األمم
المتحدة

SC
UNEP/POPS/POPRC.12/11/Add.2

اتفاقية استكهولم
بشأن الملوثات
العضوية الثابتة

Distr.: General
13 October 2016
Arabic
Original: English

لجنة استعراض الملوثات العضوية الثابتة
االجتماع الثاني عشر
روما 32-91 ،أيلوؿ/سبتمرب 3096

تقرير لجنة استعراض الملوثات العضوية الثابتة عن أعمال اجتماعها الثاني عشر
إضافة
موجز مخاطر عن حمض البنتاديكافلوروكتانويك (الرقم في سجل دائرة المستخلصات الكيميائية:
 ،PFOA ،335-67-1حمض البيرفلوروكتانويك) وأمالحه والمركبات المرتبطة به
 -9اعتمدت عبنة استعراض اؼبلوثات العضوية الثابتة يف جلستها الثانية عشرة ،دبوجب مقررىا ؿ .ا.ـ،3/93
موجز ـباطر عن ضبض البنتاديكافلوروكتانويك (الرقم يف سجل دائرة اؼبستخلصات الكيميائية،223-66-9 :
 ،PFOAضبض البَتفلوروكتانويك) وأمبلحو واؼبركبات اؼبرتبطة ،استناداً إىل اؼبشروع الوارد يف مذكرة األمانة
( )UNEP/POPS/POPRC.12/3بصيغتو اؼبنقحة خبلؿ االجتماع .ويرد نص موجز اؼبخاطر بصيغتو اؼبعتمدة يف
مرفق ىذه اإلضافة .ومل حوبرر رظبياً.

K1609203

011116

UNEP/POPS/POPRC.12/11/Add.2

المرفق

حمض البنتاديكافلوروكتانويك ( ،PFOAحمض
البيرفلوروكتانويك)،
وأمالحه والمركبات المرتبطة به

موجز مخاطر

عبنة استعراض اؼبلوثات العضوية الثابتة

أيلول/سبتمبر ٦١16

2

UNEP/POPS/POPRC.12/11/Add.2


المحتويات
اؼبوجز التنفيذي 4 ....................... ................................ ................................
مقدمة 6 ................. ................................ ................................
-9
 9-9اؽبوية الكيميائية 8 ................................... ................................
 3-9النتيجة اليت خلصت إليها عبنة االستعراض فيما يتعلق دبعلومات اؼبرفق داؿ 99...............
 -2-9مصادر البيانات 99.................................. ................................
 4-9حالة اؼبادة الكيميائية دبوجب االتفاقيات الدولية 93......................................
-3

حملة عامة عن موجز اؼبخاطر 94............................... ................................
 9-3اؼبصادر 94......................................... ................................
 9-9-3اإلنتاج واالذبار واؼبخزونات 94.............. ................................
 3-9-3االستخدامات 96......................... ................................
 2-9-3اإلطبلقات يف البيئة 98.................... ................................
 3-3اؼبصَت البيئي 33..................................... ................................
 9-3-3مقاومة التحلل 33......................... ................................
موجز بشأف مقاومة التحلل 32........................ ................................
 3-3-3الًتاكم البيولوجي 34....................... ................................
تقييم الفرز استناداً إىل اػبصائص الفيزيائية والكيميائية 34.................................
دراسات الًتكز البيولوجي يف الكائنات اؼبائية 34.........................................
دراسات الًتاكم البيولوجي يف الكائنات الربية 33.........................................
موجز للًتاكم البيولوجي 33............................ ................................
 2-3-3إمكانية االنتقاؿ البيئي البعيد اؼبدى 36......................................
 2-3التعرض 31......................................... ................................
 9-2-3بيانات الرصد البيئي 31.................... ................................
 3-2-3تعرض اإلنساف 29........................ ................................
 4-3تقييم األخطار للنقاط الطرفية اؼبثَتة للقلق 24............................................
اآلثار الضارة على الكائنات البحرية 24................. ................................
اآلثار الضارة على الكائنات الربية 24................... ................................
موجز للتأثَتات السمية اإليكولوجية 26................. ................................
اآلثار الضارة على صحة البشر 28..................... ................................
الدراسات الوبائية 21................................. ................................
السمية عبهاز اؼبناعة 49............................... ................................
اختبلؿ الغدد الصماء 49............................. ................................

-2

ذبميع اؼبعلومات 43......................................... ................................

-4

البياف اػبتامي 44........................................... ................................

-3

اؼبراجع 43................ ................................ ................................

3

UNEP/POPS/POPRC.12/11/Add.2

الموجز التنفيذي
 -9خلصت عبنة استعراض اؼبلوثات العضوية الثابتة إىل أف ضبض البنتاديكافلوروكتانويك يستويف معايَت
الفرز الواردة يف اؼبرفق داؿ ،وأنو ينبغي تناوؿ اؼبسائل اؼبتعلقة بإدراج اؼبركبات اؼبرتبطة هبذا اغبمض ،اليت حوبتمل أف
تتحلل إىل ضبض البنتاديكافلوروكتانويك ومسألة إدراج أمبلح ضبض البنتاديكافلوروكتانويك يف مشروع موجز
اؼبخاطر (انظر اؼبقرر ؿ ا ـ  .)4/99وتتضمن اؼبواد اؼبشمولة دبشروع موجز اؼبخاطر ىذا ضبض
البنتاديكافلوروكتانويك (الرقم يف سجل دائرة اؼبستخلصات الكيميائية ،223-66-9 :ورقم اؼبفوضية األوروبية:
 ،PFOA ،306-216-1ضبض البَتفلوروكتانويك) ،دبا يف ذلك آيسمومَتاتو ،وأمبلحو واؼبركبات اؼبرتبطة بو.
 -3ويستخدـ ضبض البَتفلوروكتانويك وأمبلحو أساساً كمواد معاعبة مساعدة يف إنتاج اإلالستومرات
الفلورية والبوليمرات الفلورية ،ويؤدي اإليثيلُت الرباعي الفلور اؼبتبلمر ( )PTFEدور بوليمر فلوري ىاـ .وتستخدـ
اؼبركبات اؼبرتبطة حبمض البنتاديكافلوروكتانويك كعوامل ذات فاعلية سطحية وعوامل معاعبة سطحية (مثبلً يف
اؼبنسوجات ،والورؽ والدىانات ،ورغاوي مكافحة اغبريق) ويف تصنيع البوليمرات اؼبفلورة اعبانبية السلسلة .ونظراً
للخصائص الفيزيائية  -الكيميائية اليت يتميز هبا ضبض البنتاديكافلوروكتانويك وأمبلحو واؼبركبات اؼبرتبطة،
تستخدـ ىذه اؼبواد يف ؾبموعة واسعة من التطبيقات واؼبنتجات االستهبلكية عرب العديد من القطاعات.
 -2وىبضع ضبض البنتاديكافلوروكتانويك وأمبلحو واؼبركبات اؼبرتبطة بو لعدد من اللوائح الوطنية .وقد
حظرت النرويج استخدامو يف اؼبنتجات االستهبلكية (هبري يف الوقت اغبايل التخلص تدرهبياً من ىذه اؼبادة)؛
يف حُت أف ىناؾ مبادرة طوعية يف الواليات اؼبتحدة للتخلص التدرهبي من استخدامو .ويف أماكن أخرى يف كندا
واالرباد األورويب ،ىناؾ خطوات متخذة صوب وضع شروط ملزمة قانوناً لتقييد استخداـ ىذه اؼبادة أو حظرىا.
 -4ويف الفًتة من  9139إىل  ،3004تشَت التقديرات إىل أف ؾبموع اإلنتاج العاؼبي من ضبض
البنتاديكافلوروكتانويك وضبض البنتاديكافلوروكتانويك األمونيوـ (ملح األمونيوـ) ( )APFOكاف يًتاوح بُت
 2 600و 3 600طن .ويتم معظم اإلنتاج اغبايل من ضبض البنتاديكافلوروكتانويك يف الصُت حيث تضاعف
إنتاج ضبض البنتاديكافلوروكتانويك وأمبلحو ثبلث مرات من حوايل  20طناً يف عاـ  3004إىل حوايل  10طناً
يف عاـ  .3093وتشَت أحدث البيانات اؼبتاحة للجمهور بشأف اإلنتاج العاؼبي من ملح األمونيوـ إىل إنتاج
 200-300طن يف اؼبتوسط سنوياً ( .)3003-9113ومن اؼبتوقع أف يكوف اإلنتاج اغبايل أقل بكثَت نتيجة
زبلص الشركات األمريكية واألوروبية واليابانية تدرهبيا من ىذه اؼبادة بصورة طوعية .غَت أف االستخداـ اغبايل
ؽبذه اؼبادة على اؼبستوى العاؼبي يف إنتاج اإلالستومرات الفلورية والبوليمرات الفلورية يبُت أف ىناؾ استمراراً يف
إنتاجها واستخدامها.
 -3وتتسرب ىذه اؼبادة يف البيئة بصورة مباشرة من عملية إنتاج اؼبواد اػباـ (دبا فيها الشوائب نت ضبض
البنتاديكافلوروكتانويك يف تصنيع اؼبركبات اؼبرتبطة حبمض البنتاديكافلوروكتانويك وبعض البدائل) وأثناء ذبهيز
اؼبادة الكيميائية واستخدامها والتخلص منها ،ومن اؼبواد اؼبعاعبة ومن اؼبنتجات اؼبلوثة حبمض
البنتاديكافلوروكتانويك .والنواقل الرئيسية النبعاثات ضبض البنتاديكافلوروكتانويك وأمبلحو ىي اؼبياه ومياه
الصرؼ الصحي وجسيمات الغبار .ويبكن االطبلع على الكميات اؼبتسربة يف اؽبواء واؼباء عرب الزمن خبلؿ
عملية تصنيع ضبض البنتاديكافلوروكتانويك يف مصنع يف الواليات اؼبتحدة خبلؿ الفًتة ما بُت 9139
و .3002وىناؾ بعض التقديرات اؼبتاحة للكميات اؼبتسربة أثناء التخلص من اؼبادة الكيميائية ،وال سيما من
ؿبطات معاعبة مياه اجملاري وؿبطات معاعبة مياه الفضبلت ومدافن القمامة .ووبدث التسرب غَت اؼبباشر نتيجة
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ربلل أو ربويل السبلئف .وتطلق اؼبركبات اؼبرتبطة حبمض البنتاديكافلوروكتانويك يف اؽبواء واؼبياه (مياه الصرؼ
الصحي) وتتحلل إىل ضبض البنتاديكافلوروكتانويك يف البيئة ويف الكائنات .وأشار تقييم ؼبصادر ضبض
البنتاديكافلوروكتانويك يف حبر البلطيق إىل أف  20يف اؼبائة من اإلطبلقات كانت نتيجة ربوؿ التيلومرات
الفلورية .وبالتايل فإف إطبلقات ضبض البنتاديكافلوروكتانويك الناذبة عن التحلل تسهم حبصة كبَتة يف كميات
ضبض البنتاديكافلوروكتانويك اؼبتسربة إىل البيئة.
 -6وتبُت نتائج التحلل أف ضبض البنتاديكافلوروكتانويك مادة ثابتة وال تتحلل ربلبلً حيوياً أو الحيوياً يف
الظروؼ البيئية السائدة .وتبُت بيانات الرصد أف ضبض البنتاديكافلوروكتانويك اؼبوجود يف الًتبة يًتشح مع مرور
الوقت ويبكن أف يكوف مصدراً طويل األجل لتلوث اؼبياه اعبوفية .وعلى ىذا األساس ،يبكن اػبلوص إىل أف
ضبض البنتاديكافلوروكتانويك عايل الثبات يف صبيع أركاف البيئة ،وذو مقاومة قوية عبميع اآلليات التقليدية
للتحلل يف الظروؼ البيئية السائدة.
 -6ويتمتع ضبض البنتاديكافلوروكتانويك بقدرة منخفضة إىل معتدلة للًتاكم يف األنواع اؼبائية (اليت تتنفس
يف اؼبياه) ،إال أف ىناؾ أدلة على أف ضبض البنتاديكافلوروكتانويك وأمبلحو تًتاكم وتتضخم بيولوجياً يف
الثدييات الربية والبحرية اليت تتنفس اؽبواء (عوامل تضخم بيولوجي وعوامل تضخم غذائي أكرب من .)9
 -8ويكشف رصد اؼبياه واؽبواء والرواسب والكائنات اغبية يف مواقع نائية يف صبيع أكباء العامل عن وجود
ضبض البنتاديكافلوروكتانويك واؼبركبات اؼبرتبطة بو .كما تشَت بيانات النمذجة البيئية باؼبثل إىل أف القدرة على
االنتقاؿ بعيد اؼبدى قائمة ،يف حُت حددت بيانات أخرى آليات رئيسية يبكن أف ذبعل االنتقاؿ بعيد اؼبدى
فبكناً .وعلى ىذا األساس ،يبكن اػبلوص إىل أف ضبض البنتاديكافلوروكتانويك ىبضع بصورة مباشرة أو عن
طريق السبلئف لبلنتقاؿ بعيد اؼبدى.
 -1ويتعرض عامة اعبمهور ’’البشر عن طريق البيئة‘‘ عادة غبمض البنتاديكافلوروكتانويك باستهبلؾ مياه
الشرب والغذاء ،دبا يف ذلك الرضاعة الطبيعية ،وعن طريق استنشاؽ اؽبواء اؼبلوث والغبار داخل اؼبباين أو من
اؼبنتجات االستهبلكية اليت ربتوي على ضبض البنتاديكافلوروكتانويك وأمبلحو واؼبركبات اؼبرتبطة بو .وقد اكتحشف
ضبض البنتاديكافلوروكتانويك يف دـ البشر ولنب األمهات يف بلداف ـبتلفة .ويتخلص البشر ببطء شديد جداً من
ضبض البنتاديكافلوروكتانويك مقارنة باألنواع األخرى ويًتاوح نصف العمر اؼبقدر للتخلص من ضبض
البنتاديكافلوروكتانويك من سنتُت إىل  4سنوات .ويًتاكم ضبض البنتاديكافلوروكتانويك يف البشر دبستويات
متزايدة مع تزايد العمر.
 -90ويتسم ضبض البنتاديكافلوروكتانويك بسمية حادة منخفضة يف الكائنات اؼبائية .ويف األظباؾ ،تسببت
جرعة ضبض البنتاديكافلوروكتانويك يف تثبيط جينات التصنيع اغبيوي ؽبرموف الغدة الدرقية ،واستثارت إفراز
بروتُت الفايتوليجنُت ( ،)vitellogeninوأدت إىل مبو اػببليا البيضية يف خصيات ذكور األظباؾ وإىل تدىور
اؼببيض يف اإلناث .ويبكن أف يؤثر ضبض البنتاديكافلوروكتانويك على وظائف الغدد الصماء إال أف اآلثار اؼبرئية
قد ال تظهر إال بعد وصوؿ ىذه الكائنات إىل مرحلة البلوغ.
 -99وثبت حدوث تأثَتات بسبب التعرض اؼبتكرر غبمض البنتاديكافلوروكتانويك عن طريق الفم يف
اغبيوانات مثل تغَتات يف الكبد والسمية اإلقبابية/النمائية واختبلؿ الغدد الصماء .والتأثَتات النمائية ذات
الصلة باؼبسار الفموي ىي الوفاة يف الفًتة احمليطة بالوالدة ،والبفاض وزف اعبسم يف اؼبرحلة اؼببكرة من العمر
والنمو ،واالزرقاؽ والتنخر ،وتأخر تكوين العظاـ ،وتغَتات يف مبو الغدة الثديية وتأخر النضوج.
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 -93ويف االرباد األورويب ،يحصنف ضبض البنتاديكافلوروكتانويك تصنيفاً موحداً ملزماً قانوناً كمادة مسرطنة
( ،)Carc. 2وكمادة مؤثرة على التكاثر ( )Repr. 1Bوكمادة ضارة من الفئة  9بالرمز (( )STOT RE 1الكبد).
وحيبتص ضبض البنتاديكافلوروكتانويك بشكل سريع وال يحستقلب وينتشر يف اعبسم وينتقل إىل اعبنُت عرب اؼبشيمة
وإىل الرضع عن طريق لنب األـ .وثبت وجود عدد كبَت من اآلثار الصحية الضارة اؼبرتبطة بالتعرض غبمض
البنتاديكافلوروكتانويك يف البشر .وخلص الفريق العلمي اؼبعٍت حبمض البنتاديكافلوروكتانويك (دراسة وبائية
واسعة النطاؽ أجريت يف الواليات اؼبتحدة بشأف التعرض للحمض وآثاره الصحية) إىل احتماؿ وجود صلة بُت
التعرض للحمض والتشخيص بارتفاع الكوليسًتوؿ والتهاب القولوف وأمراض الغدة الدرقية وسرطاف اػبصيتُت
وسرطاف الكلى وارتفاع ضغط الدـ الناجم عن اغبمل .وقد أثبتت البيانات العلمية التأثَتات السمية اليت يسببها
اغبمض على النظاـ اؼبناعي ،وأنبها كبت استجابة األجساـ اؼبضادة لدى البشر .وثبت أيضاً وجود آثار صحية
ضارة أخرى (مثل تغَت اآلثار اإلقبابية والنمائية ،واختبلؿ الغدد الصماء ،وضعف النمو العصيب ،وضعف اؼبناعة
ضد السموـ ،وما إىل ذلك) مرتبطة بالتعرض للحمض يف البشر.
 -92ويتسم ضبض البنتاديكافلوروكتانويك بالثبات ،والًتاكم البيولوجي بالنسبة للحيوانات ،دبا يف ذلك
البشر .واغبمض وعدد من اؼبركبات اؼبرتبطة بو منتشرة يف أركاف البيئة ويف الكائنات اغبية والبشر .وبالتايل ،حىبلص
إىل أنو من اؼبرجح أف يؤدي ضبض البنتاديكافلوروكتانويك وأمبلحو واؼبركبات اؼبرتبطة بو اليت تتحلل إىل ضبض
البنتاديكافلوروكتانويك ،نتيجة انتقاؽبا البيئي بعيد اؼبدى ،إىل آثار صحية ضارة كبَتة على صحة البشر و/أو
البيئة ،فبا يتطلب ازباذ إجراء عاؼبي بشأهنا.

 - 1مقدمة
 -94قدـ االرباد األورويب والدوؿ األعضاء فيو اقًتاحاً يف حزيراف/يونيو  3093بإدراج ضبض
البنتاديكافلوروكتانويك (الرقم يف سجل دائرة اؼبستخلصات الكيميائية ،PFOA ،223-66-9 :ضبض
البَتفلوروكتانويك) وأمبلحو واؼبركبات اؼبرتبطة بو يف اؼبرفقات ألف و/أو باء و/أو جيم التفاقية استكهومل
( .)UNEP/POPS/POPRC.11/5ونظرت عبنة استعراض اؼبلوثات العضوية الثابتة يف ىذا االقًتاح يف اجتماعها
اغبادي عشر اؼبعقود يف تشرين األوؿ/أكتوبر .3093
 -93ويندرج ضبض البنتاديكافلوروكتانويك وأمبلحو واؼبركبات اؼبرتبطة بو ضمن عائلة البَتفلورألكيل ومواد
البوليفلوروألكيل ( .)PFASsوتتألف مواد البوليفلوروألكيل من سبلسل كربونية ـبتلفة الطوؿ ،حيث يستعاض
فيها كلياً عن ذرات اؽبيدروجُت (البَتفلورية) أو جزئياً (البوليفلورية) بذرات الفلور (Buck et al., 2011; OECD,
 .)2013; ECHA, 2015aوال يبكن كسر االرتباط اؼبتُت جداً بُت الكربوف والفلور إال بكمية كبَتة من الطاقة.
ولذلك فإف األضباض البَتفلورية مثل ضبض البنتاديكافلوروكتانويك ال تتحلل يف البيئة .ويبكن أف تتحلل بعض
األضباض البَتفلورية ؼبواد بَتفلورية ثابتة مثل ضبض البنتاديكافلوروكتانويك يف الظروؼ البيئية ،وبالتايل فهي من
السبلئف .ويشار إىل مواد البوليفلورألكيل احملتمل أف تتحلل إىل ضبض البنتاديكافلوروكتانويك يف البيئة بوصفها
اؼبركبات اؼبرتبطة حبمض البنتاديكافلوروكتانويك .ويستخدـ ضبض البنتاديكافلوروكتانويك وأمبلحو أساساً كمواد
معاعبة مساعدة يف إنتاج اإلالستومرات الفلورية ( )fluoroelastomersوالبوليمرات الفلورية (،)fluoropolymers
ويعمل اإليثيلُت الرباعي الفلور اؼبتبلمر ( )PTFEكبوليمر فلوري ىاـ .وتستخدـ اؼبركبات اؼبرتبطة حبمض
البنتاديكافلوروكتانويك كعوامل ذات فاعلية سطحية ويف تصنيع البوليمرات اؼبفلورة اعبانبية السلسلة ( ECHA,
 .)2015aونظراً للخصائص السطحية لكل من ضبض البنتاديكافلوروكتانويك والعوامل ذات الفاعلية السطحية
غَت البوليمرية اؼبرتبطة بو ،فهناؾ تطبيقات تستخدـ ىذه اؼبواد ،مثل رغاوي مكافحة اغبريق ومواد الًتطيب
6
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واؼبنظفات .وتوفر البوليمرات اؼبفلورة اعبانبية السلسلة إمكانية مقاومة اؼبياه والزيوت والبقع وتستخدـ كطبقة
سطحية للمنسوجات واؼببلبس واعبلود والورؽ والكرتوف والدىانات والطبلءات والستخدامات أخرى (اؼببلبس
الطبية غَت اؼبنسوجة ،ومشوع األرضيات ،ومواد مانعة للتسرب لؤلحجار/األخشاب ،وأشرطة وعجائن مانعة
للتسرب ،ومواد الصقة ومنتجات للملبوسات) (.)UNEP/POPS/POPRC.11.5; FluoroCouncil, 2016
 -96وقد بدأ تصنيع ضبض البنتاديكافلوروكتانويك منذ عاـ  9146عندما طورت شركة  3Mعملية اإلنتاج
عرب الفلورة الكهروكيميائية ( .)ACS, 2015واستحخدمت أيضاً اؼبركبات اؼبرتبطة حبمض البنتاديكافلوروكتانويك
(مثل كحوالت التيلومر الفلوري) ،وال سيما مع تطور تكنولوجيا التيلومرات الفلورية يف الستينات وتسويقها
البلحق يف السبعينات وما بعدىا .وسبت أكسدة جزء يوديد البَتفلوروكتيل من التيلومرات الفلورية إىل ضبض
البنتاديكافلوروكتانويك واستخدمو بعد ذلك عدد من منتجي البوليمرات الفلورية كعامل مساعدة إلنتاج
البوليمرات الفلورية ( .)DuPont, 2010; FluoroCouncil, 2016غَت أف الشواغل اؼبتزايدة بشأف اآلثار الصحية
والبيئية للحمض تعٍت وضع ضوابط أكثر صرامة وخطط للتخلص التدرهبي من تلك اؼبادة دبوجب تشريعات مثل
البلئحة اؼبتعلقة بتسجيل اؼبواد الكيميائية وتقييمها والًتخيص ؽبا وفرض القيود عليها يف االرباد األورويب
( ،)REACH EC 1907/2006وقانوف ضباية البيئة يف كندا لعاـ  ،)CEPA( 9111فضبلً عن اعبهود الطوعية من
قبيل برنامج اإلشراؼ على ضبض البنتاديكافلوروكتانويك التابع لوكالة ضباية البيئة يف الواليات اؼبتحدة ( US
 )EPA, 2015والعمل الذي تضطلع بو الصناعة ( .)OECD, 2015ومع التحرؾ الطوعي لؤلعضاء يف برنامج
حبوث التيلومر ( )TRPوفريق تصنيع التيلومرات الفلورية ( )FMGيف عاـ  ،3006اتفق شبانية من اؼبصنعُت
الرئيسيُت للمواد اؼبكونة من  8ذرات كربوف (اؼبواد الكيميائية الفلورية اؼبرتبطة بثماين ذرات كربوف مفلورة كلياً)
يف الواليات اؼبتحدة وأوروبا والياباف على التخلص التدرهبي على صعيد العامل على مرحلتُت من ضبض
البنتاديكافلوروكتانويك واؼبواد الطويلة السلسلة اؼبرتبطة بو حبلوؿ هناية عاـ ACC, 2015; ( 3093
 .)FluoroCouncil, 2015/2016ويوجد برنامج فباثل يف كندا( .)9وقد قبح صبيع اؼبشاركُت يف برنامج اإلشراؼ يف
إزالة اؼبواد الكيميائية تقريباً على الصعيد العاؼبي من انبعاثات اؼبصانع وؿبتوى اؼبنتجات .وباستثناء الشوائب
احملتملة ،مل يعد اؼبشاركوف يف برنامج اإلشراؼ يصنعوف أو يستخدموف أو يبيعوف ضبض البنتاديكافلوروكتانويك
واؼبواد الطويلة السلسلة اؼبرتبطة بو .والتخلص التدرهبي الطوعي ال يشمل اعبهات اؼبصنعة اليت تستخدـ ضبض
البنتاديكافلوروكتانويك يف بلداف مثل الصُت أو اؽبند أو روسيا ( .)ECHA, 2015aوبعد أف أعلن اؼبشاركوف يف
برنامج اإلشراؼ أهنم سيتخلصوف تدرهبياً من ضبض البنتاديكافلوروكتانويك واؼبواد الطويلة السلسلة اؼبرتبطة بو
قامت الشركات غَت اؼبشاركة يف برنامج اإلشراؼ بزيادة طاقتها اإلنتاجية (.)FluoroCouncil, 2016
 -96ويف عاـ  ،3099أضيف ضبض البنتاديكافلوروكتانويك والتكنولوجيا واؼبنتجات ذات الصلة بو إىل البلئحة
اػباصة بتوجيو تعديبلت اؽبيكل الصناعي يف الصُت ( ،)NDRC, 2013دبا يف ذلك مطلب تقييد اؼبنشآت
اعبديدة إلنتاج ضبض البنتاديكافلوروكتانويك ،والتخلص من مواد الطبلء والبوليمرات اؼبفلورة اليت تستخدـ ىذا
اعًتؼ بالبوليمرات اؼبفلورة اليت تستخدـ ضبض
اغبمض يف عملية البلمرة .ويف عاـ  ،3092ح
البنتاديكافلوروكتانويك يف عملية البلمرة بوصفها منتجات مسببة للتلوث واػبطر البيئي الشديدين
(اؼبنتجات ’’الشديدة اػبطرين‘‘) يف البلئحة الشاملة ).(China MEP, 2015
()9

