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أصباغ الشعر ومخاطرها على الصحة العامة
إعداد الصيدلي: مساعد العطية

رئيس قسم الصيدلة مبستشفى األمراض السارية

 
اشد  من  هي  الصناعية  واأللوان  الصبغات  إن   
الزخم  ولكن  والشعر  البشرة  على  خطورة  األنواع 
اإلعالمي لهذه املنتجات والعروض اإلعالنية للممثالت 
وعارضات األزياء الشهيرات على أجهزة اإلعالم يسلب 
اخلطيرة  األضرار  عن  العيون  ويعمي  رشادها  العقول 

لهذه املنتجات.

هناك من يصبغ شعره إلخفاء الشعر األبيض )الشيب( 
وهنالك من يريد أن يلون، يجدد ويغير الصورة واملظهر 
بني الفينة واألخرى. فأصباغ الشعر هي مواد صبغية 
أو  عضوية  أو  نباتية  تكون  قد  مصادر  من  مستخلصة 
حسب  نلخصها  منها  عديدة  أنواع  وهناك  كيميائية 

:)FDA( تقسيمة إدارة الغذاء والدواء األمريكية

1- الصبغة الدائمة: 
وهذا النوع هو األكثر استعمااًل وتنقسم إلى نوعني:

1- صبغة الشعر املؤكسدة: وحتتوي على:
باإلضافة  ديامني(  )فينيلني  صبغي  )محلول  سائل   -

إلى )نيترو فينيلني ديامني((
- محلول الهيدروجني بيروكسايد )%0.6(

في  البدء  قبل  مباشرة  احملاليل  تلك  خلط  ويتم   -
عملية صبغة الشعر.

2- صبغة الشعر املتدرجة: 
 LEAD( الرصاص  خالت  مادة  على  وحتتوي 
ما  وغالبًا   ،)%0.6( يتعدى  ال  بتركيز   )ACETATE
األسود  اللون  إلى  الفاحت  اللون  من  الشعر  لون  تغير 
محتوى  مع  املادة  تلك  بتفاعل  ذلك  ويتم  بالتدرج، 
حلاء الشعرة من الكبريت. فيحدث ترسيب سلفيدات 
بني  متفاوت  لون  وإكسابه  الشعر  سطح  على  املعادن 

البني واألسود.
 

عمليات   8  –  6 حتى  تبقي  التي  الدائمة  فاألصباغ 
تنظيف باملاء. أصباغ دائمة والتي تبقي لألبد وفقط 

اجلذور الذي تنبت للشعر تكشف لونه األصلي.
صبغة الشعر الدائمة: 

حتتوي على جزيئات صغيرة والتي تنجح في إختراق 
حتى  لها.  لون  ال  اجلزيئات  هذه  لكن  الشعرة،  غالف 
مثل  مؤكسد  إضافة  يتوجب  ملونة  اجلزئيات  تصبح 
التأكسد  عملية  في   .H2O2 األكسجني  ماء  محلول 
لتكوين  أخرى  مكونات  مع  الصغيرة  اجلزيئات  تلتئم 
ال  الناجتة  اجلزيئات  هذه  لون،  ذات  كبيرة  جزيئات 
تستطيع اخلروج من خالل الغشاء بسبب كبرها وهكذا 

ال ميكن شطفها وتبقي داخل الشعرة.

وآثارها اجلانبية:
1- حكة والتهابات في فروة الرأس.

2- التهاب العيون واجلفون.
3- ضيق التنفس بسبب انقباض الشعب الهوائية.

واألنف  واللسان  الوجه  في  مائية  جتمعات  ظهور   -4
والرقبة.

5- قصور في وظائف الكبد والكلي مما يحدث نخر في 
خالياها.

6- إنخفاض في درجة حرارة اجلسم.
7- إمكانية حدوث تشنجات في اجلسم.

8- انتفاخ في العضالت.
9- جفاف وتساقط الشعر وفقدانه اللمعان واحليوية.

نتيجة  اجلانبية  التأثيرات  هذه  حتدث  وعمومًا 
شدة  وتزداد  املواد  هذه  إمتصاص  على  اجللد  لقدرة 
هذه التأثيرات حسب كميات مادة فينيايلني داي آمني 

املمتصة عبر اجللد إلى داخل اجلهاز الدوري.

