorció en nivells baixos en el llarg termini en els teixits 

subjacents.  

La meva recerca s'ha centrat en demostrar que els components químics dels cosmètics 

es poden detectar en el teixit mamari humà i després investigar si sols o en combinació 

amb els centenars de substàncies químiques no pròpies del teixit mamari humà poden 

tenir efectes adversos sobre la biologia de mama - i si poden tenir efectes en les 

concentracions mesurades en el teixit. Com que la meva experiència es basa en l’acció 

dels estrògens i el càncer de mama, vaig començar investigant els efectes de les 

substàncies químiques estrogèniques que podrien derivar cap el creixement i la 

metàstasi de les cèl·lules de càncer de mama. Aquest tipus d'investigació requereix 

molt de temps i fins a dia d’avui no he aconseguit publicar en relació amb els parabens 

afegits com a conservants . Com que  les sals d'alumini s'utilitzen com a agent actiu 

antitranspirant en concentracions altes (fins a 25% pes/ volum a la UE) per bloquejar 

els conductes de suor sota el braç, també he estudiat l'alumini. He mesurat la 

concentració d’alumini en totes les estructures de la  mama i en sang amb altes 

concentracions, he publicat molts efectes adversos d'alumini. Això ara està sota el 

prisma normatiu de la UE i s'han publicat en línia avaluacions del risc a França, 

Noruega, Alemanya i Àustria, i també per la Comissió Europea. Tant l'avaluació de 

riscos de la UE i d’Alemanya han recomanat que abans de l’aplicació de productes 

químics en l’aixella, aquesta no hagi estat depilada i s’ha requererit a la  industria 

cosmètica que  proporcioni  informació sobre l'absorció dèrmica de l’alumini ( si us 

plau, recorda que els productes químics en els productes cosmètics no estaven 
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regulats abans del 2013, fins i tot en la UE i que són comercialitzats fins que no es 

demostra un efecte advers).  

La meva recerca se centra ara en tots els altres components químics que hi ha en 

aquests productes, però la investigació que es necessita és massa per a una persona! 

Si us plau, recorda que l'absència d'evidència no és l’evidència d’absència  (només 

perquè no hi hagi dades no vol dir que no hi hagi cap problema). 

Molt bona sort, 

Philippa Darbre 

 

 

Dr. Philippa Darbre, 

Professora Associada en Oncologia, 

Facultat de Ciències Biològiques, 

University of Reading, 

Hopkins Building, 

Lectura. RG6 6UB 

Anglaterra 
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8. Estudi del mercat: 

 

En les graelles següents trobarem informació dels components de les diferents 

marques de desodorants, desodorants naturals i antitranspirants. Aquells que estan 

subratllats són els estudiats o nombrats com a perjudicials en aquest treball. 

El títol de cada taula fa referència a l’etiqueta del producte, ja que molts que estan en 

la graella de desodorants contenen clorhidrat d’alumini, per tant són antitranspirants 

tot i que el producte no ho especifiqui. 

 

8.1 Desodorants: 

Marca Components Tipus 

Dermo 

Propylene Glycol, Aqua, Butyene Glycol, 

Glycerin, Steartic Acid, Parfum, Sodium 

Carbonate,etc. 

“Stick” 

Lactovit 

Dipropylene Glycol, Aqua, Propylene Glycol, 

Glycerin, Stearic Acid, Parfum, Triclosan, 

Sodium Hydroxide, etc. 

“Stick” 

Coaliment 
Aqua, Aluminium chlorohydrate, Parfum, 

Limonene, etc. 
“Roll-on” 

Axe 
Alcohol Denat, Butane, Isobutane, Propane, 

Parfum, Limonene,etc. 
Esprai 

Heno de 

pravia 

Alcohol denat., isobutane, propane, aigua, 

dipropylene glicol, parfum, linalool, caprylyl 

glicol, butylpheny, methylpropional butane, 

limonene, citronellol, geraniol, eugenol, , 

alcohol of vegetal origin,etc 

Esprai 

Byly 
Petrolatum, Paraffinum Liquidum (Mineral 

Oil) Zinc Oxide, Lanolin, Triclosan, etc. 
Crema 

 

Babaria 

Aqua, Aluminum chlorohydrate, Parfum, 

Phenoxyethanol, Eugenol, Geraniol, etc 
“Roll-on” 
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Sanex 

Isobutane, Butane, Propane, 

Cyclomethicone, Dimethicone, Potassium 

Alum, Parfum, Disteardimonium Hectorite, 

Propylene Carbonate, Dimethiconol. 