Environmental Performance Agreements and Results: Perfluorinated Carboxylic Acids (PFCAs) and their

http://www.ec.gc.ca/epe-epa/default.asp?lang=En&n=0D8C879E-1#X-

.2013092511492112

from

(2010-2015),

Precursors
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 -98وسلط االقًتاح بإدراج ضبض البنتاديكافلوروكتانويك وأمبلحو واؼبركبات اؼبرتبطة بو يف اؼبرفقات ألف
و/أو باء و/أو جيم التفاقية استكهومل ( )UNEP/POPS/POPRC.11/5الضوء على شواغل من أف وجود اغبمض
يف البيئة يتأثر أيضاً بتحلل اؼبركبات اؼبرتبطة حبمض البنتاديكافلوروكتانويك ،دبا يف ذلك البوليمرات اؼبفلورة
اعبانبية السلسلة .وبالتايل ،فإف إضافة ضبض البنتاديكافلوروكتانويك وحده يف اتفاقية استكهومل لن تكوف كافية
()3
غبماية صحة البشر والبيئة .وبالنسبة لبعض اؼبواد ،أثبتت التجارب مثبلً ربلل كحوؿ التيلومر الفلوروي 3:8
إىل ضبض البنتاديكافلوروكتانويك .وعبلوة على ذلك ،فإف اؼبركبات اؼبرتبطة حبمض البنتاديكافلوروكتانويك
احملتملة يبكن أف تكوف مواد ربتوي على سلسلة ألكيل بَتفلورية بصيغة ) F(CF2)n- (n=7 or 8ومرتبطة مباشرة
بأي جزء كيميائي غَت ذرة الفلور أو الكلور أو الربوـ أو ؾبموعة فوسفونية أو فوسفينية أو سولفينية .ويبكن أف
تتعرض ىذه اؼبواد لتحلل الحيوي فبا ينتج عنو إطبلؽ ضبض البنتاديكافلوروكتانويك (Nielsen, 2013, 2014؛
وWang et al., 2014a؛ و .)Ellis et al., 2004aويبكن أف تنتج اؼبواد احملتوية على شباين ذرات كربوف (مثل ضبض
البنتاديكافلوروكتانويك) كشوائب يف البدائل احملتوية على ست ذرات كربوف .وبالتايل ،فإف البدائل احملتوية على
 6ذرات كربوف ربتوي أيضاً اؼبواد اؼبتبقية احملتوية على  8ذرات كربوف (والسبلسل األطوؿ) اليت يبكن أف تحطلق
يف البيئة (.)ECHA, 2015a
1-1

الهوية الكيميائية
اؼبعرفة يف ملف الفرز ( )UNEP/POPS/POPRC.11/5على ضبض
 -91تشتمل اؼبواد اؼبقًتحة ّ
البنتاديكافلوروكتانويك (الرقم يف سجل دائرة اؼبستخلصات الكيميائية ،223-66-9 :ورقم اؼبفوضية األوروبية:
 ،PFOA ،306-216-1ضبض البَتفلوروكتانويك) وأمبلحو واؼبركبات اؼبرتبطة بو.
 -30وبالنظر إىل الوثيقة  UNEP/POPS/POPRC.12/INF/5بشأف مقًتحات فرض قيود على ضبض
البنتاديكافلوروكتانويك وأمبلحو واؼبركبات اؼبرتبطة بو ( ،)ECHA, 2015a; ECHA 2015cيشمل موجز اؼبخاطر ما
يلي:
(أ)

ضبض البنتاديكافلوروكتانويك ،دبا يف ذلك آيسومَتاتو؛

(ب)

أمبلحو؛

(ج) اؼبركبات اؼبرتبطة حبمض البنتاديكافلوروكتانويك ،وىي ،ألغراض موجز اؼبخاطر ىذا ،أية مواد
تتحلل إىل ذلك اغبمض ،دبا يف ذلك أية مواد (منها األمبلح والبوليمرات) تتكوف من ؾبموعة بَتفلوروىبتيل
خطية أو متفرعة بالصيغة  C7F15C-كمكوف تركييب ،ومن األمثلة على ذلك ما يلي:
’‘ 9

البوليمرات اليت تتضمن سبلسل جانبية مفلورة يًتاوح طوؽبا بُت  8ذرات كربوف
و 96ذرة كربوف()2؛

’‘ 3

اؼبركبات التلومَتية اؼبفلورة ()3:8؛

’‘ 2

اؼبركبات التلومَتية اؼبفلورة (.)3:90

( )3الكحوالت الفلورومًتية ىي مركبات بَتفلورية تتسم عادة بعدد زوجي من ذرات الكربوف البَتفلورية وذريت كربوف غَت مفلورتُت
ؾباورتُت جملموعة ىيدروكسيبلت ( .)Dinglasan et al., 2004وبالنسبة للكحوالت الفلورومًتية ،فإف البادئة ’ ‘3:8تعٍت أنو يف
كل ’’س:ص‘‘  ،فإف س = عدد ذرات الكربوف البَتفلورية يف سلسلة األلكيل ،وص = عددىا ذرات الكربوف غَت اؼبفلورة يف
سلسلة األلكيل.
(.DuPont, 1998. Technical information: Zonyl fluorochemical intermediates )2
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وال تشمل اؼبركبات اؼبرتبطة حبمض البنتاديكافلوروكتانويك ما يلي:
’‘ 9

اؼبركبات ذات الصيغة  ،C8F17-Xحيث × = فلور أو كلور أو بروـ؛

’‘ 3

البوليمرات الفلورية( )4اؼبشمولة بالصيغة ‘ ،CF3[CF2]n-Rحيث ‘ = Rأية ؾبموعة
يقل عدد ذرات الكربوف فيها عن 96؛

’‘ 2

ضبض السلفونيك البَتفلوروكتاين وأمبلحو وفلوريد السلفونيك البَتفلوروأوكتاين،
على النحو اؼبدرج يف اؼبرفق باء التفاقية استكهومل.

 -39وترد يف اعبدولُت  9و 3بيانات عن ضبض البنتاديكافلوروكتانويك .كما يشتمل ملف الفرز
( )UNEP/POPS/POPRC.11/5على معلومات عن أمبلح اغبمض واؼبركبات اؼبرتبطة بو استناداً إىل دراسة أجرهتا
منظمة التعاوف والتنمية يف اؼبيداف االقتصادي ( 3006و )3099فضبلً عن معلومات مستقاة من تقييم أجرتو
وزارة البيئة ووزارة الصحة يف كندا ( .)3093وللمحافظة على إهباز الوثيقة ،ترد جداوؿ بيانات أمبلح ضبض
البنتاديكافلوروكتانويك واؼبركبات اؼبرتبطة بو يف وثيقة معلومات عامة تابعة ؼبوجز اؼبخاطر ىذا (انظر الفرع 9-9
الوثيقة .)UNEP/POPS/POPRC.12/INF/5
الجدول  :1هوية حمض البنتاديكافلوروكتانويك
الرقم يف سجل دائرة اؼبستخلصات الكيميائية:

223-66-9

االسم يف سجل دائرة اؼبستخلصات الكيميائية :ضبض أوكتانويك،
طباسي عشر الفلور

8،8،8،6،6،6،6،3،3،4،4،2،2،3،3

االسم لدى االرباد الدويل للكيمياء البحتة
والتطبيقية:

ضبض البنتاديكافلوروكتانويك

الرقم لدى اؼبفوضية األوروبية:

306-216-1

االسم لدى اؼبفوضية األوروبية:

ضبض البنتاديكافلوروكتانويك

الصيغة اعبزيئية:
الوزف اعبزيئي:
اؼبرادفات:

C8HF15O2

 494,06غم/موؿ
;Perfluorooctanoic acid
;PFOA
;Pentadecafluoro-1-octanoic acid
;Perfluorocaprylic acid
;Perfluoro-n-octanoic acid
;Pentadecafluoro-n-octanoic acid
;Pentadecafluorooctanoic acid
;n-Perfluorooctanoic acid
1-Octanoic acid, 2,2,3,3,4,4,5,5,6,6,7,7,8,8,8-pentadecafluoro

( )4البوليمرات الفلورية ىي بوليمرات ىيكلية مكونة من الكربوف فقط ،حيث ترتبط ذرة الفلور بذرات الكربوف اؽبيكلية.
9
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الجدول  -٦عرض عام للخصائص الفيزيائية-الكيميائية ذات الصلة لحمض البنتاديكافلوروكتانويك
الخاصية
اغبالة الفيزيائية عند درجة
حرارة °30ـ وضغط
 909,2كيلو باسكاؿ
نقطة االنصهار/الذوباف

القيمة
صلب
°34,2ـ
°36,3-44ـ

المرجع/التعليق
Kirk, 1995

Lide, 2003

مشار إليو يف

Beilstein, 2005
ECHA, 2013a

نقطة الغلياف
ضغط البخار

الذوباف يف اؼباء
ثابت التفكك
الرقم ىيدروجيٍت

()pH

°988ـ ( 9092,3ىيكتوباسكاؿ)
°981ـ ( 189ىيكتوباسكاؿ)
 4,3باسكاؿ (°33ـ) ،مستنبطة من بيانات
مقيسة
3,2باسكاؿ (°30ـ) ،مستنبطة من بيانات
مقيسة
 938باسكاؿ (°31,2ـ) غبمض البَتفلورو
مقيسة
 1.3غم/ؿ (°33ـ)
 4,94غم/ؿ (°33ـ)
أقل من  ،9,6مثبلً 0,3
3,8 - 9,3
 9( 3,6غم/ؿ عند °30ـ)

Lide, 2003
Kauck and Diesslin, 1951
Kaiser et al., 2005; Washburn et
al., 2005
Washburn et al., 2005

Washburn et al., 2005

Kauck and Diesslin, 1951
Prokop et al., 1989
Vierke et al., 2013
Kissa, 2001

( ECHA 2015aمل يتسن ربديد
مدى موثوقية ىذ ا اؼبرجع)

 -33وىناؾ عمليتا تصنيع إلنتاج ضبض البنتاديكافلوروكتانويك وأمبلحو واؼبركبات اؼبرتبطة بو ،نبا :الفلورة
الكهروكيميائية ( )ECFوالتلمرة .ففي الفًتة من عاـ  9146إىل عاـ  ،3003استحخدمت عملية الفلورة
الكهروكيميائية أساساً لتصنيع ضبض بَتفلوروكتانوات األمونيوـ ( )APFOيف صبيع أكباء العامل (ما بُت  80و10
يف اؼبائة يف عاـ  ،)3000وىي عملية تنتج مزهباً من األيسومَتات اؼبتفرعة واػبطية ( 68يف اؼبائة أيسومَتات
خطية و 33يف اؼبائة أيسومَتات متفرعة) .والنطاؽ اغبايل للتصنيع بالفلورة الكهروكيميائية يف العامل غَت معروؼ؛
غَت أف معظم اؼبصنعُت يستخدموف اآلف عملية التلمرة اليت تنتج أساساً مركبات خطية (.)Wang et al., 2014a
وتشَت النتائج اليت توصلت إليها دراسة ) Jiang et al. (2015إىل أف بعض اؼبصنعُت يف الصُت ال يزالوف
يستخدموف الفلورة الكهروكيميائية .وتوضح دراسة ) ECHA (2013bاػبصائص الفيزيائية  -الكيميائية
لبَتفلوروكتانوات األمونيوـ يف البيئة .ويظل ضبض البنتاديكافلوروكتانويك اغبر يف توازف مع ضبض البَتفلورو ،وىو
القاعدة اؼبقًتنة ،يف وسط مائي يف البيئة وكذلك يف اؼبخترب .وزبتلف اػبصائص الفيزيائية-الكيميائية غبمض
البنتاديكافلوروكتانويك عن خصائص ضبض البَتفلورو .وبالتايل فإف اؼبآؿ البيئي اؼبتوقع سيعتمد على الظروؼ
البيئية اليت تؤثر على التوازف بُت القاعدة واغبمض (الرقم اؽبيدروجيٍت وثابت التفكك) .وكثَتاً ما يستخدـ ضبض
البنتاديكافلوروكتانويك يف التجارب على اغبيوانات ،حيث إنو يتسم بقابلية كبَتة للذوباف يف اؼبياه .فهو يكوف
موجوداً يف احمللوؿ اؼبائي كأيوف ضبض البَتفلورو وكاتيوف األمونيوـ .وتشَت دراسة ) Goss (2008إىل أنو من اؼبتوقع
أف يكوف ثابت تفكك ضبض البنتاديكافلوروكتانويك منخفضاً ،حبيث ينشأ أكثر من  11يف اؼبائة من اؼبركب يف
شكلو األنيوين (أي ضبض البَتفلورو) يف معظم الظروؼ البيئية فبا يشَت إىل أف التقسيم البيئي غبمض
البنتاديكافلوروكتانويك سيهيمن عليو الشكل األنيوين .وسيظل األنيوف اؼبذاب من ضبض البَتفلورو يف توازف مع
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اغبمض اؼبقابل لو يف الوسط اؼبائي .وال يبكن باألساليب التحليلية اؼبتاحة حالياً التمييز بُت ضبض البَتفلورو
وضبض البنتاديكافلوروكتانويك يف العينات .ويف األدبيات اؼبتعلقة بدراسات رصد األثر على البشر والبيئة ،يشار
إىل الًتكيزات كحمض البنتاديكافلوروكتانويك أو ضبض بَتفلوروكتانوات األمونيوـ ولكن يكوف النوعاف (ضبض
البنتاديكافلوروكتانويك وضبض بَتفلوروكتانوات األمونيوـ) دائماً موجودين يف أي تركيز (.)ECHA, 2013b
 -32وال توجد طريقة موحدة يف الوقت اغبايل لتحليل وجود ضبض البنتاديكافلوروكتانويك يف اؼبصفوفات
اؼبختلفة .فاػبصائص الكيميائية والفيزيائية الفريدة للحمض ربوؿ دوف قياسو باستخداـ التحليل التقليدي.
وثبت أف اؼبنهجية األكثر تعقيداً الستشراب السوائل واؼبطياؼ الكتلي الًتاديف ( )LC/MS-MSأكثر موثوقية
لتحليل اغبمض يف العينات البيولوجية والبيئية ،وبالتايل فهي الطريقة التحليلية اؼبفضلة (Xu et al., 2013; EFSA,
 .)2008; Loos et al., 2007وقد ظبح ىذا النوع من التحليل بتحديد أدؽ للمواد البَتفلورية ( ،)PFCدبا فيها
ضبض البنتاديكافلوروكتانويك يف اؽبواء واؼبياه والًتبة (.)ATSDR, 2015
٦-1

النتيجة التي خلصت إليها لجنة االستعراض فيما يتعلق بمعلومات المرفق دال
 -34أجرت عبنة استعراض اؼبلوثات العضوية الثابتة تقييماً لبلقًتاح اؼبتعلق حبمض البنتاديكافلوروكتانويك
(الرقم يف سجل دائرة اؼبستخلصات الكيميائية ،PFOA ،223-66-9 :ضبض البنتاديكافلوروكتانويك)
وأمبلحو واؼبركبات اؼبرتبطة بو ( )UNEP/POPS/POPRC.11/5وفقاً للمتطلبات الواردة يف اؼبرفق داؿ التفاقية
استكهومل يف اجتماعها اغبادي عشر اؼبعقود يف روما .وخلصت اللجنة إىل أف ضبض البنتاديكافلوروكتانويك
يستويف معايَت الفرز اؼبنصوص عليها يف اؼبرفق داؿ .وقررت اللجنة أيضاً إنشاء فريق عامل ـبصص ؼبواصلة
استعراض اؼبقًتح وإعداد مشروع موجز اؼبخاطر وفقاً للمرفق ىاء لبلتفاقية وأنو ينبغي تناوؿ اؼبسائل اؼبتعلقة
بإدراج اؼبركبات اؼبرتبطة حبمض البنتاديكافلوروكتانويك احملتمل أف تتحلل إىل ضبض البنتاديكافلوروكتانويك
وإدراج أمبلح اغبمض عند إعداد مشروع موجز اؼبخاطر (اؼبقرر ؿ ا ـ .)4/99

 -3-1مصادر البيانات
 -33يستند مشروع موجز اؼبخاطر إىل مصادر البيانات التالية:
االقًتاح اؼبقدـ من االرباد األورويب والدوؿ األعضاء فيو األطراؼ يف االتفاقية
(أ)
(3093 ،)UNEP/POPS/POPRC.11/5؛
(ب) اؼبعلومات اؼبقدمة من األطراؼ واعبهات اؼبراقبة ،وفقاً للمرفق ىاء لبلتفاقية ،وىي :ألبانيا،
والنمسا ،وكندا ،والصُت ،وأؼبانيا ،وىنغاريا ،والياباف ،وموناكو ،والنرويج ،ورومانيا ،ومركز البحوث البيئية
اإلستوين ،وؾبلس صناعات الفلور ،والشبكة الدولية للتخلص من اؼبلوثات العضوية الثابتة ،وصبعيات صناعة
أشباه اؼبوصبلت؛
(ج) تقرير تقييم فرز ضبض البنتاديكافلوروكتانويك وأمبلحو وسبلئفو الذي أعدتو وزارة البيئة ووزارة
الصحة يف كندا يف عاـ 3093؛
(د) ؾبموعات بيانات معلومات الفرز اػباصة حبمض البنتاديكافلوروكتانويك وملح أمونيوـ ضبض
البنتاديكافلوروكتانويك اليت أعدهتا منظمة التعاوف والتنمية يف  3006و 3006و 3099و3092؛
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(ىػ) الوثائق الداعمة لتحديد ضبض البنتاديكافلوروكتانويك وملح أمونيوـ ضبض
البنتاديكافلوروكتانويك كمادة مثَتة للقلق الشديد مدرجة دبوجب الئحة االرباد األورويب لتنظيم تسجيل اؼبواد
الكيميائية وتقييمها والًتخيص ؽبا وفرض القيود عليها ()ECHA, 2013a, 2013b؛
(و) وثيقة اؼبعلومات األساسية للجنة تقييم اؼبخاطر وعبنة التحليل االجتماعي-االقتصادي اؼبرفقة
بالرأي حوؿ ملف اؼبرفق اػبامس عشر الذي يقًتح قيوداً على ضبض البنتاديكافلوروكتانويك وأمبلحو واؼبركبات
اؼبرتبطة بو ()ECHA, 2015a؛
(ز) البيانات اليت قدمها برنامج اإلشراؼ على ضبض البنتاديكافلوروكتانويك التابع لوكالة ضباية
البيئة يف الواليات اؼبتحدة؛
(ح) التقييم البيئي الثاين اؼبضطلع بو دبوجب اػبطة الوطنية األسًتالية لئلخطار عن اؼبواد الكيميائية
الصناعية وتقييمها لتقييم السبلئف اؼبباشرة وغَت اؼبباشرة غبمض البنتاديكافلوروكتانويك (NICNAS, 2015a and
.)2015b
4-1

حالة المادة الكيميائية بموجب االتفاقيات الدولية
 -36ىبضع ضبض البنتاديكافلوروكتانويك التفاقية دولية واحدة .ففي إطار عبنة أوسلو/باريس غبماية البيئة
البحرية لشماؿ شرؽ احمليط األطلسي (عبنة أوسبار) أجري استعراض لكل من السلفونيك البَتفلوروكتاين وضبض
البنتاديكافلوروكتانويك ،لتقييم أثرنبا احملتمل على البيئة .وأدى ذلك إىل إدراج ضبض السلفونيك البَتفلوروكتاين
يف قائمة اؼبواد الكيميائية اليت تتطلب إجراءات على سبيل األولوية يف عاـ  .3002ومل يحضف ضبض
البنتاديكافلوروكتانويك إىل القائمة يف ذلك الوقت انتظاراً إلجراء اؼبزيد من البحوث واالستعراض واحتماؿ
إدراجو يف تاريخ الحق (.)OSPAR, 2006
 -36وقدمت منظمة التعاوف والتنمية يف اؼبيداف االقتصادي حملة عامة حديثة عن حهنج اغبد من اؼبخاطر بالنسبة
للمواد األلكيلية البَتفلورية عرب البلداف ( .)OECD, 2015وىبضع ضبض البنتاديكافلوروكتانويك لعدد من اللوائح
الوطنية و/أو اإلقليمية على النحو التايل:
يف عاـ  ،3092ححدد ضبض البنتاديكافلوروكتانويك وملح األمونيوـ بوصفهما من اؼبواد اؼبثَتة
(أ)
للقلق الشديد بسبب خصائصهما الثابتة وتراكمهما البيولوجي وظبيتهما وأدرجا يف قائمة اؼبواد اؼبرشحة لبلئحة
االرباد األورويب لتنظيم تسجيل اؼبواد الكيميائية وتقييمها والًتخيص ؽبا وفرض القيود عليها ( ECHA, 2013a,
 .)2013bواإلدراج يف ىذه القائمة يعٍت أف اؼبواد يبكن أف زبضع ؼبزيد من االستعراض ويتم التخلص منها يف
هناية اؼبطاؼ دبوجب عملية الًتخيص .وباإلضافة إىل ذلك ،تكوف الصناعة ملزمة بناء على الطلب بإببلغ
اؼبستهلكُت بوجود اؼبواد اؼبدرجة يف السلع االستهبلكية؛
(ب) ويف عاـ  ،3094قدمت أؼبانيا والنرويج اقًتاحاً مشًتكاً إلدراج ضبض البنتاديكافلوروكتانويك
يف اؼبرفق السابع عشر (التقييد) لبلئحة االرباد األورويب لتنظيم تسجيل اؼبواد الكيميائية وتقييمها والًتخيص ؽبا
وفرض القيود عليها ( .)ECHA 2014aوكاف اؽبدؼ من االقًتاح ىو فرض حظر تاـ على تصنيع ضبض
البنتاديكافلوروكتانويك وأمبلحو وطرحها يف األسواؽ واستخدامها (دبا يف ذلك االستَتاد) ،دبا يشمل اؼبواد اليت
يبكن أف تتحلل إىل ذلك اغبمض (اؼبركبات اؼبرتبطة حبمض البنتاديكافلوروكتانويك) بًتكيزات تبلغ أو تزيد على
جزأين من اؼبليار .ويشمل التقييد اؼبقًتح أيضاً السلع اليت تتضمن ىذه اؼبواد .وبعد تقدًن االقًتاح إىل وكالة اؼبواد
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الكيميائية األوروبية ،قدـ أصحاب اؼبصلحة تعليقات على ىذا االقًتاح أثناء فًتة االستشارة العامة وقدموا
معلومات جديدة .ويف وقت الحق استكمل مقدمو اؼبلفات االقًتاح ،بالتعاوف مع اللجنتُت العلميتُت التابعتُت
لوكالة اؼبواد الكيميائية األوروبية ،ونبا عبنة تقييم اؼبخاطر وعبنة التحليل االجتماعي-االقتصادي ،وقد أححيل إىل
اؼبفوضية األوروبية لوضع اؼبقًتح النهائي؛
(ج) وأدرج ضبض البنتاديكافلوروكتانويك يف إطار الئحة تصنيف وتوسيم وتغليف اؼبواد (الئحة
االرباد األورويب رقم  ،)3008/9363دبوجب الئحة اؼبفوضية (االرباد األورويب) رقم  3092/144اؼبؤرخة 3
تشرين األوؿ/أكتوبر ( 3092رقم اؼبؤشر .)3-00-604-606 :وصنّف ضبض البنتاديكافلوروكتانويك كمادة
مسرطنة ( )Carc. 2 H351وكمادة مؤثرة على التكاثر ( )Repr. 1B H360Dوكمادة ضارة بلنب الرضاعة
( )Lact H362وكمادة ضارة من الفئة  9بالرمز (( )STOT RE 1 H372الكبد) ،وكمادة ذات ظبية حادة يف حالة
االستنشاؽ ( )Acute tox 4 H332وكمادة ذات ظبية حادة يف حالة البلع ( )Acute tox 4 H302وكمادة ضارة
بالعُت ()Eye dam 1 H318؛
َ

(د) وأصدرت وكالة البيئة النروهبية تعديبلً لبلئحة اؼبنتجات االستهبلكية يف عاـ  3094حظرت
دبوجبو استخداـ ضبض البنتاديكافلوروكتانويك يف اؼبنتجات االستهبلكية واؼبنسوجات .ويتيح ىذا التعديل فًتة
انتقالية تسمح باستَتاد وبيع اؼبنتجات قبل التخلص التدرهبي منها؛