2- الصبغة شبه الدائمة:
صناعية  عضوية  إلصباغ  محاليل  عن  عبارة  وهي 
الشعر  جدار  على  وتلتصق  متتص  الفحم(  )قطران 
مصرح  غير  الصبغية  املادة  هذه  وتعتبر  اخلارجية 
بها من الهيئة األمريكية للدواء والغذاء والذي أصدر 
حتذيرًا يقول » يجب عدم استخدام هذه الصبغة ملا 
تسببه من تهييج للبشرة ويجب أال تستخدم إطالقًا 
تسبب  أن  إلحتمالية  واحلواجب  الرموش  لصبغة 

العمى.

3- الصبغة املؤقتة:
مرة  بالغسيل  يزول  صبغي  محلول  شكل  على  وهي 
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أمالح  من  كبيرة  جزيئات  على  وحتتوي  واحدة، 
اللون  تعطى  اجلزيئات  هذه  العضوية.  احلوامض 
املطلوب. كبر اجلزيئات مينع تغلغلها من خالل الغشاء 
اخلارجي للشعرة وهكذا تغسل الصبغة باملاء وتختفي. 
غسلها  عند  تزول  وهي  بها.  مصرح  جدًا  آمنة  وهي 
وتنظيفها باملاء للمرة األولى وهي آمنة وكثيرة ويصعب 

إحصاؤها وأشهرها )احلناء(.

- نبات احلناء:

احلناء Henna نبات شجيري معمر وله جذور وتدية 
وساقه كثير الفروع، واألفرع جانية وهي خضراء اللون 
وتتحول إلى البني عند النضح وأوراق احلناء بسيطة 
صغيرة  وأزهاره  عريضة  ستانية  أو  بيضية  جلدية 
بيضاء لها رائحة عطرية قوية ومميزة وهي في نورات 
هرمية  بذورًا  حتوى  صغيرة  علبة  والثمرة  عنقودية 
الشكل واجلزء املستعمل من نبات احلناء عادة األزهار 
واألوراق واألغصان والبراعم احلديثة النمو ومسحوق 
للتخصيب  عجينة  شكل  على  يستعمل  احلناء  أوراق 
واألذرع.  السيقان  أو  واألقدام  األيدي  على  والنقش 
فاحلنة مادة ال تسبب حكة في اجللد أو في فروة الرأس 
وال حتدث أي حتسسات آخرى. وكذلك وجد نبات آخر 
يعطي لونًا أسودًا أو قريبًا منه وهو نبات النيلة وأوراقه 
فهو ميكن استعماله مبفرده أو مع احلنة للحصول على 
درجات متفاوته من ألوان البني واألسود. كما أكتشف 
الشعر  إكساب  على  لقدرتها  وزهوره  الكامومايل  نبات 
 Apigenin باسم  املعروفة  الصبغة  لوجود  أصفر  لونًا 

وهذه الصبغات بدون أي آثار جانبية.

مدة  الشعر  على  تبقى  ال  إنها  الوحيد  احلناء  عيب 
الكثير  يجعل  ما  هذا  الصناعية  كالصبغات  طويلة 
اعتقادًا منهم باجلودة  البحث عن األثبت  النساء  من 
والتوفير في عدد مرات الصبغ، ويتجاهلن كل ما لهذه 

الصبغات الصناعية من عيوب.

تركيب احلناء :

نوع  من  أصباغ  التاليه:  املركبات  من  احلناء   تتكون 
1 ، 4 نافثوكينون وتشمل 1% لنوسون )2- هيدروكسي 
1 ، 4 نافثوكينون( مشتقات هيدروكيسليتيد نافثالني 
هيدروكسي  داي   2  ،  1  – جلوكوسايل   –  4 مثل: 
تانني،   %10  -5 فالفونويد  زانتثون  كيومارين،  كذلك 
مثل  الستيرويد  من  قليلة  كمية  جاليك،  حمض 

سيتوستيرول.
نباتية  أوراق  املطحون يغش بعدة  أو  املسحوق  احلناء 
التي  أو  املطحونة  السنا  بأوراق  غشه  وأشهرها  أخرى 
بودرة  على  وللتعرف  التليني  أو  التسهيل  خاصية  لها 
بفحص  القيام  ميكن  املغشوشة  احلناء  مسحوق  أو 
حيث  )امليكروسكوب(  املجهر  حتت  احلناء  بودرة 
احلناء  شعيرات  بوجود  احلناء  على  نتعرف  أن  ميكن 
لها جدار  الشعيرة  الواحدة وهذه  املميزة ذات اخللية 
سميك كما هو واضح في الشكل وبودرة احلناء األسود 
لها  احلناء  وأوراق   )T( حرف  شكل  على  شعيرات  لها 
تركيب )ايزوباي ليترال( ووجود غالف البلورات على 

سطح الورقة اخلضراء.

