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السادة الموقرون أعضاء اللجنة الفرعية:

تثير جلسة استماع الغد حول مخاطر المنتجات االستهالكية على الصحة العامة قضايا مهمة تتعلق بالسياسة العامة 
وتستحق دراسة تتسم بالشمول والدقة والنزاهة. وقد كرست Johnson & Johnson موارد كبيرة لتزويد الجمهور 

بمعلومات تتسم باألمانة والشفافية عن بودرة "جونسون" لألطفال ومادة التالك في المستحضرات التجميلية وأمان التالك، بما 
في ذلك المعلومات المتاحة على موقع مخصص لهذا الغرض، Facts About Talc، والذي نشرت عليه الشركة أكثر من 

1500 وثيقة من الدراسات والرسائل وغيرها من المواد التي تتناول معلومات عن مادة التالك في المستحضرات التجميلية 
تجمعت على مدى عقود. ويلخص هذا الخطاب المعلومات األساسية حول أمان التالك ويسعى إلى تصحيح المعلومات الخاطئة 

التي كررتها وسائل اإلعالم مؤخرًا.

بودرة "جونسون" لألطفال آمنة

النتائج العلمية ال لبس فيها. فقد أكدت االختبارات العلمية المستقلة التي أُجريت على مدى عقود أن مادة التالك في 
مستحضرات Johnson & Johnson التجميلية وبودرة "جونسون" لألطفال آمنة وليست ملوثة باألسبستوس وال تسبب 

السرطان. وقد اختبرت كالً من FDA (إدارة الغذاء والدواء) وجهات تنظيمية عالمية ومختبرات مستقلة رائدة مادة التالك في 
مستحضرات Johnson & Johnson التجميلية لعقود وأكدت مرارًا وتكرارًا أنها ال تحتوي على األسبستوس.

ولعل أقرب هذه التأكيدات ما صدر األسبوع الماضي، حيث كررت FDA النتائج التي توصلت إليها من دراسة 
 & Johnson سابقة اختبرت فيها كالً من بودرة "جونسون" لألطفال ومادة التالك في المستحضرات التجميلية الموردة إلى

Johnson، باإلضافة إلى 34 منتجًا آخر من مستحضرات التجميل. ومع استخدام "أكثر األساليب المتاحة حساسية"، 
توصلت FDA أن المنتجات التي شملها االختبار كلها، بما في ذلك بودرة "جونسون" لألطفال ومادة التالك للمستحضرات 

التجميلية المستخدمة في بودرة "جونسون" لألطفال، خالية من األسبستوس.1 وقد أكدت العديد من الجهات التنظيمية العالمية 
مؤخرًا أمان منتجات Johnson & Johnson التي تُستخدم فيها مادة التالك للمستحضرات التجميلية.2 وبالمثل، فإن علماءً 

من جامعة هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا وبرينستون ودارتموث ومركز ماونت سيناي الطبي والمعهد الوطني 
للسالمة والصحة المهنية ومؤسسات أخرى كثيرة أكدوا المرة تلو األخرى أن منتجات Johnson & Johnson التي 

Food and Drug Administration, Statement from FDA Commissioner Scott Gottlieb, M.D., and  1
Susan Mayne, Ph.D., Director of the Center for Food Safety and Applied Nutrition (Mar. 5, 

2019), https://www.fda.gov/NewsEvents/Newsroom/PressAnnouncements/ucm632736.htm 
(citing results from FDA’s 2009-10 study, which surveyed over 34 products, including Johnson’s 

Baby Powder, and linking to FDA’s general webpage on talc, 
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تستخدم فيها مادة التالك للمستحضرات التجميلية ال تحتوي على األسبستوس.3 كما أوضحت العديد من الدراسات العلمية 
المحكمة والتي أُجريت على عشرات اآلالف من الرجال والنساء أن مادة التالك في المستحضرات التجميلية ال تسبب 

السرطان.4

ومنذ عقود، وشركة Johnson & Johnson تتعاون مع الجهات التنظيمية في تناول هذه القضايا. وعندما أثارت 
 & Johnson التقارير اإلعالمية ألول مرة قضايا متعلقة بمادة التالك في المستحضرات التجميلية في السبعينيات، سارعت

Johnson للتعاون مع FDA وكبار العلماء إلثبات أن بودرة األطفال التي تنتجها آمنة.5 وبعد إجراء FDA الختبارها 
الخاص، خلُصت في 1976 إلى أن منتجات Johnson & Johnson لم تكن ملوثة باألسبستوس.6 ولألسف، سعى محامو 

االدعاء وآخرون إلى إساءة استخدام أو تكييف الوثائق التاريخية في محاولة إلعادة كتابة التاريخ، لكن الوقائع والسجالت 
الوثائقية واضحة.