(ىػ) ويف كندا ،عقب تقييم الفرز الذي أجري يف عاـ  ،3093حخلص إىل أف ضبض
البنتاديكافلوروكتانويك وأمبلحو وسبلئفو تفي بشروط اؼبادة 64أ من قانوف ضباية البيئة يف كندا وأضيفت إىل
اعبدوؿ  :9قائمة اؼبواد السامة .ويف حزيراف/يونيو  ،3006نشرت حكومة كندا إشعاراً خبطة عمل لتقييم وإدارة
األضباض الكربوكسيلية البَتفلورية وسبلئفها .وتضمنت خطة العمل ىذه تدابَت ؼبنع إدخاؿ مواد جديدة إىل كندا
من شأهنا أف تسهم يف مستوى األضباض الكربوكسيلية البَتفلورية اؼبوجودة يف البيئة ،والتماس ازباذ الصناعة
إجراءات للتصدي ؼبصادر األضباض الكربوكسيلية البَتفلورية اؼبوجودة يف التجارة الكندية بالفعل .وربقيقاً ؽبذه
الغاية ،مت التوقيع على اتفاؽ أداء بيئي طوعي يف  20آذار/مارس  .3090واتفق اؼبوقعوف على اغبد من كمية
ضبض البنتاديكافلوروكتانويك واألضباض الكربوكسيلية البَتفلورية الطويلة السلسلة يف اؼبواد الكيميائية البَتفلورية يف
التجارة الكندية بنسبة  13يف اؼبائة حبلوؿ  29كانوف األوؿ/ديسمرب  ،3090والقضاء عليها فعلياً حبلوؿ 29
كانوف األوؿ/ديسمرب  .3093وباإلضافة إىل ذلك ،نحشرت يف نيساف/أبريل  3093اللوائح اؼبقًتحة لتعديل
لوائح حظر مواد ظبية معينة 3093 ،يف كندا .وتقًتح ىذه التعديبلت حظر ضبض البنتاديكافلوروكتانويك
وأمبلحو وسبلئفو واؼبنتجات اليت ربتوي عليها ،ما مل تكن موجودة يف األصناؼ اؼبصنعة .وعبلوة على ذلك،
تقًتح التعديبلت استثناءات ؿبددة زمنياً واستخدامات مسموحا باستمرارىا لتطبيقات معينة هبري بشأهنا تطوير
بدائل أو يف اغباالت اليت ال توجد فيها حالياً بدائل معروفة؛
ويف الواليات اؼبتحدة األمريكية ،وضعت وكالة ضباية البيئة برنامج اإلشراؼ على ضبض
(و)
البنتاديكافلوروكتانويك يف عاـ  .3006وىو برنامج يضم أكرب شبانية حمصنّعُت غبمض البنتاديكافلوروكتانويك
وأمبلحو واؼبركبات اؼبرتبطة بو (وىي شركات  Arkemaو  Asahiو BASFو Clariantو Daikinو3M/Dyneon
و DuPontو .)Solvay Solexisوىذا الربنامج ىو مبادرة طوعية للتخلص التدرهبي من تصنيع واستخداـ ضبض
البنتاديكافلوروكتانويك وسبلئفو وما يرتبط هبا من مواد متجانسة ذات سبلسل أطواؿ ()US EPA, 2015؛
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(ز) اعتمدت روسيا نظاماً ؼبلح األمونيوـ يف األجواء اؼبهنية .وىناؾ عدد من اؼبواد األلكيلية
البَتفلورية القصَتة واؼبتوسطة السبلسل اػباضعة للتنظيم يف األجواء واؼبياه اؼبهنية (.)OECD, 2013

-٦
1-٦

لمحة عامة عن موجز المخاطر
المصادر

 1-1-٦اإلنتاج واالتجار والمخزونات
 -38يوجز اعبدوؿ التايل اؼبعلومات اؼبتعلقة بإنتاج ضبض البنتاديكافلوروكتانويك وأمبلحو وملح األمونيوـ
والكحوؿ الفلوروتيلمري ،وفقاً لعدة مصادر من األدبيات .ويرد مزيد من اؼبعلومات يف الفرع  9-9-3من
الوثيقة .UNEP/POPS/POPRC.12/INF/5
الجدول  :3إنتاج حمض البنتاديكافلوروكتانويك وأمالحه وملح األمونيوم والكحول الفلوروتيلمري
السنة/الفترة

اإلنتاج

3003-9113

إنتاج ضبض البنتاديكافلوروكتانويك،
شركة [ 3Mيف الواليات اؼبتحدة]
اإلنتاج العاؼبي اؼبقدر من الكحوؿ
الفلوروتيلمري
إنتاج اؼبركبات اؼبرتبطة حبمض
البنتاديكافلوروكتانويك يف االرباد
األورويب (من اؼبرجح أف تكوف الكمية
الفعلية أكرب)
اإلنتاج من ضبض
البنتاديكافلوروكتانويك وأمبلحو يف
الصُت
اإلنتاج من ضبض
البنتاديكافلوروكتانويك وأمبلحو يف
الصُت

3001
3094

3002
3093

القيمة/النطاق [بالطن المرجع
أو الطن في السنة]
communication to
 992طناً يف السنة

3M

US EPA, 2003

94 000-99 000
طن يف السنة
 9000-900طن يف
السنة

Umweltbundesamt, 2009

ECHA, 2015a

 20طناً يف السنة

Li et al., 2015

 10طناً يف السنة

Li et al., 2015

 -31ويف عاـ  ،3003كانت مقار اؼبؤسسات اؼبنتجة تقع يف كل من إيطاليا والواليات اؼبتحدة وأمريكا
اعبنوبية والياباف والصُت .وحىت عاـ  ،3090كاف اإلنتاج يتم يف إيطاليا أيضاً .وتوقف كل إنتاج ضبض
البنتاديكافلوروكتانويك وأمبلحو اآلف يف االرباد األورويب ،ومن اؼبرجح أف تكوف الصناعة التحويلية يف الياباف
والواليات اؼبتحدة قد توقفت اآلف هبدؼ التخلص التدرهبي من اإلنتاج حبلوؿ هناية عاـ ECHA, ( 3093
 .)2015aغَت أف إنتاج ضبض البنتاديكافلوروكتانويك وأمبلحو قد تضاعف ثبلث مرات يف الصُت من حوايل
 20طناً يف عاـ  3004إىل حوايل  10طناً يف عاـ .)Li et al., 2015( 3093
 -20ويف عاـ  ،3094أشارت التقارير إىل أف اإلنتاج من اؼبركبات اؼبرتبطة حبمض البنتاديكافلوروكتانويك يف
االرباد األورويب بلغ ما بُت  900و 9000طن يف السنة ( .)ECHA, 2015aغَت أف ىذه الكمية مشتقة من
عملية حبث يف قاعدة بيانات وكالة اؼبواد الكيميائية األوروبية ألربعة مركبات مرتبطة حبمض
البنتاديكافلوروكتانويك مسجلة يف إطار الئحة تنظيم تسجيل اؼبواد الكيميائية وتقييمها والًتخيص ؽبا وفرض
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القيود عليها ،وزبلص وكالة اؼبواد الكيميائية األوروبية يف تقريرىا إىل أف الكمية الفعلية قد تكوف أكرب .ومل ترد أية
معلومات أخرى عن إنتاج اؼبركبات اؼبرتبطة حبمض البنتاديكافلوروكتانويك يف التقارير اليت قدمتها األطراؼ وال
يف األدبيات اؼبستعرضة.
 -29والبيانات اؼبتعلقة بالواردات والصادرات من ضبض البنتاديكافلوروكتانويك ؿبدودة ومل ترد أية معلومات
عن حجم التدفقات التجارية العاؼبية بسبب ادعاءات السرية يف الصناعة (.)ECHA, 2015a
 -23واستورد ملح أمونيوـ ضبض البنتاديكافلوروكتانويك إىل كندا بكميات تًتاوح بُت  0,9و 900طن
(الدراسة االستقصائية لعاـ .)Environment Canada and Health Canada, 2012( )3004
 -22وتقدـ دراسة  ECHA, 2015aتقديرات بشأف أرقاـ الواردات بالنسبة لبلرباد األورويب .ويرد موجز
للمعلومات الرئيسية اؼبتصلة بالواردات فيما يلي (لبلطبلع على معلومات مفصلة ،انظر الفرع  9-9-3من
الوثيقة .)UNEP/POPS/POPRC.12/INF/5
الجدول  :4الواردات من حمض البنتاديكافلوروكتانويك وأمالحه والمركبات المرتبطة به إلى االتحاد
األوروبي
السنة
3094
3094
3094
3093
3094
3094
3094

اؼبرجع:

الكمية [بالطن]
الواردات إلى االتحاد األوروبي
ضبض البنتاديكافلوروكتانويك وأمبلحو (اذباه متناقص منذ عاـ  )3008حوايل 30
ضبض البنتاديكافلوروكتانويك وأمبلحو (اػببلئط ،مثل تطاير البوليمرات حوايل 90
الفلورية)
ضبض البنتاديكافلوروكتانويك وأمبلحو يف اؼبواد (درجة عالية من عدـ أقل من 90
التيقن)
من اؼبتوقع أف تنخفض الواردات من ضبض البنتاديكافلوروكتانويك أقل من 0,93
وأمبلحو بعد عاـ 3093
من  2إىل 96
اإليثيلُت الرباعي الفلور اؼبتبلمر
من  900إىل 9000
ضبض البنتاديكافلوروكتانويك واؼبركبات اؼبرتبطة بو
ضبض البنتاديكافلوروكتانويك واؼبركبات اؼبرتبطة بو يف اؼبنسوجات من  9000إىل 90 000
(ؾبموع كمية اؼبركبات اؼبرتبطة حبمض البنتاديكافلوروكتانويك يف اؼبواد
اؼبستوردة غَت معروؼ)

)ECHA (2015a

 -24ووفقاً للمعلومات اجملمعة يف دراسة استقصائية أجرهتا منظمة التعاوف والتنمية يف اؼبيداف االقتصادي يف
عاـ  ،)OECD, 2011( 3001فإف تركيزات ضبض البنتاديكافلوروكتانويك اؼببلغ عنها يف اؼبنتجات احملتوية على
اؼبادة تًتاوح بُت ما ىو أقل من جزء واحد يف اؼبيلوف و 960جزءاً يف اؼبليوف .وكانت تركيزات اؼبركبات األخرى
اؼبرتبطة حبمض البنتاديكافلوروكتانويك يف اؼبنتجات تًتاوح بُت جزء واحد يف اؼبليوف و 4 300جزء يف اؼبليوف،
وتركيزات التيلومرات الفلورية  3:8يف اؼبنتجات تًتاوح بُت  3أجزاء و 23 000جزء يف اؼبليوف .كما تقدـ دراسة
) ECHA (2015aيف تذييلها بيانات عن تركيزات ضبض البنتاديكافلوروكتانويك واؼبركبات اؼبرتبطة بو يف منتجات
من قبيل اؼببلبس اؼبخصص لؤلماكن اػبارجية ،ومبلبس ضباية العماؿ ،واألغشية اؼبستخدمة لتغطية اؼببلبس،
واؼبنسوجات واألثاث اؼبنزيل اؼبعاجل ،واؼببلبس الطبية غَت اؼبنسوجة اؼبعاعبة ،وتشطيبات اعبلود ،والسجاد،
ورشاشات التشريب/عوامل مقاومة اؼبياه ،ورغاوي مكافحة اغبريق ،واألوراؽ اؼبعاعبة ،والدىانات واألحبار،
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وعوامل التنظيف ،ومشوع األرضيات/موانع التسرب اػباصة باألخشاب ،ومواد التشحيم واألشرطة اؼبانعة للتسرب
(يرجى الرجوع إىل  ،ECHA, 2015aالتذييل باء ،اعبدوالف ألف-باء 4-3-وألف-باء 1-3-لبلطبلع على
مزيد من اؼبعلومات).
 -23وال تقدـ معلومات عن الواردات من اؼبنتجات احملتوية على ضبض البنتاديكافلوروكتانويك واؼبركبات
اؼبرتبطة بو إال أسًتاليا وألبانيا واالرباد األورويب ،وذلك على النحو التايل:
أبلغت أسًتاليا عن استَتاد منتج مضاد للرغاوي وبتوي على أقل من  90يف اؼبائة من اؼبواد
(أ)
الكيميائية اؼبرتبطة حبمض البنتاديكافلوروكتانويك (تشكل حوايل  90كغ من اغبمض) يف عاـ 3003
لبلستخداـ يف عملية الصباغة باألصباغ الكربيتية ( .)NICNAS, 2015bوتقيّم أسًتاليا الكيانات الكيميائية
الفردية وفقاً لكميات اؼبنتجات االستهبلكية واؼبواد الكيميائية اليت تطلقها اؼبواد .وال تدخل ىذه اؼبواد ضمن
نطاؽ قانوف اإلخطار عن اؼبواد الكيميائية الصناعية وتقييمها ()Australia 2016؛
(ب) يف عاـ  ،3094أفاد االرباد األورويب باستَتاد ما بُت  9000و 90 000طن من اؼبركبات
اؼبرتبطة حبمض البنتاديكافلوروكتانويك اليت ربتوي عليها مواد اؼبنسوجات (وربديداً يف سًتات األماكن
اػبارجية) .وذبدر اإلشارة إىل أنو من اؼبتوقع أف تنخفض ىذه الكمية بعد عاـ  3093نظراً لتوافر البدائل
(وتقدر الواردات بعد ذلك دبا بُت  200و 2 000طن يف السنة) ()ECHA, 2015a؛
(ج) قدمت ألبانيا معلومات يف الدراسة االستقصائية دبوجب اؼبرفق ىاء ( )Albania, 2015عن
كمية السلع اؼبستوردة اليت قد ربتوي على ضبض البنتاديكافلوروكتانويك للسنوات  .3093-3093وتًتاوح
الكمية بُت  2أطناف و 30طناً جملموع الوزف الصايف عبميع السلع.
 -26ومن اؼبرجح أف تظل ـبزونات رغاوي مكافحة اغبريق احملتوية على اؼبواد األلكيلية البَتفلورية دبا يف ذلك
ضبض البنتاديكافلوروكتانويك يف القواعد العسكرية واؼبطارات ومرافق إنتاج النفط واؼبنصات واؼبرافق األخرى
( .)Baduel et al., 2015; Anderson et al., 2016; FluoroCouncil 2016وعلى سبيل اؼبثاؿ ،كاف اعبيش
األمريكي يبتلك ما يقرب من  99مليوف لًت من الرغاوي اؼبائية ؼبكافحة اغبريق احملتوية على مركبات اؼبواد
الكيميائية اؼبتعددة الفلور ،دبا فيها ضبض البنتاديكافلوروكتانويك ( .)Place and Field, 2012وتقدـ دراستاف
كوف طبقة مائية رقيقة يف الواليات اؼبتحدة ( Darwin, 2004,
بيانات عن الكميات اؼبقدرة من الرغاوي اليت ت ّ
.)2011
 ٦-1-٦االستخدامات
 -26يحستخدـ ضبض البنتاديكافلوروكتانويك وأمبلحو واؼبركبات اؼبرتبطة بو ،نظراً ؼبا ؽبا من خصائص
فيزيائية-كيميائية ،يف تطبيقات ومنتجات استهبلكية ذات خصائص من قبيل اؼبقاومة العالية لبلحتكاؾ
وخصائص الكهربائية ومقاومة اغبرارة والعوامل الكيميائية والبفاض الطاقة السطحية ،وتستخدـ كمواد مقاومة
للمياه والشحوـ والزيوت والًتبة .ونتيجة لذلك تستخدـ ىذه اؼبواد يف ؾبموعة واسعة من التطبيقات واؼبنتجات
االستهبلكية يف العديد من القطاعات (أساساً صناعات السيارات واإللكًتونيات والتشييد والصناعات الفضائية
اعبوية) ( .)ECHA, 2015a; OECD, 2013وتوفر دراسة ) ECHA (2015aتقديراً لكميات ضبض
البنتاديكافلوروكتانويك فضبلً عن اؼبركبات اؼبرتبطة باغبمض اؼبستخدمة يف االرباد األورويب يف
القطاعات/الصناعات اؼبختلفة .وفيما يلي موجز للمعلومات الرئيسية اليت تضمنتها الدراسة.
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الجدول  :5استخدام حمض البنتاديكافلوروكتانويك وأمالحه والمركبات المرتبطة به في القطاعات
المختلفة في االتحاد األوروبي
االستخدام في االتحاد األوروبي
المركبات المرتبطة بحمض
البنتاديكافلوروكتانويك

حمض البنتاديكافلوروكتانويك وأمالحه

اؼبرجع:

القطاع/الصناعة
معاعبة اؼبنسوجات واعبلود
معاعبة الورؽ
عوامل مكافحة اغبريق
الدىانات واألحبار
استخدامات أخرى
تصنيع التيلومًتات الفلورية
صناعة التصوير
صناعة أشباه اؼبوصبلت
استخدامات أخرى

الكمية/المدى [بالطن]
حوايل 9000
أكثر من  930إىل 300
أكثر من  30إىل 900
أكثر من  30إىل 900
أكثر من  0,9إىل 0,3
أقل من 30
9,0
أقل من 0,03
من  0,3إىل 9,3

)ECHA (2015a

 -28ويستخدـ ضبض البنتاديكافلوروكتانويك أساساً يف شكل ملح األمونيوـ يف ؿبلوؿ مائي كمستحلب
ومادة معاعبة مساعدة يف تصنيع العديد من التيلومًتات الفلورية ،مثل اإليثيلُت الرباعي الفلور اؼبتبلمر أو إيثيلُت
 الربوبيلُت اؼبفلور ( )FEPأو الكاف البَتفوروالوكسي ( )PFAأو فلوريد البوليفينيليدين (Emmett et al., ( )PVDF .)2006; OECD, 2006; ECHA, 2015aوضبض البنتاديكافلوروكتانويك مادة ملوثة يف اؼبواد الكيميائية الفلورية
ومنتجات التيلومر ( .)Emmett et al., 2006وتستخدـ التيلومرات الفلورية يف العديد من القطاعات ألغراض
ـبتلفة ،دبا يف ذلك :تصنيع اػبراطيم والكببلت واغبشايا؛ والطبلء غَت البلصق ألجهزة اؼبطبخ؛ ومنتجات العناية
الشخصية ( Begley et al., 2005; Environment Canada and Health Canada, 2012; U.S.EPA, 2009; van der
 .)Putte et al., 2010; ECHA 2015aكما يستخدـ ملح األمونيوـ يف ذبهيز الطبلء واؼبواد اؼبضافة ألفبلـ التصوير
ويف صناعة صباغة اؼبنسوجات ( ،)OECD, 2006ويضاؼ أيضا إىل الرغاوي اؼبائية ؼبكافحة اغبريق ( OECD,
ح
 .)2006; Prevedouros et al. 2006; Environment Canada and Health Canada, 2012ويستخدـ ضبض
البنتاديكافلوروكتانويك كعامل ذي فاعلية سطحية ومادة معاعبة مساعدة يف تصنيع أشباه اؼبوصبلت اؼبستخدمة
يف العملية الفوتوليتوغرافية ( )van der Putte et al., 2010; ESIA, 2015وكبديل غبمض السلفونيك البَتفلوروكتاين
(.)ECHA, 2015a( )PFOS
 -21وتستخدـ اؼبركبات اؼبرتبطة حبمض البنتاديكافلوروكتانويك كعوامل ذات فاعلية سطحية و/أو بوليمرات
فلورية جملموعة من اؼبنتجات دبا يف ذلك مشوع أدوات التزجل على اعبليد ( Freberg et al., 2010; Nilsson et al.,
 )2010a, 2010bومعاعبة اعبلود واؼبنسوجات األخرى (مثل اؼبنسوجات اػباصة باألماكن اػبارجية والسجاد)
( ،)Washburn et al., 2005; Begley et al., 2005وروؽ تغليف أكياس الفشار اليت تحدخل يف أجهزة اؼبيكروويف
( .)Sinclair et al., 2007وأشَت إىل وجود مستويات عالية من اغبمض يف مشوع أدوات التزجل على اعبليد (كمية
ضبض تصل إىل كبو  3000ميكروغراـ/كغ) واؼبنسوجات اػباصة باألماكن اػبارجية (كمية ضبض تصل إىل
 91ميكروغراـ/ـ )3وبعض ورؽ اػببز (كمية ضبض تصل إىل  93ميكروغراـ/ـ.)Kotthoff et al., 2015( )3
وتستخدـ اؼبركبات اؼبرتبطة حبمض البنتاديكافلوروكتانويك كعامل معاجل للسطح يف صناعات اغبجر والورؽ
( ،)China, 2015ويف األجهزة الطبية ( ،)Austria, 2015وكمنتجات مضادة للرغاوي الستخدامها يف عملية
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الصبغ اليت تستخدـ األصباغ الكربيتية ( ،)NICNAS, 2015bوكعامل للتسوية يف الدىانات واألحبار .وتستخدـ
اؼبركبات اؼبرتبطة حبمض البنتاديكافلوروكتانويك ( )9كمواد غَت بوليمرية يف رغاوي مكافحة اغبريق ،أو عوامل
ترطيب أو منظفات ( )OECD, 2013; van der Putte et al., 2010أو ( )3كجزء من بوليمرات مفلورة جانبية
السلسلة ،مثل بوليمرات اإلكريبلت الفلورية ( .)US EPA, 2009; van der Putte et al., 2010وتستخدـ
البوليمرات اؼبفلورة اعبانبية السلسلة لتوفَت اغبماية ضد اؼبياه والشحوـ والًتبة ،مثبلً يف تطبيقات مثل اؼبنسوجات
أو منتجات اؼبلبوسات أو اعبلود أو الورؽ والكرتوف (مثبلً يف تغليف األغذية) أو الدىانات والطبلءات (مثل
الدىانات اؼبعمارية اػبارجية والداخلية) أو اؼببلبس الطبية غَت اؼبنسوجة أو مشوع األرضيات وموانع التسرب
اػباصة باألحجار/األخشاب أو أشرطة عجائن منع التسرب للثياب أو اؼبواد البلصقة أو منتجات اؼبلبوسات.
والتيلومرات الفلورية مصطلح يستخدـ كثَتاً يف األدبيات ،ويشَت إىل اؼبواد اؼبنتجة عن طريق عملية التلمرة.
ويبكن أف تكوف التيلومرات الفلورية من اؼبركبات اؼبرتبطة حبمض البنتاديكافلوروكتانويك إذا كانت ربتوي على
طوؿ السلسلة اؼبعٍت .وبالنسبة للتيلومرات الفلورية ،أفيد بأف  80يف اؼبائة منها تحستخدـ يف البوليمرات و 30يف
اؼبائة يف التطبيقات غَت البوليمرية .واالستخدامات الرئيسية احملددة للمركبات اؼبرتبطة حبمض
البنتاديكافلوروكتانويك يف أوروبا ىي اؼبنسوجات اؼبعاعبة سطوحها ورغاوي مكافحة اغبريق واألوراؽ والدىانات
واألحبار اؼبعاعبة سطوحها (.)ECHA, 2015a
 3-1-٦اإلطالقات في البيئة
 -40تسهم مصادر مباشرة وغَت مباشرة عديدة غبمض البنتاديكافلوروكتانويك وأمبلحو واؼبركبات اؼبرتبطة بو
يف إصبايل إطبلقات اغبمض يف البيئة .وربدث اإلطبلقات اؼبباشرة يف البيئة من إنتاج اؼبادة الكيميائية اػباـ
واؼبنتجات احملتوية عليها ،وأثناء ذبهيزىا واستخدامها والتخلص منها .والنواقل الرئيسية لبلنبعاثات ىي اؼبياه
ومياه الصرؼ الصحي وجسيمات الغبار .وربدث اإلطبلقات غَت اؼبباشرة يف البيئة بسبب تكوف اغبمض من
اؼبركبات اؼبرتبطة بو ،فهي تحطلق يف اؽبواء ويف مياه الصرؼ الصحي أثناء تصنيع اؼبواد ذاهتا ،ومن البوليمرات
اؼبفلورة اعبانبية السلسلة وأثناء استخداـ اؼبواد االستهبلكية اؼبعاعبة باؼبركبات اؼبرتبطة حبمض
البنتاديكافلوروكتانويك والتخلص منها .وعند انبعاثها يف الغبلؼ اعبوي ،من احملتمل أف تتحلل إىل ضبض
البنتاديكافلوروكتانويك ،وتًتسب يف الًتبة أو اؼبياه السطحية (انظر أيضاً الفقرة  2-9-3من الوثيقة
 .)UNEP/POPS/POPRC.12/INF/5كما هبري إزالتها من الغبلؼ اعبوي عن طريق ىطوؿ األمطار ( ECHA,
 .)2015aوقد تراوحت االنبعاثات العاؼبية اؼبًتاكمة اؼبقدرة من ضبض البنتاديكافلوروكتانويك ما بُت 3068
و 98 266طناً خبلؿ الفًتة من  9139إىل  ،3020وبذلك يكوف ىذا اغبمض ىو اؼبركب األعلى انبعاثاً من
بُت األضباض الكربوكسيلية البَتفلورية اليت يًتاوح طوؿ سلسلتها بُت  4و 94من ذرات الكربوف ( Wang et al.,
 .)2014aوتشَت الدراسة أيضاً إىل البفاض االنبعاثات اؼبقدرة يف أمريكا الشمالية وأوروبا الغربية والياباف ،مع
حدوث زيادة يف نفس الوقت يف اؽبند واالرباد الروسي والصُت.
 -49وأشَت إىل تصنيع ضبض البنتاديكافلوروكتانويك باعتباره مصدراً مباشراً رئيسياً للحمض يف البيئة
( .)Armitage et al., 2009; Prevedouros et al., 2006فخبلؿ تصنيع اغبمض ،يبكن أف تنبعث اؼبادة يف البيئة،
إما عن طريق مياه الصرؼ الصحي أو يف اؽبواء .وتشَت تقديرات ) Prevedouros and co-workers (2006إىل أف
االنبعاثات العاؼبية الناصبة عن تصنيع اغبمض كاف قدرىا  43طناً يف عاـ  9111و 93طناً يف عاـ  3004و6
أطناف يف عاـ  .3006كما يبكن أف يحطلق اغبمض مباشرة من تصنيع اؼبركبات اؼبرتبطة بو واستخدامها
( .)Pistocchi and Loos, 2009; Loos et al., 2008; Dauchy et al., 2012وكما أوضح ) Wang et al. (2014aمن
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اؼبرجح أف اإلطبلقات الناصبة عن تصنيع ضبض البنتاديكافلوروكتانويك واستخدامو قد تغَتت بالتزامن مع
التغَتات يف اؼبمارسة اؼبتبعة يف اؼبنشآت الصناعية (أي التحوؿ من عدـ تطبيق تدابَت التحكم يف ؾباري النفايات
إىل تطبيقها) .ويوثق منشور صدر مؤخراً أوؿ جرد ؿبدد اؼبصدر لئلطبلقات البيئية من اغبمض/اؼبركبات
البَتفلورية يف الصُت يف الفًتة من عاـ  3004إىل عاـ  3093ويبُت أف التقديرات الًتاكمية لئلطبلقات البيئية
تصل إىل  330طناً على مدى فًتة تسع سنوات ( )Li et al., 2015وتؤكد عدة دراسات أنبية اغبمض يف
الصُت .وكانت العينات الصينية من نظم األهنار/مصاب األهنار شديدة التلوث من مصدر صناعي يفرغ أساساً
ضبض البنتاديكافلوروكتانويك ( )Heydebreck et al., 2015ويحطلق مصنع فردي ينتج اإليثيلُت الرباعي الفلور
اؼبتبلمر والبوليمرات الفلورية األخرى كميات كبَتة جداً من اغبمض يف النهر ( .)Wang et al., 2016وىناؾ
ارتباط موجب قوي بُت القرب من مصنع ينتج البوليمرات الفلورية وتركيزات اغبمض يف األهنار ( Shi et al.,
 )2015واكتشفت كميات كبَتة من اؼبواد األلكيلية البَتفلورية واؼبتعددة الفلور يف غبار اؽبواء اػبارجي يف الصُت
حيث كانت اؼبادة السائدة ىي ضبض البنتاديكافلوروكتانويك ( .)Yao et al., 2016وتتوافر بيانات عن
اإلطبلقات التارىبية يف البيئة الناصبة عن اإلنتاج يف اؼبصانع األمريكية يف غرب فرجينيا (;Emmett et al., 2006
 )Paustenbach et al., 2007; Lerner, 2005ومن مصانع اإلنتاج األخرى الكبَتة اغبجم حىت عاـ 3003
(.)Minnesota State Dep, 2016; Oliaei et al., 2013; Minnesota Pollution Control Agency, 2016
 -43وتصنيع البوليمرات الفلورية مصدر االنبعاث اؼبباشر الرئيسي غبمض البنتاديكافلوروكتانويك ،حيث
تستخدـ بَتفلوروكتانوات األمونيوـ كمادة معاعبة مساعدة (.)Armitage et al., 2009; Prevedouros et al., 2006
وينبعث اغبمض من مواقع إنتاج البوليمرات الفلورية إىل اعبو (ويكوف يف الغالب مرتبطاً باعبسيمات) وإىل اؼبياه.
وكثَتاً ما تستخدـ تشتتات البوليمرات الفلورية لتغطية أسطح اؼبعادف واألقمشة .ويحطلق اغبمض خبلؿ ذبهيز
التشتتات واستخدامها البلحق وعند التخلص من اؼبواد االستهبلكية .وتكوف اإلطبلقات البيئية الناصبة عن
االستخداـ اؼبباشر للحمض فبكنة أيضاً من صناعة التصوير وصناعة شبو اؼبوصبلت ( van der Putte et al.,
.)2010; ESIA, 2015; SIA, 2015
 -42وتنشأ اإلطبلقات يف البيئة اؼبنزلية الداخلية عن استخداـ اؼبنتجات احملتوية على ضبض
البنتاديكافلوروكتانويك واؼبركبات اؼبرتبطة بو للعديد من اؼبنتجات اؼبشًتاة من أسواؽ التجزئة يف الواليات
اؼبتحدة ،حيث تنجم أكرب اإلطبلقات عن االستخداـ اؼببلغ عنو للسوائل اؼبستخدمة يف الرعاية اؼبهنية للسجاد
والسجاد اؼبعاجل مسبقاً ،ومشوع األرضيات واؼبواد اؼبانعة للتسرب لؤلحجار/الببلط/األخشاب واؼبنسوجات ومواد
التنجيد اؼبنزلية ( .)US EPA, 2009aوتنشأ االنبعاثات الناصبة عن سًتات األماكن اػبارجية أساساً أثناء إجراءات
الغسل والتشريب (.)Umweltbundesamt, 2014
 -44ويؤدي استخداـ اؼبركبات اؼبرتبطة حبمض البنتاديكافلوروكتانويك إىل انبعاثات مباشرة وغَت مباشرة من
اغبمض .وتنتج ىذه االنبعاثات عن الشوائب اؼبوجودة يف اؼبنتجات القائمة على التيلومرات الفلورية وعن ربلل
اؼبنتجات القائمة على التيلومرات الفلورية ،وكذلك من تصنيع البوليمرات اؼبفلورة اعبانبية السلسلة واستخدامها
والتخلص منها ( .)ECHA, 2015a; Environment Canada and Health Canada, 2012ويشكل تصنيع
البوليمرات اؼبفلورة اعبانبية السلسلة استخداماً صناعياً رئيسياً للمركبات اؼبرتبطة حبمض البنتاديكافلوروكتانويك
(.)Russell et al., 2008; ECHA 2015a; Danish Ministry of Environment, 2013
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 -43وتنشأ اإلطبلقات إىل البيئة من إدارة مياه الصرؼ الصحي والنفايات الصلبة اليت تتألف من ضبض
البنتاديكافلوروكتانويك وأمبلحو أو اؼبركبات اؼبرتبطة بو أو اؼبلوثة بو .وتعترب مياه الصرؼ الصناعية الناصبة عن
تصنيع التيلومرات الفلورية أىم مصادر اغبمض يف اؼبياه السطحية .وال تزيل ؿبطات معاعبة مياه الصرؼ الصحي
اغبمض بكفاءة .وبالتايل ،تظل نسبة كبَتة منو يف اؼبياه وتدخل اؼبسطحات اؼبائية ،ويبكن أف يؤدي ربلل
اؼبركبات اؼبرتبطة حبمض البنتاديكافلوروكتانويك أثناء اؼبعاعبة إىل انبعاثات أعلى من اغبمض ( ;ECHA 2015a
;Umwelt, 2010; Houtz et al., 2016

