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موجز تنفيذي
 -1خلصت جلنة استعراض امللواثت العضوية الثابتة يف اجتماعها الثالث عشر إىل استنتاج مفاده أن محض
السلفونيك البريفلوروهكساين يستويف معايري الفرز الواردة يف املرفق دال ،وقررت أن يتم تناول املسائل املتعلقة إبدراج
أمالح محض السلفونيك البريفلوروهكساين واملركبات املرتبطة به احملتمل أن تتحلل إىل محض السلفونيك
البريفلوروهكساين عند إعداد مشروع موجز املخاطر (املقرر ل ا ث .)٣/1٣-ومن ضمن املواد املشمولة مبوجز املخاطر
محض السلفونيك البريفلوروهكساين (الرقم يف سجل دائرة املستخلصات الكيميائية )4-46-٣55 :وأمالحه
عرفة أبهنا أية مادة حتتوي على الشق الكيميائي  C6F13SO2كأحد عناصرها الرتكيبية احملتمل أن
واملركبات املرتبطة بهُ ،م َّ
تفكك إىل محض السلفونيك البريفلوروهكساين.
 -2وقد جرى أو جيري استخدام محض السلفونيك البريفلوروهكساين وأمالحه واملركبات املرتبطة به على نطاق
واسع يف رغاوى إطفاء احلرائق ،وكخافضات للتوتر السطحي ،ويف عمليات الطالء املعدين ،والتنظيف والتشميع
والصقل ،وغري ذلك من منتجات معاجلة السطوح ،و/أو يف الطالءات املقاومة للمياه واملقاومة للبقع على السجاد
والورق واجللود واملنسوجات ،كبديل حلمض السلفونيك البريفلوروكتاين يف أحيان كثرية .وابإلضافة إىل ذلك فإن محض
السلفونيك البريفلوروهكساين وأمالحه واملركبات املرتبطة به استُخدمت يف املنتجات االستهالكية القائمة على ُمرَّكبات
معينة من املركبات األلكيل البوليفلورية والبريفلورية ) .(PFASوقد أُنتج وال يزال يُنتج محض السلفونيك البريفلوروهكساين
بصورة عرضية خالل عمليات املعاجلة الكهروكيميائية ابلفلور لبعض األلكيالت البريفلورية األخرى.
 -٣واترخييا كانت شركة مينيسوات للتعدين والتصنيع ) (3Mيف الغالب املصنعة الرئيسية حلمض السلفونيك
البريفلوروهكساين وأمالحه واملركبات املرتبطة به ،حيث بلغ إنتاجها السنوي حوايل  227طنا من املركب األصلي
فلوريد السلفونيل البريفلوروهيكساين ( )PFHxSFيف الوالايت املتحدة يف عام  .1997ومن ضمن اجلهات املصنعة
حلمض السلفونيك البريفلوروهكساين وأمالحه واملركبات املرتبطة به حاليا شركة واحدة على األقل يف إيطاليا ،وعدد
من املنتجني املوجودين يف الصني .وال تتوافر للجمهور سوى معلومات حمدودة جدا عن اإلنتاج احلايل حلمض
السلفونيك البريفلوروهكساين وأمالحه واملركبات املرتبطة به وعن كمياته يف املاضي.
 -4وقد أُجريت حبوث حمدودة خبصوص إطالقات احلمض وأمالحه واملركبات املرتبطة به يف البيئة .وبصفة عامة
حتدث اإلطالقات يف البيئة أثناء إنتاج املركب األصلي (أي فلوريد السلفونيل البريفلوروهيكساين) ومشتقاته (أي محض
السلفونيك البريفلوروهكساين وأمالحه واملركبات املرتبطة به) ،وأثناء التجهيز واالستخدام والتخلص ،وكذلك من
املنتجات االستهالكية احملتوية على املشتقات .ويتم توثيق إطالقات محض السلفونيك البريفلوروهكساين
والسلفوانميدات البريفلوروهكسانية من املنتجات االستهالكية عن طريق الكشف عنها يف الغبار يف األماكن املغلقة
ويف مياه الصرف الصحي واحلمأة ونضاض مدافن القمامة واإلطالقات النامجة عن استخدام الرغاوى اليت تشكل طبقة
مائية رقيقة اليت حتوي محض السلفونيك البريفلوروهكساين واملركبات املرتبطة به مثل السلفوانميدات البريفلوروهكسانية.
 -5يتسم محض السلفونيك البريفلوروهكساين بشدة ثباته يف البيئة وقد أفادت دراسات عديدة بوجود مستوايت
عالية من احلمض يف الرتبة واملاء ويف جمموعة متنوعة من الكائنات احلية .ويتجلى التلوث ابحلمض بشكل واضح
بصورة خاصة ابلقرب من مواقع التدريب على إطفاء احلرائق ،نتيجة الستخدام الرغاوى احملتوية عليه يف املاضي
(وبصورة مستمرة) .والشق الكيميائي لأللكيل البريفلوري ) (C6F13SO2عموما مقاوم جدا للتفكك الكيميائي واحلراري
واألحيائي ،بسبب الروابط القوية بني الكربون والفلور .واستنادا على هنج االستنباط من النتائج املطبقة علة ثبات
محض السلفونيك البريفلوروبواتين ( )PFBSومحض ومحض السلفونيك البريفلوروكتاين ومحض البريفلوروكتانويك ميكن
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استنتاج أن محض السلفونيك البريفلوروهكساين غري قابل للتفكك يف الظروف الطبيعية ،وأنه يتسم ابلثبات الشديد
يف املاء والرتبة والرواسب .ونظرا لكون محض السلفونيك البريفلوروهكساين جيمع بني اخلصائص احملبة للماء والكارهة
للماء ،ابإلضافة إىل ارتفاع معدل أتَيُّنه (لوغاريتم معامل تفرق يرتاوح بني  5,8 -و ،)٣,٣-فمن الصعب قياس معامل
التفرق يف األوكتانول/املاء للحمض غري املتأين جتريبيا .وتنبغي اإلشارة إىل أن محض السلفونيك البريفلوروهكساين
يوجد يف صيغة أيونية سالبة (أنيونية) يف الظروف البيئة بسبب اخنفاض الرقم اللوغاريتمي لثابت تفككه (.)pKa
وعالوة على ذلك ،فإن أيون احلمض قابل للذوابن يف املاء نسبيا ،ويرتبط ابلربوتينات يف الكائنات احلية املستهدفة.
ويف األمساك ليس من املتوقع أن ترتاكم املادة يف الكائن ،بل خترج على حنو سريع نوعا ما عن طريق اخلياشيم ،مما يؤدي
إىل معامالت للرتاكم األحيائي/الرتكز األحيائي تقل عن القيمة الواردة يف معيار املرفق دال ،وهي  .5000واستنادا
إىل الرتاكم األحيائي املصاحب بسبب ما مت حتديده من االرتباط ابلربوتني ،فإن معامالت الرتاكم األحيائي/الرتكز
األحيائي يف الكائنات احلية املائية أقل قدرة على وصف الرتاكم األحيائي لأللكيالت البريفلورية ،مبا فيها محض
السلفونيك البريفلوروهكساين .بيد أنه قد يدث تضخم أحيائي ،حيث لوحظت معامالت تضخم أحيائي ومعامالت
تضخم غذائي قدرها ( 1يرتاوح معامل التضخم األحيائي بني  1,4و 48ومعامل التضخم الغذائي بني  0,1و)4,٣
ابلنسبة حلمض السلفونيك البريفلوروهكساين ،مبا يف ذلك يف كائنات حية تشكل جزءا من السلسلة الغذائية يف
القطب الشمايل .والعمر النصفي للتخلص من محض السلفونيك البريفلوروهكساين يف مصل الدم البشري أطول من
العمر النصفي للتخلص من ُمرَّكبات األلكيل البوليفلورية والبريفلورية األخرى ،مبتوسط يبلغ ( 8,5نطاق 27-2,2
سنة).
 -6وينتشر محض السلفونيك البريفلوروهكساين يف البيئة ،مبا يف ذلك يف املناطق احلضرية والريفية واملناطق اليت
تنتج أو تستخدم هذه املادة أو سالئفها يف جتهيز أو تصنيع املنتجات التجارية .ويوجد محض السلفونيك
البريفلوروهكساين أيضا يف املناطق القطبية ،بعيدا عن أي من مصادر اإلطالق .وقد كشف الرصد العاملي للماء واهلواء
والرواسب والكائنات احلية يف مواقع انئية عن وجود احلمض .ويف سفالبارد ابلنرويج ،لوحظ تغري سنوي يف مستوايت
احلمض لدى الدب القطيب ،على األرجح بسبب انتقاله عن طريق املاء واهلواء إىل منطقة القطب الشمايل .وظهرت
أعلى مستوايت احلمض يف الكائنات احلية يف الدب القطيب .ومن املرجح أن يكون النقل املباشر عن طريق التيارات
البحرية اآللية الرئيسية لنقل محض السلفونيك البريفلوروهكساين إىل املناطق النائية ،ابإلضافة إىل النقل اجلوي .وقد
ُكشف عن محض السلفونيك البريفلوروهكساين يف اهلواء والثلج واملاء الذائب من الثلج وماء املطر واألشنة ،مما يدل
على االنتقال اجلوي للسالئف اليت ميكن أن تتفكك حمليا إىل محض السلفونيك البريفلوروهكساين .وفضال عن ذلك
ُكشف عن وجود محض السلفونيك البريفلوروهكساين ،وكذلك السلفوانميدات البريفلوروهكسانية ،يف النضاض ومدافن
القمامة اليت تتلقى النفاايت من مصادر كثرية ،مما يشري إىل االستخدامات احملتملة لسالئف احلمض يف املنتجات
االستهالكية.
 -7ويتعرض عامة السكان عن طريق استهالك الغذاء أو ماء الشرب أو تنفس اهلواء داخل األماكن املغلقة،
واستيعاب اجلسم للغبار احملتوي على محض السلفونيك البريفلوروهكساين وأمالحه واملركبات املرتبطة به عن طريق
اجلهاز التنفسي أو الفم .وقد ُكشف عن محض السلفونيك البريفلوروهكساين يف الدم ولنب األمهات يف كثري من
املناطق ،وهو يشكل ،إىل جانب محض السلفونيك البريفلوروكتاين ومحض البريفلوروكتانويك ومحض البريفلورونواننويك،
أكثر ُمرَّكبات األلكيل البريفلوري والبوليفلوري املكتشفة يف دم اإلنسان شيوعا وأمهها .ويتعرض اجلنني حلمض
الرضع .وترتفع
السلفونيك البريفلوروهكساين عن طريق دم احلبل السري ،وقد يشكل لنب األم مصدرا هاما لتعرض ُّ
مستوايت محض السلفونيك البريفلوروهكساين مع تقدم العمر لدى املرأة اليت دخلت مرحلة احليض ،ولدى الرجل،
وعموما لوحظت أعلى املستوايت لدى الرجال.
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 -8يف املناطق اليت نُفذت نُظم وتدابري للتخلص التدرجيي من هذه املادة ،أخذت تركيزات محض السلفونيك
البريفلوروكتاين ،ومحض السلفونيك البريفلوروديكاين ( ،)PFDSومحض البريفلوروكتانويك عموما يف االخنفاض لدى
البشر ،بينما استقرت مستوايت تركيز محض السلفونيك البريفلوروهكساين اليت كانت متزايدة سابقا .بيد أنه لوحظت
حاالت عدم اخنفاض مستوى محض السلفونيك البريفلوروهكساين أو ارتفاعه يف نفس املناطق ،وغالبا ما يكون ذلك
مرتبطا ابستهالك األسر املعيشية ملياه الشرب امللوثة حبمض السلفونيك البريفلوروهكساين ،ولكن يف بعض احلاالت
يتعرض بعض األفراد للحمض من مصادر جمهولة .وال تتوافر سوى بياانت حمدودة عن مستوايت واجتاهات احلمض
لدى البشر يف آسيا ،حيث استمر إنتاج هذه املادة بعد أن ختلصت منها تدرجييا ختلص شركة مينيسوات للتعدين
والتصنيع.
الش ْح ِم ّي ،وهو يُ َفعِّل
 -9ويؤثر محض السلفونيك البريفلوروهكساين يف وظيفة الكبد ويف أيض الشحم والربوتني َ
املستقبل املستحث بناشرات اجلسيمات التأكسدية )- (PPARألفا .ويف الدراسات على القوارض ،لوحظ ازدايد وزن
الكبد ،فضال عن تضخم اخلالاي الكبدية والتَ نَ ُّكس ُ ِ
ِن وموت األنسجة .وعالوة على ذلك لوحظت تغيريات يف
الد ْه ّ
كولسرتول املصل والربوتينات الشحمية واملركبات الثالثية الغليسريد والفوسفااتز القلوي لدى القوارض بعد التعرض
حلمض السلفونيك البريفلوروهكساين .ولوحظت آاثر على أيض الدهون وإنزميات املصل يف دراسات علم األوبئة اليت
أجريت على البشر .ولوحظت آاثر على التكاثر (اخنفاض عدد املواليد األحياء) لدى الفئران بعد تعرضها هلذا احلمض.
ويرتبط احلمض بربوتني النقل يف الغدة الدرقية ،وقد لوحظ وجود عالقة بينه وبني تغريات هروموانت الغدة الدرقية يف
مصل الدم لدى مجيع األنواع .وتشري بعض األدلة إىل أن التعرض حلمض السلفونيك البريفلوروهكساين قد يؤثر على
منو الدماغ وعلى اجلهاز املناعي .وأظهرت دراسات يف علم األوبئة أتثريات على استجابة األجسام املضادة للقاحات.
 -10ومحض السلفونيك البريفلوروهكساين واسع االنتشار يف املكوانت البيئية مثل املياه السطحية ومياه األعماق
ومياه الشرب وحمطات معاجلة املياه املستعملة ونضاض مدافن القمامة والرواسب واملياه اجلوفية والرتبة والغالف اجلوي
والغبار وكذلك الكائنات احلية (مبا فيها الكائنات الربية) ،والبشر على الصعيد العاملي .وهو مركب اثبت وقابل للرتاكم
ومس ٌّي للحيواانت مبا فيها البشر ،وينتقل إىل أماكن بعيدة عن مواقع إنتاجه واستخدامه .ولذلك يُستنتج أن
األحيائي ُ
محض السلفونيك البريفلوروهكساين وأمالحه واملركبات املرتبطة به من املرجح أن تؤدي ،نتيجة انتقاهلا البيئي بعيد
املدى ،إىل حدوث آاثر ضارة على صحة البشر و/أو البيئة ،مما يتطلب اختاذ إجراء عاملي بشأهنا.

-١

مقدمة
 -11قدمت النرويج يف أاير/مايو مقرتحا إلدراج محض السلفونيك البريفلوروهكساين (الرقم يف سجل دائرة
املستخلصات الكيميائية  PFHxS) ،٣55-46-4وأمالحه واملركبات املرتبطة به يف املرفق ألف و/أو ابء و/أو جيم
لالتفاقية .وقد قُدم هذا املقرتح ) (UNEP/POPS/POPRC.13/4مبوجب املادة  8من االتفاقية واستعرضته جلنة استعراض
امللواثت العضوية الثابتة خالل اجتماعها الثالث عشر املعقود يف تشرين األول/أكتوبر .2017
 -12وينتمي محض السلفونيك البريفلوروهكساين وأمالحه واملركبات املرتبطة به إىل جمموعة سلفوانت األلكيل
البوليفلورية ومركبات األلكيل البريفلورية والبوليفلورية .وتتألف مركبات األلكيل البريفلورية والبوليفلورية من سالسل
كربونية خمتلفة الطول ،حيث يستعاض عن ذرات اهليدروجني بذرات الفلور كليا (البريفلورية) أو جزئيا (البوليفلورية)
) .(Buck et al., 2011وال ميكن كسر الرابطة املتينة جدا بني الكربون والفلور إال بصرف كمية كبرية من الطاقة (انظر
أيضا الفرع  -1-2-2الثبات) .ولذلك فإن املواد مثل محض السلفونيك البريفلوروهكساين غري قابلة للتفكك يف
البيئة .غري أن املركبات املرتبطة حبمض السلفونيك البريفلوروهكساين ميكن أن تتحلل إىل ذلك احلمض يف الظروف
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البيئية ،ولذلك فهي تُعرف ابلسالئف .وقد مت حتديد عدد من املواد املرتبطة حبمض السلفونيك البريفلوروهكساين،
منها بعض البوملرات (انظر الفرعني  1-1-2و2-1-2؛ وNorwegian Environment Agency, 2017a, M-
792/2017؛ وOECD, 2018؛  )http://www.oecd.org/chemicalsafety/portal-perfluorinated-chemicalsوأُدرجت
يف االقرتاح الذي قدمته النرويج ).(UNEP/POPS/POPRC.13/4

١-١

 -1٣وقد طُبق هنج االستنباط خاصة فيما يتعلق مبعايري الثبات يف هذه الوثيقة .واستُعني ابإلرشادات الصادرة عن
الوكالة األوروبية للمواد الكيميائية ) (ECHA, 2017cومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي )(OECD, 2014
فيما يتعلق بتعريف جمموعات املواد واستخدام هذا النهج .وعموما ميكن تطبيق هنج االستنباط على املواد اليت يُتوقع
أن تكون هلا خصائص فيزايئية-كيميائية و/أو ُمسية و/أو ُمسية-إيكولوجية متشاهبة ،أو أن تتبع هذه اخلصائص منطا
منتظما نتيجة لتشاهبها اهليكلي .وينتمي محض السلفونيك البريفلوروهكساين إىل جمموعة من مركبات األلكيل
البوليفلورية والبريفلورية اليت مت ابلفعل تقييم عدد من مركباهتا املشاهبة من حيث كوهنا ملواثت عضوية اثبتة ،أو من
السمية .وللمواد املنتمية إىل هذه اجملموعة تركيب كيميائي يتضمن
حيث خصائها من الثبات والرتاكم األحيائي و ُّ
سلسلة كربون مفلورة تنتهي مبجوعة محضية هي عبارة عن محض سلفوين أو كربوكسيلي ،مما يربر استخدام هنج
االستنباط .ويُ َّبني يف هذه الوثيقة بوضوح مىت استُخدم هنج االستنباط.
اهلويّة الكيميائية

 -14ورد تعريف للمركبات املقرتح إدراجها ضمن ترشيح محض السلفونيك البريفلوروهكساين واملركبات املرتبطة به
يف الوثيقة  UNEP/POPS/POPRC.13/4ويف املقرر ل ا ث .(UNEP/POPS/POPRC.13/7) ٣/1٣-ومتشيا مع املقرر
ل ا ث ،٣/1٣-ينطبق ما يلي:
)4؛

(أ)

محض السلفونيك البريفلوروهكساين (الرقم يف سجل دائرة املستخلصات الكيميائية-46-٣55 :

(ب) أية مادة حتتوي على الشق الكيميائي  C6F13SO2كأحد عناصرها الرتكيبية ،احملتمل أن تتحلل إىل
محض السلفونيك البريفلوروهكساين.
 -15تضم جمموعة محض السلفونيك البريفلوروهكساين وأمالحه واملواد املرتبطة به عددا من املركبات الكيميائية مبا
فيها األيسومرات ،وترد بعض األمثلة يف الشكل  .1وقد حددت منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي 72
من املواد املرتطبة حبمض السلفونيك البريفلوروهكساين أو هي من سالئفه أو بوملراته ،من بينها محض السلفونيك
البريفلوروهكساين (الرقم يف سجل دائرة املستخلصات الكيميائية( )4-46-٣55 :انظر التذييل  1للوثيقة
 ،)UNEP/POPS/POPRC.14/INF/4وهي مجيعا تتضمن الشق األلكيلي املفلور (C6F13SO2أ) (OECD 2018؛
و) .http://www.oecd.org/chemicalsafety/portal-perfluorinated-chemicalsوقد حددت دراسة نشرهتا وكالة البيئة
النروجيية  79مركبا متاحا جتاراي ،تشمل محض السلفونيك البريفلوروهكساين وفلوريد السلفونيل البريفلوروهيكساين،
استنادا إىل دراسة للمؤلفات وتقييم نظري ملسارات التحلل الالأحيائي املؤدية إىل محض السلفونيك البريفلوروهكساين
(Norwegian Environment Agency, 2017a, M-792/2017؛ التذييل  2للوثيقة .)UNEP/POPS/POPRC.14/INF/4
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(أ) محض السلفونيك البريفلوروهكساين (الرقم يف سجل
دائرة املستخلصات الكيميائية)4-46-٣55 :

(ج) ملح أمونيوم السلفونيك البريفلوروهكساين (الرقم يف
سجل دائرة املستخلصات الكيميائية)5-08-68259 :

NH4+

(ب) فلوريد السلفونيل البريفلوروهيكساين (الرقم يف سجل
دائرة املستخلصات الكميائية)7-50-42٣ :

(د) مادة

Potassium N-ethyl-N-

( [(tridecafluorohexyl)sulfonyl] glycinateالرقم يف
سجل دائرة املستخلصات الكيميائية)6-5٣-67584 :

K+

الشكل  - ١الصيغة البنيوية حلمض السلفونيك البريفلوروهكساين (أ) ،ومادته اخلام فلوريد السلفونيل البريفلوروهيكساين (ب) ،وأمثلة من املركبات املرتبطة
ب ه ( PFHxSNH4ج) ،وم ادة ( N-ethyl-N-[(tridecafluorohexyl) sulfonyl] glycinateد) .وترد ق ائم ة غري ش امل ة للمركب ات يف الوثيق ة
.UNEP/POPS/POPRC.14/INF/4

 -16محض السلفونيك البريفلوروهكساين محض قوي يتوي على ست ذرات كربون مفلورة ابلكامل ،وله خواص
حمبة للماء وكارهة له يف نفس الوقت ) .(Kissa, 2001وال تتوافر سوى بياانت جتريبية حمدودة عن اخلواص الفيزايئية-
الكيميائية هلذا احلمض ) ،(Kim et al., 2015بيد أن بعض الدراسات (Wang et al., 2011؛ و Dingand Peijnenburg,
2013؛ و )Kim et al., 2015أفادت ببعض اخلصائص االختبارية واخلصائص الفيزايئية-الكيميائية املقدرة للحمض
واملركبات املرتبطة به.
 -17ويتضمن يف اجلدول  1أدانه معلومات عن اهلوية الكيميائية حلمض السلفونيك البريفلوروهكساين ،كما
يتضمن اجلدول  2قائمة خبصائصه الفيزايئية-الكيميائية املنمذجة والتجريبية.
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اجلدول  -١اهلوية الكيميائية حلمض السلفونيك البريفلوروهكساين
الرقم يف سجل دائرة املستخلصات الكيميائية:
االسم لدى االحتاد الدويل للكيمياء البحتة والتطبيقية:
الرقم لدى املفوضية األوروبية:
االسم لدى املفوضية األوروبية:
الصيغة اجلزيئية:
الوزن اجلزيئي:
املرادفات:

4-46-٣55

1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluorohexane-1-sulfonic acid

1-587-206
محض السلفونيك البريفلوروهكساين
C6F13SO3H

400,11
PFHxS
PFHS

محض السلفونيك البريفلوروهكساين
;1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-Tridecafluorohexane-1-sulfonic acid
;Tridecafluorohexane-1-sulfonic acid
;1-Hexanesulfonic acid, 1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-tridecafluoro-
;1,1,2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,6-Tridecafluoro-1-hexanesulfonic acid
;Tridecafluorohexanesulfonic acid
( RM70الرقم يف سجل دائرة املستخلصات الكيميائية ،)7-50-42٣ :وRM75
(الرقم )6-99-٣871 :و( RM570الرقم( )1-1٣-41997 :مواد مرتبطة حبمض
السلفونيك البريفلوروهكساين تنتجها شركة ميتيِن سبا ( )Miteni SpAإبيطاليا).
العامل الكيميائي الفلوري اخلافض للتوتر السطحي  FC-95حتت عالمة فلوراد
)( (Fluoradالرقم يف سجل دائرة املستخلصات .)6-99-٣871 :يتوي على
سلفوانت بريفلوروهكسان البواتسيوم ) (PFHxSKمن إنتاج شركة مينيسوات للتعدين
والتصنيع.

األمساء التجارية

اجلدول  -٢عرض عام خلواص فيزايئية وكيميائية خمتارة حلمض السلفونيك البريفلوروهكساين
اخلاصية

القيمة

املرجع

احلالة الفيزايئية عند درجة حرارة ْ 20م مسحوق صلب أبيض ابلنسبة لسلفوانت على النحو املشار إليه يف ( ECHA, 2017aقدمتها
الشركة)
بريفلوروهكسان البواتسيوم
وضغط  101,٣كيلو ابسكال
Kim et al., 2015
 ٣20ك ( 41س)
نقطة االنصهار
(بياانت مقيسة)Kosswig, 2000
 2٣9-2٣8س
نقطة الغليان
)Wang et al., 2011 (COSMOtherm
٣,45اثبت التفكك
)ACD/Percepta 14.2.0 (Classic
0,5±٣,٣)ACD/Percepta 14.2.0 (GALAS
1,٣±5,8*)Wang et al., 2011(COSMOtherm
 58,9ابسكال ( 0,0046ملم زئبق)
ضغط البخار
(بياانت مقيسة) Campbell et al., 2009
 4,1غ/ل (سلفوانت بريفلوروهكسان
قابلية الذوابن يف املاء
*)Wang et al., 2011 (COSMOtherm
البواتسيوم؛ عند درجة  25-20مئوية)
 2,٣غ/ل (غري متأين)
*)Wang et al., 2011 (COSMOtherm
معامل التفرق يف اهلواء/املاء (القيمة 2,٣8-
اللوغارمتية)
*)Wang et al., 2011 (COSMOtherm
معامل التفرق يف األوكتانول واملاء (القيمة 5,17
اللوغارمتية)
*)Wang et al., 2011 (COSMOtherm
معامل التفرق يف األوكتانول/اهلواء (القيمة 7,55
اللوغارمتية)
)بياانت مقيسة( Guelfo and Higgins, 2013
معامل التفرق يف الكربون العضوي/املاء 2,05
)مقيسة( D'Augostino & Mabury, 2017
2,40
(القيمة اللوغارمتية)
)بياانت ميدانية( Chen et al., 2018
( 2,٣1النطاق )2,76 - 1,8

* تشري التقديرات الواردة يف ) Wang et al. (2011إىل الصيغة املتعادلة حلمض السلفونيك البريفلوروهكساين فقط .وجتدر اإلشارة إىل أن
محض السلفونيك البريفلوروهكساين يوجد ابلصيغة األنيونية يف الظروف البيئية بسبب اخنفاض اثبت تفككه .ولذلك فلوصف توزيع كل من
النوعني املتعادل واأليوين للحمض يف البيئة يتعني حتويل معامل التوزيع املقدر للصيغة املتعادلة إىل خمتلف نسب التوزيع Schwarzenbach et

) al. (2002و).Wang et al. (2011
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 -18وعلى حنو ما تناولته دراسة  ،ECHA 2017aيتعذر حتديد معامالت التوزيع جتريبيا بسبب اخلصائص النشطة
على السطح للصيغة األيونية ملرَّكبات األلكيل البوليفلورية والبريفلورية .ويعتمد وجود الصيغة األيونية ملرَّكبات األلكيل
ُ
ُ
البوليفلورية والبريفلورية على أتين هذه املركبات يف الوسط املائي .وهناك مناذج متاحة ،مثل منوذج كومسوثريم
) ،(COSMOthermتستخدم حلساب معامالت التوزيع ملركبات األلكيل البوليفلورية والبريفلورية املتعادلة .ومنوذج
كومسوثريم هو هنج قائم على الكيمياء الكمية ال يتطلب أية عملية معايرة حمددة ،وهو الطريقة املستخدمة يف Wang
 .et al., 2011ولذلك فمن املتوقع أن يسمح هذا النهج بتقدير خصائص ُمرَّكبات األلكيل البوليفلورية والبريفلورية
واملركبات البريفلوروكربوكسيلية .وقد أظهرت الدراسات أن التقديرات اليت تتم وفقا لنهج كومسوثريم تتوافق بصورة جيدة
مع البياانت التجريبية لعدد من مركبات األلكيل البوليفلورية والبريفلورية (Arp et al., 2006؛ و.)Wang et al., 2011
٢-١

استنتاجات جلنة استعراض امللواثت العضوية الثابتة فيما يتعلق مبعلومات املرفق هاء
 -19قيَّمت جلنة استعراض امللواثت العضوية الثابتة مقرتح النرويج إبدراج محض السلفونيك البريفلوروهكساين
وأمالحه واملركبات املرتطبة به يف االتفاقية ،إىل جانب معلومات علمية إضافية قدمها األعضاء واجلهات املراقبة ،وذلك
يف اجتماعها الثالث عشر .وخلُصت اللجنة إىل أن محض السلفونيك البريفلوروهكساين يستويف معايري الفرز احملددة
يف املرفق دال (املقرر ل ا ث .)٣/1٣-وتقررت مواصلة استعراض املقرتح وإعداد مشروع بيان خماطر وفقا للمرفق هاء
لالتفاقية ،وأنه ينبغي تناول املسائل املتعلقة إبدراج أمالح محض السلفونيك البريفلوروهكساين واملركبات املرتبطة به
احملتمل أن تتحلل إىل محض السلفونيك البريفلوروهكساين عند إعداد مشروع موجز املخاطر.

