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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. 

 

  المقدمة

تثبت الكثير من الدراس�ات أن معظ�م 
تبي��يض منتج��ات مستحض�رات التجمي��ل ومنھ��ا 

 يوج��د بھ��ا.. الش��فاه  تلمي��عووالكح��ل , البش��رة
 نس���ب عالي���ة م���ن المع���ادن الس���امة ك���الزئبق

حي�ث والنيكل وغيرھا  الكادميومورصاص وال
تمتص ھذه المع�ادن الس�امة ع�ن طري�ق الجل�د 
لتصل الدورة الدموية ومنھا ال�ى الكل�ى والكب�د 

مم�ا ي�ؤدي ال��ى وب�اقي انس�جة الجس�م المختلف�ة 



     تبييض البشرة  مستحضراتتقييم محتوى الرصاص في              2011 ،6العدد ، 29 المجلد ،الوجيومجلة الھندسة والتكن
 في ا-سواق العراقية   المتداولة                                                              

     

307 
 

التس����بب بالس����رطان والعق����م وتش����وه أ�جن����ة 

�ل ع����ام  وج����د، )1،2،3(وھشاش����ة العظ����ام 

ض لتبيي مستحضرا 36بعد ان اختبر   2002

ان�واع  8البشرة عل�ى مس�توى الع�الم ان ھن�اك 

احت��وت عل��ى نس��بة مفرط��ة  اس��يويم��ن اص��ل 
م��ن الزئب��ق تج��اوز اح��دھا الح��دود المس��موحة 

كم����ا قام����ت ، )4(ال����ف ض����عف 65بمق����دار 

بتحليل تركيز الزئب�ق ف�ي  1997الصالح عام 

تبي���يض البش���رة  مستحض���راتعين���ة م���ن  38

المتداول���ة ف���ي ا�س���واق الس���عودية واظھ���رت 

منھ��ا يحت��وي عل��ى الزئب��ق % 45نت��ائج ان ال

وف��ي مس��تويات اعل��ى بكثي��ر م��ن ال��ذي حددت��ه 

 Food and) العالمي�ةالغذاء وال�دواء  منظمة

Drug Administration)  اويرم��ز لھ�� )  

1992 FDA's (ع�ن  وھ�ذه المنظم�ة مس�ؤوله

دراسة اي مستحضر دوائي يستخدمه ا�نس�ان 

  . )5( قبل السماح بتداوله
م����ن معرف����ة جمي����ع وعل����ى ال����رغم 

الزئب�����ق  خط�����ورةن والمجھ�����زين المص�����نعي
ات مستحضرويمنع اضافتھما الى والرصاص 

التبي��يض بس��بب س��ميتھما الكبي��رة عل��ى الم��رأة 
خاص�������ة الحام�������ل او المرض�������ع ا� انھ�������م 
يض����يفونھما اذ يمن����ع الزئب����ق اف����راز ان����زيم 

tyrosinase المس�����ؤول ع�����ن انت�����اج م�����ادة 
 ،ش��رتناالمي�ن��ين وھ��ي الص��بغة الداكن��ة ف��ي ب

ات مستحض��ربينم��ا يق��وم الرص��اص بتثبي��ت ال

، ان اقب���ال الس���يدات )6،7،8( عل���ى  البش���رة

ات الملوث����ة ب����الزئبق مستحض���رعل���ى ھ����ذه ال
والرص��اص والت��ي وان كان��ت تعط��ي بياض��ا 
ولمعان��ا للبش��رة فانھ��ا س��امة ج��دا ول��و كان��ت 
بكميات قليلة ج�دا وذل�ك لطبيعتھم�ا التراكمي�ة، 

يوم وال���زرنيخ وھم��ا اكث���ر خط��را م���ن الك��ادم
 م�ااو مركباتھ والرص�اص حيث يسبب الزئب�ق
وفق���ر ال���دم  ب���ديفش���ل الكالالفش���ل الكل���وي و

  .)9( ..وضعف الحواس
اما ا�عراض ا�كثر ش�يوعا للتس�مم 

، التھ��يج، ا�كتئ��اب: الزئبق او مركبات��ه فھ��يب��
تع����ب، نق����ص نوب����ات الغض����ب والنرف����زة، ال

