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مبادرة مشرتكة بني جمعية الغدد الصامء )(Endocrine Societyومنظمة  IPENلرفع
الوعي العاملي باملواد باملواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء.
إن جمعية الغدد الصامء ) ،(Endocrine Societyالتي
تأسست يف عام  ،1916هي أقدم وأكرب وأنشط منظمة يف العامل
مك َّرسة إلجراء األبحاث حول الهرمونات واملامرسة الرسيرية
ألمراض الغدد الصامء .وتتألف عضوية جمعية الغدد الصامء
من أكرث من  18,000من العلامء واألطباء واملعلمني واملمرضني
واملمرضات والطالب من أكرث من  100دولة .وميثل أعضاء
الجمعية كافة االهتاممات األساسية والتطبيقية والرسيرية يف
أمراض الغدد الصامء .ومن بني أعضاء الجمعية ،يوجد كبار الخرباء العامليني يف مجال اآلثار الصحية للمواد الكيميائية
املسببة الختالل الغدد الصامء ).(EDCs
كان أعضاء جمعية الغدد الصامء يف طليعة التقدم العلمي يف مجال املواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء
) (EDCsمنذ أن تم التعرف ألول مرةعىل أن املواد الكيميائية قد تكون لها تأثريات خارجية عىل الغدد الصامء .وقد
عقدت الجمعية أول لقاء جامهريي لها حول املواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء بالتزامن مع اجتامعها
السنوي املنعقد يف سان فرانسيسكو يف عام  .2009وكان البيان العلمي التاريخي للجمعية حول املواد الكيميائية املسببة
الختالل الغدد الصامء ،والصادر يف عام  ،2009أول مراجعة شاملة ألدبيات املواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد
الصامء ،ومثَّل أول بيان جامهريي حول تلك القضية من جمعية طبية دولية كربى.
متثل منظمة  IPENشبكة عاملية رائدة من  700منظمة غري حكومية ) (NGOsتعمل يف أكرث من  100بلدا ً من الدول
النامية والبلدان التي متر اقتصاداتها مبرحلة انتقالية .تعمل منظمة  IPENعىل وضع وتنفيذ سياسات ومامرسات آمنة
حول استخدام املواد الكيميائية لحامية صحة اإلنسان والبيئة.
وتقوم املنظمة بذلك عن طريق بناء قدرات املنظامت األعضاء
فيها لتنفيذ األنشطة امليدانية ،والتعلم من عمل بعضها البعض،
والعمل عىل املستوى الدويل لتحديد األولويات ووضع سياسات
جديدة .أما رسالتها فهي تحقيق مستقبل خال من املواد السامة
للجميع.
وقد شاركت املنظمة  IPENيف عملية النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية ( )SAICMمنذ عام ،2003
وساعدت شبكتها العاملية يف وضع اإلطار الدويل لسياسات النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية للمواد الكيميائية .عند
تأسيسها يف عام  ،1998ركزت املنظمة  IPENعىل دفع عجلة التنمية وتنفيذ اتفاقية استوكهومل بشأن امللوثات العضوية
الثابتة .أما اليوم ،فتشمل مهمتها أيضا تعزيز اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية من خالل عملية SAICM

(حيث أنها تحتل مقعد منظمة الشأن العام يف مكتب  ،)SAICMووقف انتشار املعادن السامة ،وبناء حركة
من أجل مستقبل خال من املواد السامة.
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املؤلفون
نيابة عن جمعية الغدد الصامء ،قاد األشخاص التالية أسامؤهم عملية وضع املحتوى العلمي لهذه الوثيقة.

املؤلف الرئييس:
د .أندريا س.غور ،جامعة تكساس يف أوسنت
د .ديفيد كروز ،جامعة تكساس يف أوسنت
د .لوريتا ل .دوان ،جمعية الغدد الصامء
د .ميشيل ال مرييل ،جامعة كاليفورنيا يف ديفيس
د .هيذر باتيسال ،جامعة والية نورث كارولينا
د .آمي زوتا ،جامعة جورج واشنطن

شكر وتقدير
تود جمعية الغدد الصامء ومنظمة  IPENأن ت ّنوه باملساهامت املقدمةإىل هذه الوثيقة من قبل فريق املوارد يف منظمة
تعب
 IPENبقيادة الدكتورة مرييل واتس ،والدكتورة أولغا سربانسكايا ،والدكتور جوزيف ديغانغي .وباإلضافة إىل ذلكِّ ،
منظمة  IPENعن شكرها لألشخاص التالية أسامؤهم ملساهمتهم يف إعداد هذه الوثيقة :تادييس أمرية ،وبيورن بيلر،
وفرناندو بيخارانو ،وألكسندرا كاتربو ،وجاياكومار تشيالتون ،وسامية الغريب ،وماريان لويد سميث ،وغوين ليونز ،وبام
ميلر ،وباسكت تانسك ،وكثريون غريهم.
وتق ّر منظمة  IPENبأنه قد تم إخراج هذه الوثيقة مبساهامت مالية من الهيئة السويدية للمساعدات التعاونية للتنمية
العامة عرب الجمعية السويدية للحفاظ عىل الطبيعة ( .)SSNCال ينبغي بالرضورة أخذ اآلراء املوجودة هنا عىل أنها
تعكس الرأي الرسمي ألي من هذه الجهات املانحة ،مبا يف ذلك  SSNCأو الجهات املانحة لها.
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متهيد
تزايد يف السنوات األخرية الفهم العلمي لآلثار الصحية للمواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء ( ،)EDCsويف
عام  ،2012دخلت هذه القضية إىل ساحة السياسات الكيميائية الدولية عن طريق النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية
للمواد الكيميائية ( )SAICMكام هو موضح يف امللحق األول .ميثل  SAICMإطارا ً للسياسات العامة ألصحاب
املصلحة املتعددين لتعزيز اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية بهدف ضامن أن يتم إنتاج واستخدام املواد الكيميائية،
بحلول عام  ،2020بطرق تحد من اآلثار السلبية الكبرية عىل البيئة وعىل صحة اإلنسان.
لزيادة الوعي العاملي باملواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء ( ،)EDCsتضافرت جهود جمعية الغدد
الصامء واملنظمة  IPENلوضع هذا الدليل عن املواد  .EDCsيستمد الدليل نقاط القوة املوجودة لدى كل من
املنظمتني لتقديم صورة أكرث شموال عن التعرض العاملي للمواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء واملخاطر
الصحية التي ميكن لكل منها أن تحدثها وحدها .وساهم الكتَّاب يف جمعية الغدد الصامء يف إعداد املحتوى العلمي
واملتصل بالصحة؛ كام وفرت منظمة  IPENاملعرفة بالسياسات العاملية ووجهات النظر من جانب البلدان النامية
والبلدان التي متر مبرحلة انتقالية.
ومن خالل إعداد وتوزيع هذا الدليل ،نأمل يف أن نساعد صانعي القرار يف العامل ،وقادة الحكومات ،واملنظامت ذات
االهتامم العام يف جميع أنحاء العامل عىل فهم أفضل ملاهية املواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء وتأثريها
عىل صحة اإلنسان .ونأمل كذلك أن تؤدي زيادة الوعي إىل خلق برامج إضافية لتعزيز املعرفة باملواد الكيميائية
املسببة الختالل الغدد الصامء ،وإىل تعزيز البحوث الجديدة حول آثار هذه املواد الكيميائية ،والتشجيع عىل وجود
املزيد من التقدير للحاجة املاسة إىل مبادئ الغدد الصامء الواجب تطبيقها يف صياغة السياسات ووضع اللوائح املنظمة
للمواد .EDCs
مع خالص التقدير،

الدكتور ريتشارد ج.
رئيس جمعية الغدد الصامء.

