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المقدمة 

نسب المعادن الثقیلة في مستحضرات التجمیل ھي نسب  ان
قلیلة جدا لكنھا من المصادر التي تھدد صحة اإلنسان مقارنة 

أو الھواء وذالك بسبب االستخدام الیومي  بالماء والغذاء
والتي توضع فوق مناطق  والمتكرر لتلك المستحضرات

 ان.  والوجھ واالجفانرقیقة وحساسة من الجلد مثل الشفاه 
تراكم الیومي لتلك المستحضرات وامتصاصھا من قبل الجلد 

.االنسانیؤدي إلى ارتفاع نسبة السمیة في جسم 



 في الوالیات المتحدة وأوروبا، تسمح لشركات مستحضرات
التجمیل بأن تستعمل تقریباً أي مكون تختاره في منتجاتھا، 

فبعد ما . حیث ال قیود أو شروط تتعلق باختبارات السالمة
على  الزئبقعرفناه خالل الثالثین سنة الماضیة عن قدرة 

إلحاق األذى بوظیفة الدماغ، لكنھ  مازال یستعمل صناعة 
.  »ثیمروسال«المادة الحافظة مدرجاً على أنھ  الماسكارا

في عینیك أو على وجھك  الماسكاراوكلما سقط قلیل من 
الزئبقعندما تغسلینھ، فأنت تتلقین أیضاً جرعة صغیرة من 



 أمرت وزارة الصحة االیطالیة بسحب عدد من  ۲۰۰۹عام
مستحضرات التجمیل المعدة للبنات الصغیرات من األسواق، 

ھذه المنتجات، من . إذ تبین أنھا تحوي مواد ضارة ممنوعة
كحل العین ومساحیق الوجھ وأحمر الشفاه وغیرھا، تصنعھا 

وأظھرت تحالیل للعینات وجود . شركة أمیركیة في الصین
 الكروم والرصاص والنیكل وحتى الزرنیخمواد ثقیلة مثل 

في مستحضرات للبیع الحر في متاجر العطور ومحالت 
في أنحاء ایطالیا بأسعار رخیصة، كما  السوبرماركت

میكروبیولوجيأظھرت فحوص أخرى آثاراً لتلوث 



احمر الشفاه من  غم ۳٥۰تبتلع المرأة  اوضحتالدراسات  ان
 انالتي یمكن  االضرارھذا الرقم یدل بشكل كاف ، خالل حیاتھا

 االنواعكانت من  اذایسببھا احمر الشفاه على الصحة وخاصة 
فیھ ھي مواد سامة  ۹وجد التقلیدیة والرخیصة الثمن حیث 

والحدید الصناعي وغیرھا والكادمیوم وااللمنیومالرصاص 
 دراسة في الوالیات المتحدة بعنوان  اجریت ۲۰۰۷في عام

وكانت نتائجھا غیر مبشرة حیث اثبت وجود ) شفاه السموم(
من مستحضرات احمر الشفاه بنسب % ٦۱الرصاص في 

الرخیصة والغالیة الثمن   انواعھابجمیع  متفاوتھ



Chromium hydroxide green 
(Cr2O3·xH2O)

 الثالثي  التاكسدمن مركبات الكروم ذات  االخضراللون



 المخاطر اھمالكروم ضار لصحة اإلنسان ومن  :
 الجلدىالطفح
اضطرابات المعدة والقرح
اضطرابات في التنفس
ضعف في كفاءة الجھاز المناعي
ضمور في الكلى والكبد
تغیر في المواد الجینیة
سرطان الرئة
الموت



iron oxides red( Fe2O3)

 الحدید  اكاسیدمن   االحمراللون



الحدید ھو عنصر غذائي ضروري یلعب دورا في : مخاطر الحدید
كان من مصادر طبیعیة مثل  اذاالعدید من وظائف الجسم األساسیة، 

الجسم یسبب أضرار  فىمستواه  إرتفاع، لكن  واالسماكاللحوم 
:كان من مصادر صناعیة وخارجیة ومن مضاره اذالإلنسان 

آالم المعدة والغثیان والقيء: واعراضھبالحدید  التسمم.
 الحدید الزائد في األعضاء الداخلیة ، مما تسبب في أضرار یتراكم

.ممیتة في الدماغ والكبد
حدوث اإلصابة بالتھاب  فى، یسبب تراكم الحدید مع مرور الوقت

وفشل القلب والسكرىالمفاصل والسرطان ومشاكل الكبد 



Bismuth oxychlorid
BiOCl

 الشائعة التي تستخدمھا الشركات في " الحشو"أحد مكونات
سوف تدعي بعض شركات . منتجاتھا ألنھا رخیصة الثمن

یتم استخدامھ من قبل . مستحضرات التجمیل أن ھذا عنصر طبیعي
المعدني ألنھ یوفر ملمًسا حریرًیا ،  للمكیاجالعالمات التجاریة 

بحیث یكون لطیًفا على الجلد ویعكس الضوء حتى یوفر ذلك التأثیر 
.الالمع والمشرق



 بسبب قابلیتھ والتھیج  الحكھ: البزموث كلورید اوكسيمضار
قد . التعرقالشدیدة على االلتصاق بالجلد وتزداد بشكل ملحوظ عند 

یؤدي ھذا في كثیر من األحیان إلى طفح جلدي سيء وحب الشباب 
.الشدید



Lead 

  وأحمر الشفاه وملمعات ، كریم األساسالرصاص یظھر دائما في
فاه وال یتم إضافة الرصاص عادة كعنصر أساسي في المنتج،  الش