Esprai 

Bonpreu 

Aqua, Aluminum Chlorohydrate, Glycerin, 

Octyldodecanol, Stearyl, Alcohol, Sodium 

Ceteryl, Parfum, Methylparaben,etc. 

“Roll-on” 

 

 

 

 

 

 

8.2 Desodorants naturals: 

 

Marca Components Tipus 

Green 

People 

Aqua (spring water), ammonium alumnes 

(mineral salt), Olea europaea (olive) oil, 

Helianthus annuus (Sunflower) seed oil, 

Zinc ricinoleate, Glyceryl Stearate, Sodium 

stearoyl glutamat, lauryl glucosídics, 

Potassium sorbat, limonè, etc. 

“Roll-on”  

Green 

People  

Aqua (spring water), ammonium alumnes 

(Alunite, mineral salt), Cetearyl alcohol 

(emulsifying plant wax), Zinc ricinoleate 

(from castor oil), Glyceryl Stearate (plant-

derived moisturiser), Aloe barbadensis (àloe 

vera) powder, Sodium stearoyl glutamat, 

Phenoxyethanol (preservative system), etc. 

( sense perfums) 

“Roll-on” 



40 
 

Jâsön 

Aqua (Purified Water), Calcium Starch 

Octenyl Succinate, Glycerin (Vege), , Zinc 

Ricinoleate, Cetearyl Alcohol, Coriandrum 

sativum (Coriander Oil), Stearyl Alcohol, 

Tocopheryl Acetate (Vit.E) Citrus grandis 

(Grapefruit Seed), Potassium Sorbate, 

Sodium Benzoate, Essential Oil Blend, etc. 

“Roll-on” 

Cattier 

Aqua, , Glycerin, Candida Bombicola, 

Glucosa, ,Benzyl Alcohol, Sodium 

Benzoate, Parfum, Aloe Barbadensis Leaf 

Extract*, Lactic Acid, Citronellol, Eugenol, 

Limonene, etc. 

 

Esprai 

Drasanví 

 

100% Alum potassium (alum de potassi) 

  

Pedra 

d’alum 

Bonpreu Aqua, Glycerin, Potassium, Alum, Aloe 

Barbadensis leaf juice, Parfum, Acid, Bht, 

etc. 

 

“ Roll-on” 
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8.3 Antitranspirants: 

 

Marca Components Tipus 

Dove 

Aqua, Aluminum Chlorhydrate, Glycerin, 

Parfum, Citric Acida, Potassium Lactate, 

Geraniol, Limonene, etc. 

Bola 

Dove 

Butane, Isobutane, Propane, Aluminium 

Chlorhydrate, Parfum, Disteardimonium 

Hectorite, Propylene Carbonate, Tocopheryl 

Acetate,etc. 

Esprai 

Rexona 

Butane, Isobutane, Propane, Aluminum, 

Chlorohydrate, Cyclopentasiloxane, Parfum, 

Aqua, Sodium Benzoate, etc. 

Esprai 

Sanex 

Isobutane, Butane, Propane, 

Cyclomethicone, Aluminium Chlorhydrate, 

Dimethicone, Parfum, Disteardimonium 

Hectorite, Propylene Carbonate, etc. 

Esprai 

Sanex 
Aqua, Aluminium Chlorhydrate, Glycerin, 

Parfum, Talc, etc. 
Bola 
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9.Entrevista a l’especialista en  càncer de mama 

 

Aquesta entrevista conté catorze preguntes, no les va respondre totes, ja que moltes 

les desconeix. 

 

9.1 Dades del doctor 

 

Nom: Josep Maria Abad Ribalta 

Núm. Col·legiat: 814273 

Lloc de treball: Hospital Igualada- Coordinador unitat funcional càncer de mama 

Anys dedicant-se a l’especialitat: 30 anys  

 

9.2 Entrevista  

 

Primera part 

 

1.Quin és el mecanisme principal que provoca l’alteració de les cèl·lules 

mamàries i les transforma en canceroses? En quin tipus de cèl·lules passa? 

Exactament no ho sabem, però sí que sabem que hi ha un mecanisme de degeneració 

cel·lular, tenim una cèl·lula normal que passa a tenir uns nuclis alterats, aquesta 

cèl·lula alterada pot passar a carcinoma in situ (queda englobat dins dels galactòfors 

que són els túbuls mamaris ), aquest és un tumor que no és invasiu per tant no pot 

anar cap als ganglis, ni cap a fer metàstasi. Es queda tal i com està, o bé, a la llarga, 

pot esdevenir un carcinoma invasiu. 

