الـع ـ ــدد الثاني عشر مـاي ـ ـ ـ ــو 2007

الـن ـشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرة الـصـحـي ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

اخللطة السحرية
الصيدلي  :مساعد العطية

أمني صندوق اجلمعية الصيدلية الكويتية
وعمقـا في اجلــلد  ،فإنهـا حتتـوي على بعض املـاء لكنهـا
تتألف معظمهـا م��ن ال��ك��والج�ين  ،وحتتـوي األدم��ـ��ة أيضـا
على العـديد من األليـاف املطـاطة احملتـوية على بروتـني
الهابالسـتني الذي يجعــل اجلــلد مرنا وقابـال للتمـدد .

طاملا هناك طلب فسيكون هناك ع��رض وس���وق .وسيكون
هناك طلب دائ��م طاملا ظلت عقلية النساء والرجال التي
تقول بأن اللون األبيض جميل وجذاب .وتعتبر مستحضرات
تفتيح البشرة جتارة رائجة بني محالت العطارة والصالونات.
فقد دأب��ت النساء وبعض ال��رج��ال علي استخدام كرميات
ومستحضرات أخرى مجهولة الهوية جلعل بشرتهم افتح
قليال العتقادهم إن ذلك يجعلهم اكثر قابلية وجاذبية في
املجتمع .لكن البحث عن اجلمال الواهم يحملهم ثمنا
باهظا مما تسببه من إضرار جسيمة ال ميكن إصالحها وال
ينفع فيها الندم.
حتى نعرف ما هي األضرار اجلسيمة التي تنتج من استخدام
هذه اخللطات يجب أن نعرف تركيبة اجللد  .فجلد اإلنسان
يتكون من طبقتـني أسـاسـيتني همـا البشـرة واألدمة :

يتـداول اآلن في األسـواق واملنازل وصالونات التجميل كرميـات
وص��اب��ون ومسـتحضرات وخلطات سحرية لتجميل الوجه
واجلسـم يقال أنها تعطي نضـارة وحسنا وجتميـال للوجه
وجـلد اجلسـم عامة بعد دهنها واسـتخدامها لفـترات طويلة
ومسـتمرة فهذه الكرميـات تصـرف بـدون وصفة طبيـة في
عبـوات مجهـولة املكونات والنسب  ،ويـدعى مصنعوا وبائعوا
هذه املـواد على أنها كرميــات وصابونات طبيعـية خالية من
األضـرار ومن اآلث��ار اجلانبيـة وأنها مصنعـة بأيـدي خبـيرة
عاليـة ال يشـك بـنزاهتها ومقـدرتهـا على منافسـة أعظـم
شـركات األدويـة العامليـة والتي لها عـالمة مسـجلة معروفـة وال
يوزع وال يباع منتجاتها حتى يثبت خـلوها من املكونات واملواد
الضـارة والسامة والعقاقير املمنوعة واحملظورة  ،وبـدراسـة
مسـتفيضة لهذه الكرميـات املجهـولة الهويـة وجـد أنهـا تعطي
النضارة والتبييض الحتوائها على نسـبة عاليـة من عنصـر
الزئبـق والذي أضيف إلي هذه التركيبـة من الكرمي بطريقـة
عشـوائية ال يعـرف من أضافهـا اخلطـورة املترتبـة على عمـله
وضـررها على املسـتهلك .

ف��ال��ب��ش��رة ه��ي الطبقة اخل��ارج��ي��ـ��ة ال��رق��ي��ق��ة وال��ت��ي يتألف
سـطحها من خـاليا ميتـة مسـطحة مليئـة مبـادة قرنيـة تعرف
بالكيراتني  ،كما حتتـوي البشـرة علي اخلـاليا القتاميـة
(اخلـاليا الصبغيـة) أي اخلـاليا التي تنتـج امليـالنـني  ،املـادة
املـلونة التي حتمـي اجلـلد من األشـعة فـوق البنفسـجية
وال��ت��ي تعطي للجـلد خاصية وراثيـة وال��ت��ي ال تتمـدد عن
طريق عـدد خـاليا امليـالنني و إمنا من خـالل درجة نشـاطهـا
.فأصحاب البشـرة السمراء لديهـم خـاليا ميـالنني أكـثر
نشـاطا مما يـؤدي إلي إنتاج املزيـد من امليـالنني  .واألشـعة
فوق البنفسـجية التي يحتـوي عليهـا ضوء الشمـس تزيـد من
نشـاط خـاليا امليـالنني ممـا يجعـل اجلــلد أكـثر سـمرة ومن
ثم يقيه من شـر التلـف بفعـل أشـعة الشمـس ومينـح اجلـلد
لـونه وهي منتشـرة في جميـع أنسـجة اجلسـم تقريبـا وتقـدر
اخلـاليا الصبغيـة في جسـم اإلنسان بحـوالي مليـاري خليـة .
ويكون تركيز هذه اخلـاليا في الوجـه واجلهـاز التناســلي أكـثر
من بقيـة أجـزاء اجلســم .
أما األدمـة ( باطن اجلــلد حتت البشـرة ) هي األكـثر سـماكة
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األنسـجة مثـل الغضاريف وداخـل املفاصل ‘ باإلضافة إلي
اإلصابة بحسـاسية اجللــد في بعـض احلـاالت  .وقد أوصي
التقرير الذي نشـر عـام  1996علي التقيـد في بيع كرميـات
تفتـيح البشـرة وذلك لعـدم اسـتخدامها االستخدام الطبي
الصحيـح  .يذكر أن الهايـدروكينون يسـتخدم أيضـا من
أجـل حتميض الصـور الفوتوغرافيتة وكمضـاد لألكســدة في
صنـاعة الـمطاط .