سانتني الدكتورة أولغا سبريينسكايا،
الرئيس املشاركIPEN ،

Richard J. Santen, MD
President, Endocrine Society

Olga Speranskaya, PhD
Co-Chair, IPEN
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امللخص التنفيذي
تزايدت املعرفة العلمية باملواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء ( )EDCsبرسعة كبرية خالل السنوات األخرية.
فإىل جانب األدلة حول تأثري هذه املواد الكيميائية عىل صحة اإلنسان ،هناك مجموعة متزايدة من األدبيات التي تشريإىل
أن االعتامد عىل األساليب العلمية التقليدية لتقييم تأثري املواد الكيميائية عىل صحة اإلنسان ال يكفي عند تقييم املواد
الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء ( )EDCsوأن مثل هذه األساليب ،يف الواقع ،قد تؤدي إىل سياسات عامة
خطرية وخاطئة.
تع ّرف املواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء من قبل جمعية الغدد الصامء عىل النحو التايل“ :مواد
كيميائية خارجية املنشأ [غري طبيعية] ،أو خليط من املواد الكيميائية ،والتي تتداخل مع أي جانب من
جوانب عمل الهرمونات” .الهرمونات هي مواد كيميائية طبيعية تنتج يف الخاليا داخل الغدد الصامء ،والتي
تقع يف كل مكان من الجسم.
تقوم الهرمونات بتنسيق مناء كل فرد بدءا ً من خلية مخصبة واحدة وصوالً إىل عدة ماليني من الخاليا املتخصصة التي
تك ِّون الدم ،والعظام ،والدماغ ،واألنسجة األخرى .وقد ثبت بعد أكرث من قرن من األبحاث البيولوجية أنه مع مناء الفرد،
فإن االحتياجات الهرمونية املتغرية لكل عضو تتطلب وجود الهرمونات بكميات دقيقة يف أوقات معينة ،وأن احتياجات
األنسجة وكل األعضاء تتغري خالل دورة الحياة .فالهرمونات ،الجائلة برتكيزات شديدة االنخفاض ،تنظم استجابة الجسم
للمطالب الغذائية املختلفة (مثل الجوع واملخمصة ،والسمنة ،إلخ).؛ ولها أهمية حاسمة يف وظيفة اإلنجاب؛ كام أنها
رضورية للنامء الطبيعي للجسم والدماغ .إن الجهاز الصاموي ،ككل ،هو أحد وسائط الجسم الرئيسية مع البيئة ،إذ يسمح
بتط ّور وتكييف العمليات الجسدية والصحية والحفاظ عليها .وبعبارة أخرى ،تلعب الهرمونات دورا ً رئيسياً يف تحديد
نوعية الحياة ،وهناك العديد من الهرمونات التي تعترب رضورية للغاية من أجل البقاء.
وبسبب الدور الحاسم اللجهاز الصاموي يف الكثري من الوظائف البيولوجية والفيزيولوجية ،فإن االعتالل والضعف
يف أي جزء من الجهاز الصاموي ميكن أن يؤدي إىل املرض أو حتىإىل املوت .ولذلك ،وبتدخله يف األجهزة الصاموية
للجسم ،ميكن للتعرض للمواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء أن يتسبب يف اضطراب العديد من الوظائف.
متثل املواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء مشكلة عاملية وموجودة يف كل مكان .فالتعرض يحدث يف
املنزل ،ويف املكتب ،ويف املزرعة ،ويف الهواء الذي نتنفسه والطعام الذي نأكله ،واملاء الذي نرشبه .ومن أصل مئات
اآلالف من املواد الكيميائية املصنعة ،تشري التقديرات إىل أن حوايل  1000منها قد تكون لها خصائص مؤثرة عىل
الغدد الصامء .ويبني الرصد البيولوجي (قياس املواد الكيميائية يف سوائل وأنسجة الجسم) أن ما يقرب من %100
من البرش يحملون عبء جسدي كيميايئ عىل أساس املستويات التي ميكن اكتشافها يف الدم والبول واملشيمة والحبل
الرسي ،وأنسجة الجسم مثل األنسجة الشحمية (الدهون).
وتشمل بعض األمثلة الشائعة عن املواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء مادة الـ  DDTواملبيدات األخرى؛
ثنايئ الفينول  )BPA( Aوالفثاالت ( )Phthalatesاملستخدمة يف صناعة منتجات األطفال ،ومنتجات العناية
الشخصية ،وحاويات املواد الغذائية ،ومثبطات اللهب املستخدمة يف صنع األثاث وأغطية األرضيات .وباإلضافةإىل املواد
الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء املعروفة ،هناك عدد ال يحىص من املواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد
الصامء أو املواد الكيميائية املشتبه بها التي مل يتم اختبارها بعد.
إن التعرض للمواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء املعروفة مرتفع نسبياً يف البيئات امللوثة بأي من املواد
الكيميائية الصناعية التي ترشح يف الرتبة واملياه؛ إذ تتناولها الكائنات الحية الدقيقة والطحالب ،والنباتات ،وتنتقل إىل
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اململكة الحيوانية عندما تأكل هذه الحيوانات النباتات ،وتأكل الحيوانات الكبرية تلك الصغرية .فالحيوانات املوجودة عند
أعىل السلسلة الغذائية ،مبا يف ذلك البرش ،تحوي أعىل الرتكيزات من هذه الكيامويات البيئية يف أنسجتها.
هناك سبب وجيه للشك يف أن زيادة إنتاج املواد الكيميائية واستخدامها قد ارتبط بتزايد حاالت اضطرابات الغدد الصامء
لدى األطفال عىل مدى السنوات العرشين املاضية ،مبا يف ذلك املشاكل اإلنجابية لدى الذكور (الخصيتني ،واملبال التحتاين،
ورسطان الخصية) ،والبلوغ املبكر لدى اإلناث ،االبيضاض ورسطان الدماغ ،واالضطرابات السلوكية العصبية .ويف الوقت
نفسه ،ارتفع اإلنتاج العاملي من البالستيك من  50مليون طن يف منتصف السبعينيات إىل ما يقرب من  300مليون طن
يف يومنا هذا ،وزادت مبيعات صناعة الكيامويات العاملية بشكل حاد وذلك من  171مليار دوالر أمرييك يف عام 1970
إىل أكرث من  4تريليون دوالر يف عام  .2013ويتم اكتشاف مواد كيميائية مثل مركبات ثنايئ الفينيل املتعدد ال َكلْ َو َرة
) (PCBsوثنايئ الفينول  ،)BPA( Aوالفثاالت اآلن يف مصل الدم ،والدهون ،ودم الحبل الرسي يف البرش يف جميع
أنحاء العامل .ويف الواقع أنه تم إدخال مفهوم “حياة أفضل من خالل الكيمياء” من قبل رشكات الصناعات الكيميائية يف
الثالثينيات .تكمن هذه الفكرة املنترشة وراء التزايد العاملي يف مجال إنتاج املواد الكيميائية.
عىل مدى العقدين املاضيني كانت هناك أدلة علمية متنامية تستند إىل البحوث امليدانية يف أنواع الحياة الربية
والبيانات الوبائية عىل البرش ،والبحوث املختربية مع زرع الخاليا ومناذج حيوانية والتي زودتنا بتبرصات عن الكيفية
التي تسبب بها املواد  EDCsتغريات بيولوجية ،وكيف ميكن أن تؤدي إىل أمراض .وعىل أية حال ،يعتقد أخصائيو
الغدد الصامء اآلن أن هناك حاجةإىل االبتعاد عن اختبار السمية التقليدي .فالعقيدة السائدة املطبقة عىل تقييم
املخاطر الكيميائية هي أن “الجرعة تصنع السمية” .وتقوم بروتوكوالت االختبار هذه عىل فكرة أن هناك دامئا
عالقة بسيطة وطولية بني الجرعة والسمية ،بحيث أن الجرعات الكبرية تكون أكرث سمية ،يف حني تكون الجرعات
األصغر أقل سمية .ويتم استخدام هذه االسرتاتيجية لتثبيت عتبة محددة بحيث يعترب ما هو أقل من هذه الجرعة
مادة كيميائية “آمنة” ،وتجري التجارب لتحديد عتبة السالمة تلك .وتشمل االختبارات التقليدية املواد الكيميائية
التي يجري اختبارها واحدة تلو األخرى عىل الحيوانات البالغة ،ويفرتض أنها آمنة إذا مل تؤد إىل الرسطان أو املوت.
هناك حاجة إىل نقلة نوعية بعيدا ً عن هذه العقيدة من أجل إجراء تقييم كامل لتأثري املواد الكيميائية املسببة الختالل
الغدد الصامء وحامية صحة اإلنسان.
ومثل الهرمونات الطبيعية ،توجد املواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء يف الجسم يف شكل مزيج بسبب التعرض
البيئي لفرتات طويلة أو مستمرة .ومثل الهرمونات الطبيعية أيضاً ،تسبب للمواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء
آثارا عند جرعات منخفضة للغاية عىل تنظيم وظائف الجسم (عادة يف نطاق الجزء لكل تريليون وصوال إىل الجزء لكل
بليون) .هذا املفهوم مهم بشكل خاص عند األخذ بعني االعتبار أن التعرض يبدأ يف الرحم ويستمر طوال دورة الحياة.
وهناك حاجة إىل نوع جديد من التجارب من أجل تجسيد املفهوم القائل بأن املواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد
الصامء تؤثر عىل صحة اإلنسان حتى يف املستويات املنخفضة التي يواجهها يف الحياة اليومية.
بدال من أسلوب السمية القدمية بالتعرض مرة واحدة ،واالستجابة للجرعة باستخدام مركبات نقية ،من األهمية مبكان
وضع إجراءات جديدة لتقييم املخاطر مبحاكاة ما يحدث يف الطبيعة عن كثب .فبدال من مركبات نقية ،نحن بحاجة إىل
معرفة اآلثار املرتتبة عىل مزيج من املركبات أو الخالئط .علينا أيضا أن نعرتف بأن بعض مراحل الحياة معرضة بشكل
خاص للمواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء ،وخاصة يف مرحلة النمو املبكر ،فاختبار آثار املواد الكيميائية
املسببة الختالل الغدد الصامء عىل البالغني ،وهو املعيار التقليدي لتقييم املخاطر ،قد ال يؤدي إىل استقراء التعرض
بالنسبة للجنني أو الرضع
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 .1كربى معاهد الصحة والعلوم تلقي الضوء عىل
الهواجس املتعلقة باملواد الكيميائية املسببة الختالل
الغدد الصامء
أدى التقدم الكبري يف مجال أبحاث املواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء وتأثرياتها الصحية إىل تصاعد املخاوف
يف السنوات األخرية بشأن هذه املواد الكيميائية يف أوساط عدد من املنظامت العلمية والصحية الدولية .وكانت جمعية
الغدد الصامء أول من اتخذ موقفاً علنياً بشأن حالة التطور العلمي للمواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء ،مع
نرش بيانها العلمي حول املواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء يف عام  .2009ويف ذلك الوقت ،أكد أعضاء
الجمعية أن هناك أدلة كافية لالستنتاج بأن املواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء تشكل خطرا ً عىل الصحة
العامة .وأدى بيان جمعية الغدد الصامء عن “مبادئ املواد الكيميائية املسببة الحتالل الغدد الصامء وحامية الصحة
العامة “ ،والرسائل املوجهة إىل املفوضية األوروبية (مارس /آذار  ،)2013و إىل “أمانة النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية
للمواد الكيميائية  ( SAICMيونيو /حزيران  )2013التي تشجع عىل العمل القائم عىل العلم بشأن املواد الكيميائية
املسببة الختالل الغدد الصامء ،إىل مزيد من تطور الوعي والفهم للمواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء.
منذ بيان جمعية الغدد الصامء االفتتاحي يف عام  ،2009ازداد عدد الجمعيات الطبية التي أعربت عن قلقها إزاء املواد
 EDCsعىل الصعيد العاملي بالتوازي مع إطار األدبيات الكاشف عن اآلثار الصحية السلبية للمواد الكيميائية التي
تتداخل مع عمل الهرمونات .ففي الواليات املتحدة ،اعتمدت الجمعية الطبية األمريكية – وهي أكرب هيئة أمريكية
لالختصاصيني األمريكيني يف الطب -سياسة يف نوفمرب /ترشين الثاين ( 2009التنظيم  ، D-135.982الخاص باملواد
الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء) تدعو إىل تحسني الرقابة التنظيمية للمواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد
الصامء عىل أساس “بيانات شاملة تغطي التعرض عىل املستويني املنخفض والعايل عىل حد سواء* .ويف الشهر نفسه،
دعت جمعية الصحة العامة األمريكية† إىل “نهج وقايئ للحد من تعرض األمريكيني للمواد الكيميائية املسببة الختالل
الغدد الصامء” .وأصدرت الجمعية الكيميائية األمريكية بيانا حول سياستها العامة خالل الفرتة 2015-2012بخصوص
اختبارات اختالل الغدد الصامء‡  ،ومن ثم التوصية بتوسيع نطاق التعليم والبحوث ،وتحديث بروتوكوالت االختبار،
وتطوير بدائل أكرث أمانا للمواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء.
وقد قرر عدد من املنظامت الصحية الدولية والعاملية أيضا حمل لواء الدعوة ألجل تحسني السياسات العامة للمواد
الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء .ففي فرباير  ،2013أصدرت منظمة الصحة العاملية ( )WHOوبرنامج األمم
املتحدة للبيئة ( )UNEPتقريرهام املشرتك لعام  2012عن حالة التطور العلمي (واقع العلوم) للمواد الكيميائية
املسببة الختالل الغدد الصامء§ ) .(2ويبني التقرير مستوى الفهم الحايل للمواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء
محسنة وبتقليل التعرض للمواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد
وآثارها عىل صحة اإلنسان؛ ويويص أيضاً باختبارات ّ
الصامء .ويف عام  2013أيضاً ،أصدرت كلية رامازيني ( -)Collegium Ramazziniوهي أكادميية دولية يقودها
* https://ssl3.ama-assn.org/apps/ecomm/PolicyFinderForm.pl?site=www.ama-assn.org&uri=%2fresourc
es%2fhtml%2fPolicyFinder%2fpolicyfiles%2fDIR%2fD-135.982.HTM
† http://www.apha.org/policies-and-advocacy/public-health-policy-statements/policydatabase/2014/07/09/09/03/a-precautionary-approach-to-reducing-american-exposure-to-endocrine-disrupting-chemicals
‡ http://www.acs.org/content/dam/acsorg/policy/publicpolicies/promote/endocrinedisruptors/201205-testing-for-erine-disruption.pdf
§ http://www.who.int/ceh/publications/endocrine/en/
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أصدرت الجمعية الكيميائية األمريكية بياناً لسياساتها العامة لألعوام  2012-2015حول إجراء اختبارات
الختالل الغدد الصامء ،والتوصية بتوسيع نطاق التعليم والبحوث ،وبروتوكوالت االختبار املحدّ ثة ،وتطوير
بدائل أكرث أماناً للمواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء

خرباء مشهورون يف مجال الصحة املهنية والبيئية -بيانا عن املواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء يف االتحاد
األورويب* والذي يدعو إىل توسيع نطاق ترشيع ( REACHتسجيل وتقييم وترخيص وتقييد املواد الكيميائية) وتطبيق
إجراء تقييم أكرث شموالً ملجمل األدلة العلمية يف اتخاذ القرارات التنظيمية .ويف عام  2013أيضاً ،أصدرت مجموعة كبرية
من العلامء املستقلني إعالن املفوضية األوروبية يف بروكسيل ،والذي أعرب فيه هؤالء عن قلقهم إزاء املواد الكيميائية
املسببة الختالل الغدد الصامء ودعا اإلعالن املفوضية األوروبية إىل تحسني النظام الرقايب الذي يحكم هذه املواد
الكيميائية† .وقد وقّع عىل اإلعالن ما يقرب من  100عامل من  19دولة ،مبا يف ذلك تشييل ،والصني ،وجمهورية التشيك،
واملكسيك ،وجنوب أفريقيا وعدد من الدول األعضاء يف االتحاد األورويب.
ال متثّل األمثلة املذكورة أعاله قامئة شاملة وال تشمل البيانات الصادرة عن الجمعيات الطبية الكبرية التي تتعامل مع
مسألة املواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء يف سياق عامل أكرب من املواد الكيميائية السامة .ففي أكتوبر/
ترشين األول  ،2013أصدرت الكلية األمريكية ألمراض النساء والتوليد والجمعية األمريكية للطب التناسيل رأياً مشرتكاً
للجنة “يدعو إىل اتخاذ إجراءات يف الوقت املناسب لتحديد وتقليل التعرض للعوامل البيئية السامة”‡ ) .(3وأصدرت
الكلية امللكية الربيطانية ألمراض النساء والتوليد ورقة التأثري العلمي لعام  2013حول التعرض للمواد الكيميائية أثناء
الحمل§ ““إلعالم النسوة الحوامل أو املرضعات مبصادر وطرق التعرض للمواد الكيميائية من أجل دفعهن إىل اتخاذ
إجراءات إيجابية فيام يتعلق بتقليل الرضر عىل الطفل الذي مل يولد بعد” ) .(4وأخريا ً ،أصدر املؤمتر الدويل لصحة الطفل
والبيئة بيان القدس¶ لعام  2013حول “التزامه بحامية صحة الطفل من املخاطر البيئية”.
* http://www.collegiumramazzini.org/download/EDCs_Recommendations(2013).pdf
_† http://www.brunel.ac.uk/__data/assets/pdf_file/0005/300200/The_Berlaymont_Declaration_on
Endocrine_Disrupters.pdf
‡ http://www.acog.org/~/media/Committee%20Opinions/Committee%20on%20Health%20Care%20
for%20Underserved%20Women/co575.pdf?dmc=1&ts=20140912T1804036966
§ https://www.rcog.org.uk/en/guidelines-research-services/guidelines/sip37/
¶ http://www.isde.org/Jerusalem_Statement.pdf
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ومع تواصل تعبري املجتمع العلمي والطبي العاملي لقلقه بشأن املواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء
وتأثرياتها عىل صحة اإلنسان ،فالبد أن تستند السياسات العامة إىل أحدث األدلة العلمية املتوافرة.
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 .2مقدمة عن الجهاز الصاموي لإلنسان واملــواد
الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء
 .iخلفية حول الجهاز الصاموي البرشي

يتألف الجهاز الصاموي من سلسلة من الغدد املوزعة يف جميع أنحاء الجسم (الشكل  .)1تنتج كل غدة هرموناً واحدا ً
أو أكرث .والهرمونات هي مواد كيميائية طبيعية يتم إنتاجها يف خاليا داخل غدة ومن ثم تطلق يف الدورة الدموية ،حيث
تنتقل من خالل مجرى الدم إىل أن تصل إىل األنسجة أو الجهاز املستهدف .وهناك ترتبط مبستقبالت معينة ،لتثري استجابة
تغي يف االستقالب ،أو استجابة سلوكية ،أو استجابات أخرى ،تبعا للهرمون املعني وهدفه .تنتج
مثل إنتاج هرمون آخر ،أو ّ
بعض الغدد الصامء هرموناً واحدا ً ،يف حني تنتج أخرى هرمونات صاموية متعددة (الجدول  .)1وعىل سبيل املثال ،تنتج
الغدة جار الدرقية هرموناً معروفاً واحدا ً (الهرمون الدريقي) ،يف حني تنتج الغدة النخامية مثانية هرمونات أو أكرث ،مبا
يف ذلك الربوالكتني وهرمون النمو .ويشارك الربوالكتني يف إنتاج حليب الثدي ،ويتم تصنيعه من الغدد النخامية للنساء
اللوايت يرضعن أطفالهن طبيعياً .وعىل النقيض من ذلك ،يتم تصنيع هرمون النمو طوال الحياة ،حيث أنه هرمون مهم
للنمو والنامء يف مرحلة الطفولة وبناء العضالت والهيكل العظمي والحفاظ عليها يف سن البلوغ .ومن املالحظ أيضاً أن

الشكل  .1رسم تخطيطي للغدد الصامء الرئيسية يف جسم اإلنسان ،كام هو موضح يف اإلناث (يسار) والذكور (ميني).
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بعض الغدد الصامء لديها وظائف أخرى غري صاموية .والبنكرياس مثال جيد هنا ،فهو ينتج هرمون اإلنسولني ،الذي يدخل
مجرى الدم ويعترب رضورياً للتنظيم العادي ملستويات الغلوكوز يف الدم ،ويصنع اإلنزميات الهضمية التي تذهب مبارشة
إىل الجهاز الهضمي وهي ليست جزءا ً من الجهاز الصاموي ألنه ال يتم إطالقها يف الدم .إن األجهزة الصاموية ووظائفها
معقدة ومتنوعة ،وهذا واضح ،مع قيام كل غدة وهرمون بلعب أدوار فريدة من نوعها يف مجال صحة ورفاهية البرش.
هذه األمثلة ،إىل جانب املعلومات اإلضافية املقدمة يف الجدول رقم  ،1نقطة حاسمة عن كل الغدد الصامء :أنها رضورية
للغاية لصحة اإلنسان .فالغدد الصامء والهرمونات التي تنتجها متكِّن الجسم من التكيف مع التغري البيئي .فهي تسمح
بحدوث التعديالت االستقالبية استجابة ملطالب غذائية مختلفة (مثل الجوع واملخمصة ،والسمنة ،إلخ).؛ كام أنها ذات
أهمية حاسمة يف الوظيفة اإلنجابية .ورضورية للنامء الطبيعي للجسم والدماغ .وبالتايل ،فإن الجهاز الصاموي ،ككل ،هو
أحد وسائط الجسم الرئيسية مع البيئة ،والذي يسمح بنامء الجسم ومنوه ،إضافة إىل تكيف العمليات الجسدية والصحية
والحفاظ عليها.
بسبب الدور الحاسم والحساس اللجهاز الصاموي يف الكثري من الوظائف البيولوجية والفيزيولوجية الهامة ،فإنه ميكن
لالعتالالت يف أي جزء من هذا النظام أن تؤدي إىل املرض أو حتى املوت .عىل سبيل املثال ،إن مرىض السكري يعانون
من قصور يف إفراز و /أو فعل اإلنسولني ،وميوت املصابون بالنوع األول من الداء السكري يف عدم وجود بديل لإلنسولني.
األلدوستريون هو أيضاً هرمون حساس وحاسم بالنسبة للحياة ،إذ ميكن ألمراض الغدة الكظرية التي تؤثر عىل وظيفة
األلدوستريون أن تكون مهددة للحياة .ويف كثري من األحيان ،يؤدي نقص أو اإلفراط يف إفراز الهرمونات مثل الهرمون
الدرقي إىل اضطرابات استقالبية والعديد من التغريات الجسدية والعصبية ،بسبب دور الهرمون الدرقي الرئييس يف
االستقالب الخلوي اليومي ويف الوظائف الدماغية .وتشمل االختالالت الهرمونية األخرى العقم ،واضطرابات النمو،
واضطرابات النوم ،والعديد من األمراض املزمنة والحادة األخرى .وبالتايل ،يجب إطالق الهرمونات الصاموية بالكميات
املناسبة ،وميكنها تعديل إطالق الهرمون استجابة للبيئة املتغرية ،لتمكني البرش من عيش حياة صحية وامتالك غدد صامء
سليمة.

