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  الخ�صة
مستحضرات تبييض البشرة عبارة عن منتجات كيمياوية تحتوي على ع�دد ان الكثير من        

جم�ع ت�م  .يرات ضارة مھمة على الصحة العام�ةمن العناصر الثقيلة كالرصاص الذي �يخلو من تاث

) اوربي�ة 7اس�يوية ، 10( من مناشيء عالمي�ة مختلف�ةوتبييض البشرة  مستحضراتنموذجا من  17
 ا�متص��اص ال��ذريتقي��يم محتواھ��ا م��ن الرص��اص باس��تخدام جھ��از ت��م اختب��ار النت��ائج كيمياوي��ا ل

)AASP(  ان نس�بة النتري�ك المرك�ز، اظھ�رت الدراس�ة  ح�امضباستخدام العينات بعد عملية ھضم 

 ان مع�دل حي�ث وج�د وي على مستويات عالي�ة م�ن الرص�اصتتحالعينات تحت الدراسة من % 53

العين�ات ا�وربي�ة احت�وت ك�ان مع�دل ن ف�ي ح�ين جزء بالمليو 7.69على  العينات ا�سيوية تحتوي 

الغ�ذاء منظم�ة ل ب�ق جزء بالمليون ان ھذه المستويات ق�د تج�اوزت النس�ب المعتم�دة م�ن  0.08على 

ھذه النتائج تحذر  ،جزء بالمليون0.01التي حددت مستوى الرصاص عند  FDA's مية الالع والدواء
مم�ا ي�دعو ال�ى اج�راء دراس�ات اخ�رى  �خ�رى،ابالخطر على الصحة العامة في الع�راق وا�قط�ار 

  .على الصحة العامةالضارة الرصاص  اتلمعرفة تاثير
 

Assessment Lead Content In Skin Whitening Products 
Available In Iraqi Markets  

 
Abstract  

It seems evident from a wealth of scientific research that Lead is toxic. Because 
of the nature of the Iraqi markets, different brands of skin-lightening creams are 
widely available. In this study, 17 skin-lightening cream samples were collected 
and analyzed for Lead by atomic absorption spectrometry (ASSP) after an acid 
digestion procedure. About 53% of the tested skin-lightening cream samples 
contained Lead at levels well above the FDA's acceptable limit of 0.01 ppm. These 
findings are alarming and have wide legal and educational implications for Iraq in 
particular and developing countries in general. Further investigation for possible 
adverse health effects is also needed. 

 

 

 

 