Schultz et al., 2006; Bayerisches Landesamt für

 .)documentUNEP/POPS/POPRC.12/INF/5وخبلؿ إدارة النفايات الصلبة ،يبكن أف تنجم إطبلقات اغبمض
عن حرؽ القمامة ودفن القمامة وإعادة التدوير ( .)Yamada et al., 2005; Poulsen et al., 2005ومن اؼبفًتض أف
تسهم إعادة تدوير النفايات اؼبلوثة يف إطبلقات بيئية ( .)ECHA, 2015aوىناؾ عدد من الدراسات اؼبتاحة
اؼبتعلقة دبياه الصرؼ الصحي أو طُت مياه الصرؼ الصحي أو عصارة دفن القمامة ومعاعبة النفايات اليت
تشتمل على قياسات لئلطبلقات اؼبباشرة يف البيئة نتيجة التخلص من ضبض البنتاديكافلوروكتانويك واؼبركبات
اؼبرتبطة بو ( Muir and Scott, 2003; Boulanger et al., 2005; Yan et al., 2015; Ikonomou, 2006; Busch et al.,
.)2010; Guo, 2008; US EPA, 2009b; OECD 2011
 -46وتتحلل اؼبركبات اؼبرتبطة حبمض البنتاديكافلوروكتانويك إىل اغبمض نفسو يف اغبمأة والًتبة واؼبياه
واؽبواء ( ;Wang et al., 2005a, 2005b; Moody and Field, 1999; IPEN, 2015; Dasu and Lee, 2016
 ،)Bizkarguenaga et al., 2016ولوحظ ىذا التحلل يف العديد من اؼبنتجات احملتوية على اؼبركبات اؼبرتبطة
حبمض البنتاديكافلوروكتانويك ( Dasu et al., 2013; Ellis et al., 2003; Ellis et al., 2004a; Frömel and
Knepper, 2010; Gauthier and Mabury, 2005; Hilal et al., 2004; Jackson and Mabury, 2013; Jackson et
al. 2013; Rayne and Forest, 2010; Renner, 2008; Wang et al., 2005a; Wang et al., 2005b; Washington et
al., 2009; Young and Mabury, 2010; Young et al., 2008; Zhang et al., 2013; Butt et al., 2014; Rankin et

 .)al., 2014; Washington et al., 2015وينجم إطبلؽ ضبض البنتاديكافلوروكتانويك يف البيئة عن استخدامو يف
رغوات مكافحة اغبريق .وقد طورت الرغوات اليت ت ّكوف طبقة مائية رقيقة يف مطلع الستينات وكانت اؼبواد
األلكيلية البَتفلورية من مكوناهتا الرئيسية وتشكل مصدراً متبقياً من ضبض البنتاديكافلوروكتانويك ،مثبلً يف
ساحات التدريب على إطفاء اغبريق أو حوؿ قواعد الطَتاف العسكرية (.)Baduel et al., 2015; Australia, 2016
 -46وال توجد مصادر طبيعية معروفة غبمض البنتاديكافلوروكتانويك أو اؼبركبات اؼبرتبطة بو
.)Environment Canada and Health Canada, 2012; IPEN 2015

( ;Kissa, 1994

 -48وتقدـ الفقرات الواردة أعبله معلومات عامة عن اإلطبلقات يف البيئة .ولبلطبلع على معلومات أكثر
تفصيبلً ،يرجى الرجوع إىل القسم  2-9-3من الوثيقة .UNEP/POPS/POPRC.12/INF/5
مساهمة أمالح حمض البنتاديكافلوروكتانويك والمركبات المرتبطة به في وجود الحمض في البيئة
 -41يسلط الًتشيح اؼبقًتح غبمض البنتاديكافلوروكتانويك وأمبلحو واؼبركبات اؼبرتبطة بو
( )UNEP/POPS/POPRC.11/5الضوء على شواغل من أف اؼبركبات اؼبرتبطة باغبمض يبكن أف تسهم يف تركيزات
بيئية من اغبمض من خبلؿ التحلل .وأثارت ىذه النقطة وزارة البيئة الدامبركية ( )3092اليت تشَت إىل
أف’’ :التقييم اػباص حبمض البنتاديكافلوروكتانويك يف حبر البلطيق قدّر بدرجة عالية من عدـ اليقُت أف  20يف
اؼبائة من اإلطبلقات ترجع إىل ربوؿ التيلومرات الفلورية‘‘.
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 -30ونظرت الدراستاف ) Prevedouros et al. (2006و) Kim et al. (2012 and 2013يف مصَت وسلوؾ
الكحوالت الفلوروتيلومرية (( )FTOHكحوالت فلوروتيلومرية  3:6و )3:8يف البيئات األرضية ،وأشارتا إىل أف
نواتج ربلل الكحوؿ الفلوروتيلومري  3:8ربتوي على ضبض البنتاديكافلوروكتانويك .وتشَت تقديرات
) Prevedouros et al. (2006إىل أف حوايل  9يف اؼبائة من انبعاثات األضباض الكربوكسيلية البَتفلورية تنشأ من
ربلل اؼبواد الفلوروتيلومرية اػباـ اليت تشتمل على ضبض البنتاديكافلوروكتانويك؛ يف حُت يسلط Kim et al.
) (2012الضوء على عملية ربوؿ بيولوجي يف الًتبة ،حيث أدت بكتَتيا الًتبة إىل ربلل الكحوالت الفلوروتيلومرية
(الطويلة والقصَتة السلسلة) إىل ؾبموعة من منتجات التحلل اليت تشمل ضبض البنتاديكافلوروكتانويك .ووضع
) Washington et al (2009تيلومرا فلوريا مرتبطا باألكريبلت يف حاضنة ربتوي على بيئة اصطناعية مصغرة للًتبة
ورصدوا بيئة الًتبة للبحث عن منتجات التحلل احملتملة للتيلومرات الفلورية واؼبواد الكيميائية اؼبتعددة الفلور.
وتشَت ىذه النتائج وغَتىا إىل أف ربلل البوليمرات والتيلومرات الفلورية مصدر من مصادر اغبمض يف البيئة
(رجعت دراستا  Washington et al., 2009و )Washington et al., 2014إىل الدراساتKoch et al., 2006, ( :
 )2009و( )Russell et al., 2008, 2010لبلطبلع على نظرة عامة أوسع نطاقاً للتحلل وأعمار األنصاؼ).
 -39كما أف التحلل اغبراري لئليثيلُت الرباعي الفلور اؼبتبلمر ينتج عنو أيضاً الربوبيلُت السداسي الفلور
ومركبات أخرى ،دبا يف ذلك ضبض البنتاديكافلوروكتانويك ( )Ellis et al., 2001; Schlummer et al., 2015يف
حُت أف اؼبونومرات اؼبستخدمة لتكوين التيلومرات الفلورية الطويلة السلسلة واؼبونومرات اؼبتحللة منها يبكن أف
تتحوؿ بيولوجياً إىل ضبض البنتاديكافلوروكتانويك ( .)Butt et al., 2010aومل تكتشف دراسات )Taylor (2009
و) Taylor et al. (2014بالتعاوف مع شركة دوبونت ضبض البنتاديكافلوروكتانويك يف اختبار لبلحًتاؽ يف اؼبخترب.
وأجرى كروسيك وآخروف ( )3003وكروسيك ورو ( Krusik and Roe (2004) - )3004و Krusik et al.
) - (2005دراسة للتحلل اغبراري لبَتفلوروكتانوات األمونيوـ الناذبة عن ضبض البنتاديكافلوروكتانويك ()APFO
وخلص إىل أهنما غَت مستقرين حرارياً يف درجات حرارة دفن النفايات
وغبمض البنتاديكافلوروكتانويك نفسو .ح
(حوايل  9000درجة مئوية) .وعلى سبيل اؼبثاؿ ،تشَت التقديرات إىل أف عمر النصف لبَتفلوروكتانوات
األمونيوـ أقل من  0,3ثانية عند درجة حرارة  230درجة مئوية .ويف ضوء اإلنتاج الكبَت تارىبياً من البوليمرات
القائمة على التيلومرات الفلورية ( )FTPوضعف فعالية اؼبعاعبات التقليدية السًتداد األضباض الكربوكسيلية
البَتفلورية ( )PFCAمن ؾباري النفايات ،فإف ربلل اؼبواد القائمة على التيلومرات الفلورية يبكن أف يؤدي إىل
زيادة مستويات األضباض الكربوكسيلية البَتفلورية يف البيئية.
 -33ويبكن أف تؤدي البوليمرات القائمة على التيلومرات الفلورية اؼبصنعة حىت اليوـ إىل زيادة كميات ربميل
احمليطات من األضباض الكربوكسيلية البَتفلورية دبقدار  4إىل  8أضعاؼ ،ويعتمد ذلك بدرجة كبَتة على سبلمة
احتواء وحدات التخلص لؤلضباض الكربوكسيلية البَتفلورية عند توليد البوليمرات القائمة على التيلومرات الفلورية
بالتحلل اؼبائي ( Washington and Jenkins, 2015ويرجى الرجوع إىل Koch et al., 2006, 2009; Russell et al.,
 2008, 2010لبلطبلع على تقييمات بديلة تشَت إىل البفاض إمكانات التحميل العاؼبي).
 -32ويوجد ضبض البنتاديكافلوروكتانويك أيضاً يف مواد التغليف .فعلى سبيل اؼبثاؿ ،زبتلف كميات ضبض
البنتاديكافلوروكتانويك واؼبركبات اؼبرتبطة بو يف منتجات راتنج البوليمرات الفلورية حيث تصل إىل 930
ملليغراـ/كيلوغراـ و 2000-3ملليغراـ/كيلوغراـ يف منتجات تشتت البوليمرات الفلورية يف مواقع اإلنتاج خارج
الواليات اؼبتحدة .ويبكن أيضاً استخبلص ضبض البنتاديكافلوروكتانويك بًتكيزات منخفضة من اؼبنسوجات
والتغليف اؼبعاجل بالبوليمرات اؼبفلورة اعبانبية السلسلة .واإلطبلقات من اؼبواد خبلؿ اؼبراحل اؼبختلفة من دورة
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اؼبادة وحجم تعرض اإلنساف والبيئة ال تزاؿ غَت مفهومة بشكل كامل وىناؾ حاجة إىل مزيد من اؼبعلومات
(.)Danish Ministry of Environment, 2013
 -34واألضباض الكربوكسيلية الفلورو تلومَتية وما يقابلها من األضباض غَت اؼبشبعة ىي منتجات وسيطة يف
التحلل األحيائي للكحوالت التلومَتية اؼبفلورة اؼبنتجة صناعياً ،تتحوؿ بعدىا تلك اؼبنتجات إىل أضباض
كربوكسيلية بَتفلورية ثابتة .وقد مت ربري مآؿ ىذه اؼبركبات ضمن نظاـ مصغر بسيط للرواسب  -اؼبياه .ومت
ربري مآؿ ىذه اؼبركبات ضمن نظاـ مصغر بسيط للرواسب  -اؼبياه .وأححدثت يف ىذه النظم زيادة كبَتة يف
اغبمض الكربوكسيلي التلومَتي اؼبفلور ( ،)3:8واغبمض الكربوكسيلي التلومَتي اؼبفلور ( )3:90وربللت
األضباض اؼبشبعة وغَت اؼبشبعة اليت مشلها البحث بسرعة .ولوحظ وجود نواتج ربلل ىذه األضباض ،من بينها
ضبض البنتاديكافلوروكتانويك لكل من اؼبركبُت  3:8و.)Myers and Mabury 2010; Butt et al., 2014( 3:90
 -33وصبعت وزارة البيئة ووزارة الصحة يف كندا ( )3093والوكالة األوروبية للمواد الكيميائية
) (2015aأدلة علمية بشأف ربلل/ربوؿ اؼبركبات اؼبرتبطة حبمض البنتاديكافلوروكتانويك استناداً إىل مصادر ـبتلفة
(يرد ذبميع للمعلومات اؼبستقاة من اؼبصدرين يف القسم  2-9-3من الوثيقة .)UNEP/POPS/POPRC.12/INF/5
ECHA

 -36وتقدـ دراسة الوكالة
البنتاديكافلوروكتانويك ودورىا يف اؼبسانبة يف الًتكيزات البيئية من اغبمض’’ :تًتاوح كميات ضبض
)ECHA (2015a

اؼبزيد من التفاصيل عن إمكانية ربلل اؼبركبات اؼبرتبطة حبمض

البنتاديكافلوروكتانويك يف معظم الدراسات يف نطاؽ  30-9,6يف اؼبائة .وتتفاوت مدة الدراسات من  38يوماً
إىل  10يوماً .وأجريت إحدى الدراسات على نطاؽ زمٍت أطوؿ مدتو  6أشهر .وكانت كميات اغبمض يف ىذه
الدراسة يف نطاؽ  40-90يف اؼبائة ( .)Wang et al. 2009ويشَت ذلك إىل أف بعض خطوات التحلل قد
تستغرؽ بعض الوقت على الرغم من أف عمر النصف اؼبقدر للمركبات اؼبرتبطة حبمض البنتاديكافلوروكتانويك
تكوف يف حدود بعض األياـ .وبالتايل ،يبكن وضع فرضية أف كميات ضبض البنتاديكافلوروكتانويك يف البيئة
الناصبة عن اؼبركبات اؼبرتبطة بو أعلى بكثَت من تلك اؼبقاسة يف ذبارب التحلل القصَتة الوقت .كما أننا نضع
فرضية أف كميات ضبض البنتاديكافلوروكتانويك الناصبة عن ربلل اؼبركبات اؼبرتبطة بو على مدى إطار زمٍت طويل
مدتو من  3إىل  90سنوات تبلغ حوايل  80يف اؼبائة‘‘.

 -36ويف اػبتاـ ،فإف اؼبركبات اؼبرتبطة حبمض البنتاديكافلوروكتانويك لديها القدرة على أف تتحلل إىل ضبض
البنتاديكافلوروكتانويك يف البيئة الطبيعية فبا يسهم يف الًتكيزات البيئية من اغبمض .وىناؾ اؼبزيد من اعبدؿ حوؿ
كميات ضبض البنتاديكافلوروكتانويك اؼبولدة نتيجة ربلل اؼبركبات اؼبرتبطة بو حيث تًتاوح النسب اؼببلغ عنها بُت
 9,6و 40يف اؼبائة .غَت أنو كما أشَت يف الدراسة ) ،ECHA (2015aفإف ىذه النتائج تستند إىل اختبارات أقصر
زمنياً وقد تكوف كميات ضبض البنتاديكافلوروكتانويك أكرب بكثَت على الفًتات الزمنية األكثر طوالً (زىاء  80يف
اؼبائة).
٦-٦

المصير البيئي

 1-٦-٦مقاومة التحلل
 -38ضبض البنتاديكافلوروكتانويك مستقر للغاية يف البيئة الطبيعية بسبب خصائصو الكيميائية وال يتحلل
ربت الظروؼ البيئية ذات الصلة .وىذه اغبقيقة أكدهتا دراسات ) ،US EPA (2014و Australian NICNAS
) ،(2015a and 2015bو) Environment Canada and Health Canada (2012و) .OECD (2006وعلى وجو
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اػبصوص ،أشار التقييماف اللذاف أجرهتما وزارة البيئة والصحة يف كندا ومنظمة التعاوف والتنمية يف اؼبيداف
االقتصادي إىل أنو ال يوجد ربلل واضح غبمض البنتاديكافلوروكتانويك ربت الظروؼ البلحيوية أو اغبيوية.
 -31ويف البيئات اؼبائية ربت الظروؼ البيئية الطبيعية ،يكوف يزيد عمر نصف ضبض البنتاديكافلوروكتانويك
عن  13عاماً ومن األرجح أف يكوف  323عاماً وال يتبُت أنو وبدث لو تبلشي واضح نتيجةً للتحلل الضوئي
( .)Todd, 1979; Hatfield, 2001; 3M, 2001ويف البيئات اؼبائية اليت يتعرض فيها اغبمض إىل ربلل ضوئي غَت
مباشر ،تشَت التقديرات إىل أف عمر نصفو أطوؿ من  241يوماً (.)Hatfield, 2001; ECHA, 2013a, 2013b
ويرد يف اعبدوؿ  6استعراض لبيانات عمر النصف وآليات التبلشي.
الجدول  :6النتائج المبلغ عنها بشأن مقاومة حمض البنتاديكافلوروكتانويك للتحلل (مقتبسة من
)Environment Canada and Health Canada, 2012
اآللية

الوسط

نصف عم التحلل

اؼبياه

التحلل الضوئي

ال وبدث ربلل ضوئي

اؼبياه

التحلل الضوئي غَت اؼبباشر

اؼبياه

التحلل اؼبائي

اؽبواء

التفاعل اؽبيدروكسيلي

أكثر من  241يوماً
حوايل  323عاماً

الطُت

التحلل البيولوجي

حوايل  920يوماً
أكثر من شهرين ونصف

الًتبة/اغبمأة

التحلل البيولوجي

أكثر من  331يوماً

المراجع
Todd 1979; Hatfield, 2001
Hatfield, 2001
3M, 2001
Hurley et al., 2004
Pace Analytical , 2001
Liou et al., 2010