  وثباتیةلكنھ یستخدم كمعقد مع اإلضافات اللونیة ویعطي لمعان 
طبیعیة  بصبغاتویفضل شراء المنتجات الملونة . لاللوان

.مستخلصة من النباتات والفواكھ



 مجرى الدم  الىالرصاص عنصر سام وینتقل عن طریق الفم
:التالیة االضرارمسبب 

۱- الرصاص بالدماغ والكلى یسبب الموت تراكم
۲-  مما یسبب  االنسانفي جسم یقلل من نمو الخالیا العصبیة

ضمور الدماغ 
۳-  بسبب تثبیط الرصاص مرور الحدید في مجرى یسبب فقر الدم

الدم
وبالتي یسبب  االجنة الى االمالرصاص عن طریق ینتقل  -٤

  لالطفالاختالل عقلي 



Co3(PO4)-Cobalt violet
PV15 (violet ultramarine
ھي فوسفات الكوبالت وتعطي اللون البنفسجي للمستحضرات 



 وھو فیتامین أساسي ۱۲ بالكوبالت ھو أحد مكونات فیتامین ،  .
  االزرقمثل الكوبالت  اصباغلكن عندما یدخل للجسم بھیئة 

 الكوبلتغبار  تنفس ان، سام تاثیرلھ البنفسجي فان  والكوبلت
تلیف یسبب الوجھ وشادوا العین  الباوردالموجود بمنتجات 

بسبب احمر الشفاه طریق الفم عن  االنساندخل جسم  واذا. الرئة
.مجرى الدم  الىالتسمم وقد یصل  )الغثیان والقيء(یسبب التسمم 



Egyptian Blue  (calcium copper 
silicate (CaCuSi4O10 or 
CaOCuO(SiO2)4

 تم اكتشافھا من قبل المصریین صبغة زرقاء اصطناعیة ھي
واللیمون والنحاس  السیلیكاالقدامى تتكون مكونة من خلیط من 

والقلویات





ھو خلل وراثي مرض ویلسون زیادة نسبة النحاس بالدم یسبب  ان
،  مثل الكبد، سببھ تجمع النحاس في أنسجة أعضاء معینة من الجسم

.  محدثا أضرارا خطیرة، الدماغ وقرنیة العین، الكلیتین

ثمة أعراض لمرض كبدي تشكل عالمة  مرض ویلسون اعراض
أولیة على ھذا المرض تظھر لدى نحو نصف المرضى، وخاصة 

وفي أحیان نادرة یتم أیضا اكتشاف ،   تشمع الكبد/ ظھور تلیف 
حاد وفجائي  فشل كبديمرض ویلسون صدفة، نتیجة حصول 

في الدم البیلیروبینوظھور یرقان شدید مع نسب مرتفعة من 

https://www.webteb.com/gastrointestinal-tract/diseases/%D8%AA%D9%84%D9%8A%D9%81-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%AF
https://www.webteb.com/gastrointestinal-tract/diseases/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B4%D9%84-%D8%A7%D9%84%D9%83%D8%A8%D8%AF%D9%8A


 یمكن أن تبدأ باضطرابات حركیة مختلفة، األعراض العصبیة
بطء في الحركة ، واختالجات  ارتجافات، مثل حركات ال إرادیة 

وقد تتطور األعراض، الحقا، . وفي الكالم والمشي غیر الثابت
التأتأةفتظھر 

 تضاؤل كبیر  األعراض النفسیة المصاحبة لمرض ویلسون
تغیرات في الشخصیة وتصرفات ، ومبكر في القدرات العقلیة 

األطفال الذین یصابون بمرض ویلسون یبدأ . غیر مستقرة
مع احتمال ظھور متقطع لتصرفات ، تحصیلھم العلمي بالتراجع 

االنفصام ( الفصامغریبة أو ظھور أعراض تشبھ أعراض 
.(Schizophrenia -العقلي 

https://www.webteb.com/mental-health/diseases/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D8%A7%D9%85
https://www.webteb.com/mental-health/diseases/%D8%A7%D9%84%D9%81%D8%B5%D8%A7%D9%85


الباكستانیة االسواقوجد بعض المعادن الثقیلة في : مصادر وبحوث





وجدت العناصر الثقیلة في منتجات األسواق اللیبیة 





  االیرانیةوجدت العناصر الثقیلة في المنتجات 



العناصر الثقیلة تم جمعھا من دراسات سابقة للسنوات  تراكیز
)۲۰۱۰-۲۰۱۸  (





 االسواقفي كریمات مبیض البشرة في  الزئبقوجد نسبة من 
العراقیة







 االسواقوجد بعض العناصر الثقیلة في احمر الشفاه في 
المالیزیة 





  االظافردراسة نیجیریة عن العناصر الثقیلة في احمر الشفاه وصبغ 







 التلوث بالمنتجات المستوردة في العراق
  المناشيءالعراقیة كریمات تبیض البشرة من  االسواقوجدت في  

  المناشيءلتر بینما من / مغ ۷.٦ بھانسبة الرصاص  االسویة
تلوث ھذه المنتجات  اثباتلتر وبالتالي /مغ ۰.۰۸بلغت  االوربیة

وغیر  مسرطنھبمادة الرصاص وتعتبر  االسیویھ المناشيءمن 
صالحة لالستعمال البشري 





وبینت الدراسة : عالقة زیادة تركیز الرصاص في الدم والكحل
المستخدمین للكحل الصناعي  االناثزیادة نسبة الرصاص في دم 

.المستورد مقارنة مع الكحل الطبیعي



 الصغائكمشكرا 
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