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  اتفاقية استكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة

  جلنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة
 جتماع الثايناال

  ٢٠٠٦نوفمرب / تشرين الثاين١٠-٦جنيف، 
 

  تقرير جلنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة عن أعمال اجتماعها الثاين

  إضافة

  خاطر لسداسي برومو ثنائي الفينيل املموجز بيان
 الثاين بيان املخاطر لسداسي برومو ثنائي اجتماعها يفاعتمدت جلنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة 

ويرد أدناه نص بيان املخاطر . UNEP/POPS/POPRC.2/9 الوثيقة يفأساس مشروعه الوارد الفينيل على 
  . ومل يتم حتريره رمسياً،على النحو الذي عدل به
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  سداسي برومو ثنائي الفينيل

  خاطرامل موجز بيان

  ستعراض امللوثات العضوية الثابتةجلنة ااعتمدته 
  أثناء اجتماعها الثاين

  ٢٠٠٦ نوفمرب/تشرين الثاين
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  وجز تنفيذيم

 سداسي برومو ثنائي الفينيلاقترحت اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء، لكوا أطرافاً يف اتفاقية استكهومل، إدراج مادة 
 إىل أن هذه ٢٠٠٥نوفمرب / يف اجتماعها املعقود يف تشرين الثاينالكيميائيةوخلصت جلنة استعراض املواد . يف االتفاقية

خماطر ينبغي إعداده ملواصلة موجز بيانات الواردة يف املرفق دال من االتفاقية، وأن مشروع الفرز   ملعايريمستوفاةاملادة 
  .استعراض املقترح

ويشري مصطلح . (PBBs)تعددة الربوم امل إىل جمموعة أوسع نطاقاً من ثنائيات الفينيل سداسي برومو ثنائي الفينيلوينتمي 
مربومة تتكون بإحالل إىل جمموعة هيدروكربونات " ثنائيات الفينيل املتعددة الربوم"و أ" ثنائيات الفينيل املتعددة الربوم"

 ٤٢لسداسي الربوم يف صورة  )congeners (وتوجد متجانسات للنوع الواحد. الربوم مكان اهليدروجني يف ثنائي الفينيل
 قد سداسي برومو ثنائي الفينيل إنتاج واستخدام وتفيد البيانات املتاحة أن. احملتملة) األيزومرات(شكل ملتشاات النووية 

 تنتج اآلن لدى بعض ما فتئتهذه املادة ومع ذلك فإن من احملتمل أن تكون . توقف لدى معظم البلدان إن مل يكن كلها
  .البلدان

 –ين بوتاد – يف اللدائن احلرارية املكونة من أكروينتريل للهب كمادة مثبطة سداسي برومو ثنائي الفينيلويستخدم 
  الصناعية والكهربية، ويف رغاوي البويلاملنتجات يف أعمال التشييد والبناء، وأماكن إيواء املاكينات ويف (ABS)ستريين 

والبد أن جزءاً ال يستهان به من هذه املادة املنتجة يصل إىل البيئة على ما هو حمتمل إن . ن ألعمال تنجيد السياراتاثيوري
  .ب ارتفاع ثبات هذه املركباتعاجالً أو آجالً بسب

وتتوافر دالئل على اخنفاض .  الثبات يف البيئة ميكن اعتباره عايلسداسي برومو ثنائي الفينيلتفيد البيانات املتوافرة، أن و
  .ان أو على عدم حتللها فيهالرسوبيات، ويف املخترب ويف امليدحتلل هذه املادة يف املاء والتربة وا

 فإن ومع ذلك.  أقل تطايراً من الكثري من مواد امللوثات العضوية الثابتة املدرجة حالياًنائي الفينيلسداسي برومو ثومادة 
 تشري إىل وجود هذه املادة يف أجسام احليوانات الربية يف القطب الشمايل، مما يدل على أن كماً كبرياً من بيانات الرصد

  .ى يف البيئةهذه املادة هلا قدرة عالية على االنتقال بعيد املد
 األحيائي يف سلسلة الغذاء التضخم، وجتاوز عوامل ١٨ ١٠٠ – ٤ ٧٠٠ومع كون قيم معامل التركيز األحيائي يف نطاق 

 التضخم قدرة عالية على وذو قدرة عالية على التراكم األحيائي ذو سداسي برومو ثنائي الفينيل، فإن ١٠٠املائية لـ 
مركب  (سداسي برومو ثنائي الفينيلاحثني على هذه اخلواص اليت تتشابه مع خواص وقد دلل العديد من الب. األحيائي

PCB (واليت توجد وثائق كاملة بشأن خصائصها اخلاصة بالتراكم األحيائي.  
على الرغم من أن و.  لفترة طويلةالتعرض فيه عقب، ويتراكم يف اجلسم بسهولة سداسي برومو ثنائي الفينيلويمتص 

السمية املزمنة ومن بينها مسية الكبد ات تأثريال منخفضة، فقد لوحظ عدد من سداسي برومو ثنائي الفينيلل ادةاحلسمية ال
. يوم وذلك عقب التعرض طويل األمد/وزن جسم/كغ/ مغ١يف حيوانات التجارب مع اجلرعات اليت تصل إىل حنو 

وقد صنفت . يوم/وزن جسم كغ/ مغ٠,٠٥ إىل على الغدة الدرقية للفئران عند جرعات منخفضة تصلات تأثريالوتشاهد 
اموعة ، IARC(على أنه مسرطن بشري حمتمل  سداسي برومو ثنائي الفينيل (IARC)الوكالة الدولية لبحوث السرطان 

هذه على قدرة الفئران ات تأثريالظهر حدث اختالالً يف الغدد الصماء وت تسداسي برومو ثنائي الفينيلومادة ). باء ٢
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 الذين يتعرضونوهناك دليل وبائي يشري إىل نقص إفرازات الغدة الدرقية لدى العمال . نك والقرود على التوالدواملي
وشحيحة هي املعلومات .  هلااللوايت يتعرضن، وزيادة حدوث سرطان الثدي لدى السيدات ثنائيات الفينيل املتعددة الربومل

سداسي  إىل وجود مسية بيئية ل، وإن كانت تشري مع ذلك، ثدييات املختربعن مسية هذه املادة بالنسبة لألنواع األخرى غري
  .شبيهة بسمية سداسي كلورو ثنائي الفينيل برومو ثنائي الفينيل

 أن حتدث آثاراً ضارة ال يستهان ا نتيجة حيتمل ،سداسي برومو ثنائي الفينيلفإن مادة  املتوافرة، البياناتواستناداً إىل 
  .ما يربرهه  لعمالً إزاءها  اختاذ إجراء عاملي، حبيث يغدووالبيئةي بعيد املدى على صحة اإلنسان لالنتقال البيئ
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  املقدمة  - ١
 سداسي برومو ثنائي الفينيلإن اجلماعة األوروبية ودوهلا األعضاء بصفتها أعضاء يف اتفاقية استكهومل قد اقترحت إدراج 

  .UNEP/POPS/POPRC.1/7  األصلي يف الوثيقةويرد املقترح. التفاقيةيف املرفق ألف يف ا
إن قبول املقترح األصلي ملواصلة حبثه من جانب جلنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة ينطوي ضمناً على أن خصائص 

وقد .  الوثيقةال تتم مناقشتها يف هذهالفرز ولذا فإن معايري . الواردة يف املرفق دال من االتفاقيةالفرز عايري تفي مبهذه املادة 
نوفمرب /املخاطر هذا استجابة ملقرر اللجنة الذي اختذته أثناء اجتماعها األول يف تشرين الثاين موجز بيانأعد مشروع 

  . بإنشاء فريق عامل خمصص ملواصلة استعراض املقترح٢٠٠٥
لكثري منها من وحدات أخرى  أعيد حساب اوبذلك، (SI)وتعرض البيانات يف هذه الوثيقة طبقاً للنظام الدويل للوحدات 

كغ / ميكروغراممثالً( أو اللتر الكيلوغرامالتركيزات تنبين على يضاف إىل ذلك، أن مجيع . موجودة لدى مصادر البيانات
  ).لتر/تريللأو م
  اهلوية الكيميائية للمادة املقترحة  ١-١
  التسجيلأرقام األمساء و  ١-١-١

 الفينيل ثنائي" مصطلح ويشري. ثنائيات الفينيل املتعددة الربوموعة أوسع من  إىل جممسداسي برومو ثنائي الفينيلينتمي 
إىل جمموعة من اهليدروكربونات املربومة اليت تتشكل بإحالل الربوم " ثنائيات الفينيل املتعددة الربوم"أو " املتعدد الربوم 

 شكل ٤٢لسداسي الربوم يف صورة ) congeners(وتوجد متجانسات النوع الواحد . حمل اهليدروجني يف ثنائي الفينيل
. CAS املستخلصات الكيميائية سجلاحملتملة مدرجة برقم هلذه املادة الكيميائية يف ) األيزومرات(للمتشاات النووية 

 ATSDR  األمريكية املعنية باملواد السمية وسجالت األمراضوكالةالولدى االحتاد الدويل للكيمياء البحتة والتطبيقية ويف 
  .INF 2ويف الوثيقة ) ٢٠٠٤(

   ثنائي الفينيل-١١ ،١-سداسي برومو    : مستخلصات املواد الكيميائيةسجلاالسم يف 
  

  سداسي برومو ثنائي الفينيل  :املترادفات
  ثنائي الفينيل، سداسي الربوم  
   – ثنائي الفينيل، سداسي الربوم -١١، ١  

  سداسي برومو ثنائي الفينيل
  FireMaster(R) BP-6        :األمساء التجارية

FireMaster(R) FF-1  

، PBBالعديد من مركبات الـ على  (FireMaster(R)) )مكافح احلرائق) (فايرماستر( PBBs للـ التقنيةوتشتمل الدرجة 
 أحد سداسي برومو ثنائي الفينيلويكون ، )congeners (ومتجانسات النوع الواحد، )Isomers (واملتشاات النووية

 غري أن مكوناته الرئيسية هي ، إىل أخرىجمموعة من FireMaster(R)وخيتلف تكوين . اته الرئيسيةمكون
hexabromobiphenyl - 2,2',4,4',5,5) يف املائة٨٠ – ٦٠  (و heptabromobiphenyl 2,2',3,4,4',5,5') يف املائة٢٥ – ١٢  (

 الربوم املتعددكلورو ثنائي الفينيل والنفثالني  وموالربمزيج وقد لوحظ وجود . باإلضافة إىل مركبات أدىن مربومة
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الربنامج الدويل للسالمة الكيميائية، ) EHC 152معيار الصحة البيئية  (FireMaster(R) كمكونات أدىن من مكونات
ه ضيفت لالذي أ) brown flakes البنية الرقائق( FireMaster BP-6 هو) املسحوق األبيض (FireMaster FF-1 و). ١٩٩٤
الربنامج الدويل للسالمة ) (EHC 152)معيار الصحة البيئية (كات الكالسيوم كعامل مضاد للتكتل  يف املائة من سلي٢نسبة 

  .))١٩٩٤، IPCSالكيميائية 
 يف PBB الربوم متعدد ثنائي الفينيل من congenersوتوجد بيانات إضافية عن تكون متجانسات النوع الواحد 

FireMaster(R) BP-6و  FireMaster(R) FF-1 الوكالة األمريكية املعنية باملواد السمية وسجالت األمراض  مقدمة من
)ATSDR( )٢٠٠٤.(  

 الكيميائية سجل املستخلصاتاسم شائع لدى ( )١(8-01-36355  : الكيميائيةسجل املستخلصاتيف الرقم 
  )ثنائي الفينيلوسداسي بروم أليزومرات 

            59536-65-1 (EHC 192 (IPCS, 1997))) ٢(  
            67774-32-7 (EHC 192 (IPCS, 1997))) ٣(  

 سجل املستخلصات الكيميائية لعدد أكرب من أيزومرات سداسي برومو ثنائي يفاألرقام ) ٢٠٠٤( ATSDRوتقدم وكالة 
  . املرفق باءيفالفينيل، كما هو مبني 

  التركيب  ٢-١-١
  
  
  
  

 ,)CAS No. 59080-40-9ة  املواد الكيميائيسجل مستخلصاتالرقم يف  ( الفينيلسداسي برومو ثنائي ’5,5,’4,4,’2,2التركيب 

)PBB congener No. 153 . التركيبية الصيغةمصدر EHC 192 (IPCS, 1997)(  
  اخلصائص الفيزيائية والكيميائية  ٣-١-١

  .١-١ يف اجلدول سداسي برومو ثنائي الفينيللاخلصائص الفيزيائية والكيميائية 
  

                                                        
 كرقم جنيس لدى نفس الـدائرة       8-01-36355 وهو   CAS املواد الكيميائية    سجل مستخلصات  التسجيل يف    رقم قُدم  )١(

  .ةبرنامج األمم املتحدة للبيئ/امد، ولدى اتفاقية روتر١٩٩٨ يف الئحة االسترياد والتصدير لدى االحتاد األورويب PBBsبـ 
 .BP-6 as CAS No. 59536-65-1 إىل )ASTDR(الوكالة األمريكية املعنية باملواد السمية وسجالت األمراض تشري   )٢(

FireMaster(R)) مكافح احلرائق.(   
 ).مكافح احلرائق (.FireMaster(R) FF-1as CAS No. 67774-32-7 األمريكية إىل ATSDRتشري وكالة   )٣(
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  سداسي برومو ثنائي الفينيللاخلصائص الفيزيائية والكيميائية   ١-١ اجلدول
 املرجع القيمة الوحدة اخلصائص

  C12H4Br6  الصيغة اجلزيئية
  627.58 مول/غ الوزن اجلزيئي

الشكل عند درجة احلرارة والضغط 
 العاديني

 )أ( مادة صلبة بيضاء 

  باسكال ضغط البخار
6.9*10-6 (25°)  

7.5*10-4   
  )ائل مربدس(

Jacobs et al. (1976) )أ( 

Tittlemier et al (2002) )أ(  

 لتر/ميكروغرام القابلية للذوبان يف املاء
11 

3 
  )أ(

Tittlemier et al (2002) )أ( 

 )أ( C °72 درجة مئوية االنصهارنقطة 
  ال توجد بيانات  نقطة الغليان

  أوكتانول/مكافئ تفريق املاء
Log KOW 

 6.39 
Doucette & Andren 

 )أ((1988)
  املاء/الكربون العضويمكافئ تفريق 

Log Koc 
 )أ(حمسوبة  3.33-3.87 

 مول/٣باسكال م  قانون هنريثابت
3.95*10-1 
1.40*10-1 

Waritz et al. 1977)أ( 

 )أ( حمسوبة

  .٢٠٠٤، )ASTDR(الوكالة األمريكية املعنية باملواد السمية وسجالت األمراض   )أ(
 دقيقة ألن نواتج مشكوك يف نقائها قد ١-١ بعض البيانات الواردة عن اخلصائص املدرجة يف اجلدول قد ال تكون

 فإن بيانات اخلصائص املادية والكيميائية األخرية وعليه،. استخدمت من جانب باحثني سابقني الستخراج هذه البيانات
 األمريكية، ATSDRمأخوذة من وكالة ) (٢٠٠٢( عند تيتلميري وغريه سداسي برومو ثنائي الفينيلاليت أبلغت عن 

  .١-١ مدرجة يف اجلدول )٢٠٠٤
عن  إليها جلنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة بشأن املعلومات الواردة يف املرفق دال خلصت اليت النتيجة  ٢-١

  سداسي برومو ثنائي الفينيل
 معايري )٤(٢٠٠٥نوفمرب / تشرين الثاين١١ – ٧ا األول  جلنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة يف اجتماعهاستخدمت

مطمئنة  من االتفاقية أا ٨، من املادة )أ (٤لفقرة ل طبقاًكهومل، وقررت  يف املرفق دال من اتفاقية استةاحملددالفرز 
 من ٨ من املادة ٦ة لفقروطبقاً لوقررت، باإلضافة إىل ذلك، . سداسي برومو ثنائي الفينيلاخلاصة بالفرز معايري  الستيفاء

 إنشاء فريق  استكهومل الصادر عن مؤمتر األطراف يف اتفاقية١/٧ – من مقرر اتفاقية استكهومل ٢٩االتفاقية، والفقرة 
دعت كما . التفاقيةمن امشروع بيان خماطر طبقاً للمرفق هاء  وإعداد ،املقترحواصلة استعراض  مبمعين خمصص عامل

 من االتفاقية، إىل أن تقدم إىل األمانة املعلومات احملددة يف املرفق هاء ٨من املادة ) أ (٤للفقرة ، طبقاً األطراف واملراقبني
  .٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٢٧  حلولقبلمن االتفاقية 

                                                        
  .www.pops.int/documents/meetings/poprcقرير االجتماع برجاء اإلطالع على ت )٤(

http://www.pops.int/documents/meetings/poprc
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  مصادر البيانات  ٣-١
لتالية املعلومات املستقاة من تقارير االستعراض اعلىهذا بصورة رئيسية  بيان املخاطر مشروع موجز ينينب:  

 لسالمة الكيميائيةلالربنامج الدويل . ثنائيات الفينيل املتعددة الربوم: (EHC) ١٥٢رقم معيار الصحة البيئية  •
)IPCS(١٩٩٤ ،جنيفل الدولية، منظمة الصحة العاملية،  برنامج األمم املتحدة للبيئة، منظمة العم.)  متوافرة

 .على االنترنيت) htm.152ehc/ehc/ehc/documents/org.inchem.www://httpعلى العنوان 

، )IPCS(الربنامج الدويل للسالمة الكيميائية : مقدمة عامة:  اللهبمثبطات: 192 (EHC) رقم البيئية الصحة معيار •
: متاحة على(. ٤١٩٩جنيف . منظمة الصحة العامليةبرنامج األمم املتحدة للبيئة، منظمة العمل الدولية، 

htm.192ehc/ehc/ehc/documents/org.inchem.www://http(على االنترنيت . 