 -60واستناداً إىل البيانات اؼبتاحة ،من اؼبتوقع أف يكوف التحلل البلحيوي غبمض البنتاديكافلوروكتانويك يف
الغبلؼ اعبوي بطيئاً .وكانت التوقعات ىي أف العمر االفًتاضي للحمض يف الغبلؼ اعبوي قدره  920يوماً
(خبلصة باالستنتاج قياساً باألضباض البَتفلورية القصَتة السلسلة؛ انظر .)OECD, 2006; Hurley et al., 2004
 -69وتضاىي مقاومة التحلل يف البيئة الربية الوضع اؼببلحظ يف البيئة اؼبائية ،حيث يتسم اؼبركب دبقاومة
التحلل العالية وبطء التحلل وأعمار النصف الطويلة .ويشَت كل من اؼبلف اػبامس عشر من الئحة تنظيم
تسجيل وتقييم وتفويض وتقييد اؼبواد الكيميائية ( )ECHA, 2015aواقًتاح البلئحة بتحديد ضبض
البنتاديكافلوروكتانويك كمادة مثَتة للقلق الشديد ( )ECHA 2013aإىل أف اغبمض ال يتحلل بيولوجياً ،وأنو
بسبب مقاومتو العالية للتحلل ،ال يبكن حساب أعمار األنصاؼ يف الًتبة أو الرواسب .وىذا ىو نفس ما
حخلص إليو يف ملف الفرز (.)UNEP/POPS/POPRC.11.5
 -63وترد معلومات أكثر تفصيبلً يف الفرع  9-3-3من الوثيقة .UNEP/POPS/POPRC.12/INF/5
موجز بشأن مقاومة التحلل
 -62استناداً إىل األدلة التجريبية اؼبتاحة ،يبكن اػبلوص إىل أف ضبض البنتاديكافلوروكتانويك شديد اؼبقاومة
للتحلل يف صبيع اؼبكونات البيئية ،ويقاوـ صبيع اآلليات التقليدية للتحلل يف ظل الظروؼ البيئية ذات الصلة
مقاومة قوية.
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 ٦-٦-٦التراكم البيولوجي
تقييم الفرز استناداً إلى الخصائص الفيزيائية والكيميائية
 -64نظراً لقدرة الفاعلية السطحية الكبَتة غبمض البنتاديكافلوروكتانويك وقدرتو على تشكيل طبقات
متعددة يف األوكتانوؿ/اؼبياه ،فمن غَت اؼبمكن ربليل لوغاريثم ثابت التفرؽ يف األوكتانوؿ واؼباء  Kowمباشرة ( US
 .)EPA, 2002وكما يشار يف اؼبرفق داؿ من اتفاقية استكهومل وعلى النحو الوارد يف اعبدوؿ  ،3فإف التقديرات
اؼبستمدة تتباين ما بُت قيم أعلى وأقل من القيمة اغبرجة للوغاريثم ثابت التفرؽ يف األوكتانوؿ واؼباء  Kowالبالغة
 .3وتسلط الدراسات اؼبتعلقة دبعامل الًتكز البيولوجي ومعامل الًتاكم البيولوجي الضوء أيضاً على قيم أقل من
القيمة اغبرجة البالغة  3 000اؼبشار إليها يف اؼبرفق داؿ .غَت أنو استناداً إىل اػبصائص الفيزيائية ،فمن اؼبعروؼ
أف ضبض البنتاديكافلوروكتانويك ىبضع آللية تراكم بيولوجي بروتيٍت وليس لعملية تفرؽ يف الليبيدات
( ،)UNEP/POPS/POPRC.3/INF/8/2003فبا هبعل ربليل معامل الًتكز البيولوجي ومعامل الًتاكم البيولوجي أقل
داللة .وبالتايل ،ثبت أف لوغاريتم ثابت التفرؽ يف األوكتانوؿ واؼباء  Kowومعامل الًتكز البيولوجي ومعامل
الًتاكم البيولوجي مقاييس غَت مناسبة للًتاكم البيولوجي غبمض البنتاديكافلوروكتانويك (.)ECHA, 2013a
 -63ولتقييم ما إذا كاف ضبض البنتاديكافلوروكتانويك يستويف معيار الًتاكم البيولوجي ،هبري الًتكيز على
الفقرة ج) ’ ‘3و’ ‘2من اؼبرفق داؿ؛ األدلة ذات األنبية يف األنواع كجزء من عملية الرصد .ويشتمل ذلك على
هنج يستخدـ عوامل التضخم البيولوجي ( )BMFوعوامل التضخم الغذائي ( ،)TMFواعتحمد إىل جانب رصد
أنواع الفئة الغذائية العليا إلثبات أف الًتاكم البيولوجي وبدث يف البيئة الطبيعية .وتقوـ حهنج عوامل التضخم
البيولوجي وعوامل التضخم الغذائي بتقييم العبلقات بُت األنواع اؼبفًتسة والفرائس والسلسلة الغذائية بأكملها
لتقييم تدفق اؼبواد وإثبات ما إذا كاف يبكن أف وبدث التضخم البيولوجي عرب اؼبستويات الغذائية .وأجرى عدد
من الدراسات تقييماً لكل من عوامل التضخم البيولوجي وعوامل التضخم الغذائي يف نظم إيكولوجية تًتاوح ما
بُت القطب الشمايل وكندا والواليات اؼبتحدة األمريكية وىولندا والربازيل وكانت القيم اؼببلغ عنها أكرب من 9
(القيمة اغبرجة) ،فبا يشَت إىل أف الًتاكم البيولوجي غبمض البنتاديكافلوروكتانويك وبدث عرب اؼبستويات الغذائية
( .)Houde et al., 2006; Kelly et al., 2009; Martin et al., 2004; Tomy et al., 2004, 2009; Butt et al., 2008
 -66ويشَت استعراض للدراسات اؼبتعلقة بعوامل التضخم البيولوجي وعوامل التضخم الغذائي غبمض
البنتاديكافلوروكتانويك إىل نطاقات واسعة لعوامل التضخم البيولوجي (حد أدىن =  ،0,04وحد أقصى =
 ،)933ولعوامل التضخم الغذائي (حد أدىن = 0,38؛ وحد أقصى =  )92فبا يثَت القلق إزاء موثوقية ىذه
القيم كمؤشرات الحتماؿ الًتاكم البيولوجي .وقد يكوف ذلك نتيجة عدة عوامل مثل عدـ ربقيق ظروؼ اغبالة
الثابتة وعدـ اليقُت بشأف إيكولوجية التغذية وتأثَت التمثيل الغذائي ؼبركبات السبلئف .ويقًتح ربديد عوامل
التضخم البيولوجي وعوامل التضخم الغذائي يف دراسات غذائية ربت ظروؼ خاضعة للتحكم الصارـ مع
مراعاة أعمار النصف اؼبقيسة لئلزالة (.)Franklin, 2016
دراسات التركز البيولوجي في الكائنات المائية
 -66نظراً للفاعلية السطحية الكبَتة غبمض البنتاديكافلوروكتانويك وقابليتو للذوباف ،فقد تفرز األظباؾ
اغبمض عن طريق اػبياشيم فبا يؤدي إىل تقليل االمتصاص والًتاكم البيولوجي .وىذا ما يفسر القيم اؼبنخفضة
يف كثَت من األحياف اؼبلحوظة يف اختبارات عوامل التضخم البيولوجي وعوامل التضخم الغذائي باستخداـ
األظباؾ .وباؼبثل بالنسبة للتحليل الذي يستخدـ عوامل التضخم البيولوجي وعوامل التضخم الغذائي حيث
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تكوف األنواع اؼبفًتسة األعلى يف السلسلة الغذائية من أنواع األظباؾ ،يبكن مبلحظة أف القيم اغبرجة تقل عن
 .9وقيم معامل الًتكز البيولوجي يف البيئة اؼبائية سبيل إىل االلبفاض .وتوفر الدراسات القائمة على اغبيوانات اليت
تتنفس يف اؼبياه دليبلً على عدـ استيفاء معيار الًتاكم البيولوجي يف البيئة اؼبائية ( OECD, 2006; Kelly et al.,
 .)2009وىناؾ عدة دراسات تتحقق من خصائص آيسومر ضبض البنتاديكافلوروكتانويك يف الكائنات اغبية
اؼبائية .ويف الشبكة الغذائية البحرية ،فإف اآليسومر اػبطي للحمض ىو الشكل اؼبهيمن اؼبوجود يف الكائنات
اغبية .ويف دراسة أخرى ،تراكمت آيسومرات اغبمض اؼبتفرعة يف أنسجة أظباؾ السلموف اؼبلوف ( Fang et al.,
.)2014; De Silva et al., 2009
 -68ويتوفر عدد ؿبدود من الدراسات عن األنواع اؼبائية اليت تتنفس اؽبواء ،ومع ذلك ،فإف إمكانية الًتاكم
البيولوجي لدى الثدييات البحرية مؤكدة .وىناؾ أدلة على أف ضبض البنتاديكافلوروكتانويك يتضخم بيولوجياً يف
الثدييات اليت تتنفس اؽبواء ألف عوامل التضخم البيولوجي تًتاوح ما بُت  9,2و 933جملموعة ـبتارة من
العبلقات بُت األنواع اؼبفًتسة والفرائس وعوامل التضخم الغذائي تًتاوح ما بُت  9,9و 92يف سبلسل غذائية
ـبتارة .وبالنسبة لؤلنواع من غَت األظباؾ ،وال سيما األنواع الربية وأنواع الطيور اليت تتنفس اؽبواء ،يتبُت حدوث
تراكم بيولوجي ( Houde et al., 2006; Butt et al., 2008; van den Heuvel-Greve et al., 2009; Müller et al.,
.)2011
 -61وترد معلومات أكثر تفصيبلً عن الًتكيز البيولوجي يف الكائنات اؼبائية يف القسم  3-3-3من الوثيقة
.UNEP/POPS/POPRC.12/INF/5
دراسات التراكم البيولوجي في الكائنات البرية
 -60أحكمل عدد من الدراسات اليت تربز وجود ضبض البنتاديكافلوروكتانويك يف األنواع الربية من اؼبستوى
األعلى .وتشمل الدراسات حملة عامة عن وجود مواد كيميائية بَتفلورية يف الكائنات اغبية البحرية والربية وتلك
اليت تعيش يف اؼبياه العذبة يف أؼبانيا ( .)Rüdel et al., 2011واكتحشف ضبض البنتاديكافلوروكتانويك يف عينات كبد
الدببة الكندية ،وأبرزت دراسات النظم اإليكولوجية يف كندا وجود ضبض البنتاديكافلوروكتانويك دبستويات أعلى
من اغبدود اليت يبكن اكتشافها يف األشنة والرنة والذئاب ،وقد تراوح معامل التضخم الغذائي يف األشنة والرنة
والذئاب (أو النباتات) من  9,9إىل  .)Martin et al., 2004; Müller et al., 2011( 3,4وتأكد يف ىذه
الدراسات الثبلث ،إمكانية الًتاكم البيولوجي غبمض البنتاديكافلوروكتانويك يف األنواع الربية .وأظهرت دراسة
بشأف التغذية مشلت خنازير تسمُت أف أضباض األلكيل البَتفلورية تًتاكم يف أنسجتها .وأعد اؼبؤلفوف مباذج غبركة
السموـ ذات الصلة وخلصوا إىل أف أنصاؼ أعمار اإلزالة لدى اػبنازير أطوؿ زمنياً ( 326يوماً غبمض
البنتاديكافلوروكتانويك) فبا أبلغ عنو ؼبعظم الكائنات اغبية (.)Numata et al., 2014
 -69وترد معلومات أكثر تفصيبلً عن الًتكز البيولوجي يف الكائنات الربية يف القسم  3-3-3من الوثيقة
.UNEP/POPS/POPRC.12/INF/5
موجز للتراكم البيولوجي
 -63يتسم تقييم الًتاكم البيولوجي غبمض البنتاديكافلوروكتانويك بالتعقيد بسبب خصائصو الفيزيائية ،فبا
هبعل تقييم حهنج لوغاريثم التفرؽ يف األوكتانوؿ واؼباء  Kowومعامل الًتكز البيولوجي ومعامل الًتاكم البيولوجي
صعباً .وال يًتاكم اغبمض يف اغبيوانات اليت تتنفس يف اؼبياه وفقاً ؼبعايَت اتفاقية استكهومل .ويبكن تفسَت ذلك
بالطريقة اليت تتناوؿ هبا األظباؾ اغبمض وتفرزه عن طريق خياشيمها.
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 -62ويتضخم ضبض البنتاديكافلوروكتانويك بيولوجياً يف الثدييات اليت تتنفس اؽبواء .وقد اكتحشف اغبمض
يف أنسجة جسم األنواع اؼبائية اليت تتنفس اؽبواء .وبالنسبة لؤلنواع الربية ،اكتحشف وجود ضبض
البنتاديكافلوروكتانويك بالفعل ،ويشَت عدد من الدراسات إىل عوامل تضخم بيولوجي وعوامل تضخم غذائي
أكرب من  .9وىناؾ أدلة على أف ضبض البنتاديكافلوروكتانويك يًتاكم بيولوجياً يف الثدييات اليت تتنفس اؽبواء
وأنواع برية أخرى ،دبا يف ذلك اإلنساف (انظر الفرع اػباص  3-2-3بشأف تعرض اإلنساف).
 3-٦-٦إمكانية االنتقال البيئي البعيد المدى
 -64يسلط ملف الفرز ( )UNEP/POPS/POPRC.11/5الضوء على مقاومة التحلل واالستقرار العاليُت
غبمض البنتاديكافلوروكتانويك وأمبلحو واؼبركبات اؼبرتبطة بو ،وال سيما يف اؽبواء .وتشَت الدراسة اليت أجراىا
ىوريل وآخروف ) Hurley et al. (2004إىل أف العمر االفًتاضي للحمض يف الغبلؼ اعبوي فيما يتعلق بشقوؽ
اؽبيدروكسيل قدره  920يوماً (انظر اعبدوؿ  .)6وسيكوف ىذا الوقت كافياً للسماح للحمض باالنتقاؿ ؼبسافات
طويلة من نقطة االنبعاثات.
 -63وحسب فرانكلُت ( Franklin )3003العمر االفًتاضي غبمض البنتاديكافلوروكتانويك يف الغبلؼ
اعبوي وخلص إىل أنو بضعة أياـ إذا انبعث اغبمض من مصدر أرضي ،وبالتايل من غَت اؼبرجح أف ينتقل
ؼبسافات طويلة .غَت أنو إذا كاف اغبمض ناذباً عن مصدر يف الغبلؼ اعبوي (أي عن طريق سبلئف) وإذا
كانت آلية الفقداف الرئيسية ىي الًتسب الرطب أو اعباؼ ،فإف عمر اغبمض يبكن أف يًتاوح من  30إىل 20
يوماً قبل الًتسب ( .)Ellis et al, 2004bوسيكوف ىذا الوقت كافياً للسماح بانتقاؿ اغبمض آلالؼ
الكيلومًتات.
 -66وأبلغت دراسات النمذجة عن االنتقاؿ عرب احمليطات بوصفو اؼبسار السائد لتوزيع ضبض
البنتاديكافلوروكتانويك (أساساً من مصادر مباشرة) إىل القطب الشمايل .ويعتقد أف دوراف احمليطات وتغَتاهتا من
العوامل اليت ربدد التوزيع البعيد اؼبدى للحمض ومصَته ( Stemmler and Lammel, 2010; Armitage et al.,
.)2009
وجود حمض البنتاديكافلوروكتانويك وأمالحه والمركبات المرتبطة به في المناطق النائية
 -66إىل جانب اػبصائص الثابتة غبمض البنتاديكافلوروكتانويك وبيانات النمذجة البيئية اليت تشَت إىل
القدرة على االنتقاؿ بعيد اؼبدى ،ىناؾ بيانات رصد بيئي أيضاً من عدد من الدراسات للمساعدة يف التثبت من
تقديرات النموذج .ويقدـ اعبدوؿ  6تفاصيل عن رصد اغبمض يف اؼبياه السطحية واعبليد والرواسب والكائنات
اغبية من أماكن نائية بعيدة عن نقطة االستخداـ واالنبعاثات.
الجدول  7أمثلة لوجود حمض البنتاديكافلوروكتانويك في المناطق النائية
العينة

القيمة

اؼبياه السطحية
حبَتات القطب الشمايل  96-0,6نانوغراـ/لًت (نطاؽ)
الكندي (مَتيتا وريزلوت
وشار والبحَتة الصغَتة
والبحَتة الشمالية وحبَتة
التسعة أمياؿ )
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3099-3090

المرجع
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العينة

القيمة

المالحظات

مياه البحر/اعبليد
خليج باياداراتسكايا (االرباد  )0,0663 ±( 0,9206نانوغراـ/لًت 3006
(اؼبتوسط  ±االكبراؼ اؼبعياري)
الروسي)
 0,999-0,030نانوغراـ/لًت (نطاؽ)
حبر غرينبلند

المرجع
)(Saez et al., 2008
(Theobald et al.,
2007; ECHA,
)2015a

الرواسب
حبَتات القطب الشمايل  9,6و 6,3نانوغراـ/غراـ وزف جاؼ
الكندي (حبَتة شار ،وحبَتة أقل من  9,9و 3,2نانوغراـ/غراـ وزف
جاؼ
رزوليوت)
 9,3وأقل من  9,8نانوغراـ/غراـ وزف
جاؼ (نطاؽ)
اؽبواء
عينات من اؽبواء كبَت اغبجم  0,6بيكوغراـ/ـ( 2متوسط)
مت ذبميعها من اؼبركبات يف
احمليط األطلسي واحمليط
اعبنويب وحبر البلطيق
2
عينات من اؽبواء كبَت اغبجم  0,2بيكوغراـ/ـ (متوسط)
من موقع بري بالقرب من
ىامبورغ
2
 0,23بيكوغراـ/ـ
بَتكيز
2
 0,33بيكوغراـ/ـ
زيبيلُت
2
 0,91بيكوغراـ/ـ
أندويا
(متوسط)
(النرويج)
2
 9,4بيكوغراـ/ـ
جزر كورنواليس (كندا)
(متوسط)
الكائنات اغبية
 94-0,6نانوغراـ/غراـ وزف رطب
الدب القطيب (الكبد)
 93,8-6,8نانوغراـ/غراـ وزف رطب
(شرؽ غرينبلند)
 96,6-99,8نانوغراـ/غراـ وزف رطب
(نطاؽ)
 94نانوغراـ/غراـ وزف رطب
 93,2نانوغراـ/غراـ وزف رطب
 4,8نانوغراـ/غراـ وزف رطب (متسوط
سنوي)
 26-3,4نانوغراـ/غراـ وزف رطب
الدب القطيب (الكبد)
(نطاؽ اؼبتوسطات اؽبندسية)
(مشاؿ القطب األمريكي
الشمايل ،والقطب األورويب)
الفقمة ذات اغبلقات (الكبد) أقل من  2,6-0,83نانوغراـ/غراـ وزف
(أرفيات  -القطب الكندي رطب
(نطاؽ)
الشمايل)
الفقمة ذات اغبلقات (الكبد)  9,6نانوغراـ/غراـ وزف رطب
 3,3نانوغراـ/غراـ وزف رطب < اغبد
(شرقي غرينبلند)
القابل للكشف (متسوط سنوي)

صفر 9-سم
(عمق)
 3-9سم
 2-3سم
3008-3006

)(Stock et al., 2007

(Dreyer et al.,
)2009

3094

)(NILU, 2015

3004

)(Stock et al., 2007

( 9110العاـ)
9113
3006
3006
3090
3099

)(Dietz et al., 2007

)(Rigét et al., 2013

(Smithwick et al.,
)2005
)(Butt et al., 2007

3006
3008
3090

)(Rigét et al., 2013
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 -68وىناؾ أدلة على وجود ضبض البنتاديكافلوروكتانويك يف اؼبناطق النائية من القمة اعبليدية يف القطب
الشمايل ( ،)US EPA, 2014واؼبياه السطحية ومياه البحر يف مناطق القطب الشمايل ( ;Butt et al., 2010b
;AMAP, 2014; Benskin et al., 2012a, 2012b; Veillette et al., 2012; Kwok et al., 2013; Cai et al., 2012
(Wang

 )Zhao et al., 2012aوعينات الثلوج واعبليد األسطوانية يف الصُت (مثبلً يف مشايل الصُت وىضبة التبت)
 )et al., 2014b; Shan et al., 2015وعينات اؽبواء والثلوج/عينات اعبليد األسطوانية واؼبياه والرواسب والكائنات
اغبية من النرويج ( )Xie et al., 2015; NILU, 2015; Kwok et al., 2013وعينات الثلوج من سلوفاكيا وسويسرا
وإيطاليا ( ،)Cobbing, 2015فضبلً عن عينات اؽبواء واؼبياه واغبيوانات من أنتاركتيكا ونصف الكرة اعبنويب
(.)Zhao et al., 2012a; Tao et al., 2006; Danish Ministry of Environment, 2013; Wang et al., 2015
 -61وأبلغ ليسكورد وآخروف ) Lescord et al. (2015عن أدلة على وجود ضبض البنتاديكافلوروكتانويك يف
الشبكات الغذائية يف حبَتات أعايل اؼبنطقة القطبية الشمالية الكندية .كما أفادت األدلة بتلوث بيض النورس
العاجي ( )Pagophila eburneaيف أعايل اؼبنطقة القطبية الشمايل ( )Lucia et al., 2015وثدييات اؼبنطقة القطبية
الشمالية ومشاؿ احمليط األطلسي األخرى ( Bytingsvik et al., 2012; Rotander et al., 2012; Rigét et al.,
 .)2013واكتحشفت آيسومرات ـبتلفة من ضبض البنتاديكافلوروكتانويك يف عينات من كبد الدببة القطبية يف
اؼبنطقة القطبية الشمالية الكندية وشرقي غرينبلند حيث أظهرت عينات الدب القطيب من غرينبلند ؾبموعة
متنوعة من اآليسومرات اؼبتفرعة يف حُت مل يكن موجوداً يف العينات الكندية إال آيسومرات ضبض
البنتاديكافلوروكتانويك اػبطية ( .)de Silva and Mabury, 2004وفيما يتعلق باؼبنطقة القطبية ،حكشف عن وجود
ضبض البنتاديكافلوروكتانويك يف عينات الكبد يف اغبوت القاتل والفقمة والدب القطيب يف شرقي غرينبلند
).)Gebbink et al., 2016
 -80ويبدو أف كحوالت التيلومرات الفلورية مثل  n-C8F17CH2CH2OHمصدر عاؼبي كبَت للتلوث باألضباض
الكربوكسيلية البَتفلورية اليت تًتاكم بيولوجياً وتقاوـ التحلل ،وتبُت نتائج النمذجة اغبالية أنو بالتقديرات اغبالية
للعوامل الكيميائية وتدفقات تأكسده يف الغبلؼ اعبوي ،يبكن أف يوفر كحوؿ التيلومر الفلوري  3:8تفسَتاً
كمياً لوجود األضباض الكربوكسيلية البَتفلورية ،دبا فيها ضبض البنتاديكافلوروكتانويك ،يف اؼبناطق النائية
( .)Wallington et al., 2006; Young et al., 2007وباإلضافة إىل ذلك فقد شوىد التحوؿ األحيائي لكحوالت
الفلوروتلومَت ( )8:3إىل ضبض البنتاديكافلوروكتانويك يف التجارب اؼبخربية (.)Butt et al., 2014
اآلليات المحتملة لالنتقال البعيد المدى
 -89تناقش الدراستاف اللتاف أجرانبا بريفدوروس وآخروف ) Prevedouros et al. (2006وبنغتسوف ناش
وآخروف ) Bengtson Nash et al. (2010آليتُت رئيسيتُت تساعداف على االنتقاؿ البعيد اؼبدى غبمض
البنتاديكافلوروكتانويك إىل اؼبناطق النائية .وتنطوي اآللية األوىل على إطبلقات يف البيئة عبسيمات غبار ؿبمولة
جواً ملوثة مباشرة باغبمض أو أمبلحو ،أو إطبلؽ مباشر إىل اؼبياه السطحية .وزبضع ىذه اإلطبلقات بعد ذلك
إىل انتقاؿ بعيد اؼبدى من خبلؿ دورة من الًتسب والتبخَت من اؼبياه البحرية ،ومن اؼبرجح أف يكوف االنتقاؿ يف
اؼبياه عن طريق البيئة البحرية أسلوب االنتقاؿ السائد للمناطق القطبية الشمالية الكندية .وأشَت إىل أف االنتقاؿ
عرب الغبلؼ اؼبائي يشكل مساراً بطيئاً ولكن رئيسياً لوصوؿ مركبات اؼبواد الكيميائية اؼبتعددة الفلور إىل منطقة
أنتاركتيكا ( .)Bengtson Nash et al., 2010أما اآللية الثانية فتنطوي على االنتقاؿ عن طريق السبلئف احملمولة
جواً (مثل الكحوالت الفلوروتيلومرية) مرة أخرى من خبلؿ جسيمات الغبار اؼبلوثة ،مث ربلل ىذه اؼبواد لتحشكل
ضبض البنتاديكافلوروكتانويك يف اؼبوقع عند وصوؽبا.
28

UNEP/POPS/POPRC.12/11/Add.2

 -83وتناقش الوكالة األوروبية للمواد الكيميائية يف دراستها آلية النقل اعبوي .ونتيجة للضغط النسيب لبخار
ضبض البنتاديكافلوروكتانويك األمونيوـ وضبض البنتاديكافلوروكتانويك والبَتفلوروكتانوات ،فإف الصيغة الكيميائية
اليت من األرجح أف زبضع للنقل اعبوي يف اؼبرحلة الغازية ىي ضبض البنتاديكافلوروكتانويك (.)ECHA, 2015a
ويشَت فرانكلُت  )Franklin (2002إىل أنو يف حالة وجود ماء يف اؽبواء ،فإف ضبض البنتاديكافلوروكتانويك الغازي
يتكثف إىل جسيمات إيروسولية ويتفكك إىل اغبمض البَتفلوري اؼبناظر .ويشَت ذلك إىل أف دورة االنتقاؿ بُت
الغبلؼ اعبوي واألرض عن طريق الًتسب الرطب/اعباؼ والرذاذ فبكنة وتساعد على االنتقاؿ البعيد اؼبدى
غبمض البنتاديكافلوروكتانويك .كما أشَت إىل تغَت اؼبناخ الذي يؤدي إىل ذوباف الثلوج واعبليد كآلية ؿبتملة
(.)Zhao et al., 2012a
 -82وترد معلومات أكثر تفصيبلً عن االنتقاؿ البعيد اؼبدى يف القسم  2-3-3من الوثيقة
.UNEP/POPS/POPRC.12/INF/5
موجز بشأن االنتقال البيئي البعيد المدى
 -84ضبض البنتاديكافلوروكتانويك على درجة عالية من االستقرار واؼبقاومة للتحلل .ويكشف رصد اؼبياه
واؽبواء والرواسب والكائنات اغبية يف مواقع نائية عن وجود اغبمض .وباؼبثل تشَت بيانات النمذجة البيئية إىل أف
ىناؾ قدرة على االنتقاؿ بعيد اؼبدى (مثبلً االنتقاؿ يف احمليطات) ،يف حُت حددت غَتىا اآلليات الرئيسية اليت
تدخل فيها السوالف ،واليت ذبعل االنتقاؿ بعيد اؼبدى فبكناً .وعلى ىذا األساس ،يبكن اػبلوص إىل أف ضبض
البنتاديكافلوروكتانويك يستويف معيار اؼبرفق داؿ لبلنتقاؿ بعيد اؼبدى.
3-٦