، ع�دم الس�يطرة عل�ى الطاقة، انخفاض الذاكرة

 وتتمث��ل ).10،11،12(فس، القل��ق، النع��اسال��ن
بمغ���ص ش���ديد ب���البطن، اع���راض الرص���اص 

وزرق���ة ق���د تظھ���ر عل���ى اللث���ة وض���عف ف���ي 
العض���ت وا�س��ھال وفق��دان الش��ھية والت��وتر 
واHرھاق المزمن ورعشة وتش�نجات ونق�رس 
ودوار وص���عوبة ف���ي ال���تعلم وتش���وش ذھن���ي 
واحس��اس بطع��م مع��دني ف��ي الف��م والتھ��اب ف��ي 

مك��ن أن ي��ؤدي ف��ي النھاي��ة إل��ى المفاص��ل، وي
ح��ا�ت ش��لل ف��ي اKط��راف، وفق��دان البص��ر 
واض��طرابات عقلي��ة وفق��دان ال��ذاكرة واHعاق��ة 
  الذھني�������ة ث�������م غيبوب�������ة وح�������دوث الوف�������اة

)13،14،15.(  
ات مستحض��روتكم��ن خط��ورة ھ��ذه ال

وبالتحدي���د الت���ي تب���اع وتوص���ف ف���ي مح����ت 
 العط��ارة والح�ق��ة وعل��ى ارص��فة الش��وارع

عالمي����ة ض����عة للمواص����فات البأنھ����ا غي����ر خا
فبع�د دراس�ة  FDA's ا�دويةلمنظمة اKغذية و

ھ����ذه الكريم����ات المجھول����ة الھوي����ة دراس����ة 
مستفيض��ة، وبع��د تحليلھ��ا ب��اKجھزة الخاص��ة 

ات الت��ي تعط��ي مستحض��رالحديث��ة وج��د أن ال
بمركبات الزئب�ق  النضارة والتبييض أنھا غنية

  .)16(الرصاصو
ان اس���تخدام مستحض���رات التجمي���ل 

كح�ل للعي�ون ،  تبييض البشرة ،منتجات  مثل(
الس����ليمة ..) ص����بغات للرم����وش احم����ر ش����فاه

والمفحوص��ة والمأمون��ة والمتأك��د م��ن س���متھا 
وخلوھا من المع�ادن الس�امة البكتيري�ا الض�ارة 

اس��تخدامھا لجمي��ع اKجن��اس م��ن � أح��د يم��انع 
ق العراق����ي واKعم����ار، ا� ان طبيع����ة الس����و

واع م�������ن ان�������المفت�������وح ادى ال�������ى وج�������ود 
مستحض�����رات التجمي�����ل  المقل�����دة والملوث�����ة 
بالعناص���ر الس���امة مث���ل الزئب���ق والرص���اص 
والزرنيخ والملوثات الجرثومية والم�Mى منھ�ا 
أس�����واقنا و� رقي�����ب يحاس�����ب م�����ن يبيعھ�����ا 

).  17(ويس��توردھا وك��ل ھمھ��م جن��ي اKرب��اح 
لك����ل ا�س����باب ال����واردة اع�����ه ج����اءت ھ����ذه 

يم���ات الدراس���ة ل�جاب���ة عل���ى م���ا تحوي���ه كر
 تبي����يض البش����رة م����ن عنص����ري الرص����اص

ولتع���ذر اج���راء فحوص���ات الزئب���ق  ،والزئب���ق
�عتذار جميع الدوائر البحثية في العراق كافة 
من اجراء ھذا الفحص فقد اقتصر البحث على 
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تقي��يم كريم��ات تبي��يض البش��رة المتداول��ة ف��ي 
ئھ���ا عل���ى ا�س���واق العراقي���ة م���ن حي���ث احتوا

ف الدراسة تھد، عنصر الرصاص او مركباته
تقي��يم محت��وى الرص��اص ف��ي كريم��ات  :ال��ى

    .تبييض البشرة المتداولة في ا�سواق العراقية
    المواد وطرائق العمل

ت��������م اج��������راء دراس��������ة مس��������حية 
تبي���يض البش���رة المتدول���ة ف���ي  مستحض���راتل