 املتعدد ثنائي الفينيل إثريو، ربومثنائيات الفينيل املتعددة الالبيان السمي املبني لموجز  ، األمريكيةATSDRوكالة  •
  .html.68tp/toxprofiles/gov.cdc.atsdr.www://http:  العنوانمتاح علىو. ٢٠٠٤ )PBBs and PBDEs( الربوم
يشمل املراجع ) أو املقتبس مع التعديالت(النص املقتبس  فيها اإلشارة عاليه إىل االستعراضات، فإن  سيقتيف احلاالت اليت

  .وال تظهر هذه املراجع بصورة فردية يف قائمة املراجع. املشار إليها يف االستعراض األصلي
ونزوالً على طلب جلنة استعراض امللوثات العضوية الثابتة للحصول على معلومات إضافية، على النحو احملدد يف املرفق هاء 

وقد استندت .  من جانب العديد من األطراف واملراقبنيسداسي برومو ثنائي الفينيلدمت معلومات عن  قُ،فاقيةمن االت
  .  الربوماملتعدد ثنائي الفينيل ثريإ على املرتكزة املفتوحة أو النصوص إىلتلك املعلومات بصورة أساسية 

 عرب مكتبة اجلامعة التقنية النصوصى حبث يف اثة علدوقد اشتمل البحث الذي أجرى للحصول على معلومات أكثر ح
ثنائيات الفينيل سداسي برومو ثنائي الفينيل، (، HBB: ومصطلحات البحث هي (FINDitالدامنركية أو قاعدة البيانات 

" Ecotox"واشتملت قواعد البيانات على . قواعد البيانات العامةيف وكذلك حبث أجرته قاعدة بيانات ) املتعددة الربوم
اليابان، املعهد الوطين للتكنولوجيا  ("ecotox/gov.epa.www://http ،"NITE/كالة محاية البيئة األمريكية على العنوان و

 على العنوان BUA، تقارير html.db/english/jp.go.nite.safe.www://httpوالتقييم على العنوان 
htm.berichte/bua/taetigkeiten/de.gdch.www://http وقاعدة بيانات املآل البيئي على العنوان ،
htm.efdb/com.syrres.esc://http.سداسي برومو ثنائي الفينيل:  وقد استند ذلك البحث إىل مصطلحات البحث التالية ،

 ، 84303479، 82865905،59261084، 82865892، 36355018، 77607091 املواد الكيميائية سجل مستخلصاتواألرقام يف 
 برنامج رصد وتقييم اإلضافة إىل ذلك متت استشارةوب. 60044260و 84303480، 67888997، 82865916، 120991482

  )٥ (.القطب الشمايل

                                                        
  ./http://www.amap.no: أنظر العنوان )٥(

http://www.amap.no/


UNEP/POPS/POPRC.2/17/Add.3  

10 

  حالة املادة الكيميائية يف االتفاقيات الدولية  ٤-١
العابر للحدود بعيد املدى تلوث اهلواء ب يف املرفق ألف من بروتوكول االتفاقية املعنية سداسي برومو ثنائي الفينيلأدرج 

)CLRTAP .(توكول هذا األطراف لزم أحكام الربووت)إنتاج عمليات على التخلص التدرجيي من مجيع )  طرفاً حاليا٢٥ً
كذلك يف اتفاقية روتردام بشأن تطبيق إجراء درج  مسداسي برومو ثنائي الفينيلو. سداسي برومو ثنائي الفينيل واستخدام

  .ولة يف التجارة الدوليةاملوافقة املسبقة عن علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متدا
  بيان املخاطروجز ملمعلومات موجزة مهمة   - ٢
  املصادر  ١-٢
  اإلنتاج  ١-١-٢

 ثنائية الفينيل، وهي عملية تنطوي على  املركباتة على برومة عامثنائيات الفينيل املتعددة الربوميشتمل اإلنتاج التجاري ل
مقتبس ) (أ١٩٧٦سند ستورم وغريه، (نواتج األكرب من الكلورة قدر من التفاعل النوعي وإنتاج عدد أصغر من مزائج ال

  ).٢٠٠٤،  األمريكيةATSDRمن وكالة 
حيث ) Friedel-Crafts" (كرافتس-فريديل"من عملية تفاعل من نوع ثنائي الفينيل املتعدد الربوم وتتألف عملية تصنيع 

ذيب عضوي وذلك باستخدام كلوريد األلومنيوم أو يترك ثنائي الفينيل ليتفاعل مع الربوم يف وجود الكلوريد داخل م
  ).EHC 152 (IPCS, 1994)مقتبسة من ) (١٩٨٠برنكمام ودي كوك، (بروميد األلومنيوم أو احلديد كمادة حفازة 

  التجارة واملخزونات  ٢-١-٢
 لدى PBBsوغرام من يل ماليني ك٦وأُنتج حنو . ١٩٧٠ يف عام PBBs  املتعدد الربومثنائي الفينيللبدأ اإلنتاج التجاري 

سداسي برومو  هي PBBsومل يصنع سوى ثالثة نواتج جتارية من . ١٩٧٦ إىل ١٩٧٠الواليات املتحدة يف الفترة من 
وقد اعتمدت هذه النواتج الثالثة على عدد حمدود .  ثنائي الفينيلورومب وسداسي ثنائي الفينيل برومو، ومثاين ثنائي الفينيل

 ٨٨( مليون كغ ٥,٤ بنحو سداسي برومو ثنائي الفينيلاستأثر و). ب٢٠٠٢هاردي (وع الواحد الن من تتجانسااملمن 
). ١٩٧٧نيوفلد وغريه ( من هذا اموع  مليون كغ معا٠,٦٨ً ≈ ثنائي الفينيل بـ و بروميرشاومثاين وع)  تقريباًيف املائة
 يف سداسي برومو ثنائي الفينيللملنتج الوحيد  الكيميائية، وهي اميتشيغانمؤسسة  "ميتشيغانوقفت سانت لويس وقد أ

 األمريكية، ATSDRمقتبسة من وكالة . (١٩٧٥ يف عام PBBs ثنائي الفينيل املتعدد الربوملواليات املتحدة، إنتاج ا
  .ري الربوم ثنائي الفينيلا وعشمثاين قد اقتصر على ماديت PBBsويبدو أن اإلنتاج الالحق من ). ٢٠٠٤

الوكالة الدولية  (١٩٧٩ري الربوم ثنائي الفينيل لدى الواليات املتحدة األمريكية حىت اش وعمثاين وقد استمر إنتاج
 على حادث ١٩٧٤ - ١٩٧٣ وبعد مرور وقت قصري). ١٩٧٧؛ نيوفيلد وغريه ١٩٨٦، IARCالسرطان لبحوث 

 PBBsعد  ومل ت؛)٢٠٠٠هاردي (ية دة األمريك يف الواليات املتحPBB، توقف طواعية إنتاج ميتشيغانالتلوث الزراعي يف 
 سوف يتطلب املوافقة عليه من جانب PBBsوأن أي استئناف لتصنيع . (SRI 2001)تنتج يف الواليات املتحدة األمريكية 

  ).٢٠٠٤ األمريكية، ATSDRمقتبسة من وكالة (وكالة محاية البيئة األمريكية 
 لدى التقنيةري الربوم ثنائي الفينيل الصاحل لألغراض ايق أو إنتاج عش قامتا بتسوبريطانيتنيوتشري التقارير إىل أن شركتني 

 عايل ثنائي الفينيلوإن ظل . ١٩٧٧لدى اململكة املتحدة يف ثنائي الفينيل املتعدد الربوم وقد توقف إنتاج . اململكة املتحدة
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نشطة املتعلقة مبثبطات اللهب وحتولت آنذاك األ)  دال٩٠-٨٠برومكال  (١٩٨٥ ينتج يف أملانيا حىت منتصف الربوم
ويف أوائل . ومل يتم حتديد جهة إنتاج حملية واحدة يف هولندا. املستخدمة من الربوم إىل الواليات املتحدة األمريكية

 EHCدلة من مع. ( املتعدد الربومثنائي الفينيل بإنتاج يقومان للربوم أن لديها مصنعنيالتسعينات أنكرت شركة إسرائيلية 

152) IPCS ،يف روسياسداسي برومو ثنائي الفينيلوال تتوافر معلومات تتعلق باحتماالت استخدام وإنتاج )). ١٩٩٤ .  
 هي املادة الوحيدة يف قطاع اإلنتاج decabromobiphenyl ثنائي الفينيل برومو عشاري كانت مادة ٢٠٠٠وحىت عام 

معدلة من وكالة ). (٢٠٠٠هاردي (يف فرنسا ) يماتوش (Atochem شركة واحدة هي اقوم بتصنيعهتالتجاري، وكانت 
ATSDRدارنريد (وذكر أحد الباحثني هو ). ٢٠٠٤ة  األمريكيDarnerud ،ري الربوم ثنائي اإنه بإغالق إنتاج عش) ٢٠٠٣

  . العاملتوقف يف قد املتعدد الربوم  ثنائي الفينيلالفينيل يف فرنسا يكون إنتاج 
ال يزال يستورد أو يصدر اللهم ثنائي الفينيل املتعدد الربوم تحدة األمريكية ما إذا كان وليس من املعروف يف الواليات امل

فيما  من البلدان األخرى إىل الواليات املتحدة PBBsومل يتم استرياد . إال بكميات صغرية وذلك لالستخدامات املختربية
 ثنائي ربومالين أما الشركتان اللتان صنعتا مثا). ١٩٧٧نيوفيلد وغريه ) (finished products( املنتجات كاملة التصنيع عدا

 ١٩٧٦ يف الواليات املتحدة األمريكية يف الفترة من octa- and decabromobiphenylري الربوم ثنائي الفينيل االفينيل وعش
 وكالة مقتبسة من). (١٩٧٧نيوفليد وغريه، ( فقد صدرتا مجيع منتجاا إىل أوروبا ١٩٧٨و)  مليون رطل٠,٨٠٥(

ATSDR ،٢٠٠٤ األمريكية.(  
رة يف إطار اتفاقية روتردام ـ املعنية بصادرات وواردات املواد الكيميائية اخلطEXIDIMسجلت قاعدة البيانات األوروبية 

 – ٢٠٠٣يف الفترة من ) سداسي برومو ثنائي الفينيلواليت ال تشمل مع ذلك  (PBBs طلبات تصدير لـ ٦ جمموعه ما
ل أي واردات ـومل يتم تسجي). ٢٠٠٦ و٢٠٠٥ يف كل من نيـ، وطلب٢٠٠٤ و٢٠٠٣د يف ـطلب واح (٢٠٠٦

  . إىل االحتاد األورويب إبان تلك الفترةPBBsللـ 
 نتيجة للطلب على املعلومات من جانب األطراف واملراقبني ٢٠٠٦يناير / كانون الثاين٢٧أما املعلومات اليت وردت حىت 

الربازيل، أستراليا، اليابان، ومجهورية لبنان والواليات املتحدة  كل من ردودملت على فاقية استكهومل، فقد اشتيف ات
  . لدى تلك البلدانسداسي برومو ثنائي الفينيلاألمريكية، وكلها تفيد بعدم وجود إنتاج أو استخدام ل

 لدى معظم البلدان ائي الفينيلسداسي برومو ثنوخالصة القول إنه طبقاً للمعلومات املتوافرة، فقد توقف إنتاج واستخدام 
 ال تزال تنتج لدى بعض البلدان سداسي برومو ثنائي الفينيلهناك احتماالت أن تكون مادة فومع ذلك، . إن مل يكن كلها

  .النامية أو لدى البلدان اليت متر اقتصاداا مبرحلة انتقال
  االستخدامات  ٣-١-٢

ج الرئيسي من ـدى الواليات املتحدة األمريكية وكندا هو املنتـل) FireMaster(R) (ائي الفينيلـسداسي برومو ثنكان 
 ستريين –ديني  بوتا–اكريلونيتريل :  رئيسية هيث كان يستخدم كمثبط للهب يف ثالثة منتجات جتاريةيح .PBBsالـ 

(ABS) ويف اللدائن احلرارية thermoplastics مثل ( املنتجات الصناعية  أماكن إيواء ملاكينات أعمال التشييد، ويفإلقامة
 رغاوى ويف ،هاتيكمثبط للهب يف طبقات الطالء والالك): مثل أجزاء الراديو والتليفزيون(، والكهربية )إيواء احملركات

، )١٩٩٤، EHC 152() IPCS(معدلة من ) (١٩٧٧نيوفيلد وغريه (خدم يف تنجيد السيارات تن اليت تساثي يورالبويل
   ).٢٠٠٤، ة األمريكيATSDRالوكالة و
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 إىل ١٩٧٠ الفترة من يف الواليات املتحدة األمريكية يفمن سداسي الربوم ثنائي الفينيل تقريباً  ماليني طن ٥ إنتاجومت 
ومن . FireMaster FF-1 (Hesse and Powers, 1978)) مكافح احلريق(ماستر ر يف املائة منها كفاي٩٨ واستخدم ؛١٩٧٦
) ١٩٧٨، IARC (١٩٧٤ اليت أنتجت يف عام سداسي برومو ثنائي الفينيل طن من ٢٢٠٠الكمية التقديرية البالغة أصل 

يف منتجات اللدائن ) ١٩٧٨، IARC؛ ١٩٧٧؛ نيوفيلد وغريه، ١٩٧٥، Mumma & Wallace( طن ٩٠٠استخدم 
وما وواليس، م(وحىت كميات أكرب يف طبقات طالء الكابالت  (ABS) ستريين – بوتاديني –املصنوعة من األكريلونيتريل 

الداخلة يف ) FireMaster(R)(ومل ينشر شئ عن احلجم الدقيق لكمية ). ١٩٧٨ IAPC، ١٩٧٧، نيوفيلد وغريه ١٩٧٥
 لسداسي برومو ثنائيان املستخدمتان وقد توقفت اجلهتان الكربي. سياراتان املستعملة يف تنجيد الث يوريرغاوي البويل

مأخوذة من ). (١٩٧٧نيوفيلد وغريه (حلل يف احلرق النهائي للسيارات املخردة  ال يتPBBsألن ) ١٩٧٢ إحدامها (الفينيل
EHC ١٥٢) IPCS ،١٩٩٤.(  

نيوفيلد وغريه  (سداسي برومو ثنائي الفينيل، أنه مل يتم وقتذاك حتديد ملستعملي EHC 152 (IPCS, 1994)وجاء يف 
  ).EHC 152 (IPCS, 1994)من مقتبسة ). (١٩٨٠ برنكمان ودي كوك ؛١٩٧٨ دي كارلو وغريه، ؛١٩٧٧

  طالقات يف البيئةاإل  ٤-١-٢
وتشري املعلومات التالية إىل . تقتصر البيانات املنشورة عن الفقد يف البيئة أثناء اإلنتاج على الواليات املتحدة األمريكية

ات املفقودة من  يبلغ جمموع الكمي وميكن أن.)١٩٧٨(ودي كارلو وغريه ) ١٩٧٧(استعراضات أجراها نيوفيلد وغريه 
PBBS  وحتدث حاالت الفقد التالية عن طريق.  كغ من املنتج١٠٠٠/ كغ٥١يف البيئة يف مواقع تصنيعها :  

  االنبعاثات يف اهلواء  )١(
 كغ من كل ١,١ كمادة جسيمية يف مواقع اإلنتاج بـ ١٩٧٧قدرت كميات الفقد القصوى يف اهلواء يف عام و

  ).kg of PBBs/1000 kg 1.1 ( املتعدد الربوملفينيل اثنائي كيلوغرام مصنعة من ١٠٠٠
أثناء استعادة هذه املادة ثنائي الفينيل املتعدد الربوم  املتخلفة عن تسقية وغسل الكميات املفقودة يف املياه املستعملة )٢(

تصنيع، يف عام  داخل مواقع الالبواليعيف متعدد الربوم  ثنائي الفينيلوقدرت الكمية املفقودة من . من كتلة التفاعل
  .كغ من الناتج/ ميكروغرام٤,٦بـ  ١٩٧٧

  . إىل أماكن الطمر بسبب التجفيف واملناولة والنقلالكميات اجلامدة املفقودة )٣(
كغ / غ٥٠كنفايات جامدة يف أماكن الطمر تعدد الربوم امل ثنائي الفينيلقدير للكميات املفقودة من وجاء يف ت
  .من املنتج

  تربة الإىلالكميات املفقودة  )٤(
 بتركيزات PBBs كيميكل على ميتشيغان األجولة والتحميل لدى مؤسسة اشتملت عينات التربة من مناطق ملء

  .كغ على التوايل/ مغ٢٥٠٠ إىل ٣٥٠٠وصلت إىل 
  )EHC 152 (IPCS, 1994)خمتصرة من (
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 )EHC 152يف " ميتشيغانكارثة "يشار إليه باسم  (ميتشيغانيف تعدد الربوم لثنائي الفينيل امل حدث إطالق ١٩٧٣ويف عام 
دي ( كغ ٥٠٠ – ٢٠٥ بدون قصد، وأضيف ميتشيغانعندما مت اخللط خطأ بني منتجني من تصنيع شركة كيميكال 

 وهو إضافة علفية حيوانية تتكون NutriMaster(R) من إضافة هذا الكم من  بدالًFireMaster(R)من ) ١٩٧٨كارلو وغريه 
ويعتقد أن ذلك املركب كان هو . ، إىل علف احليوان مت وزع على املزارع داخل الوالية من أكسيد املاغنسيومقاعدياً

FireMaster(R)) ًب١٩٨٥ فرايز مثال ( ويستخدم اسم فايرمانFF-1 ® حىت يف بعض املطبوعات BP-6) ًنيوفيلد مثال 
تعدد لثنائي الفينيل املسع النطاق  وقد أدى هذا املزج املغلوط إىل التلوث وا.)١٩٨٧، دي كارلو وغريه، ١٩٧٧وغريه، 
 Getty et هذه، غييت وغريه PBBs عن كارثة الـ زمنياً تقارير أو استعراضات متسلسلة ،)١٩٧٦(ويقدم كارتر . الربوم

al ،١٩٧٧(، كاي Key) وفرايز ،)١٩٨٢( زابيك ،)١٩٨٢( دامسترا وغريه ،)١٩٧٨( دي كارلو وغريه ،)١٩٧٧ 
  )).IPCS ،١٩٩٤مة الكيميائية الربنامج الدويل للسال (EHC 152 الصحة البيئية مأخوذة من معايري() ب١٩٨٥(

 يف منتجات جتارية واستهالكية يف الواليات املتحدة، استخدم سداسي برومو ثنائي الفينيلمن اً  طن٥٣٥٠ واستخدم
). ١٩٧٧نيوفيلد وغريه  ( سنوات١٠ – ٥معظمها يف إنتاج املنتجات البالستيكية بعمر استخدام أقصى تقديري قدره 

ومنذ توقف اإلنتاج، ينتظر أن يكون مجيع هذه املنتجات مثل أماكن إيواء ماكينات األعمال وصناديق التليفزيون قد مت 
 األمريكية، ATSDRمأخوذة من وكالة ). (١٩٧٧نيوفيلد وغريه (التخلص منها عن طريق الطمر يف األرض أو الترميد 

٢٠٠٤.(  
ومن .  ميكن أن يدخل إىل البيئة عن طريق االستخدام الواسع النطاق ملنتجات تثبيط اللهبنائي الفينيلسداسي برومو ثإن 

يضاف إىل . بسبب الثبات العايل هلذه املركبات أو آجالً احملتمل أن يصل جزء ال يستهان به من هذه املادة إىل البيئة عاجالً
 polybrominated dibenzofurans الربومثنائيات برتو الفوران متعددة من هذه املواد الكيميائية قد تشكل اً ذلك أن بعض

  .أثناء عمليات االحتراق
  املآل البيئي  ٢-٢
  الثبات  ١-٢-٢

 ثابتة ثنائيات الفينيل املتعددة الربومإىل أن ) ١٩٩٤ (EHC الصحة البيئية يرياخلص االستعراض الذي أجرته هيئة مع
مع استثناء (بفعل التفاعالت الكيميائية الالأحيائية فقط تعدد الربوم لثنائي الفينيل امل للالتحيف البيئة، وأن حدوث ومستقرة 

  .أمر غري حمتمل) التفاعالت الضوئية الكيميائية
هي التأكسد الضوئي لثنائي الفينيل املتعدد الربوم  ذي بال أو حتول حتلل تني اللتني قد تسفران عنأما يف اهلواء، فإن العملي

 النشاط لتقدير أنصاف أعمار –إىل عالقة التركيب اً واستناد.  والتحلل الضوئي املباشر(OH)جذور اهليدروكسيل بواسطة 
فإن نصف العمر التقديري ) ب١٩٨٧اتكنسون (تفاعالت املرحلة الغازية جلذور اهليدروكسيل مع املركبات العضوية 

وقد تسبب نقص املعلومات يف عدم .  يوما١٨٢ًوكسيل هو بسبب تفاعله مع جذور اهليدر سداسي برومو ثنائي الفينيلل
تعدد لثنائي الفينيل املحتول /تحللإمكانية تقدير أمهية التفاعل الضوئي الكيميائي يف ظروف اإلضاءة لضوء الشمس بالنسبة ل

  ).٢٠٠٤ األمريكية، ATSDRموجز من وكالة  (اهلواءيف الربوم 
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إىل التجارب املختربية ، )١٩٩٤، )IPCS(الربنامج الدويل للسالمة الكيميائية، ( ١٥٢ة البيئية وتشري هيئة املعايري الصح
 ٩ بعد حتلل يف املائة ٩٠ (سداسي برومو ثنائي الفينيل – '5,5,'4,4,'2,2قدره اً سريعاً ضوئي حتلالًعلى امليثانول اليت أظهرت 

 ATSDRومع ذلك فهناك تساؤل لدى وكالة . PBBsتعدد الربوم ثنائي الفينيل املمع كون النتيجة اخنفاض ) دقائق
وهكذا يكون .  عما إذا كان هذا التحلل الضوئي حيدث يف املاء نتيجة لعدم وجود جمموعات نشطة،)٢٠٠٤ (األمريكية
  .يف اهلواءاً  سريعتحلل ميكن أن يسداسي برومو ثنائي الفينيلأن املؤكد من غري 
توافر اهلواء فهو منخفض بالرغم من أن ثنائيات الفينيل األدىن املستبدلة قد  األحيائي يف املاء حتت ظروف تحللأما ال

 ،)١٩٨٠ ياغي وسودو ؛١٩٩٢ سوغيورا ؛١٩٨٣كونغ وسايلور (يف املاء والرسوبيات مع وجود اهلواء اً  أحيائيتحللت
 شيلتون ؛١٩٧٨ ساساكي ؛١٩٨٠كاواساكي (أما ثنائيات الفينيل األعلى املستبدلة فهي مقاومة للتحلل األحيائي اهلوائي 

قاعدة ب آخر يتوافر عن طريق القياس إثباتوهناك ). ٢٠٠٤ األمريكية، ATSDRمقتبسة من وكالة ) (١٩٨١وتييدجي 
 يف جتربة مدا سداسي برومو ثنائي الفينيلال يذكر لاً أحيائي  الذي يظهر حتلالGCً) بواسطة( البيانات احلكومية اليابانية