Aquest cicle de degeneració pot ser reversible, però si arriba a carcinoma in situ ja no 

ho pot ser.  

En conclusió, coneixem el cicle de degeneració cel·lular però no sabem perquè 

aquestes cèl·lules es van degenerant. 
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2.Quins són els factors que actualment es coneixen amb més “risc” de provocar 

càncer de mama? 

Com he dit a la pregunta anterior no sabem quin són els factors que poden provocar 

el càncer de mama, el que s’està investigant més són els factors epigenètic. 

 

3.Hi ha estudis que demostren que s’ha trobat en el teixit mamari nivells elevats 

d’alumini (sobretot en la zona més propera a l’aixella, on s’apliquen els 

desodorants, antitranspirants). Els coneix? Me’n pot donar referència? 

 

4.Com actua l’ió alumini un cop és absorbit a través de l’aixella? On s’acumula? 

5.És cert que l’ió alumini pot actuar com a xemoestrògen, és a dir, una substància 

que actua com a mimetitzadora de les hormones i que el nostre organisme no 

reconeix com a estranya i, per tant, no l’elimina de forma natural? Me’n pot donar 

referències?  

 

6.És cert que l’ió alumini pot alterar l’ADN i causar efectes epigenètics? Me’n pot 

donar referències? 

 

7.Llavors si tots aquests mecanismes estan demostrats, els clorhidrats d’alumini 

continguts en alguns desodorants i molts antitranspirants podrien estar 

relacionats amb l’alteració de les cèl·lules mamàries i, per tant, amb el càncer de 

mama? Quins estudis s’han fet en relació a això? Es pot afirmar que no hi ha cap 

relació possible entre l’absorció de l’ió alumini a través de desodorants i el 

càncer de mama? 

 

8.Creu que són pitjors els antitranspirants o els desodorants? Perquè? 

(No sap la diferència entre antitranspirants i desodorants.) 
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9.Si el problema és l’ió alumini, llavors qualsevol desodorant que contingui 

aquest ió donarà el mateix problema? Em refereixo a la pedra d’alum que la 

posem com a exemple de desodorant natural però que és sulfat d’alumini i 

potassi i, per tant, conté ió alumini. 

 

10.Els desodorants naturals són tan bons com diuen? 

(Ho desconeix.) 

 

11.A les pacients amb càncer de mama se’ls hi prohibeix l’ús d’alguns productes 

i/o determinats aliments? Poden fer servir antitranspirants i/o desodorants? 

 

A les pacients amb càncer de mama se’ls hi recomana no ingerir productes que 

continguin soja, ja que té un efecte estrogènic.  

Aquelles a qui els hi han fet un buidament axil·lar o estan en radioteràpia, se’ls hi 

prohibeix l’ús de desodorants amb esprai i sense alumini. També els hi prohibeixen 

segons quines marques de crema corporal.  

(És molt important no ingerir estrògens) 
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10.Realització d’un desodorant natural 

 

10.1 Ingredients: 

 

10.1.1 Ingredients necessaris: 

Ingredient Quantitat Funció Imatge 

Mantega 

de Karité 

15g  És hidratant i també ajuda a fer la 

crema. 

 

“Maicena” 15g Absorbeix la suor. 

 

Bicarbonat 45g Eliminar la olor. 

 

Oli de coco 35g És hidratant. 

 

Vinagre de 

poma 

Una 

cullerada 

Elimina la mala olor. 

 

Oli 

essencial 

de menta 

15 gotes Dóna aroma. 

 

Oli 

essencial 

de llimona 

25 gotes Dóna aroma. 
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10.1.2 Ingredients opcionals: 

 

Ingredient Quantitat Funció Imatge 

Arrel de lliri Un polsim Fixar les olors 

 

Cera 

d’abelles 

8g Donar textura, ho podem afegir a 

l’estiu perquè no se’ns fongui el 

desodorant. 

 

Vitamina E 1g Perquè les mantegues no es tornin 

“ràncies”. 
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10.2 Material: 

 

Material Funció Imatge 

Bàscula Pesar els ingredients. 

 

Bol On farem la barreja. 

 

Olla On farem el bany maria. 

 

Espàtula Per remenar els ingredients. 

 

Pot de vidre Per guardar-hi el desodorant. 
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10.3 Elaboració 

 

1- Barregem bé la “maicena”, el bicarbonat i la pols de lliri. 