، ت����م نوع����ا 30والبالغ����ة ا�س����واق العراقي����ة 

% 56.67اخذعين����ة عش����وائية منھ����ا بنس����بة 

 10ان���واع اوربي���ة،  7( نموذج���ا، 17لتش���مل 

غ�م م�ن ك�ل عين�ة ف�ي 1، وضع )انواع اسيوية

 20وب��ة بوب��ة اختب��ار ث��م اض��يف ال��ى ك��ل انبان

م��ن ح��امض النتري��ك المرك��ز وترك��ت   3س��م

خ�ل الليل لغرض الھض�م الب�دائي، ف�ي الي�وم 
التالي وضعت ا�نابيب على سطح س�اخن م�ع 

ف��اء تزي��ادة تدريجي��ة لدرج��ة الح��رارة حت��ى اخ
النتري����ك عل����ى ش����كل ابخ����رة  بقاي����ا ح����امض

حمراء، بعد ذلك تم ترشيح المحلول باس�تخدام 

م��ل  50 ورق ترش��يح ف��ي قن��اني حجمي��ة س��عة

 ،ايوني � مقطرواكمل المحلول باستخدام ماء 
تركيز الرصاص الكلي للنم�اذج حيث تم قياس 

المفحوص�����ة بطريق�����ة اHمتص�����اص ال�����ذري 
)atomic absorption spectrometry (
)AASP ( ع ، ن����و)2100 vsp( ، ويمك����ن

بوساطة ھذه الطريق�ة تحس�س التراكي�ز القليل�ة 
م�����ن الرص�����اص والت�����ي تص�����ل أق�����ل م�����ـن 

  .)18() لتر/ملغم1(
  :النتائج والمناقشة

الترتي11111ب التن11111ازلي لتركي11111ز : او-
تبي1يض  مستحضراتالرصاص في 

   PPM البشرة
عين�ة عش�وائية  17اجريت دراس�ة عل�ى 

ة تبي�����يض البش�����ر كمستحض�����راتتس�����تخدم 
وبع�د ، معرفة محتواھا م�ن م�ادة الرص�اصل

تحت���وي % 53ئج ان ااظھ���رت النت���تحليلھ���ا 
على الرص�اص بنس�ب اعل�ى م�ن ال�ذي  منھا

 الغ�ذاء وال�دواء العالمي�ةصرحت ب�ه منظم�ة 
FDA's  ج�زء  0.01اق�ل م�ن وھو ان يك�ون

ف��ي جمي��ع مستحض��رات ) PPM( ب��المليون

 ،التبي���يض مستحض���راتوالعناي���ة بالبش���رة 
مبيض��ا م��ن  منتج�ا 9ن ع��دد ا: 1يب�ين ج��دول

في السوق العراقي يحتوي على  17مجموع 
نس��ب متفاوت��ة م��ن مع��دن الرص��اص  فك��ريم  

Touch me Royal ج�زء ) 6.17(يحت�وي
ك�����ان ا�عل�����ى تركي�����زا ت������ه وب�����المليون 

Fair&Lovely Vitamine )1.88( ، ث���م
Fair&Lovely Ayurviedic )1.18( ثم ، 

  Ideal)0.91.. (  ث���م Clear &skin 

white  )0.55 ( ، وھ��ذه النس��ب اعل��ى م��ن
لمنظم����ة الغ����ذاء وال����دواء الح����د المس����موح 

،   0.01ppm  المق�درة ) FDA's( العالمي�ة
لك����ل  ppm 30ان  ش����ير الدراس����اتتكم����ا 

ف���ي دم الحام���ل ي���ؤدي ال���ى نق���ص وزن لتر
الجن���ين ويح���دث اعاق���ة بع���د ذل���ك ف���ي نم���و 
الجس�����م ونم�����و الخ�ي�����ا وس�����ائر الخ�ي�����ا 

ف��ي دم لك��ل لتر ppm 30 ، و)19(العص��بية
تعتبر نس�بة مرتفع�ة ت�ؤدي ال�ى فش�ل  الطفل 