 .iiما هي املواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء ،وكيف يتم استخدامها ،وأين توجد؟

تم مؤخرا تعريف املواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء ( )EDCsمن قبل جمعية الغدد الصامء
( ،)endocrine.orgوهي أكرب مجموعة دولية من العلامء واألطباء واملامرسني العاملني يف مجال الغدد الصامء،
عىل النحو التايل“ :مادة كيميائية خارجية [غري طبيعية] ،أو مزيج من املواد الكيميائية ،التي تتداخل مع أي جانب
من جوانب عمل هرمون ما”( .)5هناك أكرث من  85,000مادة كيميائية مص ّنعة ،والتي قد يكون اآلالف منها من
املواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء .كام أن هناك قامئة قصرية من املواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد
الصامء التمثيلية وتطبيقاتها يف الجدول رقم  ،2باإلضافة إىل العرشات من العمليات واملنتجات األخرى التي تشمل
املواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء ،وهي أكرث من أن تحىص يك تدرج يف هذا الجدول.
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الجدول  .1الغدد الصامء الرئيسية
الغدة الصامء

املوقع يف
الجسم

الهرمون /الهرمونات الرئيسية التي
تفرزها الغدة

 .1هرمون النمو
تحت الدماغ
الغدة النخامية
 ( TSH .2الهرمون املن ّبه للغدة
متاماً وفوق
الدرقية)
سقف الفم
 ( ACTH .3الهرمون املوجه لقرش
الكظر
( LH .4الهرمون امللوتن)
 ( FSH .5الهرمون املنبّه للجريبات)
 .6الربوالكتني
 .7األوكسيتوسني
 .8الفاسوبريسني
الغدة الصنوبرية إىل جانب قاعدة امليالتونني
الدماغ
عىل جانبي أسفل الهرمونات الدرقية.
الغدة الدرقية
الكالسيتونني
الحنجرة
الغدة جار الدرقية متاخمة للغدة هرمون جار الدرقيات
الدرقية
( GHRH .1الهرمون امل ُطلق لهرمون
قاعدة الدماغ
الوطاء
النمو)
( TRH .2الهرمون امل ُطلق ملوجهة
الدرقية)
( CRH .3الهرمون املطلق ملو ّجهة
القرشة )
( GnRH .4الهرمون املطلق ملوجهة
الغدد التناسلية)
 .5الدوبامني
 .1اإلنسولني
البطن
البنكرياس
 .2الغلوكاغون
 .1القرشانيات السكرية (الكورتيزول)
فوق الكلية
الغدة الكظرية
 .2القرشانيات املعدنية (األلدوستريون)
 .3الستريويدات الجنسية (DHEA
وغريها)
املنشطات الجنسية ،وخاصة اإلسرتوجني
املبيضان ( اإلناث) البطن
والربوجستريون

التأثري /التأثريات العامة

 .1النمو
 .2االستقالب
 .3ال َك ْرب واالستجابات املناعية
 4و  .5التناسل يف كل من الذكور
واإلناث
 .6إنتاج الحليب
 .7إفراز الحليب أثناء الرضاعة،
وتقلص الرحم أثناء الوالدة.
 .8توازن الكهارل وضغط الدم.

ال َنظْم البيولوجي للنوم ،واليقظة
والنشاط عىل مدار  24ساعة
 .1االستقالب
 .2توازن الكالسيوم.

 .1النمو
 .2االستقالب
 .3ال َك ْرب واالستجابات املناعية
 .4التناسل
 .5الرضاعة (الدوبامني هو الهرمون
املثبط للربوالكتني).

 1و  .2تنظيم نسبة السكر يف الدم
وتنظيم املغذيات األخرى.
 .1ال َك ْرب واالستجابات املناعية
 .2ضغط الدم وتوازن املاء
 .3منو العضالت والعظام.
اإلنجاب عند اإلناث

يرتبط عدد الهرمونات يف العمود الثالث“ ،الهرمون /الهرمونات الرئيسية التي تفرزها الغدة” ،عىل األعداد يف العمود الرابع “التأثريات
العامة” ،والذي يصف وظيفة هذه الهرمونات.

الجدول  .2بعض املواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء واستخداماتها
الفئة /االستخدام
املبيدات الحرشية

منتجات األطفال
املواد املالمسة لألغذية
اإللكرتونيات ومواد البناء
منتجات العناية الشخصية ،واألنابيب الطبية
مضادات الجراثيم
املنسوجات واملالبس

مثال عىل املواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد
الصامء

 ،DDTالكلوربرييفوس ،واألترازين
 D-4،2غليفوسفات
الرصاص ،والفثاالت ،والكادميوم
ثنايئ الفينول ،)BPA( Aوالفثاالت ،والفينول
مثبطات اللهب امل َ ُْب َو َمة ،وثنايئ الفينيل املتعدد ال َكلْ َو َرة
()sBCP
الفثاالت
الرتيكلوسان
مشتقات البريفلور الكياموية slacimehcorouflreP

االختصاراتBPA: bisphenol A; 2,4-D: 2,4-dichlorophenoxyacetic acid; DDT: dichlorodiphenyltrichloroethane; PCBs: polychlorinated biphenyls :

يتالمس الناس والحيوانات مع املواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء بواسطة مجموعة متنوعة من الطرق
(الجدول  ،)3مبا يف ذلك تناول الغذاء واملاء ،وعرب الجلد ،االستنشاق ،وعن طريق االنتقال من األم إىل الجنني (عرب املشيمة)
أو من األم إىل الرضيع (عرب الرضاعة) إذا كان لدى املرأة بعض املواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء يف جسدها.
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أين توجد املواد الكيميائية
sCDE fo sepyt fo noitartsulli rof egap knalb
املسببة الختالل الغدد الصامء )(EDCs؟

منتجات األطفال

اإللكرتونيات ومواد البناء
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مقدمة للمواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء (EDCs

املبيدات الحرشية

املواداألولاملالمسة لألغذية
) – ديسمرب /كانون
2014

الجدول  .3أمثلة عن طرق التعرض للمواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء يف البرش
كيف نتعرض للمواد الكيميائية
املسببة الختالل الغدد الصامء
التناول عن طريق الفم للطعام أو
املياه امللوثة

من أين تايت املواد الكيميائية املسببة أمثلة عىل املواد الكيميائية
املسببة الختالل الغدد الصامء
الختالل الغدد الصامء

النفايات الصناعية أو املبيدات امللوثة
للرتبة أو املياه الجوفية

ثنايئ الفينيل املتعدد ال َكلْ َو َرة
( ،)PCBsوالديوكسينات،
املركبات املشبعة بالفلور ،والـ

ترسب املواد الكيميائية من حاويات
املواد الغذائية أو املرشوبات؛ بقايا
املبيدات يف األغذية أو املرشوبات
األثاث املنزيل املعالج مبثبطات اللهب
املبيدات املستخدمة يف الزراعة واملنازل،
أو ملكافحة ناقالت األمراض العامة
األنابيب الوريدية
بعض مستحرضات التجميل ومنتجات
العناية الشخصية ،ومضادات البكترييا،
وواقيات الشمس ،واألدوية
عبء أجساد األمهات بسبب التعرض
السابق /الحايل

مثبطات اللهب امل َ ُْب َو َمة ()BFRs

DDT

التناول عن طريق الفم للطعام أو
املياه امللوثة
التامس مع الجلد و /أو االستنشاق
التامس مع الجلد و /أو االستنشاق
عن طريق الوريد
التطبيق عىل الجلد
االنتقال البيولوجي من املشيمة
االنتقال البيولوجي من حليب األم

عبء أجساد األمهات بسبب التعرض
السابق /الحايل

الـ  ،DDTالكلوربرييفوس
الفينكلوزولني ،البرييرثويد
الفثاالت
الفثاالت ،الرتيكلوسان ،البارابني،
املواد املقاومة للحرشات
ميكن للعديد من املواد
الكيميائية املسببة الختالل الغدد
الصامء عبور املشيمة
تم اكتشاف وجود العديد من
املواد الكيميائية املسببة الختالل
الغدد الصامء يف الحليب

لفهم كيفية تشويش املواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء عىل الجهاز الصاموي ،من الرضوري امتالك فهم
أسايس لكيفية عمل الهرمونات الطبيعية يف الجسم .فالرتكيب الكيميايئ والشكل الثاليث األبعاد لكل من الهرمونات
الصاموية فريدان من نوعهام .كام إن كل هرمون بدوره لديه مستقبِل مناظر (أو مستقبالت) متموضعة عىل الخاليا
املستهدفة .ويكون شكل املستقبِل مكمالً لهرمونه ،عىل غرار الطريقة التي يكون فيها أحد املفاتيح (هرمون) خاص
بقفل محدد (مستقبِلة) .يتم تحديد استجابة نسيج معني أو عضو ما لهرمون من خالل وجود مستقبالت عىل الخاليا
املستهدفة وتنشيط املستقبالت بواسطة هرمون رابط .تعتمد قدرة الهرمون عىل تفعيل مستقبالته عىل عدة عوامل ،مبا
يف ذلك مقدار الهرمون الذي يتم تصنيعه وإطالقه من الغدة الصامء ،وكيفية نقله عرب الدورة الدموية ،ومدى وصوله إىل
العضو املستهدف ،ومدى قدرته ومالءمته ومتى يكون بوسع الهرمون تفعيل مستقبالته .تعترب هذه الخصائص أساسية
لإلشارات الهرمونية العادية .ميكن للمواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء أن تتداخل مع أي -ويف كل -خطوة
من هذه الخطوات.
غالبا ما تشوش املواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء عىل الغدد الصامء عن طريق محاكاة هرمون طبيعي أو
تثبيطه .ففي حالة محاكاة الهرمون ،ميكن للمواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء “خداع” املستقبالت الهرمونية
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وجعلها تظن أن املواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء هي هرمونات ،وهذه ميكنها تفعيل املستقبالت بطريقة
غري مناسبة وتحفّز العمليات التي ال تنشط عادة إال بفعل هرمون طبيعي .ويف حالة مثبطات الهرمون ،ميكن إلحدى
املواد  EDCsربط نفسها مبستقبالت هرمونية ،ولكن يف هذه الحالة ،يتم تثبيط املستقبالت وال ميكن تفعيلها ،حتى لو
كان الهرمون الطبيعي موجودا ً.
وأفضل مثال معروف عىل ذلك هو اضطراب هرمونات اإلسرتوجني يف الغدد الصامء ،والتي تعمل عىل مستقبالت
اإلسرتوجني يف الجسم ( .)ERsميتلك كل من الذكور واإلناث ،مستقبالت لإلسرتوجني ( )ERsتوجد يف العديد من الخاليا
يف الدماغ ،والعظام ،وأنسجة األوعية الدموية ،واألنسجة التناسلية .ويف حني ميكن فهم اإلسرتوجني بطريقة أفضل لدوره
يف اإلنجاب لدى اإلناث ،فإنه هرمون مهم لتناسل الذكور ،ويشارك أيضا يف الوظائف العصبية ،ومنو العظام والحفاظ
عليها ،ووظائف القلب واألوعية الدموية ،والعديد من الوظائف األخرى .إن اإلسرتوجني الطبيعي ميارس هذه األعامل،
بعد إطالقه من الغدد التناسلية (املبيضني يف اإلناث أو الخصيتني يف الذكور) ،عن طريق االرتباط مبستقبالت اإلسرتوجني
( )ERsيف األنسجة املستهدفة.
ليست مستقبالت اإلسرتوجني هي املستقبالت الوحيدة التي تتعرض للهجوم بهذه الطريقة من قبل املواد الكيميائية
املسببة الختالل الغدد الصامء ،برغم أنها األفضل من حيث الدراسة .فمستقبالت األندروجيات (التستوستريون)،
والربوجسرتون ،والهرمونات الدرقية ،وغريها الكثري ،يتم تثبيطها بواسطة املواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء.
وباإلضافة إىل ذلك ،وألن املواد  EDCsليست هرمونات طبيعية ،فقد يكون لواحدة منها القدرة عىل التأثري عىل عدة
مسارات لإلشارات الهرمونية .وبالتايل ،فمن املرجح متاما أن يكون بامكان أحد أنواع املواد الكيميائية املسببة الختالل
الغدد الصامء إحداث خلل واحد ،أو اثنني ،أو ثالثة ،أو أكرث يف وظائف الغدد الصامء ،مع عواقب واسعة النطاق عىل
العمليات البيولوجية التي تتحكم فيها تلك الغدد الصامء املعرضة للهجوم.
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مقدمة للمواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء ( – )EDCsديسمرب /كانون األول 2014

 .3تأثريات املواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد
الصامء
 .iنظرة تاريخية عىل املواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء

منذ عام  ،1940كانت هناك زيادة هائلة يف عدد ووفرة املواد الكيميائية املص ّنعة ،والبعض منها قد تم إطالقه (بقصد
أو بدون قصد) يف البيئة .هذه الثورة الكيميائية قد غريت بصورة ال رجعة فيها النظم البيئية بطريقة لها آثار شديدة عىل
الحياة الربية وصحة اإلنسان .وكان كتاب راشيل كارسون “الربيع الصامت” ،الذي نرش يف عام  ،1962التحذير العلني
األول حول التلوث البيئي ،وبخاصة مبيدات الـ  ،DDTالتي قد تكون مسؤولة عن تناقص أعداد الطيور بسبب العقم
الناجم عن هذه املبيدات ،واملواد الكيميائية السامة األخرى.
وعىل أية حال ،وعام إذا كان التعرض للمواد الكيميائية يُسبب السمية للبرش فإن ذلك مل يكن واضحاً ،باستثناء التلوث
أو الترسبات الكيميائية الكبرية .وباإلضافة إىل ذلك ،وبرغم أنه من املقبول متاما اآلن القول بأن بعض املواد الكيميائية
واملستحرضات الصيدالنية ميكن أن تعرب املشيمة ،فإنه كان يُعتقد قبل خمسني عاما أن املشيمة تعمل مبثابة حاجز ،أي أنها
تحمي الجنني من أي تعرض .إال أن حدثني رسيريني مؤسفني ح َّوال وأبطال يف نهاية املطاف هذا املنظور .كان الحدث األول
هو إدراك أن النساء الحوامل اللوايت أعطني عقار “الثاليدومايد” ( )thalidomideللتخفيف من الغثيان خالل األشهر
الثالثة األوىل من الحمل أنجنب يف بعض األحيان أطفاالً يعانون من تشوهات شديدة .لقد تع ّرض الجنني لألدوية املعطاة
لألم ،وهذا واضح .أما االكتشاف -االخرتاق الثاين فكان ثنايئ إيثيل ستيلبوستريول (،)diesthylstilbestrol( ،)DES
الذي كان يُعطى للنساء الحوامل لتفادي اإلجهاض .يشبه لعقار  DESيف خواصه هرمونات اإلسرتوجني الطبيعية .ويف
كثري من األحيان كانت لدى الفتيات اللوايت تعرضن لعقار  DESيف الرحم تشوهات يف الجهاز التناسيل وأصيب بعضهن
ببعض الرسطانات اإلنجابية النادرة يف مرحلة املراهقة ،والتي عادة ما تشاهد لدى النساء بعد اإلياس فقط ( .)6وبسبب
فرتة الكمون الطويلة بني التعرض (الجنني) واملرض (املراهقة) ،مل تكن الصلة بعقار  DESواضحة يف البداية .وعىل أية
حال ،فقد أثبتت األبحاث التجريبية عىل الفرئان التي تعرضت لعقار  DESكأجنة حدوث اضطرابات إنجابية يف التناسل
أيضاً عندما نضجت وبلغت مرحلة البلوغ .تم ربط هذه العالقة بني السبب والنتيجة بني لعقار  DESوتشوهات الجهاز
التناسيل والرسطان يف وقت الحق من الحياة لدى الفتيات ببعضها البعض مع آثار عقار  DESالتجريبية يف الفرئان ،ومن
هنا ولد حقل اضطرابات الغدد الصامء.
ويف الوقت نفسه ،أظهرت التامسيح األمريكية الربية يف فلوريدا التي تعرضت للديكوفول ( ،)dicofolوهو مبيد لآلفات
مكون من الكلور العضوي املرتبط كيميائيا بالـ  ،DDTتشوهات تناسلية وإنجابية .كام أن اكتشاف ضفادع مشوهة
يف والية مينيسوتا األمريكية من قبل تالميذ مدرسة كانوا يف رحلة ميدانية إىل منطقة طبيعة ألقى مزيدا ً من الضوء عىل
مشكلة التلوث املزمنة من خالل الرصف الزراعي .وقد تم التأكيد ،منذ ذلك الحني ،عىل العديد من أمثلة االرتباطات
األخرى بني هذه واملواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء األخرى يف الحياة الربية يف كل فئة (.)7
ليس مستغرباً أن يثبت تأثري التلوث الكيميايئ للبيئة عىل البرش وسيتم تقديم املزيد من النقاش حول هذا األمر أدناه.
لكن أكرب دليل مبارش عىل السبب والنتيجة جاء من عدة كوارث واسعة النطاق كان البرش قد تعرضوا فيها لكميات
متفاوتة من املواد الكيميائية ،مبا يف ذلك مستويات عالية ،كانت ذات سمية حادة ،ومستويات منخفضة ،ثبت اآلن أنها
تسبب آثارا ً مزمنة وخفية أكرث وأطول أمدا ً .أحد األمثلة عىل ذلك هو انفجار مصنع للكيامويات يف سيفيزو ،إيطاليا،
والذي تعرض من جرائه السكان إىل مستويات عالية من الديوكسني .أما أكرث األمثلة املأساوية عن التعرض فتشمل
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عندما يتم اختبار البرش لوجود املواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء ( )EDCsيف الدم ،والدهون،
والبول ،واألنسجة األخرى ،فإن النتائج تثبت باستمرار وجود مجموعة متنوعة من املواد الكيميائية املسببة
الختالل الغدد الصامء لدى جميع األفراد يف جميع أنحاء العامل

يوشو  Yushoيف اليابان (ثنائيات الفينيل املتعددة ال َكلْ َو َرة) ،ويف يو تشنغ يف تايوان (ثنائيات البنزو فيورانات املتعددة
ال َكلْ َو َرة) حيث تسبّب زيت الطهي امللوث يف حدوث تسمم جامعي .ومام أثار القلق مؤخرا تسمم تالميذ املدارس يف
الهند يف يوليو /متوز  2013بواسطة زيت ملوث من خالل مبيدات مونوكروتوفس العضوية الفوسفاتية ،والذي أسفر عن
 23حالة وفاة .وال يزال ينبغي النظر يف آثار االختالالت الصاموية عىل املدى الطويل ملادة املونوكروتوفوس ،برغم وجود
أدلة عىل وجود إيداق ( )estrogenicityمن الدراسات التي أجريت عىل الفرئان واألسامك ( .)9،8أما الطريقة الشائعة
للتعرض البرشي فتتمثل يف الزراعة مع الرش املوسمي املعتاد للمحاصيل باملبيدات الحرشية .ميكن لهذه املامرسة املتبعة
أن تخلق عبئا جسدياً يؤثر عىل العامل املعرضني ،وعىل سكان املناطق املجاورة ،باإلضافة إىل مستهليك املواد الغذائية،
وحتى األجيال املستقبلية ،كام هو موضح أدناه.

 .iiالتعرض للمواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء بالنسبة للفرد واألجيال املقبلة

يكون التعرض للمواد الكيامئية البيئية ملدى الحياة .فالحيوانات والبرش الذين يعيشون يف بيئات ملوثة يحملون أعباء
أجسامهم الشخصية -أي كمية املواد الكيميائية التي تحتويها أنسجة الفرد -من التعرض املبارش املرتاكم طوال حياتهم.
يكون بعض هذه املواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء مستمرا ومرتاكام بيولوجياً (أي ترتاكم عىل مر الزمن يف
أنسجة الجسم) .فعندما يتم اختبار البرش لوجود املواد  EDCsيف الدم ،أو الدهون ،أو البول ،أو األنسجة األخرى ،فإن
النتائج تثبت باستمرار وجود مجموعة متنوعة من املواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء لدى جميع األفراد يف
جميع أنحاء العامل .تعكس هذه القياسات التامس مع املواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء من خالل الغذاء
واملاء واالمتصاص عرب الجلد ،ومن الغالف الجوي .متثل الدهون خزانات ذات أهمية خاصة بالنسبة للمواد الكيميائية
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مقدمة للمواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء ( – )EDCsديسمرب /كانون األول 2014

املسببة الختالل الغدد الصامء ،حيث متيل مكونات هذه املواد الكيميائية لجعلها دهوناً قابلة للذوبان .وباإلضافة إىل
ذلك ،ال تعكس معايري أعباء الجسم من املواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء التامس الحايل مع املواد EDCs
فقط؛ لكنها تشمل أيضا التعرض املايض ،وأحياناً منذ عقود ،إىل املواد الكيميائية الثابتة مثل ثنائيات الفينيل املتعددة
ال َكلْ َو َرة وغريها .أما مبا يتعدى حياة الفرد الخاصة من التعرض ،فهناك موروث من التعرض للمواد الكيميائية املسببة
الختالل الغدد الصامء من قبل أجداده /أجدادها .وعىل سبيل املثال ،فخالل فرتة الحمل ،قد تعرب بعض املواد الكيميائية
املخزنة يف الدهون يف جسم املرأة إىل املشيمة وتؤثر عىل الجنني النامي يف رحمها .وهناك بعض املواد الكيميائية املسببة
الختالل الغدد الصامء التي يتم اكتشافها يف حليب الثدي ،والتي ميكن أن تنتقل إىل الطفل الرضيع .وباإلضافة إىل ذلك،
هناك اآلن أدلة عىل أن املواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء تح ّرض تغريات يف الخاليا اإلنتاشية -وهي سالئف
خاليا النطاف والبويضات -مام يجعل آثارها املوروثة غري محدودة فقط بأطفالهم ،وإمنا متتد لتصل أيضا لألحفاد ،وأبناء
األحفاد ،وأبنائهم .وبعبارة أخرى ،ميكن لألطفال أن يرثوا اآلثار السلبية الناجمة عن التعرض من أسالفهم .وهذا أمر بالغ
األهمية ،ألنه يؤكد عىل نقطة هي أن إدخال مادة كيميائية يف البيئة ،إذا كانت تؤثر عىل الخاليا اإلنتاشية ،سيؤدي إىل
توريثها لفرتة طويلة بعد إزالة املادة الكيميائية أو تفككها.

 .iiiاملواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء وأمراض الغدد الصامء

تشري التقديرات إىل أن هناك ،عىل املستوى العاملي ،ما يزيد عن  ٪24من األمراض واالضطرابات التي تصيب اإلنسان
والتي تعزى إىل عوامل بيئية ( ،)10وأن البيئة تلعب دورا يف  ٪80من األمراض األشد فتكا ،مبا يف ذلك الرسطان وأمراض
الجهاز التنفيس وأمراض القلب واألوعية الدموية ( .)11وألن اضطراب الجهاز الصاموي هو أمر أسايس بالنسبة ألكرث
هذه األمراض انتشارا ً ،فقد تكون املواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء املساهم الرئييس فيها .وقد ارتفعت
اضطرابات األطفال املرتبطة بالغدد الصامء ،مبا يف ذلك املشاكل اإلنجابية لدى الذكور (الخصيتني ،واملبال التحتاين ،ورسطان
الخصية) ،والبلوغ املبكر لإلناث ،واالبيضاض ،ورسطان الدماغ ،واالضطرابات السلوكية العصبية ،رسيعاً ،خالل السنوات
عامي 1997
العرشين املاضية .وقد ازداد انتشار إعاقات النمو لدى األطفال األمريكيني من  ٪12.84إىل  ٪15.04ما بني ْ
2008و (.)12
وارتفع معدل الوالدة املبكرة يف الواليات املتحدة واململكة املتحدة والدول االسكندنافية بأكرث من  ٪30منذ عام ،1981
وهي نتيجة مرتبطة بزيادة معدالت االضطرابات العصبية ،وأمراض الجهاز التنفيس ،ووفيات األطفال ،وكذلك السمنة،
والداء السكري من النوع الثاين ،وأمراض القلب واألوعية الدموية يف مرحلة البلوغ .وأسفرت البيانات املستقاة من
الدراسات املستندة إىل الخاليا البرشية والحيوانية ،عن أدلة كثرية تربط التعرض للمواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد
الصامء بهذه االختالالت وباضطرابات صحية أخرى لدى البرش.
إن تزايد معدالت أمراض الغدد الصامء يتوازى مع زيادة إنتاج املواد الكيميائية املصنعة .فقد تزايد اإلنتاج العاملي
من البالستيك من  50مليون طن يف منتصف السبعينيات إىل ما يقرب من  300مليون طن اليوم .هناك اتجاهات
مامثلة تحسب عىل مصادر كيميائية أخرى مبا يف ذلك املبيدات ،ومثبطات الحريق ،واملذيبات ،واملود السطحية (املعدّة
لالستعامل الخارجي) .وقد زادت مبيعات صناعة الكيامويات العاملية بشكل حاد من  171مليار دوالر أمرييك يف عام
 1970إىل أكرث من  4تريليون دوالر يف عام  .)13( 2013هذه وغريها من املواد الكيميائية مثل الكلور ،وثنايئ الفينول
 ،)BPA( Aوالفثاالت ،ميكن اكتشافها يف مصل الدم البرشي ،والدهون ،ودم الحبل الرسي (.)16-14
ويف حني أن االرتباط بني زيادة تعرض البرش للمواد الكيميائية وزيادة معدالت املرض يعترب موحياً ،فإنه ال يوجد “إثبات”
يربط بني االثنني .وعىل أية حال ،فقد قدمت بيانات مستقاة من دراسات خلوية ،ودراسات أجريت عىل الحيوانات،
وكذلك نظم تجريبية أخرى عىل مدى العقود القليلة املاضية عددا ً وافرا ً من األدلة التي تدعم هذا الرابط املبارش .فإثبات
أن مادة كيميائية تساهم يف األمراض التي تصيب البرش يتطلب تعريض مجموعة من البرش لتلك املادة ،ومن ثم مراقبة
16

االضطرابات الناجمة عن ذلك .وبرغم أن ذلك النوع من االختبارات يتم ألجل صنع األدوية ،فإنه سيكون من غري األخالقي
واملستحيل أيضاً اختبار تأثري املواد السامة عىل البرش .ولذلك ،فإن االستنتاجات املتعلقة باآلثار الصحية املتعلقة باملواد
الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء يجب أن تتم باستخدام بيانات مستقاة من الدراسات الوبائية ،التي ميكن أن
تكشف فقط عن االرتباطات ،وتكوين استنتاجات حول املخاطر املتعلقة بالبرش بناء عىل البيانات التجريبية التي يتم
الحصول عليها من النامذج الحيوانية أو تلك الخلوية .ومن التحديات األخرى التي يتعرض لها البرش مزيج معقد من املواد
الكيميائية خالل مراحل العمر ،مام يجعل من الصعب تحديد ما اذا كانت اآلثار الصحية ناتجة عن التعرض لبعض املواد
الكيميائية ذات اإلشكالية أو ملزيج جامعي من املواد الكيميائية .وهكذا ،فربغم االعرتاف بأن التعرض للعوامل البيئية
يساهم يف االضطرابات الصاموية ،فإن العثور عىل “دليل دامغ” يربط بني أية مادة محددة من املواد الكيميائية املسببة
الختالل الغدد الصامء بأي مرض معني هو أمر صعب.
يوازي النقاش الحايل حول املواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء ،يف نواح كثرية ،النقاش الطويل واملثري للجدل
املحيط مبخاطر التدخني .فقد ظهر ،ألول مرة ،أن دخان التبغ يسبب رسطان الرئة يف عام  ،1950لكن النقاش احتدم
لعقود حول هذا االرتباط وكيفية تنظيم التبغ ،مع شهادة املديرين التنفيذيني ألكرب رشكات التبغ املشهورة أمام الكونغرس
األمرييك يف عام  1994وقولهم بأن األدلة التي تظهر أن تدخني السجائر يسبب أمراضا كالرسطان وأمراض القلب ليست
حاسمة.