طول مدة بقاء الصبغة:

الشعر  صبغات  يستخدمون  ممن  الكثيرون  ويعرف 
السابق  األربعة  الصبغة  ألنواع  املعروضة  اخليارات 
الفترة  طول  عن  يبحثون  هم  بالتأكيد  لكن  ذكرها، 
ومدى  الناجتة  واأللوان  الصبغة  فيها  تبقى  التي 

جمالها ومالءمتها.

هالم،  أو  غسول  شكل  على  املؤقتة  الصبغات   وتنتج 
وتلتصق  تغطي  ما  غالبًا  والتي  )سبري(،  بخاخ  أو 
السماء  أمطرت  لو  )تصور  بالشامبو  للرأس  بالشعر 

لرأيت الصبغة على مالبسك(.

الشعر  حلاء  تتخلل  فهي  الدائمة  شبه  الصبغات  أما 
وال تزول بالغسيل كما في الصبغات املؤقتة، إمنا تزول 
بعد فترة في خالل 5 – 6 مرات، وتنتج عادة على شكل 

محلول أو جل أو رغوة صابونية.

والصبغات الدائمة ال تزول إال بنمو الشعر من جذوره 
النوع خلط نوعني  ما يتم في هذا  من جديد وغالبًا 
)هيدروجني  األكسجني  ماء  إحدهما  احملاليل  من 
التفاعل  إلمتام  ساعتني  إلى  ويحتاج  بيروكسايد( 

املطلوب وال ميكن بأي حال إزالته بالغسيل.

وفي النوع الرابع أو املتدرج )الهاي-اليت( تتم صباغة 
الشعر تدريجيًا خالل عدة أيام وغالبًا ال يزول بغسيل 

الرأس.
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وماذا عن صبغات الشعر واحلساسية ؟
من اخلطأ االعتقاد أن صبغة الشعر ليس لها تأثير على 
فروة الرأس أو بصيالت الشعر ألنها ألوان خارجية، لكن 
والواقع أنها من املمكن أن تؤدي إلى التهاب اجللد احلاد 
)احلساسية( من خالل بعض املواد الداخلة في تركيب 
تلك الصبغات وخاصة مادة البارافينيلني ديامني والتي 
من  الكثير  لدى  احلساسية  مسببات  أهم  أحد  تعتبر 
الشركات  أغلب  إن  العلم  مع  الصبغات  تلك  مستعملي 

املصنعة بدأت بسحبها وإلغائها.

ما هو مركب للبارافينيل اندميني؟ وأين يوجد؟

كيميائية  مادة  هو  اندميني  البارافينيل  أو   PPDال
قد  أنه  كما  للشعر  دائمة  كصبغة  بكثرة  مستخدمة 
مساحيق  وفي  والفراء  االنسجة  أصباغ  في  تتواجد 
ومواد  املؤقت  الوشم  مواد  وفي  اللون  داكنة  التجميل 
الطباعة  وحبر  الطباعة  وصفائح  الصور  تظهير 
والشحم  والنفط  األسود  باملطاط  أيضًا  واألختام 

والبنزين.

حيث  شائعًا  أمرًا  للشعر  كصبغة   PPD استخدام  يعد 
إنه صبغة دائمة ويعطي مظهرًا طبيعيًا كما ميكن غسل 
الشعر بالشامبو دون أن يزال اللون ليس هذا فحسب، 
بل استخدام الPPD يسهل عملية متوج الشعر. وتأتي 
إحداهما  معًا  علبتني  هيئة  على   PPD شعر  أصباغ 
حتتوي صبغة PPD على واآلخر يحتوي على العامل 
اللون  عدمي  مركب  هو   PPD فال  املؤكسد  أو  املساعد 
يحتاج إلى األكسجني الكتساب لونه وفي هذه احلالة 
التي يكون فيها هذا املركب متوسط أو جزئي األكسدة 
أما  األشخاص  بعض  عند  حساسية  يسبب  قد  فإنه 
يسبب  ال  مركبًا  يصبح  فإنه  كامل  بشكل  تأكسد  إذا 
احلساسية ولذا ميكن للمتحسسني من ال PPD إرتداء 
باروكات أو فراء بأمان حيث إنه في هذه احلالة يكون 

مؤكسدًا كليًا.