٣-١

مصادر البياانت
 -20يستند مشروع موجز املخاطر إىل مصادر البياانت التالية:
(أ)

املقرتح الذي قدمته النرويج إبدراج محض السلفونيك البريفلوروهكساين وأمالحه واملركبات املرتبطة به؛

(ب) املعلومات اليت قدمتها األطراف واجلهات املراقبة التالية وفقا للمرفق هاء لالتفاقية :أسرتاليا ،إكوادور،
أملانيا ،الدامنرك ،السويد ،كندا ،اململكة املتحدة لربيطانيا العظمى وأيرلندا الشمالية ،موانكو ،هولندا ،الوالايت املتحدة
األمريكية ،الياابن ،وكذلك منظمة العمل اجملتمعي أبالسكا املعنية ابملواد السامة ،ابالشرتاك مع الشبكة الدولية للقضاء
على امللواثت العضوية الثابتة ،وجملس الكيميائيني يف مقاطعة تريفيسو ،وجملس الفلور ،واملركز اإلقليمي التفاقييت ابزل
واستكهومل يف الصني؛
(ج) الواثئق الداعمة من أجل تصنيف محض السلفونيك البريفلوروهكساين كمادة مثرية للقلق الشديد يف
االحتاد األورويب ،اليت أعدهتا السويد ،حيث اعتُرب مؤخرا أن هذا احلمض يتسم ابلثبات والرتاكم األحيائي الشديدين
)(ECHA, 2017a, b؛
(د) اجملالت العلمية اخلاضعة الستعراض األقران ،فضال عن املعلومات املستقاة من التقارير وغريها من
املؤلفات غري الرمسية؛
(ه ) خمتلف التقييمات من الشرية الثانية اليت أجريت على سلفوانت األلكيل البريفلورية (سالسل الكربون
اليت يرتاوح طوهلا بني  5و 7ذرات) يف إطار اخلطة الوطنية األسرتالية لإلخطار عن املواد الكيميائية الصناعية وتقييمها
()NICNAS, 2017a, b, c, d؛
(و) الدراسة اليت أجراها برانمج رصد املنطقة املتجمدة الشمالية وتقييمها )(AMAP, 2017؛ تقييم برانمج
رصد املنطقة املتجمدة الشمالية وتقييمها لعام  :2016املواد الكيميائية اجلديدة املثرية للقلق يف املنطقة القطبية
الشمالية ،برانمج رصد املنطقة املتجمدة الشمالية وتقييمها ،أوسلو ،النرويج ،الصفحة  xviوالصفحة .٣5٣
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4-١

حالة هذه املادة الكيميائية يف النظم الوطنية واملنتدايت الدولية
 -21ويف عام  ،2017اعتُرب محض السلفونيك البريفلوروهكساين وأمالحه مواد مثرية للقلق الشديد ،وأضيفت
كمواد مرشحة يف قائمة تسجيل وتقييم املواد الكيميائية وإصدار الرتاخيص هلا ،بسبب خصائصها من الثبات والرتاكم
األحيائي ( .)ECHA, 2017aومل جير بعد تقييم للسمية والسمية البيئية يف عملية تقييم املواد املثرية للقلق الشديد .ويعِن
إدراج املادة يف هذه القائمة أهنا قد ختضع ملتطلبات إصدار إذن ومبوجبها ال تُستخدم إال ألغراض حمددة مأذون هبا
حتت ظروف الرقابة الصارمة .وابإلضافة إىل ذلك تُلزم الصناعة ،بناء على الطلب ،إببالغ املستهلكني بوجود املواد
املدرجة يف سلعها االستهالكية برتكيز يزيد على  0,1يف املائة.
 -22ويف النرويج ،أُضيف محض السلفونيك البريفلوروهكساين وأمالحه واملركبات املرتبطة به مؤخرا إىل القائمة
الوطنية للمواد ذات األولوية ( )Prioritetslista http://www.miljostatus.no/prioritetslistenمع حتديد هدف وطِن
ابلقضاء على استخدامها حبلول عام  .2020وقد أُدرجت بعض املواد ذات الصلة حبمض السلفونيك
البريفلوروهكساين يف القائمة احمللية الكندية للمواد ( ،)Environment Canada, 2013وهي قائمة ابملواد املصنعة يف كندا
أو املستوردة إليها أو املستخدمة فيها على نطاق جتاري .ويتعني على أي شخص يعتزم استرياد أو صنع مادة يف كندا
غري مدرجة يف القائمة احمللية (مثل محض السلفونيك البريفلوروهكساين أو فلوريد السلفونيل البريفلوروهيكساين) تقدمي
إخطار مبوجب النظام اجلديد لإلخطار ابملواد .وتكفل هذه القواعد عدم طرح مواد جديدة يف السوق الكندية قبل
خضوعها للتقييم اإليكولوجي واملتعلق بصحة اإلنسان .وقد تُفرض تدابري إدارية مبوجب هذه العملية للتخفيف من
أي خماطر على البيئة أو صحة اإلنسان .ويف الوالايت املتحدة ُحتظر االستخدامات اجلديدة هلذه اجملموعة من املواد
الكيميائية دون احلصول على موافقة مسبقة من وكالة الوالايت املتحدة حلماية البيئة ( United States Government,
 .)2002; 2007ونشرت الوكالة يف عام  2009خطة عمل بشأن ُمرَّكبات األلكيل البوليفلورية والبريفلورية ذات السالسل
الطويلة ،مبا فيها محض السلفونيك البريفلوروهكساين ،وأمالحها وسالئفها .واعتُربت مجيع هذه املواد سامة وقابلة
للرتاكم األحيائي واثبتة ( .)US EPA, 2009ويف أسرتاليا ُوضعت خطة عمل يف إطار اخلطة الوطنية األسرتالية لإلخطار
عن املواد الكيميائية الصناعية وتقييمها ،من أجل تقييم وإدارة املواد الكيميائية اليت ميكن أن تتحلل إىل أمحاض
بريفلوروكربوكسيلية أو ألكيالت بريفلورية أو ما شابه ذلك من املواد الكيميائية .واالفرتاض الرئيسي املبني يف هذه اخلطة
أن املواد الكيميائية اليت حتتوي على سلسلة مشبعة ابلفلور تنتهي مبجموعة سلفونيل من شأهنا أن تتحلل إىل سلفوانت
األلكيل البريفلوري (بنفس طول السلسلة) (.)NICNAS 2017, a, b, c or d
وحددت املواد الكيميائية البريفلورية يف إطار النهج االس رتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية بوص فها
ُ -2٣
مس ألة من دواعي القلق .وتركز اجلهود على مجع وتبادل املعلومات بش أن املواد الكيميائية البريفلورية ودعم االنتقال
إىل بدائل أكثر أماان (.)http://www.saicm.org/tabid/5478/Default.aspx
 -24وقدمت منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي مؤخرا حملة عامة عن ُهنج احلد من املخاطر ابلنسبة
لأللكيالت البريفلورية يف خمتلف البلدان ) .(OECD, 2015وبينت الردود الواردة من البلدان املشاركة أن هنج احلد من
خماطر ُمرَّكبات األلكيل البوليفلورية والبريفلورية مشمولة أساسا ضمن األطر التنظيمية الوطنية و/أو اإلقليمية القائمة،
وتغطي يف املقام األول ُمرَّكبات األلكيل البوليفلورية والبريفلورية ذات السالسل الطويلة وسالئفها وأمالحها .وختتلف
النهج املتبعة للحد من املخاطر من بلد آلخر ،إال أهنا تتضمن عادة اجلمع بني النهج الطوعية والتنظيمية.
 -25وال يوجد يف االحتاد األورويب أو على الصعيد العاملي نظام لتصنيف محض السلفونيك البريفلوروهكساين أو
متييزه ابلبطاقات التعريفية .غري أنه يف أسرتاليا أُدرجت املركبات املرتبطة حبمض السلفونيك البريفلوروهكساين يف اإلطار
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املتعدد املستوايت للتقييم وحتديد األولوايت ) (IMAPالذي يشمل تقييمات متعلقة بصحة اإلنسان والبيئة
) .2017cوبناء على خطة العمل التابعة للخطة الوطنية األسرتالية لإلخطار عن املواد الكيميائية الصناعية من أجل
تقييم وإدارة املواد الكيميائية اليت قد تتفكك إىل أمحاض كربوكسيلية بريفلورية وسلفوانت بريفلوروألكيلية ومركبات
مشاهبة ،ففي احلاالت اليت مل تتح فيها معلومات حمددة خاصة مبادة من املواد الكيميائية استخدمت معلومات األخطار
املتعلقة حبمض السلفونيك البريفلوروكتاين لتقدير األخطار النظمية املرتتبة على الصحة من مركبات بواتسيوم السلفونيك
البريفلوروهكساين وأمونيوم السلفونيك البريفلوروهكساين وأمونيوم ثنائي إيثانول السلفونيك البريفلوروهكساين وفلوريد
صنفت مركبات بواتسيوم السلفونيك البريفلوروهكساين
السلفونيل البريفلوروهيكساين .وفيما يتعلق بصحة اإلنسانُ ،
وأمونيوم السلفونيك البريفلوروهكساين وأمونيوم ثنائي إيثانول السلفونيك البريفلوروهكساين وفلوريد السلفونيل
البريفلوروهيكساين يف عداد املواد السامة عن طريق االبتالع  -من الفئة  ،)Cat. 3 (H301)( ٣واملسببة لتهيج العني-
من الفئة  2ألف )) ،(Cat. 2A (H319واملسببة لتلف األعضاء عند التعرض هلا ملدة طويلة أو بصورة متكررة عن طريق
االبتالع -من الفئة (Cat. 1 (H372)) 1؛ واملشتبه يف تسببها يف السرطان -من الفئة  (Cat. 2 (H351)) 2ابستخدام
املوحد عامليا لتصنيف املواد الكيميائية ووضع البطاقات التعريفية عليها .ويف االحتاد األورويب قدمت قطاعات
النظام َّ
الصناعة معلومات التصنيف الذايت حلمض السلفونيك البريفلوروهكساين وعدد من املواد املرتبطة بذلك احلمض ،مع
إخطار قوائم التصنيف والتعريف مبوجب تشريعات االحتاد األورويب ،وذلك للسمية احلادة من الفئة الرابعة وكمادة آكلة
ألنسجة البشرة من الفئة  1ابء ،ويف الفئة  ٣يف السمية احملددة غري القاتلة لعضو مستهدف نتيجة لتعرض وحيد
(الرئة ،االستنشاق) ،والفئة  2لتهيج البشرة ،والفئة  2لتهيج العني ( acute Tox. 4 and Skin Corr. 1B, STOT SE 3
(NICNAS

https://www.echa.europa.eu/en/information-on-chemicals/cl-( )(inhalation, lung), Skin Irrit.2, Eye Irrit. 2

.)inventory-database

-٢

موجز املعلومات ذات الصلة مبوجز املخاطر

 -١-٢املصادر
 ١-١-٢اإلنتاج واالجتار واملخزوانت
 -26كما هو حال محض السلفونيك البريفلوروكتاين وأمالحه واملركبات املرتبطة به ،يُنتج محض السلفونيك
البريفلوروهكساين وأمالحه واملركبات املرتبطة به انطالقا من مركب أصلي مشرتك هو فلوريد السلفونيل
البريفلوروهيكساين .وقد يتم إنتاج فلوريد السلفونيل البريفلوروهيكساين عمدا من املعاجلة الكهروكيميائية ابلفلور لكوريد
اهلكسان سلفونيل ( + C6H13SO2Cl + 14 HF → C6F13SO2F + HClمنتجات اثنوية) ،حيث يبلغ املردود  ٣6يف املائة
(.)Gramstad and Haszeldine, 1957
 -27وابإلضافة إىل ذلك فقد يُنتج فلوريد السلفونيل البريفلوروهيكساين بطريقة عرضية كمنتج اثنوي للمعاجلة
الكهروكيميائية ابلفلور لفلوريد أو كلوريد األوكتان سلفونيل ،ضمن عملية إنتاج فلوريد السلفونيل البريفلوروكتاين
(Gramstad and Haszeldine, 1957؛ و .)Jiang et al., 2015وما مل يُزل املنتجون فلوريد السلفونيل البريفلوروهيكساين
كون محض السلفونيك
من فلوريد السلفونيل البريفلوروكتاين ،فإنه يبقى فيها ،وكذلك يتفاعل مع املواد املتفاعلة فيُ ّ
البريفلوروهكساين وأمالحه و/أو املركبات املرتبطة به كمنتجات اثنوية حلمض السلفونيك البريفلوروكتاين واملركبات
املرتبطة به ،على النحو املشار إليه مثال يف الواثئق 3M, 2015؛ وHerzke et al., 2012؛ و .Huang et al., 2015ومن
املرجح أن ترتاوح نسب مردودات فلوريد السلفونيل البريفلوروهيكساين إىل كمية فلوريد السلفونيل البريفلوروكتاين يف
إنتاج فلوريد السلفونيل البريفلوروكتاين بني  4يف املائة ( )Gramstad and Haszeldine, 1957و 14,2يف املائة (إفادة
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جهة مصنعة صينية؛ و .)Ren, 2016وهذه املعلومات مدعومة ابلنسب املقيسة لفلوريد السلفونيل البريفلوروهيكساين
إىل محض السلفونيك البريفلوروكتاين يف املنتجات التجارية حلمض السلفونيك البريفلوروكتاين ،أي ما بني  ٣,5و9,8
يف املائة يف مركب  FC-95الذي تُنتجه شركة مينيسوات للتعدين والتصنيع ) (3M, 2015وما بني  11,2و 14,2يف املائة
يف ثالثة منتجات صينية ) .(Jiang et al., 2015ومن بني شوائب محض السلفونيك البريفلوروهكساين ضمن عملية
اإلنتاج ابملعاجلة الكهروكيميائية حلمض السلفونيك البريفلوروكتاين يف شركة مينيسوات للتعدين والتصنيعُ ،كشف أيضا
عن وجود آيزومريات متفرعة عن محض السلفونيك البريفلوروهكساين ،مثال  18يف املائة من اآليزومريات املتفرعة من
أصل  4,7من الشوائب يف محض السلفونيك البريفلوروهكساين يف إحدى دفعات اإلنتاج (.)Benskin et al. 2010
 -28وقد يُنتج محض السلفونيك البريفلوروهكساين وأمالحه بعد التحلل املائي لفلوريد السلفونيل
البريفلوروهيكساين ) .(Gramstad and Haszeldine, 1957وكما هو احلال ابلنسبة لفلوريد السلفونيل البريفلوروكتاين
) ،(3M, 1999ميكن أن يتفاعل فلوريد السلفونيل البريفلوروهيكساين مرة أخرى مع ميثيل أو إيثيل األالمني ليكون ن-
ميثيل أو ن-إيثيل بريفلوروهكسان السلفوانميد ( N-MeFHxSAأو  ،)N-EtFHxSAاللذين ميكنهما أن يتفاعال أيضا
يف وقت الحق مع كربوانت اإلثيلني إلنتاج كحوالت ن-ميثيل أو ن-إيثيل بريفلوروهكسان السلفوانميد (N-
 MeFHxSEأو  .)N-EtFHxSEوميكن استخدام هذه املواد كمكوانت للمركبات املرتبطة حبمض السلفونيك
البريفلوروهكساين.
 -29واملعلومات املتعلقة إبنتاج محض السلفونيك البريفلوروهكساين وأمالحه واملركبات املرتبطة به اندرة يف اجملال
العام ،وهي يف الغالب معلومات نوعية وليست كمية .بيد أن هذه املواد تُنتج ،وهي متاحة يف األسواق العاملية ،وقد
قُدمت تقارير عن بعضها (األرقام يف سجل دائرة املستخلصات الكيميائية7-50-42٣ :؛ و4-46-٣55؛
و6-99-٣871؛ و5-08-68259؛ و1-1٣-41997؛ و )٣-0٣-٣4455إىل نظام اإلخطار لقائمة
التصنيف والوسم يف االحتاد األورويب( ،انظر الصفحة الشبكية ،)https://echa.europa.eu/information-on-chemicals
مما يدل على أن تلك املواد جيري إنتاجها و/أو استخدامها و/أو استريادها إىل السوق األوروبية .ولكن بعد املوعد
النهائي لتسجيل املواد اليت تتجاوز  1000كغ واملعمول به يف إطار النظام األورويب لتسجيل وتقييم املواد الكيميائية
وإصدار الرتاخيص هلا لن تسجل أي مادة من املواد املرتبطة حبمض السلفونيك البريفلوروهكساين (قاعدة بياانت
الوكالة األوروبية للمواد الكيميائية) أي أنه ال جيوز إنتاجها أو استخدامها يف االحتاد األورويب بكميات تتجاوز طنا
واحدا .وجتدر اإلشارة فضال عن ذلك إىل أن محض السلفونيك البريفلوروهكساين وأمالحه واملركبات املرتبطة به
أُدرجت يف العديد من القوائم الوطنية جلرد املواد الكيميائية (انظر اجلدول واملرفق  1يف الوثيقة
 ،)UNEP/POPS/POPRC.14/INF/4مما يُشري إىل إنتاج و/أو استرياد و/أو استخدام منتجات حتتوي على هذه املواد
يف املاضي واحلاضر .واترخييا كانت شركة مينيسوات للتعدين والتصنيع على األغلب أكرب جهة مصنعة حلمض السلفونيك
البريفلوروهكساين وأمالحه واملركبات املرتبطة به على الصعيد العاملي ،حيث بلغ إنتاجها السنوي حوايل  227طنا من
فلوريد السلفونيل البريفلوروهيكساين اخلام يف الوالايت املتحدة يف عام  .(3M, 2000a) 1997ويف الفرتة - 2000
 2002توقفت شركة مينيسوات للتعدين والتصنيع عن إنتاج محض السلفونيك البريفلوروهكساين وأمالحه واملركبات
املرتبطة به ) .(3M, 2000aوابإلضافة إىل ذلك ،تشمل اجلهات املنتجة أو املوردة حلمض السلفونيك البريفلوروهكساين
وأمالحه واملركبات املرتبطة به يف احلاضر أو يف املاضي على األقل شركة ميتيِن اإليطالية ( ،)Miteni, 2018فضال عن
شركة هوبيي هنغشن ( )Hengxin, 2018وشركة ووهان ديفو ) (Defu, 2018وشركة ووهان-هنر اينغتسي (Yangtze
) ،River, 2018وشركة ووهان فنغفان ( )Huang et al., 2015وشركة شنغهاي فاتن (Vatten, 2018؛ و Huang et al.,
 )2015وشركة اتمي للكيماوايت ( )Time, 2018يف الصني.
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 -٣0وقد أفاد فو وآخرون يف عام  2016أبن اإلنتاج السنوي حلمض السلفونيك البريفلوروكتاين يف مصنع هنكسني
الكيميائي (ينغشنغ بوالية هوبيي ،الصني) يف عام  2008بلغ حوايل  60طنا ،بينما مل تُنتج أية كمية من محض
السلفونيك البريفلوروهكساين يف نفس السنة .وتقلص إنتاج محض السلفونيك البريفلوروكتاين بشكل كبري بعد تقييده
مبوجب اتفاقية استكهومل يف عام  ،2009وبعد ذلك أصبح محض السلفونيك البريفلوروهكساين املنتج اجلديد للمصنع.
وبلغت كميات اإلنتاج السنوي حلمض السلفونيك البريفلوروكتاين  ٣0طنا و 10أطنان و 10أطنان على التوايل يف
السنوات من  2009إىل  ،2011بينما بلغت كمية محض السلفونيك البريفلوروهكساين املنتج  10أطنان و 10أطنان
وسع إنتاجه السنوي حلمض السلفونيك
و ٣0طنا يف السنوات نفسها .وعالوة على ذلك ،أُفيد أبن املصنع َّ
البريفلوروكتاين يف عام  2012إىل  65طنا ،وتوقف عن إنتاج محض السلفونيك البريفلوروهكساين نتيجة لتغري متطلبات
السوق .ويف الوقت نفسه ،استمر يف عام  2012الرتكيب االصطناعي لعامل تشطيب املنسوجات القائم على محض
السلفونيك البريفلوروهكساين ،ابستخدام كميات احلمض املخزونة ).(Fu et al., 2016
 -٣1وقد اضطلعت وكالة البيئة النروجيية مبشروع لتسليط الضوء على مصادر محض السلفونيك البريفلوروهكساين
يف البيئة (التقرير  ،)M-961/2018ابستخدام تقارير أحباث السوق املتعلقة حبمض السلفونيك البريفلوروهكساين (الرقم
يف سجل دائرة املستخلصات الكيميائية )4-46-٣٣5 :وفلوريد السلفونيل البريفلوروهيكساين (الرقم يف سجل دائرة
املستخلصات الكيميائية  ،)7-50-42٣واستعراض للمؤلفات اخلاضعة الستعراض األقران ،وغري ذلك من مصادر
املعلومات العامة ،ومشاورات مع اجلهات صاحبة املصلحة .وقد ُمجت املعلومات عن اإلنتاج العاملي حلمض السلفونيك
البريفلوروهكساين وأمالحه واملركبات املرتبطة به واستخدامها ،وعن حمتوايت املنتجات االستهالكية من هذه املواد.
وقد أظهرت مجيع مصادر املعلومات اليت مت تقييمها ،فضال عن املشاورات مع اجلهات صاحبة املصلحة ،مثل الصانعني
واملنتجني احملتملني للمنتجات االستهالكية ،أن مثة نقصا يف املعلومات املتاحة للجمهور عن الكميات املنتجة من هذه
املواد ووصف استخداماهتا يف منتجات حمددة .وتبني أيضا عدم رغبة اجلهات صاحبة املصلحة يف إاتحة هذه املعلومات.
وفضال عن ذلك فإن نوعية التقارير عن حبوث السوق موضع شك ،فهي ال تغطي اجلهات املنتجة العاملية ،حيث مل
تتناول سوى جهتني منتجتني يف الصني .واملعلومات التارخيية عن إنتاج أو استرياد محض السلفونيك البريفلوروهكساين
وأمالحه واملركبات املرتبطة به يف الوالايت املتحدة مستمدة من قاعدة بياانت حتديث اإلبالغ عن املخزوانت يف إطار
قانون مراقبة املواد السامة ،ويرد موجز هلا يف اجلدول  ٣أدانه .وابإلضافة إىل ذلك ،أفادت دراسة استقصائية أجرهتا
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي يف عام  2004إبنتاج ما يزيد على  4000كلغ من فلوريد السلفونيل
البريفلوروهيكساين ،و 1500كلغ من محض السلفونيك البريفلوروهكساين ،و 600كلغ من السلفوانميدات
البريفلوروهكسانية يف إيطاليا يف عام  .(OECD, 2005) 200٣وابملثل ،أفادت الدراستان االستقصائيتان اللتان أجرهتما
الحقا منظمة التعاون والتنمية إنتاج شيء من محض السلفونيك البريفلوروهكساين وأمالحه واملركبات املرتبطة به ،لكن
دون تقدمي معلومات عن الكميات املنتجة لكل منها ومواقع اإلنتاج ).(OECD, 2006, 2010
اجلدول  -٣استعراض عام لكميات محض السلفونيك البريفلوروهكساين وأمالحه واملركبات املرتبطة به املصنعة يف
الوالايت املتحدة أو املستوردة إليها (املصدر :قاعدة بياانت حتديث اإلبالغ عن املخزوانت يف إطار قانون مراقبة
املواد السامة)
الرقم يف سجل دائرة املادة الكيميائية

املستخلصات
الكيميائية

7-50-42٣

14

فلوريد السلفونيل
البريفلوروهيكساين

سنوات اإلبالغ (ابألطنان)
١٩٨٦

١٩٩٠

١٩٩4

١٩٩٨

٢٠٠٢

226-4,5

226-4,5

ال توجد تقارير

226-4,5

ال توجد تقارير
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الرقم يف سجل دائرة املادة الكيميائية

املستخلصات
الكيميائية

سنوات اإلبالغ (ابألطنان)
١٩٨٦

١٩٩٠

١٩٩4

١٩٩٨

٢٠٠٢

6-99-٣871

سلفوانت بريفلوروهكسان
البواتسيوم

ال توجد تقارير

226-4,5

ال توجد تقارير

ال توجد تقارير

ال توجد تقارير

٣-0٣-٣4455

إيثيل بريفلوروهكسان
سلفوانميد

226-4,5

226-4,5

226-4,5

226-4,5

ال توجد تقارير

2-28-50598

مشتقات السلفوانميدات
البريفلوروهكسانية

ال توجد تقارير

226-4,5

226-4,5

226-4,5

500-10

9-75-68555

ميثيل بريفلوروهكسان
سلفوانميد

226-4,5

226-4,5

226-4,5

226-4,5

ال توجد تقارير

0-57-67584

أكريالت ميثيل
بريفلوروهكسان سلفوانميد

226-4,5

226-4,5

226-4,5

226-4,5

ال توجد تقارير

7-58-٣8850

مشتقات السلفوانميدات 226-4,5
البريفلوروهكسانية

>450-226

226-4,5

ال توجد تقارير

ال توجد تقارير

4-٣2-7٣772

مشتقات السلفوانميدات
البريفلوروهكسانية

ال توجد تقارير

ال توجد تقارير

ال توجد تقارير

226-4,5

ال توجد تقارير

5-72-68815

إسرت محض السلفونيك
البريفلوروهكساين

226-4,5

226-4,5

226-4,5

226-4,5

ال توجد تقارير

 -٣2وعلى الرغم من كون محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين وأمالحه واملركبات املرتبطة به تُص نع يف عدد
حمدود من البلدان ،فقد ُوزعت على نطاق العامل من خالل االجتار ابملنتجات اليت حتتوي على هذه املواد ،ال س يما
بعض األجيال القدمية من الرغاوى اليت تش كل طبقة مائية رقيقة ،اليت كانت تُعرف ابس م الرغاوى اليت تش كل طبقة
مائية رقيقة القائمة على محض الس لفونيك البريفلوروكتاين (انظر الفرع التايل لالطالع على مزيد من املعلومات عن
تلك املنتجات).
 ٢-١-٢االستخدامات
 -٣٣نظرا للثبات احلراري والكيميائي لش ق األلكيل البريفلوري ) ،(CnF2n+1-ميكن اس تخدام محض الس لفونيك
البريفلوروهكس اين وأمالحه واملركبات املرتبطة به كخافض ات فعالة للتوتر الس طحي و/أو كعوامل محاية للس طوح.
ويوجد محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين بكميات كبرية يف البيئة ،ويُس تخدم كأحد بدائل محض الس لفونيك
البريفلوروكتاين (Swedish Chemicals Agency, KEMI 2015؛ و .)Chen et al., 2018aويف ضوء املعلومات اليت مجعتها
مؤخرا وكالة البيئة النروجيية (الوثيقة  )M-961/2018واملس تمدة من مص ادر عامة أخرى ،اس تُخدم محض الس لفونيك
البريفلوروهكس اين وأمالحه واملركبات املرتبطة به عمدا يف التطبيقات التالية على األقل :الرغاوى اليت تش كل طبقة
مائية رقيقة املس تخدمة يف مكافحة احلرائق؛ ( )2الطالء املعدين؛ املنس وجات واجللود ومواد التنجيد؛ ( )4عوامل
الص قل وعوامل التنظيف/الغس ل؛ ( )5الطالءات والتش ريب/التص ميد (للحماية من الرطوبة والفطرايت وما إىل
ذلك)؛ ( )6يف ص ناعة اإللكرتونيات وأنص اف املوص الت .وابإلض افة إىل ذلك فقد تش مل االس تخدامات األخرى
احملتملة مبيدات اآلفات ومثبطات اللهب .وترد أدانه تفاص يل هذه االس تخدامات واالس تخدامات احملتملة احملددة.
وعالوة على ذلك جتدر اإلشارة إىل أن املعلومات عن كثري من أشكال محض السلفونيك البريفلوروهكساين وأمالحه
واملركبات املرتبطة به واس تخداماهتا قُدمت إىل اجلهات املختص ة يف الدامنرك والس ويد والنرويج ،غري أن معظمها ُّادعي
أهنا معلومات جتارية سرية (SPIN, 2018؛ و.)Norwegian Environment Agency M-961/2018
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الرغاوى اليت تشكل طبقةً مائية رقيقة املستخدمة يف مكافحة احلرائق
 -٣4اترخييا اس تخدمت ش ركة مينيس وات للتعدين والتص نيع محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين يف إنتاج ص يغها
من الرغاوى اليت تش كل طبقة مائية رقيقة ( .)Olsen et al., 2005ووفقا ملا أفاد به أولس ون وآخرون ،أنتجت ش ركة
مينيس وات للتعدين والتص نيع محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين كمكون ملركبات تدخل يف تص نيع رغاوى مكافحة
احلرائق ،وتتفق هذه املعلومة مع براءات االخرتاع اليت قدمتها ش ركة مينيس وات للتعدين والتص نيع ( 3M, 1972, 1973,
 )1992وتلك اليت قدمتها جهة مص نعة حمتملة يف املاض ي (اس تُعرض ت يف وثيقة وكالة البيئة النروجيية .)M-961/2018
وتش ري املعلومات اليت قدمتها ش ركة مينيس وات للتعدين والتص نيع ( )1992إىل أن من املرجح كون املركبات املرتبطة
حبمض الس لفونيك البريفلوروهكس اين ومحض الس لفونيك البريفلوروكتاين قد اس تُخدمت يف نفس ص ياغات الرغاوى
اليت تشكل طبقة مائية رقيقة ،أي تلك املعروفة سابقا ابسم الرغاوى اليت تشكل طبقة مائية رقيقة القائمة على محض
الس لفونيك البريفلوروكتاين (مثال الص يغة  .)FC-600وتتفق هذه املعلومات بش كل جيد مع التحقيقات يف ص ياغات
الرغاوى اليت تش كل طبقة مائية رقيقة ،وبعض ها ص ياغات قدمية ،حيث ُكش ف عن وجود مركبات مرتبطة حبمض
الس لفونيك البريفلوروهكس اين (D’Agostino et al., 2014؛ وBarzen-Hanson et al., 2017؛ وPlace and Field, 2012؛
كشف عن محض السلفونيك البريفلوروهكساين مبقدار  140± 820ملغ/كلغ ( Vecitis et
و ،)Backe et al., 2013وُ
 ،)al., 2010و ٣70ملغ/ل ( ،)Herzke et al., 2012وما بني  500و 1400ملغ/ل ( ،)Houtz et al., 2013وما بني
 20و 1٣٣0ملغ/ل ( ،)Weiner et al., 2013وما بني  760و 1700ملغ/ل ( ،)Backe et al., 2013وما بني 0,2
و 1025,5ملغ/كلغ ( .)Favreau et al., 2017وكذلك فإن هذه املعلومات تدعمها بش كل جيد قياس ات األوس اط
البيئية يف مواقع استخدام الرغاوى اليت تشكل طبقة مائية رقيقة (Backe et al., 2013؛ وHoutz et al., 2013؛ و Baduel
et al., 2017؛ وBarzen-Hanson et al., 2017؛ وBräunig et al., 2017؛ و ،)Lanza et al., 2017إىل جانب ما أُجري
من فحوص لتحديد مستوايت هذه املواد يف مصل دم موظفي اإلطفاء (Jin et al., 2011؛ و،)Rotander et al., 2015
حيث ُكشف عن مستوايت من محض السلفونيك البريفلوروهكساين مماثلة ملستوايت محض السلفونيك البريفلوروكتاين
أو أعلى منه ا ،وُكش ف يف بعض احل االت عن مس توايت ع الي ة من املركب ات املرتبط ة حبمض الس لفوني ك
البريفلوروهكس اين .ومن احملتمل أن تكون هذه املركبات املرتبطة حبمض الس لفونيك البريفلوروهكس اين احملتوية
على ’’الرغاوى اليت تش كل طبقة مائية رقيقة‘‘ والقائمة على محض الس لفونيك البريفلوروكتاين قد توقف اس تخدامها
بعد أن كفَّت ش ركة مينيس وات للتعدين والتص نيع عن تص نيع هذه املادة عامليا يف الفرتة (3M, 2002-2000
) ،2000aبيد أنه ال ميكن اس تبعاد اإلنتاج على أيدي ش ركات أخرى غريها .وعالوة على ذلك فرمبا ال تزال هناك
خمزوانت كبرية من تلك الصياغات القدمية للرغاوى املائية اليت تشكل طبقة رقيقة يف أحناء العامل ( UN Environment,
2011؛ و .)Zushi et al., 2017وعالوة على ذلك فقد طورت ش ركة ش نغهاي فاتن مؤخرا وطرحت يف الس وق واحدا
على األقل من خافض ات التوتر الس طحي األمفوترية ألغراض األجهزة الرغوية إلطفاء احلرائق (Vatten, 2018؛
و.)Huang et al., 2015
الطالء املعدين
ُ -٣5حدد عدد من براءات االخرتاع (Dainippon, 1979, 1988؛ و3M, 1981؛ و )Hengxin, 2015الس تخدام
محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين وأمالحه وعدد من املركبات املرتبطة به يف عمليات الطالء املعدين كموانع
النتش ار الرذاذ ،مما يش ري إىل احتمال حدوث مثل هذا االس تخدام .ومن املرجح أن تكون ش ركة هوبيي هنغش ن
سوقت ملح بواتسيوم محض السلفونيك البريفلوروهكساين ألغراض الطالء املعدين (Hengxin,
الصينية على األقل قد َّ
) .2018وابإلضاىف إىل ذلك ،ينبغي اإلشارة إىل أن تصنيع أو معاجلة أحد أمالح محض السلفونيك البريفلوروهكساين
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(مبا يف ذلك اس ترياده) (وهو محض الديكافلوروهكس ان س لفونيك املركب مع مادة )1:1( 2,2'-iminodiethanol؛
ِ
نم َّش ة ،مبا يف ذلك
الرقم يف س جل دائرة املس تخلص ات الكيميائية )0-16-70225 :الس تخدامه كمكون ملادة ُم ّ
خ افض للتوتر الس طحي أو ك اب ت لل دخ ان ،مس تخ دم يف عملي ة الطالء إلنت اج األجهزة اإللكرتوني ة ،لن يُعترب
اس تخداما جديدا هاما خيض ع لإلبالغ مبوجب قاعدة االس تخدام اجلديد اهلام اليت وض عتها وكالة الوالايت املتحدة
حلماية البيئة فيما يتعلق بس لفوانت البريفلورو ألكيل وكربوكس يالت البريفلورو ألكيل الطويلة الس لس لة ( US EPA,
.)2013
املنسوجات واجللود ومواد التنجيد
 -٣6اترخييا اس تخدمت ش ركة مينيس وات للتعدين مركبات مرتبطة حبمض الس لفونيك البريفلوروهكس اين يف بعض
منتجاهتا حلماية الس جاد بعد التس ويق (عقب التص نيع) ) ،(Olsen et al., 2005مثل منتجات محاية الس جاد
والنجادات احملتوية على الص يغة  .(ITEM, 2004) FC-228وتتفق هذه املعلومات مع الرتكيزات األعلى املقيس ة يف
مصل الدم من محض السلفونيك البريفلوروهكساين (املرتاوحة بني  27,5و 42٣اننوغرام/مل) مقارنة برتكيزات محض
الس لفونيك البريفلوروكتاين (ما بني  15,2و 108اننوغرام/مل) ،فض ال عن املس توايت العالية من محض الس لفونيك
البريفلوروهكس اين يف الغبار املنزيل والس جاد لدى أس رة كندية عوجلت س جاداهتا  8مرات مبركبات س كوتش غارد
) (Scotchgardعلى مدى  15سنة ) .(Beesoon et al., 2012ومن احملتمل أن تكون شركة مينيسوات للتعدين والتصنيع
قد أوقفت إنتاج هذه املنتجات اخلاصة حبماية السجاد والنجادات بعد التسويق بعد أن كفَّت عن تصنيع هذه املادة
عامليا يف الفرتة  .(3M, 2000a) 2002-2000غري أن التقارير تفيد أبن ش ركة هوبيي هنغش ن احملدودة للكيماوايت
على األق ل طورت مؤخرا منتج ات لتش طي ب املنس وج ات مق اوم ة للبل ل وق ائم ة على املركب ات املرتبط ة حبمض
الس لفونيك البريفلوروهكس اين (مادة تريديكافلورو-ن-ميثيل هكس ان س لفوانميد)؛ (الرقم يف س جل دائرة
ات ال ك ي م ي ائ ي ة(tridecafluoro-N-(2-hydroxyethyl)-N-methylhexane 9-75-68555 :
املس ت خ لص
)sulfonamide؛ الرقم يف سجل دائرة املستخلصات الكيميائية(2-[methyl[(tridecafluorohexyl) 0-57-67584 :
)) ،sulfonyl]amino]ethyl acrylateكما طورهتا ش ركة ووهان فنغفان الص ينية احملدودة هلندس ة الس طوح ( Huang et
al., 2015؛ و ،)Hengxin, 2018كبدائل للمركبات القائمة على محض الس لفونيك البريفلوروكتاين (Huang et al.,
) .2015وقد تكون األنش طة الص ناعية املتعلقة مبادة  C-6للحماية من البلل ،يف منطقة حبرية اتيهو الص ينية مص درا
حلمض الس لفونيك البريفلوروهكس اين ،حيث أُفيد مؤخرا إبنتاج واس تخدام محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين
كبديل حلمض السلفونيك البريفلوروكتاين ومحض البريفلوروكتانويك ).(Ma et al., 2017
عوامل الصقل وعوامل التنظيف/الغسل
 -٣7أُفيد ابس تخدام إحدى املركبات املرتبطة حبمض الس لفونيك البريفلوروهكس اين (الرقم يف س جل دائرة
املس تخلص ات الكيميائية ،[N-Ethyl-N-(tridecafluorohexyl) sulfonyl]glycine ،6-5٣-67584 :يف هيئة ملح
البواتس يوم) يف عوامل ص قل وعوامل تنظيف/غس ل على األقل خالل الفرتة بني عامي  2000و 2015يف الدامنرك
والنرويج والس ويد ،و ُّادعي أن الكميات املس تخدمة مش مولة ابلس ِّرية التجارية ) .(SPIN, 2018فعلى س بيل املثال،
وملَ ِّمع األرض ية ومانع التس رب ،FCP300 Duro
يتوي على هذه املادة كل من مانع التس رب يف األرض ية ُ ،FCP102
ومها ماداتن تنتجهما شركة فرتزاتيل (.)Fritztile, 2018a,b
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الطالء والتشريب/التصميد
 -٣8أُفيد ابس تخدام إحدى املركبات املرتبطة حبمض الس لفونيك البريفلوروهكس اين (الرقم يف س جل دائرة
املس تخلص ات الكيمي ائي ة2-[Methyl[(Tridecafluorohexyl) Sulfonyl]Amino]Ethyl ،6-61-67584 :
 )Methacrylateيف التش ريب والتص ميد للحماية من الرطوبة والفطرايت وما إىل ذلك ،يف أربع منتجات على األقل
يف الدامنرك يف الفرتة من عام  200٣إىل عام .)SPIN, 2018( 2009
صناعة أشباه املوصالت
 -٣9خالل االجتماع الثالث عش ر للجنة اس تعراض امللواثت العض وية الثابتة املعقود يف عام  ،2017أش ار أحد
ممثلي الص ناعة إىل أن املركبات املرتبطة حبمض الس لفونيك البريفلوروهكس اين تُس تخدم حاليا كبدائل حلمض
الس لفونيك البريفلوروكتاين ومحض البريفلوروكتانويك واملركبات املرتبطة هبما يف ص ناعة أش باه املوص الت .وتلك
املعلومات مدعومة أيض ا ابملعلومات املنش ورة اليت تبني أن محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين يُس تخدم يف ص ناعة
أش باه املوص الت يف مقاطعة اتيوان الص ينية ( .)Lin et al., 2010وقد كان محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين
( ٣٣0-1٣٣اننوغرام/ل) ،ومحض الس لفونيك البريفلوروكتاين ( 128-670اننوغرام/ل) أحد امللواثت الرئيس ية يف
جماري املياه املس تعملة ملنش أة تص نيع أش باه املوص الت .وكال محض ي البريفلوروألكيل الس لفوين موجود بكميات مماثلة
يف تلك اجملاري ،مما يدل على أن محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين أحد املواد الرئيس ية يف العملية ،وليس وجوده
عرضيا يف ذلك املوقع.
االستخدامات احملتملة األخرى
 -40تُس ِّوق ش ركة هوبيي هنغش ن ملح بواتس يوم محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين واملركبات املرتبطة حبمض
السلفونيك البريفلوروهكساين (الرقم يف سجل دائرة املستخلصات الكيميائيةtridecafluoro-N- ،4-15-68259 :
 )methylhexanesulfonamideالس تخ دامه ا احملتم ل كمثبط لله ب ويف مبي دات اآلف ات ( .)Hengxin, 2018وق د
اكتُشف احلمض يف مواد تغليف األغذية ( .)Schaider et al., 2017وأفادت التقارير ابستخدام احلمض من قِبل شركة
لتطوير وتص نّيع وتوزيع املنتجات الرقمية ملعاجلة الص ور (تقرير هولندا املقدم إىل اجتماعات ما بني الدورات املعنية
حبمض البريفلوروكتانويك).
 ٣-١-٢اإلطالقات يف البيئة
 -41مل ُجير س وى عدد حمدود من البحوث حىت اآلن لدراس ة إطالقات محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين
وأمالحه واملركبات املرتبطة به يف البيئة على وجه اخلصوص ،مما أدى إىل نقص يف املعلومات الكمية عن اإلطالقات،
على الرغم من كون دراس ات خمتلفة قد بينت انتش ار محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين على نطاق واس ع يف البيئة
(لالطالع على التفاص يل انظر الفرع املتعلق مبس توايت واجتاهات احلمض يف البيئة أدانه) .وينتج وجود محض
الس لفونيك البريفلوروهكس اين وأمالحه واملركبات املرتبطة به يف البيئة عن أنش طة التص نيع واالس تخدام والتخلص اليت
يقوم هبا البش ر ،حيث إهنا ليس ت من املواد اليت تنش أ بص ورة طبيعية .ومن املرجح أن يتبع اإلنتاج العرض ي من محض
ال س لفوني ك البريفلوروهكس اين وأمالح ه واملركب ات املرتبط ة ب ه ،اليت هي منتج ات اثنوي ة حلمض الس لفوني ك
البريفلوروكت اين وأمالح ه واملركب ات املرتبط ة ب ه ،نفس مس ارات التس رب إىل البيئ ة اليت تتبعه ا مق ابالهت ا من
محض الس لفونيك البريفلوروكتاين وأمالحه واملركبات املرتبطة به ،وهي مس ارات قُدم وص ف تفص يلي هلا يف الس ابق
(3M, 2000b؛ و .)UN Environment, 2006وتتفق هذه املعلومات مع الدراس ات اليت أُجريت مؤخرا عن حتديد
مص ادر محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين يف عينات املياه اجلوفية (عدد أفراد العينة )102+من املناطق غري
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الصناعية يف الصني ،ومياه الشرب يف الوالايت املتحدة (عدد أفراد العينة ،)٣6 977+وبينت أن محض السلفونيك
البريفلوروهكس اين يتكتل مع محض الس لفونيك البريفلوروكتاين ،وأهنما يوجدان معا .ومن مثُ ،يتمل أن يكون محض
الس لفونيك البريفلوروهكس اين املوجود يف هذه املواقع قد نش أ من مص ادر مماثلة ملص ادر محض الس لفونيك
البريفلوروكتاين ،مثل الرغاوى اليت تش كل طبقة مائية رقيقة ،وتطبيقات مبيدات اآلفات ،ونض اض مدافق القمامة،
والنفاايت السائلة حملطات معاجلة املياه املستعملة (Wei et al., 2018؛ و .)Guelfo and Adamson et al., 2018غري أن
األمر مل يكن ك ذل ك يف دراس ة أجراه ا م ا وآخرون ( ،)2018حي ث جت اوزت مس توايت محض الس لفوني ك
البريفلوروهكساين مستوايت محض السلفونيك البريفلوروكتاين يف حبرية اتيهو ) .(Ma et al., 2018وارتبطت هذه الزايدة
يف محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين إبنتاجه واس تخدامه كبديل ،نتيجة خلض وع محض الس لفونيك البريفلوروكتاين
للتنظيم مؤخرا ) .(Ma et al., 2018وتبلغ ورقة ص درت مؤخرا عن الرتكيزات يف األهنار يف الص ني .وقدرت أعباء تركيز
محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين لتلك األهنار مبقدار  21,6طنا يف العام  ،2016مما ميثل ازدايدا عن قيمة
 0,09املقدرة لعام .)Pan et al., 2018( 201٣
 -42وابإلض افة إىل ذلك ،ميكن أن يدث إطالق محض البريفلوروكتانويك ومحض الس لفونيك البريفلوروكتاين
واملركبات املرتبطة هبما (3M, 2000b؛ و ،)UN Environment, 2006, 2016ومحض الس لفونيك البريفلوروهكس اين
واملركبات املرتبطة به املنتجة عمدا خالل دورة حياهتا أبكملها :فيمكن أن تُطلق عند إنتاجها ،أو عند جتميعها يف
منتج جتاري ،أو عند التوزيع ،أو عند االس تخدام الص ناعي أو االس تهالكي ،فض ال عن مواقع معاجلة النفاايت ،مثل
مدافن القمامة وحمطات معاجلة املياه املس تعملة ( ،)Shafique et al., 2017مبا يف ذلك معاجلة األراض ي ابس تخدام
احلمأة امللوثة من حمطات معاجلة املياه املس تعملة .وتش ري الدراس ات إىل أن محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين يظل
مس تقرا نس بيا طوال خطوات املعاجلة املتعاقبة (Kunacheva et al., 2011؛ و .)Thompson et al., 2011وفض ال عن
ذلك ميكن أن تتحول املركبات املرتبطة حبمض الس لفونيك البريفلوروهكس اين إىل ذلك احلمض يف البيئة أو داخل
الكائنات احلية (لالطالع على التفاص يل انظر الفرع املتعلق بس الئف محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين وتفككه
أدانه).
 -4٣وقد أظهرت الفحوص أن محض السلفونيك البريفلوروهكساين هو املكون الرئيسي لأللكيالت البريفلورية يف
النفاايت السائلة النهائية من مصنع إلنتجات أشباه املوصالت ،وأن كمية تلك النفاايت تُقدر بنحو  5000طن يف
اليوم .وقُدرت الكتلة املناظرة من محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين الناجتة عن عملية التص نيع يف كل يوم بنحو
 0,67كلغ ) .(Lin et al., 2009ويف الدراس ة نفس هاُ ،حللت النفاايت الس ائلة اخلام من عملية تص نيع املكوانت
اإللكرتونية/البص رية اإللكرتونية لتحديد حمتواها من ُمرَّكبات األلكيل البوليفلورية والبريفلورية .غري أنه تبني أن محض
البريفلوروكتانويك هو املكون الرئيس ي يف تلك النفاايت الس ائلة ،وأن محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين موجود
مبستوايت منخفضة.
 -44وقد تتفاوت مس امهات املراحل املختلفة يف جمموع اإلطالقات والوس ائط املس تقبلة هلا يف البيئة على مدى
دورة حياة املادة .وعموما تش كل عمليات الص ناعة التحويلية مص درا رئيس يا لتس رب محض الس لفونيك
البريفلوروهكس اين وأمالحه واملركبات املرتبطة به إىل البيئة احمللية ،مثال ارتفاع مس توايت احلمض يف املياه ويف أجس ام
السكان اجملاورين ملصنع اإلنتاج يف مينيسوات ابلوالايت املتحدة ) .(Oliaei et al., 2012وابإلضافة إىل ذلك فإن بعض
اس تخدامات محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين وأمالحه واملركبات املرتبطة به قد تؤدي إىل إطالقها مباش رة يف
البيئة .فمثال يُس هم اس تخدام الرغاوى اليت تش كل طبقة مائية رقيقة ذات الص لة يف التدريب على إطفاء احلرائق ويف
احلوادث احلقيقية ،وكذلك اإلطالقات العرض ية ،بكميات كبرية من محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين وأمالحه
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واملركبات املرتبطة به املوجودة يف البيئة (انظر مثال Backe et al., 2013؛ وHoutz et al., 2013؛ وAhrens et al., 2015؛
وBaduel et al., 2017؛ وBarzen-Hanson et al., 2017؛ وBräunig et al., 2017؛ و .)Lanza et al., 2017وابملقابل،
فقد تؤدي بعض اس تخدامات محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين وأمالحه واملركبات املرتبطة به إىل إطالقات يف
البيئات الداخلية مثل الغبار ) .(Norwegian Environment Agency, Report M-806/2017cومن األمثلة على ذلك
إطالقات محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين وأمالحه واملركبات املرتبطة به من الغبار املتولد عن الس جاد املعاجل
).(Beesoon et al., 2012
٢-٢