 
 

2- Posem al bany maria la mantega de karité i l’oli de coco. 

 

3- Afegim el vinagre de poma, la mantega de karité i l’oli de coco. 

 

 

4- Incorporem els olis essencials i ho remenem bé. 
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5- Finalment posem la barreja (el desodorant) en el pot de vidre. 

 

 

 

 

 

Un cop elaborat es pot guardar en perfectes condicions durant sis mesos o més. 
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11.Gràfics de les enquestes a la població 

 

Aquest apartat només conté els gràfics amb els resultat més rellevants de les 

enquestes i una conclusió d’aquests. 
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11.1 Conclusions dels gràfics: 

 

Un 71,1% de la població enquestada usa desodorant o antitranspirant a diari, i només 

un 6% mai. D’aquest 71,1%, la gran majoria va començar a utilitzar-los a partir dels 

dotze, tretze o catorze anys, en plena adolescència, quan els processos hormonals 

estan en plena acció.  

La majoria ( 67,5% ) no sap la diferència entre desodorant i antitranspirant. Tot i així la 

majoria ( 91,1%) utilitza desodorant, per tant, més de la meitat ho fan sense saber la 

diferència entre els antitranspirants.  

La forma d’aplicació que té més èxit és l’esprai (57%) i la segona el “Roll-on” o bola ( 

34,7%). 

Gairebé el 50% de la població afirma haver sentit a parlar o haver llegit sobre la relació 

dels desodorants i el càncer de mama, però tot i tenir el coneixement a la meitat 

d’aquesta meitat no els ha afectat en l’ús dels desodorants.   
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CONCLUSIONS 

 

L’objectiu principal del treball era saber si els desodorants tenien relació amb el càncer 

de mama, ja que, en els darrers anys han augmentat el casos de càncer de mama en 

el quadrant superior extern de la mama ( en l’actualitat més del 50 % al Regne Unit) 

que és el lloc on s’apliquen els desodorants. 

 

Abans de contestar aquest objectiu he vist els diferents components dels desodorants 

i com actuen alguns d’ells, els que es coneixen com a disruptors endocrins. Entre ells, 

trobem les sals d’alumini i els parabens, els quals fa anys que s’estan fent estudis 

clínics sobre el possible efecte perjudicial en l’organisme.  

Moltes empreses, com es veu en l’estudi de mercat, ja no inclouen els parabens, ja 

que la societat comença a estar al cas del tema. Però per no perdre la característica 

de conservar el desodorant, al seu lloc , estan afegint un altre component, el triclosan, 

que és també disruptor endocrí, i per tant igual de perjudicial. 

 

En el cas dels parabens està clara la seva activitat com a agonista dels estrògens. Això 

significa que és capaç d’imitar l’acció dels estrògens. Un augment d’estrògens pot 

derivar cap al creixement i la metàstasi de les cèl·lules de càncer de mama. 

 

Els estudis de les sals d’alumini no són concloents pel que fa a la relació amb el càncer 

de mama, però sí se sap que l’alumini és capaç de causar canvis en l’ADN i produir 

efectes epigenètics, així com també, en forma de clorhidrat d’alumini, pot interferir en 

la funció dels receptors d’estrogen. És prou significatiu perquè en alguns països de la 

unió s’hagin pres mesures per reduir la concentració en els productes cosmètics. En 

els desodorants podem trobar diferents sals d’alumini: l’alumini clorhidrat, l’alum de 

potassi i l’alum d’amoni. Aquestes, segons la seva massa molecular poden travessar 

les diferents capes de la pell més fàcilment. El clorhidrat d’alumini és el que té la massa 

molecular més petita, per tant, és el que penetrarà amb menys dificultat. Les altres dos 

sals tenen una massa molecular major, per tant, el poder de penetració per tal d’arribar 

a les glàndules mamàries és menor i, conseqüentment, el risc d’alterar l’ADN i interferir 
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en la funció dels receptors d’estrogen és menor. En aquest sentit, els desodorants o 

antitranspirants que ens venen com a més naturals ( pedra d’alum, que és alum de 

potassi) no els podem relacionar amb càncer de mama. Tot i així, l’alum de potassi i 

d’amoni actuen com a antitranspirants i no deixen respirar adequadament i de forma 

natural les nostres aixelles. 

 

Un altre aspecte important pel que fa als disruptors endocrins és que no se sap si 

aquests tenen efectes adversos per si sols o en combinació amb les centenars de 

substàncies químiques no pròpies del teixit mamari humà. Només cal llegir l’etiqueta 

de qualsevol desodorant o antitranspirant per veure la multitud de components que 

poden combinar-se amb els disruptors.  