التعرض

 1-3-٦بيانات الرصد البيئي
 -83تبُت دراسات ـبتلفة أف ضبض البنتاديكافلوروكتانويك موجود يف كل مكاف يف البيئة .وربتوي دراسة
الوكالة األوروبية للمواد الكيميائية ) ECHA (2015aعلى لببة من الدراسات اليت تفيد باكتشاؼ اغبمض
واؼبركبات اؼبرتبطة بو يف عدة أقساـ (اؼبياه السطحية ،ومياه أعماؽ البحار ،واؼبياه الصاغبة للشرب ،ومرافق
معاعبة مياه الصرؼ ،والرواسب ،واؼبياه اعبوفية ،والًتبة ،والغبلؼ اعبوي ،والغبار ،والكائنات اغبية ،واإلنساف)
يف اؼبواقع اليت أخذت منها العينات يف صبيع أكباء العامل (انظر ECHA, 2015a, Table A.B.4-8 in Appendix
B؛ وانظر أيضاً القسم  9-2-3من الوثيقة  .)UNEP/POPS/POPRC.12/INF/5ومل هبر أي برنامج رصد واسع
النطاؽ بشأف ضبض البنتاديكافلوروكتانويك وال تتوافر إال دراسات ؿبدودة عن االذباه الزمٍت .وال تتوافر
معلومات كافية للتوصل إىل نتائج هنائية بشأف اذباه الًتكيزات البيئية .وتشَت دراسات االذباىات الزمنية اؼبتاحة
إىل وجود اذباىات متناقصة ومتزايدة يف الكائنات اغبية يف أوروبا ،ويف اؼبناطق القطبية ( ECHA 2015a, Roos
 .)and Benson, 2016, Faxneld et al., 2014; Rigét et al., 2013ودبا أف ضبض البنتاديكافلوروكتانويك ال
يتحلل ،فإف ىذا االذباه اؼبتناقص مل يثبت يف عينات اؼبياه والرواسب فبا يشَت إىل أف احمليطات والرواسب تشكل
أحواضاً للحمض (.)ECHA 2015a
 -86ومت صبع بيانات الرصد البيئي لعدد من اؼبواقع اليت ال تزاؿ تنتج ضبض البنتاديكافلوروكتانويك واؼبركبات
اؼبرتبطة بو يف الصُت .وقد عثر على ضبض البنتاديكافلوروكتانويك يف الرواسب ،ومياه األهنار ،واؼبياه السطحية،
واؼبياه اعبوفية وكذلك يف اؼبياه الصاغبة للشرب ،أساساً بالقرب من مرافق إنتاج اإليثيلُت الرباعي الفلور اؼبتبلمر
وسلفونات البَتفلوروكتاف أو ؾبمعات صناعة الفلور ( Bao et al., 2011; Chen et al., 2015; Shi et al., 2015,
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 .)Yao et al., 2014ورغم أنو من اؼبسلم بو على نطاؽ واسع أف التلمرة ىي حالياً طريقة التصنيع السائدة
غبمض البنتاديكافلوروكتانويك ،وتؤدي إىل إنتاج آيسومرات نقية وخطية إال أف الفلورة الكهروكيميائية ال تزاؿ
تستخدـ من قبل بعض اؼبنتجُت يف الصُت ( .)Jiang et al., 2015ويؤَّكد ذلك من خبلؿ ربليل خصائص
آيسومرات ضبض البنتاديكافلوروكتانويك يف عينات مأخوذة من الثلوج الطازجة يف مشاؿ الصُت ،واليت تتوافق مع
خصائص منتجات الفلورة الكهروكيميائية التارىبية لشركة ثري إـ ( ،)3Mفبا يشَت إىل أف ىذه اؼبنتجات ال تزاؿ
تنتج وتستخدـ يف الصُت (.)Shan et al., 2015
 -86وقد عثر على ضبض البنتاديكافلوروكتانويك يف معظم عينات اؼبياه اعبوفية يف االرباد األورويب وشبكات
مياه الشرب العامة يف الواليات اؼبتحدة ( .)Loos et al., 2010; Post et al., 2009وأسباب تلوث اؼبياه اعبوفية ىي
اإلطبلقات يف الًتبة سطحية ،والًتسب العاـ يف الغبلؼ اعبوي ،وعصارة دفن النفايات ،واستخداـ الرغوات
اؼبائية ؼبكافحة اغبريق يف اؼباضي ،مثبلً بالقرب من اؼبطارات ومواقع التدريب على مكافحة اغبريق (Xiao et al.,
 .)2015; Eschauzier et al., 2013; Yan et al., 2015; Filipovic et al., 2015; KemI, 2016ويف الوقت اغبايل،
ىناؾ برنامج واسع النطاؽ لرصد مياه الشرب سبولو وكالة ضباية البيئة يف الواليات اؼبتحدة يف إطار قانوف مياه
الشرب اؼبأمونة ويسمى قاعدة رصد اؼبلوثات غَت اؼبنظمة ( )UCMRحيث هبري رصد أكثر من  4 800شبكة
من شبكات اؼبياه العامة ؼبتابعة  20مادة ملوثة دبا فيها ضبض البنتاديكافلوروكتانويك (.)US EPA, 2016
 -88وأشار تقييم للمسانبة النسبية ؼبصادر ضبض البنتاديكافلوروكتانويك القديبة (أي اؼبفلورة إلكًتونياً)
واؼبعاصرة (أي التيلومرات) يف عينات مياه حبر ـبتلفة إىل أف اؼبصدر السائد/اؼبصادر السائدة إلطبلقات اغبمض
إىل احمليط اؽبادئ وأرخبيل اؼبنطقة القطبية الشمالية الكندية ىو/ىي من ( )9االنبعاثات اؼبباشرة للحمض
اؼبعاصر عن طريق التصنيع أو االستخداـ يف آسيا أو ( )3انتقاؿ سبلئف اغبمض اؼبعاصرة يف الغبلؼ اعبوي
وأكسدهتا (.)Benskin et al., 2012c
 -81وتتوافر بيانات الرصد البيئي للمياه السطحية والرواسب يف الياباف ( ،)Japan, 2015ولنهر بو يف إيطاليا
( ،)ECHA, 2014bوعصارة دفن النفايات ،واؼبياه ،وبيض النورس يف أسًتاليا (Gallen et al., 2016; Thompson
 )et al., 2011aوكانت رواسب األهنار من ضبض البنتاديكافلوروكتانويك يف جنوب أفريقيا هبا تركيزات أعلى من
تلك اؼبوجودة يف بلداف أخرى (.)Mudumbi et al. 2014
 -10وىناؾ أدلة وافرة تبُت اؼبستويات اؼبكتشفة من ضبض البنتاديكافلوروكتانويك يف الكائنات اغبية البحرية
والربية والكائنات اغبية يف اؼبياه العذبة ( de Silva and Mabury, 2004; Martin et al., 2004; Smithwick et al.,
;2005; Houde et al., 2006; Butt et al., 2007; Dietz et al., 2007; Ishibashi et al., 2008; Sonne et al., 2008
de Silva et al., 2009; Müller et al., 2011; Rüdel et al., 2011; Bytingsvik et al., 2012; Rotander et al.,

 .)2012; NILU, 2013; Fang et al., 2014; Lescord et al., 2015; Lucia et al., 2015وكما سبق مناقشتو يف
القسمُت  3-3-3و ،2-3-3فإف الًتاكم البيولوجي غبمض البنتاديكافلوروكتانويك وبدث عرب اؼبستويات
الغذائية ،ويشَت اكتشاؼ اغبمض يف الكائنات اغبية يف مواقع نائية إىل قدرة اغبمض على االنتقاؿ البعيد اؼبدى،
على التوايل.
( Pinus

 -19وأفادت دراسة سابقة بوجود مستويات أعلى من ضبض البنتاديكافلوروكتانويك يف إبر الصنوبر
 )mugoبالقرب من مناطق التزجل على اعبليد ( .)Chropeňová et al. 2016aويحفًتض أف تطبيقات اغبمض كمانع
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لظهور البحقع ويف مشوع مزاجل اعبليد ردبا يشكل مصدراً ىاماً يف منتجعات التزجل على اعبليد إلطبلؽ ىذا اغبمض
يف بيئات اعبباؿ العالية ،وخطراً ؿبتمبلً لتعرض البشر لو ()Chropeňová et al. 2016b
 -13وترد معلومات أكثر تفصيبلً عن الرصد البيئي يف القسم  9-2-3من الوثيقة
.UNEP/POPS/POPRC.12/INF/5
 ٦-3-٦تعرض اإلنسان
 -12أجري عدد كبَت من الدراسات لتحديد تعرض اإلنساف غبمض البنتاديكافلوروكتانويك .وربدد النتائج
ضمن صبلة أمور الطرائق اؼبشًتكة للتعرض والفئات القابلة للتعرض ،وتنشر كذلك مستويات الًتكيز اؼبوجودة يف
العينات.
 -14وعادة ما وبدث تعرض اإلنساف ’’عن طريق البيئة‘‘( )3من خبلؿ استهبلؾ مياه الشرب واألغذية،
وعن طريق استنشاؽ الغبار اؼبلوث داخل اؼبباين أو من اؼبنتجات االستهبلكية اليت ربتوي على ضبض
البنتاديكافلوروكتانويك واؼبركبات اؼبرتبطة بو ،وبدرجة أقل ،عن طريق مبلمسة اعبلدECHA, 2013a; Post et ( .
;al., 2009; Shoeib et al., 2015; Wilhelm et al., 2010; Schwanz et al., 2015; D‘Hollander et al., 2015

 .)Eriksson et al., 2013; Carlsson et al., 2014; Yamada et al., 2014كما أف اؽبواء والغبار داخل اؼبباين يبثبلف
كذلك مصدرين ىامُت لتعرض اإلنساف للحمض ( .)Haug et al., 2011; Gebbink et al., 2015ويًتكز اغبمض
بعد ذلك يف الدـ والكبد والكلى والرئتُت (.)ECHA, 2013a
 -13وقد أشارت عدة دراسات إىل أف مستويات ضبض البنتاديكافلوروكتانويك تزيد مع التقدـ يف العمر
( )Haug et al., 2010, 2011; Christensen et al., 2016وأف الرضاعة الطبيعية والنظم الغذائية والبيئة داخل اؼبباين
من العوامل اؽبامة للتعرض للحمض اليت يتعُت معاعبتها عند تقييم تعرض اإلنساف وتراكم اغبمض ( Haug et al.,
.)2010, 2011; Brantsater et al. 2013; ECHA, 2013a
 -16واعبرعة الغذائية ،دبا يف ذلك اؼبياه ،أىم مسارات تعرض اإلنساف غبمض البنتاديكافلوروكتانويك
استناداً إىل دراسات من ـبتلف البلداف .وىناؾ أدلة على أف اؼبقدار الذي يتناولو األطفاؿ أكرب ( Vestergren et
.)al., 2008; Haug et al., 2010, 2011; Thompson et al., 2011b; Cornelis et al., 2012, Shan et al., 2016
واستنادا إىل صبلة أمور منها ىذه اؼبعلومة ،أصدرت وكالة ضباية البيئة يف الواليات اؼبتحدة إشعاراً صحياً ؼبدى
اغبياة يتعلق بكمية ضبض البنتاديكافلوروكتانويك وضبض السلفونيك البَتفلوروكتاين يف مياه الشرب دبقدار 0,06
ميكروغراـ لليًت ،استناداً إىل جرعة معيارية مشتقة من دراسة للسمية النمائية لدى اعبرذاف (.)US EPA, 2016b
 -16وحبثت دراسة أجراىا فيسًتغرين وآخروف ) Vestergren et al. (2015مسألة تعرض اإلنساف عن طريق
اؼبنتجات االستهبلكية ووضعت الدراسة مبوذجاً لبلنبعاثات من اؼبنتجات االستهبلكية اؼبستوردة من الصُت
وخلصت إىل أف  9,3يف اؼبائة من ضبض البنتاديكافلوروكتانويك اؼبنصرؼ يف مياه الصرؼ الصحي و 0,2يف
اؼبائة من انبعاثات كحوؿ التيلومر الفلوروي  3:8يف اعبو يف النرويج يبكن أف تعزى إىل ىذه اؼبنتجات اؼبستوردة
إىل النرويج.

( )3تعرض اإلنساف بطريقة غَت مباشرة عن طريق البيئة قد وبدث من خبلؿ استهبلؾ األغذية (األظباؾ ،واحملاصيل ،واللحوـ
واأللباف) وشرب اؼبياه وكذلك استنشاؽ اؽبواء (.)ECHA, 2012
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 -18ويبُت ربليل عينات مصل الدـ أف ضبض البنتاديكافلوروكتانويك موجود بُت عامة السكاف يف ـبتلف
البلداف ( ;Emmett et al. 2006; Vestergren and Cousins, 2009; Fromme et al., 2009; Health Canada, 2013
.)CDC, 2015; Cho et al., 2015; Góralczyk et al., 2015; Wuttke et al., 2013; Vorkamp et al., 2014
 -11واستناداً إىل الدراسات اغبالية لًتكيزات ضبض البنتاديكافلوروكتانويك يف مصل الدـ/الببلزما بُت عامة
البالغُت األوروبيُت واألطفاؿ يف صبيع أكباء العامل ،وجد أف اؼبتوسط األوسط (واألقصى) ؼبستويات اغبمض يف
مصل الدـ يبلغ  )39( 2,3نانوغراـ/ملليلًت و )908( 6,4نانوغراـ/ملليلًت للبالغُت األوروبيُت واألطفاؿ يف
صبيع أكباء العامل ،على التوايل (ECHA, 2015a؛ وانظر أيضاً الوثيقة  UNEP/POPS/POPRC.12/INF/5لبلطبلع
()6
على قائمة بالدراسات).
 -900وقد قحدر بأف تركيزات ضبض البنتاديكافلوروكتانويك يف مصل الدـ والببلزما لدى اجملموعات السكانية
األوروبية تراوحت ما بُت أقل من  0,3إىل  40ميكروغراـ/ملليلًت ( Fromme et al., 2009; Vestergren and
 .)Cousins, 2009كما اكتحشف اغبمض بُت عامة السكاف األمريكيُت والسكاف الكنديُت دبن فيهم األطفاؿ يف
نونافيك وكذلك الكنديُت الذين يعيشوف يف احملميات حيث تراوحت تركيزات اؼبتوسط اؽبندسي بُت 9,21
و 3,3ميكروغراـ/لًت ( .)Health Canada, 2013; Wuttke et al., 2013 AMAP, 2015; CDC, 2015وعثر أيضاً
على مستويات من اغبمض يف اإلنساف يف صبيع أكباء القطب الشمايل ،ويف بعض البلداف مثل أيسلندا
والنرويج ،كانت مستويات اغبمض يف عينة السكاف أعلى مقارنة باؼبلوثات العضوية الثابتة األخرى ( AMAP,
 .)2015ووجدت دراسة أمريكية للصيادين الذكور األكرب سناً مستويات من اغبمض يف مصل الدـ فباثلة لعامة
سكاف الواليات اؼبتحدة ،ولوحظ أف زيادة السن فضبلً عن استهبلؾ الكحوؿ من العوامل اليت تساعد على
التنبؤ دبستويات اغبمض ( .)Christensen et al., 2016وتشَت عدة دراسات إىل أف تركيزات اغبمض بُت البالغُت
األسًتاليُت واغبوامل الدامبركيات تنخفض دبرور الوقت ()Toms et al., 2014; Bjerregaard-Olesen et al., 2016
وأف تركيزات اغبمض بُت األسًتاليات اللوايت يف سن اإلقباب أعلى مقارنة بأؼبانيا والواليات اؼبتحدة األمريكية
(.)Toms et al., 2014
 -909وىناؾ عدد قليل من التقارير اليت اكتشفت مستويات من ضبض البنتاديكافلوروكتانويك يف مصل الدـ
بُت العماؿ اؼبعرضُت مهنياً لو ( Guruge et al., 2005; Fromme et al., 2009; Freberg et al., 2010; Nilsson et
 .)al., 2010bويبدو أف الغبار داخل اؼبباين واعبسيمات العالقة اإلصبالية من مسارات التعرض اؼبهٍت اؽبامة يف
تصنيع اؼبواد الكيميائية الفلورية وتعترب مهمة يف السياقات احمللية أيضاً ( Gao et al., 2015; Eriksson and
 .)Kärrman, 2015; Tian et al., 2016ويف بعض اغباالت ،يبكن أف تعزى مستويات اغبمض اؼبرتفعة يف مصل
الدـ إىل حد كبَت إىل التعرض للمركبات اؼبرتبطة باغبمض مثل كحوؿ التيلومر الفلوروي Nilsson et al.,( 3:8
 .)2010a, 2010bوتكوف مستويات اغبمض أعلى بُت األشخاص الذين يعيشوف بالقرب من مرافق تصنيع اؼبواد
الكيميائية الفلورية مقارنة بعامة السكاف (.)Emmett et al., 2006; Oliaei et al., 2013; Hoffman et al., 2011
 -903وتفرز األمهات ضبض البنتاديكافلوروكتانويك عرب لنب األـ ،الذي ىو مصدر مهم لتعرض األطفاؿ
الذين يرضعوف رضاعة طبيعية ،والذين يكوف مستوى تعرضهم للحمض أعلى بكثَت من البالغُت ( Haug et al.,
( )6ذبدر اإلشارة إىل أنو غبساب اؼبتوسط األوسط (واألقصى) ؼبستويات اغبمض يف مصل الدـ الوارد يف الدراسة
 ،2015aأدرجت قيمة شاذة من دراسة ) Mondal et al., (2012يف اغبساب .ويف حالة إزالة ىذه القيمة الشاذة فإف اؼبتوسط
األوسط (واألقصى) ؼبستويات اغبمض يف األطفاؿ يبلغ  3,33نانوغراـ/ملليغراـ ( 93,1نانوغراـ/ملليغراـ).
ECHA,
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 .)2011كما ينتقل اغبمض إىل اعبنُت عن طريق اؼبشيمة ،وأشَت إىل أف إصبايل آيسومرات اغبمض اؼبتفرعة زبًتؽ
اؼبشيمة بكفاءة أكرب من األيسومَتات اػبطية ) .(Beeson et al. 2011كما خلص إىل أف الفًتات الزمنية الفاصلة
بُت الوالدات ترتبط ارتباطاً قوياً بزيادة تركيزات اغبمض بُت اغبوامل ،وردبا يعكس ذلك إعادة تراكم اغبمض يف
دـ األمهات اللوايت تتزايد الفًتات الزمنية الفاصلة بُت ضبلهن ( .)Brantsæter et al., 2013وبسبب التعرض
داخل الرحم والتعرض نتيجة لنب األـ ومياه الشرب ،تكوف تركيزات اغبمض يف مصل األطفاؿ حىت  93سنة من
العمر أكرب من الًتكيزات بُت أمهاهتم ( .)Mondal et al., 2012وتعترب الرضاعة الطبيعية مساراً مهماً للتعرض
للحمض فضبلً عن اؼبرور عرب اؼبشيمة (Umweltbundesamt AT, 2012, 2013; Carious et al., 2015; Forns et
al., 2015; Papadopoulou et al., 2015; Hanssen et al., 2013; Mogensen et al., 2015, Brantsæter et al.,

.)2013
 -902وتشَت الدراسات اؼبتعلقة بالرضاعة الطبيعية من األردف وإسبانيا وإيطاليا إىل أف مستويات ضبض
البنتاديكافلوروكتانويك أعلى بُت اؼبسنات ،وأف ىناؾ انتقاؿ أكرب للمواد الكيميائية البَتفلورية أثناء الرضاعة من
جانب النساء البكريَّات وبالتايل درجة تعرض أكرب للطفل األوؿ ؽبذه اؼبلوثات (Al-sheyab et al., 2015; Motas
.)Guzmàn et al., 2016; Barbarossa et al., 2013
 -904وأفادت دراسة حديثة عن اكتشاؼ ضبض البنتاديكافلوروكتانويك يف  36من أصل  20عينة من
عينات شعر اإلنساف بًتكيزات للحمض تًتاوح بُت  33و 64بيكوغراـ/غراـ شعر ودبتوسط  46بيكوغراـ/غراـ
شعر (.)Alves et al., 2015
 -903ويتخلص اإلنساف ببطء شديد من ضبض البنتاديكافلوروكتانويك مقارنة باألنواع األخرى مثل القوارض
واػبنازير والقرود ( )Olsen et al., 2007; Numata et al., 2014حيث يًتاوح عمر النصف بُت سنتُت و 4سنوات
( .)ECHA, 2014a; Olsen et al., 2007; Russell et al., 2015; Bartell et al., 2010; Han et al., 2012
 -906وتػ ػ ػ ػ ػرد معلومػ ػ ػ ػ ػات أكث ػ ػ ػ ػر تفصي ػ ػ ػ ػ ػبلً عػ ػ ػ ػ ػ ػن تع ػ ػ ػ ػ ػرض اإلنس ػ ػ ػ ػاف فػ ػ ػ ػ ػ ػي القس ػ ػ ػ ػم  3-2-3مػ ػ ػن الوثيقة
.UNEP/POPS/POPRC.12/INF/5
موجز لتعرض اإلنسان
 -906عادة ما وبدث تعرض اإلنساف ’’عن طريق البيئة‘‘ من خبلؿ استهبلؾ مياه الشرب واألغذية ،وعن
طريق استنشاؽ الغبار اؼبلوث داخل اؼبباين أو من اؼبنتجات االستهبلكية اليت ربتوي على ضبض
البنتاديكافلوروكتانويك واؼبركبات اؼبرتبطة بو .وقد اكتحشف ضبض البنتاديكافلوروكتانويك يف دـ اإلنساف ولنب األـ
يف بلداف ـبتلفة .ويعد الرضع معرضُت للحمض عن طريق الرضاعة الطبيعية أو مرور اغبمض عرب اؼبشيمة ،وتبُت
أف مستويات اغبمض أعلى بُت األشخاص الذين يعيشوف بالقرب من مرافق تصنيع اؼبواد الكيميائية الفلورية
مقارنة بعامة السكاف .وىناؾ أدلة على أف مستويات اغبمض تًتاكم يف اإلنساف وتتزايد مع تقدـ العمر.
ويتخلص اإلنساف ببطء شديد من اغبمض مقارنة باألنواع األخرى ويًتاوح عمر النصف اؼبقدر للحمض بُت
سنتُت و 4سنوات.
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4-٦

تقييم األخطار للنقاط الطرفية المثيرة للقلق
اآلثار الضارة على الكائنات البحرية
 -908وفقاً لعدة مصادر معلومات ،تشَت البيانات اؼبتاحة حالياً غبمض البنتاديكافلوروكتانويك إىل بعض
اآلثار الضارة على عدد من الكائنات اؼبائية .وعموماً ،تكوف السمية اؼبائية اغبادة منخفضة يف اختبارات السمية
اإليكولوجية القياسية ()NICNAS, 2015a؛ وتحبلحظ ظبية حادة معتدلة إىل منخفضة يف كائنات اؼبياه السطحية
دبا يف ذلك األظباؾ ،وظبية مزمنة منخفضة يف الكائنات القاعية (Environment Canada and Health Canada,
 .)2012وتشمل اآلثار الضارة انتقاؿ السمية بُت األجياؿ يف أوؿ جيل من النسل ) (Ji et al., 2008وبعض
السمية بسبب ضبض البنتاديكافلوروكتانويك يف طحالب اؼبياه العذبة (Elnabarawy et al., 1981; Ward et al.,
1995a, 1995b, 1996a, 1996b, 1996c; Boudreau, 2002; Thompson et al., 2004 as cited in Environment
)Canada and Health Canada, 2012; Latała et al., 2009

ويف الكائنات البحرية األخرى

( 3M Company

 .)1987a, 1990a, 1996a, b, c; Beach 1995a cited in Environment and Health Canada 2012وباإلضافة إىل
ذلك ،لوحظت بعض اآلثار اليت يسببها اغبمض على مبو األظباؾ ،وخاصة فيما يتعلق بتكاثرىا ( Ulhaq et al.
 .)2015; Wei et al., 2007; Wei et al., 2008وأظهرت دراسات على كائنات حبرية أخرى مثل ذكور البلطي اليت
تعيش يف اؼبياه العذبة وبلح البحر وفقمة حبر بايكاؿ آثاراً اسًتوجينية وحاالت تسمم يف الكبد والتهاب
وحساسية كيميائية ( .)Liu et al., 2007; Stevenson et al., 2006; Ishibashi et al., 2008أما الدراسات اؼبيدانية
اؼبتعلقة بآثار ضبض البنتاديكافلوروكتانويك على وظائف جهاز اؼبناعة ومعامل االختبارات السريرية للدـ يف
الدالفُت والسبلحف البحرية فقد كشفت عن زيادات يف مؤشرات االلتهاب واؼبناعة ( Peden-Adams et al.,
 .)2004a, 2004bكما لوحظت زيادة االستجابات اؼبشجعة غبدوث االلتهابات يف ذكور أظباؾ اؼبيداكا اليابانية
( .)Yang, 2010ولوحظ تنشيط مستقبِل  αاؼبستحث بناشرات البَتوكسيسوـ يف فقمة حبر البايكاؿ ( Ishibashi
 .)et al., 2008bوتشَت األدلة إىل أف ضبض البنتاديكافلوروكتانويك يبكن أف يؤدي إىل تفاقم اآلثار الضارة
الناصبة عن بعض أنواع اؼببيدات (.)Rodea-Palomares et al., 2015
اآلثار الضارة على الكائنات البرية
 -901مت تقييم آثار التعرض الفموي اؼبتكرر غبمض البنتاديكافلوروكتانويك يف اعبرذاف

( Loveless et al.,

;2006; Christopher and Marisa, 1977; Griffith and Long, 1980; Lau et al., 2006; Macon et al., 2011

 ،)Abbott et al., 2007; Wolf et al., 2007واعبرذاف

( ;Metrick and Marisa, 1977; Griffith and Long, 1980
( ;Goldenthal, 1978b

 )Goldenthal, 1978; Palazzolo, 1993; Biegel et al., 2001; Perkins et al., 2004والقرود
.)Griffith and Long, 1980; Thomford, 2001; Butenhoff et al., 2002ولوحظ تضخم خبليا الكبد يف كل
األنواع .ويف حالة اعبرعات األقل ،لوحظ البفاض وزف اعبسم فضبلً عن زيادة وزف الكبد والكلى .كما أشَت إىل
التحلل و/أو التنخر وحيد البؤرة أو متعدد البؤر ،مع تزايد الشدة يف حالة اعبرعات اليت تًتاوح بُت  9,3و93
ملليغراـ/كيلوغراـ لوزف اعبسم يف اليوـ يف اعبرذاف واعبرذاف .ولوحظت الوفيات يف حالة اعبرعات العالية
(.)ECHA, 2015a
 -990وقد مت ربديد مستوى أعلى جرعة تنعدـ فيها التأثَتات الضارة اؼببلحظة ( )NOAELومستوى أدىن
جرعة تبلحظ فيها التأثَتات الضارة ( )LOAELبواسطة دراسات أساسية وذات صلة بالنسبة لآلثار اؼبدروسة.
ويبلغ ىذاف اؼبستوياف فيما يتعلق بزيادة وزف الكبد وتضخم خبليا الكبد استناداً إىل دراسات السمية دوف اؼبزمنة
يف اعبرذاف  0,036ملليغراـ/كيلوغراـ لوزف اعبسم يف اليوـ و 0,64ملليغراـ/كيلوغراـ لوزف اعبسم يف اليوـ،
على التوايل ( .)ECHA, 2015a; Perkins et al., 2004ويبلغ أدىن مستوى ؼببلحظة التأثَتات الضارة بالنسبة
للسمية لدى األمهات  9ملليغراـ/كيلوغراـ لوزف اعبسم يف اليوـ استناداً إىل زيادة وزف الكبد ،وذلك على
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أساس دراسة السمية النمائية لدى اعبرذاف من اعبيل األوؿ ( .)Macon et al. 2011وخلصت دراسة
) (2009إىل أف أدىن مستوى ؼببلحظة التأثَتات الضارة بلغ  9,0ملليغراـ/كيلوغراـ لوزف اعبسم يف اليوـ لتأخر
مبو الغدة الثديية يف اعبيل األوؿ من النسل ( .)F1وأجرت دراسة ) Abbott et al. (2007حساباً ؼبستوى انعداـ
التأثَتات الضارة اؼببلحظة وخلصت إىل أنو يبلغ  0,2ملليغراـ/كيلوغراـ لوزف اعبسم يف اليوـ بالنسبة لبقاء
اؼبواليد على قيد اغبياة استناداً إىل التعرض النمائي للجرذاف.
White et al.