املآل البيئي

 ١-٢-٢الثبات
 -45هناك بعض اخلص ائص اليت تتميز هبا عموما جمموعة ُمرَّك بات األلكيل البوليفلورية والبريفلورية ،ولذا فهي
تنطبق أيضا على محض السلفونيك البريفلوروهكساين .فالشحنة السالبة املرتفعة واخنفاض قابلية االستقطاب والطاقة
العالية للروابط جتعل من األلكاانت مش بعة ابلفلور مركبات عض وية مس تقرة للغاية .وبناء على ثبات مجيع ُمرَّكبات
األلكيل البوليفلورية والبريفلورية األخرى ،ميكن االفرتاض أبن محض السلفونيك البريفلوروهكساين اثبت أيضا ،وقد مت
التوص ل إىل نفس النتيجة يف االحتاد األورويب ،عندما اعتُرب محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين اثبتا جدا وقابال
للرتاكم األحيائي إىل حد كبري .وقد مت التوصل إىل هذا االستنتاج بناء على معرفة استقرار الروابط بني ذرات الكربون
والفلور ،وابتب اع هنج االس تنب اط ) (ECHA, 2017cانطالق ا من محض الس لفوني ك البريفلوروكت اين ومحض
البريفلوروكتانويك ).(ECHA, 2017a, b
ومرَّكبات األلكيل البوليفلورية والبريفلورية مقاومة جدا للتحلل الكيميائي والبيولوجي واحلراري بسبب الروابط
ُ -46
الكيم ائي ة القوي ة بني ذرات الكربون والفلور فيه ا ) ،(Kissa, 2001وه ذه املق اوم ة للتحل ل جتع ل ه ذه املواد اثبت ة يف
البيئة .وقد ورد وص ف تفص يلي لثبات مركبات األلكيل البوليفلورية والبريفلورية ( Siegemund et al., 2000على النحو
املش ار إليه يف  .)ECHA, 2017aوعندما تكون مجيع روابط س لس لة الكربون مش بعة ابلفلور ،فإن اهليكل الكربوين
ينحِن عن املس توي الذي هو فيه ويتخذ ش كال لولبيا يمي الس لس لة من اهلجمات الكيميائية .ويُس هم عدد من
اخلص ائص األخرى لرابطة الكربون والفلور يف كون األلكاانت العالية الفلورة أكثر املركبات العض وية ثباات .ومن ض من
هذه اخلص ائص اخنفاض قابلية االس تقطاب وارتفاع طاقة الروابط ،وهي تتقوى مع ازدايد االس تعاض ة ابلفلور .ويبلغ
أتثري الفلور أش ده يف املركبات العالية الفلورة واملش بعة ابلفلور (البريفاورية) ( Siegemund et al., 2000على النحو
املشار إليه يف .)ECHA, 2017a
 -47وال يتوافر س وى كمية قليلة جدا من البياانت التجريبية عن ثبات محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين .بيد
أنه يف دراس ة ميدانية بش أن التحلل الض وئي حلمض الس لفونيك البريفلوروهكس اين يف املاء ،أجريت على علو ش اهق
فوق جبل ماوان وجبل اتتياما ،مل يُالحظ حدوث حتلل ض وئي للحمض بعد تعريض ه ملدة  106أايم و 20.5يوما
على التوايل (Taniyasu et al., 2013؛ و.)Wang et al., 2015a
 -48ويوج د محض الس لفوني ك البريفلوروهكس اين يف الرتب ة واملي اه وك ائن ات حي ة متنوع ة (انظر الوثيق ة
 UNEP/POPS/POPRC.14/INF/4واجل دولني  1-1و )5-1ابلقرب من مواقع الت دري ب على مك افح ة احلرائق يف
أعقاب االس تخدام املاض ي (أو املس تمر) لرغاوى حتتوي على محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين ( Braunig et al.,
2017؛ و .)Filipovic et al., 2015وعلى الرغم من عدم القيام بدراس ات حول التفكك ،فإن النتائج تبني أن محض
الس لفونيك البريفلوروهكس اين اثبت وال يتعرض لتفكك أحيائي أو الأحيائي كبري يف الظروف البيئية الطبيعية بعد
استخدام الرغاوى اليت تشكل طبقة مائية رقيقة.
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 -49وال تتوافر أي ة بي اانت جتريبي ة عن التفك ك األحي ائي للحمض يف الرتب ة أو امل اء .وق د أُجري ع دد من
االختبارات يف إطار عدة دراس ات لتقييم التفكك األحيائي حلمض الس لفونيك البريفلوروكتاين املش ابه من حيث
املنش طة ،ويف مس تنبات الرواس ب ومس تنبات الرتبة .واختُرب
الرتكيب .واختُرب التحلل العض وي اهلوائي يف محأة اجملارير َّ
التحلل العض وي الالهوائي يف محأة اجملارير .ومل يُظهر محض الس لفونيك البريفلوروكتاين أية عالمات حتلل يف أي من
تلك االختبارات (انظر الوثيقة  .)UNEP/POPS/POPRC.2/17/Add.5وقد أتكد تص نيف محض البريفلوروكتانويك
كمادة اثبتة جدا يف املياه والرواس ب والرتبة )( (ECHA, 2013معايري تص نيف املواد كمواد اثبتة جدا يف نظام تس جيل
دار ال رتاخ ي ص هل ا (https://echa.europa.eu/documents/10162/13632/
وت ق ي ي م امل واد ال ك ي م ي ائ ي ة وإص
) information_requirements_r11_en.pdfمش اهبة ملعايري الثبات الواردة يف املرفق دال التفاقية اس تكهومل) .وفض ال
عن ذلك ،أثبت كوينييت وآخرون ( )2010أن محض الس لفونيك البريفلوروبواتين غري قابل للتفكك األحيائي ،ومن
املتوقع أن يكون انجتا مس تقرا جدا للتفكك ،يش كل املرحلة النهائية لتفكك عدة س الئف (Quinete et al. 2010؛
وD'Agostino and Mabury, 2017؛ و .)Wang et al., 2013وعالوة على ذلك ،تظهر النتائج املدرجة يف ورقة اجتماع
من الياابن واملس تمدة من اختبار أجري وفقا للممارس ات املختربية اجليدة وفحص س هولة التحلل البيولوجي
لس لفوانت البريفلوروكتان أن هذا املركب ال يتحلل أحيائيا بس هولة .وتش ري قياس ات الطلب البيولوجي-الكيميائي
على األكس جني والتحليل الكيميائي للمركب األص لي إىل حدوث حتلل أحيائي ص فري يف الدراس ة .ومبا أن اس تقرار
أمحاض البريفلوروألكيل السلفوين يعتمد عموما على استقرار سلسلة الكربون املفلورة ،فيمكن االستنتاج أيضا ابلنسبة
حلمض السلفونيك البريفلوروهكساين أنه ال يتوقع حدوث أي تفكك أحيائي يف املاء أو الرتبة أو الرواسب (ECHA,
ُ
).2017a
 -50ويف التقييمات األس رتالية ،وجدت دراس ات متواترة أُجريت على جمموعة من ُمرَّكبات األلكيل البوليفلورية
والبريفلورية املشاهبة حلمض السلفونيك البريفلوروهكساين ،منها ما يتكون من  4أو  8ذرات كربون ،عدم وجود دليل
على إمكانية التفكك األحيائي أو التحلل املائي أو املائي-الضوئي يف الظروف البيئية (NICNAS, 2017a؛ و2017b؛
و.)2017c
 -51وليس من املتوقع أن يتعرض احلمض للتحلل املائي أو التحلل الض وئي أو األحيائي ،كما وجد أن نس بة
التخلص منه يف حمطات معاجلة املياه املستعملة ضئيلة ( .)Danish Ministry of Environment, 2015واستنادا إىل هنج
االس تنباط ،من االس تنتاجات املطبقة على ثبات محض الس لفونيك البريفلوروبواتين ومحض الس لفونيك البريفلوروكتاين
ومحض البريفلوروكتانويك ،ميكن الوصول إىل نتيجة مفادها أن محض السلفونيك البريفلوروهكساين غري قابل للتفكك
يف الظروف الطبيعية ،وأنه اثبت جدا يف املاء والرتبة والرواسب.
 ٢-٢-٢وجود وتفكك املركبات املرتبطة حبمض السلفونيك البريفلوروهكساين
 -52لقد أُجري تقييم نظري ملس ارات التفكك الالأحيائي حلمض الس لفونيك البريفلوروهكس اين
 .)Environment Agency, 2017a, M-792/2017واستنادا إىل البياانت املتاحة عن تفكك سالئف محض السلفونيك
البريفلوروبواتين ومحض السلفونيك البريفلوروكتاين ،من املتوقع أن تتفكك سالئف محض السلفونيك البريفلوروهكساين
إىل ذلك احلمض يف البيئة .وقد أظهرت نتائج هذه الدراسة أن املواد اليت تتضمن الشق الكيميائي  C6F13SO2ميكن
أن تتفكك تفككا ال أحيائيا يؤدي إىل إطالق محض السلفونيك البريفلوروهكساين ومحض بريفلوروكربوكسيلي يتكون
من  6ذرات كربون .غري أنه لدى مقارنة دراس ات محض الس لفونيك البريفلوروكتاين ،ميكن توقع كون األمحاض
البريفلوروكربوكس يلية الناتج الرئيس ي للتفكك الالأحيائي عوض ا عن محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين ()1:10
(الوثيق ة  ،Norwegian Environment Agency, 2017a, M-792/2017واملراجع الواردة فيه ا) ،بينم ا يش ك ل محض
السلفونيك البريفلوروهكساين النتائج الرئيسي للتفكك األحيائي تقريبا ).(Wang et al., 2014
( Norwegian
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 -5٣واألس اليب التح ليلية للكش ف عن املركبات املرتبطة حبمض الس لفونيك البريفلوروهكس اين (مثل
السلفوانميدات البريفلوروهكسانية) وحتديد كمياهتا هي أساليب حمدودة جدا يف الوقت الراهن .وقد كشفت دراستان
ابس تخدام التحليل غري االس تهدايف وجود محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين يف املياه اجلوفية املتأثرة ابلرغاوى اليت
تش كل طبقة مائية رقيقة ،ويف املنتجات االس تهالكية ،فض ال عن مياه الش رب (Barzen-Hanson et al., 2017؛
و .)Kabore et al. 2018وعلى الرغم من كون البياانت غري كمية ،فإهنا تدل على استخدام سالئف محض السلفونيك
البريفلوروهكس اين ،وكوهنا موجودة يف البيئة ،وأن التعرض البش ري هلا ممكن عن طريق مياه الش رب .وأفادت دراس ة
أجراها مؤخرا داغوس تينو ومابوري يف عام  2017أن س الئف احلمض موجودة عموما يف املياه اجلوفية الكندية يف
املدن واملناطق املتأثرة من الرغاوى اليت تش كل طبقة مائية رقيقة .واكتُش ف محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين يف
املياه الس طحية يف مواقع متأثرة من الرغاوى ومواقع ال تُعرف فيها مص ادر احلمض ( D'Agostino and Mabury,
ووجد احلمض على نطاق واس ع يف مجيع مياه املناطق احلض رية ،لكن مبس توايت أد بكثري مما ُوجد يف املياه
ُ .)2017
املتأثرة من الرغاوى .وال تُبني الدراس ة ما إذا كان وجود احلمض انجتا عن اس تخدامه املباش ر أو عن االس تخدام
العرضي غري املباشر بسبب التلوث ،إال أن املؤلفني يستنتجان أن هذه السالئف موجودة يف املياه السطحية الكندية
يف املدن واملناطق املتأثرة من الرغاوى ،وأهنا مل تُ َعر س وي القليل من االهتمام حىت اآلن .غري أن احلمض قد ُكش ف
وجوده س ابقا يف الرغاوى ويف املياه والرتبة واألجس ام الص لبة املغمورة يف املاء املتأثرة من تلك الرغاوى ( Houtz et al.,
2013؛ و )McGuire et al., 2014ويف ماء الص نبور يف كند واالحتاد األورويب وكوت ديفوار والص ني (Kabore et al.,
).2018
 -54وأظهرت دراس ة أُجريت يف وال الس ويد أن ترّكيز محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين ازداد يف الثلوج
املرتاكمة على مدى فرتة زمنية ترتاوح بني يوم واحد و 14يوما خالل فرتة الذوابن املومسي .وإضافة إىل ذلك ،أظهرت
كمي ات احلمض املكتش ف ة يف خمتلف أعم اق الثلوج املرتاكم ة أن أعلى الرتكيزات موجودة يف الطبق ات األعمق
) .(Codling et al., 2014وال يُعرف الس بب يف هذه الزايدة خالل فرتة الذوابن ،غري أن أحد التفس ريات املمكنة هو
أن س الئف احلمض تنتقل عرب املواد املرتس بة من اهلواء حمليا مث تتحول إىل محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين أثناء
ذوابن الثلوج ) .(Codling et al., 2014وقد الحظ ماير وآخرون ( )2011أيضا ظاهرة إغناء الثلوج املرتاكمة هذه يف
مس تجمعات املياه احلض رية يف تورونتو بكندا .وابلتايل فقد يؤثر مآل محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين وس الئفه
خالل تقادم الثلوج املرتاكمة ،وإطالقها يف فرتات الذوابن ،على حتميل هذه املواد يف املياه الس طحية واجلوفية على
الس واء .وفض ال عن ذلكُ ،كش ف عن احلمض يف دراس ة هولندية ملياه املطر املتس ربة ،وأش ار املؤلفون إىل أن وجوده
قد يرجع إىل حتلل السالئف يف الغالف اجلوي ).(Eschauzier et al., 2010
 -55وتُنقل جمموعة متنوعة من املنتجات االس تهالكية (مثل املنس وجات والورق والس جاد) ومواد التغليف احملتوية
على ُمرَّكبات األلكيل البوليفلورية والبريفلورية وس الئفها إىل مدافن القمامة البلدية يف هناية عمرها .ويف اس تعراض
أُجري مؤخرا ،أفيد أبن ُمرَّكبات األلكيل البوليفلورية والبريفلورية تُكتش ف بص ورة روتينية يف نض اض مدافن القمامة،
وأكثريتها ألكيالت بريفلورية (ترتاوح س الس لها الكربونية بني  4و 7ذرات) ،مما قد يدل على كوهنا أكثر تنقال،
ويعكس التحول حنو استخدام املواد القصرية السلسلة ) .(Hamid et al., 201وعالوة على ذلك فإن ُمرَّكبات األلكيل
البوليفلورية والبريفلورية اليت ترتاوح س الس لها الكربونية بني  4و 7ذرات تنفلت بس هولة أكرب ومتيل إىل التس رب من
مدافن القمامة بسبب قابليتها الكبرية للذوابن يف املاء واخنفاض معامل تفرقها يف الكربون العضوي/املاء ،ابملقارنة إىل
ُمرَّكبات األلكيل البوليفلورية والبريفلورية القص رية الس لس لة ) .(Guelfo & Higgins, 2013وعقب التخلص من
الفضالت ،تُطلق ُمرَّكبات األلكيل البوليفلورية والبريفلورية من القمامة عن طريق التسرب األحيائي والالأحيائي ،سواء
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نتيجة لتحلل الس الئف (األحيائي والالأحيائي) أو نتيجة لالس تخدام املباش ر أللكيالت بريفلورية مثل محض
الس لفونيك البريفلوروهكس اين أو محض الس لفونيك البريفلوروكتاين ) .(Allred et al., 2015ويف دراس ة أجراها ألريد
وآخرون يف عام ُ ،2014كش فت عدة س الئف حلمض الس لفونيك البريفلوروهكس اين (محض بريفلوروهكس ان
س لفوانميد األس يتيك ،ومحض ن-ميثيل بريفلوروهكس ان س لفوانميد األس يتيك ومحض ن-إيثيل بريفلوروهكس ان
س لفوانميد األس يتيك) يف نض اض مدافن القمامة ،مما يش ري إىل احتمال كون تلك الس الئف و/أو مركباهتا األص لية
مس تخدمة يف جمموعة متنوعة من التطبيقات ،حيث تلقت املدافن نفاايت س كنية وجتارية ،ونفاايت بناء وهدم،
ومواد أحيائية ص لبة من حمطات معاجلة املياه املس تعملة ،إىل جانب النفاايت الص ناعية غري اخلطرة .ويتفق الكش ف
عن س الئف محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين مع ما اكتُش ف س ابقا من س الئف محض الس لفونيك
البريفلوروبيواتين ومحض الس لفونيك البريفلوروكتاين يف أوس اط بيئية أخرى (انظر الفرع 4-2-2؛ و Stock et al.,
2007؛ وDel Vento et al., 2012؛ و .)Dreyer et al., 2009وقد وجدت دراس ة ملياه اجملارير الداخلة واخلارجة واحلمأة
يف حمطات معاجلة املياه املس تعملة زايدة يف الكتلة الص افية من حمتوى محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين يف املياه
اخلارجة مقارنة ابملياه الداخلة يف ثالث حمطات خمتلفة ملعاجلة املياه املستعملة يف السويد ،مما يوحي أبن حتلل مركبات
الس الئف أثناء معاجلة املياه املس تعملة ميكن أن يُس هم يف تلوث البيئة حبمض الس لفونيك البريفلوروهكس اين
).(Eriksson et al., 2017
 -56وابس تخدام هنج االس تنباط (انظر الفرع  )1ونتائج الدراس ات على ُمرَّكبات األلكيل البوليفلورية والبريفلورية
األخرى ،يتبني أن املركبات املرتبطة حبمض الس لفونيك البريفلوروهكس اين رمبا تتحلل إىل ذلك احلمض يف البيئة.
والبي اانت املت اح ة عن التحل ل األحي ائي لكحول ( C8N-ethylperfluorooctanesulfonamidoethylالرقم يف س ج ل
دائرة املس تخلص ات الكيميائية )2-99-1691 :تظهر حتوله حيث تنتهي س لس لة التفكك حبمض الس لفونيك
البريفلوروكتاين (Hekster, et al., 2002؛ و .)Martin, et al., 2010ويُتوقع أن تكون مواد كيميائية أخرى تتضمن جمموعة
بريفلورو أوكتيل سلفوانت معرضة لعملية حتول أحيائي مماثلة ) .(Martin, et al., 2010وفضال عن ذلك تشري البياانت
املتاحة عن كحول( C4N-methylperfluorobutanesulfonamidoethylالرقم يف سجل دائرة املستخلصات الكيميائية:
 )2-97-٣4454إىل احتمال حتلله يف اجلو إىل محض السلفونيك البريفلوروبواتين عن طريق األكسدة بسبب جذر
اهليدروكس يل (D'eon, et al., 2006؛ و .)Martin, et al., 2010وفض ال عن ذلك فإن محض الس لفونيك البريفلوروبواتين
من املتوقع أن يُ ِّ
كون انجتا مستقرا جدا للتفكك ،يشكل املرحلة النهائية لتفكك عدة سالئف (Quinete et al. 2010؛
وD'Agostino and Mabury, 2017؛ وWang et al., 2013؛ وNorwegian Environment Agency, 2017a, M-
.)792/2017
 ٣-٢-٢الرتاكم األحيائي واحلركة السمية
 -57نظرا خلص ائص محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين العاملة على الس طح ،يتعذر قياس لوغاريتم معامل
تفرقه ،إذ يتوقع أن يكون طبقات متعددة يف خليط من األوكتانول واملاء (OECD, 2002؛ و2006؛ و Conder et al.,
ُ
ّ
 .)2008وابإلض افة إىل ذلك فإن محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين قابل لالحنالل يف املاء نس بيا ،وقد ثبت أنه
يرتبط تفض يليا ابلربوتينات يف الكبد والدم (Jones et al., 2003؛ وAhrens et al., 2009؛ وMartin et al., 2003؛
و ،)Goeritz et al., 2013ولذلك فإن لوغاريتم معامل التفرق يف األوكتانول واملاء ال يعترب هو األداة املناس بة لوص ف
ق درة احلمض واملواد املرتبط ة ب ه على الرتاكم األحي ائي .حىت إذا ك ان مع امال الرتاكم األحي ائي والرتكز األحي ائي
للحمض دون املعيار العددي Martin et al., 2003( 5000؛ وYeung and Mabury, 2013؛ وKwadijk et al., 2010؛
وCasal et al., 2017؛ وNg and Hungerbuhler, 2014؛ و .)Naile et al., 2013واملعي ار الع ددي ملع املي الرتاكم
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األحيائي والرتكز األحيائي غري مناس ب حلمض الس لفونيك البريفلوروهكس اين ألن ذلك احلمض ال يس لك س لوك
املركبات التقليدية الكارهة للماء اليت تتفرق يف األنسجة الدهنية ) (UNEP/POPS/POPRC.3/INF/8وكما ذكر أعاله،
يرتبط محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين تفض يليا ابلربوتينات يف الكائنات احلية ،وبس بب ذوابنه يف املاء يُتوقع أن
خيرج بس رعة عن طريق النفاذ عرب اخلياش يم يف الكائنات اليت تتنفس ابخلياش يم ،مثل األمساك (Martin et al., 2003؛
و.)Goeritz et al., 2013
 -58وقد أُجريت أيض ا دراس ات بش أن امتص اص دودة األرض حلمض الس لفونيك البريفلوروهكس اين من الرتبة.
وأفادت تلك الدراس ات ،ابس تخدام معامالت الرتاكم األحيائي من الكائنات احلية إىل الرتبة ،ابخنفاض الرتاكم
األحيائي للحمض لدى دودة األرض (Zhao et al., 2013؛ و .)2014وابإلض افة إىل ذلك ،فقد أُفيد أبن النبااتت
طعمة ،حسب التسلسل :محض السلفونيك
متتص محض السلفونيك البريفلوروهكساين عن طريق جذورها يف الرتبة املُ َّ
البريفلوروكتاين ← محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين ← محض الس لفونيك البريفلوروبواتين (Felizeter et al.,
).2012
 -59والعوامل مثل ارتفاع درجة الرتاكم األحيائي للمادة يف األنواع األخرى وبياانت الرصد اليت تشري إىل إمكانية
تراكمها األحيائي ،تكفي للنظر يف إدراجها يف اتفاقية اس تكهومل .وتتس بب ِ
معامالت التض خم األحيائي والتض خم
الغذائي بش كل واض ح يف التض خم األحيائي الناتج عن االنتقال الغذائي عندما يفوق الرتكيز الكيميائي للمادة يف
كائن حي ما تركيزها يف كائن حي آخر يتل مرتبة أد يف الس لس لة الغذائية (اس تعرض ه كاوندر وآخرون يف عام
 .)2012وعلى النحو املس تعرض يف جمموعة مس تندات الرتش يح ) ،(UNEP/POPS/POPRC.13/4أفاد عدد من
الدراس ات مبعامل تض خم أحيائي قدره  .1وقد أظهر فحص التض خم األحيائي يف أنواع خمتارة من خمتلف أحناء
املنطقة القطبية الش مالية ،مبا يف ذلك املناطق القطبية يف أورواب وكندا ،معامالت تض خم أحيائي ترتاوح بني 6,9
وHaukås et al., 2007( 22؛ Routti et al., 2016؛  .)Tartu et al., 2017وفض ال عن ذلك ،درس هود وآخرون
( )2006تراكم احلمض يف الش بكة الغذائية لفرائس الدالفني ذات األنف القاروري يف موقعني خمتلفني يف الوالايت
املتحدة ،فوجدوا أن معامالت التضخم األحيائي ترتاوح بني  1,8و .14وابإلضافة إىل ذلك ففي ملف تعيني محض
الس لفونيك البريفلوروهكس اين مادة مثرية للقلق الش ديد ) ،(ECHA, 2017aقدر املؤلفون معامل التض خم األحيائي يف
الس لس لة الغذائية للدب القطيب وعجل البحر احللقي عند مس توى  .16,7وتُظهر بياانت الرص د أيض ا أن أجس ام
ال دبب ة القطبي ة حتوي أعلى مس توايت احلمض من بني احليواانت امل دروس ة (انظر اجل دول  ٣-1من الوثيق ة
.)UNEP/POPS/POPRC.14/INF/4
 -60ويف دراس ة للخنازير املغذاة بغذاء ملوث برتكيزات معروفة من محض الس لفونيك البريفلوروهكس اينُ ،حس ب
معامل التض خم األحيائي لكامل جس م اخلنزير مبقدار  ،20,1ويف حلم اخلنزير مبقدار  ،1٣,1ويف كبده مبقدار 48
(.)Numata et al., 2014
 -61ويرد يف اجلدول  4عرض عام ملعامالت التض خم األحيائي املس تمدة من الدراس ات املذكورة أعاله .وقد
نوقش ت أوجه القص ور يف دراس ات معامالت التض خم األحيائي ومعامالت التض خم الغذائي يف ملف الرتش يح
) ،(UNEP/POPS/POPRC.13/4كما يس تعرض ملف املادة املثرية للقلق أيض ا ابلتفص يل بعض دراس ات الرتاكم
األحيائي الواردة يف اجلدول .(ECHA, 2017a) 4
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اجلدول ِ 4
معامالت التضخم األحيائي والتضخم الغذائي املتاحة من خمتلف دراسات السالسل الغذائية والنظم الغذائية
النسيج