 

En un dels objectius volia saber si era més perjudicial l’antitranspirant o el desodorant. 

Cal dir que tots els antitranspirants porten sals d’alumini.  

En referència als desodorants, alguns contenen parabens o triclosan, que com he 

explicat anteriorment són disruptors endocrins. Per tant no podem dir si són millors uns 

o els altres, sinó que ens hem de fixar en la seva composició, i a partir d’aquí avaluar-

los. Cal ser crítics amb els productes que consumim. El desodorant natural que s’ha 

elaborat en aquest treball no conté cap sal d’alumini ni cap disruptor endocrí ( veure 

llista de disruptors endocrins a l’apartat 2.5 dels annexos). Aquest desodorant, al no 

portar els conservants (parabens, triclosan), té una data de caducitat aproximada de 

sis mesos. És evident que a les grans empreses no els sortiria rendible la seva 

elaboració. 

 

Fent referència a la indústria de cosmètics, fins l’any 2013  no es va regular la 

concentració de compostos en els productes cosmètics. Com hem vist en les 

enquestes, la població no està al corrent dels efectes negatius i la majoria no sap la 

diferència entre desodorants i antitranspirants. Tot i així, un 52% de les persones que 

coneix els possibles efectes negatius no els ha influït en el fet de comprar uns 

productes o uns altres. Per això, un cop finalitzat el meu treball, m’agradaria que la 
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població fos més conscient  del perill d’alguns dels components, no només els que 

contenen els desodorants, sinó altres productes cosmètics.  

 

Per acabar, i, tornant a l’objectiu principal, hi ha molts estudis, cap d’ells concloent, 

però sí que podem posar l’interrogant sobre els efectes negatius que pot causar a 

l’organisme l’acumulació de certs components continguts en els desodorants i 

antitranspirants. 

Per tant, com va dir la doctora P.D. Darbre: 

“ Absence of evidence is not evidence of absence”   

L’absència d’evidència no és que no hi hagi evidència, és a dir, només perquè no hi 

hagi dades no vol dir que no hi hagi cap problema.  
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1.Entrevista sense respondre de l’especialista amb el càncer de mama 

 

Primera part 
 

1. Quin és el mecanisme principal que provoca l’alteració de les cèl·lules mamàries 
i les transforma en canceroses? En quin tipus de cèl·lules passa? 

 
2. Quins són els factors que actualment es coneixen amb més “risc” de provocar 

càncer de mama? 
 

3. Hi ha estudis que demostren que s’ha trobat en el teixit mamari nivells elevats 
d’alumini (sobretot en la zona més propera a l’aixella, on s’apliquen els 
desodorants, antitranspirants). Els coneix? Me’n pot donar referència? 

 
4. Com actua l’ió alumini un cop és absorbit a través de l’aixella? On s’acumula? 

 
5. És cert que l’ió alumini pot actuar com a xemoestrògen, és a dir, una substància 

que actua com a mimetitzadora de les hormones i que el nostre organisme no 
reconeix com a estranya i, per tant, no l’elimina de forma natural? Me’n pot 
donar referències?  

 
6. És cert que el ió alumini pot alterar l’ADN i causar efectes epigenètics? Me’n pot 

donar referències? 
 

7. Llavors si tots aquests mecanismes estan demostrats, els clorhidrats d’alumini 
continguts en alguns desodorants i molts antitranspirants podrien estar 
relacionats amb l’alteració de les cèl·lules mamàries i, per tant, amb el càncer de 
mama? Quins estudis s’han fet en relació a això? Es pot afirmar que no hi ha 
cap relació possible entre l’absorció de l’ió alumini a través de desodorants i el 
càncer de mama? 

 
8. Creu que són pitjors els antitranspirants o els desodorants? Perquè? 

 
9. Si el problema és el ió alumini, llavors qualsevol desodorant que contingui 

aquest ió donarà el mateix problema? Em refereixo a la pedra d’alum que la 
posem com a exemple de desodorant natural però que és sulfat d’alumini i 
potassi i, per tant, conté ió alumini. 