 رقم TG، املبدأ التوجيهي )منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي( األحيائي اجلاهز تحللقابلية الأربعة أسابيع ل
 NITEقاعدة البيانات  (GC يف املائة على النحو املقاس بواسطة ٤الكلي بنسبة  اخنفاض التركيز، مما يؤدي إىل ) ج٣٠١

  . شهرين أكرب من يف املاء هوتحللأن نصف عمر الب قدير تإىلمما يؤدى ). ٢٠٠٦التابعة للحكومة اليابانية، 
اً ويف الظروف الالهوائية، ظهر أن الكائنات الدقيقة يف رسوبيات األار املأخوذة من مناطق آهلة ميكن أن تحلل أحيائي

وذلك لتكوين ) ١٩٩٢موريس وغريه (األعلى املستبدل، مبا يف ذلك مزائج فايرماستر لثنائي الفينيل املتعدد الربوم 
غري أن قدرة النباتات الدقيقة املوجودة يف ). ٢٠٠٤ األمريكية، ATSDRمأخوذة من وكالة (منتجات أقل برومة 

سبباً  الرسوبيات واملأخوذة من مناطق نائية مل تتم دراستها وحبثها، ومن مث ال ميكن تقييم ما إذا كانت إزالة الربوم الهوائياً
  .لالهوائية يف الظروف اتحلللل كبرياً

وقليلة هي املعلومات عن .  يتمتع بالثبات يف الظروف امليدانيةPBBs املتعدد الربوم ثنائي الفينيلوقد أفادت التقارير بأن 
، مت حتليلها عقب PBBوظهر من عينات تربة مأخوذة من موقع سابق لتصنيع . يف التربةتعدد الربوم ثنائي الفينيل املمصري 

ومع ذلك فقد اختلف تكوين . تعدد الربومثنائي الفينيل املعارض، أن التربة ال تزال حتتوي على عدة سنوات من إطالق 
 يف عينات PBB  الـ جزئي لبقاياحتلل األصلي، مما يشري إىل PBB عند مزج الـ congenerمتجانسات النوع الواحد 

، فإن دراسات املتابعة االستقصائية خالل ١٩٩٤ام لالستعراض الذي أجرته هيئة معايري الصحة البيئية يف عاً وطبق. التربة
ذا بال يف مستويات هذه املادة يف الرسوبيات املأخوذة من اً  مل تظهر اخنفاضPBBفترة ثالث سنوات عقب انتهاء إنتاج 

 تحللولة ل بدرجة معقتبدو مقاومةتعدد الربوم ثنائي الفينيل املائج املختربية على أن مزوقد دللت الفحوص . أحد األار
 يف التربة تحللأن نصف عمر الاً وهذا يعين ضمن). (IPCS, 1994) ١٥٢مأخوذة من هيئة معايري الصحة البيئية (امليكرويب 

  . أشهر٦والرسوبيات هو أكثر من 
 إىل الدراسات اليت أجريت على التربة بتركيزات عالية من الفاير ماستر، واليت) ٢٠٠٤( األمريكية ATSDRوتشري وكالة 

ومع ذلك ففي تربات أخرى .  لعدة سنوات ولكنه مل يكن كامالً"كبرياً" ا فيهسداسي برومو ثنائي الفينيل حتللكان 
 الضوئي، تحلل إىل التحللوقد عزي ال. أبطأ تحللحيث كانت التركيزات أقل، أو اليت أضيف هلا السماد البلدي، كان ال

  ).٢٠٠٤  األمريكية،ATSDRوكالة (فقط على سطح التربة  الضوئي هذه حتدث تحللحىت وإن كانت عملية ال
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  اخلالصة
 تحلل ميكن أن يسداسي برومو ثنائي الفينيل من املشكوك فيه ما إذا كان فإنه الضوئي يف امليثانول، تحللعلى الرغم من ال

 أكثر من تحللت النصف وق( منخفض يف املاء أو حىت على عدم حدوثه حتللوهناك دليل على حدوث . يف اهلواءاً سريع
سداسي لذلك تعترب مادة . يف املخترب ويف امليدان)  أشهر٦أكثر من (نصف وقت التحلل الرسوبيات التربة وويف  ،)شهرين

  .ة الثباتعالي برومو ثنائي الفينيل
  حيائيالتراكم األ  ٢-٢-٢

وجتد .  األحيائيالتراكمر على  للدهون وقادذبينج  املتعدد الربومثنائي الفينيل إىل أن EHCتشري هيئة معايري الصحة البيئية 
على ذلك  ونضرب مثاالً. هلا يف نتائج الرصد اليت خلصت إليها الدراسات اليت أجريت على احلياة الربيةاً هذه اإلشارة سند

الل شهر خ) أقفاص معدنية( املوضوعة داخل جوايب fathead minnows (Pimephales promelas)بأمساك املنوة كبرية الرأس 
تلك امللوثات لتر، فقد تركزت /غرام ميكرو٠,١ عند قيمة ثابتة قدرها يف مياههامتعدد الربوم  ثنائي الفينيلأبقيت مستويات 

  .(EHC 152 ;IPCS, 1994) يف أسبوعني من التعرض مرة بأكثر من عشرة آالف يف أجسام هذه األمساك
اً اجتاه  املتعدد الربومى ثنائي الفينيلالدهون، فقد أبداالجنذاب إىل  وكما هو متوقع من ميل هذه املادة الكيميائية إىل

ثنائي الفينيل متعدد  مركبات إنتقول ) ٢٠٠٤( األمريكية ATSDRإن وكالة ف ،حنو التراكم يف أجسام احليواناتاً ملحوظ
وتشري البيانات املأخوذة من .  األحيائياليت ميكن أن حيدث فيها التركيزء إىل األحياء املائية ميكن أن تنتقل من املاالربوم 

وقد وصل . إىل وجود تفاوت هلذه املادة يف األمساك  املتعدد الربومثنائي الفينيلخمتلف املختربات بشأن التركيز األحيائي ل
يف ) ددةمزائج من متجانسات النوع الواحد غري حم (سداسي برومو ثنائي الفينيللاً عامل التركيز األحيائي الثابت خمتربي

ويف ) ١٩٧٩فايث وغريه (اً  يوم٣٢ خالل فترة تعرض مدا ١٨ ١٠٠اجلسم بالكامل ألمساك املنوة كبرية الرأس إىل 
يس وباورز ه (١٠٠٠٠ من أمساك املنوة كبرية الرأس، بلغ عامل التركيز األحيائي التقديري أكثر من filletاللحم اخلالص 

اً  يوم٦٠ يف اختبار مدته ١٦٠٠٠-٤٧٠٠ يف حدود – الوزن حسب ، وسجلت قيم عوامل تركيز أحيائي).١٩٧٨
 ١ – ٠,١ قدرها سداسي برومو ثنائي الفينيلكما سجلت تركيزات ل) CARP) Cyprinus carpioعلى مسك الكارب 

  ).٢٠٠٦قاعدة البيانات اليابانية احلكومية، ( التوايلعلى لتر /رامميكروغ
 (BMF) أحيائي تضخم األحيائي الذي اكتشف عامل التضخم، قدرة )١٩٩٣(ه وباإلضافة إىل ذلك، أظهر جانسون وغري

 عن طريق مقارنة التركيزات يف ١٧٥قدره حنو ) P.B.B-153متجانس  (سداسي برومو ثنائي الفينيلل ’5,5,’4,4,’2,2لـ
د نفس مستوى قيمة وكانت قيمة هذا العامل األحيائي للدهن عن). فقمة البلطيق(واملفترس ) الرجنة(دهون الفرائس 

 الذي )٦()٢٠٠٤ (Vorkamp et alوقد أكد هذه النتائج فوركامب وغريه . ثنائي الفينيل املتعدد الكلور ل١٥٣املتجانس 
ن  ع١٠٠لدب القطيب عامل يزيد بنحو لدى ا ذي القاعدة الدهنية ١٥٣  املتعدد الربومثنائي الفينيلوجد أن تركيزات 

 من ثنائي إثريو(وهم خيلصون كذلك إىل أن مركبات سداسي الربوم متعدد الفينيل . ند من شرق غرينالة احللقيالفقمة
ثنائي الفينيل ة متشاة مع خصائص قعلى امتداد سلسلة الغذاء بطرياً  بيولوجيتتضخميبدو أا ) املتعدد الربومالفينيل 

 األحيائي عن التضخمارتفاع القدرة على ، وأن سداسيات الربوم ثنائية الفينيل تعطي مؤشرات على املتعدد الكلور
  ).٢٠٠٤فوركامب وغريه، ( املتعدد الربوم ثنائي الفينيل إثريمركبات 

                                                        
  .(AMAP)هذه البحوث جزء من برنامج الرصد والتقييم ملنطقة القطب الشمايل   )٦(
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  اخلالصة
 وعوامل )٥٠٠٠واليت يتجاوز معظمها  (١٨٠٠٠-٤٧٠٠مع وجود قيم عامل التركيز األحيائي حسب الوزن يف حدود 

داسي الربوم متعدد الفينيل ذا قدرة عالية على التراكم األحيائي وذا ، يعترب سمثبتة يف سلسلة الغذاء املائية أحيائي تضخم
هذه اخلصائص مشاة خلصائص سداسي الكلور أن  الباحثنيوقد أثبت العديد من .  األحيائيالتضخمقدرة عالية على 

ة حبيث خيلص املرء إىل ضيويبدو أن الدالئل مر. جيداًاً األحيائية توثيقالذي مت توثيق خصائصه التراكمية ثنائي الفينيل 
  . األحيائيوالتضخم األحيائي التراكمة ارتفاع درج

   املدىبعيدالقدرة على االنتقال البيئي   ٣-٢-٢
وقابليته ) ٦,٣٩(كتانول اخلاص به و أل عنملكافئ تفريق املاء يف البيئة خيضع سداسي برومو ثنائي الفينيل حتللإن 

واملادة )  التراب والترسيب،التربة(مما ينتج عنه االمتصاص يف املادة اجلسيمية ) لتر/رام ميكروغ٣(املنخفضة للذوبان يف املاء 
 ٦,٩x(اً خلصائص وضغط البخار املنخفض نسبييضاف إىل ذلك، أن اجتماع هذه ا) مبا يف ذلك الكائنات احلية(العضوية 

وتبني وكالة . درة منخفضة على التطاير تنتج عنه قسداسي برومو ثنائي الفينيلمن ) باسكال ١٠ x ٤- ٧,٥ إىل ٦-١٠
ATSDR ٩٥غ إىل ثابت قانون هنري املقدر البالاً استناد: بالتحديد ما يلي) ٢٠٠٤( األمريكية x باسكال ١-١٠ ٣ 

، فإن )١٩٩٠وماس ت(مث طريقة تقدير ) القابلية للذوبان يف املاء/حيث ثابت قانون هنري يساوي ضغط البخار(مول /٣م
  املتعدد الربومثنائي الفينيللذلك فإن انتقال .  يوما٢٣ً هو سداسي برومو ثنائي الفينيلقدر للتطاير بالنسبة لنصف العمر امل

  .من املاء إىل الغالف اجلوي عن طريق التطاير ال ينتظر له أن يكون ذا بال
رنة خصائصه خبصائص تلك املواد  عن طريق مقاسداسي برومو ثنائي الفينيلوميكن إجراء تقييم قدرة االنتقال بعيد املدى ل

، استخدمت سداسي برومو ثنائي الفينيلوكنقطة بداية إلجراء تقييم . كملوثات عضوية ثابتةاً الكيميائية املدرجة حالي
، وألغراض ) درجة مئوية٢٥لضغط البخار، والقيمة فقط عند  (١-١أعلى قيمتني وأدىن قيمتني واردتني يف اجلدول 

 اخلاصة بامللوثات العضوية الثابتة على املوقع الشبكي لربنامج الصفحة الرئيسيةاملعلومات الواردة يف املقارنة، استخدمت 
ومن بني امللوثات العضوية الثابتة املدرجة يف الوقت الراهن، توافرت معظم اخلصائص ذات الصلة . األمم املتحدة للبيئة
االندرين ، يت، سداسي الكلوروبرتين، املريكس، التوكسافني. دي. الكلوردان، والديلدرين، والـ دي بالنسبة لأللدرين،

 ATSDRلدى ) عن قابلية ذوبان املريكس يف املاء(وبذلت حماولة للحصول على املعلومات الناقصة . ورلوسباعي الك
 x١٠ ٦,٥حبيث ال يتم إدخال ما يبدو أا قيمة عزالء يف املقارنة عن طريق استخدام قيمة الـ ) ١٩٩٥(األمريكية 

-٥ 
  ).٢٠٠٤ (AMAPلتر من /مغ

 لقابلية الذوبان يف املاء، ولضغط البخار وكذلك لثابت قانون هنري حمسوبة من تلك القيم ١-٢ويوجد موجز يف اجلدول 
 من سداسي برومو ثنائي الفينيلاخلاصة بامللوثات العضوية الثابتة املدرجة يف الوقت الراهن، إىل جانب معلومات عن 

  .١-٢اجلدول 
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عند درجة حرارة  ((HLC) )احملسوب( وثابت قانون هنري (VP)، ضغط البخار (WS)قابلية الذوبان يف املاء   ١-٢اجلدول 
   وامللوثات العضوية الثابتة املدرجة يف الوقت الراهنسداسي برومو ثنائي الفينيلل)  مئوية٢٥

  قابلية الذوبان يف املاء املادة
 لتر/مغ

  ضغط البخار
 باسكال

  بت قانون هنريثا
 مول/٣باسكال م

 حد – سداسي برومو ثنائي الفينيل
 أدىن

٦,٩ ٠,٠١١ x ٠,٣٩  ٦- ١٠ 

 حد –سداسي برومو ثنائي الفينيل 
 أقصى

٦,٩ ٠,٠٠٣ x ١,٤٤  ٦- ١٠ 

 )اندرين (٠,٠٤  )يت. دي. دي (٥- x١٠ ٢,٥ )يت. دي. دي (٠,٠٠١٢  حد أدىن-ملوث عضوي ثابت 
 )توكسافني (٣٧٢٦ )توكسافني (٢٧ )توكسافني (٣,٠  حد أقصى–ملوث عضوي ثابت 

 )سباعي الكلور (٢٦٧ )سباعي الكلور (٠,٠٤ )ديلدرين (٠,٥  حد أقصى–ملوث عضوي ثابت ثان 

 للذوبان يف املاء عند مستوى أدىن قابلية للذوبان يف املاء وهو سداسي برومو ثنائي الفينيل قابلية ١-٢يوضح اجلدول 
سداسي برومو وبذلك وعلى الرغم من أن ضغط خبار . ، من بني امللوثات العضوية الثابتة)يت. دي. الـ دي(مستوى 

سداسي برومو ن ل قانون هنري احملسوباتأما ثاب. يت. دي.  يقل بدرجة حجمية عن ضغط خبار الـ ديثنائي الفينيل
مية  الوقت الراهن، وهو يعلو درجة حج يف فيوجدان داخل حيز النطاق الذي حتتله امللوثات العضوية الثابتةثنائي الفينيل

، ال ١-٢ اجلدول يف مالحظة أنه لدى عرض البيانات وينبغي ).اإلندرين(على األقل عن املستوى األدىن الذي يستأثر به 
فقط  البيئة يف مبعيار االنتقال البعيد املدى تفي) وهي سداسي برومو ثنائي الفينيل هنا(يستدل على أن املادة الكيميائية 

  . رد كوا ضمن جمموعة القيم للملوثات العضوية الثابتة املدرجة حالياً
منخفضة اً  على االنتقال طويل املدى وباحلمل جوسداسي برومو ثنائي الفينيلوإذا قسنا بضغط البخار وحده، تغدو قدرة 

ت إحدى املقارنات من ثوابت قانون هنري إذا قورنت مبعظم امللوثات العضوية الثابتة املدرجة يف الوقت الراهن، وإن كان
  .من اإليلدريناً  يف مرتبة قريبة جدسداسي برومو ثنائي الفينيلتضع 

 باسكال ٦- ١٠x ٦,٩ هو سداسي برومو ثنائي الفينيلبأن ضغط خبار ) ١٩٩٤ (١٥٢وتدفع هيئة معايري الصحة البيئية 
 املقاس سداسي برومو ثنائي الفينيل معلومات عن نصف حياة وال تتوافر. ومن مث فإن قدرته على التطاير تكون منخفضة

 حتلل يف املائة ٩٠(اً  سريع'5,5,'4,4,'2,2 سداسي برومو ثنائي الفينيل ضوئي لتحللويف املخترب، كان ال. يف الغالف اجلوي
ومن ناحية أخرى . )EHC 152 (IPCS, 1994) (PBBs ثنائيات فينيل أقل برومة  إىلبصورة رئيسيةاً مؤدي) بعد تسع دقائق

وتشري .  يف البيئةثنائيات الفينيل املتعددة الربوممل يتم أي حتديد تفصيلي ملعدالت أو لنطاق تفاعالت التحلل الضوئي ل
 اجلزئي للنواتج تحلل األصلية أو إىل الثنائيات الفينيل املتعددة الربوماملالحظات امليدانية القليلة املتوافرة إىل ارتفاع ثبات 

  . ضوئية األقل برومة واألكثر مسية غالباًال
ولدعم تقييم القدرة على االنتقال البيئي بعيد املدى، فإن بيانات الرصد تشري إىل أن هذه املادة قد متكنت من الوصول إىل 

يف عينات  سداسي برومو ثنائي الفينيلويف منطقة القطب الشمايل أمكن قياس . املناطق النائية مثل حبر برانتس وغرينالند
  .١-ويرد موجز للنتائج يف املرفق ألف، اجلدول ألف . من احليوانات وذلك يف حبوث عديدة
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 من سفالبارد، أفاد ringed sealويف الفقمة احللقية ) مشال اسكندنافيا(من اليالند ) whitefish(ويف مسك الويتفيش 
ويف ). ١٩٩٣(كغ يف الدهن، على التوايل / ميكروغرام٠,٤٢ و٠,٢٩عن تركيزين قدرمها ) ١٩٩٣(جانسون وغريه 

-Firemaster BPفايرماستر،  (سداسي برومو ثنائي الفينيلأن هناك تركيزات ل) ١٩٨٧(سون وغريه نورقة أخرى ذكر جا

 *وتم الدهن، وتركيزات يف عضالت الغلكغ عن/ ميكروغرام٤ارد، وصلت إىل الفقمة احللقية املأخوذة من سفالبيف ) 6
ومن . وليس من الواضح ما إذا كانت هذه النتائج قد أخذت من فحوصات خمتلفة. كغ يف الدهن/وغرام ميكر٥٠تبلغ 

 يف ١٥٣ املتعدد الربومكغ من ثنائي الفينيل / ميكروغرام٠,٨بقياس ) ١٩٨٨ (Krüger قام كروجر ،أجل إجراء مقارنة
  ).٢٠٠٤ األمريكية ATSDRمأخوذة من وكالة (عينات غري حمددة من الفقمات من نفس املنطقة 

 يف حبر Bear Island من حبرية أو حبريتني يف جزيرة بري ٢٠٠١-١٩٩٩مجعت يف ) char(عينات من مسك العقرب يف و
كغ دهون من / ميكروغرام٥١,٥ – ٤,١١رها بقياس تركيزات قد) ٢٠٠٥( وغريه Evensetنارنتس، قام إيفسيت 

استخدام هذه األرقام بقدر من احلذر ذلك أن مستويات امللوثات  وينبغي. (PBB 153) سداسي برومو ثنائي الفينيل
 عملية إىلوقد يعزى ذلك .  هذه البحريةيف )char( مسك العقرب يفالعضوية الثابتة األخرى مرتفعة جداً على الدوام 

أو أعلى منها  PBB 153هذه املستويات هي نفسها مستويات و.  اجلواريفانتقال أحيائي حملية من خالل أنواع الطيور 
 من حبريات اونتاريو وايري ١٩٩٧ املأخوذ من البحريات كعينات يف يف مسك التروتة) كغ دهن/ميكروغرام ٩,٤-٠,٢(

  ).٢-٢(اجلدول ) ٢٠٠٢( وغريه Lurossوسوبرييور واليت توىل قياسها لوروس وهريون 
يف عينات أخذت من غرينالند وجزر فارو  الربوماملتعدد  ثنائي الفينيل إثريبقياس تركيزات ) ٢٠٠٤(قام فوركامب وغريه 