النوع/الشبكة الغذائية

معامل
التخضم
األحيائي

األمساك /الطيور (منطقة القطب الكبد
الشمايل)

8,5-6

الدب القطيب/عجل البحر املصل
احللقي (املنطقة القطبية)

22

معامل
الغذائي

التخضم املرجع

Haukås et al., 2007

على النحو احملسوب من املرجعني
 Routti et al., 2016و Tartu et al.,
2017

الدلفني 0,9 ± 0,2
(البالزما)

الدلفني/السمك

البالزما/اجلسم
الكامل

14-1,8

السمك/العوالق

اجلسم الكامل

10-9,1

Houde et al., 2006

16,7

Riget et al., 2013

Houde et al., 2006

الدلفني 0,4 ± 0,1
(اجلسم الكامل)
الدب القطيب/عجل البحر الكبد
احللقي (املنطقة القطبية)
األمساك/اهلاموشيات
البحريات)

(ذابب شرائح
اللحم/اجلسم
الكامل

دراسة النظام الغذائي للخنازير

اجلسم
الكام ل/اللحم/
الكبد

(كما أشري إليه

يف )ECHA 2017a

4,70-1,4٣

Babut et al., 2017

48-1٣,1

Numata et al., 2014

القاعيات (مسك موسى/السمك اجلسم الكامل
املفلطح/السرطاانت/احملار
وكثريات الشعر)

4,٣

Babut et al., 2017

الكائنات احمليطية (كائنات اجلسم الكامل
األعماق املفرتسات العليا مسك
القاروس واللوت)

1,5

Munoz et al., 2017

 -62والدراس ات اليت تتناول التض خم الغذائي حلمض الس لفونيك البريفلوروهكس اين يف الش بكات الغذائية
حمدودة .وقد قُدرت معامالت التض خم الغذائي يف الش بكة الغذائية البحرية ابس تخدام احلس اابت القائمة على
البالزما وتلك القائمة على تقديرات كامل اجلس م ( .)Houde et al., 2006وتراوحت املعامالت املبلغ عنها بني 0,2
 0,9 ±و .0,4 ± 0,1بيد أنه كانت هناك تفاواتت كبرية يف معامالت التض خم الغذائي ،اتض حت يف كون
األخطاء املعيارية أكرب من معامالت التض خم الغذائي املناظرة هلا .وقد يؤثر يف حس اابت معامالت التض خم الغذائي
عدد من العوامل ،من بينها احلرارة ووقت أخذ العينات وحالة التكاثر واهلجرة والعمر ،واس تخدام احلس اابت القائمة
على األنسجة مقابل حساابت كامل اجلسم (Borgå et al., 2012؛ و .)Franklin, 2016وتناولت دراسة حديثة شبكة
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ص بَّني .وأفيد أبن معامالت التض خم الغذائي حلمض الس لفونيك البريفلوروهكس اين تبلغ 4,٣
غذائية متداخلة يف َم َ
ابلنس بة للش بكة الغذائية القاعية و 1,5ابلنس بة للش بكة الغذائية املغمورة (Munoz et al., 2017؛ انظر اجلدول 4
أعاله).
 -6٣ويشكل استخدام فرتة التخلص النصفي إضافة مفيدة إىل معامالت التضخم األحيائي ومعامالت التضخم
الغذائي ،كمؤشر على إمكانية الرتاكم األحيائي ينبغي استخدامه يف تقييمات الرتاكم األحيائي القائمة على وزن األدلة
) .(Franklin, 2016وبلغ متوسط العمر النصفي حلمض السلفونيك البريفلوروهكساين ومحض السلفونيك البريفلوروكتاين
ومحض البريفلوروكتانويك يف البشر  8,5و 5,4و ٣,8سنوات على التوايل .وبناء على ذلك فإن العمر النصفي حلمض
السلفونيك البريفلوروهكساين أطول مبقدار  1,5مرة تقريبا من العمر النصفي حلمض السلفونيك البريفلوروكتاين.
وتناولت تقارير أخرى العمر النصفي للتخلص من هذه املواد لدى أنواع أخرى من الكائنات احلية (Sundstrom et
) .al., 2012وقد أُفيد أبن العمر النصفي حلمض السلفونيك البريفلوروهكساين يف الرجال يبلغ يف املتوسط  8,5سنوات
(النطاق  27-2,2سنة) ( )Olsen et al., 2007ولكن بعض التقديرات تشري إىل أنه قد يصل إىل  ٣5سنة (انظر
اجلدول  ٣يف الوثيقة  ،)UNEP/POPS/ POPRC.14/INF.4وهو أطول عمر نصفي بني مجيع ُمرَّكبات األلكيل
البوليفلورية والبريفلورية اليت تتوافر عنها بياانت .والعمر النصفي حلمض السلفونيك البريفلوروهكساين يقارب أطول
أعمار التخلص النصفية املسجلة لدى اإلنسان ابلنسبة ألنواع معروفة من املواد الثابتة واملرتاكمة أحيائيا والسمية/املواد
الشديدة الثبات والشديدة الرتاكم األحيائي وامللواثت العضوية الثابتة ،من قبيل من املركبات الثنائية الفينيل املتعددة
الكلور ) .(ECHA, 2017aوقد تناول أحد التقارير العمر النصفي للتخلص من محض السلفونيك البريفلوروهكساين
ومحض السلفونيك البريفلوروكتاين ومحض البريفلوروكتانويك يف مصل الدم ل  26من العمال املتقاعدين من مصنع
إلنتاج الكيماوايت الفلورية ( 22ذكرا وأنثيان) ) .(Olsen et al., 2007وأظهرت دراسات حلركيات األدوية يف غري البشر
أن العمر النصفي للتخلص من محض السلفونيك البريفلوروهكساين يف مصل الدم ميكن أن يتفاوت تفاوات كبريا بني
األنواع (Sundstrom et al., 2012؛ و ،)Numata et al., 2014كما ميكن أن يتفاوت يف بعض احلاالت بني اجلنسني من
نفس النوع (Hundley et al., 2006؛ و ،)Sundstrom et al., 2012لكنه بشكل عام أقصر بكثري من األعمار النصفية
املبلَّغ عنها للتخلص من احلمض يف مصل دم اإلنسان .وعالوة على ذلك فإن زمن التخلص من احلمض يف مصل
دم اإلنسان يتأثر لدى اإلانث ابحليض والوالدة (.)Gomis et al., 2017
 -64وتؤكد دراس ة  Sundstrom et al., 2012على تفاوت زمن التخلص من محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين
حسب األنواع وحسب اجلنس .وأُجريت فحوص للجرذان الذكور واإلانث فيما يتعلق ابلتخلص من املادة من مصل
ال دم ،وأظهرت النت ائج أن اإلانث تتخلص منه ا بكف اءة أكرب بكثري من ال ذكور .وعالوة على ذل ك ،ب دت اجلرذان
والفئران أكثر من القردة فع الي ة يف التخلص من احلمض ) .(Sundstrom et al., 2012انظر اجل دول  ٣من الوثيق ة
 UNEP/POPS/POPRC.14/INF/4لالطالع على مق ارن ة لألعم ار النص في ة .ويرتبط محض الس لفوني ك
البريفلوروهكس اين ارتباطا قواي بربوتينات البالزما (Kim et al., 2017؛ و ،)Jones et al., 2003وقد أظهرت دراس ات
حركيات األدوية أن بعض ُمرَّكبات األلكيل البوليفلورية والبريفلورية تتفاعل مع الربوتينات (مثل األلبومني ،والربوتينات
اليت ترتبط ابألمحاض الدهنية يف الكبد ،وانقالت األنيوانت العض وية) وأن زواهلا يعتمد على النوع واجلنس وطول
السلسلة الكربونية (Andersen et al., 2008؛ و.)Ng & Hungerbuhler, 2014
اقرتح مؤخرا اس تخ دام الق درة على االرتب اط القوي بربوتين ات ال دم ،ومع دل الزوال املنخفض ،ومع دل
 -65و ُ
اإلخراج املتدين عن طريق البول ،كأفض ل مؤش رات على قدرة املادة الكيميائية على الرتاكم األحيائي وطول عمرها
النص في ( .)Tonnelier et al., 2012ويف دراس ة للخنازير املغذاة بغذاء ملوث مبُرَّكبات األلكيل البوليفلورية والبريفلورية،
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تبني أن معدل إخراج محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين عن طريق البول هو األبطأ ،كما أن عمره النص في يف
مصل الدم هو األطول من بني ُمرَّكبات األلكيل البوليفلورية والبريفلورية املفحوصة ) .(Numata et al., 2014وابإلضافة
إىل ذلك كان بالزما الدم يتوي على أكرب كمية من محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين .ومن املثري لالهتمام أن
الدراس ات على األبقار كش فت عن منط خمتلف للحمض من حيث توزُّعه على الدم والكبد واألنس جة املأكولة
) . (Kowalczyk et al., 2013وتض منت األنس جة العض لية لألبقار احللوب أكرب تركيز حلمض الس لفونيك
البريفلوروهكس اين ،مما يش ري إىل ميل أقل لرتكز احلمض يف البالزما مما لوحظ لدى اخلنازير ).(Numata et al., 2014
وعالوة على ذلك ففي دراس ة األبقار احللوبُ ،كش ف عن احلمض يف البول ويف اللنب خالل الفرتة التجريبية ،مما
يدل على معدل ختلص لدى األبقار أد منه لدى اخلنازير .وتش ري هذه الدراس ات إىل أن كال من معدل التخلص
من محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين وغريه من ُمرَّكبات األلكيل البوليفلورية والبريفلورية ،وتوزيعها يف األنس جة
يعتمد على النوع.
 -66ويف دراسة تشريية بشرية أجريت (بني عامة اجلمهور) يف إسبانياُ ،وجد محض السلفونيك البريفلوروهكساين
ووجدت أعلى
يف مجيع األعض اء واألنس جة البش رية املفحوص ة ،وهي :الكبد والكليتان والعظام والدماغ والرئةُ ،
املس توايت يف الرئتني والكليتني ،وُكش ف عن احلمض بتواتر أكرب يف الرئتني ( 4٣يف املائة) ).(Perez et al., 2013
وتوج د أعلى تركيزات احلمض يف ال دم والكب د والكلى والرئتني .ويب دو أن انتق ال احلمض إىل لنب األم أح د الطرق
اهلامة للتخلص منه أثناء فرتة الرض اعة .وتش ري دراس ات االجتاهات الزمنية إىل أن قدرة احلمض على الرتاكم األحيائي
قد تكون أكرب من قدرة محض السلفونيك البريفلوروكتاين ).(ECHA, 2017a
 4-٢-٢القدرة على االنتقال البعيد املدى
 -67اس تُعرض ت قدرة محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين على االنتقال البعيد املدى يف ملف الرتش يح
) .(UNEP/POPS/POPRC.13/4وتُظهر البياانت الداعمة لالنتقال البعيد املدى أن احلمض يوجد يف عدة أجزاء من
البيئة يف املناطق النائية للقطب الشمايل ،مبا يف ذلك يف اهلواء والثلج والرتبة والرواسب وكذلك يف الكائنات احلية (مبا
فيها البش ر) .ويف القارة القطبية اجلنوبيةُ ،وجد احلمض يف الكائنات احلية والثلج ،مما يعزز األدلة على إمكانية انتقاله
ملس افات طويلة ،بعيدا عن مص دره األويل .ولالطالع على بياانت الرص د من املنطقتني القطبيتني الش مالية واجلنوبية،
انظر الوثيقة  ،UNEP/POPS/POPRC.14/INF/4اجلداول  1-1و 2-1و ٣-1ابلنس بة للكائنات احلية ،واجلدول
 4-1ابلنسبة لغري الكائنات احلية.
 -68ورغم وجود توافق علمي على أن ُمرَّكب ات األلكي ل البوليفلوري ة والبريفلوري ة ختض ع لالنتق ال البيئي البعي د
املدى ،فإن مس ار النقل الس ائد الذي يكم االنتقال البيئي البعيد املدى لفرادى هذه املواد يتوقف على اخلص ائص
الفيزايئية-الكيميائية للمادة وعلى املوقع اجلغرايف (Butt et al., 2010؛ وAhrens et al., 2011؛ و.)Rankin et al., 2016
ومن بني عمليات انتقال محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين وأمالحه واملركبات املرتبطة به إىل املنطقة القطبية
الش مالية االنتقال املباش ر للمركبات يف اهلواء أو املاء و/أو االنتقال غري املباش ر عن طريق انتقال مركبات الس الئف
احملايدة املتطايرة وش به املتطايرة اليت ميكن أن ختض ع لعملية حتلل عن طريق األكس دة اجلوية أو التحلل األحيائي
(Butt et al., 2010؛ وAhrens et al., 2011؛ وAlava et al., 2015, Wang et al., 2015؛ .)Rauert et al., 2018a, b
ولذلك فإن كميات احلمض املكتش فة يف عينات بيئية يف املناطق النائية قد تكون انجتة جزئيا عن التحلل األحيائي
أو الالأحيائي ملثل هذه الس الئف قبل ترس بها أو بعده (D’Eon et al., 2006؛ وXu et al., 2004؛ و Tomy et al.,
 .)2004وعالوة على ذلك فإن املدخالت احمللية املتأتية من األنش طة البش رية قد تكون مص درا آخر هلذه املواد يف
مناطق القطب الش مايل (اس تعرض ها بوت وآخرون .)2010 ،وقاس ت دراس ة حديثة ُمرَّكبات األلكيل البوليفلورية
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والبريفلورية (مبا فيها محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين) يف عدد من األوس اط البيئية ،يف مواقع حملية وانئية يف
س فالبارد مبنطقة القطب الش مايل النروجيية ،فوجدت أن كمية محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين املكتش فة تتوقف
ووجد أن املس توايت
على مدى قرب موقع أخذ العينات من املص ادر احمللية مثل مواقع التدريب على إطفاء احلرائقُ .
يف املواقع العادية منخفضة ،وكذلك ُوجد أن مستوى التلوث ُمتد ٍّّن يف ماء البحر احمليط ابملوانئ ( 0,005اننوغرام/ل
من محض السلفونيك البريفلوروهكساين) ،ومن مث استنتج املؤلفون أن املصادر احمللية احملتملة لأللكيالت البريفلورية ال
تسهم حىت اآلن بشكل كبري يف التلوث البحري والربي احمللي ).(Skaar et al., 2018
 -69وتش ري البياانت املس تقاة يف س فالبارد مؤخرا إىل أن مس توايت ُمرَّكبات األلكيل البوليفلورية والبريفلورية
املكتش فة لدى الدببة القطبية ليس ت من مص ادر حملية على األرجح ،بل هي انجتة عن االنبعااثت العاملية .فقد ُوجد
أن تركيزات ُمرَّكبات األلكيل البوليفلورية والبريفلورية لدى الدب القطيب أعلى (ما بني  ٣0و ٣5يف املائة) عندما حتتل
الدببة مس احات س كنية أوس ع (الدببة البحرية) من تركيزاهتا يف الدببة اليت تعيل يف املناطق الس احلية القريبة من
س فالبارد ) .(Tartu et al., 2018وعالوة على ذلك ،أُظهر ابس تخدام حتليل النظائر أن الدببة القطبية اليت حتتل
مس احات س كنية أوس ع أتكل كميات أكرب من األغذية البحرية مقارنة بتلك اليت تعيل قرب الس احل ،حيث يض م
نظامها الغذائي نس بة أكرب من األغذية الربية (Tartu et al., 2017b؛ و .)2018ويف املناطق اليت تض م قدرا أكرب من
اجلليد البحري ،مثل املناطق اليت تس تخدمها الدببة البحرية ،من املرجح أن تكون مس توايت ُمرَّك بات األلكيل
البوليفلوري ة والبريفلوري ة يف البيئ ة أعلى منه ا يف املن اطق اليت تض م كمي ات أق ل من اجللي د البحري ،مث ل س اح ل
س ف الب ارد .وتتفق العالق ة اإلجي ابي ة بني تركيزات ُمرَّكب ات األلكي ل البوليفلوري ة والبريفلوري ة يف ال دبب ة القطبي ة وموقع
مس احاهتا الس كنية على خطوط الطول مع الدراس ة اليت بينت أن تركيزات تلك املركبات يف بيض طيور النورس
العاجي الس اكنة يف مس تعمرات الطرف الش رقي من أرخبيل فرانز جوزف الند أعلى بقليل من الرتكيزات يف البيض
من سفالبارد (.)Miljeteig et al., 2009
 -70ومحض الس لفونيك البريفلوروهكس اين قابل للذوابن يف املاء وينتقل يف املاء إىل املناطق النائية .وقد وص فت
دراس ة  Yamashita et al., 2005للمرة األوىل وجود محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين وغريه من ُمرَّكبات األلكيل
البوليفلورية والبريفلورية يف مياه احمليط على الص عيد العاملي ومنذ ذلك احلني ،أفاد عدد من الدراس ات ابلكش ف عن
احلمض بص ورة متكررة يف املياه املفتوحة للمحيطات ويف املناطق الس احلية على نطاق العامل (اس تُعرض يف Butt et
al., 2010؛ وGonzález-Gaya et al., 2014؛ وRosenberg et al., 2008؛ وBusch et al., 2010؛ و Benskin et al.,
2012؛ وZhao et al., 2012؛ وAhrens et al., 2010؛ وWei et al., 2007؛ و .)Brumovský et al., 2016وأفاد عدد من
الدراسات ابلكشف عن محض السلفونيك البريفلوروهكساين يف مياه البحر يف املنطقة القطبية الشمالية ( Caliebe et
 ،al., 2005كما اقتُبس يف González-Gaya et al., 2014؛ وRosenberg et al., 2008؛ وBusch et al., 2010؛ و Cai et
al., 2012؛ وBenskin et al., 2012؛ وZhao et al., 2012؛ و .)Yeung et al., 2017وابملقابل ،أش ري إىل أن االنتقال
ومرَّكبات األلكيل البوليفلورية والبريفلورية األخرى عرب احمليطات إىل
البعيد املدى حلمض السلفونيك البريفلوروهكساين ُ
القارة القطبية اجلنوبية أكثر حمدودية .فالتيارات البحرية وما يرتبط هبا من آاثر التخفيف تس بب تناقص ا تدرجييا يف
الرتكيز ،من وال أورواب إىل جنوب احمليط األطلس ي ( )Ahrens et al., 2010مما يفس ر الرتكيزات األد املكتش فة يف
احمليط اجلنويب .وكذلك اعتُرب البعد عن مناطق املصادر املهمة لأللكيالت البريفلورية الواقعة يف نصف الكرة الشمايل،
وقلة التص نيع الكيميائي هلذه املواد يف نص ف الكرة اجلنويب ،وقلة فعالية االنتقال إىل القارة القطبية اجلنوبية عن طريق
الغالف اجلوي ،واخنف اض إنت اج أيوانت ُمرَّكب ات األلكي ل البوليفلوري ة والبريفلوري ة عن طريق األكس دة اجلوي ة ،من
ضمن التفسريات احملتملة األخرى (Bengtsson Nash et al., 2010؛ و.)Alava et al., 2015
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 -71ويش كل تزايد تواتر الكش ف عن محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين يف مياه احمليطات وارتفاع مس توايته
ابملقارنة إىل ما اكتش ف يف اهلواء ،فض ال عن االرتفاع النس يب ملعدل ذوابنه يف املاء ،مؤش را على أن أحد املس ارات
الرئيس ي ة لتنق ل ه ذا احلمض إىل املن اطق الن ائي ة هو النق ل عرب التي ارات امل ائي ة (نوقل يف الوثيق ة
 )UNEP/POPS/POPRC.13/4ويؤدي احمليط دور اخلزان على املدى الطويل .ونتيجة لذلك فمن املرجح أن يس تمر
إدخال محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين إىل القطب الش مايل على املدى البعيد ،وال س يما مع زايدة أحجام
الكتل املائية األطلس ية املنقولة حنو الش مال خالل العقدين املاض يني (Hansen et al., 2015؛ وRoutti et al., 2017؛
و .)UNEP/POPS/POPRC.13/4وإض افة إىل ذلك ،تنبأت دراس ة  ،Llorca et al., 2012ابس تخدام نتائج النمذجة يف
دراس ة  ،Lohmann et al., 2007أبن محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين ،ش أنه يف ذلك ش أن معظم األمحاض
البريفلوروألكيلية األخرى’’ ،سبَّاح‘‘ ،أي مادة كيميائية من املتوقع أن ختضع لالنتقال البيئي البعيد املدى يف املاء.
 -72ونظرا للكشف عن محض السلفونيك البريفلوروهكساين يف اهلواء والثلج يف منطقة القطب الشمايل ،يدث
االنتقال البعيد املدى هلذا احلمض و/أو املركبات املرتبطة به عرب الغالف اجلوي ( ،Theobald et al., 2007كما اقتُبس
يف Butt et al., 2010؛ وStock et al., 2007؛ وGenualdi et al., 2010؛ وButt et al., 2010؛ وWong et al., 2018؛
و .)Norwegian Environment Agency M-757, 2017bوقد أفادت دراسة أجريت مؤخرا حبدوث زايدة كبرية يف تركيز
محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين ( )0.006خالل الفرتة  2015-2009يف اهلواء يف القطب الش مايل يف كل
من كندا والنرويج ،مما يش ري إىل حدوث زايدة يف انتقاله البعيد املدى ) .(Rauert et al., 2018aوكذلك اكتُش ف
احلمض مؤخرا يف اهلواء يف مواقع انئية من منطقة أمريكا الالتينية والكارييب ) .(Rauert et al., 2018bوفضال عن ذلك
اكتُش فت مس توايت أعلى من احلمض يف املياه الس احلية لغرينالند مقارنة مبياه البحر ،وهو اس تنتاج يعزى إىل
التهطال يف ش كل أمطار و/أو ثلوج و/أو ذوابن اجلليد يف الرب الغرينلندي الرئيس ي ) .(Busch et al., 2010وميكن أن
ينطوي املص در اجلوي على مركبات حمايدة مرتبطة حبمض الس لفونيك البريفلوروهكس اين ،كما هو احلال ابلنس بة
حلمض الس لفوني ك البريفلوروبيواتين ومحض الس لفوني ك البريفلوروكت اين (Martin et al., 2006؛ و,.D'Eon et al
 .)2006وقد كش ف عدد من الدراس ات عن أدلة على أن س الئف ُمرَّكبات األلكيل البوليفلورية والبريفلورية تُنقل
عرب اهلواء ،وتتحلل لتُنتج مركبات مثل محض الس لفونيك البريفلوروبيواتين ومحض الس لفونيك البريفلوروكتاين ( Stock
et al., 2007؛ وDreyer et al., 2009؛ و )Del Vento et al., 2012ومن املرجح أيض ا أن تُنتج محض الس لفونيك
البريفلوروهكس اين .ومن األدلة األخرى على إمكانية االنتقال البعيد املدى حلمض الس لفونيك البريفلوروهكس اين يف
البيئة عن طريق اهلواء الكش ف عن هذا احلمض يف األش نات من ش به جزيرة أنتاركتيكا .وترتاكم امللواثت اهلوائية يف
األشنات ،ولذلك تُستخدم األشنات كمؤشرات بيولوجية على تلوث اهلواء ( .)Augusto et al. 2013وكذلك اكتُشف
احلمض يف ريل الص قور يف املناطق الريفية يف التبت ( .)Li et al., 2017ويُعزز هذه احلجة الكش ف عن كميات
متزايدة من محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين أثناء ذوابن الثلوج (Codling et al., 2014؛ و،)Meyer et al., 2011
والكش ف عن محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين يف ماء املطر ( .)Eschauzier et al 2010انظر الفرع 2-2-2
لالطالع على مزيد من التفاصيل.
 -7٣وبينت دراسات أُجريت مؤخرا على الدببة القطبية يف املنطقة القطبية يف النرويج أن مستوايت تركيز ُمرَّكبات
األلكيل البوليفلورية والبريفلورية يف مص ل الدم (األلكيل البريفلوري  2ومحض الس لفونيك البريفلوروهكس اين ومحض
الس لفونيك البريفلوروكتاين) مرتفعة ابملقارنة إىل امللواثت العض وية الثابتة األخرى اخلاض عة للتنظيم .وبلغ الرتكيز الكلي
لأللكيل البريفلوري ( 2اننوغرام/غ وزن رطب) ما قدره ( 12,45 ± 264,٣5وحلمض السلفونيك البريفلوروهكساين
 ٣0اننوغرام/غ وزن رطب؛ وحلمض الس لفونيك البريفلوروكتاين  2٣٣اننوغرام/غ وزن رطب) ،وبلغ تركيز املركبات
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الثنائية الفينيل املتعددة الكلور  ،٣,84 ± ٣9,98بينما بلغ تركيز مخاس ي الربوم ثنائي الفينيل 0,0.1 ± 0,18
اننوغرام/غ وزن رطب ( .)Bourgeon et al., 2017ومن مث بلغ تركيز محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين يف هذه
الدراس ات مس توى مماثال للرتكيز الكلي للمركبات الثنائية الفينيل املتعددة الكلور .وعموما ُكش فت مس توايت من
محض الس لفونيك البريفلوروكتاين تبلغ ما بني مرتني و 18مرة مس توايت محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين يف
احليواانت يف املنطقة القطبية النروجيية ،بينما بلغت كمية محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين ما بني مرتني و 7مرات
كمية محض البريفلوروكتانويك (Miljeteig et al., 2009؛ وBytningsvik et al., 2012؛ وAas et al., 2014؛ و Routti
.)et al., 2017
 -74وخالص ة القول أن مثة أدلة قوية على انتقال محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين إىل املناطق النائية عن
طريق املاء والتيارات احمليطية ،ومثة ما يدل أيضا على االنتقال البعيد املدى للحمض وسالئفه عن طريق اجلو.
٣-٢