جهود Johnson & Johnson الختبار مادة التالك في المستحضرات التجميلية على مدار عقود

في 1976، وضعت صناعة مستحضرات التجميل معيار اختبار لضمان أمان مادة التالك في المستحضرات 
التجميلية، اسمه مواصفات CTFA J4-1، وهو المعيار الذي أقرته FDA في وقت الحق. ويشترط معيار J4-1 استخدام 
حيود األشعة السينية (XRD)، بل واستخدام المجهر المستقطب (PLM) للمزيد من الفحص إذا لزم األمر. وقد استخدمت 

XRD  Johnson & Johnson و PLM لعقود، وما زالت تستخدم هاتان الطريقتان حاليًا وفقًا لتوصيات دستور األدوية 
األمريكي لضمان أن مادة التالك من الفئة الصيدالنية خالية من األسبستوس. وباإلضافة إلى استخدام XRD و PLM وفقًا 

لدستور األدوية األمريكي واألساليب التي ينص عليها معيار J4-1، تستخدم Johnson & Johnson المجهر اإللكتروني 
النافذ (TEM) لتقييم مادة التالك في مستحضراتها التجميلية.7 وتختبر Johnson & Johnson المواقع التي تُستخرج مادة 

التالك منها لمستحضراتها التجميلية والمادة الخام المأخوذة من األرض والمسحوق قبل تعبئته.8

وباإلضافة إلى االختبارات التي تجريها Johnson & Johnson لمصادرها ومنتجاتها، تُجرى اختبارات مستقلة 
لهذه المصادر والمنتجات بمعرفة خبراء وهيئات خارجية. كما أن هناك جهات حكومية، مثل FDA والمعهد الوطني للسالمة 

والصحة المهنية، ومختبرات رائدة، منها مجموعة McCrone، وعلماء من جامعات ذات مستوى عالمي، مثل جامعة 
هارفارد ومعهد ماساتشوستس للتكنولوجيا، أكدت كلها أن منتجات Johnson & Johnson التي تحتوي على مادة التالك 

آمنة وال تحتوي على األسبستوس. 

النتائج التي توصلت إليها FDA من قبل بخصوص أمان التالك
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منذ السبعينيات، اختبرت FDA أمان التالك مرارًا وتكرارًا وحققت في االدعاءات المتعلقة بأثر مادة التالك في 
 & Johnson إلى أن منتجات FDA المستحضرات التجميلية على الصحة العامة. وفي كل مرة، توصلت اختبارات

Johnson ال تحتوي على األسبستوس وال تسبب السرطان. وفي 1986، ردت FDA على عريضة مقدمة من مواطن 
وقررت أن مادة التالك في المستحضرات التجميلية تخلو من أي عناصر تستدعي إصدار تحذير حول وجود األسبستوس. 

واألهم من ذلك، أن FDA قررت أن بعض نتائج التحليالت المبكرة التي تعود إلى أوائل السبعينيات وقبل ذلك - والتي 
تتضمن العديد من المواد التي يستشهد بها محامو االدعاء والتقارير اإلخبارية اليوم لإليحاء بوجود األسبستوس في التالك - 

كانت "مشكوك في موثوقيتها" بسبب عدم وجود إجماع في ذلك الوقت حول الطرق المناسبة لتحليل مادة التالك في 
المستحضرات التجميلية.9

في 2010، أصدرت FDA نتائج اختباراتها الخاصة بمنتجات ومصادر بودرة التالك، وقد وجدت أن منتجات 
Johnson & Johnson وموادها الخام ال تحتوي على األسبستوس.10 ثم في 2014، وبعد سنوات نُشرت خاللها بحوث 
علمية إضافية، انتهت FDA إلى أن مادة التالك في المستحضرات التجميلية ال تستدعي إصدار تحذيرات حول السرطان. وقد 
استعرضت FDA نتائج عقود من البحث العلمي في احتمال وجود ارتباط بين سرطان المبيض والتالك وخلُصت إلى أنه "ال 

يوجد دليل قاطع يؤيد" وجود عالقة سببية بين التالك وسرطان المبيض.11

مادة التالك في المستحضرات التجميلية ال تسبب السرطان

على مدى عقود عديدة، بحثت العديد من الدراسات الوبائية ما إذا كانت االختالفات في التعرض للتالك ترتبط 
باختالفات في معدل حدوث المرض. فقد تابعت الدراسات مثالً حالة آالف من عمال المناجم والمطاحن العاملين في إنتاج 

التالك في إيطاليا وفيرمونت وفرنسا وأماكن أخرى.12 وألن هؤالء العاملين يعملون في مهن تتعلق بإنتاج التالك، فإنهم 
يتعرضون للتالك بكميات تزيد عما يتعرض له المستهلكون زيادة هائلة. ومع ذلك، لم تكشف هذه الدراسات عن إصابة شخص 

واحد مصاب بورم المتوسطة، وهو السرطان المرتبط باألسبستوس. وقد شملت هذه الدراسات عمال منذ عشرينيات القرن 
العشرين، وقد تم تحديثها حتى عام 2017، ومع ذلك لم ترصد حتى اآلن أية حاالت من ورم المتوسطة.13 