ارتفع معدل الوالدة املبكرة يف الواليات املتحدة واململكة املتحدة والدول االسكندنافية بأكرث
من  ٪30منذ عام  ،1981وهي نتيجة مرتبطة بزيادة معدالت االضطرابات العصبية ،وأمراض
الجهاز التنفيس ،ووفيات األطفال ،وكذلك السمنة ،والداء السكري من النوع الثاين ،وأمراض
القلب واألوعية الدموية يف مرحلة البلوغ.
أما اليوم ،فال يزال التدخني أكرب مسبب ملرض الرسطان يف العامل ويقتل شخص واحد كل  15دقيقة ( .)17وبالنسبة للمواد
الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء ،فإن البيانات املتاحة التي تربط بني املواد الكيميائية أو فئة من هذه املواد
مبرض مزمن ،ال تقل يف قوتها واتساع دليلها يف بعض الحاالت ،عن األدلة التي تربط بني التدخني ورسطان الرئة .وهكذا،
وبرغم إرصار بعض الجامعات عىل أن األدلة غري حاسمة ،فإن مجموعة البيانات التي تكشف عن اآلثار الصحية املتعلقة
باملواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء تكفي لتربير القلق من تأثري املواد  EDCsالسلبي عىل الصحة العامة

االضطرابات العصبية والسلوكية

أعرب العديد من وكاالت الصحة العامة مبا يف ذلك منظمة الصحة العاملية ،ومنظمة األمم املتحدة ،وبرنامج علم
السموم الوطني يف الواليات املتحدة عن القلق من اآلثار املرتتبة للمواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء عىل
الدماغ والسلوك ( .)19،18فاالضطرابات العصبية والنفسية لدى األطفال تتزايد وتنترش ،مع وجود طفل واحد من أصل
 6أطفال يف الواليات املتحدة يتم تشخيصهم اآلن باصابتهم باضطراب واحد عىل األقل ( .)12وتشمل هذه االضطرابات
قصور االنتباه وفرط الحركة ( ،)ADHDواضطراب طيف التوحد ( ،)ASDوكذلك االكتئاب واضطرابات املزاج األخرى،
وصعوبات التعلم ،وقصور الوظائف التنفيذية ،واالضطرابات السلوكية.
بصفتها فئة ،لدى ثنايئ الفينيل املتعدد ال َكلْ َو َرة أقوى وأطول االرتباطات املعروفة باالضطرابات العصبية .ففي البرش،
هناك دليل عىل ضعف النمو العصبي ( ،)21،20وانخفاض معدل الذكاء ،ومشاكل يف االنتباه ،والذاكرة ،واملهارات
الحركية الدقيقة مثل الكتابة .وقد أجريت بعض هذه الدراسات يف املجتمعات التي تعيش بالقرب من القطب الشاميل،
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وهو مكان كان يعتقد لفرتة طويلة أنه بدايئ بكر ولكنه معروف اآلن بالرتكيز البيولوجي لثنايئ الفينيل املتعدد ال َكلْ َو َرة
تغي نشاط الغدة الدرقية،
وامللوثات األخرى إىل حدود بعض أعىل املستويات يف العامل ( .)22إن بعض مستقلبات ّ PCB
األمر املعروف منذ فرتة طويلة من حيث زيادة خطر ضعف النامء العصبي .وباملثل ،ترتبط تأثريات ثنائيات الفينيل
الب َو َمة ( )PBDEsبنخفاض معدل الذكاء ،ومشكالت القصور املعريف األخرى ( ،)23إذ يؤثر الربوم عىل نشاط
املتعددة َ ْ
الناقالت العصبية ،وتنظيم املشابك العصبية ،وبقاء العصبونات مام يشري إىل أن تأثريها ليس عىل مناء الدماغ فحسب ،بل

تشمل االضطرابات العصبية -النفسية يف مرحلة الطفولة اإلصابة باالكتئاب ،واضطرابات املزاج
وصعوبات التعلم ،وقصور الوظائف التنفيذية ،واالضطرابات السلوكية.
أيضا عىل شيخوخة الدماغ.
وقد تم اإلبالغ عن وجود روابط بني التعرض ملبيدات اآلفات واالضطرابات العصبية مثل مرض باركنسون ( )24ومع
السلوكيات االكتئابية ( .)25أما مثبطات اللهب امل َ ُْب َو َمة ،واملركبات املشبعة بالفلور ،واملبيدات الحرشية (الفوسفات
العضوي مثل الكلوربرييفوس ومركبات الكلور العضوية) فرتتبط باالضطرابات  ،ADHDو  ،ASDوصعوبات التعلم
ذات الصلة ( ،)26لكن األدلة عىل ذلك ال تزال غري حاسمة .وت ُظهر البيانات املستقة من حيوانات التجارب وجود
العديد من التغريات العصبية الناجمة عن املواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء ،مبا يف ذلك مناء الخاليا
العصبية ،وخصائص تنظيم املشابك العصبية ،وتركيبة النواقل العصبية وإفرازها ،واآلثار التنظيمية البنيوية عىل مناء
الدماغ .وبالتزامن مع األدبيات املتزايدة حول التأثريات السلوكية للتعرض للمواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد
الصامء ،وخصوصا خالل النمو ،تؤكد هذه الدراسات عىل الدماغ كهدف عرضة للمواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد
الصامء (.)27

السمنة واضطراب االستقالب وما يتصل بهام من اضطرابات

تتزايد معدالت السمنة برسعة عىل الصعيد العاملي .ويف حني أن عوامل منط الحياة مثل النظام الغذايئ ومستوى النشاط
ت ُعد أمورا ً رئيسية مساهمة يف ذلك بشكل واضح ،فإن تراكم األدلة يشري إىل وجود عوامل أخرى ،مبا يف ذلك التعرض للمواد
الكيميائية ،ميكن أن تلعب دورا ً يف ذلك أيضاً .فاملواد الكيميائية املشار إليها باسم “مولدات السمنة” يعتقد بأنها تعزز
زيادة الوزن عن طريق تغيري أو إعادة برمجة أجزاء رئيسية من الجهاز الصاموي التي تنظم عملية االستقالب ،وتوازن
الطاقة ،والشهية ،مام يؤدي إىل البدانة ونتائجها السلبية ذات الصلة بالصحة ).(31-28

وت ُظهر األبحاث التي أجريت عىل الحيوانات املخربية أن التعرض الناميئ مؤثر بشكل خاص يف جعل الفرد مهيئاً لزيادة
الوزن والنتائج الصحية السلبية الالحقة ذات الصلة ،مبا يف ذلك الداء السكري من النوع الثاين ،وأمراض القلب واألوعية
وتغي الحساسية للغلوكوز (.)34-32
الدموية ،وتغيري استقالب الدهونّ ،
إن معظم ما متت دراسته جيدا ً عن املواد  sCDEاملولدة للسمنة حتى اآلن هو ثاليث بوتيل القصدير (TBT
 )tributhyltinوثاليث فينيل القصدير ( )30( )TPT triphenyltinوغريهام من املواد الكيميائية التي تعمل
من خالل مستقبالت هرمون يسمى  .)34(PPARγإن الختالل وظيفة الهرمون الدرقي آلية أخرى ميكن من خاللها
للكيامويات املولدة للسمنة أن تعمل ،نظرا ً لدور الغدة الدرقية املهم يف الحفاظ الطبيعي عىل عملية االستقالب .إن بعض
تأثريات ثنائيات الفينيل املتعددة ال َكلْ َو َرة ( )PCBsواملواد  PBDEsقد تتواسط عرب محور الغدة الدرقية (.)36،35
وقد بينت مثبطات اللهب امل َ ُْب َو َمة ،مثل فايرماسرت  ،550تغريا ً يف مستويات الهرمون الدرقي يف إناث الجرذان الحوامل
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وذرياتها ،مع منو الصغار وإصابتهم بالسمنة ،وأمراض القلب ،والبلوغ املبكر ومقاومة اإلنسولني ( .)37برغم أن هناك
حاجة لتكرار البحث وتوسيع نطاقه ،فمن الجدير بالذكر أن فايرماسرت  550هو اآلن أحد مثبطات النريان األكرث استخداما
يف الواليات املتحدة؛ فهو ملوث واسع االنتشار للغبار املنزيل ،إذ تعرفت دراسات الرصد البيولوجي عىل وجود فايرماسرت
 550يف البول البرشي ( .)38وبرغم أن حقل مولدات السمنة البيئية جديد نسبيا ،فإن الفثاالت ،واملركبات املشبعة
بالفلور ،وثنايئ الفينيل  ،)BPA( Aوالديوكسينات ،وبعض املبيدات آخذة يف الظهور كمولدات محتملة للسمنة ،األمر
الذي يستحق املزيد من الدراسة.

االضطرابات التناسلية

من بني أقوى االرتباطات بني التعرض للمواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء والنتائج السلبية هي تلك املتعلقة
بالنمو اإلنجايب ،ووظائف األعضاء (الفيزيولوجيا) ،واألمراض (الباثولوجيا) .إن زيادة معدل االنتشار عىل مدى السنوات
الخمسني املاضية للرسطانات الحساسة للهرمونات (مثل رسطانات الثدي والربوستاتة) ،وتثبيط الخصوبة ،والبلوغ
املبكر ،وعدد النطاف ،والتشوهات التناسلية ،ونسب الجنس غري املتوازنة ( )39ت ُعزى ،جزئياً عىل األقل ،إىل زيادة املواد
الكيميائية وتزايد التعرض لها .إن تزايد معدالت البلوغ املبكر لدى الفتيات ،برغم أنه يساهم فيه العديد من العوامل
مبا يف ذلك التغذية وال َك ْرب وال ِع ْرق ،فإنه قد يكون بسبب التعرض للمواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء
اإلسرتوجيني ( .)41،40وترتبط هذه املركبات اإلسرتوجينية أيضاً باألورام الليفية الرحمية ،وضعف املبيضني ،وانخفاض
الخصوبة يف البرش ويف النامذج الحيوانية ( .)43،42،39ويرتبط ثنايئ الفينول  )BPA ( Aمع انخفاض جودة البويضات
وغريها من جوانب حيوية وسالمة البويضة لدى املريضات اللوايت يبحنث عن عالج للخصوبة ( - )45،44وهي آثار موازية
بشكل دقيق لتلك التي ظهرت يف النامذج الحيوانية ( .)46فالنساء الدامنركيات تحت سن األربعني والعامالت يف صناعة

يعتقد أن املواد الكيميائية املشار إليها باسم مولدات السمنة “ ”obesogensتع ّزز زيادة الوزن عن طريق تغيري أو إعادة برمجة
أجزاء رئيسية من الجهاز الصاموي التي تنظم عملية االستقالب ،وتوازن الطاقة ،والشهية ،مام يؤدي إىل البدانة والنتائج الصحية
السلبية املرتبطة بها

البالستيك هن أكرث عرضة للحصول عىل مساعدة لإلخصاب من النساء من نفس الفئة العمرية وغري املعرضات لتلك املواد
( .)47أما لدى الرجال ،فقد انخفضت أعداد النطاف إىل ما يصل إىل  ٪50عىل مدى نصف القرن املايض يف بعض املناطق
( .)49, 48ويرتبط العديد من املواد الكيميائية ،وأبرزها الفثاالت ،مبجموعة متنوعة من اآلثار السلبية عىل الجهاز البويل
التناسيل الذكري ،مبا يف ذلك الخصيتني ،واملبال التحتاين ،وأمراض الربوستاتة ورسطان الخصية ()50

الرسطان

مثل األمراض املعقدة األخرى ،فإن معظم أمراض الرسطان ناجمة عن التفاعل بني االستعداد الورايث والبيئة التي يواجهها
الفرد .وهناك عدد قليل نسبيا من الرسطانات التي ترتبط بجني واحد ،مام يؤكد عىل الدور الرئييس الذي تلعبه البيئة .يف
الواقع ،هناك  2من أصل  3حالة للرسطان تتعلق بالبيئة بطريقة ما ،مام أدى بجمعية الرسطان األمريكية إىل االستنتاج
بأن معظم الرسطانات ميكن الوقاية منها مع تغيري منط الحياة مثل تحسني النظام الغذايئ ،وزيادة مامرسة التامرين
الرياضية ،وتقليل التدخني .وترتبط وظائف معينة بارتفاع خطر الرسطان ،وخاصة تلك ذات األعباء العالية من التعرض
للمواد الكيميائية ،مبا يف ذلك الدهان ،ومكافحة الحرائق ،والعمل يف صناعات الفحم ،أو الصلب ،أو املطاط ،ويف مصانع
املنسوجات ،والورق ،والتعدين.
إن قامئة املواد الكيميائية املعروفة كسبب للرسطان طويلة وتشمل املعادن ،وكلوريد الفينيل ،والبنزينيدين (املستخدم
يف األصباغ) ،واملذيبات مثل البنزين ،والهيدروكربونات العطرية املتعددة الحلقات ( ،)PAHsوالديوكسينات ،واأللياف،
والغبار (السيليكا واألسبستوس ،إلخ ،).وبعض املبيدات مبا فيها تلك املوجودة عىل قامئة اتفاقية استوكهومل للملوثات
العضوية الثابتة ،والعديد من األدوية مبا يف ذلك اإلسرتوجني االصطناعي .إن بعض هذه املواد الكيميائية (إن مل يكن
كلها) هي مواد كيميائية مسببة الختالل الغدد الصامء ( .)EDCsونظرا ً إىل العديد من أنواع الرسطان التي تشتمل عىل
الهرمونات مثل رسطان الربوستاتة والثدي والرحم واألنسجة التناسلية األخرى ،فقد ال يكون من املستغرب االعتقاد بأن
تكون املواد الكيميائية اإلسرتوجينية واألخرى الناشطة هرمونياً مثل ثنايئ الفينول  ،)BPA( Aوالفثاالت ،وبعض املبيدات،
مساهمة يف املخاطر املرسطنة (.)52،51
أما السؤال حول أي من املواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء لها أعظم األثر ،ويف أي فرتة من الحياة (قبل
الوالدة ،الطفولة ،البلوغ) يساهم التعرض للمواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء إىل حد كبري يف معظم مخاطر
اإلصابة بالرسطان ،فال يزال ينتظر اإلجابة .وقد كشفت الدراسات باستخدام مناذج الخاليا ومناذج حيوانية إىل أن التعرض
املبكر يف الحياة للمواد الكيميائية مثل ثنايئ الفينول  ،)BPA( Aوالفثاالت ،واملركبات املشبعة بالفلور ،والكلور ،وبعض
املبيدات ميكن أن تزيد من خطر اإلصابة بالرسطان يف وقت الحق من الحياة ( .)52بدأت الدراسات الوبائية املستجدة
تجد عالقات ارتباطية بني األوبئة والبرش ( .)53ويتسم إقامة مثل هذه الروابط مع البرش بصعوبته ألنه يتطلب وجود
معلومات عن التعرض الذي قد يكون وقع قبل سنوات أو حتى عقود .وعىل أية حال ،فليس هناك شك يف أنه بناء عىل
اآلثار الخطرية والواسعة للبيئة عىل انتشار الرسطان ،فإن تقليل التعرض للمواد الكيميائية سيكون له أثر إيجايب كبري عىل
مخاطر اإلصابة بالرسطان واحتامالت البقاء عىل قيد الحياة.