 رائد أجريت ختلفة يف السلسلة الغذائية وكفحصمن الرسوبيات ومن سبعة أنواع من احليوانات متثل مستويات التغذية امل
ت منتقاة من  وذلك على عينا١٥٣ – املتعدد الربوموم مبا يف ذلك ثنائي الفينيل ربلفينيل متعدد الاثنائيات من حتليالت خلمسة 

الشحم احليواين أو الدهن املأخوذة من الفقمة احللقية، وحوت مينك وعلى الدب القطيب من غرينالند وكذلك على حوت 
 عينات فيما عدايف مجيع العينات  املتعدد الربوموقد أمكن اكتشاف ثنائي الفينيل . رائد وطائر فوملار من جزر فارو

كان ثنائي و ، قصري الشوك وعينات من الفقمة احللقية من غرب غرينالند)Scalpin(ني سقلبالمسك امن وعينات الرسوبيات، 
) شرق(أما التركيزات اليت قيست يف العينات من . بصورة عامةاً  هو املتجانس األكثر شيوع١٥٣ – املتعدد الربومالفينيل 

وأعلى القيم ) الفقمة(م يف عجل البحر كغ دهون مع وجود أقل القي/ميكروغرام ٤٤,٢٦-٠,٣٤غرينالند فكانت يف حدود 
كغ / ميكروغرام٢٥,٥٤-٨,٧١ فكان ١٥٣ – املتعدد الربومأما جمال التركيزات بالنسبة لثنائي الفينيل . يف الدب القطيب

  .(Vorkamp et al., 2004)بوزن الدهن مع وجود أعلى القيم يف جسم طائر الفوملار وهو طائر مفترس لألمساك اً حمسوب
 يف osprey يف الفقمة الرمادية والعقاب النساري ١٥٣ – املتعدد الربومض املقارنة، كانت تركيزات ثنائي الفينيل وألغرا

وهكذا تكون . )١٩٩٣ وغريه، Jansson(كغ حمسوبة بوزن الدهن، وذلك على التوايل / ميكروغرام٢٢ و٢٦، حبر البلطيق
كيلوغرام لدى الفقمات من القطب الشمايل /لوزن الدهن بامليكروغرام اً تبع١٥٣ – املتعدد الربومتركيزات ثنائي الفينيل 

، وإن كانت التركيزات )كغ بوزن الدهن/ ميكروغرام٢٦ (البلطيق  الفقمات من حبرمما لدىاً أقل كثري) ٠,٧٤-٠,٣٤(
بنفس القدر من احلجم ) osprey والعقاب النسارية fulmarالفوملارو (يف أجسام الطيور املفترسة من املنطقتني املذكورتني 

  .كيلوغرام بوزن الدهن، على التوايل/ ميكروغرام٢٢ و٢٥أي 

                                                        
 ).املترجم(الغلموت طائر من طيور البحار الشمالية   *
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تبدو أما ال  املتعدد الربوم ثنائي الفينيل إثري وثنائيات الفينيل املتعددة الربومإىل أن ) ٢٠٠٤(وخيلص فوركامب وغريه 
ثنائيات الفينيل وتنطوي . فينيل متعددة الكلورسلسلة الغذاء البحرية بصورة مشاة لثنائيات اليف اً  أحيائيتتضخمان

املتعدد  ثنائي الفينيل إثري األحيائي حىت بدرجة أعلى مما هو احلال يف تضخم على مؤشرات على قدرة الاملتعددة الربوم
 ثنائي إثري ، فإن النسبة بنياملتعدد الربوم ثنائي الفينيل إثريحىت وإن كانت تركيزاا املطلقة أقل من تركيزات . الربوم

ائد  أقل من احلوت الرتضخم بالترتيب لدى الفقمة احللقية PBB/PBDE املتعدد الربومثنائي الفينيل /املتعدد الربوم الفينيل 
 ثنائي الفينيل إثريإىل تركيزات متساوية من اً أقل من الدب القطيب، مما أدى تقريب أقل من حوت املينك أقل من الفوملار

س االجتاه املكافئ ـري يف نفـويبدو أن املركبات تس. دب القطيبـيف ال املتعدد الربومائي الفينيل ـثنو املتعدد الربوم
، مع وجود تركيزات يف شرق غرينالند أعلى organochlorine الكلور العضويسلفت مالحظته بالنسبة ملركبات  ماعلى 

سداسي برومو ثنائي شري إىل أن االنتقال بعيد املدى لوهذا ي). ٢٠٠٤فوركامب وغريه، (مما هو احلال يف غرب غرينالند 
  . قد يكون بطيئاالفينيل

إن معلومات الرصد لثنائيات الربوم متعدد الفينيل الواردة من مناطق خارج منطقة القطب الشمايل وأوروبا الشمالية 
 داسي برومو ثنائي الفينيلسوأمريكا هي معلومات شحيحة حيث مل يتم العثور إال على مرجع واحد ومل تكتشف مادة 

)PBB 153 ( حيث) يف العينات املأخوذة من )  بالوزن غري اجلاف٠,١ و٠,٠٢اقل وحدة ميكن مالحظتها تتراوح بني
  ).٢٠٠٥ وغريه، Erdogrul(العضالت والكبد من العديد من أنواع األمساك من منطقة تركيا بشرق البحر املتوسط 

 طويل املدى PBBs خلُص إىل أن انتقال ١٩٩٤جرته هيئة املعايري الصحية البيئية يف وموجز القول أن االستعراض الذي أ
يف الغالف اجلوي مل تنهض أدلة عليه، غري أن وجود هذه املركبات يف عينات فقمة منطقة القطب الشمايل يشري إىل توزيع 

سداسي برومو ثنائي  بوجود مستويات لوقد أفاد العديد من الباحثني). EHC 152 (IPCS, 1994)(جغرايف واسع النطاق 
يف أجسام حيوانات القطب الشمايل وال سيما يف أجسام املفترسات اآلكلة ) وثنائيات فينيل مربومة أخرى (الفينيل

  . لألمساك واملفترسات ذات مستويات التغذية األعلى
 االنتقال بعيد املدى ألربعة ملوثات الثبات والقدرة على) ٢٠٠٦(، حبث شريجنر وغريه ويف دراسة منذجة متت مؤخراً

واستنتجوا أن هذه امللوثات العضوية الثابتة . سداسي برومو ثنائي الفينيلعضوية ثابتة حمتملة من بينها الكلورديكون و
يضاف . املشرحة لديها خصائص الثبات واالنتقال بعيد املدى شبيهة خبصائص العديد من امللوثات العضوية الثابتة املعروفة

ىل أن النتيجة  أجري يف مونت كارلو والذي أشار إنات يف حتليلا فيما يتعلق بنوعية البيشكوكإىل ذلك، أا تشتمل على 
  .سليمة على الرغم من وجود أوجه عدم يقني كثرية بشأن اخلصائص الكيميائية للملوثات العضوية الثابتة األربعة املرشحة

  اخلالصة
من أي من امللوثات العضوية الثابتة املدرجة يف الوقت الراهن اً  أقل تطايرثنائي الفينيلسداسي برومو على الرغم من أن 

. احلياة الربية بالقطب الشمايل، مما يشري إىل أن لديه القدرة على االنتقال بعيد املدى يف البيئةأشكال فإنه متواجد يف مجيع 
 ظهرت من دراسة النمذجة اليت أجرها داسي برومو ثنائي الفينيلس املدى لبعيدالوهناك أدلة إضافية على االنتقال البيئي 

  .٢٠٠٦سريجنر وغريه، 
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  التعرض  ٣-٢
 فإن تقييم التعرض سوف يركز ،)٢-١-٢القسم ( قد توقف سداسي برومو ثنائي الفينيلحيث أن من املفترض أن إنتاج 
  . حالياًالقائمة على مواقع اإلنتاج أن تقتصر من على التعرض بصفة عامة بدالً

  احمليط البيئي الالأحيائيالتركيزات يف   ١-٣-٢
وتشري بيانات الرصد .  حمدودةPBBsإن بيانات الرصد احلديثة يف التربة واملاء والرسوبيات لثنائيات الربوم متعددة الفينيل 

ريبة من مرافق التصنيع يف البيئة تنحصر يف املناطق الق PBBالشاملة من الواليات املتحدة األمريكية إىل أن تركيز الـ
 ATSDRوكالة ) (٣-٢-٢  اجلزءأنظر(السبعينات فترة  اليت تأثرت حبادث املزرعة الذي وقع يف أوائل ميتشيغانومناطق 

  ).٢٠٠٤األمريكية، 
هي  يف البيئة يف املناطق الواقعة خارج حيز مواقع اإلنتاج السابقة PBBsن تركيزات الـ إن البيانات املتوافرة الوحيدة ع

مبا فيها  (PBBs، حيث مل يتم اكتشاف الـ )٢٠٠٤فور كامب وغريه، (البيانات املتعلقة بعينات الرسوبيات من غرينالند 
PBB-153 ( يف أي عينة)يف الورقةاً الكمية ليست معروفة جيد/غري أن حدود الكشف.(  

  )biota (النبات واحليوانالتركيزات يف   ٢-٣-٢
  ميتشيغان  منعلى مقربة

ياس التركيزات يف الكائنات احلية بالقرب من مواقع حادث التلوث ومواقع اإلنتاج بالعديد من العينات أثناء العقد من مت ق
ثنائيات يف أواخر الثمانينات مت اكتشاف :  األمريكية ما يليATSDRوتضيف وكالة  .الزمان الالحق على توقف اإلنتاج

يف األمساك ) على أساس الدهن(كغ /غرامو ميكر١٥٠٠٠ – ١٥ز قدره  يف حدود تركيPBBs الفينيل املتعددة الربوم
اً وقد قام لوروس وغريه مؤخر. وحبرية سوبرييومن  ولكن ليس ،ليجية وروافد حبرية هورونوذة من الفجوات اخلاملأخ

 البحريات Trout يف تروته املتعدد الربومبتحديد تركيزات العديد من متجانسات لنوع الواحد من ثنائي الفينيل ) ٢٠٠٢(
-PBB) سداسي برومو ثنائي الفينيل – ’5,5,’4,4,’2,2املادتان وقد وجدت . من حبريات هورون وسوبرييو وإيري وانتاريو

 ٢,٠٨٣ و٠,١٨٩ بني تراوحت بأعلى املستويات اليت (PBB-101) مخاسي الربوم ثنائي الفينيل - ’4,5,5,’2,2 و(153
واكتشف . كغ بالوزن غري اجلاف على التوايل/ ميكروغرام٠,٦٣٣ إىل ٠,٠٤٢ومن كغ بالوزن غري اجلاف، /ميكروغرام

مأخوذة من وكالة . (يف عينات أمساك التروتة املأخوذة من هذه البحرياتاً العديد من متجانسات النوع الواحد أيض
ATSDR٢٠٠٤،  األمريكية .( أما التركيزات ثنائيات الفينيل متعددة الرومPBBsيور آكلة األمساك ض الط يف بي) طائر

اليت مجعت ) والنورس الصغري، ونورس الرنكة، وطيور اللقشة ذات ريش الصدر األمحر، )common tern(اخلرشنة العادي 
 يف الشمال الغريب وغرين باي اليت اشتملت ميتشيغان من جزر بناء األعشاش يف حبرية ١٩٨٠ – ١٩٧٥خالل الفترة من 

بالوزن غري ) غرام/ميكروغرام(كغ / مغ٠,٢٥ – ٠,٠٢ تتراوح بني بتركيزات PBBs عدد الربوماملتعلى ثنائيات الفينيل 
  ).٢٠٠٤ األمريكية، ATSDRمأخوذة من وكالة ) (١٩٨٥ ،١٩٨٣ هايرت وغريه،(اجلاف 
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  املناطق األخرى
-٢أنظر الفصل (  يف املرفق ألف بيانات الرصد اليت مجعت من مناطق خارج القطب الشمايل٢-نوجز يف اجلدول ألف 

  . الواليات املتحدة األمريكيةيفاً  أكثر املناطق تعرضوهي) ٣-٢
الربوم ثنائي الفينيل يف الكائنات ) سداسي( التحقيقات التالية بشأن خملفات HEC 152)(ة البيئية وتضيف هيئة معايري الصح

  :احلية على النحو التايل
 يف األمساك املصادة من أار أملانيا (PBB 153) '5,5,'4,4,'2,2 - سداسي برومو ثنائي الفينيليف أوروبا عثر على  •

 .)١٩٩٢، جانسون وغريه، ١٩٨٨كروجز ( دهن كغ/ ميكروغرام٠,٦ إىل ٠,٣اوح بني والسويد بتركيزات تتر
 وجد يف عمابكثري اً أكثر اخنفاضفيها  PBBs تربية وجدت املستويات من مزرعةويف عينة تروتة مأخوذة من 

 ).١٩٨٨كروجر، ( األمساك املأخوذة من األار عينات

 (PBB 153) سداسي برومو ثنائي الفينيلمن غزالن الرنة السويدية عن مستويات من ) امعةالعينات (كشفت  •
 ).١٩٩٢جانسون وغريه، (كغ دهن / ميكروغرام٠,٠٤تصل يف اخنفاضها إىل 

من منطقة نائية ) otters) (Lutra canadensis( القضاعة مل توجد يف) كمجموعة (ثنائيات الفينيل املتعددة الربوم •
 ).١٩٨٧سومرز وغريه، ) (كندا( يف مشال شرق الربتا ةلصناعياً عن املواقع انسبي

) أوساكا( من منطقة صناعية يف اليابان ١٩٨٣اليت مجعت يف ) أنواع املياه العذبة واألنواع البحرية(عينات األمساك  •
 ).١٩٩٠واتانايب وتاتسوكاوا، ) (ري حمددةغ" (PBBs"مل تشتمل على 

) Uria aalge; U. lomvi(، الغلموت )Phoca vitulina; Pusa hispida( يف الفقمات PBBsيف أوروبا، مت اكتشاف  •
 التقيناليت قدرت عن طريق املقارنة باملنتج (أما التركيزات ). Haliaeetus albicilla (ور البحر بيضاء والذيلونس

وكذلك ). ١٩٨٧جانسون وغريه، (كغ يف الدهن / ميكروغرام٢٨٠ و٣فقد تراوحت بني ، BP-6فايرماستر 
 يف عينات مماثلة مأخوذة من حبر البلطيق كانت كلها أعلى من التركيزات املوجودة يف العينات PBBsتركيزات 

جانسون  (PCBsو لربوماملتعدد ا ثنائي الفينيل إثري على الشيءوينطبق نفس . القطب الشمايلاملأخوذة من حبر 
 ).١٩٨٧وغريه، 

كغ / ميكروغرام٢,٤ إىل ٠,٢ يف األمساك البحرية من PBB 153)( سداسي برومو ثنائي الفينيلتراوحت تركيزات  •
كغ /يكروغرام م٢٦-٠,٤ تبلغ PBB 153ووجدت مستويات ) ١٩٩٢؛ جانسون وغريه، ١٩٨٨كروجر، (دهن 

 ).١٩٩٢ه، ؛ جانسون وغري١٩٨٨، كروجر(دهن يف الفقمات 

أنواع ( يف األمساك PBBعلى ) ١٩٨٨(بواسطة كروجر اً  حتديدباأليزومراتأجريت حتليالت تفصيلية خاصة  •
 – بشمال الراين AURر رور  وLIPPEمأخوذة من حبر البلطيق وحبر الشمال ومن أقسام ر لييب ) عديدة

وقد وجدت ثنائيات ). النرويج(ن ن سبيتسبريغلك عينات من الفقمات مكذالفرز ومشل ذلك . ويستفاليا، أملانيا
) ٥=  ن( يف الفقمة PBBووجد أقل عدد من متجانسات النوع الواحد يف . يف مجيع العينات املتعدد الربومالفينيل 

ومع  .الربوم سداسية األيزومرات خمتلفيف ومتثلت املكونات الرئيسية .  املواقع الصناعيةعنمن منطقة نائية 
متوسط أما . كغ دهن/ ميكروغرام٠,٨تركيز متوسط قدره  ، واصالً'5,5,'4,4,'2,2 - ثنائي الفينيلسداسي برومو 
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اك ـاملقاسة يف األمس) املربومة ثنائيات الفينيل غري إىلمن مخاسي (يزورمراا أ وPBBالتركيزات من متجانسات 
 PBB متجانسات منط  واختلف.كغ دهن/ ميكروغرام٢ و٠,٠١ فقد تراوحت يف معظم احلاالت بني) ٣٥= ن (

من اً كميات عالية نسبيوجود مع و . الصيدالختالف أماكناً تبعمن حيث اخلصائص املوجودة يف األمساك 
 يف األمساك املأخوذة من أار ،)الربومات ثنائية الفينيل متعددة إثريإضافة إىل (، ومثاين الربوم ثنائي الفينيل تساعي
  كانت سائدة يف األمساك املأخوذة من حبرالربوم فإن ثنائيات الفينيل سداسية األنواع،العديد من ) ١٧=ن(أملانيا 

سداسي وجد ) ٦=ن(ويف مجيع العينات من حبر البلطيق ). ، العديد من األنواع١٧= ن  (حبر البلطيقالشمال و
ولكنه ) كغ دهن/ ميكروغرام٣٦ حيث التركيز األدىن(اً  بتركيزات عالية نسبي'5,5,'4,4,'3,3 - برومو ثنائي الفينيل

ثنائيات الفينيل األخرى متعددة الربوم لأما التركيزات . مل يشاهد يف العينات املأخوذة من حبر الشمال واألار
  .الشمالحبر حلاالت من األمساك املأخوذة من يف معظم امنها  أعلى حبر البلطيقفكانت يف األمساك املأخوذة من 

  ))١٩٩٤، EHC 152) IPCSمأخوذة من (
  : املعلومات التالية)٢٠٠٤ ( األمريكيةATSDRيف وكالة وتض

 من وسط ١٩٨٨ – ١٩٨٧مجعت أثناء الفترة من ) Tursiops truncatus(لنوز اشتملت ثالثة دالفني من نوع بوت •
 لىكغ ع/ ميكروغرام٢٠-١٤ بتركيزات قدرها PBBs ثنائيات الفينيل املتعددة الربوماألطلنطي األمريكي على 

 . يف الدالفنيPBBsومل يفصح عن مصدر الـ ). ١٩٩١كويهل وغريه، (أساس الدهن 

 عينات من النسور الصلعاء ١٠ وأخماخيف جثث  املتعدد الربومبلغت التركيزات املتوسطة لثنائيات الفينيل  •
)Haliaeetus leucocephalus ( ايل كغ على التو/ مغ٠,٠٥ و٠,٠٧  على١٩٧٧ والية يف عام ٢٩مجعت من
 من (mg/kg [μg/g] 0.03>)عينة أخرى على مستويات ميكن اكتشافها  ٢٢ ومل تشتمل .)١٩٨٠كايسر وغريه، (

 .ثنائيات الفينيل املتعددة الربوم

هي  BBs ثنائي الفينيل  الربومرياويف الدالفني بيضاء املناقري من حبر الشمال كانت تركيزات ثنائي، مخاسي، عش •
ري ا، مخاسي، وعشرباعيوتراوحت تركيزات .  بالوزن غري اجلافμg/kg (µg/kg) ٠,٩أقل من  و٨,٣، ١٣

PBBs  كغ بالوزن غري اجلاف على التوايل يف حيتان العنرب / ميكروغرام٠,٥، أقل من ٠,٩-٠,٤، ١,٩-١,١بني
sperm whales دي بوير  (األطلسي من احمليطde Boer ،١٩٩٩ وغريه.( 

املتعدد على ثنائي الفينيل ) وهي العينات الوحيدة يف ذلك البحث( األملاين لبلطيق حبر امسكتملت عينات من وكذلك اش
  ).IPCS (HEC 152، ١٩٩٤((كغ دهن / ميكروغرام١٥,١٦ بتركيز قدره ١٦٩ الربوم

 وهكذا.  مرتفعاًسداسي برومو ثنائي الفينيل التفاوت يف تركيزات كانويف العينات البلجيكية من جثث الطيور املفترسة، 
جاسرب (كغ يف الدهن، على التوايل / ميكروغرام١٨٠ و١٥٠كانت التركيزات القصوى املقاسة يف العضالت واألكباد 

  ).٢٠٠٦وغريه، 
من ) آكالت العشب(ة  يف عينات غزال الرن(PBB 153) سداسي برومو ثنائي الفينيل) ١٩٩٣(وقاس جانسون وغريه 

