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לכבוד
חה"כ ניסן סלומינסקי
כאן

שלום רב,

הנדון: השפעות ה-SLS


על-פי בקשתך, מרכז המחקר והמידע של הכנסת בדק את המידע המובא במכתבך מ-28 במרס 2005 הנוגע לנזקים אפשריים של השימוש בחומר SLS בשמפו ובמוצרי קוסמטיקה אחרים. להלן הממצאים:
	Sodium Lauryl Sulfate (SLS) ותרכובת דומה ששמהSodium Laureth Sulfate  (SLES) הם חומרים המשמשים במוצרים שונים בתעשיית הקוסמטיקה, במשחות שיניים ואף כתוסף מזון. חומרים אלו ממיסי שומנים ויוצרי קצף – תכונה חיונית למוצרים כגון שמפו ומשחת שיניים בעיני הצרכנים. על-פי www.wikipedia.org, ערך: Sodium Dodecyl Sulfate, תאריך כניסה: 3 באפריל 2005. 

בשנים האחרונות (מאז 1998, לפי המידע שבידינו) מופץ באינטרנט מכתב הטוען כי שני החומרים הללו רעילים ועלולים לגרום לנזק לעיניים ולעור, ואף לסרטן. במכתב נאמר שהדברים מסתמכים על ממצאי מחקר של מישל היילי מאוניברסיטת פנסילבניה וכן על "תמצית דוח מחקר למניעת עיוורון". על-פי www.snpoes.com , העוסק ב"אגדות אורבניות" ובשמועות אינטרנט, תאריך כניסה: 3 באפריל 2005.  
האגודה למלחמה בסרטן של ארה"ב (American Cancer Society) והאיגוד האמריקני לקוסמטיקה, טיפוח ובושם (Cosmetic, Toiletry & Fragrance Association) פרסמו באתרי האינטרנט שלהם הודעות המכחישות את הטענות המועלות במכתב אחת לאחת. בהודעות אלו צוין כי SLS איננו ידוע כחומר מסרטן אלא כחומר הגורם גירוי. הוא אמנם תכשיר ניקוי רב-עוצמה המשמש בתעשייה, אך עובדה זו איננה מונעת שימוש בו גם במוצרים קוסמטיים. “Rumor: Sodium Lauryl Sulfate Causes Cancer" מופיע באתר: www.ctfa.org, תאריך כניסה: 4 באפריל 2005. “Shampoo”, “Debunking the Myth” ו-“Bubble, Bubble, Toil and Trouble”, כתבות מ-23 בספטמבר 1998, מופיעות באגף: Rumors, Myths & Truths באתר: www.cancer.org, תאריך כניסה: 3 באפריל 2005. אנשי משרד הבריאות של קנדה אף יצרו קשר עם המרכז לבריאות באוניברסיטת פנסילבניה הנזכר לעיל, ומצאו כי לא נכתב בו מחקר הקושר SLS לסרטן. בעקבות זאת פרסם הבריאות של קנדה הודעה המכחישה את השמועות המתפרסמות באינטרנט בנושא.  כתבה מ-27 בפברואר  2003, “Sodium Laureth Sulfate (SLS) – Internet Hoax", מופיע באתר: www.hc-sc.gc.ca, תאריך כניסה: 4 באפריל 2005. 
אגף הרוקחות של משרד הבריאות פרסם גם הוא הודעה באתר האינטרנט שלו בעקבות פניות בנושא: "Sodium Lauryl Sulfate ו-Ammonium Lauryl Sulfate בטוחים בריכוזים נמוכים במוצרים המיועדים לניקיון פני העור והשיער לשימוש קצר המלווה בשטיפתם. במוצרים המיועדים למגע ממושך עם העור, יש להימנע מריכוזים גבוהים."  באתר: www.health.gov.il, תאריך כניסה: 18 באפריל 2005.  כמו כן פרסמה האגודה למלחמה בסרטן בישראל ב-3 במרס 2002 הודעה שלפיה לא נמצאה כל עדות לכך שהחומר SLS מסרטן.  נתקבל בפקס בעקבות פנייה למרכז המידע של האגודה למלחמה בסרטן בישראל, 6 באפריל 2005.  
בעיתון "הארץ" התפרסמה ב-24 בפברואר 2003 כתבה העוסקת בגל שמועות האינטרנט על חומרים מסוכנים שנמצאים ברוב סוגי השמפו. בכתבה הובאו תגובות של מומחים ישראלים לטוקסיקולוגיה נוסף על תגובות משרד הבריאות והאגודה למלחמה בסרטן המצוטטות לעיל. כל המומחים שנשאלו פוסלים את האפשרות שהחומרים הנמצאים בשמפו גורמים לסרטן או מסוכנים באופן משמעותי.  דפנה לוצקי, "מרבה קצף מרבה דאגה", הארץ, 24 בפברואר 2003, מדור "גלריה".  
בבדיקה שערכנו נמצא כי Cosmetic Ingredient Review (CIR) הכריז ש-Sodium Laureth Sulfate ו-Sodium Lauryl Sulfoacetate בטוחים לשימוש עד ריכוז של 50% ו-21% בהתאמה.  באתר: www.cir-safety.org, תאריך כניסה: 4 באפריל 2005.  ב-Hazardous Substance Databank המופיע ב-National Library of Medicine של ארה"ב נמצא כי נזקיו האפשריים של SLS הם יובש בעור, צריבה בעיניים ותגובות אלרגיות. הוא נחשב לרעיל במידה בינונית בבליעה וליוצר גירוי בעור. אין אזכור להיותו חומר מסרטן.  באתר: www.toxnet.nlm.nih.gov, תאריך כניסה: 5 באפריל 2005.  כמו כן אישר ה-FDA האמריקני את החומר כתוסף מזון בתנאים מסוימים.  Code of Federal Regulations, Volume 3, Title 21, Chapter I, Part 172  – Food Additives Permitted for Direct Addition to Food for Human Consumption, Subpart I, Sec 172.822  Sodium lauryl sulfate באתר ה-FDA: www.accessdata.fda.gov, תאריך כניסה: 4 באפריל 2005.  

נשמח לעמוד לרשותכם בכל שאלה נוספת. 


בכבוד רב,
אתי וייסבלאי
עובדת מידע ומחקר
אישור: הודיה קין, ראש צוות 