فأهم املـ ــواد التي بـدأ التركـ ــيز على خطـورة وجـودها
ضمـن مـكونات كرميـات وصابونات تفتـيح البشـرة هي مـادة
الهايـدروكينون  Hydroquinoneوامل ــواد ذات األصل
الزئبقـي باإلضافة إلي الكورتــيزون وبروكس ــيد الهـيدروجني
 Hydrogen peroxideتلك املـواد جميعهـا هي عبـارة
عن مسـتحضرات طبيـة ال ينبغـي تنـاولها أو اســتخدامها إال
بوصفـة من الطبيب املعـالج مع استمرار متابعة للمريـض
خـوفا من أي أعـراض جانبيـة في حـني أنهـا تتـواجـد داخـل
العـديد من مســتحضرات التجمـيل ويسـهل على اجلميـع
شـراؤها ،حيث انه صنعت بطرق علمية وفنية على أن ال تضر
مستخدمه .

وبعض هذه اخللطات العجيبة حتتوي على نسب عالية من
م��ادة الكورتيزون وم��ادة مقشرة مما تسبب مع االستعمال
املتكرر آثار جانبية خطيرة مثل هشاشة بالبشرة وظهور ندبات
وخطوط جلدية ومتدد بالشعيرات الدموية السطحية ,كما
تؤدي إلى زيادة منو الشعر في الوجه واجلسم ,وغيرها .

الهايـدروكينـون هي املـادة األسـاسية املوجـودة اآلن داخـل أغلب
تلك الكرميــات  ،وقـد خلفت الزئبـق كمـادة أسـاسية للتفتيـح
بعـد إكتشـاف الضـرر الناجـم من الزئبـق من إتـالف اجلــلد
واملـخ وغـيرها  ،اال أن الهايـدروكينـون ليس أفضـل منه بكثـير ،
وقـد كانت النسـبة املسـموح بهـا لتـلك املـادة في مسـتحضرات
التجميـل داخـل أوربا  ، % 2إال أن بريطـانيا ومعظـم دول أوربـا
قـد منعـت وجـودها نهـائيا في جميـع مسـتحضرات التجميـل
منـذ شـهر يناير من العـام . 2001
ويعمـل الهايـدروكينـون من خـالل وق��ف إنتـاج امليـالنـني ،
وهي املـادة املوجـودة داخـل اجلــلد والتي تتسـبب في إعطـاء
اللـون األســمر  .عنـد بـدايـة اسـتخدام الكرمي احملتوي علي
الهايـدروكينون يبـدو للمسـتخدم أن البشـرة قد تفتحـت
بالفعـل  ،علي أنـه حـني يتعـرض املسـتـخدم ألشـعة الشـمس
يـكون مفعـولة عكسـيا مـؤديا إلي زيادة في االسـمرار وبالتالي
يعـاود املسـتخدم لدهن املزيـد من الـكريـم .

نصائح التي يجب إتباعهـا عنـد اســتخدام هذه
املــادة :

يجب أن يتم اسـتخدام هذه الكرميـات علي البقع
.1
فقط وليس اجلسم كامال مع جتنب اخلروج إلي الشمس قـدر
املسـتطاع ألن التعرض للي الشمس يؤدي إلي نشاط إنتـاج
صبغـة امليالنني وبالتالي ظهـور آث��ار عميقـة مثل اسمرار
اجللد .
اسـتخدام الكرمي ملـدة شـهرين وان ال يتعدي حجم
.2
املكان املستخدم عن  %10من مساحة اجلسم ككل ،ثم التوقف
ملـدة شـهرين وإال سـيحدث تشـوه في طبقـات البشـرة وذلك
الن اجلسم ميتص هذه املادة وال يستطيع التخلص منها إال
في مدة شهرين.
اسـتخدام كرمي يحتوي علي  % 2من هذه املـادة وليس
.3
أكـثر .
اسـتخدام واقي للشـمس (  ) SPF 30علي األقـل
.4
ممنــوع اســتخدامه للحــوامل .
.5

ف��اس��ـ��ت��خ��دام ال��ك��رمي مل��ـ��دة طـويلة ي��ـ��ؤدي إل���ي ح��ـ��دوث بقـع
داكنـة باجلــلد وحـدوث أآلم في اجلــلد وظهـور حب الشـباب
باإلضـافة إل��ي إمـكان ح��ـ��دوث سـرطان للجلد على املـدي
البعيـد بسـبب استخدام املسـتحضر لسـنني طويلة أو حـدوث
اضطـراب بالكبـد والكلـي بسـبب امتصاص ه��ذه املـادة عن
طريـق اجل ــلد .
ويقـول تقرير ملنظمـة الصحـة العامليـة  :أن استخدام الكرميـات
احلـاوية للهايدروكينون بنسـبة  % 2بـؤدي إلي ما يعرف ب
 Ochronosisوهو عبارة عن ترسـب امليـالنني داخـل بعض
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