األرنب واملوس  ( مهاويف حيوانني عاشبني آخرين. هنكغ يف الد/ما ميكروغر٠,٠٣٧وجدها عند مستوى مشال السويد ف
)moose (( املتعدد الربوممن جنوب السويد مل ميكن اكتشاف ثنائيات الفينيل PBBs)  حيث أن مستوى االكتشاف مل

  ).يتحدد بوضوح
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  التركيزات يف األنسجة البشرية ولنب الرضاعة  ٣-٣-٢
 Michigan ميتشيغان

) ١٩٩٤ (EHC 152 يف ميتشيغان  غداة وقوع حادثسداسي برومو ثنائي الفينيلعرض البشري لجرت مناقشة الت
 EHC 152 بياا على النحو التايل يف أما االجتاهات العامة للنتائج فيأيت). ٢٠٠٤( األمريكية ATSDRوكذلك لدى وكالة 

(1994):  
ا تركيزات من ـيف مجيع أحناء الوالية كان اً ئيوامن العينات الدهنية اليت اختريت عشاً  يف املائة تقريب١٠٠أن  •

 . الوالية ميكن التدليل عليهعلى امتداد PBBsلـ ل ميتشيغانوهكذا فإن تعرض سكان .  ميكن اكتشافهاPBBالـ 

برليانيت وغريه، (، يف لنب األم )١٩٨٢؛ وولف وغريه، ١٩٨٠الندرجيان،  (املصل يف PBBsأن مستويات الـ  •
كانت هي األعلى يف منطقة احلادث ) ١٩٨٢ولف وغريه، و(يف األنسجة الدهنية ) ١٩٨٤ريه، ؛ ميلر وغ١٩٧٨

 . يف شبه اجلزيرة العليا، أي على أبعد مكان من املصدراألقلوكانت هي ) السفليشبه اجلزيرة (

باشرين من امللدى املستهلكني وباملقارنة بسكان املزارع اليت فرض عليها احلجر الصحي، وجدت يف املنتجات و •
 ميتشيغان، كانت نسب التركيزات يف األنسجة بني السكان بصفة عامة يف PBBمزارع احلجر، وعمال إنتاج الـ 

 يف PBBالعاملني كان لديهم تركيزات الـ  يف املائة فقط من السكان ٣٦، أن مثالًيضاف إىل ذلك .  أمثال٣-١
؛ ١٩٧٩أندرصون وغريه، ( يف املائة بني املزارعني ٧٨لتر، مقارنة بـ / ميكروغرام١أمصال دمائهم تزيد على 

 ).١٩٨٢وولف وغريه، 

ميستر وماككوي، ( عند الذكور أعلى منه عند اإلناث PBB املتعدد الربوميبدو أن مستويات ثنائي الفينيل  •
، Kreiss؛ كرايس وغريه ١٩٨٠، ١٩٧٨؛ وولف وغريه، ١٩٨٠؛ اليدريغان، ١٩٧٩؛ اليدريغان وغريه، ١٩٧٦
مهفري (منه عند البالغني )  سنوات١٠حتت سن الـ (وأعلى عند األطفال ) ١٩٨٣؛ إيستر وغريه؛ ١٩٨٢

) ١٩٨٢؛ وولف وغريه، ١٩٨٠، Barr؛ بار ١٩٨٠؛ الندريغان ١٩٧٩؛ الندريغان وغريه، ١٩٧٥وهايرت، 
 )).١٩٩٤، EHC 152) IPCSمأخوذة من (

  )١٩٩٤ (EHC 152أما التطور التايل فريد وصفه لدى 
 يف النقصان بدرجة كبرية مع مرور الوقت، وأن وولف  آخذةPBB يظهر، يف معظم احلاالت أن تركيزات الـمل •

 يف أمصال دماء تسعة عمال مبزارع PBBمل يعثروا على أي اختالف ذي بال يف مستويات الـ ) ب١٩٧٩(وغريه 
 .  شهرا١٨ًإنتاج األلبان أثناء فترة املالحظة وهي 

عينات مصل مزدوجة، واحدة مجعت يف اً  عضو١٤٨ والذي ضم PBB املعين بـ ميتشيغان الجتماعاً وتوفر أيض •
ة بصفة عامة خالل فترة ثالث انات إىل أن املستويات كانت مستقروتشري البي. ١٩٧٧ يف واألخرى ١٩٧٤

ويف دراسة أخرى ). ١٩٧٩الندريغان وغريه، (لتر / ميكروغرام١٦سنوات مع حدوث تغري متوسط قدره 
 فيما PBBة من الـ ل، فإن حاالت االخنفاض يف مستويات األمصال املتوصPBB املعين بالـ ميتشيغانالجتماع 

لتر / ميكروغرام١كانت ) ١٩٧٩-١٩٧٧(و) ١٩٧٨-١٩٧٧(بني األزواج املتوافقة خالل فترة سنة أو سنتني 
 من ٤١ أشهر على ٥ بال يف بالزما الدم خالل فترة ومل يالحظ أي تغيريات ذا). ١٩٨٢كرايس وغريه، (فقط 
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 من ذلك، أبلغ ميستر النقيضوعلى ). ١٩٧٥مهفري وهاينر، (القاطنني يف مزارع مفروض عليها احلجر الصحي 
 يف مصل PBBيف مستويات الـ ) ١٩٧٦ – ١٩٧٤( سنوات ٣اخنفاض خالل عن ) ١٩٧٦(، McCoyاكوي مو

 يف املائة ٤٠كان حنو اً  فرد١٦ يف دهن PBBط االخنفاض يف تركيزات الـ  كذلك أن متوسالباحثووجد . الدم
يف ) ١٩٨٧ – ١٩٧٦( سنة ١١ خالل فترة PBBومل تشاهد تغيريات يف مستويات الـ . شهرأ ٦خالل فترة 

 منذ أوائل السبعينات نتيجة لوقوع PBBsجل للـ ذت من مريض مصاب بالتعرض طويل األاليت أخعينات الدهن 
 ).١٩٩١شريمان، (كغ / مغ٠,٨ هو PBBsلدهن من الـ لكان املستوى املتوسط و ميتشيغانحادث 

 يف املائة من عينات األمصال املأخوذة من أطفال يف الرابعة من ٢١ – ١٣ يف PBBs وجدت الـ ١٩٨١ويف عام  •
ورت فيش، من ث استهالكهن ألمساك سبيوكانت أمهام ينتمني إىل جمموعة أجري عليها مسح من ح. أعمارهم

أو فيما يتعلق ) مول/ نانوغرام٢,٤:  كان ق اكتشف لدى األطفالPBBمستوى متوسط من  (ميتشيغانحبرية 
 :األطفال لدى PBBمت اكتشاف مستوى متوسط (بتعرض سابق ملنتجات مزارع مفروض عليها احلجر الصحي 

 .))١٩٩٤، IPCS(، EHC 152مأخوذة من ). (١٩٨٩جاكوبسون وغريه، ) (للتريم/ نانوغرام٣,٠ قدره

 املناطق األخرى

 حيث ال يتوافر إال القليل من بيانات ميتشيغانعلى نقص دراسات الرصد املتوافرة خارج ) ١٩٩٤ (EHC 152تشدد هيئة 
وتتناول إحدى الدراسات السكان القاطنني على مقربة من . ميتشيغانالرصد البشري عن السكان األمريكيني خارج 

دراسة األخرى ، يف حني تتناول ال)١٩٧٩ستراتون ويتلوك، ( أو استعماهلا PBBية والضالعني يف إنتاج الـ املناطق الصناع
 يف PBB فيما يتعلق بدراسات الـ control groupسن الذين مت فحصهم كمجموعة قياسية مزارعي والية ويسكون

  ).١٩٧٨وولف وغريه،  (ميتشيغان
وقد . واضحاً املضمونيكون ال لقلة البيانات، اً  ولكن نظر،يف مجيع الدراسات ربوماملتعدد ال ثنائيات الفينيل توقد وجد

 اليت ومن العينات التسع. PBB يف شعر السكان الذين يعيشون بالقرب من صناعة الـ PBBوجدت أعلى تركيزات الـ 
كل من عينات الذكور واشتملت .  املمكن اكتشافهاPBB عينات كان ا مستويات من الـ ها، فإن مخسمت حتليل

  ).١٩٧٩ستراتون وويتلوك،  (PBBs ثنائيات الفينيل املتعددة الربومواإلناث على 
وأفاد كروجر .  يف سكان البلدان غري الواليات املتحدة األمريكيةPBBsمن بيانات رصد البشر من الـ اً وهناك القليل جد

.  ويستفاليا–ذلك يف دراسة مسحية من أملانيا مشال الرين  يف لنب املرضعات يف أوروبا وPBBوغريه بوجود تلوث بالـ 
وم  إىل مثاين الرب– واشتملت على مخاسي PBBعلى متجانسات النوع الواحد من الـ ) n=25(واشتملت عينات اللنب 

وكان أكثر املكونات هو .  دهن اللنبسكغ على أسا/ ميكروغرام٢٨ و٠,٠٠٢ثنائي الفينيل بتركيزات تتراوح بني 
:  من ايزومرين لسباعي الربوم ثنائي الفينيل مهاذروة مكونة تتلوه (PBB 153) '5,5,'4,4'2,2 - اسي برومو ثنائي الفينيلسد

اكتشفت االختالفات يف و). PBB 187 ،PBB 182(أي ) -'5,6,'3,4,4,'2,2 و-6,'5,5,'3,4,'2,2(سباعي الربوم ثنائي الفينيل 
  . تعرضت لعدة حرائق يف الصناعةامرأةات الصينيات، ويف لنب الشكل فقط يف اللنب من أثداء السيد

)  ويستفاليا–مشال الراين (ع من نفس املنطقة ـقر والذي مجـ والب)البشر( يف لنب األمهات PBB 153وكانت تركيزات 
). ١٩٨٨، Krügerكروجر (كغ على التوايل، مقاسة على أساس الدهون / ميكروغرام٠,٠٣كغ و/غرامور ميك١
  ).١٩٩٤، EHC 153 ،)IPCSوذة من مأخ(
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  التعرض البشري  ٤-٣-٢
 (PBBs) املتعدد الربومالتعرض البشري يف الوقت الراهن لثنائيات الفينيل ) ٢٠٠٤( األمريكية ATSDRتعترب وكالة 

ة ة عامـوف يكون تعرض السكان بصفـومن مث، س. دمـإىل أن هذه املواد مل تعد تنتج أو تستخاً للغاية نظراً منخفض
، السفلي ميتشيغانأما بالنسبة للسكان الذين يقطنون شبة جزيرة .  إلطالقات حدثت من قبل يف وقت ما نتيجةPBBsلـ 

قد يكون  املتعدد الربوم يف هذه املنطقة، فإن التعرض لثنائي الفينيل PBBطق امللوثة بالـ ايف اجلوار املالصق للمنوالسيما 
إال أن املستويات البيئية آخذة يف االخنفاض منذ السبعينات، وأن التعرض . ا هذاال يزال حيدث حىت يومنالذي  التعرض

 بالنسبة للمناطق األخرى يف الواليات املتحدة، فسوف تكون ما أ.احلايل، إن وجد، سيكون داخل حدود منخفضة
  ).٢٠٠٤ األمريكية، ATSDRمأخوذة من وكالة (مستويات التعرض إما منخفضة للغاية أو غري موجودة 

مثل (، حيث يشتمل الغذاء التقليدي على املفترسات الكبرية األطلسيالقطب الشمايل واملناطق الواقعة مشال مناطق ويف 
يف شحوم احلوت  PBBsويشري مستوى الـ . مل يتوقف التعرض). الفقمة يف غرينالند واحلوت الرائد يف جزر فارو

.  يف الغذاءسداسي برومو ثنائي الفينيل، وهذا يشري إىل وجود لدهن من اكغ/ ميكروغرام١٧إىل حنو بوجه خاص  بايلوت
  .ويستهلك شحم احلوت بايلوت كطعام شهي يف جزر فارو

  تقييم املخاطر يف ايات سلسلة التفاعل املعنية  ٤-٢
  السمية ١-٤-٢

املتعدد نائيات الفينيل  من ث٤٢غطي ت" سداسي برومو ثنائي الفينيل"الواصفة ، فإن ١-١-١رد بيانه يف القسم وكما و
، EHC) IPCSويشري املسح الذي أجرته  . املرفق باءيفاً أو من متجانسات النوع الواحد على النحو املدرج إفرادي الربوم
، وأن املتعدد الربوم يف الرتبة الكيميائية لثنائيات الفينيل مسية هي األكثر ثنائيات الفينيل املتعددة الربومإىل أن ) ١٩٩٤
راسات دأما . ذات مسية متدرجة االخنفاض) ري الربوم ثنائي الفينيلاسباعي، مثاين، تساعي، وعش(انسات األعلى املتج

، وهو املكون (PBB 153) -'5,5,'4,4,'2,2 سداسي برومو ثنائي الفينيلعلى بشكل رئيسي  أجريت فقدالسمية اإليكولوجية 
ويبدو أن مسية .  ذاته®FireMaster كما أجريت دراسة على .®FireMasterر  املكون لفاير ماستPBBالرئيسي يف مزيج الـ 

FireMaster® .سداسي ، و-5,'4,4,'2,3,3 سداسي برومو ثنائي الفينيل: مرتبطة بالدرجة األوىل باملكونات األخرى وهي
 مخاسي الربوم ثنائي -5,'4,4,'2,3و) PBB 169 (-'5,5,'4,4,'3,3 وسداسي برومو الفينيل -'5,5,’4,4,'2,3 برومو ثنائي الفينيل

 سداسي برومو ثنائي الفينيل( وهي ®FireMasterأما متجانسات نفس النوع السائدة يف ). ١٩٩٤، IPCS(الفينيل 
كذلك فإن امللوثات ). ١٩٩٤، IPCS(فهي أقل مسية  )-'5,5,'3,4,4,'2,2سباعي الربوم ثنائي الفينيل (و) -'5,5,'4,4,'2,2

وقد مت تعريف سداسي الربوم نفثالني . (HBNs) الربوم فتشمل النفايات متعددة التقنية PBBئج الـ السمية األخرى يف مزا
، على النحو ١٩٨٣برينبوم وغريه، (من املليون اً  جزء١٥٠ مبستويات تقترب من FireMaster® BP-6كملوث مسي يف 
ىل رئيسية إبصورة  املتعدد الربومنائيات الفينيل السمية لثات تأثريالوتعزى ). ٢٠٠٤ األمريكية، ATSDRالوارد من وكالة 

 EHC 152مأخوذة من هيئة معايري الصحة البيئية  (سداسي برومو ثنائي الفينيللمتجانسات من نفس نوع لالتعرض 
)IPCS ،ووكالة) ١٩٩٤ATSDR ،على الرغم من عدم إمكانية جتاهل املسامهة احملتملة من  وذلك،)٢٠٠٤ األمريكية 

  .املتعدد الربوم ي النفثالني جانب سداس
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  آلية احلركة
هي مستحثات قوية لإلنزميات االستقالبية  املتعدد الربوم باالشتراك مع كل ثنائيات الفينيل سداسي برومو ثنائي الفينيلإن 

 لبعض هذه السمية اإليكولوجيةات تأثريالأما اآللية احلركية املسببة لعدد من .  يف الكبدP-450من احلويصالت الكبدية 
ة أجهزة التناسل، فيعترب أن ياملركبات مبا فيها حتريض األنزميات االستقالبية، ومسية اجلهاز املناعي، والسمية الكبدية ومس

الذي هو هدف الديوكسينات متعددة الكلورة  (cellular Ah receptorي ِولَ اخلAhَ مرجعه هو التعامل مع املُستقبلْ
فات يف التجسد ب اختال، مما يسب) الشبيهة بالديوكسيناتPCBs الفينيل متعددة الكلورة والفورانات ومركبات ثنائي

؛ ماكيين ١٩٨٠؛ مور وغريه، ١٩٨٠؛ غولدستاين، ١٩٧٩ولند وغريه، ؛ ب١٩٨٠، ١٩٧٧لوفر، بوالند وغ(اجليين 
McKinny وسينغ Singh، ماكيين  ،١٩٨٣، ١٩٨٢، ؛ بانديرا وغريه١٩٨١، غريه وسون وسيف؛ باركن١٩٨١

ب؛ سيف وغريه، ١٩٨٢؛ روبستون وغريه، ١٩٨٢؛ بولند وكانستون، ١٩٨٢؛ نيربيت وغريه، ١٩٨٢وماكنول، 
، ، سيف)، دج (١٩٨٤، Lai؛ والي ١٩٨٣ وغريه، Dannan؛ دانان ١٩٨٣ وغريه، Aust آوست ؛١٩٨٥، ١٩٨٢
  ).١٩٩٤، IPCS على النحو املأخوذ عن ١٩٨٤

  احلركية السمية
 نتيجة للتراكم  وذلكالغذاء هو طريق التعرض البشري الرئيسي جيدا، و برومو ثنائي الفينيلسداسيميتص اجلسم 

وقد استخدمت أغلبية ). ٢٠٠٤ األمريكية، ATSDR؛ وكالة ١٩٩٤، IPCS( يف سلسلة الغذاء ني األحيائيتضخموال
توافر إال القليل من املعلومات عن بالفم، وال يالبلع دراسات السمية اإليكولوجية اليت أجريت على احليوان عن طريق 

التعرض عن طريق االستنشاق أو عن طريق اجللد، على الرغم من أن تعرض العمال حيتمل له أن حيدث بصورة رئيسية من 
، (IPCS)، على النحو املنقول عن الربنامج الدويل للسالمة الكيميائية ١٩٧٩وولف وغريه، (خالل هاتني الطريقتني 

متصاص يتوزع سداسي الربوم متعدد الفينيل على اجلسم على نطاق واسع ويتراكم بأعلى التركيزات وعقب اال). ١٩٩٤
  ). ١٩٩٤، IPCS(يف األنسجة الدهنية، ويف الكبد ولكن بدرجة أقل 

داخل الرحم(ي ِمحأما التعرض الر) (in utero ( ك إىل الذرية وذل املتعدد الربومفيتم عن طريق انتقال ثنائيات الفينيل
وقد وجد أن لنب الرضاعة . باالنتقال عرب احلبل السري، ناهيك عن أن املواليد يتعرضون هلذه املادة عن طريق لنب الرضاعة

 تزيد مائة مرة عن تلك املستويات '5,5,'4,4,'2,2 –عند اإلنسان حيتوي على مستويات من سداسي الفينيل ثنائي الربوم 
 على النحو املنقول عن ١٩٨٣ إيستر، ؛١٩٧٩؛ لتاردتغان وغريه، ١٩٧٨وغريه، بريليتانت (املوجودة يف دم األمهات 

IPCS ،١٩٩٤.(  
 ATSDR، ووكالة ١٩٩٤، IPCS( وإخراجه عن طريق اإلفرازات منخفض سداسي برومو ثنائي الفينيلإن استقالب 

وقد قدرت متوسطات . مجيع األنواعلدى اً وثابتاً ملحوظاً أحيائياً  ولذلك فإن املركبات تظهر تراكم،)٢٠٠٤األمريكية، 
بينما أبلغ عن ) ١٩٩٤، IPCS( سنة ١٢ و٨ بأا ما بني -'5,5,'4,4,'2,2 - سداسي برومو ثنائي الفينيلأنصاف عمر 

وقد ). ١٩٩٤، IPCS لدى ٦٨برجاء االطالع على اجلدول (أنصاف أعمار أقصى لدى الفئران والقرود وأنواع أخرى 
مثل فرايز ( بدرجة أكرب من حيوانات املخترب congeners حيتفظون مبتجانسات من نفس النوع  بين اإلنسان قدبأنقيل 
Fries) ب، على النحو املنقول من ١٩٨٥IPCS ،لدى الفورانات والديوكسينات اً ، وهي الظاهرة املوجودة أيض)١٩٩٤
  . الكلورةمتعدد
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ثنائي ص ب أن يكون مماثالً لذلك اخلاينبغي املتعدد الفلور ثنائي الفينيللإن منط السمية ) ٢٠٠٣(ويقول دارنريود جدالً 
وبناء عليه، يتوقع أن .  الربوم– حتدث نتيجة استبدال الكلور اليتات تأثريال يفعن التغيري مبنأى  الفينيل املتعدد الكلور