باإلضافة إلى ما سبق، بحثت العديد من الدراسات مدى وجود عالقة سببية بين استخدام مادة التالك في 
المستحضرات التجميلية وسرطان المبيض، ولم تتوصل ثالث دراسة عيّنيّة شملت عشرات اآلالف من النساء إلى أية صلة من 

هذا القبيل. وفي عامي 2000 و 2010، خلُصت دراسة Nurses’ Health Study (صحة الممرضات)، التي ضمت 
أكثر من 40 ألف ممرضة ذكرن أنهن يستخدم مادة التالك في المستحضرات التجميلية اعتبارًا من 1982، إلى أن استخدام 
مادة التالك في المستحضرات التجميلية لم يكن له تأثير إجمالي على حدوث سرطان المبيض.14 وفي دراسة أخرى منفصلة 

في 2014، وجزء من مبادرة Women’s Health Initiative (صحة المرأة)، نظرت في حالة أكثر من 30 ألف 
مستخدمة لمادة التالك في المستحضرات التجميلية في منطقة العجان انتهت إلى عدم وجود زيادة في خطر اإلصابة بسرطان 
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 ,Updated Mortality Study of a Cohort of Asbestos Textile Workers ,.186 (1976), Pira et al
Mortality Patterns Among Miners and Millers of Non- ,.2017), Selevan et al) CANCER MEDICINE

A Cohort  ,.273 (1979), Wild et al .TOXIC & .PATH .J. ENV 2 ,Preliminary Report :Asbestiform Talc
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 ،Sister Study ،المبيض من استخدام مادة التالك في المستحضرات التجميلية.15 وفي 2016، كانت هناك دراسة ثالثة
شملت 6 آالف امرأة تقريبًا تستخدمن التالك ولم تجد أيضًا أي ارتباط بين استخدام مادة التالك في المستحضرات التجميلية 

وسرطان المبيض.16

نتائج القضايا

على الرغم من أن Johnson & Johnson كسبت بعض المحاكمات التي شملت محلفين وخسرت البعض 
 & Johnson فقد حصلت .Johnson & Johnson اآلخر، إال أن االستئناف لم يؤيد أي حكم أصدرته هيئة محلفين ضد
Johnson على ستة أحكام قضائية لصالحها، بينما كانت هناك تسعة أحكام لصالح المدعين؛ تم إلغاء ثالثة منها، بينما هناك 
خمسة في مرحلة االستئناف أو قاربت على الدخول فيها، بينما انتهت واحدة بدون الحكم بأي تعويضات. كما رفضت المحاكم 

 .Johnson & Johnson عشرات الدعاوى التي رُفعت ضد

التزامنا بالحفاظ على الصحة العامة واآلمان

تدرك Johnson & Johnson أن عليها التزامًا تجاه عمالئها بالتحقق من أن منتجاتها آمنة، وتُعرِب عن خالص 
تعاطفها مع المرضي واألسر التي تكافح السرطان. ولهذا السبب، تتخذ Johnson & Johnson تدابير تتفوق على التدابير 

المتبعة في مجال صناعة التجميل لضمان أمان مادة التالك الموجودة في مستحضرات التجميل التي تنتجها. كما ندعم الجهود 
المبذولة لبحث ما توصل إليه العلم واألدلة المتوفرة بشأن أمان التالك بحثًا شامالً ودقيقًا ومحايدًا. 

ال شيء أكثر أهمية لنا من أمان المستهلكين والحفاظ على ثقتهم في منتجاتنا. منذ فترة بعيدة ونحن ندعم تشريعات 
تحديث سلطة FDA التنظيمية على مستحضرات التجميل ومنتجات العناية الشخصية، ونعتقد أن هذا اإلصالح ضروري 

لتمكين الوكالة من زيادة قدرتها على حماية الجمهور. ونحن ملتزمون بمواصلة التعاون مع الكونغرس وFDA للمضي قدمًا 
لتحقيق تغيير له أثر ملموس.

ونحن ندعو أعضاء اللجنة الفرعية وموظفيكم والجمهور المهتم باألمر على استعراض المعلومات والوثائق 
المنشورة على موقع Facts About Talc. فشركة Johnson & Johnson ملتزمة بإجراء مناقشة تتسم باألمانة 

والشفافية حول أمان التالك، ونشكر اللجنة الفرعية على اهتمامها بهذه المسألة المهمة.

وتفضلوا بقبول فائق االحترام،
Johnson & Johnson

 ,.CANCER INST .J. NATL ,Perineal Powder Use and Risk of Ovarian Cancer ,.Houghton et al 15
.September 2014

797  EPIDEMIOLOGY 27 ,Douching, Talc Use, and Risk of Ovarian Cancer ,.Gonzalez et al 16
2016)). ومن الجدير بالذكر أن هذه المجموعة من النساء كن بالفعل معرضات لخطر اإلصابة بسرطان المبيض بنسبة تزيد كثيرًا عن 

السكان العاديين.