 -999وأظهرت دراسات السمية يف اعبرذاف أف ضبض البنتاديكافلوروكتانويك يقلل الدىوف يف مصل الدـ يف
حُت أنو يرفع ثبلثي الغليسَتيد الكبدي ،ردبا من خبلؿ تنشيط مستقبِل  αاؼبستحث بناشرات البَتوكسيسوـ
( .)Haugom and Spydevold, 1992; Bjork et al., 2011( )PPARαوأفادت دراسة  Butenhoff et al.عن ظهور
زيادة تعتمد على اعبرعة يف ثبلثي الغليسَتيد يف مصل الدـ للقرود وعن البفاض معتدؿ إىل البفاض ال يذكر يف
الكوليسًتوؿ مع زيادة اغبمض (.)Butenhoff et al., 2002
 -993وحدثت استثارة األوراـ يف اعبرذاف اليت تعرضت غبمض البنتاديكافلوروكتانويك .وأسفر تعرض اعبرذاف
بشكل مزمن للحمض إىل تزايد حاالت أوراـ الكبد ،وأوراـ/تضخم خلية ليديغ ،وأوراـ خلية البنكرياس العنيبية
يف ذكور جرذاف سرباغ-داويل ( .)Biegel et al., 2001ولوحظ ورـ الغدد الليفية الثديية يف إناث اعبرذاف يف دراسة
أخرى بشأف التعرض اؼبزمن للحمض على الرغم من التشكيك يف ىذه اؼببلحظات بعد أف أعاد فريق مستقل
من الباثولوجيُت (الفريق العامل اؼبعٍت بالباثولوجيا) فحص األنسجة وتوصل بإصباع اآلراء إىل أف أوراـ الغدد
الثديية مل تتأثر بالتعرض اؼبزمن للحمض (.)Hardisty et al., 2010; Butenhoff et al., 2012
 -992وتبُت الدراسات اليت أجريت على اغبيوانات أف ضبض البنتاديكافلوروكتانويك يزيد من حاالت الفقداف
الكامل للمواليد ،ووفيات بعد الوالدة ،وىبفض وزف جسم اعبنُت ،ويؤخر تكوف العظاـ ،ويغَت مبو الغدة الثديية
ويؤخر النضوج ،وظهر ذلك يف عدة دراسات لنمو اعبرذاف (وبعض دراسات مبو اعبرذاف) وفقاً للسبللة واعبرعة
ووقت التعرض ومدتو ( Lau et al., 2006; Abbott et al., 2007; Macon et al., 2011; White et al., 2007, 2009,
;2011; Wolf et al., 2007; Yang et al., 2009; Zhao et al., 2012b; Dixon et al., 2012, Suh et al., 2011

 .)Albrecht et al., 2013وجرى ربديد أدىن مستوى لآلثار الضارة اؼبلحوظة بالنسبة لسمية األـ دبقدار 9
ملليغراـ/كيلوغراـ من وزف اعبسم يف اليوـ وكاف مستوى انعداـ اآلثار الضارة اؼبلحوظة  0,2ملليغراـ/كيلوغراـ
من وزف اعبسم يف اليوـ ( .)Lau et al., 2006; Abbott et al., 2007واستعرض اؼبعهد الوطٍت لعلوـ الصحة البيئية
(الواليات اؼبتحدة) األدلة بالنسبة لتأثَتات ضبض البنتاديكافلوروكتانويك على مبو اعبنُت يف اغبيوانات ،وخلص
الباحثوف إىل أف ىناؾ أدلة كافية على ضعف مبو اعبنُت يف األنواع الثديية غَت البشرية (.)Koustas et al., 2014
 -994وقد ظهرت آثار التعرض للحمض أثناء اغبمل على مبو الغدة الثديية يف أمهات اغبيوانات اؼبستأنسة
اؼبرضعات وإناث اعبراء ( .)White et al., 2007, 2009واتضح أف التعرض غبمض البنتاديكافلوروكتانويك يف
النافذة اغبرجة لقابلية التأثر ( 96-90يوـ ضبل) وبدث تغيَتات يف الغدة الثديية يف نسل اعبرذاف من ؾبموعة
التمايز  .)Macon et al., 2011( )CD-1( 9وباإلضافة إىل ذلك ،فإف التعرض اؼبزمن عبرعة منخفضة من ضبض
البنتاديكافلوروكتانويك يقلل مبو الغدة الثديية يف جيل النسل األوؿ وكذلك جيل النسل الثاين ( Yang et al.
 .)2009والحظت دراسة ) Zhao et al. (2010أف ضبض البنتاديكافلوروكتانويك وبفز مبو الغدة الثديية يف اعبرذاف
من الفئة  .C57BL/6ويبكن أف تتحقق بعض التأثَتات اؼبستحثة النمائية/التكاثرية اؼبلحوظة والناذبة عن اغبمض
بسبب مستقبِل  αاؼبستحث بناشرات البَتوكسيسوـ ( .)Zhao et al., 2012b; Albrecht et al., 2013غَت أنو أشَت
35

UNEP/POPS/POPRC.12/11/Add.2

إىل أف التغيَتات يف مبو الغدة الثديية الناصبة عن اغبمض قد تعتمد على إنتاج الستَتويد يف اؼببايض وتكوف
مستقلة عن مستقبِل  αاؼبستحث بناشرات البَتوكسيسوـ (.)Zhao et al., 2010
 -993وىناؾ دراسات تشَت إىل أف ضبض البنتاديكافلوروكتانويك يبكن أف يغَت إنتاج ىرموف الستَتويد أو
يعمل بصورة غَت مباشرة عن طريق تأثَتات اؼببايض كوسيلة إلحداث اختبلالت يف الغدد الصماء (Zhao et al.,
 .)2010, 2012b; York, 2002; Butenhoff et al., 2004; Suh et al., 2011; Hines et al., 2009وأفيد بأف اغبمض
قد يغَت النضوج اعبنسي وتوقيت البلوغ إلناث وذكور نسل اعبرذاف ويف سبلالت متعددة من اعبرذاف ( York,
 ،)2002; Butenhoff et al., 2004, Yang et al., 2009; Dixon et al. 2012فبا يشَت إىل إعاقة التنظيم الطبيعي
ؽبرموف الستَتويد .وباإلضافة إىل ذلك ،لوحظت إعاقة التعبَت اعبيٍت عبينات ىرموف ؾبموعة بروالكتُت اؼبشيمة يف
مشيمة اعبرذاف اؼبعرضة للحمض أثناء اغبمل (.)Suh et al., 2011
 -996وىناؾ بعض اؼبؤشرات على التأثَتات اؼبناعية اليت ربدث بسبب ضبض البنتاديكافلوروكتانويك .وقد
أدى التعرض الغذائي قصَت األجل للحمض إىل البفاض يف وزف الغدة الصعًتية ،والبفاض يف عدد اػببليا
األصلية اؼبكونة للغدة الصعًتية واػببليا األصلية اؼبكونة للطحاؿ وضعف تركيب األجساـ اؼبضادة  IgMيف
اعبرذاف من السبللة  .)DeWitt et al., 2008; DeWitt et al., 2009; Qazi et al., 2009( C57BL/6كما أف نسل
أمهات اغبيوانات اؼبستأنسة الذي تعرض للحمض من فًتة اغبمل حىت الرضاعة أظهر بعد وصولو إىل سن البلوغ
تغَتاً يف االستجابات اؼبناعية مثل البفاض اػببليا  Tيف الطحاؿ وإنتاج اإلنًتلوكُت  90من ىذه اػببليا ( Hu et
 .)al., 2012وقد تبُت أيضاً أف اغبمض يزيد من إفراز اؽبيستامُت من اػببليا البدينة ( )Mast Cellsويؤدي كذلك
إىل تفاقم رد الفعل التحسسي احمللي اؼبعتمد على الغلوبولُت اؼبناعي ( )IgEيف اعبرذاف (.)Singh et al., 2012
وأخَتاً ،لوحظ ضعف اؼبناعة اػبلوية يف اػببليا  Tيف طائر السماف الياباين بعد التعرض غبمض
البنتاديكافلوروكتانويك عن طريق مياه الشرب ؼبدة شبانية أسابيع (.)Smits and Nain, 2013
 -996ويشدد مؤلفو وثيقة اؼبعلومات األساسية اؼبتعلقة بفرض قيود على ضبض البنتاديكافلوروكتانويك
( )ECHA, 2015aعلى أنبية تقييم الدراسات اليت أجريت على اعبرذاف بدالً من دراسات اعبرذاف كأساس لوضع
اؼبستوى اؼبشتق الذي ال وبدث تأثَتاً ( )DNELعندما يكوف ذلك مستنداً إىل الدراسات اليت أجريت على
حيوانات بسبب طوؿ العمر النصفي للحمض يف اعبرذاف مقارنة باعبرذاف.
 -998ومل تظهر الدراسات اليت أجريت على الدجاج أي نتائج ىامة من قبيل التغيَتات يف قباح فقس الفراخ
أو يف البارامًتات الكيميائية البيولوجية يف تركيزات تصل إىل  90ميكروغراـ/غراـ من الوزف الرطب للجنُت
وجرعات تصل إىل  9,0ملليغراـ/غراـ من وزف اعبسم ؼبدة  2أسابيع ( O‘Brien et al., 2009; Yeung et al.,
 .)2009غَت أف دراسة أجريت مؤخراً الحظت ظبية مبائية للحمض (تتمثل يف خفض نسبة بقاء األجنة) يف طائر
الغاؽ ( ،)Phalacrocorax carbo sinensisوطائر نورس الرقبة ( ،)Larus argentatusوالدجاج األبيض (Gallus
 ،)gallus domesticusوكاف الدجاج أكثر األنواع حساسية (.)Nordén et al., 2016
 -991وظهرت لدى الدودة األسطوانية اليت تعيش يف الًتبة ( )Caenorhabditis elegansتأثَتات فبيتة ،حيث
بلغ الًتكيز النصفي الفعاؿ ( )EC50قدرىا  2,83ملليمويل بعد ساعة من التعرض و 3,23ملليمويل بعد 48
ساعة من التعرض (.)Tominaga et al., 2004
( Cucumis

 -930وأظهرت الدراسات اليت أجريت على نباتات مثل اػبس ( ،)Lactuca sativaواػبيار
 ،)sativusوالكرنب الصيٍت ( ،)Brassica rapa chinensisوالقمح الربيعي ،والشوفاف والبطاطا ،والذرة ،وأعشاب
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الزواف آثار ضارة تعتمد على نوع النبات (مثل مبو اعبذور والتنخر) بسبب ضبض البنتاديكافلوروكتانويك
.)2008; Stahl et al., 2009

( Li,

 -939ويحكتشف ضبض البنتاديكافلوروكتانويك أساساً يف كبد الكائنات اغبية مثل الدب القطيب والفقمة
( ;Martin et al., 2004; Smithwick et al., 2005; Dietz et al., 2007; Sonne et al., 2008; Butt et al., 2007
 ،)Ishibashi et al., 2008ولكن مل يتم حىت اآلف توضيح اآلثار الضارة للحمض على تلك الكائنات اغبية.
وأظهرت دراسة ) Ishibashi et al., (2008تنشيط مستقبِل  αاؼبستحث بناشرات البَتوكسيسوـ يف كبد فقمة حبر
البايكاؿ ،ولكن مل يتم اإلببلغ عن أي تأثَتات ضارة يسببها اغبمض على الكبد .كما خلصت دراسة Sonne
) et al., (2008إىل أنو ليس من الواضح ما إذا كاف التعرض اؼبزمن للحمض يرتبط بآفات الكبد يف الدببة
القطبية ،ولكن من اؼبمكن أف يؤدي اغبمض بًتكيزات كافية يف الدبب القطبية إىل إحداث تغَتات كبدية.
 -933وخلصت دراسة ) Environment Canada and Health Canada (2012إىل أف م ِ
عامبلت اؼبخاطر
ح
( )PEC/PNECتشَت إىل البفاض احتماالت اؼبخاطر على الكائنات القاعية ،والثدييات الربية من التعرض
للًتكيزات اغبالية يف البيئة .بيد أنو وفقاً ؼبا ورد يف الدراسة ) ،ECHA (2014تؤدي خصائص اؼبواد الكيميائية
اؼبتسمة بالثبات والًتاكم البيولوجي والسمية إىل عدـ اليقُت يف تقدير اؼبخاطر على البيئة وصحة اإلنساف عند
إجراء تقييمات اؼبخاطر الكمية .وقد أفادت الوكالة األوروبية للمواد الكيميائية بأنو ال يبكن باستخداـ
األساليب اؼبتاحة حاليا ربديد تركيز ’’آمن‘‘ يف البيئة من بدرجة كافية من اؼبوثوقية تسمح دبعرفة اؼبخاطر
اؼبقبولة .وعبلوة على ذلك ،فنتيجة لثبات اؼبادة وميلها إىل الًتاكم والتضخم بيولوجياً يف ؾبموعة متنوعة من
الثدييات البحرية والربية ،وبسبب ظبيتها الكبدية واالذباه الزمٍت اؼبتصاعد لًتكيزات اغبمض يف الدببة القطبية
وبعض األنواع األخرى ،فإف تركيزات اغبمض يف الدببة القطبية يبكن أف تقًتب من مستويات تعرض تؤدي إىل
الضرر .ويف الواقع ،أشار ربليل لبلذباه الزمٍت إىل زيادة سنوية قدرىا  3,2يف اؼبائة يف مستويات اغبمض يف
الدببة القطبية بشرقي غرينلند يف الفًتة من عاـ  9184إىل عاـ .)Dietz et al., 2007( 3006
 -932وترد معلومات مفصلة عن اآلثار الضارة على الكائنات اغبية اؼبائية والربية يف وثيقة اؼبعلومات األساسية
(انظر الفرع  4-3من الوثيقة .)UNEP/POPS/POPRC.12/INF/5
موجز للتأثيرات السمية اإليكولوجية
 -934تكوف السمية اؼبائية اغبادة منخفضة يف اختبارات السمية اإليكولوجية القياسية؛ وتحبلحظ ظبية حادة
معتدلة إىل منخفضة يف الكائنات البحرية السطحية دبا يف ذلك األظباؾ ،وظبية مزمنة منخفضة يف الكائنات
القاعية .وتشمل اآلثار الضارة انتقاؿ السمية بُت األجياؿ يف جيل النسل األوؿ وبعض السمية بسبب ضبض
البنتاديكافلوروكتانويك يف طحالب اؼبياه العذبة وكائنات مائية أخرى.
 -933وىناؾ أدلة ذبريبية يف الكائنات الربية تبُت أف ضبض البنتاديكافلوروكتانويك يبكن أف وبدث تغيَتات يف
الكبد وتوقف عمل الغدد الصماء والسمية النمائية وتكوين األوراـ .وتشمل التأثَتات الضارة تغَتات يف النضوج
اعبنسي وتوقيت البلوغ وتغَتات يف مبو الغدة الثديية فضبلً عن استثارة ؾبموعة من األوراـ .وىناؾ بعض األدلة
على أف اغبمض يسبب تغَتات يف اعبهاز اؼبناعي .ويف النباتات ،يبكن أف يتسبب اغبمض يف تشوىات مرئية
ويغَت مبو اعبذور .وبسبب ميل ضبض البنتاديكافلوروكتانويك إىل الًتاكم بيولوجياً ،فقد تزيد تركيزاتو يف الدب
القطيب دبرور الوقت ،ويصل إىل مستويات تعرض تؤدي إىل الضرر.
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اآلثار الضارة على صحة البشر
 -936أجرت الوكالة األوروبية للمواد الكيميائية ،ووكالة ضباية البيئة يف الواليات اؼبتحدة ،ووزارتا الصحة
والبيئة الكنديتاف ،واؽبيئة األوروبية لسبلمة األغذية تقييماً لسمية ضبض البنتاديكافلوروكتانويك ( ECHA, 2011,
 .)2015a; Environment Canada and Health Canada, 2012; US EPA, 2006, 2016b; EFSA, 2008ووضع
االرباد األورويب تصنيفاً موحداً ملزماً قانوناً للحمض كمادة مسرطنة من الفئة  ،)Carc. 2( 3وكمادة مؤثرة على
التكاثر ( )Repr. 1Bوكمادة سامة لعضو ؿبدد مستهدؼ بالتعرض اؼبتكرر الفئة ( )STOT RE 1( 9الكبد) وفقاً
للقاعدة التنظيمية الصادرة عن االرباد األورويب رقم .3092/144
 -936وحيبتص ضبض البنتاديكافلوروكتانويك بسهولة بعد التعرض (االبتبلع) ويًتاكم يف مصل الدـ واألعضاء
عالية االمتصاص ،وال سيما يف الكبد والكلى ،ويرجع ذلك أساساً إىل ارتباط اغبمض بربوتينات األلبيومُت يف
الدـ .وال ىبضع اغبمض للتمثيل الغذائي أو التحوؿ البيولوجي يف اعبسم (Environment Canada and Health
 .)Canada, 2012; Post et al., 2012وكما ذكر آنفاً ،فإف العمر النصفي لطرح اغبمض بالنسبة للبشر طويل،
ويًتاوح ما بُت سنتُت و 4سنوات (.)Olsen et al., 2007; Russell et al., 2015
 -938وقد أظهرت الدراسات اليت أجريت على اغبيوانات أف ضبض البنتاديكافلوروكتانويك وبَتفلوروكتانوات
اؼبستحث
األمونيوـ (ملح ضبض البنتاديكافلوروكتانويك) يستثَتاف األوراـ ،وأشَت إىل التنشيط الكبدي ؼبستقبِل α
َ
بناشرات البَتوكسيسوـ كآلية الستثارة أوراـ الكبد ( .)Klaunig et al., 2003غَت أف أسلوب التنشيط الناىض
للمستقبل اؼبستحث بناشرات البَتوكسيسوـ واؼبقًتح ألوراـ الكبد واػبصيتُت والبنكرياس لدى اعبرذاف قد ال
يكوف مهماً بالنسبة للبشر .غَت أف األنبية بالنسبة للبشر مل ربدد بشكل قاطع وفقاً لؤلطر القائمة قبل عقد من
الزمن ( ،)Meek et al., 2003; Boobis et al., 2006كما مل زبترب مركبات اغبمض إلمكاناهتا اؼبسرطنة احملتملة يف
أي نوع من أنواع اغبيوانات اؼبخربية خببلؼ اعبرذاف (.)Environment Canada and Health Canada, 2012
وبالتايل ،خلصت عبنة تقييم اؼبخاطر التابعة للوكالة األوروبية للمواد الكيميائية إىل أف البيانات اؼبتعلقة بأسلوب
التنشيط ال تكفي الستنتاج أف األوراـ اليت تستثَتىا بَتفلوروكتانوات األمونيوـ يف اغبيوانات ليست ذات أنبية
للبشر ،وبالتايل ،يحصنف ضبض البنتاديكافلوروكتانويك كمادة مسرطنة من الفئة  .)Carc. 2( 3واستناداً إىل األدلة
احملدودة اؼبتعلقة بالبشر اليت تفيد بأف ضبض البنتاديكافلوروكتانويك يسبب سرطاف اػبصيتُت والكلى فضبلً عن
األدلة احملدودة اؼبتعلقة حبيوانات التجارب ،صنفت الوكالة الدولية لبحوث السرطاف اغبمض كمادة من مواد
اجملموعة 3باء (احملتمل أف تكوف مسرطنة للبشر) (.)Benbrahim-Tallaa et al., 2014; IARC, 2016
 -931ومن اؼبعروؼ أف ضبض البنتاديكافلوروكتانويك ينتقل إىل اعبنُت عرب دـ اغببل السري ،وإىل اؼبواليد عن
طريق لنب الثدي .واألجنة يف طور النماء واؼبواليد شديدو التعرض للسمية الناذبة عن ىذه اؼبادة ( US EPA
 .)2016bوتشَت التقارير إىل االرتباط الطردي بُت مستوى ضبض البنتاديكافلوروكتانويك يف عينات دـ األـ
ومستواه يف دـ اغببل السري يف العديد من دراسات التعرض اليت أجريت للمواليد يف إسبانيا والنرويج
( .)Manzano-Salgado et al., 2015; Gutzkow et al., 2012وبالنظر إىل أف بَتفلوروكتانوات األمونيوـ يبكن أف
تنتقل أيضاً إىل األطفاؿ الرضع عن طريق الرضاعة الطبيعية ،وافقت عبنة تقييم اؼبخاطر على تصنيف إضايف
للحمض يتعلق بالتأثَتات خبلؿ فًتة الرضاعة ( H362قد يسبب أضراراً لؤلطفاؿ الذين يرضعوف رضاعة طبيعية)
(.)ECHA, 2011
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الدراسات الوبائية
 -920حبثت العديد من الدراسات الوبائية التعرض واآلثار الصحية اؼبرتبطة بو بالنسبة للعماؿ وفئات سكانية
ـبتلفة .ومن أكرب الدراسات الوبائية واسعة النطاؽ بشأف ضبض البنتاديكافلوروكتانويك والبشر ىو مشروع
الصحة اؼبتعلق حبمض البنتاديكافلوروكتانويك ،والذي يبثل دراسة صحية على مستوى السكاف لتقييم ما إذا
كانت ىناؾ صلة ؿبتملة بُت التعرض للحمض واؼبرض يف اجملتمع .ويبكن االطبلع على اؼبعلومات األساسية
ذات الصلة دبشروع الصحة اؼبتعلق حبمض البنتاديكافلوروكتانويك ( )C8 Health Projectعلى شبكة اإلنًتنت
(.)C8 Science Panel, 2013
 -929ووجد أف ىناؾ ارتباطاً طردياً بُت التعرض غبمض البنتاديكافلوروكتانويك وارتفاع مستويات
الكوليسًتوؿ (مثبلً ارتفاع الكوليسًتوؿ يف الدـ) وكذلك بارامًتات الدىوف األخرى (مثل ضبض اليوريك ،ودىوف
مصل الدـ) يف الدراسات اليت مشلت عماؿ معرضُت للحمض مهنياً ( ،)Sakr et al., 2007واؼبقيمُت يف اؼبناطق
عالية التعرض للحمض ( Steenland et al., 2009; Steenland et al., 2010a; Frisbee et al., 2010; Fitz-Simon et
 )al., 2013وعامة السكاف ( )Eriksen et al., 2013; Nelson et al., 2010واألطفاؿ خاصة الذكور منهم (Qin et
.)al., 2016
 -923وكذلك تشَت أدلة من مشروع الصحة اؼبتعلق حبمض البنتاديكافلوروكتانويك ( )C8إىل االرتباط احملتمل
بُت التعرض للحمض وزيادة ـباطر اإلصابة بسرطاف اػبصيتُت و/أو الكلى (Barry et al., 2013; Vieira et al.,
 .)2013; Steenland, 2012وىناؾ عدد من التقارير اليت تشَت إىل عدـ مبلحظة أي ارتباط ذو أنبية بُت التعرض
للحمض وـباطر إصابة البشر بالسرطاف (.)Chang et al., 2014; Leonard et al., 2008; Eriksen et al., 2009
وتعًتؼ الدراسة اليت أجراىا إريكسن بإمكانية وجود ربيز لبعض اؼبعلومات اؼبتعلقة بآثار التعرض ( Eriksen et
 .)al., 2009ووفقاً ؼبا ورد يف دراسة ) ،IARC (2016ال توجد سوى أدلة ؿبدودة على تسبب ضبض
البنتاديكافلوروكتانويك يف السرطاف لدى البشر .وقد لوحظت صلة طردية مع سرطاف اػبصيتُت والكليتُت.
 -922ويرتبط التهاب القولوف التقرحي والتهاب اؼبفاصل الروماتويدي ارتباطاً طردياً بالتعرض غبمض
البنتاديكافلوروكتانويك بُت العماؿ (.)Steenland et al., 2015
 -924وأفيد بوجود آثار إقبابية ضارة يف بعض الدراسات الوبائية .فقد أشَت إىل ارتباط طردي بُت مستويات
اغبمض يف مصل الدـ ومعدؿ انقطاع الطمث يف عدة دراسات حيث زاد احتماؿ انقطاع الطمث يف وقت
مبكر لدى النساء اللوايت وقعن يف اػبمس األعلى من التعرض للحمض ( Taylor et al., 2013; Knox et al.,
 .)2011aبيد أنو أشَت إىل إمكانية وجود أثر عكسي ،أي كوف انقطاع الطمث اؼببكر يؤدي إىل ارتفاع
مستويات ضبض البنتاديكافلوروكتانويك ( .)Dhingra et al. 2016a, 2016bومعٌت ذلك أف النساء البليت ينقطع
لديهن الطمث يف وقت مبكر يبكن أف يتعرضن ػبطر ارتفاع مستويات ضبض البنتاديكافلوروكتانويك يف
أجسامهن .وأظهرت دراسة أخرى أجريت يف كندا ومشلت أكثر من  9 600امرأة احتماؿ البفاض اػبصوبة
بُت النساء اللوايت لديهن مستويات أعلى من اغبمض يف الببلزما ( .)Velez et al., 2015ويرتبط اغبمض اؼبوجود
يف مصل الدـ ارتباطاً طردياً بارتفاع ضغط الدـ الناجم عن اغبمل ( ،)Darrow et al., 2013ويرتبط االرتعاج
ووجدت مستويات أعلى
التشنجي ارتباطاً ضعيفاً دبستوى اغبمض ( .)Savitz et al., 2012; Stein et al., 2009ح
بيض اؼبػتَػ َعد ِد الكيسات (Vagi et al.,
من ضبض البنتاديكافلوروكتانويك لدى اؼبرضى البليت يعانُت من حمتَبلَ ِزَمةح اؼبػَ ِ ح
.)2014
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 -923وقد تكوف للتعرض غبمض البنتاديكافلوروكتانويك آثار على النمو لدى البشر .فمن ناحية ،ىناؾ
ارتباط عكسي بُت ضبض البنتاديكافلوروكتانويك والوزف عند الوالدة ،ومؤشر باندوراؿ لكتلة اعبسم وقياس ؿبيط
الرأس يف عدة دراسات تعرض مشلت ؾبموعات من األمهات واألطفاؿ ( Fei et al., 2007; Apelberg et al.,
 .)2007; Maisonet et al., 2012; Chen et al., 2012, Wu et al., 2012; Whitworth et al., 2012aوطبقت
منهجية ربليل تَػلَوي جديدة الستعراض األدلة الواردة يف  1دراسات متعلقة بالبشر ،وأظهرت نتائج ىذا التحليل
وجود أدلة كافية تشَت إىل أف التعرض للحمض خبلؿ فًتة النماء يقلل معدؿ مبو اعبنُت (;Johnson et al., 2014
 .)Lam et al., 2014ومن الناحية األخرى ،فإف أمهات الصغار ذوي الوزف اؼبنخفض عند الوالدة قد يكن
تعرضن لتغَت يف وظائف الكلي مثل توسع أقل غبجم الببلزما ،فبا يؤدي بالتايل إىل إعاقة التخلص من اغبمض
من خبلؿ الًتشيح الكبييب ( .)Whitworth et al., 2012b; Verner et al., 2015; Sagiv et al., 2015وعبلوة على
ذلك ،ىناؾ دراسات أخرى تفيد بعدـ وجود ارتباط كبَت بُت مستويات اغبمض يف مصل دـ األـ والوزف عند
الوالدة (.)Washino et al., 2009; Stein et al., 2009; Monroy et al., 2008; Hamm et al., 2010
 -926وتشمل اآلثار الضارة األخرى اؼببلغ عنها اليت لوحظت يف األطفاؿ واؼبراىقُت الذين لديهم مستويات
مرتفعة من اغبمض يف مصل الدـ :ضعف النمو العصيب (انظر أدناه) ،والسمنة اؼبفرطة ( Halldorsson et al.,
 ،)2012 ; Braun et al., 2016وارتفاع نسبة الدىوف يف الدـ ( ،)Geiger et al., 2014( )dyslipidemiaوتغَت
وظائف الكلى ( ،)Kataria et al., 2015والبفاض استجابة اؼبناعة اػبلطية (Grandjean et al., 2012; Grandjean
 ،)and Budtz-Jørgensen, 2013والبفاض مستويات عامل النمو  9الشبيو باألنسولُت واؽبرمونات اعبنسية
( ،)Lopez-Espinosa et al., 2016وارتفاع احتماالت اإلببلغ الذايت عن اغبساسية لؤلغذية ( Buser and
 )Scinicariello, 2016وتأخر سن البلوغ بُت الفتيات (.)Lopez-Espinosa et al., 2011; Holtcamp, 2012
السمية للجهاز العصبي لدى البشر
 -926جرى ربط ضعف النمو العصيب حبمض البنتاديكافلوروكتانويك .وقد لوحظت عبلقة عكسية بُت
تركيزات اغبمض يف مرحلة ما قبل الوالدة لدى األمهات ومبو اعبهاز العصيب ،حسبما يعرب عنو مؤشر النمو
العقلي ( ،)MDIيف النسل من اإلناث (وليس الذكور) حىت  6أشهر من العمر ،وذلك يف دراسة تعرض مشلت
ؾبموعة من اؼبواليد اليابانيُت (دراسة ىوكايدو) .غَت أف ىذه العبلقة مل تبلحظ يف النسل البالغ  98شهراً من
العمر ( .)Goudarzi et al., 2016كما مل يبلحظ ارتباط بُت مستويات اغبمض والوزف عند الوالدة يف نفس
ؾبموعة الدراسة ( .)Washino et al., 2009وتشَت التقارير إىل وجود ارتباطات عكسية ذات داللة إحصائية بُت
اغبمض وضعف الذاكرة ( .)Gallo et al., 2013ومن الناحية األخرى ،أشارت دراسات أخرى إىل عدـ وجود
ارتباط بُت التعرض للحمض وضعف مبو اعبهاز العصيب أو السلوؾ (.)Chen et al., 2013; Stein et al., 2013
 -928وقد أجرى الربنامج الوطٍت للدراسات السمية التابع للمعهد الوطٍت لعلوـ الصحة البيئية يف الواليات
اؼبتحدة استعراضاً وتقييماً منهجيُت لؤلدلة اؼبتعلقة بالتعرض غبمض السلفونيك البَتفلوروكتاين وضبض
البنتاديكافلوروكتانويك وما ينتج عنو من آثار صحية مناعية ،من أجل ربديد ما إذا كاف التعرض ألي من
اؼبادتُت يرتبط بالسمية اؼبناعية لدى البشر .ونشر الربنامج مشروع استنتاجاتو يف حزيراف/يونيو  3096استناداً
إىل بيانات اآلثار الصحية اؼبستقاة من  22دراسة بشرية و 12دراسة حيوانية و 36دراسة لؤلجنة يف
األنابيب/دراسة آلية ـبتربية يبكن االعتماد عليها يف ىذا الغرض ،فخلص إىل أف ضبض البنتاديكافلوروكتانويك
يفًتض أنو ينطوي على خطر مناعي للبشر .واستند الربنامج يف استنتاجو ىذا بصورة أساسية إىل األدلة اليت
تفيد بكبت اغبمض لبلستجابة اؼبناعية لؤلجساـ اؼبضادة وزيادتو للحساسية ،فضبلً عن أدلة إضافية مستمدة
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بصورة رئيسية من الدراسات الوبائية تشَت إىل أف ضبض البنتاديكافلوروكتانويك يحضعف مقاومة اعبسم لؤلمراض
اؼبعدية ويزيد من انتشار األمراض (.)US NIEHS, 2016
السمية لجهاز المناعة
 -921لوحظ البفاض استجابة اؼبناعة اػبلطية يف دراسات قليلة
 .)2014; Kielsen et al., 2015وعلى وجو اػبصوص ،ترتبط اؼبستويات اؼبرتفعة من ضبض البنتاديكافلوروكتانويك
يف مصل الدـ بتدين كمية األجساـ اؼبضادة اؼبنتجة وال سيما لفَتوس اإلنفلونزا  ،A/H3N2كما ترتبط بزيادة
ـباطر عدـ بلوغ تركيزات األجساـ اؼبضادة عتبة اغبماية البلزمة ( .)Looker et al., 2014ويف دراسة تعرض وطنية
جملموعة اؼبواليد الدامبركيُت ،أفيد بأف التعرض للحمض يف مرحلة ما قبل الوالدة ال يرتبط بزيادة ـباطر األمراض
اؼبعدية اليت تستدعي اؼبعاعبة يف اؼبشايف يف مرحلة الطفولة اؼببكرة؛ غَت أنو عندما مت تصنيف التحليل حسب نوع
اعبنس ،أظهرت الفتيات ـباطر أعلى قليبلً لدخوؿ اؼبشايف نتيجة لؤلمراض اؼبعدية اؼبرتبطة بارتفاع مستويات
اغبمض لدى األمهات (معدؿ اإلصابة أعلى بنسبة  9,64للربع األعلى باؼبقارنة مع الربع األدىن) ( Fei et al.,
.)2010
( Grandjean et al., 2012; Looker et al.,