التعرض

 ١-٣-٢املستوايت واالجتاهات البيئية
 -75يدل الرص د البيئي على أن محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين واس ع االنتش ار يف البيئة .وقد أفادت
دراس ات عديدة ابلكش ف عن محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين يف أجزاء من البيئة مثل املياه الس طحية ومياه
البحار العميقة ومياه الش رب وجماري حمطات معاجلة املياه املس تعملة والرواس ب واملياه اجلوفية والرتبة واجلو والغبار
وكذلك يف الكائنات احلية والبش ر على الص عيد العاملي ،ECHA 2017a( ،املرفق الثاين ،اجلدول 1٣؛ اجلدوالن 1-1
و 2-1من الوثيق ة  .)UNEP/POPS/POPRC.14/INF/4وق د يؤدي تفك ك املواد الكيمي ائي ة املرتبط ة حبمض
الس لفونيك البريفلوروهكس اين إىل ازدايد إمجايل التعرض .ويتمل وجود العديد من الس الئف ،اليت يكون كثري منها
غري معروف .ويشكل التحديد الكمي هلذه املواد حتداي ألنه يندر أن تتاح املعايري التحليلية التجارية.
 -76وتوجد أعلى مس توايت محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين املقاس ة يف البيئة يف املناطق احلض رية و/أو
الص ناعية ،س واء يف األجس ام احلية أو غري احلية (Gewurst et al., 2013؛ و .)Ma et al., 2018ويف الص نيُ ،وجد أن
احلمض (ال ذي يرتاوح تركيزه بني  45,9و ٣51اننوغرام/ل) هو األلكي ل البريفلوري الس ائ د يف مي اه حبرية اتيهو
واألهنار اليت تص ب فيها ) .(Ma et al., 2018واعتُربت األهنار املدخل الرئيس ي للحمض إىل البحرية ،إذ ُجت ِّمع بعض
األهنار أس اس اُ مياه الص رف من املدن الكربى اليت توجد فيها املص انع ذات الص لة ابحلمض .وقد ازدادت كمية
احلمض يف البحرية خالل الفرتة  ،2014-2009بينما ظلت كميات محض البريفلوروكتانويك ومحض الس لفونيك
البريفلوروكتاين نفس ها تقريبا ،مما قد يش كل دليال على تزايد االس تخدام املباش ر حلمض الس لفونيك البريفلوروهكس اين
وأمالحه واملركبات املرتبطة به ).(Ma et al., 2018
 -77وأفادت دراس ات عديدة بتلوث البيئة بس بب اس تخدام الرغاوى اليت تش كل طبقة مائية رقيقة القائمة على
املركبات الفلورية اخلافض ة للتوتر الس طحي (اس تعرض ه  .)Dauchy et al., 2017وميكن أن يوجد محض الس لفونيك
عرض ية انمجة عن اس تخدام محض
البريفلوروهكس اين وأمالحه واملركبات املرتبطة به يف هذه الرغاوى س واء كملواثت َ
الس لفونيك البريفلوروكتاين ،أو كمكون أُض يف عمدا ،غالبا يف هيئة مش تقات للس لفوانميد البريفلوروهكس اين
(Barzen-Hanson et al., 2017؛ و .)D'Agostino & Mabury, 2017ويف ك ن داُ ،وج د مح ض الس ل ف ون ي ك
البريفلوروهكس اين يف جمموعة خمتلفة من األوس اط البيئية ،منها املياه الس طحية يف املناطق احلض رية والريفية ،واهلواء
ومي اه ورواس ب احمليط املتجم د الش م ايل (ح االت قليل ة) يف مواقع مت أثرة أو غري مت أثرة ابلتلوث ابلرغ اوى ( 'D
Agostino and Mabury 2017؛ وLescord et al., 2015؛ وWong et al., 2018؛ وGenualdi et al., 2010؛ و Gewurtz
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 .)et al., 2013وقد اكتُشف احلمض يف املياه اجلوفية والسطحية القريبة من املطارات ومرافق الطالء املعدين ،ويف املياه
السطحية اجملاورة حملطات معاجلة املياه املستعملة ،ويف محأة مرافق معاجلة املياه املستعملة وجماريها الداخلة واخلارجة يف
الس ويد (Ericson Jogsten and Yeung, 2017؛ وEriksson et al., 2017؛ وNorwegian Environment Agency M-
806, 2017c؛ وSwedish EPA, 2016؛ و .)Hu et al., 2016ويف هولن داُ ،كش ف عن محض الس لفوني ك
البريفلوروهكساين (برتكيز يرتاوح بني  0,٣و 25بيكوغرام/ل) يف مياه األمطار املتسربة ،ومن املرجح أن يكون مصدره
النقل اجلوي للسالئف ).(Eschauzier et al., 2010
وبني عدد من الدراس ات أن التعرض يف مناطق حمدودة (مثل الثلوج املرتاكمة ومياه الذوابن) ميكن عزوه إىل
-78
َّ
االنتقال البيئي البعيد املدى (Zhao et al., 2012؛ وRoutti et al., 2017؛ وCodling et al., 2014؛ و Kwok et al.,
2013؛ وYeung et al., 2017؛ و .)Li et al., 2017وقد ُكش ف عن احلمض مثال يف الثلوج املرتاكمة يف منطقة انئية
من وال الس ويد ( ،)Codling et al., 2014ويف الثلوج واملياه الس طحية يف س فالبارد ابلنرويج (،)Kwok et al., 2013
ويف املياه البحرية الس طحية ملنطقيت القطب الش مايل واجلنويب ( .)Zhao et al., 2012ويف دراس ة أجراها يونغ وآخرون
يف عام ُ ،2017كشف عن احلمض يف الثلوج وبِرك الذوابن يف القطب الشمايل ،وكذلك يف مياه احمليط.
 -79وعالوة على ذل ك ،تبني ال دراس ات اليت أُجري ت مؤخرا أن احلمض موجود أبعلى الرتكيزات يف أنواع
الكائنات احلية ،وأنه اثلث أكثر أنواع ُمرَّ
كبات األلكيل البوليفلورية والبريفلورية انتشارا يف الدببة القطبية ( Tartu et al.,
2017a؛ وRoutti et al., 2017؛ وNorwegian Environment Agency 2017d, M-817/2017؛ اجلدول  ٣-1يف الوثيقة
 .)UNEP/POPS/POPRC.14/INF/4وابملثلُ ،وجد أن محض السلفونيك البريفلوروهكساين يف الدببة القطبية يف خليج
هدس ون بكندا يتل املرتبة الثانية فقط مقارنة إىل محض الس لفونيك البريفلوروكتاين من حيث تركيزه يف الكبد
( .)Letcher et al., 2018ويف مص ل دم الدببة القطبية يف س فالبارد (النرويج) ،تراوحت مس توايت احلمض بني 4,9
و 70اننوغرام/غرام من الوزن الرط ب خالل الفرتة  .)(Routti et al., 2017 2014-2000والرتكيزات يف ال دبب ة
القطبية يف سفالبارد مشاهبة ملا أفيد به لدى البشر املقيمني ابلقرب من مصانع الكيماوايت الفلورية يف الصني (وهي
تركيزات أعلى بدورها بعدة مراتب من تركيزات احلمض لدى عامة الس كان يف الص ني) ) .(Fu et al., 2015وقد
تناقص ت تركيزات احلمض بش كل ملحو خالل الفرتة  8,8-( 2009-200٣يف املائة ،وكان النطاق من 12,5
يف املائة إىل  4,8-يف املائة ضمن جمال ثقة  95يف املائة) ،يف حني بلغ التغري السنوي خالل الفرتة 2014-2009
 5+يف املائة ،بيد أنه مل يكن ذو ش أن ض من جمال ثقة  95يف املائة .وتراوح التغري الس نوي بني  1 -و 11 +يف
املائة س نواي ض من جمال ثقة  95يف املائة ( .)Routti et al., 2017وإض افة إىل ذلك يقرتح املؤلفون أن االخنفاض
الس ريع يف تركيز ُمرَّكبات األلكيل البوليفلورية والبريفلورية عقب التخلص التدرجيي من الس لفوانت البريفلورو ألكيلية
اليت يرتاوح طول س لس لتها الكربونية بني  6و 8ذرات يرجع إىل نقص ان يف النقل اجلوي للس الئف املتطايرة ،بينما
ترجع الزايدة اليت حدثت مؤخرا يف مس توايت محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين على األرجح إىل النقل احمليطي
األبطأ بكثري لأللكيالت البوليفلورية والبريفلورية ) .(Routti et al., 2017غري أن دراس ة أُجريت مؤخرا ملس توايت
احلمض يف اهلواء يف املنطق ة القطبي ة النروجيي ة أظهرت ح دوث زايدة كبرية يف مس توايت احلمض (م ا بني 0,007
و 2,2بيكوغرام/م٣؛  )p<0.006خالل الفرتة  ،(Rauert et al., 2018a) 2015 - 2009وهي نتيجة تتفق مع الزايدة
املالحظة يف مس توايت احلمض لدى الدببة القطبية على النحو الوارد يف دراس ة ) Routti et al. (2017أعاله .ويف
الدراس ة اليت أجراها رويت ) (Routtiكانت مس توايت محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين يف أكباد الثعالب اليت
ُمجعت يف املنطقة القطبية الش مالية خالل الفرتة  2014-1997ترتاوح بني  0,05و 1٣9اننوغرام/غ من الوزن
الرطب .واخنفضت تركيزات احلمض يف الثعالب القطبية بنسبة  11يف املائة سنواي بني عامي  2002و ،2014وبلغ
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التغري السنوي ما بني  17-و 5-يف املائة ،أبرجحية قدرها  95يف املائة .وكانت اجتاهات تركيزات احلمض يف الدببة
والثعالب القطبية متماثلة قبل وبعد تص حيحها مبراعاة العادات التغذوية حس ب الطقس وتوافر الغذاء ،حيث يعكس
العامل األول االجتاهات الفعلية يف احليواانت ،بينما يعكس العامل األخري االجتاهات يف الشبكة الغذائية.
 -80وتش ري النت ائج إىل أن تركيزات ُمرَّكب ات األلكي ل البوليفلوري ة والبريفلوري ة يف ال دبب ة والثع ال ب القطبي ة تت أثر
أس اس ا ابالنبعااثت .وتناولت دراس ة س ابقة الدببة القطبية يف مخس ة مواقع يف املنطقة القطبية الش مالية أبمريكا
الش مالية وموقعني يف املنطقة القطبية الش مالية األوروبية ،فض ال عن غريناللد ،وُكش ف عن وجود احلمض يف أجس ام
الدببة القطبية يف مجيع هذه املواقع ( .)Smithwick et al., 2005a,bويف موقع س فالبارد يف املنطقة القطبية الش مالية
األوروبية وجد متوس ط تركيز قدره  2940اننوغرام/غ (يرتاوح بني  2260و 44٣0اننوغرام/غ من الوزن) يف كبد
الدب القطيب ،وهو حس ب علمنا أعلى تركيز للحمض أبلغ عنه يف الدببة القطبية .ويف الدببة القطبية بش رقي
غرينالند ،ويف العينات اجملمعة يف عام  ،2006أظهرت دراس ة لتوزيع املواد يف األنس جة أن مس توايت محض
الس لفونيك البريفلوروهكس اين أعلى ما تكون يف الكبد ،تليها الرتكيزات يف الدم ،مث الدماغ فالعض الت فاألنس جة
الدهنية ،ولكنها دائما أقل مبقدار النص ف عن تركيزات محض الس لفونيك البريفلوروكتاين .وكانت تركيزات محض
الس لفونيك البريفلوروهكس اين أعلى بكثري يف الكبد ( ٣0,9±2,1اننوغرام/غ) والدم ( 18,0±1,1اننوغرام/غ)،
بينما تتماثل مستوايت الرتكيز يف الدماغ ( )0,10 ± 1,٣7والعضالت ( )0,1 ± 1,87واألنسجة الدهنية (1,55
ووجد أن مس توايت محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين يف الكبد أعلى بكثري لدى اإلانث ،وهو فرق
ُ .)0,20 ±
يش ري املؤلفون إىل أنه قد يكون انجتا عن التفاوت يف عدد احليواانت املفحوص ة من اجلنس ني ( 14ذكرا و 6إانث)
وحمدودية عدد الدراس ات على اإلانث ( .)Greaves et al., 2012ويف دراس ة تكميلية أُجريت يف مواقع خمتلفة من
أدمغة الدببة القطبية نفس ها ،تبني أن تركيزات محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين تظل متس اوية يف مجيع أحناء
الدماغ ( .)Greaves et al., 2013وكش فت دراس ات أخرى أيض ا عن وجود احلمض يف أجس ام الثدييات البحرية
)( .(Fair et al., 2012انظر اجلداول من  1-1إىل  4-1من الوثيقة  UNP/POPS/POPRC.14/INF/4لالطالع على
بياانت عن مستوايت التعرض يف املناطق النائية واملناطق األخرى.
 -81وأفاد عدد من الدراس ات عن اجتاهات زمنية ملس توايت احلمض يف خمتلف األنواع واألوس اط البيئية .بيد أن
تلك البياانت متض اربة نوعا ما ،وقد تكون االجتاهات تص اعدية (Rauert et al., 2018a؛ و Holmstrom et al.,
 ،)2010أو تن ازلي ة (Lam et al., 2016؛ و ،)Huber et al., 2012أو ال توج د اجت اه ات تُذكر (Ullah et al., 2014؛
Roos et al., 2013؛  .)Routti et al, 2017ويف اس تعراض منهجي للدراس ات عن االجتاهات ،أظهرت غالبية البياانت
املتعلقة حبمض الس لفونيك البريفلوروهكس اين عدم وجود تغري يُذكر ،بينما لوحظت اجتاهات تص اعدية أو تنازلية يف
عدد قليل من األوس اط البيئية واملناطق ) .(Land et al., 2018ومع ذلك ،وعلى النحو املذكور أعاله ،فإن اجتاهات
محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين يف الدببة القطبية يف املنطقة القطبية األوروبية (س فالبارد ابلنرويج) تتس م بتغري
س نوي بنس بة  5يف املائة (وإن تكن تلك الزايدة غري ذات ابل ،ض من جمال ثقة  95يف املائة) خالل الفرتة الزمنية
 ،2014-2010بينما تتجه املس توايت يف الثعلب القطيب يف نفس املنطقة حنو التناقص (.)Routti et al., 2017
ويتوافق االجتاه املالحظ يف الدببة القطبية ) (Routti et al., 2017مع دراس ة أُجريت مؤخرا وأفادت بوجود اجتاهات
تصاعدية يف اهلواء يف املنطقة القطبية الشمالية خالل نفس الفرتة الزمنية ) .(Rauert et al., 2018aومن مث ،فإن االجتاه
الزمِن يف كل حالة من هذه احلاالت يتوقف على األرجح على مص ادر االنبعااثت واخليارات الغذائية (الغذاء الربي
أو البحري) واملوقع (احلضر أو الريف) من بني عوامل أخرى.
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 ٢-٣-٢تعرض البشر
 -82تش مل مس ارات التعرض لأللكيالت البريفلورية ،مبا فيها محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين ،الغبار املنزيل
والنظام الغذائي وماء الش رب واهلواء يف األماكن املغلقة واملفتوحة (ECHA 2017a؛ واجلداول  4-1و 6-1و8-1
من الوثيقة  .)UNEP/POPS/POPRC.14/INF/4ومحض الس لفونيك البريفلوروهكس اين ،إىل جانب محض الس لفونيك
البريفلوروكتاين ومحض الس لفونيك البريفلوروكتاين ،أكثر ُمرَّكبات األلكيل البوليفلورية والبريفلورية وجودا يف عينات الدم
امل أخوذة من ع ام ة الس ك ان يف أحن اء الع امل (ECHA 2017a؛ واملرفق الث اين ،اجل دوالن  14و 10-1من الوثيق ة
 ،)UNEP/POPS/POPRC.14/INF/4وهي موجودة يف دم احلبل السري ولنب األم (Kärrman et al., 2007؛ Gützkow
 .)et al., 2012وينتقل محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين إىل اجلنني البش ري عن طريق املش يمة ،ويتم إخراجه عن
ض ع .وكذلك تُس هم العوامل املتعلقة
الر َّ
طريق الرض اعة .ولذلك فقد يكون لنب األم مص درا هاما لتعرض األطفال ُّ
أبسلوب احلياة يف التعرض؛ ويرتبط استهالك األغذية القابلة للتجهيز ابملايكروويف وقلة مرات إزالة الغبار يف األماكن
املغلقة ابملِكْنَ َس ِة ال َك ْهَرابئِيَّة ابرتفاع مس توايت محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين ومركبات األلكيل البوليفلورية
والبريفلورية ( ،)Siebenaler et al., 2017وكذلك ابالستخدام املتكرر آلنية الطبخ املصنوعة من اإليثيلني الرابعي الفلور
املتبلمر على املواقد ،واألغذية املعبأة الس ابقة التس خني ،واالس تخدام املتزايد للس جاد لتغطية األرض يات (Hu et al.,
) 2018واستخدام املواد املقاومة للبقع ).(Kingsley et al 2018
 -8٣وقد أفاد عدد من الدراس ات بوجود احلمض يف املواد الغذائية (EFSA 2012؛ وGebbink et al., 2015a؛
وNoorlander et al., 2011؛ وFood Standards Australia New Zealand, 2016؛ واجل دول  7-1م ن ال وث ي ق ة
 .)UNEP/POPS/POPRC.14/INF/4ويف دراس ة س ويدية ،لوحظ تناقص التعرض البش ري عن طريق األغذية خالل
الفرتة ( 2010-1999من  55إىل  20بيكوغرام/كلغ من وزن اجلس م يف اليوم) ،حيث يُس هم البيض والس مك
أكثر من غريمها يف التعرض الغذائي البش ري حلمض الس لفونيك البريفلوروهكس اين ) .(Gebbink et al., 2015aويف
دراس ة هولنديةُ ،وجدت أعلى مس توايت محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين يف القش رايت واألمساك النحيلة
ووجدت أيض ا مس توايت
والطحني والزبدة (وهي  44و 2٣و 18و 16بيكوغرام/غ من الوزن اجلاف على التوايل)ُ ،
منخفض ة (  10بيكوغرام/غ من الوزن اجلاف) يف الس مك الس مني والزيت الص ناعي ومنتجات املخابز والدجاج
) .(Noorlander et al., 2011ومتثل مستوايت محض السلفونيك البريفلوروهكساين يف  2948عينة من غذاء البشر يف
الس وق األوروبية الكميات املقيس ة من احلمض يف اخلض روات ( 2يف املائة) والثمار ( 21يف املائة) واللحم ( 1يف
املائة) والس مك وغريه من املنتجات الغذائية البحرية ( 2يف املائة) وماء الش رب ( 12يف املائة) (.)EFSA, 2012
وطور مش روع بريفوود ( )PERFOODأدوات حتليلية قوية وموثوقة تش مل مواد مرجعية لتحديد مركبات األلكيل
البوليفلورية والبريفلورية مبا فيها محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين يف مواد الغذاء وتوص ل إىل حس اب للحد األعلى
للكمية املتناولة عن طريق الغذاء يف بلدان أوروبية خمتلفة فكان يف نطاق يرتاوح من  ٣5إىل  105بيكوغرامات/كغ
من وزن اجلس م يف اليوم للبالغني ومن  69إىل  ٣29بيكوغرام/كغ من وزن اجلس م يف اليوم (متوس ط تقديري)
لألطفال ( .)/https://ibed.fnwi.uva.nl/perfoodوبينت دراس ة أتراب أُجريت يف وال النرويج عن مس توايت التلوث
يف أجس ام األمهات واألطفال ( )2009-2007أن مس تهلكي حلوم احليواانت املص طادة لديهم مس توايت مرتفعة
من احلمض ،حيث ُوجد ’’فرق نس بته  20يف املائة بني اجملموعة اليت تس تهلك أقل قدر من تلك اللحوم واجملموعة
اليت تس تلك أكرب قدر منها‘‘ ( .)Berg et al., 2014ووجدت دراس ة اس تُخدمت فيها بياانت مس تمدة من برانمج
االس تقص اء الوطِن للص حة والتغذية يف الوالايت املتحدة يف الفرتة  2014-201٣ولت األطفال بني س ِن ٣
س نوات و 11س نة ،أن ارتفاع مس توايت احلمض يف مص ل الدم يرتبط ابس تهالك الفواكه والعص ري ).(Jain 2018
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وهناك بياانت تش ري إىل أن مواد تغليف األغذية تش كل مص درا للتعرض البش ري للحمض )،(Hu et al., 2018
وكذلك األغذية املعلبة (.)Averina et al., 2018
 -84ووجدت دراس ة أُجريت يف أس رتاليا ملس توايت احلمض يف عينات بيئية للغذاء واملاء أخذت أس اس ا من
املواقع امللوثة ،أن أعلى قيم ملتوس ط احلد األعلى له موجودة يف حلوم املاش ية ( 1٣,٣1ميكروغرام/كلغ) واألرانب
( 4,94ميكروغرام/كلغ) والبيض ( 4,27ميكروغرام/كلغ) .ومن ض من األغذية األخرى اليت حتوي تركيزات عالية
القشرايت وكبد السمك وحلوم األغنام (.)Food Standards Australia New Zealand, 2016
 -85ويُقدر أبن اس تهالك مياه الش رب من مص ادر واقعة يف املناطق امللوثة أو ابلقرب منها هو من أهم مس ارات
تعرض البش ر حلمض الس لفونيك البريفلوروهكس اين .وقد خلص ت دراس ات الرص د البيولوجي لدى البش ر إىل أن
التعرض للحمض (وغريه من ُمرَّكب ات األلكي ل البريفلوري والبوليفلوري) عن طريق م اء الش رب ميكن أن يؤدي إىل
مس توايت أعلى بكثري من تلك املادة يف مص ل الدم مقارنة ابلفئات غري املعرض ة ،على النحو املالحظ يف الوالايت
املتحدة األمريكية وأملانيا والس ويد وإيطاليا (Hu et al., 2016؛ وWilhelm et al., 2009؛ وLi et al., 2018؛ وتقرير
قدمه مبوجب املرفق هاء جملس الكيميائيني يف حمافظة تريفيس و إبيطاليا) .ويف الس ويد أدى التعرض للحمض عن
طريق ماء الش رب إىل مس توايت منه يف مص ل الدم أعلى مبقدار  180مرة ابملقارنة إىل جمموعة مرجعية ( Li et al.,
 .)2018وابتداء يف ش باط/فرباير  ،2014أجرت الوكالة الوطنية الس ويدية لألغذية دراس ة اس تقص ائية ملياه الش رب يف
السويد .وتشري نتائج الدراسة إىل أن ما يزيد قليال على ثلث سكان السويد أو  ٣.6ماليني نسمة يصلون على ماء
الش رب من مص در ملوث مبُرَّكبات األلكيل البريفلوري والبوليفلوري ،مبا يف ذلك محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين
( .)Banzhaf et al., 2017ويف الفرتة  2015-2010اكتُشف محض السلفونيك البريفلوروهكساين يف ماء الشرب يف
 2٣والية ابلوالايت املتحدة ،لدى  1٣4مرفقا من مرافق التزود ابملاء ختدم  5,5ماليني ش خص (قاعدة بياانت
ص نابري املياه التابعة للفريق العامل البيئي) .وقد ُكش ف عن وجود محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين يف أكثر من
 200عينة مس تمدة مما يزيد على  5000نظام لتزويد اجلمهور ابملاء مت فحص ها للكش ف عن مركبات األلكيل
البوليفلورية والبريفلورية يف الوالايت املتحدة األمريكية ( .)Guelfo and Adamson, 2018ولوحظ تلوث مياه الص نبور
مبس توايت منخفض ة من محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين يف أحناء العامل (Mak et al 2009؛ و Kabore et al.,
2018؛ وZafeiraki et al., 2015؛ وBoiteux et al., 2012؛ وEricson et al., 2009؛ انظر اجلدول  6-1من الوثيقة
 UNEP/POPS/POPRC.14/INF/4للمزيد من التفاصيل).
 -86وك ذل ك كم ا ميكن أن ي دث التعرض عن طريق اهلواء داخ ل األم اكن املغلق ة ،وال س يم ا عن طريق
اجلس يمات .ويف إحدى األس ر املعيش ية الكندية اليت عاجلت س جادها مبادة س كوتش غارد ) (ScotchgardTMبص ورة
منتظمة على مدى األعوام العش رين املاض ية ،كان الس جاد يف غرفة اجللوس يتوي على  ٣000اننوغرام/غ من
محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين ،وتراوحت مس توايت احلمض يف الدم لدى أفراد األس رة بني  27,٣و42٣
اننوغرام/مل ،حيث ُوجد أعلى مس توى لدى الطفل األص غر س نا ) .(Beesoon et al., 2012وأفاد هو ) (Huوآخرون
أيض ا يف س ياق دراس ة للحمض يف الوالايت املتحدة ،أبن األرض يات املغطاة جزئيا أو كليا ابلس جاد ترتبط بزايدة
قدرها  ٣7,2يف املائة يف تركيزات احلمض يف مص ل الدم لدى األطفال ) .(Hu et al., 2018وابإلض افة إىل ذلك،
كانت تركيزات احلمض يف مص ل الدم ،أثناء الزايرة بعد ُمض ي  8س نوات ،أعلى بنس بة  ٣٣يف املائة لدى األطفال
املس جلني يف دراس ة النواتج الص حية والقياس ات البيئية الذين بلَّغوا ابس تخدامهم املواد املقاومة للبقع ولو مرة واحدة،
ابملقارنة إىل أولئك الذين بلَّغوا بعدم اس تخدامهم لتلك املواد ) .(Kingsley et al., 2018وأظهرت دراس ة كندية
( )Kubwabo et al., 2005مس توى وس يطا قدره  2٣,1اننوغرام/غ يف غبار األماكن املغلقة ،بينما ُكش ف عن 45,5
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ووج دت مؤخرا
اننوغرام/غ يف البيوت يف الوالايت املتح دة ويف دور احلض ان ة )ُ .(Strynar and Lindstrom 2008
مس توايت من احلمض يف الغبار من أحد حمالت بيع األاثث ومن فندق يف النرويج ترتاوح بني  1600و2٣00
اننوغرام/غرام .وكان محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين هو املركب الس ائد من بني مركبات األلكيل البوليفلورية
والبريفلورية يف تلك العينة ،ابإلض افة إىل  2:6من اإلس رتات الثنائية لألمحاض الفس فونية والفس فورية احملتوية على
ألكي ل متع دد الفلور ،اليت وج دت مبس توايت مم اثل ة ترتاوح بني  ٣٣0و ٣٣00اننوغرام/غ ( Norwegian
ُ
 .)Environment Agency, Report M-806/2017cان ظ ر أيض ا اجل دول  9-1م ن ال وث ي ق ة
 UNEP/POPS/POPRC.14/INF/4لالطالع على تفاص يل الكش ف عن محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين يف
املنتجات.
 -87وقد ُك شف عن محض السلفونيك البريفلوروهكساين يف أجسام الناس على الصعيد العاملي مبستوايت عالية
( 1790ميكروغرام/ل يف مص ل الدم) لدى األش خاص الذين يس تهلكون مياه الش رب امللوثة هبذا احلمض ( Li et
 .)al., 2018وترتاوح املس توايت يف مص ل الدم من أقل من  1إىل  1790ميكروغرام/ل (ECHA 2017a؛ املرفق
الث اين ،اجل دول 14؛ واجل دول  10-1من الوثيق ة  .)UNEP/POPS/POPRC.14/INF/4وق د جت اوزت مع دالت
الكشف عن احلمض لدى النساء احلوامل  98يف املائة ابلنسبة ألفواج املواليد يف شنغهاي ووال النرويج وغرينالند،
وفَ ْوجني من الدامنرك ) .(Bjerregaard-Olesen et al., 2017واكتُش ف احلمض يف كل عينة من عينات الدم الكامل
والبالزما من احلبل الس ري يف دراس ة على النس اء وأطفاهلن حديثي الوالدة (عدد أفراد العينة= )7يف املنطقة القطبية
ووجد اختالف ملحو بني اجلنس ني فيما يتعلق ابلتخلص من احلمض،
ابالحتاد الروس ي (ُ .)Hanssen et al., 2013
حيث أظهرت النس اء بني س ِن  15و 50عاما كفاءة أكرب من كفاءة الرجال يف إخراج احلمض ،فقد بلغ العمر
النصفي للحمض  4,7سنوات لدى النساء و 7,4سنوات لدى الرجال (.)Li et al., 2018
 -88وعالوة على ذلك اكتُش ف احلمض يف دم احلبل الس ري ( ،ECHA 2017aاملرفق الثاين ،اجلدول 14؛
واجل دول  11-1من الوثيق ة  )UNEP/POPS/POPRC.14/INF/4ويب دو أن ه ينتق ل إىل اجلنني بق در أكرب مم ا أفي د ب ه
خبص وص محض الس لفونيك البريفلوروكتاين (Kim et al., 2011؛ وGützkow et al., 2012؛ و .)Pan et al., 2017وكان
وجود األلبومني يف مص ل دم احلبل الس ري عامال إجيابيا يف كفاءة النقل ،بينما يش كل وجود األلبومني يف مص ل دم
األم عامال سلبيا (.)Pan et al., 2017
ض ع أيض ا للحمض طريق لنب األم ،غري أن انتقاله من دم األم إىل اللنب بدا أقل كفاءة ابملقارنة
الر َّ
 -89ويتعرض ُّ
مع انتقال محض الس لفونيك البريفلوروكتاين (Kim et al., 2011؛ و .)Mogensen et al., 2015وبعد فرتة األش هر الس تة
األوىل ارتفع مس توى تركيز محض الس لفونيك البريفلوروكتاين  4مرات يف مص ل دم الرض ع ،بينما ارتفع تركيز محض
الس لفونيك البريفلوروهكس اين  ٣,5مرات ابملقارنة إىل دم احلبل الس ري ( Fromme et al., 2010, Winkens et al.
 .)2017واكتُش ف محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين يف أكثر من  70يف املائة من عينات حليب الثدي اخلاض عة
للتحليل يف الياابن وماليزاي والفلبني وفييت انم برتكيزات وس يطة ترتاوح بني  6,45بيكوغرام/مل (ماليزاي) و15,8
بيكوغرام/مل (الفلبني) ( .)Tao et al., 2008وأفادت دراس ات أخرى مبس توايت ترتاوح بني أقل  0,005و0,٣
م ي ك روام/ل (ECHA 2017a؛ امل رف ق ال ث اين ،اجل دول 14؛ واجل دول  12-1م ن ال وث ي ق ة
 .)UNEP/POPS/POPRC.14/INF/4ويشكل اإلرضاع مسارا فعاال إلزالة محض السلفونيك البريفلوروهكساين من دم
األمهات .وأظهرت مقارانت الرتكيزات يف مص ل الدم لدى النس اء الاليت يُرض عن مواليدهن وأولئك الاليت ال يُرض عن
أن اإلرض اع خيفض بش كل ملحو تركيزات محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين ومحض الس لفونيك البريفلوروكتاين
ومحض البريفلوروكتانويك يف مص ل دم األمهات (Bjermo et al., 2013؛ و .)Papadopoulou et al., 2015وعموما
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لوحظ اخنفاض يف محض الس لفونيك البريفلوروكتاين ومحض البريفلوروكتانويك يف مص ل دم األمهات قدره  ٣يف املائة،
واخنفاض يف محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين قدره  1يف املائة لكل ش هر من اإلرض اع ) .(Kim et al., 2011ويف
دراس ة رص دُ ،حلِّل محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين يف عينات لنب األمهات من اس تكهومل وغوتنربغ .ففي
اس تكهومل ،ازدادت تركيزات احلمض (النط اق املنخفض للبيكوغرام ات/م ل) على امت داد الفرتة الزمني ة (-2015
 ،)1972بيد أنه ابعتبار السنوات العشر األخرية فقط ،يبدو أنه حدث اخنفاض ملستوى التكيز يف كل من استكهومل
وغوتنربغ ) .(Nyberg et al., 2017وكش ف برانمج االس تقص اء الوطِن للص حة والتغذية للفرتة  2014-201٣عن
وجود محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين يف أجس ام مجيع األطفال بني س ِن  ٣س نوات و 11س نة برتكيزات مماثلة
لتلك املالحظة لدى املراهقني والبالغني يف نفس الفرتة .وتش ري هذه الن تائج إىل تعرض س كان الوالايت املتحدة
عموما حلمض الس لفونيك البريفلوروهكس اين أو س الئفه ،وكذلك تعرض األطفال بني س ِن  ٣و ،11الذين ولد
أكثريتهم بعد التخلص التدرجيي من محض السلفونيك البريفلوروكتاين يف عام .(Ye et al., 2018) 2002
 -90ويف دراس ة لالجتاهات الزمنية ملختلف مركبات األلكيل البوليفلورية والبريفلورية يف مص ل دم النس اء الاليت
يملن للمرة األوىل يف أوبس اال ابلس ويد ،لوحظت زايدة كبرية يف مس توايت محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين يف
مص ل الدم بني عامي  1996و( 2010مبعدل  8,٣يف املائة س نواي) ،حيث بلغ الرتكيز يف عام  2010حوايل 6,5
اننوغرام/مل ،وهو نفس مس توى محض الس لفونيك البريفلوروكتاين (الوثيقة  Glynn et al., 2012واملعلومات الداعمة).
ووجد زمن تض اعف قدره  11,7س نة لنفس اجملموعة اليت أُخذت منها العينات ،مقارنة ابلعينات املأخوذة يف الفرتة
ُ
ووجد اجتاه ملحو حنو
.
 2012-1997ابلنس بة حلمض الس لفونيك البريفلوروهكس اين )(Gebbink et al. 2015b
ُ
االخنفاض يف ص يغ محض الس لفونيك البريفلوروكتاين ذات الس الس ل اخلطية ابملقارنة إىل الص يغ اخلطية  +املتفرعة
خالل تلك الفرتة الزمنية ،غري أن االخنفاض املالحظ يف مس توايت محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين غري ذي ابل
) .(Gebbink et al., 2015bواكتُش ف الحقا أن الس بب يف ذلك هو تلوث مياه الش رب نتيجة االس تخدام املاض ي
للرغاوى املائية اليت تش كل طبقة رقيقة يف مطار عس كري مغلق ) .(Gyllenhammar et al., 2015وتراوحت مس توايت
محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين يف املياه اجلوفية ومياه الش رب بني  16اننوغرام/ل (يف اجتاه أعلى النهر انطالقا
من املطار) و 690اننوغرام/ل (يف اجتاه املصب) .وبلغ الرتكيز يف ماء البئر اجملتمعية  8٣اننوغرام/ل.
 -91وقد ش هدت منطقة أرنس ربغ أبملانيا حادث تلوث كبريا مبركبات األلكيل البريفلورية والبوليفلورية يف عام
 .2006وقيَّم فيلهلم وزمالؤه يف ع ام  2009مس توايت بعض ُمرَّكب ات األلكي ل البريفلوري والبوليفلوري ،مب ا فيه ا
محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين يف عينات الدم البش ري املأخوذة قبل حادث التلوث( ،خالل الفرتة -1977
 ،)2004فوجدوا أن مس توايت احلمض يف مص ل الدم قد تزايدت بش كل مطرد خالل الفرتة .2004-1977
وذلك على نقيض مستوايت محض السلفونيك البريفلوروكتاين ومحض البريفلوروكتانويك اليت ظلت مستقرة تقريبا ،مع
حدوث زايدة طفيفة خالل فرتة العش ر س نوات أو اخلمس عش رة س نة األوىل ،يليه اخنفاض اعتبارا من حوايل الفرتة
 .1995-1990وبلغ جمموع الرتكيز الوس يط حلمض الس لفونيك البريفلوروهكس اين على امتداد تلك الفرتة 1,7
ميكروغرام/ل (نطاق يرتاوح بني  0,5و 4,6ميكروغرام/ل).
 -92ويف دراسة للرصد البيولوجي البشري أُجريت يف مدينة رونيب ابلسويد ،تبني أن األشخاص تعرضوا ملستوايت
ع الي ة من ُمرَّكب ات األلكي ل البريفلوري والبوليفلوري ،مب ا يف ذل ك محض الس لفوني ك البريفلوروهكس اين (1700
اننوغرام/ل يف عام  ،)201٣عن طريق مياه الش رب ،بس بب مطار عس كري جماور .وكانت مس توايت احلمض هي
أعلى مس توايت مبلغ عنها على اإلطالق يف الس ويد 277( ،اننوغرام/ل ض من نطاق  1660-12اننوغرام/ل)
).(Li et al., 2018
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 -9٣ولوحظ اجتاه متزايد للحمض أيض ا يف عينات مص ل الدم احملفوظة يف النرويج )(Haug et al., 2009؛
وارتفعت مس توايت احلمض يف مص ل دم الرجال (بني س ِن  40و 50س نة) اعتبارا من عام  1976إىل بداية
التس عينات ،حيث اس تقرت حىت عام  .2006وتراوحت تركيزات احلمض ما بني حد أد قدره  0,1ميكروغرام/ل
يف ع ام  1977وح د أقص ى ق دره  ٣,4ميكروغرام/ل (يف ع ام  ،)2000ويف ع ام  2006بلغ الرتكيز
1,4ميكروغرام/ل .ومل تالحظ أية أمناط زمنية يف مس توايت محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين يف عينات املص ل
احملفوظة من مدينتني أملانيتني خالل الفرتة  .(Yeung et al., 2013) 2010-1980وش وهد تراجع بنس بة  61يف
املائة للرتكيزات املتوس طة من احلمض املعدلة حس ب العمر ونوع اجلنس من فرتة العامني  2001-2000إىل العام
 2015وذلك لدى املتربعني ابلدم للص ليب األمحر للوالايت املتحدة ) .(Olsen et al., 2017ومل يالحظ أي اخنفاض
يف مس توايت احلمض يف مص ل الدم لدى النس اء الكاليفورنيات بني س ِن  50و 80خالل الفرتة ،2015-2011
خبالف ُمرَّكبات األلكيل البريفلوري والبوليفلوري األخرى اليت شهدت اخنفاضا كبريا ( ،)Hurley et al., 2018وهو اجتاه
يُس تبان أيض ا بعد اس تبعاد املش اركني املعروف تعرض هم من خالل مياه الش رب .ويف دراس ة طوالنية لدى الرجال
أُجريت يف وال النرويج ،كانت تركيزات محض الس لفونيك البريفلوروكتاين أعلى ما تكون خالل الفرتة -1994
 2001وتركيزات محض الس لفونيك البريفلوروكتاين أعلى ما تكون يف عام  ،2001بينما ارتفعت مس توايت محض
الس لفونيك البريفلوروهكس اين حىت عام  ،2001ولكنها مل ترتفع بني عامي  2001و.(Nøst et al., 2014) 2007
ويف دراس ة لبقع الدم من املواليد يف نيويورك ابلوالايت املتحدة خالل الفرتة  ،2007-1997ارتفعت مس توايت
محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين (ومحض الس لفونيك البريفلوروكتاين وس لفوانميد البريفلوروكتان) فبلغت حدها
األقص ى حوايل عام  ،2000مث تراجعت .واخنفض ت مس توايت محض الس لفونيك البريفلوروكتاين وس لفوانميد
البريفلوروكتان إىل مستوي أقل بكثري من مستوايت عام  ،1997غري أن مستوى محض السلفونيك البريفلوروهكساين
كانت أد مبقدار بس يط فقط عن مس توايته يف عام  .(Spliethoff et al., 2008) 1997ويف مص ل الدم البش ري
اجملمع من السكان األسرتاليني ،تراوحت مستوايت محض السلفونيك البريفلوروهكساين بني  1,2و 5,7اننوغرام/مل
َّ
( )09/08وبني  1,4و 5,4اننوغرام/مل ( ،)11/10ولكن مس توايهتا الوس يطة عموما مل تتغري كثريا منذ عام
 .(Toms et al., 2014) 2002ويف استعراض منهجي مل يشمل البياانت عن التعرض املهِن أو السكان الذين تعرضوا
ملص ادر موض عية مثل مياه الش رب امللوثة ،تبني أن تركيزات محض الس لفونيك البريفلوروكتاين والس لفوانت
البريفلوروديكانية ومحض البريفلوروكتانويك آخذة يف االخنفاض عموما لدى البش ر ،وقد بدأت املس توايت املتزايدة من
محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين تس تقر يف الس نوات األخرية ( .)Land et al., 2018غري أنه يف دراس ة الس تذكار
حاالت التعرض البش ري الس ابقة ابس تخدام بياانت من الوالايت املتحدة وأس رتاليا ،وفقا لنموذج قائم على حركيات
األدوية لدى الس كان ،لوحظ اخنفاض كبري يف محض الس لفونيك البريفلوروكتاين ومحض البريفلوروكتانويك ولكن مل
يالحظ أي اجتاه زمِن يف مس توايت محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين ) .(Gomis et al., 2017وإض افة إىل ذلك،
اتبعت تركيزات محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين يف مص ل الدم منطا عمراي خمتلفا عن منط محض الس لفونيك
البريفلوروكتاين ،مما يش ري إىل أن التعرض حلمض الس لفونيك البريفلوروهكس اين على الص عيد العاملي ال يزال مس تمرا،
ومل يشهد أي اخنفاض ملحو منذ أوائل عام .2000
 -94وإبمكان التعرض املهِن أن يؤدي إىل مستوايت عالية حلمض السلفونيك البريفلوروهكساين يف مصل الدم.
فق د تراوح ت مس توايت محض الس لفوني ك البريفلوروكت اين بني  92و ٣4٣اننوغرام/م ل ،ومس توايت ومحض
الس لفونيك البريفلوروهكس اين بني  49و ٣26اننوغرام/مل لدى موظفي اإلطفاء (بينما تراوحت بني  1و40
اننوغرام/مل و 0,2و 22اننوغرام/مل للحمض ني على التوايل لدى اجملموعة املرجعية) ) .(Rotander et al., 2015ويف
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مص نع ص يِن للكيماوايت الفلورية يُنتج املركبات املرتبطة حبمض الس لفونيك البريفلوروكتاينُ ،وجد أن أهم مص درين
للتعرض البش ري حلمض الس لفونيك البريفلوروهكس اين مها غبار األماكن املغلقة ( 67,٣يف املائة) والنظام الغذائي
( ٣1,6يف املائة) ) .(Gao et al., 2015وبلغ متوس ط تركيز احلمض يف مياه الش رب  0,80اننوغرام/ل وفقا لتلك
الدراسة .وكانت تركيزات احلمض يف مصل الدم ترتاوح بني  12,8و 10546اننوغرام/مل ،بينما تراوحت املستوايت
يف غبار األماكن املغلقة بني ص فر (عدم الكش ف عن أية كمية) و 257201اننوغرام/غ (املتوس ط = )15726
) .(Gao et al., 2015ويف دراس ة أخرى أُجريت يف مص نع للكيماوايت الفلورية يقع يف نفس املقاطعة ،تراوحت
تركيزات محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين يف أمص ال أفراد أُس ر العمال بني  4,٣٣و ٣164اننوغرام/مل ،ويف
غبار املس اكن املرتبطة ابملص نع بني  0,44و 708اننوغرام/غ ،وكلتا النس بتني أعلى بكثري مما يوجد يف املس اكن
العادية يف منطقة املص نع ،أما تركيز احلمض يف األغذية فكان يرتاوح بني  0,067و 0,448اننوغرام/غ من الوزن
الرطب ،ويف ماء الش رب بني ص فر و ٣,2اننوغرام/ل ) .(Fu et al., 2015ويف الدراس ة اليت أجراها فو وآخرون يف عام
 ،2016تراوح ت تركيزات احلمض يف مص ل دم العم ال بني أد تركيز ميكن حت دي ده و 198٣7اننوغرام/م ل
(املتوسط =  764اننوغرام/مل) .وأظهرت مستوايت احلمض يف مصل دم العمال املعرضني اجتاها تصاعداي واضحا
مع طول مدة اخلدمة .وتراوحت الرتكيزات يف البول بني أد تركيز ميكن حتديده و 77,1اننوغرام/مل (املتوس ط =
 1,7اننوغرام/مل).
4-٢