وأن تنخفض ) Ah مبستقبل حيث أا ترتبط(األكثر مسية هي تكون مركبات ثنائي الفينيل املتعدد الفلور املتحدة السطح 
ذلك بأدلة اختبارية  وجيب أن يدعم. تور األو– األوزتو ملتجانسات الثنائية –السمية من خالل املتجانسات األحادية 

 نظم يف متجانس ثنائي الفينيل متعدد الربوم األكثر مسية ٥، ٥، ٤، ٤، ٣، ٣. حيث وجد أن سداسي برومو ثنائي الفينيل
  ). ٢٠٠٣دارنريود، (عدة 
   يف الدراسات على احليوانسداسي برومو ثنائي الفينيلمسية 

اجلرعة املميتة أكرب نصف (اً سمية حادة منخفضة نسبيك على احليوانات ب يف التجارسداسي برومو ثنائي الفينيليظهر 
، IPCS ( وقد ازدادت السمية عقب التعرض املتكرر).١٩٩٤، IPCS و٧٠أنظر اجلدول ) ( وزن اجلسمكغ/ غرام١من 

دي (للتراكم احلثيث للمركبات، والتأخر املتأصل يف هذه املادة من حيث السمية عقب اكتشاف التعرض اً ، نظر)١٩٩٤
وعند تناول اجلرعات املميتة حيدث ). ١٩٩٤، IPCSعلى حنو ما نقل عن  (١٩٧٩؛ غوبتا وموز ١٩٧٨كاولو وغريه، 
 مرض عضوي  حدوث منمع فقدان ملحوظ يف وزن اجلسم بدالً" wasting syndrome" "ألعراض اهلزال"املوت نتيجة 

غري أن طول فترة تعرض ). ١٩٩٤، IPCS، على النحو الذي نقل عن ١٩٨٥أ؛ ماكونيل، ١٩٨٥هتسنجر وغريه، (حمدد 
يوم يسفر عن /وزن جسمكغ / مغ١٠٠يوم إىل /وزن جسمكغ / مغ١حيوانات املخترب جلرعات يف حدود أقل من 

 )porphyria(خلل يف أيض وعلى اجلهازين العصيب واملناعي،  اتتأثريببد والكلي والغدة الدرقية مصحوبة تغريات يف الك
  ).١٩٩٤، IPCS(ومشاكل يف اجللد 

 هلذه الوثيقة موجز نتائج عدد من الدراسات السمية اإليكولوجية الرئيسية على ٣ –ويرد يف املرفق ألف، اجلدول ألف 
الضار  تأثريلل مستوى مالحظ دىنألاملالحظ غري الضار  تأثريالمستوى  مبا يف ذلك لسداسي برومو ثنائي الفيني

)NOAEL/LOAEL ( قد ٣ –وكانت الدراسات اليت أدرجت يف املرفق ألف، اجلدول ألف . كل وثيقة يفاملبلغ عنه 
، على أساس ثنائي الفينيلسداسي برومو شأن عن الدراسات السمية اإليكولوجية باً اختريت من قاعدة بيانات كبرية جد

، )مثل مسية اجلهاز التناسلي، التسرطن، ومسية أعضاء حمددة أخرى رئيسية(أمهية مسار سلسلة التفاعل اخلاضعة للبحث 
أدىن / غري املالحظالضار تأثريالمستوى ( وعلى مستوى اجلرعة ،وعلى أساس متانة الدراسات اليت قدمت تقارير عنها

 أدناه معلومات عن ٢-٢دم اجلدول قَ ي،عنهاات تأثريالاليت أبلغت ) NOAEL/LOAEL( لضارا تأثري مالحظ للمستوى
الذي يقدم معلومات عن مسية ) ٣ - يف املرفق ألف، اجلدول ألفاً املدرجة أيض(الدراسات السمية اإليكولوجية احملورية 

 ذات أمهية خاصة لتوصيف املخاطر  التعرض، واليت تعترب عند مستويات منخفضة منسداسي برومو ثنائي الفينيل
 األمريكية لتعريف ATSDRوقد استخدمت بعض هذه الدراسات من جانب وكالة . اإليكولوجية السمية لتلك املركبات

  ).٢٠٠٤ األمريكية، ATSDRوكالة  (سداسي برومو ثنائي الفينيلل) MRLs(املستويات الدنيا للمخاطر 
 دراسات السمية البيئية اخنفاض هرمونات الغدة الدرقية الدائمة يف الدورة الدموية يف اليت أظهراات تأثريالوكان من بني 

وزن /كغ/ مغ١ قدره ظح مالغريات تأثري مستوى أدىن مدا عشرة أيام على الفئران مع جرعات تغذويةدارسة 
، مع اخنفاض )٢٠٠٤،  األمريكيةATSDR، على النحو املأخوذ من وكالة ١٩٨١،  روالندز وغريه- الني(يوم /جسم

يوم /وزن جسم/كغ/ مغ٣عند مستوى اجلرعة البالغ  يف الفئران lymphoproliferativeمفاوية املتكاثرة ياالستجابات الل
 األمريكية، ATSDRوكالة على النحو املأخوذ عن ( ١٩٨٠،  وغريهLusterلستر ) ()LOAEL( مالحظ تأثري ضار أدىن(
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 ضار مستوى تأثري أدىن(يوم /وزن جسم/كغ/ مغ٠,٧٣ ر قردة الريزوس قدرها ودرجة مسية عامة يف ذكو،)٢٠٠٤
وقد تسببت ). ٢٠٠٤ األمريكية، ATSDRعلى النحو املنقول عن وكالة  ١٩٧٨المربجبت وغريه، )) (LOAEL (مالحظ

عند مستوى جرعات وذكور اجلرذ ) porphyria(لل يف أيض الفرفرين لدى الفئران  يف خثنائيات الفينيل املتعددة الربوم
وزن /كغ/ مغ٠,١ إىلظ حالضار غري املال تأثريالووصل انعدام . يوم/وزن جسم/كغ/ مغ٠,٣بلغت من االخنفاض 

  .يوم/جسم
 أحدث مسية طويلة األمد لدى حيوانات التجارب عند تعاطي سداسي برومو ثنائي الفينيلهذه النتائج على أن تدل و

اليت تلحظ يف الغدة الدرقية لدى ات تأثريالاحلرج ألغراض توصيف املخاطر هي  تأثريالجرعات منخفضة للغاية، حيث 
 واخنفاض حجمها التجاويفيوم، وتشمل ازدياد عدد /وزن جسم/كغ/ مغ٠,٠٥هي والفئران عند جرعات منخفضة 

 ATSDR ، على النحو املنقول عن وكالة١٩٨٢اكوسو وغريه،  (T4 وT3وبة بتغيريات يف مستويات جريان هرمون حمص
  .)٢٠٠٤األمريكية، 

ذكور  (B6C3F1 وجرذ Fischer-344/Nوأظهر عدد من الدراسات، مبا يف ذلك دراسات اجلرعة املتكررة لدى فئران 
 ،  :0ذه اجلرعاتFireMaster(R) ،FF-1، استخدمت سداسي برومو ثنائي الفينيلالتسرطن الكبدي الناتج عن ) وإناث

 ATSDR، على النحو املنقول عن وكالة NTP 1983, NTP, 1992 (يوم/وزن جسم/كغ/ مغ10 أو ،3، 1، 0.3، 0.1
ي خلاليا الكبد والسرطان، ويف إناث الفئران، سرطان القنوات د األورام على الورم الغدواشتملت). ٢٠٠٤األمريكية، 
ام غدية بالدرجة األوىل أور(أدت إىل أورام قد  FireMaster(R)وكانت أقل جرعة من . cholangiocarcinomaالصفراوية 

وزن /كغ/ مغ١٠ ملدة سنتني، ويف اجلرذ كانت اجلرعة يوم/وزن جسم/كغ/ مغ٣,٠لدى الفئران هي )  السرطاننم بدالً
 ٠,١٥أما اجلرذ اليت تلقت ). ٢٠٠٤ األمريكية، ATSDRعلى النحو املنقول من وكالة وذلك ، NTP 1983(يوم /جسم
لت على التعرض قبل الوالدة، وعند الوالدة، باإلضافة إىل التعرض طوال احلياة فلم يوم يف دراسة اشتم/وزن جسم/كغ/مغ

وكانت الوكالة ). ٢٠٠٤ األمريكية، ATSDR، على النحو املنقول من وكالة NTP 1992(ات ضارة تأثريتعاين من أي 
سداسي تدليل على أن ائن للصت إىل أن هناك ما يكفي من القرلُ قد خ١٩٧٨ يف عام (IARC)الدولية لبحوث السرطان 

سداسي برومو ثنائي وليس ). اموعة باء( للجرذ والفئران، ورمبا مسرطنة لبين البشر مسرطنة مادة برومو ثنائي الفينيل
، IPCS يف ٨٨أنظر اجلدول (يف أرزان طفرات اجلينات اخللوية امليكروبية ولدى الثدييات ) genotoxic ( جينياً مسياًالفينيل
 على النحو املنقول من Sleightساليت (على الرغم من اإلفادة بأا تتدخل يف االتصاالت فيما بني اخلاليا و ،)١٩٩٤

IPCS ،؛ جانسني وغريه، ١٩٨٠مثل شوارتر وغريه، (وهذه النتائج مقرونة بنتائج دراسات حتريض األورام ). ١٩٩٤
، على النحو ١٩٨٨؛ ديكسون وغريه، ١٩٨٧؛ ريزابيك وغريه، ١٩٨٦ساليت، ني و؛ جانس١٩٨٤، ١٩٨٣، ١٩٨٢

 تشري إىل أن هذه املواد الكيميائية تسبب السرطان بآليات النشوء الالبنيوي، وتشمل  وهي)١٩٩٤، IPCSاملنقول عن 
  ).١٩٩٤، P-450) IPCSمن السمية الكبدية والتضخم، مبا يف ذلك حتريض الصيغ اخللوي  كالً

 القياسية للتناسل البارامتراتوبني اآلثار الضارة على عن طريق الفم   ثنائي الفينيلسداسي بروموطي اوقد مت الربط بني تع
على اً الضارة شيوعات تأثريالوكانت أكثر ). ١٩٩٤، IPCS يف ٨٧ و٨٦أنظر اجلدول (يف طائفة من حيوانات التجارب 

عند مستوى ات تأثريالقد شوهدت هذه و. لحياةل عدم القدرة على تكوين العلقات واخنفاض يف عدم لياقة النسل اإلنسان
مع مراوحة اجلرعات اً  يوم١٥يوم يف دراسة على مسية اجلهاز التناسلي مدا /وزن جسم/كغ/ مغ٢٨,٦جرعات قدره 

 ويف حيتان ،) األمريكيةATSDR، على النحو املنقول عن وكالة ١٩٧٩، Beaudoinبيدوان  (١٤ –أثناء أيام احلمل صفر 
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). ١٩٩٤، IPCS كما نقل عن برنامج ١٩٧٩ ورينغر، Aulerichآولريك (كغ يف الغذاء / مغ١قدارها املينك بتركيزات م
يوم ملدة سبعة أشهر قبل /وزن جسم/كغ/ مغ٠,٠١٢جرعة قدرها اً  يوميعطى هلا تاليتوقد لوحظ لدى إناث القرود 

 وقد عزيت هذه اآلثار إىل ،ن التعرضماً التزاوج وبعد احلمل، ولوحظ كذلك حدوث نفوق لألجنة بعد مرور سنة تقريب
على النحو الوارد من (، ١٩٧٩، ١٩٧٨ني وغريه ؛ أل١٩٧٨المربنست وغريه، ( الدم اخنفاض الربوجيسترون يف مصل

  ).٢٠٠٤ األمريكية، ATSDRوكالة 
  سداسي برومو ثنائي الفينيل الدراسات السمية البيئية احملورية بشأن مسية ٢-٢اجلدول 

    النوع
 

  مالحظضار تأثريأدىن مستوى   تأثريال لدراسةنوع ا

)LOAEL/( غري ضار تأثريمستوى 
 (NOAEL) مالحظ

  احلادة/السمية قصرية األجل فأر
  التغذويةاجلرعةجرعة متكررة دراسة 

 لعشرة أيام

  الغدةجتاويف يف T4اخنفاض هرمونات 
  ةالدرقي

 

أدىن مستوى  ،يوم/وزن جسم/كغ/ مع٣
 (LOAEL) ضار مالحظ تأثري
مستوى  ، أدىنيوم/وزن جسم/كغ/ مع١

 (NOAEL)ضار غري مالحظ  تأثري
فأر سرباغ 

 داويل
 

 الدرقية واخنفاض جتاويف الغدة عدد ازدياد  يوما٣٠دراسة تغذوية ملدة 
 حجمها

 

أدىن  ،يوم/وزن جسم/كغ/ مع٠,٠٥
 (LOAEL) ضار مالحظ تأثريمستوى 

 اجلرذ
B6c3F1 

رض لـ يف الرحم، وبعد الوالدة، التع
Gd 0-ppd 56 

 

 ام لدىورتورم غدي يف خاليا الكبد وأ
 الذرية

 

أدىن  ،يوم/وزن جسم/كغ/ مع١,٥
 (LOAEL) ضار مالحظ تأثريمستوى 
مستوى  يوم/وزن جسم/كغ/ مع٠,١٥
 NOAEL) ضار غري مالحظ تأثري

 ريزوسقرد 
 

 ٥٠-٢٥دراسة تغذوية خاصة ملدة 
 سبوعاًأ

 

  لـدى  م يف املائة من وزن اجلس     ٣٤فقدان  
 يف املائة زيـادة يف      صفرالذكور البالغني،   

 خاليا خماطيـة،    انتشار،  يف اليافعني الوزن  
من، التـهاب القولـون احلـاد       التهاب مز 

، سقوط الشعر من بعـض أجـزاء        املتقيح
 الشـعر تقزم جريبـات    ) بيشاالو(الرأس  

والغدد الدهنية، تغريات سريرية كيميائيـة      
 وكبدية

أدىن  ،يوم/وزن جسم/كغ/ مع٠,٧٣
 (LOAEL) ضار مالحظ تأثريمستوى 

 

فأر سرباغ 
 داويل

  أشهر٧دراسة تغذوية خاصة ملدة 
 

  الغدة يف مصلT4 وT3اخنفاض هرمونات 
 الدرقية

 

أدىن  ،يوم/وزن جسم/كغ/ مع٠,٤٥
 (LOAEL) ضار مالحظ تأثريمستوى 

 
 قرد ريزوس

 
؛ نزيـف  ٤/٧استطالة الدورة الشهرية وزيادا يف       

 ١/٧). ٢/٧ جبدار الرحم بــ       العلقة تكونعند  
 يف  ١٢ أجنة ولدت ميتـة،      ١/٧أجنة أجهضت،   

 يف  ٢٢املائة اخنفاض يف الـوزن عنـد الـوالدة؛          
 ٤/٧املائة اخنفاض يف الوزن عقـب الـوالدة يف          

 .من املتبقني على قيد احلياة

أدىن  ،يوم/وزن جسم/كغ/ مع٠,٠١٢
 (LOAEL) ضار مالحظ تأثريمستوى 
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   بالنسبة لإلنسانبرومو ثنائي الفينيلسداسي مسية 
لدى اإلنسان من حادث )  املتعدد الربومثنائي الفينيل (PBBsالسمية اإليكولوجية لـ ات تأثريالاستمدت املعلومات عن 

؛ )١٩٧٧(؛ غييت وغريه، )١٩٧٦كارتر، (هذا  بيان املخاطر مشروع موجز  من٤-١-٢ الذي ورد بيانه يف ميتشيغان
، على )ب١٩٨٥(؛ وفرايز )١٩٨٢(؛ زابيك )١٩٨٢(داماسترا وغريها، ) ١٩٨٧(ي كارلو وغريه ؛ د)١٩٧٧(كاي 

وقد أسفرت تلك احلادثة عن تعرض واسع النطاق ) ١٩٩٤، EHC 152) IPCSحنو ما ذكرته هيئة معايري الصحة البيئية 
  .ة املتأثرة من سلسلة األغذية، أزيلت األغذيPBBsوقبل حتديد تلوث األغذية بـ . للمستهلكني ملدد تقرب من عام

أسفل البطن، يف اليت أبلغ عنها على الصحة حدوث تغريات يف أنزميات الكبد، والغثيان، وأمل ات تأثريالوكان من بني 
، IPCS، على النحو الذي أبلغه برنامج ١٩٧٩ب، ١٩٧٨أندرصون وغريه، (وفقدان الشهية، وآالم املفاصل واإلرهاق 

، IPCS(لتلوث لا فيها حب الشباب وفقدان الشعر خالل الفترة الالحقة مبقارير عن مشاكل اجللد ، إىل جانب الت)١٩٩٤
لثنائي عن اضطرابات جلدية مماثلة لدى العمال الذي يعملون يف ظروف تعرض مهين اً وقد مت اإلبالغ أيض). ١٩٩٤

وعقب التعرض التايل ). ١٩٩٤، IPCSقارير ، على النحو الذي ورد يف ت١٩٧٨أندرصون وغريه، (الفينيل املتعدد الربوم 
  .للديوكسينات والفورانات متعددة الكلور

ان، احلالة املناعية، وعن تواتر السرطوقد أجريت دراسات وبائية تفصيلية على احلالة الصحية لألفراد املعرضني مبا يف ذلك 
مل تستطع تلك الدراسات أن تثبت بصورة رئيسية و.  صغار األطفالعلى منوات تأثريالهاز التناسلي، وعلى اجلات تأثريالو

والتعرض للمركبات ثنائية الفينيل متعددة الكلور، وأن كانت بعض الدراسات قد ات تأثريالصلة أكيدة بني أي من هذه 
وذكرت ) ١٩٨٧، ١٩٧٩بيكيسي وغريه، ( ميتشيغان مزرعة أفادت باخنفاض أداء اجلهاز املناعي لدى السكان يف

  ).املخلة جبهاز الغدد الصماء أدناهات تأثريالأنظر (ات على منو البلوغ لدى صغار اإلناث ثريتأالتقارير 
 ثابتةدالئل وبائية اً  لدى اإلنسان، وال توجد أيضسداسي برومو ثنائي الفينيلبوال تتوافر تقارير عن حدوث تسمم حاد 

مستويات املصل ارتفاع  إىل وجود عالقة بني وسيقت اإلشارة. على حدوث تسرطن للكبد لدى أبناء البشر املعرضني
، وزيادة يف خطر اإلصابة بسرطان الثدي يف دراسة مراقبة احلاالت على نساء PBBsمن )  جزء من البليون٢أكثر من (

 ATSDRغري أن وكالة ) ١٩٩٨ وغريه، Hoque؛ هوك ١٩٩٥هندرصن وغريه، ( للتلوث ميتشيغانتعرضن أثناء حادث 
 كوا موحية وذلك نتيجة لوجود بعض تعدو عنأفادت بأن النتائج ال ) والنقل عن هذا املصدر (٢٠٠٤األمريكية، 

 مثل قلة عدد احلاالت، عدم كفاية املعلومات عن عوامل خماطر اإلصابة بسرطان الثدي املعروفة، ونتيجة للخلط العوامل
  .كلورية العضويةبني حاالت التعرض والكيميائيات 

  غدد الصماءعلى الات تأثريال
  قدوكانت هذه األجهزة. ات على أجهزة الغدد الصماءتأثري) سداسي برومو ثنائي الفينيلوباالستدالل،  (PBBsإن لـ 

دالئل على النشاط املُخل  (١ووضعت يف الفئة  بالغدد الصماء، )٧(قُيمت مبوجب استراتيجية االحتاد األورويب للمخالت
من قائمة املواد الكيميائية ذات األولوية اليت وضعتها ) سليمةألقل باستخدام حيوانات بالغدد الصماء يف نوع واحد على ا

ران املهبل عند إناث الفئحدوث فتحة ويقوم هذا التوصيف على دليل تأخر . EU-Strategy االحتاد األورويب –استراتيجية 

                                                        
)٧(  http://europa.eu.int/comm/environment/endocrine/strategy/substances_en.htm.  

http://europa.eu.int/comm/environment/endocrine/strategy/substances_en.htm
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لدى العمال الذين تعرضوا ) hypothyroidism(الدرقية الوبائية اليت تشري إىل نقص إفراز الغدة حديثة الوالدة، وعلى األدلة 
 ثنائيات الفينيل املتعددة الربوم لاللوايت يتعرضن، وزيادة حدوث سرطان الثدي بني النساء ثنائيات الفينيل املتعددة الربومل
ى فتيات وشابات للنمو حنو البلوغ لد) ٢٠٠٠بالنك وغريه، (ويف تقييم ). ٢٠٠٠، BKH يف تقرير ورعلى النحو املذك(