 -940وباستخداـ بيانات من دراسة للسمية عبهاز اؼبناعة لدى األطفاؿ ( ،)Grandjean et al., 2012مت
حساب اعبرعات القياسية (حد أدىن من الثقة) ( )BMDLحبوايل  0,2نانوغراـ/ملليلًت للحمض من حيث
االلبفاض يف تركيز مضادات معينة يف مصل الدـ .وباستخداـ عامل عدـ ثقة قدره عشرة ؼبراعاة قابلية التأثر
الفردية ،ستؤدي اعبرعات القياسية إىل تركيز للجرعة اؼبرجعية يف مصل الدـ قدره  0,9نانوغراـ/ملليلًت أو أقل.
اختالل الغدد الصماء
 -949يبدو أف نتائج الدراسات تشَت إىل وجود تأثَت غبمض البنتاديكافلوروكتانويك على جهاز الغدد
الصماء .وقد يؤدي التعرض للحمض قبل الوالدة إىل تغيَت تركيزات التستوستَتوف لدى اإلناث ( Maisonet et
 ،)al., 2015وأشَت أيضاً إىل ارتباط عكسي بُت مستقبِبلت اؽبرموف  )PTH2R( 3والتعرض للحمض يف دراسة
مشلت  981امرأة ( .)Galloway et al., 2015أما بالنسبة للرجاؿ ،أشارت دراسة ) La Rocca et al. (2015إىل
وجود عبلقة عكسية بُت مستوى اغبمض يف مصل الدـ يف الرجاؿ والتعبَت عن مستقبِبلت نووية مثل
مستقبِبلت االسًتوجُت واألندروجُت .كما لوحظ انقطاع الطمث مبكراً بُت النساء اللوايت لديهن مستويات
مرتفعة من اغبمض يف مشروع الصحة ( )C8اؼبتعلق حبمض البنتاديكافلوروكتانويك ( Knox et al., 2011a,
.)2011b
 -943ويشار إىل أف ضبض البنتاديكافلوروكتانويك يعمل كاؼبركبات اؼبسماة ’مسببات السمنة‘ ()obesogene
ومثل اؼبركبات األخرى اليت تؤدي إىل اختبلؿ الغدد الصماء واليت يبكن أف تؤثر مباشرة على الربيطات
ؼبستقبِبلت اؽبرمونات النووية أو تؤثر على العناصر يف مسارات إرساؿ إشارات التمثيل الغذائي .وأوضحت
دراسة توقعية أجريت على ؾبموعة من البشر وجود ارتباط بُت التعرض عبرعة منخفضة من اغبمض يف حالة
 633امرأة دامبركية حامل والتأثَتات اؼبسببة للسمنة يف نسلها عند بلوغ  30سنة من العمر .وارتبطت تركيزات
اغبمض لدى األمهات ارتباطاً طردياً بأنسولُت مصل الدـ ومستويات ىرموف اللبتُت وارتباطاً عكسياً دبستويات
األديبونيكتُت يف النسل من اإلناث ( .)Halldorsson et al., 2012ومن الناحية األخرى ،فإف مشروع الصحة
( )C8اؼبتعلق حبمض البنتاديكافلوروكتانويك خلص إىل أف التعرض للحمض يف مرحلة مبكرة من العمر ال يرتبط
دبخاطر زيادة الوزف والسمنة بعد مرحلة البلوغ (.)Barry et al., 2014
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 -942وتشَت األدلة من عدة دراسات وبائية إىل وجود ارتباط بُت التعرض غبمض البنتاديكافلوروكتانويك
والتغَتات يف ىرمونات درقية ـبتلفة تؤدي إىل تغَت وظائف الغدة الدرقية ،فبا يسفر عن أمراض الغدة الدرقية مثل
ضعف نشاط الغدة الدرقية ونشاطها اؼبفرط ( Shrestha et al., 2015; Lopez-Espinosa et al., 2012; Knox et
 .)al., 2011b; Kim et al., 2011; Melzer et al., 2010; C8 Science Panel, 2013; Yang et al., 2016ولكن
دراسات أخرى أفادت عن نتائج متضاربة بشأف العبلقة بُت التعرض للحمض وأمراض الغدة الدرقية (مثبلً عبلقة
عكسية بُت فرط نشاط الغدة الدرقية دوف السريري وضبض البنتاديكافلوروكتانويك أو عدـ وجود ارتباط بُت
ضعف نشاط الغدة الدرقية واغبمض (على النحو اؼبوجز يف Steenland et al., 2010b and C8 Science Panel,
.)2013
 -944وجرى يف دراسة ـبتربية ربليل التأثَت احملتمل غبمض البنتاديكافلوروكتانويك على النشاط العابر ؼبستقبِل
االسًتوجُت ومستقبِل االندروجُت فضبلً عن نشاط إنزيبات األروماتاز ،وتبُت أف اغبمض يستثَت بشكل كبَت
النشاط العابر ؼبستقبِل االسًتوجُت ولكنو يعمل كمضاد ؼبستقبِل االندروجُت على كبو يعتمد على الًتكيز.
وباإلضافة إىل ذلك ،عندما مت خلط ضبض البنتاديكافلوروكتانويك بستة مركبات بَتفلورية ،لوحظ وجود تأثَت
للخليط يتجاوز أثر اإلضافة على وظيفة مستقبل االندروجُت ،فبا يؤكد أنبية النظر يف التأثَت التجميعي ؼبركبات
اؼبواد الكيميائية البَتفلورية عند تقييم اؼبخاطر الصحية ذات الصلة ( Kjeldsen and Bonefeld-Jørgensen,
.)2013
 -943ووفقاً لدراسة ) ،Su et al., (2016أظهر ضبض البنتاديكافلوروكتانويك تأثَتاً وقائياً ؿبتمبلً ضد اغبساسية
اؼبفرطة ذباه اعبلوكوز وـباطر اإلصابة دبرض السكري.
 -946وترد معلومات مفصلة عن اآلثار الضارة على صحة البشر يف وثيقة اؼبعلومات األساسية (انظر الفرع
 4-3من الوثيقة .)UNEP/POPS/POPRC.12/INF/5 INF
موجز لآلثار الضارة على صحة البشر
( Repr.

 -946يحصنّف ضبض البنتاديكافلوروكتانويك كمادة مسرطنة ( ،)Carc. 2وكمادة مؤثرة على التكاثر
 )1Bوكمادة سامة لعضو ؿبدد مستهدؼ بالتعرض اؼبتكرر الفئة ( )STOT RE 1( 9الكبد) وفقاً للقاعدة
التنظيمية الصادرة عن االرباد األورويب رقم  .3092/144وصنفت الوكالة الدولية لبحوث السرطاف أيضاً
اغبمض كمادة من مواد اجملموعة 3باء (احملتمل أف تكوف مسرطنة للبشر) .وأشَت إىل وجود آثار صحية ضارة
(مثل ارتفاع مستويات الكوليسًتوؿ ،وتغَت التأثَتات اإلقبابية/النمائية ،واختبلؿ الغدد الصماء ،وضعف مبو
اعبهاز العصيب ،فضبلً عن زيادة ـباطر اإلصابة بالسرطاف نتيجة تعرض البشر للحمض .وقد أثبتت البيانات
العلمية تسبب ضبض البنتاديكافلوروكتانويك للسمية اؼبناعية ،وال سيما كبت استجابة األجساـ اؼبضادة لدى
البشر .وعلى الرغم من أف ىذه النتائج ؿبدودة ،فإف اآلثار الصحية الضارة اؼببلغ عنها تشَت إىل وجود شواغل
إضافية بشأف الصحة العامة.

-3

تجميع المعلومات
 -948يحصنع ضبض البنتاديكافلوروكتانويك منذ عاـ  9146ويحصنع حالياً أساساً على ىيئة ملح
بَتفلوروكتانوات األمونيوـ .وزاد حجم اإلنتاج العاؼبي تدرهبياً على مر الزمن مع استمرار اإلنتاج ،على سبيل
اؼبثاؿ ،يف الصُت.
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 -941وتتسم اؼبركبات اؼبرتبطة حبمض البنتاديكافلوروكتانويك بالقدرة على التحلل إىل ضبض
البنتاديكافلوروكتانويك وبالتايل اؼبسانبة يف تركيزات اغبمض يف البيئة الطبيعية .ومن اؼبستبعد أف تؤدي إجراءات
مكافحة ضبض البنتاديكافلوروكتانويك وملح بَتفلوروكتانوات األمونيوـ وحدىا إىل تقليل أو إزالة الًتكيزات البيئية
بالكامل .وعلى وجو اػبصوص ،مت ربديد كحوالت الفلوروتيلومر ( )FTOHsكمصدر ؿبتمل للحمض .وتسهم
العديد من اؼبصادر اؼبباشرة وغَت اؼبباشرة غبمض البنتاديكافلوروكتانويك وأمبلحو واؼبركبات اؼبرتبطة بو يف
اإلطبلقات اإلصبالية من اغبمض يف البيئة .والنواقل الرئيسية لبلنبعاث ىي اؼبياه ومياه الصرؼ الصحي
وجسيمات الغبار واؽبواء.
 -930وتحستخدـ البوليمرات الفلورية والبوليمرات القائمة على التيلومرات الفلورية ( )FTPيف العديد من
القطاعات ألغراض ـبتلفة ،دبا يف ذلك تصنيع الطبقات اػبارجية اؼبقاومة للبقع وللمياه على اؼبنسوجات
والسجاد؛ واػبراطيم والكببلت واغبلقات اغباشية؛ والطبقات غَت البلصقة ألواين الطبخ؛ ومنتجات العناية
الشخصية .وتوجد آثار اغبمض أيضاً يف بعض الرغاوي اؼبائية ؼبكافحة اغبريق.
 939واستناداً إىل األدلة التجريبية اؼبتاحة ،يستنتج أف ضبض البنتاديكافلوروكتانويك مستقر وثابت للغاية يف
لبيئة الطبيعية .ومن اؼبستبعد أف يتحلل ضبض البنتاديكافلوروكتانويك ربت الظروؼ السائدة يف البيئة الطبيعية،
ويتبُت أف فًتات عمره النصفي طويلة يف البيئة .وتوضح بيانات الرصد أف ضبض البنتاديكافلوروكتانويك اؼبوجود
يف الًتبة يرتشح مع مرور الوقت ويبكن أف يكوف مصدراً طويل األجل لتلوث اؼبياه اعبوفية.
 -933وقد عثر على ضبض البنتاديكافلوروكتانويك يف الكائنات اغبية البحرية والربية وكائنات اؼبياه العذبة يف
صبيع أكباء العامل ،ووبدث الًتاكم البيولوجي للحمض عرب اؼبستويات الغذائية .ويزداد تقييم الًتاكم البيولوجي
غبمض البنتاديكافلوروكتانويك تعقيداً بسبب خصائصو الفيزيائية كمادة خافضة للتوتر السطحي ،فبا هبعل
التحليل لوضع قيم لوغاريتم معامل التفرؽ يف األوكتانوؿ واؼباء  Kowغَت فبكن مباشرة .ويًتاكم اغبمض ويتضخم
بيولوجياً يف اغبيوانات اليت تتنفس اؽبواء واألنواع الربية األخرى دبا فيها البشر ولكن ليس يف اغبيوانات اليت
تتنفس يف اؼبياه نظراً ألف األظباؾ تطرح ىذا اغبمض عن طريق خياشيمها.
 -932ويكشف رصد كل من اؼبياه والثلوج واؽبواء والرواسب والكائنات اغبية يف اؼبواقع النائية عن وجود
ضبض البنتاديكافلوروكتانويك .وباؼبثل ،فإف بيانات النمذجة البيئية وغَتىا من اؼبعلومات حسب ّكن من استنتاج أف
ضبض البنتاديكافلوروكتانويك يستويف معيار االنتقاؿ بعيد اؼبدى.
 -934ووبدث تعرض البشر غبمض البنتاديكافلوروكتانويك عرب ما يتناولونو من الغذاء ومياه الشرب ،ومن
التعرض للغبار اؼبلوث داخل اؼبباين أو للمنتجات االستهبلكية اليت ربتوي على ضبض البنتاديكافلوروكتانويك
واؼبركبات اؼبرتبطة بو .وقد بينت الدراسات وجود ضبض البنتاديكافلوروكتانويك يف البشر ،وال سيما يف عينات
الدـ ولنب األـ .ويتعرض كل من األجنة واؼبواليد للحمض عن طريق الرضاعة الطبيعية أو عرب اؼبشيمة .وأسفر
التعرض اؼبهٍت أو التعرض نتيجة القرب من مواقع اإلنتاج إىل مستويات من اغبمض يف مصل الدـ أعلى من
تلك اليت تظهر لدى عامة السكاف .ويتخلص البشر ببطء شديد للغاية من اغبمض مقارنة بأنواع الكائنات
األخرى .والعمر النصفي لطرح البنتاديكافلوروكتانويك من دـ اإلنساف طويل ،حيث يًتاوح ما بُت سنتُت و4
سنوات.
 -933ويؤثر ضبض البنتاديكافلوروكتانويك تأثَتاً ضاراً على كل من األنواع الربية واؼبائية .وتشَت بيانات السمية
اإليكولوجية إىل ظبية حادة منخفضة يف الكائنات اغبية اؼبائية .وىناؾ أيضاً أدلة ذبريبية بالنسبة للكائنات الربية
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تشَت إىل احتماؿ استثارة اغبمض لتغيَتات يف وظائف الكبد ،ووظائف الغدد الصماء ،والنمو ،فضبلً عن
االستجابات اؼبناعية ،وقد ظهرت استثارة األوراـ يف اعبرذاف اليت تعرضت غبمض البنتاديكافلوروكتانويك .ومل
توضح حىت اآلف اآلثار الضارة للحمض على الكائنات اغبية ،ولكن بسبب نزعة اغبمض إىل الًتاكم البيولوجي،
فإف تركيزاتو يف الكائنات اغبية ،ال سيما يف الدببة القطبية ،قد تتزايد دبرور الوقت ،وتقًتب من التعرض الذي
يؤدي إىل الضرر.
 -936ويصنّف ضبض البنتاديكافلوروكتانويك وفقاً ؼبعايَت نظاـ االرباد األورويب اؼبنسق عاؼبياً لتصنيف اؼبواد
الكيميائية ووظبها كمادة مسرطنة ( ،)Carc. 2وكمادة مؤثرة على التكاثر ( )Repr. 1Bوكمادة سامة لعضو ؿبدد
مستهدؼ بالتعرض اؼبتكرر الفئة ( )STOT RE 1( 9الكبد) (القاعدة التنظيمية لبلرباد األورويب رقم
 .)3092/144وصنفت الوكالة الدولية لبحوث السرطاف أيضاً اغبمض كمادة من مواد اجملموعة 3باء اؼبسرطنة
فيما يتعلق بصفة خاصة بسرطاف اػبصيتُت والكلى .وخلص أيضاً يف الدراسات الوبائية إىل وجود ارتباط بُت
تعرض البشر للحمض وارتفاع الكوليسًتوؿ ،واألمراض االلتهابية ،والتهاب القولوف التقرحي ،ومرض الغدة
الدرقية ،والتأثَتات اؼبناعية ،وارتفاع ضغط الدـ الناجم عن اغبمل ،واختبلؿ الغدد الصماء وضعف النمو العصيب
وكذلك اإلقبايب ،ولكن ىناؾ حاجة إىل مزيد من األدلة لتحديد العبلقة بُت اغبمض واآلثار الصحية اليت تتم
مبلحظتها.

 -4البيان الختامي
 -936يحستخدـ ضبض البنتاديكافلوروكتانويك وآيسومَتاتو وأمبلحو (منذ أواخر األربعينات) واؼبركبات اؼبرتبطة
بو (منذ الستينات) على نطاؽ واسع على الصعيد العاؼبي .غَت أف األدلة اؼبتزايدة على اآلثار الصحية والبيئية
تعٍت أف الشواغل اؼبتعلقة باستخداـ اغبمض قائمة منذ عدد من العقود .وقد وضعت رقابة تنظيمية أكثر صرامة
وازبذت إجراءات طوعية من جانب الصناعة للتخلص التدرهبي من إنتاج اغبمض واستخدامو منذ عاـ .3006
 -938وقد َّ
تبُت أف ضبض البنتاديكافلوروكتانويك شديد الثبات ولو القدرة على االنتقاؿ ؼبسافات طويلة بعيداً
عن نقطة االستخداـ .ويتضح ذلك من بيانات رصد اغبمض يف اؽبواء واؼبياه والًتبة/الرواسب والكائنات اغبية
يف اؼبواقع احمللية والنائية مثل القطب الشمايل .وباإلضافة إىل ذلك ،توجد اؼبركبات اؼبرتبطة حبمض
البنتاديكافلوروكتانويك يف البيئة الطبيعية ويبكنها أف تتحلل فيها وتتحوؿ إىل ضبض البنتاديكافلوروكتانويك ،فبا
يساعد كذلك على انتقاؿ ىذه اؼبواد ؼبسافات بعيدة .ويبكن أف يًتاكم اغبمض بيولوجياً يف الثدييات اليت
تتنفس اؽبواء ولدى األنواع الربية األخرى ،دبا يف ذلك البشر .كما توجد أدلة توضح اآلثار الضارة احملتملة
للحمض على كل من األنواع البيئية والبشر.
 -931واستناداً إىل ثبات ضبض البنتاديكافلوروكتانويك وتراكمو البيولوجي وظبيتو يف الثدييات ،دبا يف ذلك
البشر وانتشاره يف أركاف البيئة ،يحستنتَج أف اغبمض وآيسومَتاتو وأمبلحو واؼبركبات اؼبرتبطة بو اليت تتحلل إىل
ضبض البنتاديكافلوروكتانويك ،نتيجة النتقاؽبا بعيد اؼبدى يف البيئة ،من اؼبرجح أف تؤدي إىل آثار ضارة كبَتة
على صحة البشر والبيئة ،فبا يتطلب ازباذ إجراء عاؼبي بشأهنا.
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