تقييم األخطار للنقاط الطرفية املثرية للقلق

 ١-4-٢السمية للكائنات احلية املائية والطيور
 -95البياانت عن ُمسية محض السلفونيك البريفلوروهكساين حمدودة ،وال توجد دراسات عن ُمسيته لألمساك .وتشري
النتائج املتاحة ابلنسبة لألمحاض البريفلورية األخرى إىل أن السمية تزداد مع تزايد طول السلسلة الكربونية ،وأن
السلفوانت أكثر فاعلية من الكربوكسيالت (Giesy et al., 2010, Hagenaars, et al., 2011؛ و.)Ulhaq, et al., 2013
وتبني النتائج املتاحة ابلنسبة لألمحاض البريفلورية األخرى غري محض السلفونيك البريفلوروهكساين أن مثار القلق
السمية يف هذه املواد هو السمية املزمنة بني األجيال .وميكن أن تشري دراسات االستنباط من
الرئيسي من حيث ُّ
املتجانسات ذات السالسل الكربونية من  4و 8ذرات (محض السلفونيك البريفلوروبواتين ومحض السلفونيك
البريفلوروكتاين) إىل أتثريات حمتملة من التعرض حلمض السلفونيك البريفلوروهكساين .وتشري البياانت املتاحة عن ُمسية
محض السلفونيك البريفلوروكتاين الذي طول سلسلته الكربونية  8ذرات للسمك إىل احتمال تزايد الوفيات لدى
الصغار عندما يتعرض اجليل السابق لرتكيزات ال تزيد عن  0.01مغلم/ل ( .)Ji et al. 2008وعلى الرغم من ثبوت كون
السمية احلادة املنخفضة لدى األمساك (استعرضه ،)Giesy et al., 2010
محض السلفونيك البريفلوروبواتين يتسبب يف ُّ
فقد تبني مؤخرا أن تلك املادة تسبب اضطراابت على مدى عدة أجيال يف نظام الغدة الدرقية لسمك األرز الياابين
(امليداكا) عند تعرضه خالل دورة حياته ملستوايت ذات أمهية بيئية ( .)Chen et al., 2018cوقد تعرضت األمساك
حلمض السلفونيك البريفلوروبواتين اعتبارا من بيض اجليل الصفري (اجليل األصلي) (صفر و 1,0و 2,9ميكروغرام/ل)
حىت مرحلة النضج اجلنسي ،ومل يتعرض اجليالن األول والثاين .واخنفض وزن اجلسم بشكل كبري لكل من الذكور
واإلانث من اجليل الصفري املعرضة ل  2,9ميكروغرام/ل و 9,5ميكروغرام/ل ملدة  6أشهر ،وحدث اخنفاض كبري يف
هرمون الغدة الدرقية ت (T3) ٣يف البالزما لدى اإلانث من اجليل الصفري (مبقدار  41يف املائة) ضمن الفئة املعرضة
ل  9,5ميكروغرام/ل .ولوحظت زايدة كبرية يف مستوايت اهلرمون ت ٣يف يرقات اجليل الصفري من اجملموعة املعرضة
ل  1ميكروغرام/ل .واقرتن أتخر الفقس مع ارتفاع مستوايت ت ٣يف يرقات اجليل  .1وكذلك ظهرت عالمات
اختالل هرمون الغدة الدرقية يف يرقات اجليل  2ابالقرتان مع ارتفاع مستوايت اهلرمون ت( )T4( 4اليت شهدت زايدة
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كبرية يف اجملموعة املعرضة ل  9,5ميكروغرام/ل) وهي مالحظة أيدهتا زايدة التحورات يف التعبري اجليِن للجينات ذات
الصلة هبرمون الغدة الدرقية (ديوديناز  1والغلوبولني الذي يربط اهلرموانت الدرقية (.)Chen et al., 2018c
 -96ويف فحص للتأثري املزمن على مدى دورة احلياة لدى اهلاموش ( )Chironomus tentansابس تخدام تركيزات
مس تهدفة حلمض الس لفونيك البريفلوروكتاين ترتاوح بني  1و 100ميكروغرام/ل ،بلغت قيمة الرتكيز املؤثر املتوس ط
حوايل  95ميكروغرام/ل فيما يتعلق ببقاء اخلادرة على قيد احلياة يف هناية التجربة ومنوها وخروجها ،وهو مستوى يقل
مبقدار منزلتني أو ثالث منازل عش رية عن املس توايت املبلغ عنها ابلنس بة للكائنات املائية األخرى ( MacDonald et
 .)al., 2004وقد تعكس هذه النتائج أتثري املادة على اهليموغلوبني ،حيث تزداد الريقات شحواب وتفقد اللون املعروف
للهيموغلوبني .وميكن أن تتض رر الك ائن ات احلي ة اجملهري ة والطح ال ب يف نظ ام م ائي من أتثري مركب ات األلكي ل
البوليفلوري والبريفلوري على الغشاء اخللوي يف بيئتها .وقد الحظ فيتزجرالد وآخرون ( )2 018زايدة نفاذية األغشية
واالس تجابة ابس تش عار النِّص اب (وهي ظواهر مهمة لبدء ردود الفعل البكتريية مثل تكوين األغش ية احليوية أو إنتاج
الس موم أو ااملض ادات احليوية) يف كائن بكتريي منوذجي معرض لس لفوانت البريفلوروبيواتن أو محض الس لفونيك
البريفلوروهكساين أو محض السلفونيك البريفلوروكتاين .ولوحظ منط لتزايد الفاعلية مع تزايد طول السلسلة ،وشوهدت
تغريات كبرية عند مس توى الرتكيز  50مليغرام/ل ،غري أن محض الس لفونيك البريفلوروكتاين أظهر أتثريا ملحوظا عند
مستوى الرتكيز  0,٣مليغرام/ل.
 -97ولوحظت آاثر دون مميتة حلمض الس لفونيك البريفلوروهكس اين عند املس توى البيئي احلايل يف إحدى
وعِّرض ش رغوف الض فدع الش مايل النمري (( )Rana pipiensعدد أفراد العينة =
الدراس ات (ُ .)Hoover et al., 2017
 × ٣6نس ختني) إىل  0,10أو  100أو  1000غرام/ل من محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين أو محض
السلفونيك البريفلوروكتاين أو محض البريفلوروكتانويك أو  2:6سلفوانت الفلوروتيلومري ملدة  40يوما .وبقي أكثر من
 90يف املائة من الش راغيف على قيد احلياة .وعلى الرغم من أن محض الس لفونيك البريفلوروكتاين أظهر معامل تركز
املختربة يف هذه الدراس ة ،فإن محض الس لفونيك
أحيائي أعلى (مبقدار الض عف) ابملقارنة إىل املركبات األخرى َ
البريفلوروهكس اين اتس م بفاعلية أكرب ابلنس بة للنقاط النهائية (مراحل غوس نر (يف النمو) وطول فتحة األنف) بعد
مض ي  40يوما .ولوحظت األمهية اإلحص ائية جلميع جرعات محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين املختربة وأعلى
جرعتني حلمض الس لفونيك البريفلوروكتاين .بيد أن مجيع مركبات األلكيل البوليفلوري والبريفلوري املختربة أظهرت
نفس امليل إىل أتخري منو الضفدع.
 -98إحدى الدراس ات اليت أُجريت على ش راغيف ض فدع القيطم األفريقي ( )Xenopus laevisتش ري إىل احتمال
حدوث اض طراابت يف الغدد الص ماء عند اختبار محض الس لفونيك البريفلوروبواتين ومحض الس لفونيك البريفلوروكتاين
برتكيزات ص فر و 0,1و 1و 100و 1000ميكروغرام/ل ابتداء من املرحلة  47/46إىل ش هرين بعد االنْ ِس ال .
وكان محض الس لفونيك البريفلوروكتاين املس تخدم يف هذه الدراس ة ص افيا بنس بة  98يف املائة ،ولوحظت يف املاء
مس توايت حلمض الس لفونيك البريفلوروهكس اين قابلة للكش ف ترتاوح بني  4,8-٣,4ميكروغرام/ل عند مس توى
 100غرام/ل من محض الس لفونيك البريفلوروكتاين وما بني  18,1و 42,6ميكروغرام/ل عند مس توى 1000
غرام/ل من محض الس لفونيك البريفلوروكتاين .ومع ذلك ينبغي التوقع أبن تكون اآلاثر املالحظة انمجة عن محض
املعامالت ،ومل يتناقص وزن
الس لفونيك البريفلوروكتاين .وجتاوزت معدالت البقاء على قيد احلياة  85يف املائة جلميع َ
اجلسم بعد أربعة أشهر من التعرض .وعزز كل من محض السلفونيك البريفلوروكتاين ومحض السلفونيك البريفلوروبواتين
ِ
لي اإلس رتوجني واألندروجني يف الدماغ ،ومس تقبل اإلس رتوجني يف الكبد نتيجة للتعرض لرتكيز قدره
نش اط مس تقب ْ
 0,1ميكروغرام/ل ملدة ش هرين .ولوحظت تعطيب أنس جة الكبد (تلف اخلالاي الكبدية وتض خمها وتزايد الش عريات
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الدموية) عند الرتكيزات العالية ( 1000-100ميكروغرام/ل) لكل من محض الس لفونيك البريفلوروكتاين ومحض
السلفونيك البريفلوروبواتين ،غري أنه مل يالحظ أي تغري يف نسبة وزن الكبد إىل وزن اجلسم .وسبَّب محض السلفونيك
البريفلوروكتاين عند مس توايت الرتكيز  1و 100و 1000ميكروغرام/ل تلف اخلالاي املولدة للمِن ،بينما مل يالحظ
أثر مماثل حلمض السلفونيك البريفلوروبواتين ) .(Lou et al., 2013وميكن أن تشري دراسات االستنباط من املتجانسات
ذات الس الس ل الكربونية من  4و 8ذرات (محض الس لفونيك البريفلوروبواتين ومحض الس لفونيك البريفلوروكتاين) إىل
أتثريات حمتملة من التعرض حلمض السلفونيك البريفلوروهكساين.
 -99وأظهرت الدراس ات يف الطيور أن محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين يؤثر على مس ارات هرمون الغدة
الدرقية واجلينات املرتبطة ابلنمو العص يب عند تركيز يرتاوح بني  ٣8000 8,9اننوغرام/غ (Cassone et al., 2012
) .a,bواس تنادا إىل عمليات احلقن يف البيض ،بلغ أد تركيز ذي أتثري مالحظ  890اننوغرام من محض الس لفونيك
البريفلوروهكس اين لك ل غرام من الوزن الرط ب ابلنس ب ة ألجن ة ال دج اج الع ادي (هرمون ت 4احلر يف البالزم ا)
( .)Cassone et al., 2012bواخنفض مس توى هرمون ت 4احلر يف البالزما وفقا ملس ار يعتمد على اجلرعة يف األجنة
املعرض ة حلمض الس لفونيك البريفلوروهكس اين اعتبارا من تركيز  8,9اننوغرام/غ ،حيث حدثت تغريات ذات أمهية
إحصائية عند مستوى  890اننوغرام/غ ( .)Cassone et al., 2012bولوحظ أتثري على التعبري اجليِن يف ُمستنبت أويل
للخالاي العصبية للطيور يف نطاقات تركيز ترتاوح بني  0,1و 10ميكرومول ( .)Vongphachan et al. 2011وابإلضافة
إىل ذلك لوحظت عالقة س لبية بني كمية محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين يف بالزما الدم والنس بة بني إمجايل
هرموانت الغدة الدرقية ت ٣إىل هرموانت ت ٣احلرة لدى الطيور البحرية ملنطقة القطب الش مايل من النورس أس ود
الساق (.)Nøst et al., 2012( )Rissa tridactyla
السمية للقوارض اليت هلا أمهية للبشر
ُّ ٢-4-٢
 -100تُظهر الدراس ات التجريبية على القوارض املعرض ة حلمض الس لفونيك البريفلوروهكس اين على حنو مطرد
وجود آاثر ض ارة للحمض على الكبد (Butenhoff et al., 2009؛ وBijland et al., 2011؛ وChang et al., 2018؛
و ،)Das et al., 2016وما يرتبط بذلك من آاثر على األيض ،مثل اآلاثر على مس توايت الكولس رتول والربوتينات
الش حمية وثُالَثِ ّي الغليس ريد واألمحاض الدهنية احلرة يف مص ل الدم (Butenhoff et al., 2009؛ وDas et al., 2016؛
و .)Bijland et al., 2011وتشمل اآلاثر على الكبد زايدة تعتمد على اجلرعة يف تضخم اخلالاي الكبدية املرتبط بتضخم
كبري للكبد (زايدة قدرها  62يف املائة يف الوزن املطلق للكبد) يف ذكور الفئران بعد تعريض ها ملدة  42يوما لرتكيز
قدره  10مليغرام/كلغ من وزن اجلس م يف اليوم ،وزايدة كبرية يف الوزن النس يب للكبد عند جرعات قدرها  ٣و10
مليغرام/كلغ/اليوم ( .)Butenhoff et al., 2009ويف دراس ة أخرى ،لوحظت زايدة قدرها  110يف املائة يف وزن الكبد
املطلق بعد تعريض الفئران احملورة جينيا (فئران خمتربات اليدن اليت حتاكي منط الربوتينات الش حمية يف الدم لدى
اإلنس ان) () )APO3*-Leiden.CETP (E3L.CETPواليت لديها زايدة يف تص فية الربوتينات الش حمية احملتوية على
ص ميم الربوتني الش حمي يب حلمض الس لفونيك البريفلوروهكس اين برتكيز  6ملغ/كلغ/اليوم ملدة  28يوما ( Bijland
ُّ
س ُ ِ
ِن ،فض ال عن نقص ان جمموع
 .)et al., 2011وس بب التعرض للحمض الر ُغامة (تض خم الكبد) مع التَ نَك ض
الد ْه ّ
الكولس رتول وثالثي الغليس ريد يف مص ل الدم .ويفرتض مؤلفو الدراس ة أن إفراز الكبد للربوتينات الش حمية نتيجة
اعتالله حبمض الس لفونيك البريفلوروهكس اين هو اآللية الكامنة اليت تؤدي إىل تراكم الربوتينات الش حمية وثالثي
ُّ
س ُ ِ
ِن ونقص ان كمية الربوتينات الش حمية وثالثي الغليس ريد يف
الغليس ريد يف الكبد ،مما يس بب الرغامة والتَ نَك ض
الد ْه ّ
مص ل الدم ( .)Bijland et al., 2011ويف دراس ة للس مية اإل ابية والنمائية لدى الفئران ،لوحظت زايدة كبرية يف وزن
الكبد لدى الذكور واإلانث من اجليل الص فري نتيجة تعرض ها جلرعة قدرها  1مليغرام/كلغ من وزن اجلس م/اليوم ملدة
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 42يوما ( .)Chang et al., 2018وعند تناول اجلرعة القص وى ،أي  ٣مليغرام/كلغ من وزن اجلس م/اليوم ،ترتبط زايدة
وزن الكبد أبعراض ترتاوح بني املعتدلة والواض حة لتض خم اخلالاي الكبدية والتنكس الدهِن وموت اخلالاي الفردية
وتزايد كميات الفوسفاتيز القلوي ،فضال عن االخنفاض الكبري يف كمية الكولسرتول يف مصل الدم .وقد استُنبط أد
مس توى ذي أتثري ض ار مالحظ قدره  0,٣مليغرام/كلغ من وزن اجلس م/اليوم من دراس ة ،Butenhoff et al., 2009
اس تنادا إىل جمموع االخنفاض يف كولس رتول مص ل الدم عند مجيع اجلرعات .وش وهد ازدايد كبري يف الوزن املطلق
والنسيب للكبد وتضخم اخلالاي الكبدية لدى ذكور اجلرذان اعتبارا من  ٣مليغرام/كلغ من وزن اجلسم يف اليوم.
 -101ويُظن أن تفعيل املس تقبالت النووية يقوم بدور الوس يط يف أتثري احلمض على الكبد ،على األقل بش كل
جزئي .وقد اس تكش فت عدة دراس ات اآلاثر امليكانيكية للحمض على وظيفة الكبد ،وعلى التعبري اجليِن واآلاثر
فعِل املستقبِل
على املستقبالت املستحثة بناشر البريوكسيسوم-ألفا .ويف دراسة ُ ،Wolf et al., 2008وجد أن احلمض يُ ّ
املستحث بناشرات البريوكسيسوم-ألفا لدى كل من الفأر واإلنسان يف التجارب األنبوبية ،حيث بلغ أد تركيز ذي
أتثري مالحظ  8,76ميكروغرام/مل لدى الفأر و 4,٣8ميكروغرام/مل لدى اإلنسان (يساوي  20و 10ميكرومول)
فعل احلمض
يف خالاي الكلي لدى س عدان اهلجرس احملورة املعرض ة للحمض بش كل مؤقت (خالاي  .)COS-1وقد َّ
أيض ا املس تقبِل املس تحث بناش رات البريوكس يس وم-ألفا لدى عجل البحر من حبرية ابيكال يف فحص للتفعيل املعتمد
على اجلرعة خارج اجلس م ( .)Ishibashi et al., 2011ويف دراس ة عن أنواع الفئران الربية اخلالية من املس تقبِل املس تحث
بناشرات البريوكسيسوم-ألفا ،املعرضة ل  10مليغرام/كلغ/يوم من محض السلفونيك البريفلوروهكساين ملدة  7أايم،
لوحظ أتثري على الكب د (زايدة كبرية يف وزن الكب د وتنكس دهِن) يف كال النوعني ،بينم ا مل ينتج ه ذا األثر عن
للمرَّكب  WY-14643الذي يرتبط ابملس تقبِل املس تحث بناش ر البريوكس يس وم-ألفا ،لدى الفئران اخلالية من
التعرض ُ
هذا املس ِ
تقبل ،مما يدل على أن آاثر احلمض على أكباد الفئران حتدث أيض ا بش كل مس تقل عن املس تقبِل ( Das et
al., 2017؛ و .)Rosen et al., 2017وتش ري الس مات األس اس ية للتعبري اجليِن أيض ا إىل أن بعض مركبات األلكيل
البوليفلوري والبريفلوري تنطوي على إمكانية تفعيل املس تقبِل التكويِن لألندروس تان ( )CARواملس تقبِل املس تحث
بناش رات البريوكس يس وم-غاما ( .)Rosen et al., 2017وكذلك أثرت مركبات األلكيل البوليفلوري والبريفلوري على
التعبري اجليِن يف الكبد للجينات املش اركة يف أيض الدهون والكولس رتول يف الكبد لدى الفئران ( Bijland et al.,
2011؛ و .)Rosen et al., 2017ويف مس تنب ت مل ا قب ل تكون اخلالاي الش حمي ةُ ،وج د أن محض الس لفوني ك
البريفلوروهكس اين أقوى من محض الس لفونيك البريفلوروكتاين يف التس بب يف تراكم ثالثي الغليس ريد ،وقد أحدث كال
محضي البريفلوروألكيل السلفوين تغريات كبرية يف التعبري اجليِن ،وهي تغريات هلا أوجه شبه مع التغريات املالحظة عند
اس تخدام املادة اليت ترتبط ابملس تقبِل املس تحث بناش رات البريوكس يس وم-غاما ( .)Watkins et al., 2015ويف دراس ة
أخرى ُوجد أن محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين يثبط على حنو س ريع التواص ل بني اخلالاي عن طريق الوص الت
الفراغية ( )GJICبطريقة انعكاسية تعتمد على حجم اجلرعة (.)Hu et al., 2002
 -102وقد ثبت أن احلمض يغري البارامرتات الدموية لدى ذكور الفئران املعرض ة له ملدة  42يوما
 . )al., 2009فقد تقلص بش كل ملحو حجم خالاي الدم احلمراء املكدس ة وعدد اخلالاي يف الدم عند تركيز ٣
مليغرام/كلغ من وزن اجلس م/اليوم ،واخنفض تركيز اهليموغلوبني اخنفاض ا كبريا ابملقارنة إىل اجملموعة املعرض ة ملليغرام
واحد/كلغ/اليوم ،كما تغري زمن جتلط الدم عند مجيع اجلرعات املختربة ما عدا جرعة  1مليغرام/كلغ من وزن اجلس م
يف اليوم .غري أنه مل يالحظ أي تغري للبارمرتات الدموية لدى ذكور الفئران املعرض ة للحمض برتكيز  ٣مليغرام/كلغ
من وزن اجلسم/اليوم ملدة  42يوما (.)Chang et al., 2018
( Butenhoff et
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 -10٣ولوحظ تس مم الغدة الدرقية عقب التعرض للحمض .ففي ذكور الفئران من اجليل الص فري املعرض ة لص فر
أو  0,1أو  1,0أو  ٣,0أو  10مليغرام/كلغ مل دة  42يوم ا ،لوحظ ت زايدة تعتم د على اجلرع ة يف تض خم/فرط
تنس يج ظهارة الغدة الدرقية ،ومل يالحظ أي أثر لدى اإلانث من اجليل الص فري ،غري أن تركيز احلمض يف مص ل دم
إانث الفئران ك ان أق ل حبوايل  8مرات من ه ل دى ال ذكور ( .)Butenhoff et al., 2009ويُظن أن اآللي ة الك امن ة وراء
التأثريات على الغدة الدرقية هي معدل اس تبدال الثايروكس ني (ت )4يف مص ل الدم ،مما أدى إىل تنش يط اهلرمون
احلافز للغدة الدرقية ،والتض خم/فرط التنس يج التعويض ي للغدة .وميكن حتديد أد مس توى ذي أتثري ض ار مالحظ
قدره  ٣مليغرام/كلغ من وزن اجلس م/اليوم ابلنس بة لتض خم خالاي ظهارة الغدة الدرقية (مل يرد يف الورقة) .وقد
اس تكش فت بعض الدراس ات املكيانيكية أتثري احلمض على مس ار هرمون الغدة الدرقية .ويتنافس محض الس لفونيك
البريفلوروهكس اين مع الثريوكس ني (ت )4لالرتباط بربوتني ترانس ثرييتني الناقل هلرمون الغدة الدرقية البش ري ( Weiss
et al., 2009؛ و ،)Ren et al., 2016وهو احلامل الرئيسي هلرمون ت 4يف السائل الدماغي النخاعي ،ويوجد مبستوايت
عالية يف الطفل يف فرتة ما قبل الوالدة وبُعيدها ( .)Larsen and Delallo, 1989وكذلك ثبَّط احلمض ،بص ورة تتوقف
8على اجلرع ة ،منو اخلالاي املعتم د على الرتيودوثريونني (ت )٣يف األانبي ب عن د تركيزات منخفض ة (م ا بني 10
و 5-10مول) ،ولكنه تسبب يف زايدة التكاثر اخللوي يف الرتكيز األعلى ( 4-10مول) (.)Long et al., 2013
 -104ويف دراس ة للس مية اإل ابية والنمائية لدى الفئران ( )CD-1املعرض ة للحمض مبقدار ص فر و 0,٣و٣,0
مليغرام/كلغ من وزن اجلس م/اليوم ،لوحظ اخنفاض كبري يف متوس ط عدد املواليد األحياء ابتداء من  1مليغرام/كلغ
من وزن اجلس م/اليوم ،كما لوحظ اخنفاض مؤش ر اخلص وبة عند  ٣مليغرام/كلغ من وزن اجلس م/اليوم ،وإن مل يكن
ذلك خيتلف كثريا عن اجملموعة املرجعية ( .)Chang et al., 2018غري أنه مل تظهر عالقة واضحة بني اجلرعة واالستجابة
يف هذه االختبارات ،وكذلك فإن اجلرعة األعلى تُعترب منخفض ة .ولغرض املقارنة ،أُظهر أن محض الس لفونيك
البريفلوروكتاين يقلل عدد املواليد من خالل الوفيات يف الفرتة احمليطة ابلوالدة عند تركيز  2مليغرام/كلغ لدى اجلرذان
و 10مليغرام/كلغ لدى الفئران .ومل تظهر آاثر س لبية على البارمرتات اإل ابية أو املتعلقة ابلنمو لدى األمهات أو
املواليد من اجلرذان ( .)Butenhoff et al., 2009, Ramhøj et al., 2018غري أنه لوحظ اخنفاض ملحو يف كمية هرمون
ت 4ل دى ك ل من األمه ات واملوالي د ،مع ح دوث اخنف اض كبري ابت داء من 5مليغرام/كلغ/اليوم ،عن دم ا ُعِّرض ت
األمهات شفواي ابتداء من اليوم السابع للحمل (.)Ramhøj et al., 2018
 -105ولوحظ وجود عالقة بني اجلرعة والسلوك لدى الفئران البالغة ،مع حدوث تشوش إدراكي بعد إعطاء جرعة
واح دة من احلمض للفئران احل ديث ة الوالدة خالل فرتة التطور الس ريع ة الت أثر لل دم اغ ( 9,2مليغرام/كلغ من وزن
اجلس م) يف جرعة ش فوية وحيدة يف اليوم العاش ر بعد الوالدة ( .)Viberg et al., 2013وأثَّر احلمض على النظام
الكوليِن ،وظهر ذلك يف ش كل س لوك مغاير مس تحث ابلنيكوتني يف احليواانت البالغة ،وهي نتائج تتفق مع النتائج
الس ابقة املتعلقة حبمض البريفلوروكتانويك ومحض الس لفونيك البريفلوروكتاين ( .)Viberg et al., 2013وحدث بعد 24
س اعة من التعرض أتثري على مس توايت عدة بروتينات مهمة للنمو الس ريع للدماغ ،تدل على النمو الطبيعي للدماغ
ووظائفه اإلدراكية ،وكانت مس توايت التورين ( )taurineيف القش رة الدماغية خمتلفة عن مس توايته يف اجملموعة املرجعية
يف عمر  4أش هر لدى الذكور ( .)Lee and Viberg, 2013ويف دراس ة أخرى لراثر على التطور يف اجلرذان مل يالحظ
وجود أتثري على نش اط األعص اب احملركة يف اجلرذان املعرض ة للحمض داخل الرحم وخالل فرتة الرض اعة جلرعة تراوح
بني  0,٣و 10مليغرام/كلغ من وزن اجلس م/اليوم ،أو يف الفئران املعرض ة جلرعة ترتاوح بني  0و ٣مليغرام/كلغ من
وزن اجلس م/اليوم ( .)Butenhoff et al., 2009بيد أن الفرق يف زمن التخلص من احلمض بني إانث اجلرذان والفئران
(يوم ان ابملق ارن ة مع  ٣0يوم ا) ق د يُس هم يف االختالف بني اجلرذان والفئران يف النت ائج املتعلق ة ابلت أثري املالحظ
للحمض على النمو العصيب.
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 -106وقد اس تمر اس تكش اف اآلاثر الس مية للحمض على األعص ابُ ،فوجد أنه يقلل نش اط اخلالاي العص بية
املش اركة يف عملية التعلم والذاكرة .واتض ح أن احلمض (برتكيز  100ميكرومول) يقلل من التعزيز الطويل األجل
للوص الت العص بية يف منطقة احلُص ني الدماغي ( )CA1لدى ذكور اجلرذان البالغة ،وكانت فاعليته يف ذلك مماثلة
لفاعلية محض الس لفونيك البريفلوروكتاين ) .(Zhang et al., 2016وفض ال عن ذلك ،لوحظ ازدايد التيارات خلف
املش بكية العص بية الص غرية التلقائية مع ازدايد فيض الكالس يوم املعتمد على اجلهد الكهرابئي بعد تعرض املس تنبتات
العص بية األولية من احلُص ني الدماغي جلرعة قدرها  100ميكرومول من احلمض ) .(Liao et al., 2009وأُظهر أن
احلمض يفز املوت املربمج للخالاي يف األانبيب املختربية يف اخلط اخللوي العص يب الدوابميِن ( )PC12واخلالاي األولية
اجللواتمرتية (اخلالاي احلُبيبية املخيخية) .وتوافقت اجلرعات املختربة مع دراس ة  Butenhoff et al., 2009على اجلس م
احلي ( 10 - 0,٣مليغرام/كلغ/اليوم نتجت عنها تركيزات يف مص ل الدم تراوحت بني  111و 505ميكرومول)،
(.)Lee et al., 2014a, 2014b and 2016
 -107وق د اختُربت يف األانبي ب طرائق عم ل احلمض يف الغ دة الص م اء .ويثبط احلمض م ادة
) dehydrogenase isozyme 2 (11b-HSD2اليت تش ارك يف أيض هرمون الكورتيكوس تريويد يف ميكروس ومات الكلية
ِ
املنصفان ألنشطة مادة  11b-HSD2يف اإلنسان  18,97ميكرومول من
لدى اإلنسان واجلرذ .وبلغ الرتكيزان املثبطان ّ
احلمض ،ويف اجلرذ و 62,87ميكرومول ( .)Zhao et al., 2011وتبني أن حلمض السلفونيك البريفلوروهكساين نشاطا
مض ادا لألندروجني وأتثريا ض عيفا على االس رتوجني يف التجارب األنبوبية ( Kjeldsen and Bonefeld-Jørgensen
 .)2013ويناهض احلمض زايدة معدل التنش يط اجليِن ملس تقبِل األندروجني املس تحث ابألندروجني يف التجارب
ِ
املنص ف =  ٣0ميكرومول) ،وزايدة معدل التنش يط اجليِن ملس تقبل االس رتوجني املس تحث
األنبوبية (الرتكيز املثبط ّ
ابالسرتوجني عند تركيز يقع بني  5-10و 4-10مول) ( 20يف املائة من تنشيط الربوتني  .)E2بيد أنه عند التعرض
يف نفس الوقت للربوتني  25( E2بيكومول) زاد احلمض تعزيز استجابة مستقبل االسرتوجني املستحث ابلربوتني E2
ملا يص ل إىل  187يف املائة (ولوحظ حدوث تعزيز مماثل تقريبا يف حالة محض الس لفونيك البريفلوروكتاين ومحض
البريفلوروكتانويك) ( .)Kjeldsen and Bonefeld-Jørgensen 2013وقد كان حلمض الس لفونيك البريفلوروهكس اين أثر
ِ
املنصف  298ميكرومول (اخلالاي السرطانية
مثبط ضعيف على نشاط األرومااتز ( ،)CYP19حيث بلغ الرتكيز املثبط ّ
 JEG-3يف مش يمة اإلنس ان) ( ،)Gorrochategui et al., 2014كما أنه يزيح هرمون الكورتيكوس تريون من بروتينات
املصل املرتبطة به املعزولة من فرا الدجاج والنسر األصلع (.)Jones et al., 2003
11-beta-