أن وجد )  أجزاء يف البليون٧أكثر من  (PBBsتعرضن وهن داخل الرحم، وعن طريق لنب الرضاع ملستويات مرتفعة من 
من جمموعة فتيات أخرى رضعن من أثداء أمهات تعرضن ملستويات أقل يف سن أصغر هذه الفئة السكانية  يفالطمث بدأ 

وقد لوحظ النمو املبكر .  لديهاتعرض لنب األمي فئة سكانية شديدة التعرض مل منو ، أاملتعدد الربوممن ثنائيات الفينيل 
بالنك وغريه، ( على تطورات البلوغ PBBsللـ  تأثريلشعر العانة لدى الفئة السكانية األكثر تعرضا، مما يوحي بوجود 

٢٠٠٠.(  
  سداسي برومو ثنائي الفينيلات مسية تأثرياخلالصة بشأن تقييم 

وعلى الرغم من أن السمية .  بسهولة يف اجلسم ويتراكم عقب التعرض له لفترة طويلةسي برومو ثنائي الفينيلسداميتص 
السمية املزمنة مبا فيها السمية الكبدية يف ات تأثريال منخفضة، فقد لوحظ عدد من سداسي برومو ثنائي الفينيلاحلادة ل

يوم عقب تعرض طويل األجل، وشوهدت /زن جسمو/كغ/ مغ١حيوانات التجارب عند إعطائها جرعات بنحو 
نشوء حث وقد أمكن . يوم/وزن جسم/كغ/ مغ٠,٠٥ إىل ة وصلت جرعات منخفضديف الغدة الدرقية للفأر عنات تأثريال

 تأثرياليوم، وكان انعدام مستوى /وزن جسم/كغ/ مغ٠,٥عند جرعة مقدارها أجريت على احليوان السرطان يف دراسات 
سداسي برومو وقد صنفت الوكالة الدولية لبحوث السرطان . يوم/وزن جسم/كغ/ مغ٠,١٥عند حظ غري املالالضار 

سداسي برومو ثنائي اً واستداللي(، PBBsإن مادة الـ ). IARC group 2B( كمسرطن حمتمل لإلنسانثنائي الفينيل
وقد .  الفئران واملينك والقردة على التكاثراا على قدرةتأثري خملة بالغدد الصماء، وميكن مشاهدة ة، مادة أحيائي)الفينيل

 أشهر قبل التزاوج أو أثناء ٧ملدة يوم /وزن جسم/كغ/ مغ٠,٠١٢لدى القرود اليت تعاطت يف غذائها ات تأثريالشوهدت 
وهناك قرائن وبائية على .  يف الدراسات الوبائيةسداسي برومو ثنائي الفينيلضار لوحظ ل تأثرياحلمل، وهو أقل مستوى 

، وعلى ازدياد حدوث )PBBs (ثنائيات الفينيل املتعددة الربومقص إفراز الغدة الدرقية لدى العمال الذين تعرضوا لن
  . هلااللوايت يتعرضنسرطان الثدي لدى السيدات 

ار  هو مادة كيميائية قابلة للتراكم األحيائي وذات طائفة من اآلثسداسي برومو ثنائي الفينيلوهكذا ميكن استنتاج أن 
 واهلرمونات الصماءاملخلة بالغدد ات تأثريالالضارة احملتملة على الصحة، ومن بينها التسرطن، ومسية جهاز التكاثر، و

  .األخرى عند املستويات املنخفضة للغاية من التعرض
 السمية اإليكولوجية ٢-٤-٢

.  على الكائنات األخرى غري الثديياتPBBs  الـثنائيات الفينيل املتعددة الربومات تأثريال تتوافر إال بيانات قليلة فقط عن 
والبكتريا ) 0102ين آد (التقنيةري الربوم ثنائي الفينيل الصاحل لألغراض ا باستخدام عشوقد وردت اختبارات السمية

)Pseudomonas putida ( وبرغوث املاء)Daphnia magna ( يفEHS 152) وكانت النتيجة حدوث تركيز فعال ). ١٩٩٤
EC10  لتر بالنسبة /مغ ٥٣لـPseudomonas putida) لتر بالنسبة / مغ٦٦ تركيز فعال يزيد على ونصف) تكاثر اخلاليا

 للذوبان سداسي برومو ثنائي الفينيلقابلية هذه التركيزات تتجاوز وملا كانت ).  ساعة٢٤ –توقف احلراك (لربغوث املاء 
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 التركيز غري املالحظومع ذلك فإن حقيقة أن مستوى . م اآلثار البيئيةمهمة بالنسبة لتقيي، فإن هذه البيانات ال تبدو يف املاء
  . عند أدىن تركيز ورد يف االختبارتأثرتتشري إىل أن براغيث املاء قد ) mg/L 2 >(لتر / مغ٢هو أقل من 

ى نتائج من االختبارات قصرية األجل عل) ١٩٥٧(وآبلغيت وغريه، ) ١٩٦٩ (Ruelle وريل MacPheeويبلغ ماكفي 
وعلى العديد من أنواع األمساك يف ) ٣٦٣ ٥٥-٠١-٨ الكيميائية سجل املستخلصاترقم  (سداسي برومو ثنائي الفينيل

 قابلية من وهذه التركيزات أعلى أيضاً ).٢٠٠٦، US EPAبسة من قاعدة بيانات أيكوتكس تقم(لتر، / مغ١٠ – ٥نطاق 
  . املاء وقد تكون ذات أمهية بيئية حمدودةيفالذوبان 

السلوكية وتأدية وظيفة التناسل بنجاح وبني ات تأثريالويف دراسة ميدانية على طيور املاء مت بوضوح حتديد االرتباطات بني 
  )).١٩٩٤، EHS 152) IPCS( يف اجلسم ثنائيات الفينيل املتعددة الربومتركيزات 

 ملوثات عضوية مهلجنة يف بيض نحبق) ١٩٩٦(، قام هورننغ وغريه  مرحلة مبكرةيفاألمساك ويف اختبار غري تقليدي على 
 أن نصف اجلرعة قد وجد ف'5,5,'4,4,'3,3 سداسي برومو ثنائي الفينيلوبالنسبة ل. rainbow trout eggsة قوس قزح تروت

مساك حيث التعرض حيدث ي نتائج االختبارات التقليدية لألوهذه النتيجة ال تضاه. كغ/ ميكروغرام٣,٩١٠املميتة تبلغ 
قد أجروا هذه ) ١٩٩٦(وكان هورننغ وغريه . يق املاء، وإن كانت تضاهي نتائج اختبار آخر ذي تعرض مماثلعن طر

سداسي برومو  و-'4,4,'3,3من رباعي الربوم ثنائي الفينيل   واكتشفوا أن كالPCBsً و, PBBsالتجارب ملقارنة مسية الـ 
  . املستبدلةاملطابقةات الفينيل متعددة الكلور  أقوى عشر مرات من ثنائي-'5,5,'4,4,’3,3 ثنائي الفينيل

 مماثلة لسمية سداسي سداسي برومو ثنائي الفينيلإىل ذلك فإنه يبدو من املنطقي توقع أن تكون السمية البيئية لاً واستناد
  .الكلور ثنائي الفينيل

  جتميع املعلومات  - ٣
وهي تستخدم بصورة . (PBBs) ائيات الفينيل املتعددة الربومثن ينتمي إىل جمموعة أوسع من سداسي برومو ثنائي الفينيلإن 

 مدرج اآلن بالفعل يف املرفق األول من بروتوكول اللجنة االقتصادية سداسي برومو ثنائي الفينيلرئيسية كمثبط للهب و
  .ألوروبا التابعة لألمم املتحدة املعين بامللوثات العضوية الثابتة

 –ه حتللوهناك دليل على اخنفاض .  عايل الثبات يف البيئةسداسي برومو ثنائي الفينيلكن اعتبار للبيانات املتوافرة، مياً وطبق
 سداسي برومو ثنائي الفينيلوهكذا يعترب .  يف املاء، ويف التربة والرسوبيات ويف املخترب وكذلك يف امليدان–ه حتللأو عدم 

  .عايل الثبات
 للرصد الكثيفةومع ذلك فإن البيانات . من الكثري من املواد العضوية امللوثة الثابتةاً  أقل تطايرسداسي برومو ثنائي الفينيلو

 موجود يف مجيع أحناء احلياة الربية للقطب الشمايل مما يدلل على أن له قدرة عالية على االنتقال بعيد املدى يف هتشري إىل أن
  .البيئة

 تضخم وعوامل ال١٨١٠٠-٤٧٠٠ أساس الوزن يف حدود ومع وجود قيم التركيز األحيائي املقاسة والقائمة على
 قدرة عالية وذا عايل التراكم األحيائي سداسي برومو ثنائي الفينيل، يعترب ١٠٠األحيائي يف سلسلة الغذاء املائية متجاوزة 

ثنائي  وقد دلل العديد من الباحثني على أن هذه الصفات شبيهة بصفات سداسي الكلور . األحيائي كذلكتضخمعلى ال
  .جيداًاً حيث صفات التراكم األحيائي فيها موثقة توثيق). PCBأي مركبات (الفينيل 
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 السمية اخنفاضوبالرغم من .  وهو يتراكم عقب فترة تعرض مديدة،يف اجلسماً  جيدسداسي برومو ثنائي الفينيلوميتص 
 حيوانات لدىاملزمنة مبا فيها السمية الكبدية السمية ت اتأثرياللوحظ عدد من فقد ، سداسي برومو ثنائي الفينيلاحلادة ل

على الغدة الدرقية ات تأثريال، وتشاهد يوم عقب تعرض طويل األجل/وزن جسم/كغ/غ م١االختبار جبرعات تقرب من 
ان صنفت الوكالة الدولية لبحوث السرطوقد . يوم/وزن جسم/كغ/ مغ٠,٠٥للفأر عند جرعات منخفضة قدرها 

 ثنائيات الفينيل املتعددة الربومو).  باء٢، اموعة IARC( على أنه مسرطن حمتمل لإلنسان فينيلسداسي برومو ثنائي ال
وهناك دالئل وبائية . اا على القدرة التكاثرية للفئران، واملينك والقرودتأثريمواد كيميائية مخلة بالغدد الصماء، وتشاهد 

، وزيادة حدوث سرطان الثدي املتعدد الربومتعرضوا لثنائيات الفينيل على نقص إفرازات الغدة الدرقية لدى العمال الذين 
أما البيانات عن السمية لألنواع األخرى غري ثدييات املخترب فهي شحيحة وإن كانت . هلا اللوايت تتعرضنلدى النساء 

  .فينيل ال سداسي الكلور ثنائي مشاة لسميةسداسي برومو ثنائي الفينيلتوحي بأن السمية البيئية ل
  . اختاذ إجراء عاملي بشأنهجيدراً ثابتاً عضوياً  ملوثسداسي برومو ثنائي الفينيل يعتربإىل البيانات املتوافرة، اً واستناد

املنصرمة ولكن ال ميكن استبعاد أنه ال يزال الزمنية  خالل العقود سداسي برومو ثنائي الفينيللقد توقف إنتاج واستخدام 
 سداسي برومو ثنائي الفينيلويضاف إىل االنبعاثات أثناء التصنيع أو االستخدام، أن . عض البلدانينتج أو يستخدم لدى ب

ال بأس به من املادة اً كما أن جزء. تثبيط اللهب االستخدام الواسع النطاق كمنتجات عن طريقلج إىل البيئة ميكن أن ي
يضاف إىل ذلك .  بسبب الثبات العايل هلذه املركباتوذلك أو آجالً  إىل البيئة إن عاجالًاألرجحاملنتجة سوف تصل على 

  . ثنائيات برتو وفوران متعددة الربوم أثناء عمليات االحتراقتشكلمن هذه املواد الكيميائية قد اً أن بعض
  بيان اخلالصة  – ٤

ة فهو ماد. اقية استكهوملق دال باتف يف املرفاحملددة بوضوح جبميع املعايري  يفيسداسي برومو ثنائي الفينيللقد ثبت أن 
 اهتضخموله قدرة عالية على التراكم األحيائي، ويضاف إىل ذلك أن مثة دليالً واضحاً على . يف البيئةاً عالية الثبات جد

سداسي إىل نتائج العينات البيئية، فقد مت التحقق من أن اً وبالنظر إىل اخلصائص الفيزيائية والكيميائية واستناد. األحيائي
 إن سداسي الربوم ثنائي الفينيل هو .يف اهلواء  مصدرهعن  بعيداًمسافات طويلةميكن أن ينتقل  و ثنائي الفينيلبروم

  .  اضطراب وظائف الغدد الصماءإىلمسرطن حمتمل للبشر وقد يعترب مادة قادرة على أن تؤدى 
 بلد واحد ر يف مقدولذلك ليسن مصادره، االنتقال يف الغالف اجلوي بعيداً ع سداسي برومو ثنائي الفينيل  يستطيعكما

 ضرورة اختاذ تدابري على جمزوقد اجتهت اآلراء . التلوث الذي حتدثه هذه املادة حدة التخفيف منوال جمموعة بلدان 
عيد اهلواء ب حمظوراً متاماً مبوجب االتفاقية املعنية بربوتوكول انتقال سداسي برومو ثنائي الفينيل وأصبح ،الصعيد اإلقليمي

 سداسي برومو ثنائي الفينيل إنتاج واستخدام احتمال توقفعلى الرغم من و.  عرب احلدود للملوثات العضوية الثابتةاملدى
مستويات زيادة  األمر الذي قد يؤدي إىل زيادة اإلطالقات يف البيئة و،ال يزال إعادة استحداثه حمتمالًمعظم البلدان فلدى 

  .تلك اإلطالقات
بعيد ال ملا له من قدرة على االنتقال ،سداسي برومو ثنائي الفينيل الدالئل املتوافرة، فإن من احملتمل أن حيدث واستناداً إىل

  .ات ضارة على صحة البشر و البيئة مما جيعل اختاذ إجراءات عاملية بشأن ذلك أمراً له ما يربرهتأثرياملدى يف البيئة، 
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 املرفق ألف
  يف أجسام املفترسات يف القطب الشمايل ) PBB 153 (سداسي برومو ثنائي الفينيلتركيزات  ١ –اجلدول ألف 

 النسيج النوع املوقع  سنة اختيار العينة
  التركيز
 كغ دهن/ميكروغرام

 الدب القطيب شرق غرينالند ٢٠٠٢-١٩٩٩
(Ursus maritimus) 1 ٤٤-٣٣ شحم 

 الفلمار جزر فارو ١٩٩٨
(Fulmarus glacialis) 1 ٢٦-١٦ دهن 

 احلوت الرائد جزر فارو ٢٠٠١
(Globicephala melas) 1 ١٧-٨,٧ شحم 

 غلموت حميط القطب الشمايل ١٩٨٧< 
(Uria aalge) 2 ٦ ٥٠ عضل  

 الفقمة احللقية شرق غرينالند ٢٠٠٢
(Phoca hispida) 1 ٤٢-٠,٣٤ شحم 

 الفقمة احللقية غرينالندغرب  ٢٠٠٢-١٩٩٨
(Phoca hispida) 1 شحم  n.d. 

 الفقمة احللقية سفالبارد ١٩٨٧< 
(Phoca hispida) 2 ٦ ٤  شحم  

 الفقمة احللقية سفالبارد ١٩٨١
(Phoca hispida) 3 ٠,٤٢ شحم 

 ٠,٨  )متوسط(  sp 4 الفقمة سفالبارد ١٩٨٨< 

 نكحوت املي شرق غرينالند ١٩٩٨
(Balaenoptera acutorostrata) 1 ١,٢-٠,٥٦ شحم 

  القطب الشمايل حبر بارينتس ٢٠٠١-١٩٩٩
(Salvelinus alpinus) 5 عضل n.d. - ٥٢ 

 )امساك(ويتفيش ,  البالند ١٩٨٦
(Coregonus sp.) 2 ٠,٢٩ عضل 

 االسقبلني قصري الشوك شرق غرينالند ٢٠٠٢
(Myoxocephalus scorpius) 1 الكبد n.d. 

 االسقبلني قصري الشوك غرب غرينالند ٢٠٠٢
(Myoxocephalus scorpius) 1 الكبد n.d. 

n.d. = مل يكتشفP حلدود االكتشافاً شافياً فيرتعتورد  املراجع ال.  
1: Vorkamp et al., 2004,  
2: Jansson et al., 1987,  
3: Jansson et al., 1993,  
4: Krüger, 1988 (EHC 152   ,( مقتبس من 
5: Evenset et al. 2005. 
6: FireMaster(R) BP-6 
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يف الكائنات احلية، اليت مجعت من املناطق دون القطبية ) PBB 153( سداسي برومو ثنائي الفينيلتركيزات  ٢ -ألف اجلدول 
   ميتشيغانالشمالية واملعتدلة خارج نطاق املنطقة الغربية من 

 النسيج النوع املوقع سنة آخذ العينة
  لتركيزا

 كغ دهن/بامليكروغرام
 األنواع املائية

  الفقمة الرمادية حبر البلطيق ١٩٨٥-١٩٧٩
 (Halichoerus grypus) 2 

 ٢٦ شحم

  فقمة املوانئ حبر البلطيق ١٩٨٧< 
 (Phoca vitulina) 7 

 ٢٠ شحم

  فقمة املوانئ حبر الشمال ١٩٨٧< 
(Phoca vitulina) 7 

 ٣ شحم

  )طائر حبري(وت الغلم حبر البلطيق ١٩٨٧< 
 (Uria aalge) 7 ١٦٠  عضل 

 األطلسيمنتصف احمليط   ١٩٨٨-١٩٨٧
  األمريكي

  الدولفني ذو األنف الضيق
(Tursiops truncatus) 8 ? ٢٠-١٤ 

  الدولفني األبيض املنقار حبر الشمال ١٩٩٩< 
 (Lagenorhynchus albirostris) 10 ? جسم رطب (١٣( 

  قطيب الشمايلمسك الشار ال  جنوب السويد ١٩٨٧
(Salvelinus alpinus) 2 ٠,٤٢ عضل 

  مسك الرنكة  بوثينانخليج  ١٩٨٦
 (Clupea harengus) 2 

 ٠,٠٩٢ عضل

  مسكة الرنكة  )Proper( حبر البلطيق بروبر ١٩٨٧
 (Clupea harengus) 2 

 ٠,١٦ عضل

  مسك الرنكة  سكاجرياك ١٩٨٧
 (Clupea harengus) 2 

 ٠,٢٧ عضل

  مك النهريالس  أملانيا ١٩٨٨< 
 ٠,٦٠ ?  ١) متوسط(

 ٢,٣٩ ? ١مسك  حبر البلطيق ١٩٨٨< 
 ١,٣١ ? ١مسك  حبر الشمال ١٩٨٨< 

١٩٩٧ 
البحريات العظمىي، الواليات 

  املتحدة األمريكية
  )نطاق املتوسط(تروتة البحريات، 

(Salvelinus nanaycush) (range of means) 6 ٢,٠٨ – ٠,١٩ مسكة كاملة 

 الطيور املفترسة

  النسر البحري األبيض الذيل حبر البلطيق ١٩٨٧< 
(Haliaeetus albicilla) 7 ٢٨٠ عضل 

١٩٧٧ 
 والية، الواليات املتحدة ٢٩

 األمريكية
  ) الرأسيفذو بياض (النسر األصلع 

 (Haliaeetus leucocephalus) 9 هيكل عظمى/جثة 
 >٠,٠٧ – ٠,٠٣  

 ) ؟وزن جسم رطب(

١٩٧٧ 
تحدة  والية، الواليات امل٢٩

 األمريكية
  ) الرأسيفذو بياض (النسر األصلع 

(Haliaeetus leucocephalus) 9 دماغ 
 >٠,٠٥ – ٠,٠٣  

 ) ؟وزن جسم رطب(

  جنوب السويد ١٩٨٦-١٩٨٢
   2 ,(Pandion haliaeetus) جثث 

 ٢٢ عضل العقاب النسارى

 ٣٥-٢ عضل  ٣ )نطاق املتوسطات( أنواع من الطيور املفترسة ٧ بلجيكا ٢٠٠٤-٢٠٠٣
 ٤٣-٢ الكبد  ٣ )نطاق املتوسطات( أنواع من الطيور املفترسة ٧ بلجيكا ٢٠٠٤-٢٠٠٣

  البوم الصغري بلجيكا ٢٠٠٠-١٩٩٨
(Athene noctua) 5 

 ٦-١ بيض مل يفقس

  ٩,٤-٠,٢  مل يفقسبيض ٤ )نطاق املتوسطات( أنواع من الطيور املفترسة ٦ النرويح ٢٠٠٢-١٩٩١
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 )بوزن جسم رط(كلغم /ميكروغرام
 احليوانات الربية املفترسة اآلكلة لألعشاب

  األرنب  جنوب السويد ١٩٨٦
 (Oryctlagus cuniculus) 2 عضل n.d. 