األمراض واالضطرابات األخرى

تشري األبحاث التي أجريت عىل الحيوانات والدراسات الوبائية عىل البرش إىل أن التعرض للمواد الكيميائية املسببة
الختالل الغدد الصامء يساهم يف إحداث حاالت صحية أخرى مبا فيها أمراض القلب واألوعية الدموية والداء السكري.
وهناك جبهة جديدة يف األبحاث هي اآلثار املناعية وااللتهابية للمواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء .يرتبط
االلتهاب مبجموعة واسعة من األمراض املزمنة مبا يف ذلك السمنة ،والنقائص املعرفية ،وأمراض القلب واألوعية الدموية،
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بالنظر إىل الكم الذي ينطوي عليه العديد من أنواع الرسطان عىل الهرمونات مثل رسطان الربوستاتة والثدي
والرحم ،واألنسجة التناسلية األخرى ،فقد ال يكون من املستغرب االعتقاد بأن اإلسرتوجني ومواد كيميائية
هرمونية نشطة أخرى ،مثل ثنايئ الفينول ،)BPA( Aوالفثاالت وبعض املبيدات ،تساهم يف خطر التسبب
بالرسطان

واضطرابات الجهاز التنفيس ،والرسطان ،وحتى التوحد .وغالباً ما يعمل الجهازان املناعي والصاموي معا يف التصدي
للتحديات البيئية ،كام أن التقارب بني مسارات اإلشارات قد يكمن وراء بعض اآلثار االلتهابية.
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الجدول  .4املفاهيم التقليدية يف االختبارات الكيميائية والسبب يف كونها غري مالمئة لتحديد
النشاط املث ّبط للغدد الصامء.
النهج التقليدي لالختبارات الكيميائية" :الجرعة
هي السم".
اختبارات املواد كيميائية املنفردة ،واحدة يف كل مرة

مواد كيميائية خاصة مفرتضة لديها مستوى "آمن أو
مقبول" من التعرض دون حدوث أي تأثري سلبي

تركز التجارب عىل الحيوانات البالغة

الجرعات املفرتضة التي تقل عن الكميات التي تتسبب
يف موت حيوانات التجارب أو حدوث مرض مستهدف
(عادة الرسطان) هي جرعات "آمنة"

ملاذا هذا النهج غري كاف بالنسبة للمواد الكيميائية
املسببة الختالل الغدد الصامء.

كل شخص يف العامل يحمل اآلن جسامً مثقالً بعبء املواد
الكيميائية التي مل تكن موجودة قبل عام  .0491وجار
إنتاج وترسيب العديد من هذه املواد إىل البيئة يف كل
عام .إن اختبار املواد الكيميائية واحدة تلو األخرى ال
ميكنه مواكبة مدى التعرض وال األخذ بعني االعتبار كيفية
اختالط املواد الكيميائية داخل الجسم وتأثريها عىل
النامء البرشي أو الصحة.
ينظم الجهاز الصاموي ،تقريبا ،كل جانب من جوانب
صحة اإلنسان ،بدءا ً من النامء يف الرحم ،وصوالً إىل النمو،
فاإلنجاب ،والصحة العامة .ويظهر العلم الحديث أنه
حتى كميات ضئيلة للغاية من هذه املواد الكيميائية
أو خليط من هذه املواد الكيميائية يؤدي إىل اختالل
الجهاز الصاموي ،وإىل تدين نسبة الذكاء ،واختالل الجهاز
التناسيل ،والتسبب يف مشاكل صحية أخرى .ويف الواقع
أنه قد ال يكون هناك مستوى آمن ،وخصوصا عندما
يكون لدى األفراد مئات من هذه املواد الكيميائية يف
أجسامهم.
تنظم الهرمونات أجهزة الجسم بداية من الرحم ومن ثم
يف جميع مراحل العمر .إن التجارب التي أجريت عىل
الحيوانات البالغة فقط ال ميكنها اكتشاف تأثري املواد
الكيميائية عىل الجهاز الصاموي طوال دورة الحياة يف
الجسم.
املواد الكيميائية التي تسبب اختالل الغدد الصامء لها
تأثريات عديدة تتعدى املوت أو املرض
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 .4التطورات الحديثة يف علم املواد الكيميائية املسببة
الختالل الغدد الصامء ،والحاجة إىل منوذج علمي جديد
لتقييم مخاطر املواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد
الصامء
هناك اتفاق حاسم ،وعىل نطاق واسع ،حول املخاطر التي يشكلها دخان السجائر ،والرصاص ،واملواد املشعة ،والكثري من
املواد الكيميائية .وقد وفرت عقود من البحوث املختربية ،إىل جانب األدلة الرسيرية عىل األفراد واملعطيات الوبائية لدى
البرش ،دليالً قاطعاً عىل الروابط املوجودة بني السبب والنتيجة ،بني التعرض واملرض أو الوفاة .ويف حالة تقييم وإدارة املواد
الكيميائية ،فإن القدرة عىل الربط املبارش بني التعرض وهذه النتيجة السلبية عىل الصحة ،أو الوفاة ،ميكن إثباتها يف حاالت
التعرض املعروفة ملستويات عالية من مادة كيميائية معينة .وعىل سبيل املثال ،إن األمثلة الواسعة التي وصفت يف وقت
سابق بشأن التلوث الصناعي يف سيفيزو ،وزيت الطبخ (يوشو ويوشينغ) ،أدت إىل عيوب خلقية شديدة وإىل الضعف
العصبي يف األطفال الذين وضعتهن نساء تناولن ،أثناء الحمل ،زيوتا ملوثة أو تعرضن مبارشة للديوكسني .وبالتايل ،فقد
كان اختبار الس ّمية التقليدي بالغ األهمية يف تحديد وتوصيف هذه املواد الكيميائية التي تشكل خطرا عىل البرش والحياة
الربية .وعىل أية حال ،وألن معظم الناس يتعرضون ملجموعة متنوعة من املواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء،
عادة يف جرعات منخفضة ،ويف شكل مزيج ،ويف مراحل الحياة املختلفة ،فإن القدرة عىل الربط املبارش بني مرض يف مرحلة
البلوغ -عىل سبيل املثال ،الداء السكري من النوع الثاين -وبني التعرض للمواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء
خالل الحياة ،وخصوصا خالل فرتات النمو الحرجة ،هو أمر أكرث صعوبة بكثري .وتصف األقسام التالية كيف وملاذا تدعو
الحاجة إىل طريقة جديدة يف التفكري من أجل التوصل إىل فهم صحيح آلثار التعرض للمواد الكيميائية املسببة الختالل
الغدد الصامء وتجليات هذا التعرض عىل املدى الطويل ،من حيث نوعية الحياة الضعيفة املؤذية ،واألمراض املزمنة،
والرسطانات (الجدول  .)4يرد ملخص إضايف موجز لهذه املفاهيم يف نهاية هذا القسم (اإلطار .)2

 .iالحاجة إىل نقلة نوعية للدفع ُقدُ ماً بفهمنا العلمي للمواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد
الصامء

ترافقت الثورة الكيميائية مع تلوث البيئة الذي أدى إىل الرسطانات والتسمم باملعادن الثقيلة ،وتلوث الهواء واملاء.
وهذا بدوره أدى إىل الحاجة إلجراء تجارب لوضع معايري لسالمة الجمهور .وقد أشار ،وبنجاح ،اختبار السمية للمواد
الكيميائية النقية بجرعات متفاوتة إىل بعض املواد الكيميائية املوجودة يف البيئة ،والتي تسبب سميّة واضحة ،وأمراض
الرسطان ،والوفاة .واستنادا ً إىل املعلومات املستقاة من منحنيات االستجابة للجرعة ،بُذلت جهود لتحديد العتبة التي مل
يسفرالتعرض تحتها عن أية سمية حادة واضحة ،واستخدام هذه املعلومات لالستنباط وتحديد مستوى “آمن” للتعرض.
نحن نعرف اآلن أن هذا النوع من االختبارات ومجموعة الجرعات املستخدمة يف معيار تقييم املخاطر السمية غالباً
ما تكون غري دقيقة عند تطبيقها عىل املواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء ( .)54إن نهج “العلم القديم”
يضع العديد من االفرتاضات ويستند إىل بروتوكوالت االختبار التي تعترب غري واقعية .وعىل سبيل املثال ،يتم تنفيذ
معظم التجارب املجراة عىل الحيوانات البالغة (مثل الفرئان) باستخدام التعرض الحاد ملادة كيميائية واحدة .وعىل أية
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حال ،يتعرض كل إنسان وحيوان إىل مجموعة متنوعة من املواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء يف مستويات
وبتوليفات مختلفة طوال حياتهم .وهكذا ،ففي حني أن الطرق التقليدية لعلم السموم قد تكون مفيدة ،إال أنه يجب
تجاوزها يف التعرف عىل املواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء وتحديد نتائجها.
وعىل مدى العقدين املاضيني ،كانت هناك أدلة علمية متنامية تستند إىل البحوث امليدانية التي أجريت عىل أنواع الحياة
الربية والبيانات الوبائية عىل البرش ،والبحوث املخربية عىل النامذج الحيوانية ،مام وفر نظرة ثاقبة حول الكيفية التي
تسبب بها املواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء تغريات بيولوجية ،وكيف ميكن أن تؤدي إىل املرض .نحن نعرف
اآلن أن تعرض الفرد املبارش للمواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء يسبب مجموعة من املشاكل يف السلوك
والغدد الصامء ،واالضطرابات العصبية .وهذا يتطلب نقلة نوعية يف كيفية إجراء تقييم للمخاطر .وعىل سبيل املثال،
فبدالً من األسلوب القديم لعلم السموم ،واملتمثل يف نهج التع ّرض ملرة واحدة واالستجابة للجرعة باستخدام مركبات
نقية ،فمن األهمية مبكان أن تحايك إجراءات تقييم املخاطر الجديدة ،وعن كثب ،ما يحدث يف الطبيعة .فبدال من ُمركَّب
واحد ،نحن بحاجة إىل معرفة اآلثار املرتتبة عىل مزيج من املركبات أو املخاليط .علينا أيضا أن نعرتف ،ألن بعض مراحل
الحياة معرضة بشكل خاص للمواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء وخاصة يف مرحلة النمو املبكر ،بأن اختبار
املواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء لدى البالغني قد ال يؤدي إىل استقراء تع ّرض الجنني أو الرضيع .وسوف
نتوسع يف هذه املفاهيم أدناه.

 .iiالتعرض يف مرحلة النمو ونوافذ التعرض

تقوم الهرمونات بتنسيق منو ومناء كل فرد ،بدءا ً من خلية مخصبة واحدة ووصوال إىل عدة ماليني من الخاليا املتخصصة
التي تك ّون الدم والعظام والدماغ واألنسجة األخرى .هذه املواد الكيميائية الداخلية ،أوالً من األم ،واملشيمة ،ومن وضع
الجنني نفسه ،تع ّمم يف تركيزات شديدة االنخفاض ،عادة يف نطاق جزء لكل تريليون إىل جزء لكل بليون .فالهرمونات
تعطي إشارة متى تحتاج الجينات ألن تكون نشطة ومتى تكون صامتة .وبينام يُبنى هذا الجسم املعقد ،يضمن الخليط
املتغري للهرمونات الطبيعية النامء الطبيعي؛ إذ يؤدي القليل جدا أو الكثري جدا من هذه الهرمونات إىل االعتالل واملرض.
وقد أثبتت األبحاث البيولوجية ألكرث من قرن من الزمن أن برمجة وتنظيم العمليات البيولوجية تتطلب وجود هرمونات
بكميات معينة يف أوقات معينة ،واألكرث من ذلك أن كل حاجة من احتياجات األعضاء واألنسجة تتغري خالل دورة الحياة.
ميثل أوائل العمر ،وخاصة لدى الجنني والرضيع ،فرتة من الضعف ،وعند أي اضطراب يف العمليات الطبيعية ،فقد تتغري،
أحيانا بطريقة ال رجعة فيها ،بنية و /أو وظائف األعضاء ( املنظومة الفيزيولوجية) .إن “توقيت” إطالق الهرمون ،باإلضافة
إىل كميته ميثل أمرا ذا أهمية بالغة يف النمو الطبيعي .ومن البديهي إذن أنه بسبب تدخل املواد الكيميائية املسببة
الختالل الغدد الصامء مع عمل الهرمون ،فإن هذا التعرض للهرمونات خالل فرتة النمو الحساسة قد تكون له كل النتائج
الفورية فضال عن تلك األكرث بطئا .إن توقيت التعرض هو املفتاح لفهم األعضاء واألنسجة التي تأثرت ،حيث يحدث مناء
األجزاء املختلفة من الجسم مبعدالت مختلفة .وهكذا ،فإن العضو الذي ينمو خالل فرتة التعرض الضار يكون تأثره أقرب
احتامال من العضو الذي أتم منوه بالفعل.
قد تكون نتائج التعرض أثناء فرتات الضعف عبارة عن تشوهات جسدية ،أو عيوب وظيفية ،أو كليهام .ولنأخذ مجددا ً
مثال لعقار  DESالذي كان يُعطى للنساء الحوامل ،والذي تسبّب يف كثري من األحيان يف حدوث تشوهات بنيوية يف
الجهاز التناسيل لألجنة اإلناث ،إىل جانب ميل متزايد لرسطان نادر من رسطان املهبل وعنق الرحم يف وقت الحق من
الحياة .وهناك جانب آخر حقيقي متاما ومعقد للغاية من نوافذ مفهوم التع ّرضية ،وهو هو أن نفس التعرض قد تكون له
تأثريات مختلفة اعتامدا ً عىل الفرتة من النامء التى حدث فيها التعرض .وعىل سبيل املثال ،ففي القوارض ،ميكن للتعرض
يف األشهر الثالثة األوىل من عمر الجنني للمبيد الحرشي كلوربرييفوس ،وهو أحد املواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد
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نحن نعرف اآلن أن تعرض الفرد املبارش للمواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء ( )EDCsيسبب
مجموعة من املشكالت السلوكية ،ومشاكل الغدد الصامء ،واملشاكل العصبية .وهذا يتطلب نقلة نوعية يف
كيفية إجراء تقييم للمخاطر.