بعد اختبار آاثر احلمض السمية على اجلهاز املناعي يف جتارب أنبوبية أو يف اجلسم احلي .بيد أنه يف
 -108ومل يتم ُ
دراس ة أجريت داخل اجلس م احلي ،تَبني أن جمموعة من املواد املرتبطة مبركبات األلكيل البوليفلوري والبريفلوري (محض
السلفونيك البريفلوروبيواتين ومحض السلفونيك البريفلوروكتاين وسلفوانميد البريفلوروكتان ومحض البنتاديكافلوروكتانويك
ومحض البريفلوروديكانويك و 2:8فلوروتيلومر الكحول) ميكن أن تكبت املناعة ( ،)Corsini et al., 2012مما يشري إىل
أن ذلك ميكن أن يدث يف وجود محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين من خالل نفس اآلليات املالحظة يف وجود
محض السلفونيك البريفلوروبيواتين ومحض السلفونيك البريفلوروكتاين.
 ٣-4-٢علم األوبئة البشري
 -109غالبية الدراس ات املتعلقة ابألوبئة البش رية اليت تبحث يف العالقة بني مس توايت محض الس لفونيك
البريفلوروهكساين وآاثره على الصحة هي دراسات شاملة لعدة جوانب (تقيس التعرض واآلاثر يف نفس الوقت) ،مع
ما ينطوي عليه هذا النوع من الدراس ات من أوجه قص ور .وعلى الرغم من أن العمر النص في الطويل للحمض (8,5
س نوات ،ض من نطاق يرتاوح من  2,2إىل  27س نة) يزيد من احتمال كون القياس ات احلالية يف مص ل الدم متثل
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حاالت تعرض س ابقة هلا انعكاس بيولوجي على التأثري املالحظ ،فإن من املرجح أن حتدث أخطاء يف تص نيف
حاالت التعرض .ومن ش أن الدراس ات االس تش رافية اليت تُقيِّم اآلاثر النامجة عن تعرض األطفال يف مرحلة الطفولة
املبكرة أن تزيد الثقة يف هذه اجملموعة من األدلة .وكذلك خيتلف التص ميم واملتغريات بني دراس ة وأخرى ،ففي بعض
الدراس ات توجد درجة عالية من التالزم بني محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين وبني مركبات األلكيل البوليفلوري
والبريفلوري األخرى يف مصل الدم ،مما يُضعف النتائج املالحظة ابلنسبة حلمض السلفونيك البريفلوروهكساين .ويورد
اجلدول  1-4من الوثيقة  UNEP/POPS/POPRC.14/INF/4حملة عامة عن نتائج الدراس ات احملددة آلاثر احلمض
على دهون مصل الدم ،كما يتضمن اجلدول  2-4من نفس الوثيقة اآلاثر على الغدة الدرقية .ويُرجى أيضا مالحظة
الفروق بني األنواع وبني اجلنس ني يف زمن التخلص من امل ادة ،اليت يرد موجز هل ا يف اجل دول  ٣من الوثيق ة
.UNEP/POPS/POPRC.14/INF/4
 -110وقد أظهرت الدراس ات الوابئية الص لة بني مس توايت مركبات األلكيل البوليفلوري والبريفلوري ومحض
الس لفونيك البريفلوروهكس اين يف مص ل الدم وبني مس توايت الكولس رتول والربوتينات الش حمية وثُالَثِ ّي الغليس ريد
واألمحاض الدهنية احلرة يف مص ل الدم (Fisher et al., 2013؛ وSteenland et al., 2009؛  .)Starling et al., 2014ويف
تقييم للدراس ات الوابئية اليت أجريت على مركبات األلكيل البوليفلورية والبريفلورية لوحظت زايدات يف انزميات املص ل
ويف بيلريوبني املص ل يف الدراس ات اليت تناولت محض البريفلوروكتانويك ومحض الس لفونيك البريفلوروكتاين ومحض
الس لفونيك البريفلوروهكس اين مما يش ري إىل تلف يف الكبد ( .)ATSDR 2018ويف حتليل متعدد اجلوانب للبالغني يف
كندا ،لوحظ وجود ص لة ملحوظة بني مس توايت احلمض ونتائج فحوص الكولس رتول (جمموع الكولس رتول ،ونس بة
كولس رتول الربوتينات الش حمية املنخفض الكثافة وكولتس رتول الربوتينات الش حمية العايل الكثافة ،وكولتس رتول
الربوتينات الش حمية غري العايل الكثافة) بعد الرتجيح ملراعاة اس رتاتيجية أخذ العينات ( .)Fisher et al., 2013ومل
يالحظ وجود أي دليل يدعم الص لة بني محض البريفلوروكتانويك ومحض الس لفونيك البريفلوروكتاين وبني نتائج
فحوص الكولس رتول .ولوحظ أيض ا أن هناك زايدة موجبة مطردة يف الكوليس رتول مع زايدة قيمة ُعش ري محض
الس لفونيك البريفلوروهكس اين ،وكذلك محض البريفلوروكتانويك ومحض الس لفونيك البريفلوروكتاين ،يف دراس ة أُجريت
يف إطار املش روع الص حي  C8للس كان القاطنني ابلقرب من مص نع للكيماوايت ( .)Steenland et al., 2009غري أن
دراس ة  Nelson et al., 2010وجدت عالقة س لبية بني محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين وبني جمموع الكولس رتول
وكولتس رتول الربوتينات الش حمية غري العايل الكثافة وكولتس رتول الربوتينات الش حمية املنخفض الكثافة ( NHANES
 ،)2002-3بينما لوحظت عالقة إجيابية ابلنس بة حلمض الس لفونيك البريفلوروكتاين ومحض البريفلوروكتانويك ومحض
البريفلورونواننويك .ولوحظت عالقة بني مخس ة من مركبات األلكيل البوليفلوري والبريفلوري ،ومنها محض الس لفونيك
البريفلوروهكس اين ،وبني كولس رتول الربوتينات الش حمية العايل الكثافة لدى النس اء احلوامل يف النرويج ( Starling et
 .)al., 2014ووجدت دراس ة للنس اء احلوامل يف إس بانيا أن محض الس لفونيك البريفلوروكتاين ومحض الس لفونيك
البريفلوروهكساين هلما عالقة إجيابية ابضطراب عملية حتويل الغلوكوز وداء سكري احلمل ( Matilla-Santander et al.,
.)2017
 -111وثبت يف الدراس ات الوابئية أن حلمض الس لفونيك البريفلوروهكس اين أثرا على مس ار هرمون الغدة الدرقية.
ووجد أن املس توايت الكلية هلرمون ت 4ترتفع مع ارتفاع مس توى احلمض يف عموم س كان الوالايت املتحدة،
ُ
ُووجدت أيض ا عالقة إجيابية ولكنها غري ذات ابل بني جمموع هرمون ت 4وبني محض الس لفونيك البريفلوروكتاين
ومحض البريفلوروكتانويك ( .)Jain, 2013ويف دراس ة أخرى لنفس الس كانُ ،وجدت عالقة بني ارتفاع املس توايت يف
مص ل الدم وبني الزايدة يف جمموع ت ٣وت 4لدى النس اء ( .)Wen et al., 2014ولوحظت لدى الرجال من عامة
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سكان الوالايت املتحدة عالقة سلبية بني املستوايت املالحظة للحمض يف مصل الدم وبني هرمون ت 4احلر
 .)et al., 2013ووجد املؤلفون أيض ا أن خطر تض خم الغدة الدرقية دون الس ريري لدى النس اء يزداد مع ازدايد كمية
احلمض يف مص ل الدم ( . )Wen et al., 2013ومل تالحظ أية ص لة س ببية بني مس توى محض الس لفونيك
البريفلوروهكس اين أو محض البريفلوروكتانويك أو محض الس لفونيك البريفلوروكتاين يف مص ل الدم وبني خطر اخنفاض
هرمون الثريوكسني يف الدم لدى النساء احلوامل يف دراسة مرجعية أُجريت يف كندا ( .)Chan et al., 2011واستُكشفت
يف دراس ة أترابية رجعية للوالدات يف مجهورية كوراي ص لة بني مركبات األلكيل البوليفلوري والبريفلوري وبني وجود
هرمون الغ دة ال درقي ة يف دم احل ب ل الس ري .وأظهر التحلي ل اجلنس اين وجود عالق ة إجي ابي ة بني التعرض حلمض
الس لفونيك البريفلوروهكس اين قبل الوالدة وبني ت ٣لدى الفتيات ،ولكن مل تظهر ص لة بني محض الس لفونيك
البريفلوروكتاين وبني أية معايري ذات ص لة ابلغدة الدرقية ( .)Shah-Kulkarni et al., 2016ويف دراس ة أترابية للوالدات
يف الوالايت املتحدةُ ،وجد ارتباط س ليب بني مس توى ت 4يف الذكور حديثي الوالدة وبني زايدة التعرض حلمض
السلفونيك البريفلوروهكساين قبل الوالدة ) .(Preston et al., 2018واستخدم  Webster et al., 2016بياانت عن عموم
س كان الوالايت املتحدة فوجد أن اثنني من العوامل املؤش رة لإلجهاد البيئي ،مها مض ادات الثريويد بريوكس يداز
( )TPOAbوحالة اليود ،ال يغريان الص لة بني ُمرَّكبات األلكيل البريفلوري والبوليفلوري وهرمون الغدة الدرقية وحده.
ومع ذلك ،فقد ثبت وجود عالقة س لبية بني محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين ومحض الس لفونيك البريفلوروكتاين
وهرمون ت 4احلر .ويف اجملموعة الص غرية املعرض ة يف نفس الوقت ملس توايت عالية من مض ادات الثريويد بريوكس يداز
ونقص اليودُ ،وجدت ص لة إجيابية بني محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين ومحض البريفلوروكتانويك ومحض
الس لفونيك البريفلوروكتاين ومحض البريفلورونواننويك وبني ت ٣احلر ،وت ٣احلر/ت 4احلر ،واهلرمون احلافز للغدة
ال درقي ة ،و-٣,5,٣ثالثي يود الثريونني ( .)Webster et al., 2016( )TT3ووج د اس تعرض منهجي آلاثر محض
الس لفونيك البريفلوروهكس اين لدى بعض النس اء احلوامل واألطفال بعض األدلة على وجود ص لة إجيابية بني التعرض
حلمض الس لفونيك البريفلوروهكس اين ومحض الس لفونيك البريفلوروكتاين وبني مس توايت اهلرمون احلافز للغدة الدرقية
يف دم األمهات ،ولكنه مل جيد صلة تُذكر مع ت ٣وت.)Ballesteros et al., 2017( 4
( Wen

 -112ونظرت دراس ات وابئية بش رية يف مدى التالزم بني مس توايت مركبات األلكيل البوليفلوري والبريفلوري ،مبا
فيها محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين ،وبني اآلاثر الس مية على اجلهاز العص يب واآلاثر على منو اجلهاز العص يب
لدى األطفال .وبناء على املش روع الص حي  ،C8درس س تاينز وس تافيتز ( )2011الص لة املتعددة اجلوانب لدى
األطفال (يف س ن ما بني  5س نوات و 18س نة ،عدد أفراد العينة =  )10,456بني تركيزات محض الس لفونيك
البريفلوروكتاين ومحض البريفلوروكتانويك ومحض البريفلورونواننويك ومحض السلفونيك البريفلوروهكساين يف مصل الدم
وبني اض طراب نقص االنتباه املقرتن بفرط النش اط ( )ADHDالذي بلَّغ به الوالدان أو ش خص ه األطباء ،مع تناول أو
عدم تناول الدواء ملعاجلة هذا االض طراب .وعلى الرغم من أن هذه الفئة الس كانية تعرض ت ألعلى مس توايت محض
البريفلوروكتانويك ،فإن الص لة األقوى بني التعرض والنتيجة ُوجدت ابلنس بة حلمض الس لفونيك البريفلوروهكس اين،
حيث لوحظت نس بة احتمال عالية لدى األرابع من الثاين إىل الرابع ،ابملقارنة إىل الربع األد  ،وهي نس بة ترتاوح
بني  1,44و( 1,59تراوحت مستوايت محض السلفونيك البريفلوروهكساين بني  0,25و 276,4اننوغرام/مل) .ومل
تالحظ ص لة قوية بني اض طراب نقص االنتباه املقرتن بفرط النش اط وبني محض الس لفونيك البريفلوروكتاين ومحض
ووجدت أيض ا زايدة كبرية يف احتماالت
البريفلوروكتانويك ومحض البريفلورونواننويك (ُ .)Stein and Stavitz 2011
اإلص ابة ابض طراب نقص االنتباه املقرتن بفرط النش اط يف دراس ة أخرى يف الوالايت املتحدة ابس تخدام بياانت من
برانمج االستقصاء الوطِن للصحة والتغذية للفرتتني  2000-1999و ،2004-200٣مع زايدة يف مستوى محض
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السلفونيك البريفلوروهكساين يف مصل الدم قدرها  1ميكروغرام/مل ،يف عينة عدد أفرادها  571فردا
 .)al., 2010بيد أنه يف تلك الدراس ة ُوجدت ص لة إجيابية بني كل من محض البريفلوروكتانويك ومحض الس لفونيك
البريفلوروكتاين ومحض البريفلورونواننويك وبني اضطراب نقص االنتباه املقرتن بفرط النشاط الذي بلغ به الوالدان .ويف
دراس ة للتحقق من مس توايت مركبات بريفلورية خمتلفة يف دم األطفال ،ومن ص لتها بظاهرة الكبت الس لوكي ،أظهرت
النتائج أن مس توايت محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين يف الدم هلا ص لة قوية مع ظاهرة الكبت الس لوكي لدى
األطفال (عدد أفراد العينة =  .)Gump et al., 2011( )8٣وكذلك ُوجدت ص لة بني التعرض قبل الوالدة ملس توايت
عالية من احلمض ،ابملقارنة إىل التعرض ملستوايت منخفضة ،وبني االضطراابت السلوكية اليت تُقيَّم ابستخدام استبيان
مواطن القوة والص عوابت ،يف دراس ة اس تش رافية لألطفال بني س ِن  5و 9س نوات يف كل من غرينالند وأوكرانيا (عدد
أفراد العينة =  .)Høyer et al., 2017( )102٣ويف الدراس ة األترابية ) Voung et al (2016اليت أُجريت يف الوالايت
املتحدة ،لوحظ ميل متزايد ،دون وجود ص لة كبرية ،بني مس توايت محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين (ومحض
الس لفونيك البريفلوروكتاين) لدى األبوين وبني االنتظام الس لوكي لألطفال بني س ِن  5و 8س نوات (عدد أفراد العينة
=.)256
( Hoffman et

 -11٣وتبني الدراس ات الوابئية وجود آاثر ُمسية على اجلهاز املناعي وآاثر على ض بط اجلهاز املناعي انجتة عن
تعرض الطف ل أو اجلنني قب ل الوالدة لبعض مركب ات األلكي ل البوليفلوري والبريفلوري ومحض الس لفوني ك
البريفلوروهكس اين .وقد مت فحص العالقة بني التعرض حلمض الس لفونيك البريفلوروهكس اين وتفش ي األمراض املعدية
حىت عمر  4س نوات لدى  1558زوجا من األمهات واألطفال يف الياابنُ .فوجدت ص لة بني التعرض حلمض
الس لفونيك البريفلوروكتاين ومحض الس لفونيك البريفلوروهكس اين قبل الوالدة وبني اإلص ابة ابألمراض املعدية (مثل
إص اابت األذن الوس طى ،واإللتهاب الرئوى ،والفريوس التنفس ي املخلوي البش ري ،وجدري املاء) يف املراحل املبكرة
من احلياة .وابلنس بة حلمض الس لفونيك البريفلوروهكس اين لوحظت تلك الص لة لدى الفتيات فقط (نس بة االحتمال
= ( ،1,55درجة ثقة قدرها  95يف املائة يف نطاق  ،)2,45-0,976و’’ ‘‘Pلالجتاهات = Goudarzi ( )0,045
 .)et al., 2017ولوحظت عالقة عكس ية بني مس توايت محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين يف مص ل دم األمهات
ومس توايت األجس ام املض ادة للحص بة األملانية (وهي عالقة لوحظت أيض ا ابلنس بة حلمض البريفلوروكتانويك ومحض
السلفونيك البريفلوروكتاين ومحض البريفلورونواننويك) (عدد أفراد العينة= .)50ولوحظت عالقة إجيابية بني مستوايت
محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين يف املص ل وعدد نوابت االلتهاب املعوي يف س ن الثالثة (لوحظ أيض ا ابلنس بة
حلمض البريفلوروكتانويك) (عدد أفراد العينة =  .)Granum et al., 2013( )66والحظ  Grandjean et al., 2012نسب
االحتمال يف دراس ة أترابية حمكمة التنفيذ بلغت فيها نس بة االحتمال ( 1,78درجة ثقة قدرها  95يف املائة يف نطاق
 )2,9٣-1,08لقياس الرتكيزات غري الكافية لألجس ام املض ادة يف س ن الس ابعة بعد التحص ني ض د الكزاز ،يف حال
تض اعف تركيز محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين يف مص ل الدم يف س ن اخلامس ة .ويف دراس ة متابعة مجعت بني
فوجني من املوالي د يف جزيرة ف ارو يف فرتيت  2000-1997وُ ،2009-2007وج دت عالق ة بني االخنف اض
امللحو يف األجس ام املض ادة للكزاز قبل إعطاء اجلرعة التعزيزية يف س ن اخلامس ة ،وبني تض اعف تركيز محض
السلفونيك البريفلوروهكساين يف مصل الدم .وشوهد اخنفاض مماثل ابلنسبة حلمض البريفلوروكتانويك ( Grandjean et
 .)al., 2017aوأظهرت مناذج املعادالت اهليكلية أن تضاعف التعرض ملركبات األلكيل البوليفلوري والبريفلوري اخلمسة
يف س ن الس ابعة يرتبط بفقدان تركيزات األجس ام املض ادة لداء اخلناق يف س ن الثالثة عش رة بنس ب ترتاوح بني 10
ِ
وس ع الدراس ة احلالية نطاق النتائج الس ابقة فيما يتعلق بردود الفعل املتمثلة يف نقص األجس ام
و ٣0يف املائة .وتُ ّ
املض ادة ل دى ه ذا الفوج يف مراح ل عمري ة أبكر ،ول ذل ك فهي ت دعم مفهوم ال دعوة إىل تعزيز ت دابري احلم اي ة من
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التعرض ملركبات األلكيل البوليفلوري والبريفلوري تعزيزا كبريا ( .)Grandjean et al., 2017bوابإلض افة إىل ذلك فقد
أشري إىل زايدة حاالت اإلصابة بداء الربو بني األطفال املعرضني حلمض السلفونيك البريفلوروهكساين ( Dong et al.,
2013؛ وZhu et al., 2016؛ و .)Qin et al., 2017ويف األطفال املص ابني ابلربو (عدد أفراد العينة =  ،)1٣2لوحظت
ص لة كبرية بني الزايدة يف مس توايت محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين يف مص ل الدم وبني تدهور الوظيفة الرئوية
ووج دت ص ل ة بني التعرض ملركب ات األلكي ل البوليفلوري والبريفلوري (محض الس لفوني ك
(ُ .)Qin et al., 2017
البريفلوروهكس اين ومحض الس لفونيك البريفلوروكتاين واألمحاض البريفلوروكربوكس يلية اليت يرتاوح طول س لس لتها
الكربونية بني  8و 10ذرات) ،يف س ن اخلامس ة ،وبني تعاظم خطر اإلص ابة ابلربو لدى جمموعة فرعية ص غرية من
األطفال احملص نني ض د احلص بة والنكاف واحلص بة األملانية .وكانت العالقة عكس ية لدى اجملموعة احملص نة ض د هذه
األمراض الثالثة ،بيد أن مض اعفة كمية محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين يف مص ل الدم يف س ن اخلامس ة ارتبطت
بتزايد احتماالت اإلص ابة ابلربو غري التأتيب واإلكزميا التأتبية يف س ن الثالثة عش رة ،غري أن تلك النتائج قد تكون
تص ادفية ( .)Timmermann et al., 2017بيد أنه مل تالحظ أية ص لة بني مس توايت احلمض يف املص ل وبني الربو
والصفري عند التنفس يف دراسة متعددة اجلوانب لألطفال الذين يرتاوح سنهم بني  12و 19عاما يف الوالايت املتحدة
(عدد أفراد العينة =  .)Humblet et al. 2014( )1877ومل تُفد دراس ة كندية (عدد أفراد العينة =  )1242للعالقة
بني التعرض للحمض قبل الوالدة وبني الوامسات املناعية ( IgEو IL-33و )TSLPيف دم احلبل الس ري بوجود أية ص لة
تُذكر ( .)Ashley-Martin et al., 2015ووجدت دراس ة اس تش رافية أترابية للمواليد ولت  1056امرأة أن التعرض
حلمض البريفلوروكت انوي ك ومحض البريفلوروديك انوي ك ومحض البريفلورودوديك انوي ك ومحض الس لفوني ك
البريفلوروهكس اين قبل الوالدة تزيد بش كل كبري خطر حدوث األمراض اجللدية غري املوض عية لدى الطفلة خالل
األشهر ال  24األوىل من احلياة (.)Chen et al., 2018b
 -114وتش ري بعض الدراس ات إىل أن محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين وبعض مركبات األلكيل البوليفلوري
والبريفلوري قد تض ر ابلوظيفة اإل ابية لدى البش ر .ويش ري كل من الدراس ات الوابئية واألنبوبية إىل أن أمحاض
البريفلوروألكيل قد تؤثر على اإلش ارات يف خالاي املبيض وعلى مقاييس الص حة اإل ابية عموما .ويف دراس ة حديثة،
ُمجع الدم و َّ ِ
ِ
ييب من  ٣6ش خص ا خاض عني لعملية اإلخص اب املختربي يف الوالايت املتحدة .وأظهرت
الس ائ ُل اجلَُر ّ
النتائج أن خط األس اس لعدد اجلريبات له عالقة عكس ية برتكيزات محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين ،مما يدل
على كون ُمرَّ
كب األلكيل البوليفلوري هذا مركبا قد يس تحق االهتمام يف س ياق أمراض املبيض ( McCoy et al.,
 .)2017ويف دراس ة مرجعية أُجريت يف الدامنرك ،ل وحظت ص لة قوية ومهمة بني مس توايت مركبات األلكيل
البوليفلوري والبريفلوري يف مصل الدم (محض البريفلوروديكانويك ومحض البريفلورونواننويك) وبني حاالت اإلجهاض،
كما ُوجدت ص لة مع محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين تكاد تكون ذات ابل ،ابس تخدام نس بة احتمال معدلة
ق دره ا ( 1,5٣درج ة ثق ة ق دره ا  95يف امل ائ ة يف نط اق  ،)2,٣8-0,99بينم ا مل يالحظ وجود ص ل ة مع محض
الس لفونيك البريفلوروكتاين ومحض البريفلوروكتانويك (عدد أفراد العينة = ( 56حاالت إجهاض) و ٣٣6عينة مرجعية
(والدات)) ( .)Jensen et al., 2016ويف دراسة أترابية للوالدات أُجريت يف كندا يف الفرتة  ،2011-2008عدد أفراد
العينة = ُ ،1٣25وجدت ص لة بني تزايد تركيزات محض البريفلوروكتانويك ومحض الس لفونيك البريفلوروهكس اين يف
بالزما دم اإلانث وبني اخنفاض قابلية اإل اب مقاسة بطول الفرتة املؤدية إىل احلمل وزايدة احتماالت العقم ،بينما مل
تالحظ صلة كبرية مع محض السلفونيك البريفلوروكتاين (.)Velez et al., 2015
 -115ويف صفوف سكان الوالايت املتحدة ُوجد ،استنادا إىل بياانت برانمج االستقصاء الوطِن للصحة والتغذية
للفرتة ( 2010-2009عدد أفراد العينة =  ،)1242أن معدل انتش ار ترقق العظام أعلى بكثري لدى الربع األقص ى
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ابملقارنة إىل الربع األد من مس توايت محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين يف املص ل ،مع نس بة احتمال قدرها
( 1٣,2درجة ثقة قدرها  95يف املائة يف النطاق  ،)64,15 - 2,72ولوحظت نس ب احتمال كبرية أيض ا فيما
خيص محض البريفلوروكتانويك ومحض البريفلورونواننويك ( .)Khalil et al., 2016ويف دراس ة مرجعية (عدد أفراد العينة
=  ،77و 81فردا يف عينة مرجعية) للعالقة بني مس توايت بعض امللواثت العض وية الثابتة يف املص ل وبني خماطر
اإلص ابة بس رطان الثدي لدى نس اء اإلنويت يف غرينالند ،وجد ويلس و وآخرون ص لة س لبية كبرية بني تلك املخاطر
وبني محض السلفونيك البريفلوروهكساين (.)Wielsøe et al., 2017
 4-4-٢مُسية املزائج واآلاثر املتضافرة لعوامل اإلجهاد البيئي املتعددة
 -116يوجز الفرع التايل عددا من الدراس ات املنش ورة ،س واء التجريبية-املختربية أو امليدانية ،اليت تُبني اآلاثر
اجملتمعة للمواد الكيميائية (مبا فيها محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين) .وقد ُدرس ت هذه املواد ابالقرتان ،وال ميكن
ابلض رورة عزو آاثرها املالحظة إىل مادة حمددة ،إمنا إىل مزيج من املواد املختربة .وعلى النحو املبني يف العديد من
اإلش ارات الواردة يف موجز املخاطر هذا ،يُكش ف عن محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين يف مجيع احلاالت تقريبا
مقرتان مبجموعة من مركبات األلكيل البوليفلوري والبريفلوري األخرى (مثل محض الس لفونيك البريفلوروكتاين ومحض
البريفلوروكتانويك) يف عينات الدم املأخوذة من األطفال وغريهم .ومن مث ،جيب أخذ املس ارات املتعددة للتعرض
واآلاثر الس لبية بعني االعتبار ،ال س يما لدى األطفال يف مرحلة النمو ( .)Winkens et al., 2017وال يُعرف س وى
القليل عن ُمسية مزيج مركبات األلكيل البوليفلوري والبريفلوري يف ظل الظروف املواتية بيئيا ،بيد أن بعض الدراس ات
حبثت يف اآلاثر املتض افرة ألكثر هذه املواد ش يوعا يف مص ل دم اإلنس ان .ولوحظت آاثر تفوق جمموع آاثر مزيج من
محض الس لفوني ك البريفلوروهكس اين ومحض الس لفوني ك البريفلوروكت اين ومحض البريفلوروكت انوي ك ومحض
البريفلورونواننويك ومحض البريفلوروديكانويك ،عند اختبار النشاط املضاد لألندروجني يف التجارب األنبوبية برتكيزات
تعادل  1ميكرومول لكل مكون من مكواننت املزيج على حدة ( .)Kjeldsen and Bonefeld-Jørgensen, 2013وقد
أنتج ت التش كيالت الثن ائي ة حلمض البريفلوروكت انوي ك ،مض اف ا إلي ه محض البريفلورونواننوي ك أو محض
البريفلوروهكس انويك أو محض الس لفونيك البريفلوروكتاين أو محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين ،عند فحص
التش كيلة للكش ف عن تفعيل املس تقبِل املس تحث بناش رات البريوكس يس وم-ألفا يف األانبيب ،منحنيات اس تجابة
للرتكيز متوافق ة تقريب ا مع املنحني ات املتنب أ هب ا لك ل من جمموع االس تج اابت وجمموع الرتكيزات عن د الرتكيزات
املنخفض ة .وتص َّرف مزيج من ُمرَّكبات األلكيل البريفلوري والبوليفلوري (تش مل محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين)
جبرعات متعادلة املوالت (الرتكيزات النهائية حلمض الس لفونيك البريفلوروهكس اين 50-1,56 :ميكرومول) تص رفا
تض افراي عند فحص ه للكش ف عن تنش يط املس تقبِل املس تحث بناش رات البريوكس يس وم-ألفا لدى عجول البحر من
حبرية ابيك ال ( .)Ishibashi et al., 2011وأظهرت دراس ات ق ابلي ة احلي اة على فرادى ُمرَّكب ات األلكي ل البريفلوري
والبوليفلوري أو خالئطها (س الس ل كربونية ترتاوح بني  4ذرات و 11ذرة) بوض وح عالقة اس تجابة غري رتيبة للرتكيز
عن د جتربته ا على اخلالاي الكب دي ة البش ري ة .وأظهرت نت ائج املزائج الثن ائي ة الثالث ة من ُمرَّكب ات األلكي ل البريفلوري
والبوليفلوري ،اليت تضمن أحدها مزجيا من محض البريفلوروهكسانويك ومحض السلفونيك البريفلوروهكساين ،حدوث
أتثري آتزري عن د الرتكيزات الفعلي ة  IC0و IC10و IC50يف املزائج ،بينم ا مل ي دث أتثري آتزري عن د الرتكيز  IC-20إال
حتت ظروف النسب األعلى ألمحاض البريفلوروألكيل السلفوين (.)Hu et al., 2014
 -117ويف دراس ة أُجريت مؤخرا للس مية النمائية لدى اجلرذان ،لوحظ أتثري أكرب على مس توايت ت 4يف املص ل
والنقاط النهائية ملض ادات األندروجني ووزن الكبد لدى اجملموعة املعرض ة يف نفس الوقت حلمض الس لفونيك
البريفلوروهكس اين وخليط من املُ ع ِطّالت الص َّماوية ( )EDmixمما يدث يف حالة التعرض حلمض الس لفونيك
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الصماوي وحده ،مما يشري إىل أن احلمض واملعطل يقوي أحدمها أتثري اآلخر يف خمتلف
البريفلوروهكساين أو للمعطل َّ
النقاط النهائية ،على الرغم من اختالف طريقة عملهما (.)Ramhøj et al., 2018
 -118ووجدت دراس ات أُجريت على الدببة القطبية يف ش رقي غرينالند (عدد أفراد العينة =  )10تالزما ملحوظا
بني األمحاض البريفلوروكربوكس يلية وأمحاض البريفلوروألكيل الس لفوين وبني نش اط اإلنزمي الناقل العص يب وكثافة
مستقبالت الناقل العصيب ( .)Pedersen et al., 2015وبلغ متوسط جمموع أمحاض البريفلوروألكيل السلفوين يف الدماغ
(الس الس ل املرتاوحة بني  4و 10ذرات)  28,8اننوغرام/غ من الوزن الرطب ،حيث كانت نس بة محض الس لفونيك
البريفلوروكتاين  91يف املائة (متوس ط محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين  1,1اننوغرام/غ من الوزن الرطب ،أي
حوايل  ٣,81يف املائة) .وأظهر كل من األمحاض البريفلوروكربوكس يلية وأمحاض البريفلوروألكيل الس لفوين عالقة س لبية
مع كثافة مس تقبِل أس تيلكولني اس رتاز املس كارين .وأتثر أيض ا النظام الكوليِن يف دراس ة الفئران اليت أجراها فايربغ
وغريه يف عام  .201٣وإض افة ذلك ُحددت تركيزات أحد عش ر هرموان اس رتويداي يف مثانية مواقع ابلدماغ ،ومل يكن
ابإلمكان تفس ري مس توايهتا برتكيز هذه املواد يف مص ل الدم .وأظهر التحليل االرتباطي وجود عالقة إجيابية بني كل
من جمموع األمح اض البريفلوروكربوكس يلي ة وجمموع أمح اض البريفلوروألكي ل الس لفوين ،وأظهرت م ادة 17-alpha-
) hydroxypregnenolone (OH-PREوعدة اس رتويدات تالزما كبريا مع جمموع األمحاض البريفلوروكربوكس يلية .وتش ري
ه ذه النت ائج إىل أن الزايدة يف تركيز مركب ات األلكي ل البوليفلوري والبريفلوري املرتاكم ة أحي ائي ا حت دث ابلتزامن مع
الزايدة يف كمية اهلرموانت االس تريويدية يف الدماغ ( .)Eggers Pedersen et al., 2016وتدل هذه النتائج على أن تركيز
بعض مركبات األلكيل البوليفلوري والبريفلوري يف الدببة القطبية يف ش رقي غرينالند يتجاوز العتبة املس ببة للتغريات
الكيميائية العصبية واهلرمونية (Pedersen et al., 2015؛ و.)2016
 -119ووجدت دراس ة حديثة للدب القطيب يف س فالبارد عالقة س لبية بني مس توايت بعض مركبات األلكيل
البوليفلوري والبريفلوري (( )8PFASsمب ا فيه ا محض الس لفوني ك البريفلوروهكس اين) يف بالزم ا ال دم وبني بعض
هرموانت الغدة الدرقية ،مما يدل على أن هذه املركبات تُس هم يف التغيري احملتمل لالس تِ ْقرار الد ِ
َّاخلِ ّي هلرمون الغدة
ْ
الدرقية لدى الدب القطيب ،عن طريق تغيري مس توايت ت ٣احلر ( .)Bourgeon et al., 2017وجلميع املواد املدروس ة
(املركب ات الثن ائي ة الفيني ل املتع ددة الكلور ،ومبي دات اآلف ات املكلورة ،ومركب ات األلكي ل البوليفلوري والبريفلوري)
ُوجدت عالقة س لبية بني مس توايت هرمون ت ٣وهذه امللواثت ،مما يدل على أن هرمون ت ٣قد يكون أكثر
حس اس ية من هرموانت الغدة الدرقية األخرى .ويف دراس ة ألمهات الدببة القطبية وص غارها يف س فالبارد ،ومل تظهر
تغريات كبرية يف مستوايت محض السلفونيك البريفلوروهكساين بني عامي  1998و ،2008حيث جتاوزت مستوايته
املس توايت املس ببة لراثر الص حية لدى البش ر ،مبا يف ذلك اآلاثر العص بية-الس لوكية والتغريات يف كيولس رتون مص ل
الدم (.)Bytingsvik et al., 2012
 -120ومثة أدلة مس تمدة من الدراس ات التجريبية ومؤش رات من الدراس ات الوابئية البش رية على أن احلمض
إبمكانه التأثري على أيض الدهون (انظر الفرعني  2-4-2و .)٣-4-2وأفادت دراس ة  Tartu et al., 2017aأبن
النظام الغذائي وحالة األيض مها العامالن الرئيس يان احملددان لكمية محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين يف جس م
أنثى الدب القطيب يف س فالبارد ،وأن العوامل مثل الص يام تؤثر على مس توايت احلمض املرتاكمة يف أجس ام إانث
الدب القطيب ( .)Tartu et al., 2017aويف هذه الدراسة ُوجدت عالقة سلبية ملحوظة بني هذه املستوايت وبني نِسب
اليوراي إىل الكرايتني ،مما يدل على حالة ص يام .وتُس هم بعض مركبات األلكيل البوليفلوري والبريفلوري (األمحاض
البريفلوروكربوكسيلية 6اليت يرتاوح طول سلسلتها الكربونية بني  8ذرات و 1٣ذرة ،وأمحاض البريفلوروألكيل السلفوين2
اليت يرتاوح طوهل ا بني  6و 8ذرات) يف إح داث آاثر عوام ل اإلجه اد املتع ددة املالحظ ة ل دى ال دب القطيب يف
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س ف الب ارد .ووج دت دراس ة  Tartu et al., 2017bاليت أُجري ت ح ديث ا أن التعرض ملركب ات األلكي ل البوليفلوري
والبريفلوري له ص لة ابلوامسات األحيائية أليض الطاقة (اجلينات ذات الص لة ابلش حوم ،وكمية الكولس رتول يف بالزما
الدم وكولس رتول الربوتينات الش حمية العايل الكثافة وثالثي الغليس ريد) .وكانت العالقة بني مركبات األلكيل
البوليفلوري والبريفلوري والكولس رتول وكذلك مع كولس رتول الربوتينات الش حمية العالية الكثافة أكثر وض وحا عندما
تقرتن بتقلص مس احة اجلليد البحري ومسكه ،مما يش ري إىل أن تقلص اجلليد البحري املدفوع ابملنا ومركبات األلكيل
البوليفلوري والبريفلوري (وغريها من املركبات العضوية اهلالوجينية) هلا آاثر سلبية متآزرة على الدببة القطبية ( Tartu et
.)al., 2017b
 -121واحليواانت املفرتس ة العليا يف القطب الش مايل ،مثل الدببة القطبية ،هي من أكثر األنواع تلواث يف العامل
( )Letcher et al., 2010وهي متر بفرتات مومسية من حيث اس تهالك الطاقة ،بس بب التغريات يف درجة احلرارة وتوافر
األغذية والتناس ل واإلس بات .وعلى النحو املبني يف الفرع  ،٣-2-2من املعروف جيدا أن بعض مركبات األلكيل
البوليفلوري والبريفلوري مبا فيها محض السلفونيك البريفلوروهكساين ترتاكم أحيائيا يف األعضاء الغنية ابلربوتني (الكلية
والكبد والدم وما إىل ذلك) غري أنه ليس من الواض ح كيفية أتثري حالة اجلس م (مثل اجلوع) على تركيزات هذه
املركبات وتوزيعها يف األنس جة ،وما يرتتب على ذلك من تغري حمتمل يف فاعليتها الس مية .وكذلك فإن أثر الكوكتيل
الناجم عن زايدة تركيز امللواثت العضوية الثابتة التقليدية يف خمازن الدهون ،إىل جانب التغريات املناخية ،سيؤثر أيضا
على هذه الفرتات .وحلمض الس لفونيك البريفلوروهكس اين أُلفة عالية ابلربوتينات ،وهو ليس عرض ة للتحول األحيائي
( .)Jones et al., 2003ويف ثعلب القطب الش مايل ،كانت األنس جة الدهنية هي األنس جة الوحيدة املتأثرة حبالة
اجلس م ،حيث كانت أجس ام الثعالب النحيفة تض م تركيزات للحمض أعلى بثالث مرات منها يف أجس ام الثعالب
الب دين ة (درج ة ثق ة ق دره ا  95يف امل ائ ة يف النط اق  .)Aas et al., 2014( )12-1,1ول ذل ك ف إن التقلب ات املومسي ة
الكبرية يف احملتوايت الدهنية ألجس ام ثدييات القطب الش مايل قد تؤثر على تركيز بعض مركبات األلكيل البوليفلوري
والبريفلوري مبا فيها محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين يف أنس جتها ،وعلى زايدة آاثرها احملتملة يف فرتات اهلزال
املومسية .وليس ت هذه اآلاثر مرتبطة بزايدة تركيزات هذه املركبات فحس ب ،بل وكذلك بزايدة تركيز امللواثت العض وية
ُ
مسية املركبات (نوقل يف Aas et al.,
الثابتة األخرى يف األعضاء املستهدفة خالل فرتات اهلزال ،مما قد يزيد أيضا من ُ
ُ
.)2014
 -122وقد فُرضت حدود تراكمية ملركبات األلكيل البوليفلوري والبريفلوري يف مياه الشرب واملياه اجلوفية يف السويد
والدامنرك ،عندما يُظن أهنا تتآزر يف املزائج .ويف الس ويد فُرض حد للرتكيز قدره  90اننوغرام/ل ملركبات األلكيل
البوليفلوري والبريفلوري اإلحدى عش رة (محض الس لفونيك البريفلوروبواتين ،ومحض الس لفونيك البريفلوروهكس اين،
ومحض الس لفوني ك البريفلوروكت اين ،و 6:2س لفوانت الفلوروتيلومر ،ومحض البريفلوروبيواتنوي ك ،ومحض
البريفلوروبنت انوي ك ،ومحض البريفلوروهكس انوي ك ،ومحض البريفلوروهبت انوي ك ،ومحض البريفلوروكت انوي ك ،ومحض
البريفلورونواننوي ك ،ومحض البريفلوروديك انوي ك) ،ويتعني اخت اذ إجراءات للح د من املخ اطر فوق ه ذا الرتكيز (انظر
الصفحة الشبكية https://www.livsmedelsverket.se/en/food-and-content/oonskade-amnen/miljogifter/pfas-in-
 )drinking-water-fish-risk-management#Action levelsويُفرض هنج مماثل يف الدامنرك (انظر الص فحة الش بكية
 .)http://mst.dk/media/91517/pfas-administrative-graensevaerdier-27-april-2015-final.pdfوكذلك قدم كل من
ال والايت امل ت ح دة ( https://www.epa.gov/sites/production/files/2016-06/documents/drinkingwaterhealth
 )advisories_pfoa_pfos_updated_5.31.16.pdfوأمل ان ي ا ( https://www.umweltbundesamt.de/sites/default/
 )files/medien/pdfs/pft-in-drinking-water.pdfتوص يات لتقييد حمتوايت مياه الش رب من محض الس لفونيك
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البريفلوروكتاين ومحض البريفلوروكتانويك .وفض ال عن ذلك ،ففي املقرتح الداعي إىل وض ع أمر توجيهي أورويب جديد
بش أن مياه الش رب ،وهو مقرتح قيد املناقش ةُ ،دعي إىل تعيني قيمة َح ِّدية جملموعة مركبات األلكيل البوليفلوري
اقرتح ت قيم ة َح ِّدي ة ق دره ا  0,1ميكروغرام/ل لك ل مرك ب من ُمرَّكب ات األلكي ل البريفلوري
والبريفلوري .وق د ُ
وال ب ول ي ف ل وري ،و 0,5جمل م وع ه ا ( _http://ec.europa.eu/environment/water/water-drink/pdf/revised_drinking
.)water_directive_annex.pdf
-٣