تتضمن ردود الفعل في احلاالت البسيطة الستخدام 
أصباغ الشعر وجود التهاب جلدي يظهر على اجلفون 
العلوية أو أطراف األذنني أما في احلاالت األشد ميكن 
والوجه  الرأس  قشرة  على  تورم  أو  إحمرار  يظهر  أن 
، وقد ينتشر اإللتهاب  كذلك تكون اجلفون مغلقة متامًاً
تسبب  وقد  كما  اجلسم  حول  التحسسي  التالمسي 
االرتكاريا  حدوث  في   PPD ل  الشديدة  احلساسية 

التالمسية ونادرًا في حدوث فرط احلساسية.

هل أحتسس من PPD ؟
على  احملتوية  خصوصًا  الشعر  أصباغ  معظم  حتمل 
إجراء  ضرورة  إلى  يشير  عبوتها  على  حتذيرًا   PPD

اختبار حساسية قبل استخدام الصبغة.

طريقة اختبار حساسية قبل استخدام الصبغة:
الختبار  املتسهلكون  يستخدمه  روتيني  اختبار  هو   -

احلساسية لصبغة الشعر.
من  علبة  كل  على  مدونة  االختبار  تعليمات  تكون   -

علب صبغات الشعر.
صباغ  من  كمية  وضع  االساس  في  االختبار  يتضمن   -
املساعد(  العامل  الصبغة  خلط  )بعد  صغير  بحجم 
إما على الرقبة )خلف األذن( أو على الثنية الداخلية 

للمرفق.

مكشــوفـــــة  وتتــــــرك  جتـــــف  بـــأن  للصــبغة  يســمح   - 
لـ 48 – 72 ساعة فإذا لم يحصل أي تهيج أو طفح خالل 
وميكنك  سلبية  النتيجة  تكون  الزمنية  الفترة  هذه 
توقع أن حدوث طفح جلدي سيكون خطره أقل عند 

وضعه على جلدة الرأس.
- أي ظواهر فورية لظهور تهيج أو طفح هي على األغلب 

التهاب جلد تالمسي تهيجي )أي غير حتسسي(.
- إذا تراوحت درجة ردود الفعل بني 1 إلى A2 )مقياس 
 PPD شعر  لصبغة   )PPD حساسية  درجة  إلى  يشير 
فإن هذا يشير عادة إلى أن حدوث التهاب جلد هو أمر 

سيحدث إذا مت استخدام اخلليط.

:PPD عالج التهاب اجللد الناجت عن

لصبغات  جلد  التهاب  حلدوث  الصعبة  احلاالت  في 
شعر PPD أغسل الشعر وفروة الرأس جيدًا مستخدمًا 
أو شامبو غير صابوني إلزالة الصبغة  صابونًا بسيطًا 
أكسيد  فوق  محلول  من   %2 ضع  كما  املوجودة. 
تركيز  في  البوتاسيوم  برمنغنات  أو   الهيدروجني 
)1 – 5000( بهدف أكسدة ال PPD متامًا، أما لتخفيف 
من  رطبة  كمادة  ضع  الرأس  قشرة  عن  املزعج  الشعور 
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يساعد،  اخلليط  هذا  فإن  وليمون  بارد  زيتون  زيت 
فإنها  املوضعية  بالتحضيرات  أخرى  عالجات  أما 
يحتوي  مرهم  مع  مائي  مستحلب  استخدام  تتضمن 
أخذ  حتى  أو  املاء  مع  لالمتزاج  قابل  كورتيسترويد 

الكورتيسترويد عن طريق الفم.

أما عالج التهاب اجللد الناجت عن ال PPD في مناطق 
كأى  متامًا  عالجه  املمكن  من  فإنه  اجلسم  من  أخرى 
الصعبة  احلاالت  في  اجللد  التهاب  أو  لألكزميا  عالج 
وهذا يتضمن العالج باستخدام مركبات كورتيسترويد 

موضعية أو مرطبات.