 مم��ا يش��ير ال��ى تل��وث ،  )20(كل��وي مبك��ر
 ،السام بعنصر الرصاص العينات المدروسة

ان اس���تخدام ھ���ذه الكريم���ات الملوث���ة ولم���دة 
 �الى التسمم بالرصاص، فھ�و يؤدي طويلة 
في  الوقت مع يتراكم ولكن الجسم في يتكسر

 وظيف���ة اHنس���ان ف���ي ل���ه يس���تلالعظ���ام، و
 ت��ؤدي ان ويمك��ن ،ص��حية فائ��دة او معروف��ة

اذ  الكبيررالضر الرصاص من  قليلة مقادير
وي���ؤثر عل���ى انزيم���ي  يت���راكم ف���ي العظ���ام 

)Amino leavulinic dehydratase & 

Ferrochelatase(  الل���ذان يثبط���ان عملي���ة
 ال���ىي���ؤدي و ، تمثي���ل ال���دم مس���ببا ا�نيمي���ا

ي�����ر اعتيادي�����ة منھ�����ا تغيي�����رات س�����لوكية غ
 يوج�����د وعن�����دما، )21(ص�����عوبات ال�����تعلم

 الكليت�ين يتل�ف فإن�ه  س�امة بكمي�ة الرص�اص
 ، كم�ا)22(العص�بي والجھ�از والقل�ب والكبد

يش���ير الج���دول ال���ى خل���و العين���ات الثماني���ة 
، مم�ا عنصر الرص�اصبالتلوث ا�خيرة من 

ويمك��ن  غي��ر مقل��دةامين��ة ويش��ير ال��ى انھ��ا 
 .اقتنائھا وشرائھا
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لتركي1111111ز الترتي1111111ب التن1111111ازلي : ي1111111اثان
ف1ي النم1اذج ا-وربي1ه وا-س1يويه  الرصاص

  .PPMة ت تبييض البشرلمستحضرا
ت��م ترتي��ب العين��ات ا�وربي��ة وا�س��يوية 
المنشأ تريب�ا تنازلي�ا واظھ�رت النت�ائج تل�وث 

عل���ى الت���والي % 86% 14العين���ات بنس���بة 
الع�مات تفوق  :يبن النتائج التالية 2ول دوج

ا�وربي��ة المنش��أ مقارن��ة با�س��يوية  التجاري��ة
المنش����أ ، حي����ث تش����ير النم����اذج ال����ى خل����و 

ا�وربي����ة م����ن التل����وث بعنص����ر المنتج����ات 
 Clear &skinالرص����اص ع����دا مارك����ة 

، )0.55(وكان��ت نس��بة التل��وث بالرص��اص 
ا�س�يوية الثماني�ة   ع�م�اتتشير نتائج البينما 

التي تصدرت القائمة الى تلوث خطي�ر يھ�دد 
حي���ث انھ���ا تف���وق النس���بة عام���ة  الص���حة ال

 و Olayعينت������ي   ام������ا، المس������موحة 

Fair&Lovely Babai  خالية م�ن فقد كانت
بالرص���اص مم���ا يعن���ي ان���ه يمك���ن التل���وث 

 . التوصية باقتنائھا وشرائھا

 ا-ستنتاجات والتوصيات
 17الت��ي اجري��ت عل��ى يس��تنتج م��ن الدراس��ة 

ات تبي��يض البش��رة كمستحض��رعين��ة تس��تخدم 
من العين�ات % 53الى ان لعراقي في السوق ا

بكثي��ر  تحت��وي عل��ى الرص��اص بنس��ب اعل��ى 
الغ��ذاء وال��دواء م��ن ال��ذي ص��رحت ب��ه منظم��ة 

ج��زء  0.01وھ��و ان يك��ون اق��ل م��ن  العالمي��ة
.بالمليون  

ج�����اء مس�����توى تل�����وث المنتج�����ات  -
% 14بنس�بة  بالرص�اص  ا�وربية وا�سيوية

على التوالي ، مما يش�ير ال�ى افض�لية % 84و
 .ا�وربية على ا�سيوية المنتجات

تشريع قانون ينظم اس�تيراد وتص�نيع  -
تبي����يض البش����رة بم����ا  مستحض����راتوت����داول 