جتميع للمعلومات
 -12٣ينتمي محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين وأمالحه واملركبات املرتبطة به إىل جمموعة ُمرَّكبات األلكيل
البريفلوري والبوليفلوري ،وقد اس تُخدمت كحافض ات للتوتر الس طحي ،وكطالء حلماية الس جاد والورق واجللود
واملنس وجات من املاء والبُقع ،ويف رغاوى مكافحة احلرائق ،وغري ذلك من التطبيقات ،كبدائل حلمض الس لفونيك
البريفلوروكتاين يف أحيان كثرية .ومن املعروف أيضا أن محض السلفونيك البريفلوروهكساين يُنتج بصورة عرضية خالل
عملي ات الفلورة الكهروكيمي ائي ة املس تخ دم ة إلنت اج ُمرَّكب ات األلكي ل البريفلوري والبوليفلوري األخرى مث ل محض
الس لفونيك البريفلوروكتاين .وتؤدي هذه املركبات وظائف خفض التوتر الس طحي واحلماية من املاء والبُقع ،كما
تدخل يف منتجات خمتلفة بسبب ثباهتا احلراري وطبيعتها الكارهة للماء والدهن.
 -124وال تتوافر س وى معلومات حمدودة عن تص نيع محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين وأمالحه واملركبات
املرتبطة به على الص عيد العاملي .وقد كانت ش ركة مينيس وات للتعدين والتص نيع اترخييا هي املنتجة الرئيس ية هلذه
املركبات .وكذلك ُحددت جهة مص نعة أوروبية واحدة تنتج أقل من طن واحد س نواي وعدد قليل من املنتجني يف
الص ني فيما يتعلق ابإلنتاج املس تمر ،غري أنه ال تتوافر يف امليدان العام بياانت كمية عن اإلنتاج .وقد أُدرج محض
الس لفوني ك البريفلوروهكس اين وأمالح ه وكثري من املركب ات املرتبط ة ب ه يف قوائم اجلرد الوطني ة للمواد الكيمي ائي ة
(الوالايت املتحدة ،كندا ،الياابن ،أس رتاليا ،االحتاد األورويب ،بلدان الش مال األورويب ،الص ني) مما يدل على إنتاج
منتجات حتتوي على هذه املواد يف تلك البلدان أو استريادها إليها أو استخدامها فيها يف السابق أو بصورة مستمرة.
وهناك الكثري من املص ادر املمكنة إلدخال محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين يف البيئة بص ورة مباش رة أو غري
مباشرة ،وقد حتدث االنبعااثت عن طريق اهلواء والغبار واملاء والنفاايت واملياه املستعملة واحلمأة.
 -125ويف حني تتوافر أساليب حتليلية للكشف عن احلمض ،إال من الصعب حاليا حتديد نوعية سالئفه أو حتليل
كمياهتا بس بب ا الفتقار إىل منهجيات متعارف عليها .بيد أنه مت الكش ف عن س الئف مثل الس لفوانميدات
البريفلوروهكس انية أو حتديدها يف نض اض مدافن القمامة ،مما يدل على أن هذه الس الئف قد تكون مس تخدمة يف
جمموعة متنوعة من التطبيقات ،حيث تتلقى املدافن نفاايت من عدد من املص ادر .وكذلك اكتُش ف احلمض يف
الرغاوى العتيقة اليت تشكل طبقة مائية رقيقة ،واليت صنَّعتها شركة مينيسوات للتعدين والتصنيع.
 -126وُكش ف عن احلمض يف عدد كبري من األوس اط البيئية يف أرجاء العامل ،مبا يف ذلك يف املنطقتني القطبيتني
الش مالية واجلنوبية .وبس بب االس تخدام املاض ي لرغاوى املائية اليت تش كل طبقة رقيقة اليت حتتوي على احلمض
واملركبات املرتبطة بهُ ،كش ف عن مس توايت مرتفعة من احلمض يف جوار مواقع التدريب على مكافحة احلرائق ،س واء
يف املطارات التجارية أو املرافق العس كرية .واس تنادا إىل ثبات مركبات األلكيل البوليفلوري والبريفلوري عموما ،وما
يُعرف عن الرابطة بني ذرات الكربون والفلور من ثبات ُمفرط ،وبياانت الرص د اليت تبني انتش ار محض الس لفونيك
البريفلوروهكس اين يف مجيع أحناء البيئة ،يُس تنتج أن احلمض مقاوم للتحلل األحيائي وغري األحيائي .واس تنادا إىل
اخلص ائص الفيزايئية للحمض ،من املعروف أنه خيض ع لرتاكم أحيائي مص احب لالرتباط ابلربوتني ،عوض ا عن التوزع
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الدهِن ،مما جيعل حتليل معامالت الرتاكم األحيائي/الرتكز األحيائي أقل جدوى .ومن مث ،وكما هو احلال ابلنس بة
حلمض البريفلوروكتانويك ومحض السلفونيك البريفلوروكتاين ،ثبت أن استخدام لوغاريتم معامل التفرق ومعامل الرتاكم
األحيائي هو مقياس غري مالئم للرتاكم األحيائي .وقد أفادت عدة دراس ات ابلرتاكم األحيائي والتض خم األحيائي
حلمض السلفونيك البريفلوروهكساين استنادا إىل معامالت ميدانية للتضخم األحيائي والتضخم الغذائي قدرها  1يف
خمتلف الس الس ل الغذائية ،مبا فيها ت لك املوجودة يف املنطقة القطبية الش مالية .ويرتبط محض الس لفونيك
البريفلوروهكساين بقوة ابلربوتينات ،وهي ظاهرة لوحظت لدى خمتلف األنواع .والعمر النصفي للحمض يف مصل دم
اإلنس ان طويل جدا ويبلغ ( 8,5ما بني  2,2س نوات و 27س نة) ،وهو عامل معروف جيدا كمؤش ر للرتاكم
األحيائي.
 -127واحلمض منتش ر يف مجيع أركان البيئة ويف أجس ام الكائنات احلية على الص عيد العاملي .وقد أفاد عدد من
الدراس ات حباالت تعرض يف املناطق النائية ميكن عزوها إىل االنتقال البيئي البعيد املدى .وُكش ف عن احلمض يف
املاء والثلج واهلواء والكائنات احلية (مبا فيها اإلنس ان) يف مواقع انئية .وُكش فت مؤخرا اجتاهات حنو تزايد كميات
احلمض يف أجسام الدببة القطبية يف سفالبارد (النرويج) ،ويف اهلواء يف املنطقة القطبية يف كندا والنرويج ،يعود السبب
فيها على األرجح إىل زايدة االنبعااثت .ويف الدببة القطبية ،كان محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين اثلث أكرب
مركب من ُمرَّكبات األلكيل البريفلوري والبوليفلوري املقاس ة يف البالزما .وقد تكون اآللية الرئيس ية لنقل احلمض حاليا
إىل املناطق النائية ،مثل منطقة القطب الشمايل ،هي النقل عن طريق التيارات البحرية ،وهو استنتاج يدعمه الكشف
عن هذه املادة يف عدد من الدراس ات عن احلمض يف املياه يف مجيع أحناء العامل .بيد أنه ال ميكن اس تبعاد نقل محض
الس لفونيك البريفلوروهكس اين وأمالحه واملركبات املرتبطة به عن طريق اجلو ،إذ قيس وجوده يف الثلج وماء املطر
واهلواء ،فض ال عن األش نة .ومن املرجح أن هذه املركبات تُنقل عن طريق اهلواء إىل املناطق النائية ،مث تتحلل حمليا إىل
محض السلفونيك البريفلوروهكساين.
 -128وال تس مح البياانت املتاحة عن وجود احلمض يف البيئة ابلتوص ل إىل اس تنتاج قاطع ،ويف غالبية املناطق
واألوساط البيئية ،مل يُالحظ أي اجتاه واضح ،بينما تُظهر أوساط بيئية قليلة اجتاها تصاعداي أو تنازليا .وتتوافر بياانت
حمدودة عن مستوايت احلمض يف البشر يف آسيا ،حيث استمر اإلنتاج بعد أن أوقفته تدرجييا شركة مينيسوات للتعدين
والتصنيع.
 -129ويتعرض البش ر للحمض أس اس ا من خالل تناول الطعام وماء الش رب ،وكذلك من خالل البيئة الداخلية
عن طريق الغبار أو املنتجات االس تهالكية اليت حتتوي على احلمض أو س الئفه .ويش كل الغبار املنبعث من الس جاد
أحد املص ادر البارزة لتعرض األطفال الص غار للحمض .ويش كل محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين ،بعد محض
الس لفونيك البريفلوروكتاين ومحض البريفلوروكتانويك ،أكثر مركبات األلكيل البوليفلوري والبريفلوري املكش وف عنها
تواترا يف عينات الدم املأخوذة من عامة السكان يف مجيع أحناء اعامل .ومحض السلفونيك البريفلوروهكساين موجود يف
ض ع ،حيث من املوثق كونه ُخيرج عن طريق
دم احلبل الس ري ولنب األم .وقد يش كل لنب األم مص درا هاما لتعرض ُّ
الر ّ
اإلرض اع .وميكن أن يؤدي تلوث ماء الش رب إىل ارتفاع كبري يف مس توايت احلمض يف مص ل الدم ،نتيجة لطول زمن
التخلص منه لدى اإلنسان.
 -1٣0ويف القوارض لوحظت آاثر يف الكبد ،مثل زايدة وزن الكبد والتض خم الكبري للخالاي الكبدية والتنكس
الدهِن وموت األنسجة وازدايد الفوسفااتز القلوي يف املصل نتيجة للتعرض للحمض .ولوحظت يف كل من القوارض
واإلنس ان آاثر على أيض الربوتينات الش حمية يف الكبد ،وتغريات يف الكولس رتول وثالثي الغليس ريد والربوتينات
فعِل احلمض املس تقبِل املس تحث بناش رات البريوكس يس وم-ألفا ،غري أنه لوحظت أيض ا
الش حمية يف مص ل الدم .ويُ ّ
52

UNEP/POPS/POPRC.14/6/Add.1

أتثريات على الكبد لدى الفئران اخلالية من هذا املس تقِبل ،مما يدل على وجود آليات عمل مس تقلة عن تلك
الناشرات .وابإلضافة إىل ذلك فقد لوحظ أتثري على التناسل (اخنفاض ملحو يف عدد املواليد األحياء) لدى الفئران
عقب تعرضها هلذا احلمض.
 -1٣1ولوحظت آاثر ُمسية عص بية وانعكاس ات على النمو العص يب يف التجارب املختربية اخلاض عة للتحكم لدى
الفئران واجلرذان ،وتش ري بعض الدراس ات إىل وجود ص لة بني الكبت الس لوكي لألطفال وبني التعرض لبعض ُمرَّكبات
األلكيل البريفلوري والبوليفلوري (ومحض السلفونيك البريفلوروهكساين) قبل الوالدة ويف فرتة الطفولة .وقد أُبلغ بوجود
آاثر على نظام هرمون الغذة الدرقية يف خمتلف أنواع الكائنات احلية (الطيور واجلرذان والدببة القطبية واإلنس ان).
وعالوة على ذلك ،يش ري عدد من الدراس ات الوابئية إىل أن األجهزة املناعية غري الناض جة واليت هي يف طور النمو،
قد تكون حس اس ة للتعرض لبعض ُمرَّكبات األلكيل البريفلوري والبوليفلوري ومحض الس لفونيك البريفلوروهكس اين،
ولوحظت عالقة بني مستوايت احلمض وضعف أثر اللقاحات وزايدة حاالت اإلصابة ابلربو لدى األطفال.
 -1٣2وتس هم بعض ُمرَّكبات األلكيل البريفلوري والبوليفلوري ،مبا فيها محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين ،يف
عدد كبري من عوامل اإلجهاد البيئي املالحظة يف حيواانت منطقة القطب الشمايل .وتشري الدراسات إىل أن مستوى
بعض ُمرَّكبات األلكيل البريفلوري والبوليفلوري يف أدمغة الدببة القطبية يتجاوز مس توى العتبة الذي يس بب تغريات
عص بية-كيميائية وهرمونية ،وميكن أن يؤثر يف االس تِ ْقرار الد ِ
َّاخلِ ّي للغدة الدرقية .ويرتاكم محض الس لفونيك
ْ
البريفلوروهكس اين أحيائيا يف األنس جة الغنية ابلربوتينات ،ولكن مس توايته ازدادت يف األنس جة الدهنية خالل فرتات
اهلزال املومسي .وترتتب على التعرض ملرَّكبات األلكيل البريفلوري والبوليفلوري وملواثت عض وية اثبتة أخرى يف نفس
ُ
الوقت عواقب معروفة ،وقد يسبب تزايد التسمم لدى األنواع املعرضة لإلجهاد الشديد.
اجلدول  -5خصائص محض السلفونيك البريفلوروهكساين اليت جتعله يف عداد امللواثت العضوية الثابتة
املعيار
الثبات

الرتاكم
األحيائي

يستويف املعيار مالحظات
نعم/ال
• مل يالحظ التحلل الضوئي حلمض السلفونيك البريفلوروهكساين يف املاء بعد فرتيت
نعم
تعريض قدرمها  106أايم و 20,5يوما يف إطار دراسة ميدانية للحمض أُجريت
على ارتفاع كبري (.)Taniyasu et al., 2013
• يوجد محض السلفونيك البريفلوروهكساين يف الرتبة واملاء ويف جمموعة متنوعة من
الكائنات احلية ابلقرب من مناطق التدريب على مكافحة احلرائق بعد استخدام
رغاوى حتتوي على هذا احلمض ،مما يبني أنه مقاوم للتحلل وال خيضع لتحلل
الأحيائي أو أحيائي يف الظروف البيئية الطبيعية (Bräunig et al., 2017؛ و Filipovic
.)et al., 2015
• يتبني ابتباع األسلوب االستنباطي من البياانت التجريبية عن حتلل محض
السلفونيك البريفلوروبواتين ومحض السلفونيك البريفلوروكتاين ومحض
البريفلوروكتانويك أن تلك املواد اثبتة جدا (Quinete et al., 2010, ECHA 2017a؛
و )ECHA 2013واستنادا إىل ثبات مركبات األلكيل البريفلورية والبوليفلورية عموما
( )Siegemund et al., 2000ميكن التوقع أبن يتسم محض السلفونيك
البريفلوروهكساين بنفس خصائص الثبات.
• يوجد برتكيزات عالية يف املفرتسات العليا يف املنطقة القطبية الشمالية ( Routti et
نعم
al., 2017؛ وTartu et al., 2017b؛ و.)Smithwick et al., 2005b
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املعيار

إمكانية
االنتقال البيئي
البعيد املدى

اآلاثر الضارة
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يستويف املعيار مالحظات
نعم/ال
• معامل التضخم األحيائي أكرب من  1يف الكائنات احلية املائية ( Haukås et al.,
2007؛ وHoude et al., 2006؛ و.)Babut et al., 2017
• معامل التضخم األحيائي أكرب من  1يف الكائنات احلية الربية (Riget et al., 2013
على النحو املقتبس يف .)ECHA 2017a
• معامل التضخم الغذائي أكرب من  1يف الكائنات احلية املائية ( Munoz et al.,
.)2017
• ُكشف عن أعلى مستوايت للحمض يف الكائنات احلية لدى الدببة القطبية
(Smithwick et al., 2005 a, b؛ و.)Routti et al., 2017
• العمر النصفي للحمض يف جسم اإلنسان أعلى عمر نصفي أُبْلغ عنه ألي مركب
من ُمرَّكبات األلكيل البريفلوري والبوليفلوري .أبلغ عن متوسط قدره  8,5سنوات
(ضمن نطاق  27-2,2سنة) (.)Olsen et al., 2007
• يوجد محض السلفونيك البريفلوروهكساين يف اهلواء والثلج يف منطقة القطب
نعم
الشمايل (Theobald et al., 2007 as cited in Butt et al., 2010؛ و,.Stock et al
2007؛ وGenualdi et al., 2010؛ وButt et al., 2010؛ وWong et al., 2018؛
و.)Norwegian Environment Agency M-757, 2017b, Rauert et al., 2018a
• الكشف عن محض السلفونيك البريفلوروهكساين يف مياه البحر يف املنطقة القطبية
الشمالية ( Caliebe et al., 2005كما اقتُبس يف González-Gaya et al., 2014؛
وRosenberg et al., 2008؛ وBusch et al., 2010؛ وCai et al., 2012؛ و Benskin et
al., 2012؛ و.)Zhao et al., 2012¸ Yeung et al., 2017
• مسارات النقل على هي األرجح عرب املاء واهلواء (استعرضه Butt et al., 2010؛
و.)Rauert et al 2018 a,b
• الكشف عن كميات متزايدة من احلمض يف الثلج الذائب دليل على انتقال
املركبات املرتبطة به عن طريق اهلواء (Codling et al., 2014؛ و)Meyer et al., 2011
ويف ماء املطر (.)Eschauzier et al., 2010
• الكشف عن احلمض يف أجسام املفرتسات العليا يف املنطقة القطبية الشمالية
مبستوايت متزايدة بعيدا عن املصادر (Routti et al., 2017؛ وTartu et al., 2017b؛
و.)2018
يؤثر محض السلفونيك البريفلوروهكساين على الكبد وعلى الدهون والكولسرتول يف مصل
نعم
الدم ،كما يؤثر على هرموانت الغدة الدرقية يف مصل الدم ،وقد يسبب اعتالل النمو
العصيب .وتشمل البياانت الرئيسية ما يلي:
• التأثريات على الكبد :زايدة يف وزن الكبد ،وتضخم كبري للخالاي الكبدية ،وتنكس
دهِن ،وموت األنسجة ،وتغريات يف الكولسرتول وثالثي الغليسريد والربوتينات
الشحمية والفوسفااتز القلوي لدى القوارض ( Butenhoff et al., 2009; Bijland et
 .)al., 2011; Das et al., 2017, Chang et al., 2018وقد استُنبط أد مستوى ذي
أتثري ضار مالحظ قدره  0,٣مليغرام/كلغ من وزن اجلسم/اليوم من دراسة
) ،Butenhoff et al., (2009استنادا إىل جمموع االخنفاض يف كولسرتول مصل الدم
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املعيار

يستويف املعيار مالحظات
نعم/ال
عند مجيع اجلرعات .وظهرت زايدة ملحو يف وزن الكبد املطلق والنسيب يف ذكور
الفئران وتضخم اخلالاي الكبدية يف هذه الدارسة اعتبارا من  ٣مليغرام/كلغ من وزن
اجلسم يف اليوم.
• لوحظت آاثر على التناسل (اخنفاض عدد املواليد األحياء) اعتبارا من 1,0
مليغرام/كلغ من وزن اجلسم/اليوم ).(Chang et al., 2018
• تبني الدراسات الوابئية وجود صلة بني مستوى التعرض للحمض وبني تركيزات
الكولسرتول والربوتينات الشحمية يف مصل الدم (Fisher et al., 2013: Steenland
).et al., 2009
• لوحظت أتثريات على الغدة الدرقية لدى ذكور الفئران املعرضة للحمض مبستوى
 10مليغرام/كلغ ملدة  42يوما ،ولوحظ تضخم خلوي/تنسيج مفرط يف الغدة
الدرقية يعتمد على اجلرعة ) .(Butenhoff et al., 2009وتبني بعض الدراسات الوابئية
وجود صلة بني مستوايت احلمض يف مصل الدم وبني هرموانت الغدة الدرقية
(Jain 2013؛ وWen et al., 2013؛ و.)Webster et al., 2016
مسية على النمو العصيب لدى الفئران (Bourgeon et al., 2017؛ و Lee
• لوحظت آاثر ُ
ووجدت مؤشرات وابئية على أتثري احلمض على النمو اإلداركي
ُ .)and Viberg, 2013
لدى اإلنسان (Stein and Stavitz 2011؛ و.)Høyer et al., 2018
• أظهرت الدراسات الوابئية وجود أتثري على اجلهاز املناعي ،تتمثل يف إضعاف أثر
اللقاحات (Granum et al., 2013؛ وGrandjean et al., 2012؛ و )2017a,bوتزايد
حاالت الربو (Dong et al., 2013؛ وZhu et al., 2016؛ وQin et al., 2017؛
و )Timmermann et al, 2017ولوحظ تزايد احتمال اإلصاابت لدى األطفال بشكل
متالزم مع مستوايت محض السلفونيك البريفلوروهكساين يف مصل الدم ( Goudarzi
et al., 2017؛ و.)Grannum et al., 2013

 - 4بيان ختامي
 -1٣٣يُطلق محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين يف البيئة مبا يش مل انطالقه من تفكك املركبات املرتبطة حبمض
الس لفونيك البريفلوروهكس اين ونتيجة للنش اط البش ري ،مثل عمليات التص نيع واس تخدام املنتجات والتخلص من
النفاايت وإدارهتا .ويتس م محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين ابلثبات والرتاكم األحيائي وله القدرة على االنتقال
البيئي البعيد املدى ،مما جيعل من انبعااثت هذه املادة مش كلة تلوث عابرة للحدود ،مبا يف ذلك يف املناطق النائية.
وقد ثبت وجود احلمض وانتش اره يف جس م اإلنس ان واألنواع الربية ويف البيئة على الص عيد العاملي .وولت عمليات
الكشف أخذ قياسات يف املنطقتني القطبيتني الشمالية واجلنوبية.
 -1٣4ومحض الس لفونيك البريفلوروهكس اين من ض من ُمرَّكبات األلكيل البريفلوري والبوليفلوري املكتش فة بتواتر
أكرب يف دم عامة السكان وله عمر نصفي طويل جدا يف جسم اإلنسان يبلغ  8,5سنوات ( ضمن نطاق 27-2,2
لس ري ومص ل الدم ولنب األمهات لدى البش ر.
س نة) .وعالوة على ذلكُ ،كش ف عن وجود احلمض يف دم احلبل ا ُّ
وُكش ف عن تركيزات عالية للحمض يف الرتبة واألرض وماء الش رب قرب املطارات أو مواقع التدريب على مكافحة
احلرائق ،ويف احلمأة واجملاري اخلارجة من حمطات معاجلة املياه املستعملة ،وكذلك ابلقرب من مرافق تصنيع احلمض أو
استخدامه ،ويف نضاض مدافن القمامة.
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 -1٣5وتش ري املؤلفات العلمية املتاحة إىل وجود خماطر حدوث آاثر ض ارة بعامة الس كان ،وال س يما األطفال
والفئات الس كانية املعرض ة ملس توايت عالية من احلمض وغريه من ُمرَّكبات األلكيل البريفلوري والبوليفلوري عن طريق
مياه الشرب.
 -1٣6وس بب القلق من اآلاثر الض ارة هو ما تبني من أتثري احلمض على الكبد ونظام هرموانت الغدة الدرقية
والتناسل ،وأتثريات معدلة للمناعة ،فضال عن إشارات إىل أتثريات سامة على اجلهاز العصيب والنمو العصيب .وفضال
عن ذلك فإن أتثري احلمض على أيض الدهون والربوتينات الش حمية مص در للمزيد من القلق على البش ر وعلى
حيواانت املنطقة القطبية الشمالية.
 -1٣7وقد أظهرت دراس ات أُجريت مؤخرا على الدببة القطبية يف س فالبارد (النرويج) تزايد مس توايت احلمض يف
البالزما .وتس اهم مركبات األلكيل البوليفلوري والبريفلوري (ومنها محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين) يف أتثريات
عوامل الض غط املتعددة املالحظة لدى الدببة القطبية من س فالبارد مما يش ري إىل خماطر إحداث احلمض آاثرا ض ارة
ابألحياء الربية.
ومسيته يف الثدييات ،مبا يف ذلك
 -1٣8واس تنادا إىل ثبات محض الس لفونيك البريفلوروكتاين وتراكمه األحيائي ُ
البش ر ،وانتش اره يف أركان البيئة ،مبا يش مل املناطق النائية ،يُس تنتَج أن محض الس لفونيك البريفلوروهكس اين وأمالحه
واملركبات املرتبطة به ،اليت ُيتمل أن تتحلل إىل محض الس لفونيك البريفلوروكتاين نتيجة النتقاهلا البيئي البعيد املدى،
من املرجح أن ُحتدث آاثرا ضارة كبرية على صحة البشر والبيئة ،مما يتطلب اختاذ إجراء عاملي بشأهنا.
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