- ما عليَّ فعله لتجنب حدوث حتسس لل PPD ؟

بصبغ  وقمت   PPD لل  التحسس  من  تعاني  كنت  إذا 
شعرك فإن عليك جتنب استخدام جميع أنواع أصباغ 
الشعر التي تتم باألكسدة وميكن أن متيزها بأنها تأتي 
على هيئة عبوتني كما أعلم مصفف الشعر بأنك تعاني 
من حتسس لل PPD، تعد أصباغ الشعر شبه الدائمة 
تقريبًا  إن  حيث  استخدامه  ميكنك  مناسبًا  بدياًل 
 PPD ل  التحسس  يعانون  الذين  األشخاص  من   %10
النوع من األصباغ أيضًا ومن احلكمة  يتحسسون لهذا 

إجراء فحص حساسية.
- تأكيد وجود احلساسية قبل االستخدام

أما بالنسبة لألصباغ احملتوية على املعادن أو الغسوالت 
النباتية فإنه ميكن استخدامها لكنها ال تسبب التلون 
تتم  أصباغ  أي  حاليًا  يوجد  ال  الواقع  في  الدائم. 
 PPD باألكسدة وتدوم ميكن لألشخاص املتحسسني ل

استخدامها بأمان.

ال  جتنب  املستحضرات  هذه  استخدمت  حال  وفي 
القفازات  مثل  مالئمة  واقية  مالبس  بإرتداء   PPD

ومالبس واقية لألكمام.

قم بتنبيه الطبيب أو طبيب األسنان إلى حقيقة أنك 
حال  في  ضروريًا  األمر  هذا  وُيعد   PPD ل  حتسس 
مخدرات  استخدام  يتطلب  قد  عالجًا  تتلقي  كنت 

موضعية.

قد يسبب حتسسك ل PPD من مركبات أخرى وثيقة 
استخدام  جتنب  عليك  احترازي  وكإجراء  الصلة 

مركبات محتوية على أي من هذه املواد.

فعل  ردود  تسبب  والتي   PPD ب  الصلة  وثيقة  مواد 
حتسسية:

في  مستخدمة  وهي   AZO نتروجينية:  أصباغ   -
الدائمة. وكذلك في حبر  املؤقتة وشبه  الشعر  أصباغ 
في  وكملونات  والديزل  الغازولني  وفي  اجلافة  األقالم 

األطعمة واألدوية.

موضعيان  مخدران  وهما  والبروكني:  البنزوكني   -
يستخدمهما األطباء وأطباء األسنان.

)مضاد  السلفا  وعقاقير  والسلفون  السلفوناميد   -
تعني   PPD ل  حتسس  وجود  حقيقة  للجراثيم(: 
بأنك ستتحسس لهذه املركبات أيضًا. ناقش األمر مع 

طبيبك مثل تغيير أو توقف استخدام عالجك.

 )PABA( األميني:  البنزوي  حمض  شبيه   -
املتوفرة  واملراهم  الشمس  واقيات  في  يستخدم  وهو 
واقيات  استخدام  عليك  فإن  لذا  جاهزة  كتحضيرات 

.)PABA الشمس املدون عليها )خالية من

- شبيه حمض السيالسبيك األميني: املستخدم 
في عالج السل.

نصائح عامة:

- ال تتركي الصبغة على شعرك ملدة أطول مما موجود 
في تعليمات العلبة.

عملية  بعد  وبعناية  جيدًا  باملاء  شعرك  أشطفي   -
الصبغ.

- البسي القفازات املطاطة خالل الصبغ.

العلبة  على  املوجودة  بالتعليمات  تلتزمي  أن  يجب   -
حرفيًا.

- حاولي جهد اإلمكان استبدال الصبغة الثابتة، خاصة 
داكنة اللون بأخرى مؤقتة أو غير ثابتة.

بدل  املستطاع  قدر  الطبيعية  الصبغات  استعملي   -
الصبغات الكيماوية املصنعة.

- قللي من عدد مرات الصبغ، خاصة بالنسبة لألصباغ 
الثابتة.

قد  تكوني  ألنك  أبدًا،  الصبغ  من  نوعني  متزجي  ال   -
في  تؤثر  جديدة  كيماوية  مواد  تكون  على  عملت 

صحتك عمومًا.