 
10. Els desodorants naturals són tant bons com diuen? 

 
11. A les pacients amb càncer de mama se’ls hi prohibeix l’ús d’alguns productes i/o 

determinats aliments? Poden fer servir antitranspirants i/o desodorants. 
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2.Articles i estudis originals 

 

2.1 Article 2005 

 

 

 

 



61 
 

2.2 Carta al director(2013) 
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2.3 Investigació clínica(2014) 

 

 

 

 

 

 

 

 



63 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



64 
 

2.4 Article (2014) 
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2.5 Taula de disruptors endocrins en els cosmètics: 

 

 

Fig.12 Taula disruptors endocrins  

 

Autora: Dr. Philippa Darbre 
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3.E-mail de la Dr. Philippa Darbre 

 

3.1 Pregunta 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3.2 Resposta 
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4. Enquesta sobre els desodorants/ antitranspirants a la població de Catalunya 
 
Els resultats de les enquestes es troben en el “pen” entregat juntament amb el treball. 
 
Enquesta: 
 
Edat: 
Sexe: 
Població: 
Feina: 
 
1. Amb quina freqüència fas ús dels desodorants/ antitranspirants? 
 

a) Cada dia 
b) Dos o tres cops a la setmana 
c) Mai * 
d) Altres  

 
* si has marcat la casella c) vés directament a la pregunta 10 
 
2. Des de quina edat fas ús del desodorant/ antitranspirant? 
 
_____anys 
 
3. Saps quina és la diferència entre desodorant i antitranspirant? 
 

a) Sí 
b) No 

 
3.1 En cas afirmatiu explica quina és la diferència entre ells: 
 
 
3.2 Què acostumes a utilitzar? 

 
a) Desodorant 
b) Antitranspirant 

 
 
4. Quina marca de desodorants o antitranspirants utilitzes?(en cas que n’hagis 
utilitzat més d’un, marca’ls)  
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Desodorant : 
 
a) Rexona 
b) Axe 
c) Dove           
d) Mum 
e) Altres:  
 
 
5. Quin tipus de desodorant/ antitranspirant utilitzes actualment? 
 

a) Spray 
b) Bola 
c) Stick 
d) Crema 
e) Altres: 

 
5.1 Per quina raó utilitzes aquesta tipologia de desodorant/ antitranspirant?  
 
6. En que et fixes quan compres un desodorant? (pots marcar més d’una 
resposta) 
 

a) En el preu 
b) En els components 
c) En les característiques ( olor, duració, efectivitat...) 
d) En el que veus en els anuncis 
e) Altres:  

 
7. Has anat canviant de tipologia de desodorant? 
 

a) Sí 
b) No 

 
En cas afirmatiu, indica el perquè:  
 
8. Ha sentit a parlar dels desodorants naturals? 
 
a) Sí 
b) No 

 
8.1 N’has utilitzat alguna vegada un? 
 
a) Sí  
b) No 
 

Antitranspirant : 
 
a) Rexona 
b) Axe 
c) Dove           
d) Mum 
e) Altres:  

No sap la diferència, però si la 
marca: 
 
a) Rexona 
b) Axe 
c) Dove           
d) Mum 
e) Altres:  
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8.2 Creus que poden ser tan efectius com els desodorants comercials i eviten 
components que poden ser perjudicials per a la salut? 
 
a) Sí 
b) No 
c) Tan m’he fa 

 
 
 

9. Has sentit a parlar o as llegit sobre la relació dels desodorants i el càncer de 
mama? 
 
a) Sí 
b) No 
 
En cas afirmatiu: 
 
9.1 Ha influït el coneixement d’aquesta possible relació entre els desodorants i 
el càncer en l’ús que en fas? 
 
 
9.2 A través de quin mitjà n’has tingut coneixement 
a) A les noticies 
b) A les xarxes socials 
c) Altres  
 
 
* Aquestes ultimes preguntes només les han de contestar aquells qui a la primera 
pregunta han marcat mai. 
 
10. Per quina raó no utilitzes desodorant?* 
 

a) No en necessito 
b) És massa car 
c) Amb una dutxa diària en tinc prou 
d) He sentit a parlar dels efectes negatius 
e) Altres: 

 
En cas que hagis marcat la casella d), quins creus que són aquests efectes 
negatius? 
 

11. Has sentit a parlar o has llegit sobre la relació dels desodorants i el càncer 
de mama?* 
 
a) Sí 
b) No 
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11.1 En cas afirmatiu indica on 
 
a) A les noticies 
b) A les xarxes socials 
c) Altres : 

 
 
11.2 Ha influït aquesta possible relació entre els desodorants i el càncer de 
mama en el fet de que no n’utilitzes?  
 
a) Sí 
b) No 
 
 
 
 
Moltes gràcies per la teva col·laboració!  
 
 
 