الصامء املعروفة ،أن يغري بنية ووظيفة الغدة الدرقية يف النسل عندما يصل الجنني إىل مرحلة البلوغ ،يف حني أن التعرض
الثاين للكلوربرييفوس يف األشهر الثالثة األوىل من عمر الجنني ميكن أن يزيد من مستويات اإلنسولني يف النسل البالغ.
قد ال تسبب بعض االضطرابات يف مستويات الهرمون تغريات بنيوية واضحة ،ولكنها مع ذلك قد تؤدي إىل تغريات وظيفية
أو إىل املرض أو العجز يف وقت الحق يف الحياة .ويشار إىل هذا املفهوم لنوافذ التعرض ألشكال مختلفة باسم “األساس
الجنيني ملرض البالغني ( ”)FeBADأو “األصول التطورية للصحة واملرض (( ”)DOHaDاإلطار  .)1ويحظى هذا
املجال بقبول جيد من قبل الباحثني الذين يعرتفون بأن األطفال هم أكرث عرضة من البالغني للمواد الكيميائية املسببة
الختالل الغدد الصامء ألن أجسامهم ال تزال يف طور النمو .واألطفال هم أيضا أكرث عرضة لخطر التعرض من البالغني
لعدة أسباب منها ما ييل )1 :إنهم معرضون للعديد من امللوثات التي تذوب يف الدهون يف حليب الثدي أو يف الحليب
الصناعي؛  )2أنهم يضعون أيديهم وأشيا ًء يف أفواههم بوترية أكرب بكثري مام يفعل البالغون؛  )3أنهم يعيشون ويلعبون عىل
مقربة من األرض؛ و )4أن مساحة الجلد لديهم أكرب من البالغني بالنسبة لوزن أجسامهم ،مام يسمح مبزيد من امتصاص
املواد الكيميائية ( .)55وبذلك ،فإن رضر التعرض لدى األطفال ينتج عن االختالفات يف الطرق التي ميكن أن يتعرضوا لها،
وبسبب ضعفهم يف مرحلة النمو ،مع توقعات بعمر أطول مع أفق أطول بكثري للتعرض قبل التجسد والتجيل كمرض.
وباإلضافة إىل ذلك ،ميتلك هؤالء فهام محدودا للمخاطر ،وهم عاجزون ،من ناحية التعقل ،عن تجنب التعرض.
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يف حني ركزت هذه املناقشة عىل الضعف املعني للمضغة ،والجنني ،والرضيع ،والطفل ،فإن كل من مراحل دورة الحياة،
من الطفولة إىل املراهقة ،فمرحلة البلوغ ،والشيخوخة ،تعترب حساسة إزاء الهرمونات و املواد الكيميائية املسببة الختالل
الغدد الصامء .ويحتج اختبار السمية التقليدي مبفهوم “الجرعة تصنع السمية” (الجدول  .)4وتشري تبرصات علمية
جديدة للمواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء إىل أن “التوقيت يصنع السمية” عند النظر إىل ضعف الكائن
الحي النامي.

 .iiiالعتبات ،والجرعات املنخفضة ومفهوم ال جرعة آمنة

أدت الفرضية القائلة بأن لكل مادة كيميائية “تعرض آمن أو مقبول” إىل عقيدة مسلم بها عموما بأن لدى كل مركب
عتبة ،وأن التعرض ملستويات أقل من هذه العتبة أمر آمن .ويؤكد منوذج “العلم القديم” الذي يستند اليه هذا االستنتاج
عىل مؤرش الرسطنة /البقاء عىل قيد الحياة ،واختبارات املركبات النقية الواحدة وحدها ،ويتجاهل آثار الخليط ،ويفرتض
وجود عتبة للجرعة وبأنه ال يوجد تأثري ضار مالحظ تحت هذه العتبة ( .)NOAELففي االختبارات لتحديد عتبة
آمنة ،يتم إدخال تركيزات مختلفة من مادة كيميائية واحدة .وعادة ما يتم تثبيت السمية يف دراسة مزمنة ملدة عامني
يف القوارض (عادة البالغة) التي تحدد الجرعة والتي ميوت بها نصف الحيوانات أو تصاب باملرض الهدف (عادة ما يكون
الرسطان) .من هذه النقطة تثبت الدراسات أعىل جرعة ليس لها سمية ملحوظة (مرة أخرى ،نقطة النهاية هي عادة
الرسطان أو فشل األعضاء) .وتنقسم هذه الجرعة بدورها بواسطة “عامل أمان “ اعتباطي ،عادة  .100فبالنسبة للمواد
الكيميائية التي مل تنل سوى القليل من االختبار ،فمن املمكن االستفادة من عامل إضايف من ( 10املؤدي إىل عامل أمان
قدره  .)1000ويتم استنباط تعريف “آمن” من هذه الدراسات عن املوت واالحتضار برغم الحقيقة بأن آثارا ً أخرى
أكرث خفاء قد تسببها حتى عند هذه املستويات الدنيا .فمن دون البحث فعال عن اضطرابات يف نقطة النهاية والتي ال
تكون واضحة كالوفاة ،فمن غري املمكن معرفة ما إذا كانت مستويات الهرمونات قد تأثرت ،وما إذا كان /كيف ميكن
تغيري االستعداد لإلصابة باملرض .وبالنظر إىل أنه قد ال ميكن مالحظة النتائج املرتتبة عىل بعض اضطرابات الغدد الصامء
ملدة أسابيع أو شهور أو سنوات ،فإن عدم القدرة عىل اختبار السمية لقياس هذه النتائج غري امللحوظة ميثل قيدا خطريا
عىل هذا النهج لتحديد املخاطر.
بدأ نهج “عتبة التعرض اآلمن” يصبح موضع شك وتساؤل يف الثامنينيات ،عندما بدأ العلامء يفهمون بشكل أفضل كيفية
عمل الهرمونات الطبيعية يف الجسم ،وعىل وجه التحديد كيفية تنظيم تخليق وإفراز الهرمونات الصاموية املوجودة لدينا
وكيفية تغري الجسم خالل مرحلة النمو( .عىل سبيل املثال ،هناك فرتات من الحياة قد ال يكون الفرد فيها معرضاً ،بشكل
طبيعي ،لهرمون طبيعي معني عىل اإلطالق ،ويكون التعرض للمواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء يعمل عىل
مسارات من شأنها خالف ذلك أن تكون غري فعالة متاما يف تلك املرحلة من الحياة .يف هذه األوقات ،وحتى يف الرتكيزات
الشديدة االنخفاض ،فإن أية مادة  EDCخارجية سوف تتجاوز مستويات الهرمون الطبيعية الذاتية يف الجسم ،والتي
هي صفر) .وأدى ذلك إىل الدعوةلتطوير مناذج االستجابة للجرعة عىل أساس بيولوجي (مقابل االفرتايض) والذي ميكن أن
يعكس واقعياً كيفية استجابة الجسم للهرمونات واملواد الكيميائية.
وقد أعاق تطوير عمليات تقييم املخاطر الدقيقة للسالمة تكلفة االختبارات البيولوجية يف الحيوانات .وعىل أية حال،
فإن التجربة األوىل واألهم تثبت أنه ال ميكن أن يكون هناك مكان لعتبة املواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء
يف التسعينيات .ففي السلحفاة ذات األذنني الحمراوين املنزلقتني ،فإن درجة الحرارة خالل منتصف األشهر الثالثة للنمو
هي التي تحدد ما إذا كانت السلحفاة ستتطور لتصبح ذكرا أو أنثى ،عىل غرار الكيفية التي يحدد فيها الكروموسوم X
و  Yالجنس يف البرش .مع هذا االستثناء( ،كروموسوم الجنس مقابل درجة الحرارة) ،فإن العمليات البيولوجية املتبقية
للنامء الجنيس متشابهة بشكل ملحوظ بني السالحف والبرش ،وهذا يجعل من السلحفاة منوذجاً طبياً بيولوجياً فريدا ً يف
تحديد الجنس.
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اإلطار  :1األصول التطورية للصحة واملرض ()DOHaD

تستند األصول التطورية للصحة واملرض ،ويشار إليها أيضاً باسم “األساس الجنيني ألمراض البالغني”
( ،)FeBADإىل أدلة علمية تفيد بأن جذور الكثري من األمراض واالختالالت تحدث يف وقت مبكر للغاية
من الحياة ،وخصوصا يف مرحلة النطفة ،فالجنني ،فالرضيع ،فالطفل .وعىل سبيل املثال ،إن سوء تغذية ،أو
اإلفراط يف تغذية املرأة الحامل له تأثري عىل ميل الجنني إىل اإلصابة باالضطرابات االستقالبية مبا يف ذلك
السمنة ،والداء السكري ،وغريها ،يف وقت الحق من الحياة .وتم توسيع هذا البحث منذ ذلك الحني ،ليشمل
التأثريات البيئية مثل التدخني والتلوث والكيامويات البيئية .وقد أظهرت أدلة أخرى أن الخاليا الجرثومية
النامية -سالئف خاليا النطاف والبويضة للجنني -معرضة متاماً لالختالل حتى من الجرعات املنخفضة من
املواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء .ويف اآلونة األخريةُ ،وجد أن الجهاز العصبي ،الذي يبدأ مناؤه
يف املرحلة املبكرة من الحمل ويستمر كذلك يف مرحلة الطفولة ،يكون شديد الحساسية إزاء التعرض للمواد
الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء .ويبدو أن بعض أنواع الرسطان ،وخاصة الرسطانات التناسلية ،لها
أصولها املبكرة من الحياة .ويف حني أن أي مظهر من مظاهر املرض أو االضطرابات قد ال يكون واضحاً عند
الوالدة ،فإنه بعد فرتة الكمون هذه تصبح نتائج هذه التعرضات واضحة ،غالبا يف مرحلة املراهقة ،أو يف
مرحلة البلوغ أو الشيخوخة .وبالتايل ،فإن مفهوم األصول التطورية للصحة واملرض يعد مفهوماً أساسيا لفهم
تأثري التعرض للمواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء خالل فرتات الضعف هذه.
واألهم من ذلك ،هو أن تأثري درجة الحرارة ميكن التغلب عليها من خالل تطبيق الهرمونات ( )57أو املواد
( )58،56عىل املضغة (الجنني) .والختبار ما إذا كانت الجرعات املنخفضة من الهرمونات أو املواد  EDCsميكن أن تغري
ما إذا كان الفرد سيصبح ذكرا أم أنثى أم ال ،تم تعريض  2,400بيضة من بيض السالحف للمواد الكيميائية املسببة
الختالل الغدد الصامء والتي تحايك اإلسرتوجني خالل فرتة النمو الرئيسية عندما يتم تحديد الجنس ( .)56وعىل سبيل
املثال ،إذا ما متت إضافة اإلسرتوجني ،أو مادة  EDCإسرتوجينية مثل ثنايئ الفينيل املتعدد ال َكلْ َو َرة ( ،)PCBإىل البيض
املوجود يف حضانة بدرجة الحرارة التي تنتج عادة الذكور فقط ،فإن كل النسل سيكون من اإلناث .وفضالً عن ذلك،
فإن هذه اإلناث ستكون عقيمة عندما تبلغ .وباستخدام هذا النموذج ،تم إجراء تجربة أساسية دلت عىل أن الجرعات
املنخفضة للغاية من الهرمونات أواملواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء ،بالنظر إىل فرتات النمو الرئيسية عندما
يتم تحديد الجنس ،ميكن أن تغري بشكل دائم ما اذا كان الفرد سيصبح ذكرا ً أم أنثى (.)56
EDCs

ولفهم هذا ،تذكَّر أن اإلسرتوجني هو الهرمون الطبيعي الذي يؤثر عىل الكائن الحي يف تركيزات منخفضة للغاية .ولذلك،
فإن أي تعرض إضايف إىل مادة  EDCاصطناعية يحايك تأثرياإلسرتوجني قد يؤدي إىل مستويات تتجاوز افرتاضيا عتبة اآلثار
السلبية يف ذلك الكائن الحي .والختبار فرضية السمية التقليدية ملستويات التعرض اآلمنة ،أجريت دراسة ضخمة شملت
أكرث من  2,400بيضة ( .)57وأسفرت عن نتيجة هي أن أقل جرعة حتى من اإلسرتاديول الخارجي قد رفعت نسبة
اإلناث املتوقعة بأكرث من  ٪10إىل ما بعد التحكم يف درجة الحرارة .أما امليزة األكرث أهمية من هذه الدراسات فهي أنها
متثل أول دليل عىل أن جرعة العتبة قد ال تكون موجودة عندما تحايك املواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء
هرموناً ذاتياً يعمل عن طريق نفس اآللية الذاتية.
تتسم األبحاث املجراة عىل السالحف بأهميتها لسببني اثنني :األول ،أنه يضع حدا ً للحجة بأنه ليس من املمكن تحديد
“العتبة ”،ألن هذه الدراسات تثبت مبا ال يقبل الجدل بأنه ال يوجد عتبة .الثاين ،باإلمكان استقراء عمليات النمو
البيولوجية يف هذا النوع ،مبارشة ،يف جميع األنواع األخرى ،مبا يف ذلك البرش .ومنذ العمل املبكر مع السالحف ،كانت
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اإلطار  :2موجز عن الفجوات املوجودة بني العلم الحديث والسياسات التنظيمية