 .يضمن الصحة العامة للمجتمع

قي���ام الس���لطات الص���حية والتجاري���ة  -
ب���اجراءات الس����مة الص���حية وفق���ا للمع���ايير 
الدولي���ة ومراقب���ة م���ا مط���روح ف���ي ا�س���واق 

 .العراقية

رف�ة باجراء مسح ميداني لمع ىوصي -
النساء  و النساءمستويات الرصاص بالدم لدى 

وم��ن الل��واتي  الع��راقف��ي   فتي��اتالو الحوام��ل
  .اتمستحضريتعاملن مع تلك ال

اج���راء مزي���د م���ن الدراس���ات ح���ول  -
التجمي�ل  قياس مستويات الرصاص في مواد

ا�خ���رى مث���ل اق����م الكح���ل واق����م احم���ر 
 ...صبغات الشعرالشفاه و
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  مستحضرات التبييضعينات في  )PPM(بـ  يبين الترتيب التنازلي لتركيز الرصاص: 1جدول

                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  PPM المنشأ نماذج كريمات تبييض البشره ت

1 Touch me Royal China 6.17 

2 Fair&Lovely Vitamine India 1.88 

3  Fair&Lovely Ayurviedic India 1.18 

4 Ideal Lebanon 0.91 

5 Neutrogen China  0.85 

6 Rose Lebanon 0.79 

7 Paris,Fairness Cream U.A.E.  0.73 

8 Acne Cream Tailand 0.73 

9 Clear &skin white U.K. 0.55 

10 Clear &skin with tea tree U.K. 0 

11 Arko nem Turky  0 

12 Clean &clearwhite France 0 

13 Faimilkwhiteo U.K. 0 

14 Super Rose Paris  0 

15 Loryal France  0 

16 Olay Tailand 0 

17 Fair&Lovely Babai India 0 
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ي11ه ف11ي النم11اذج ا-ورب)PPM(ب11ـ  لتركي11ز الرص11اصيب11ين الترتي11ب التن11ازلي  :2ج11دول 
   وا-سيويه لكريمات تبييض البشره

  
  النماذج ا-سيويه  ا-وربية النماذج

 ت
  

 اسم المنتج
 المنشأ

نس11111111111بة 
الرص11111111ا

 ص

 المنشأ اسم المنتج ت

نس11111111111بة 
الرص11111111ا

 ص

1 Clear &skin U.K. 0.55 1 
Touch me 

Royal 
China 6.17 

2 
Clear &skin 

with tea tree 
U.K. 0 2 

Fair&Lovely 

Vitamine 
India 1.88 

3 Arko nem Turky 0 3 
Fair&Lovely 

Ayurviedic 
India 1.18 

4 Clean &clear 
Franc

e 
0 4 Ideal  

Lebano

n 
0.91 

5 
Faimilkwhite

o 
U.K. 0 5 Neutrogen China 0.85 

6 Super Rose Paris 0  6 Rose  
Lebano

n 
0.79 

7 Loryal 
Franc

e  
0 7 

Paris,Fairnes

s Cream 
U.A.E. 0.73 

 Acne Cream Tailand 0.73 8 0.08  المعدل 

    9 Olay Tailand 0 

    
1

0 

Fair&Lovely 

Babai 
India 0 

    
 

 المعدل
 

7.61 

  
  



     تبييض البشرة  مستحضراتتقييم محتوى الرصاص في              2011 ،6العدد ، 29 المجلد ،الوجيومجلة الھندسة والتكن
 في ا-سواق العراقية   المتداولة                                                              

     

313 
 

 
  PMM تبييض البشرة  مستحضراتالترتيب التنازلي لتركيز الرصاص في : 1شكل

 

  
  PMMية ا�وربت تبييض البشرة مستحضراالترتيب التنازلي لتركيز الرصاص في : 2شكل
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 في عينات تبييض البشرة ا-سيوية المنشا)  PPM(تركيز الرصاص بـ : 3شكل

 

  عدد العينات

ص 
صا

تركيز الر
)

P
P

m
(

 