  )حيوان ضخم، امريكا الشمالية(املوظ   جنوب السويد ١٩٨٦-١٩٨٥
 (Alces alces) 2 عضل n.d. 

  الرنة  مشال السويد ١٩٨٦
 (Rangifer tarandus) 2  ٠,٠٣٧ )دهن(شحم 

n.d. = حلدود االكتشافاً فا شافييم تعر املراجع ال تقد؛مل يكتشف.  

1: EHC )  املعيارمقتبسة من(  :2: Jansson et al. 1993, 3: Jaspers et al., 2006, 4: Herzke et al., 2005, 5 ,(IPCS, 1994) الربنامج الدويل للسالمة الكيميائية 152

Jaspers et al., 2006, 6: Luross et al., 2002, 7: Jansson et al. 1987, 8: Kuehl et al. 1991 (US ATDSR, 2004 مقتبسة من), 9:Kaiser et al., 1980 (US 

ATSDR, 2004), 10: de Boer et al., 1999 (US ATSDR, 2004 مقتبسة من). 
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 سداسي برومو ثنائي الفينيلموجز الدراسات السمية الرئيسية بشأن  ٣-اجلدول ألف

  النوع
 )مادة االختبار(

  تأثريال نوع الدراسة

ضار غري  تأثريأدىن مستوى 
مستوى تأثري ضار غري /مالحظ

  مالحظ 
)LOAEL/NOAEL( 

 املرجع

  ٣٤٤/Nفأر فيشر 
(FF-1) 

احلـادة  /السمية قصرية األجـل   
ـ ١٤جرعة متكررة ملدة    ٥اً  يوم
 سبوعيف األاً جرعات فردية يومي

فقدان يف وزن اجلسم، حنـول، مسيـة        
. ية تغريات كلوريـة وأدرنياليـة     كبد

ضمور الغدة الصعترية، تنكرز الكرمات     
اللنفاوية يف طورهـا االنتاشـحي يف       

 الطحال

على النحو   (١٩٧٩،  وغريهغوبتا   (LOAEL)يوم /كغ/ مغ١٠٠٠
 ATSDRاملنقول مـن وكالـة      

  )٢٠٠٤األمريكية، 

 حتتـوي   جرعات تغذوية دراسة   فأر
 أيام  ١٠على جرعة متكررة ملدة     

 سمية قصرية األجللل

اخنفاض مصل الغدة الدرقية هرمونات      
T4  

يــوم /وزن جســم/كــغ/ مــغ٣
(LOAEL) 

يــوم /وزن جســم/كــغ/ مــغ١
(NOAEL) 

 

 ١٩٨١ بوالندز وغـريه،     –ألني  
على النحو املنقول من وكالـة       (

ATSDR ،٢٠٠٤ األمريكية( 

فأر سـرباغ داويل    
(BP-6)  

 ٣٠غذائية ملدة   جرعات  دراسة  
 يوما

جتـاويف  واخنفاض حجم   ازدياد عدد،   
 الغدة الدرقية

علـى  ( ١٩٨٢اكوسو وغـريه،     (LOAEL)يوم /كغ/ مغ٠,٠٥
 ATSDRالنحو املنقول من وكالة  

 )٢٠٠٤األمريكية، 

 B6C3F1فأر صغري 
 (FF-1) 

رعة حادة جل /مسية قصرية األجل  
ــدا  ــررة م ــ١٤متك  ،اً يوم

ـ   ٥  كـل اً  جرعات مفردة يومي
  أسبوع

ز وحيـد   تضخم الكبد واملرارة، وتنكر   
 اخللية

يـوم  /وزن جسـم  /كغ/ مغ ٠,٣
(NOAEL)  

على النحو   (١٩٨١غوبتا وغريه،   
 ATSDRاملنقول مـن وكالـة      

  )٢٠٠٤األمريكية، 

 PBB (غينياخرتير  
  )غري حمددة

 

 ٣٠دراسة فمية غذائية مـدا      
 يوما

 علـى (،  ١٩٧٦ساليت وساجنر،    يوم/وزن جسم/كغ/ مغ٠,٠٤  تكون فجوات وتغريات دهنية يف الكبد
 ATSDRالنحو املنقول من وكالة  

 )٢٠٠٤األمريكية، 

-BP)ج  /فأر بالب 
6)  

 ،قصرية األجـل  /السمية احلادة 
 غذائيـة   جرعات تغذوية دراسة  

  أيام١٠بالفم مدا 

استجابة خممدة غري مباشرة لألجسـام      
ضـمور   األحواض النهرية،    يفاملضادة  

  الغدة الصعترية

يـوم  /وزن جسـم  /كغ/ مغ ١٣٠
(LOAEL) 

علـى   (١٩٨٧وآرسـت   فراكر  
 ATSDRالنحو املنقول من وكالة  

  )٢٠٠٤األمريكية، 
 N/344فأر فيشر، 

(FF-1)  
 ٦ مدا   جرعات تغذوية دراسة  
 جرعات فردية يوميـة     ٥أشهر  

 كل أسبوع

مفاوية ياللالغذية  اخنفاض االستجابات   
املتكاثرة واخنفاض االستجابات املتأخرة    

 لفرط احلساسية

يــوم /وزن جســم/كــغ/ مــغ٣
(LOAEL) 

على النحو   (١٩٨٠الستر وغريه،   
 ATSDRاملنقول مـن وكالـة      

  )٢٠٠٤األمريكية، 
سـمية  الاملستخدمة يف دراسة   الربومةاملتعدد ومها ثنائيات الفينيل FireMaster(R) و FireMaster(R) BP-6 FF-1 إىل إشارة ١ يف اخلانة BP-6و FF-1: حاشية

  .الوارد بياا
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 سداسي برومو ثنائي الفينيلوجز الدراسات السمية الرئيسية بشأن م) تابع( ٣-اجلدول ألف

 التأثري  نوع الدراسة النوع

أدىن مستوى تأثري ضار غري 
مستوى تأثري ضار غري /مالحظ

  مالحظ 
)LOAEL/NOAEL( 

 املرجع

  ريزوسقرد 
FF-1 

لدراسة اً يسبوع أ٥٠- ٢٥
 تغذوية جرعات 

 يف املائة من وزن اجلسم ٣٤فقدان 
 يف املائة زيادة يف صفرر البالغني، الذكو

 خاليا خماطية، انتشار، وزن اليافعني
التهاب مزمن، التهاب القولون احلاد 

املتقيم، سقوط الشعر من بعض أجزاء 
تقزن جريبات الشرع ) الويشا(الرأس 

والغدد الدهنية، تغريات سريرية كيميائية 
 وكبدية

 يوم/وزن جسم/كغ/ مع٠,٧٣
(LOAEL) 

 

على النحو  (١٩٧٨ه، الني وغري
 ATSDRاملنقول من وكالة 

  )٢٠٠٤األمريكية، 

  اغ داويلرب، سفأر
(BP-6) 

 ٧وية مدا يدراسة تغذوية مح
  أشهر

 T3 اهلرموناناخنفاض مصل الغدة الدرقية 
 T4و

يوم /وزن جسم/كغ/ مغ٠,٤٥
(LOAEL) 

على النحو  (١٩٨٧برييه وغريه 
 ATSDRاملنقول من وكالة 

  )٢٠٠٤األمريكية، 
 N/344فأر فيشر، 

(FF-1)  
دراسة جرعات تغذوية مدا 

 جرعات ٥ أسبوعاً، ٢٥
  مفردة كل أسبوع

قرح باملعدة، اخنفاض مصل الغدة الدرقية، 
، اختالالت كبدية ونزيف، T4اهلرمون 

 مرض نفرونات –ضمور الغدة الصعترية 
 الكلي املتدرج

يوم /وزن جسم/كغ/ مغ٠,٣
(LOAEL) 

يوم /وزن جسم/كغ/ مغ٠,١
(NOAEL) 

NTP على النحو (، ١٩٨٣
 ATSDRاملنقول من وكالة 

  )٢٠٠٤األمريكية، 

فأر، هولتزمان، 
  سرباغ داويل

(FF-1) 

 مدا جرعات تغذويةدراسة 
يومية  جرعات ٥ ،أسابيع ٤
  أسبوع كل

 اخنفاض النشاط احلركي
 

يوم /وزن جسم/كغ/ مغ٦
(LOAEL)  

يوم /وزن جسم/كغ/ مغ٣
(NOAEL 

على  (١٩٧٩غلري وآخرون، 
 ATSDRالنحو املنقول من وكالة 

  )٢٠٠٤األمريكية، 

  فأر، سرباغ داويل
(BP-6) 

 مدا جرعات تغذويةدراسة 
 جرعات يومية ٥ أشهر، ٦

  أسبوعكل 

تأخر اكتساب احلركية واخنفاض النشاط 
 يف اال املفتوح لدى الذرية

يوم /وزن جسم/كغ/ مغ٢
(LOAEL) 

يوم /وزن جسم/كغ/ مغ٠,٢
(NOAEL 

على ( ١٩٩٤هينك وآخرون، 
 ATSDR النحو املنقول وكالة

 )٢٠٠٤األمريكية، 

  ريزوسالقرد 
(FF-1) 

؛ ٤/٧ستطالة الدورة الشهرية وزيادا يف      ا 
نزيف عند تشبث العلقة جبدار الرحم بـ       

 ١/٧ أجنـة أجهضــت،  ١/٧يف ). ٢/٧
 يف املائة اخنفاض يف     ١٢أجنة ولدت ميتة،    

 املائة اخنفـاض   يف٢٢الوزن عند الوالدة؛  
 من املتبقني ٤/٧يف الوزن عقب الوالدة يف  

  .على قيد احلياة

  يوم/وزن جسم/كغ/ مغ٠,٠١٢
(LOAEL) 

، ألني ١٩٧٨، المربيشت وغريه
على ( ،١٩٧٩، ١٩٧٨وغريه، 

 ATSDR النحو املنقول وكالة
 )٢٠٠٤، األمريكية

  فأر، ويستار
(BP-6) 

على اً  يوم١٥دراسة مدا 
 إعطاء ليةالتناسالسمية 

 ١٤ –اجلرعات بني صفر 
 من أيام احلملاً يوم

لعلقة يف جدار الرحم يف امل حيدث انغراس 
  فأر٢/٥

يوم /وزن جسم/كغ/ مغ٢٨,٦
(LOAEL) 

يوم /وزن جسم/كغ/ مغ١٤,٣
(NOAEL 

على النحو  (،١٩٧٩بيادوان 
 ATSDR املنقول وكالة

 )٢٠٠٤األمريكية، 

 للفئران ةجرعات تغذويدراسة   فأر، سرباغ داويل
احلامل، تقدمي اجلرعات بني 

  ١٥- ٧أيام احلمل 
 

يوم /وزن جسم/كغ/ مغ٠,٠٤  تأخر انفتاح املهبل لدى الصغار:تناسلي
(NOAEL 

على  ()١٩٧٨(هارينس وغريه، 
 عن التقرير النهائيالنحو املنقول 

BKH ،٢٠٠٠(  
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 سداسي برومو ثنائي الفينيلوجز الدراسات السمية الرئيسية بشأن م) تابع( ٣-اجلدول ألف

 التأثري  نوع الدراسة النوع

أدىن مستوى تأثري ضار غري 
مستوى تأثري ضار غري /مالحظ

  مالحظ 
)LOAEL/NOAEL( 

 املرجع

  فأر، سرباغ داويل
(BP-6) 

 غذائية مدا محيويةدراسة 
  يوما٤٠

لقية يف السلوك التعليمـي     عجز خ أوجه  
 أشهر بعد التعرض قبـل      ٦لدى الذرية،   

 الوالدة وأثناء الرضاعة

يوم /وزن جسم/كغ/ مغ٠,٢
(LOAEL) 

 

على النحو  (١٩٨٦هينك وريك، 
 ATSDR املنقول عن وكالة

 )٢٠٠٤األمريكية، 

 N/344فأر فيشر، 
(FF-1)  

دراسة جرعات تغذوية مدا 
 أشهر، جرعات يومية ٦
 أيام يف األسبوع ٥دة مفر

 ,1 ,0.3 ,0.1 ,0اجلرعات بني 

3, or 10يوم/كغ/ مغ   

ــة    ــا الكبدي ــددي يف اخلالي ورم غ
cholangiocarcinoma)    عنـد اإلنـاث

  )فقط

يوم /وزن جسم/كغ/ مغ٣
(LOAEL) 

  

NTP على النحو (، ١٩٨٣
 ATSDRاملنقول من وكالة 

  )٢٠٠٤األمريكية، 

  جرذ
 B6C3F1 

(FF-1) 
 

 مدا تغذويةجرعات دراسة 
 أشهر، جرعات يومية ٦

 أيام يف األسبوع ٥مفردة 
 ,1 ,0.3 ,0.1 ,0اجلرعات بني 

3, or 10 يوم/كغ/مغ   

 يفان ة وسرطيدورم غددي يف اخلاليا الكب    
  الذرية

يوم /وزن جسم/كغ/ مغ١٠
(LOAEL) 

NTP على النحو (، ١٩٨٣
 ATSDRاملنقول من وكالة 

  )٢٠٠٤األمريكية، 

  جرذ
 B6C3F1 

(FF-1) 
  

تعرض يف الرحم وبعد الوضع 
   B6C3F1من 

ورم غددي يف اخلاليا الكبدية وسرطان يف     
  الذرية

يوم /وزن جسم/كغ/ مغ١,٥
(LOAEL) 

يوم /وزن جسم/كغ/ مغ٠,١٥
(NOAEL 

NTP على النحو (، ١٩٩٢
 ATSDRاملنقول من وكالة 

  )٢٠٠٤األمريكية، 

 صدفة اللوايت تعرضناإلناث   اإلنسان
  انميتشيغيف حادث 

 يزيـد   املصليف   PBBsتوجد عالقة بني    
  خطر اإلصابة بسرطان الثدي

 يف  PBBsتوجد عالقة بني الــ      
جـزء   Pbb 2مصل الدم أكرب من     

من البليون وخطر اإلصابة بسرطان     
الثدي إذا قورن باموعة املرجعية     

  ) جزء بالبليون٢أقل من (

على (، ١٩٩٥هندرسون وغريه 
 ATSDRالنحو املنقول من وكالة 

 )٢٠٠٤األمريكية، 

 الذين ميتشيغان مزرعةسكان   اإلنسان
  تعرضوا صدفة أثناء احلادث

اخنفاض كبري يف الوظائف املناعية داخـل       
  املخترب

 ١٩٨٥، ١٩٧٨بيكس وغريه،   
على النحو املنقول من وكالة (

ATSDR ،٢٠٠٤ األمريكية (
  .١٩٨٧بيكسي وآخرون، 

 تعرضن صدفة اللوايتاإلناث   اإلنسان
  ميتشيغانادث حل

  كما أشارالبويضةاختالل حمتمل يف وظيفة 
مـدة  ل فترة احليض وطول     إىل ذلك طو  

  الرتيف

  ٢٠٠٥دافيس وغريه،   

 تعرضن الالئىذرية اإلناث   اإلنسان
  ميتشيغانصدفة أثناء حادث 

ثدي أمهـات    رضعن من    اللوايتالفتيات  
 يف  PBBتعرضن ملستويات مرتفعة مـن      

 عندما حضن ألول    الرحم وكذا اصغر سناً   
  مرة

ات أكثر أو يساوي جزء مـن       تأثري
  البليون يف لنب الرضاعة

على النحو ( ٢٠٠٠بالنك وغريه، 
 ATSDRاملنقول من وكالة 

  )٢٠٠٤األمريكية، 

سمية الـوارد  الملستخدمة يف دراسة ا  الربومةاملتعدد ومها ثنائيات الفينيل FireMaster(R) و FireMaster(R) FF-1إىل  إشارة ١ يف اخلانة BP-6و FF-1: حاشية
  .بياا
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  املرفق باء
  سداسي برومو ثنائي الفينيل أيزومرات

 للكيمياءالرقم لدى االحتاد الدويل 
 )٨(والتطبيقيةالبحتة 

  )٩( الكيميائية املستخلصاتالرقم يف سجل االسم

 Hexabromobiphenyl 36355-01-8 
128 2,2’,3,3’,4,4’ hexabromobiphenyl 82865-89-2 
129 2,2’3,3’,4,5 hexabromobiphenyl  
130 2,2’,3,3’,4,5’ hexabromobiphenyl 82865-90-5 
131 2,2’,3,3’,4,6 hexabromobiphenyl  
132 2,2’,3,3’,4,6’ hexabromobiphenyl 119264-50-5 
133 2,2’,3,3’,5,5’ hexabromobiphenyl 55066-76-7 
134 2,2’,3,3’,5,6 hexabromobiphenyl  
135 2,2’,3,3’,5,6’ hexabromobiphenyl 119264-51-6 
136 2,2’,3,3’,6,6’ hexabromobiphenyl  
137 2,2’,3,4,4’,5 hexabromobiphenyl 81381-52-4 
138 2,2’,3,4,4’,5’ hexabromobiphenyl 67888-98-6 

139 2,2’,3,4,4’,6 hexabromobiphenyl  
140 2,2’,3,4,4’,6’ hexabromobiphenyl  
141 2,2’,3,4,5,5’ hexabromobiphenyl 120991-47-1 
142 2,2’,3,4,5,6 hexabromobiphenyl  
143 2,2’,3,4,5,6’ hexabromobiphenyl  
144 2,2’,3,4,5’,6 hexabromobiphenyl 119264-52-7 
145 2,2’,3,4,6,6’ hexabromobiphenyl  
146 2,2’,3,4’,5,5’ hexabromobiphenyl  
147 2,2’,3,4’,5,6 hexabromobiphenyl  
148 2,2’,3,4’,5,6’ hexabromobiphenyl  
149 2,2’,3,4’,5’,6 hexabromobiphenyl 69278-59-7 
150 2,2’,3,4’,5,6’ hexabromobiphenyl 93261-83-7 
151 2,2’,3,5,5’,6 hexabromobiphenyl 119264-53-8 
152 2,2’,3,5,6,6’ hexabromobiphenyl  
153 2,2’,4,4’,5,5’ hexabromobiphenyl 59080-40-9 
154 2,2’,4,4’,5,6’ hexabromobiphenyl 36402-15-0 
155 2,2’,4,4’,6,6’ hexabromobiphenyl 59261-08-4 
156 2,3,3’,4,4’,5 hexabromobiphenyl 77607-09-1 
157 2,3,3’,4,4’,5’ hexabromobiphenyl 84303-47-9 
158 2,3,3’,4,4’,6 hexabromobiphenyl  
159 2,3,3’,4,5,5’ hexabromobiphenyl 120991-48-2 
160 2,3,3’,4,5,6 hexabromobiphenyl  
161 2,3,3’,4,5’,6 hexabromobiphenyl  
162 2,3,3’,4’,5,5’ hexabromobiphenyl  
163 2,3,3’,4’,5,6 hexabromobiphenyl  
164 2,3,3’,4’,5’,6 hexabromobiphenyl 82865-91-5 
165 2,3,3’,5,5’,6 hexabromobiphenyl  
166 2,3,4,4’,5,6 hexabromobiphenyl  
167 2,3’,4,4’,5,5’ hexabromobiphenyl 67888-99-7 
168 2,3’,4,4’,5’,6 hexabromobiphenyl 84303-48-0 
169 3,3’,4,4’,5,5’ hexabromobiphenyl 60044-26-0 

(US ATSDR (2004)
) ١٠(  

_____________  

                                                        
)٨(  Ballschmiter and Zell 1980.  
  ). ١٩٩٤والربنامج الدويل للسالمة الكيميائية،   EHC 152 من املعيار  )٩(
الـرقمني ىف سـجل   ) US ATSDR(ضمن قائمة الوكالة األمريكية املواد السمية وسجالت األمراض ال تت: مالحظة  )١٠(

  .١٩٩٧، EHC 192املستخلصات الكيميائية الواردة ىف املعيار 