برغم وجود إجامع عىل الكيفية التي يعترب بها التعرض للمواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء ذي
صلة بالبرش ،فلم يتم حل جميع الخالفات .أما إحدى القضايا فهي تلك التي تدور حول صعوبة فهم الكيفية
التي يكون بها التعرض لجرعة شديدة االنخفاض ذا صلة بالعمليات البيولوجية .يتسم هذا املفهوم بكونه
أسهل للفهم يف سياق النامء .هناك أوقات يف الحياة ال يكون فيها هناك أي تعرض ،باملعنى الحريف للكلمة،
سيغي ،بحكم
لهرمون طبيعي .وبالتايل ،فإن أي تعرض حتى لكميات ضئيلة من املواد الفعالة هرمونيا
ّ
التعريف ،الخاليا املستهدفة التي تعترب حساسة إزاء الهرمونات .وما أن أصبح باحثو العلوم األساسية واألطباء
ذوي الخربة يف مجال الغدد الصامء منخرطني عىل نحو متزايد يف األبحاث ومامرسات املواد الكيميائية املسببة
الختالل الغدد الصامء ،ازدادت األدلة عىل آثار الجرعة املنخفضة .ومع ذلك ،فال تزال هناك فجوة بني علم
الغدد الصامء والسياسات التنظيمية .ومن املهم أن تقوم القرارات بشأن تنظيم املواد الكيميائية عىل أساس
الفهم العلمي األكرث حداثة للطريقة التي تترصف بها الهرمونات ،وكيف أن املواد الكيميائية املسببة الختالل
الغدد الصامء تعطّل هذه األفعال.
هناك العديد من الدراسات التي تبني أنه حتى الجرعات املنخفضة للغاية من املواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد
الصامء ميكن أن تغري النتائج البيولوجية ،واألهم من ذلك أنه ال ميكن التنبؤ بآثار الجرعات املنخفضة من خالل اآلثار
امللحوظة عند تناول جرعات عالية (.)54

 .viاألمزجة [الخالئط]

يف املخترب يكون التشديد عىل التحكم الصارم يف البيئة ،بحيث ميكن التالعب بالعنارص وتقيَّم نتائج .عىل سبيل املثال،
يجري عمل ما يف عمليات الزرع املتجانسة لصف من الخاليا ،النامية يف ظل ظروف مامثلة من رقاقة زرع واحدة إىل أخرى
تالية .جار العمل عىل الحيوانات يف املخترب صفاً بعد صف من أقفاص الفرئان ،بعضها متطابق وراثيا مع البعض اآلخر ،مع
نوع خاص جدا من الفراش والغذاء واملاء ،ودورة الضوء ،ودرجة الحرارة املحكومة .إن جوهر األساليب التقليدية لعلم
السموم هو إعطاء مادة كيميائية نقية واحدة بجرعات دقيقة ،مع تساوي جميع الرشوط األخرى للسامح بإجراء املقارنة
بني املادة الكيميائية باملجموعة الضابطة (الدواء الغُفل).
وعىل أية حال ،فالعامل ليس كاملخترب؛ فالبرش فريدون من نوعهم وراثيا (ما عدا التوائم املتامثلة)؛ فهم يعيشون يف بيئات
مختلفة متاما ،ويهاجرون إىل بيئات جديدة ،وكل شخص لديه /لديها تعرض غذايئ وتغذوي خاص ،وما إىل ذلك .ويتعرض
كل شخص لخليط من املواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء يف فرتات النمو املختلفة -مام يعني أن كل شخص
لديه “تعرضوم” (” )“exposomeفريد من نوعه ،أي مجموع كل يشء يتعرض له املرء ،سواء كان ذكرا أم أنثى .و”العلم
الجديد” للمواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء يقر هذه الحقائق :أن التعرض يف الطبيعة مزمن؛ وأن املواد
الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء موجودة يف كل مكان وعىل الصعيد العاملي؛ وأن هناك تراكام بيولوجياً للمواد
الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء يف السلسلة الغذائية .وفضالً عن ذلك ،وباستثناء حاالت التعرض املهنية ،فمن
النادر أن ينطوي التعرض البيئي عىل مركبات نقية ،بل ينطوي عىل مزيج من املركبات ،فضال عن نواتج تحلل مركبات
واحدة.
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وبالتايل ،يجب أن يتضمن العلم الحديث دراسات حول آثار مركبات واحدة ،ولكن األهم من ذلك ،الخالئط ،لتقريب
الصورة بشكل أفضل حول اآلثار املضافة أو التآزرية املستمرة للمركبات يف الجسم .ال يزال هناك بعض الجدل حول ما
إذا كانت املواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء ت ُبدي نشاطاً تآزرياً .وتنبع حدة هذا النقاش من حقيقة أن
عددا من املواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء لديها قوة أقل من الهرمونات الطبيعية ،وعند النظر إليها بشكل
إفرادي ،فإن هذه املواد الكيميائية قد توجد يف البيئة برتكيزات يعتقد بأنها أقل من أن تشكّل مصدرا ً للقلق .وعىل أية
حال ،ويف ظل عدم وجود ما يطلق عليه اسم “جرعة آمنة” ،فإن هذه املستويات البيئية املنخفضة قد يكون ال يزال لديها
فعالً بيولوجياً ما .وقد استند الكثري من النقاش الدائر يف هذا املجال عىل العلم القديم باستقراء آثار الجرعات املنخفضة
من تجارب الجرعة العالية ،بدال من الرتكيز عىل الوظائف الفيزيولوجية لعمل الهرمون يف الحياة الحقيقية ،أو طبيعة
العامل الحقيقي للتعرض -النقلة النوعية الحديثة الرضورية لفهم اإلجراءات البيولوجية للمواد الكيميائية املسببة الختالل
الغدد الصامء.
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 .5تعرض البرش للمواد الكيميائية املسببة الختالل
الغدد الصامء
متثل املواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء مشكلة عاملية واسعة االنتشار؛ إذ يحدث التعرض يف املنزل ،ويف
املكتب ،ويف املزرعة ،ويف الهواء الذي نتنفسه ،والطعام الذي نأكله ،واملاء الذي نرشبه .ومن مئات اآلالف من املواد
الكيميائية املصنعة ،تشري التقديرات إىل أن حوايل  1000منها قد يكون لها خصائص شبيهة بفعل الغدد الصامء .ويُظهر
الرصد البيولوجي (قياس املواد الكيميائية يف سوائل وأنسجة الجسم) أن ما يقرب من  ٪100من البرش يحملون عبء
الجسم الكيميايئ .وباإلضافة إىل املواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء املعروفة ،هناك عدد ال يحىص من املواد
الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء أو املواد الكيميائية املشتبه بها والتي مل يتم اختبارها بعد.
يكون التعرض للمواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء املعروفة مرتفعا نسبيا يف البيئات امللوثة التي تترسب فيها
املواد الكيميائية الصناعية إىل الرتبة واملياه ،وتتناولها الكائنات الحية الدقيقة والطحالب ،والنباتات ،وتنتقل إىل اململكة
الحيوانية عرب السلسلة الغذائية .فالضواري العليا ،مبا يف ذلك البرش ،لديها تركيزات من هذه املواد الكيميائية البيئية
يف أنسجتها هي من بني أعىل الرتكيزات .ومن بني أكرب الهواجس وجود دليل عىل أن بعض املواد الكيميائية ينتقل عرب
تيارات الهواء واملاء إىل أجزاء أخرى من العامل بعيدة متاما عن مصدرها األصيل .ويف الواقع أن هناك مناطق مل يكن فيها
أبدا ً أي من الصناعات الكيميائية ،مثل املناطق القطبية ،لكن البرش والحيوانات الذين يعيشون يف تلك املناطق لديهم
مستويات ميكن اكتشافها من بعض املواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء يف أجسامهم .فضالً عن ذلك ،فإن
استمرار وثبات بعض املواد الكيميائية ،وخاصة تلك املواد الكيميائية التي هي ملوثات عضوية ثابتة ( ،)POPsيعني أنه
حتى بعض املواد الكيميائية املحظورة سوف يستمر وجودها يف البيئة لسنوات ،إن مل يكن لعقود .وبعض هذه امللوثات
العضوية الثابتة مثل مركبات ثنايئ الفينيل املتعدد ال َكلْ َو َرة ( )PCBsوالديوكسني ،والـ  ،DDTمعروفة بتسببها باختالل
الغدد الصامء.
قد يحدث التعرض للمواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء أيضا يف شكل مبيدات اآلفات ،أو مبيدات الطحالب،
وغريها من املواد الكيميائية املصممة لقتل الكائنات الحية غري املرغوب فيها .يؤدي رش املنازل واملحاصيل الزراعية والربك
إىل إطالق املواد الكيميائية املحمولة جوا واملرتسبة التي يتم استنشاقها ،ومن ثم تصل إىل الجلد ،إضافة إىل أنه يتم تناولها
وهضمها من الغذاء املرشوش .وليس مستغرباً أن تكون بعض هذه املواد الكيميائية هي مواد كيميائية مسببة الختالل
الغدد الصامء ()EDCs؛ فقسم كبري منها ،وخصوصا تلك املستخدمة ملكافحة اآلفات (إلبادة الحرشات أو القوارض،
عىل سبيل املثال) ،قد ُص ِّمم خصيصا ليكون ذيفانات عصبية ( )neurotoxicantsأو سموماً إنجابية .إن الحساسية
العالية للجهازين التناسيل والعصبي إزاء الهرمونات الطبيعية ،وتشابه هذه العمليات الفيزيولوجية يف كل من الفقاريات
والالفقاريات ،يعني أن هذه املواد الكيميائية املص َّممة لتعطيل هذه الوظائف يف نوع حي بعينه سوف تؤثر عىل نوع
آخر -مبا يف ذلك البرش .فمبيدات األعشاب املستخدمة عىل نطاق واسع -مثل األترازين ،و  ،D-4،2والغاليفوسات -تعترب
من املواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء ،كام إن مبيد الفطريات فينكلوزولني هو أحد املواد الكيميائية املسببة
الختالل الغدد الصامء املعروفة .ومع تزايد النقاش حول اثنني من املبيدات ،هام الـ  DDTوالكلوربرييفوس ،فقد ُحظر
األول يف أجزاء كثرية من العامل ،لكن الثاين ال يزال مسجالً يف معظم البلدان ،ويظهر هذا أدناه.
هناك سبل أخرى للتعرض للمواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء وتشمل حاويات الغذاء واملاء التي تحتوي
عىل مواد كيميائية والتي ميكن أن تترسب إىل املواد الغذائية واملرشوبات .ومن األمثلة املعروفة ثنايئ الفينول )BPA( A
وهناك أدلة متزايدة عىل أن بدائل الـ  BPAهي أيضا من املواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء .وتحتوي
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قد يحدث التعرض للمواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء أيضا يف شكل مبيدات اآلفات ،أو مبيدات
الطحالب ،وغريها من املواد الكيميائية املصممة لقتل الكائنات الحية غري املرغوب فيها .يؤدي رش املنازل
واملحاصيل الزراعية والربك إىل إطالق املواد الكيميائية املحمولة جوا واملرتسبة التي يتم استنشاقها ،ومن ثم
تصل إىل الجلد ،إضافة إىل أنه يتم تناولها وهضمها من الغذاء املرشوش .وليس مستغرباً أن تكون بعض هذه
املواد الكيميائية هي مواد كيميائية مسببة الختالل الغدد الصامء (.)EDCs

األنابيب الطبية الوريدية وغريها عىل بعض الفئات من املواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء املعروفة مثل
الفثاالت ،مام يتيح التامس املبارش بني املواد الكيميائية ومجرى الدم.
وتشمل األقسام التالية أمثلة عىل املواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء املستخدمة عادة من ثالث فئات:
املبيدات ( الـ  ،DDTالكلوربرييفوس) ،املنتجات (منتجات األطفال الرصاص غري العضوي ،اإللكرتونيات -مثبطات اللهب
امل َ ُْب َو َمة) ،واملواد املالمسة لألغذية ( .)BPAوهذه الفئات ليست سوى عدد قليل من كثري من املصادر املعروفة للمواد
الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء (انظر الجدولني  2و  .)3وتشمل الفئات األخرى منتجات العناية الشخصية
(الفثاالت ،والرتيكلوسان ،والزئبق ،وعديد إيثوكسيالت األلكيل فينول) ،واملنسوجات واملالبس (مواد كيميائية فلورية)،
ومنتجات البناء (استخدام كميات كبرية من مثبطات اللهب امل َ ُْب َو َمة واملواد الكيميائية يف العزل) ،وغريها.
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اإلطار  :3اآلثار الصحية عىل البرش من جراء التعرض ملشتقات الـ

DDT

•انخفاض الخصوبة.
•العيوب الخلقية التناسلية (الذكور).
•قصور الرضاعة الطبيعية.
•الداء السكري من النوع الثاين .
•الرسطان

أ) املبيدات الحرشية
 .iثنايئ كلورو ثنايئ فينيل ثاليث كلورو اإليثان ()DDT
أين يُستخدم ؟

الـ  DDTهو من املبيدات الحرشية العضوية الكلورية التي كانت مستخدمة عىل نطاق واسع يف جميع أنحاء العامل
يف األربعينيات والخمسينيات والستينيات من القرن العرشين .ويضمن استخدامه مكافحة الحرشات يف اإلنتاج التجاري
والخاص للمحاصيل الزراعية واملوايش ،واملنازل ،والحدائق ،واألماكن العامة ،واملؤسسات .ونظرا ً لسمية الـ  DDTعىل
الحياة الربية واستمرارها ،حظرت العديد من الدول استخدام الـ  DDTيف السبعينيات .وبرغم هذا ،فال يزال الـ DDT
مستخدماً عىل نطاق واسع ،وخاصة يف الهند وأفريقيا ،ملكافحة الحرشات التي تنقل األمراض التي تصيب اإلنسان مثل
املالريا ،وداء الليشامنيات ،وحمى الضنك ،ومرض شاغاس.
وكان الغرض من اتفاقية استوكهومل بشأن امللوثات العضوية الثابتة ،التي اعتمدت يف عام  2001وصادقت عليها حتى
اآلن  179دولة ،هو الحد من االستخدام العاملي للـ  DDTملكافحة نواقل األمراض وفقا للمبادئ التوجيهية ملنظمة
الصحة العاملية كبخاخ للرش املوضعي داخل األماكن املغلقة إىل حني توفر بدائل قابلة للتطبيق .برغم أن الهدف هو
تقليل استخدام الـ  DDTوبالتايل القضاء عىل كل استخدام له ،فإن االستخدام العاملي مل يتغري كثريا منذ دخول اتفاقية
استوكهومل حيز التنفيذ ( .)59وفضالً عن ذلك ،وبرغم تقييد استخدام الـ  DDTيف مكافحة ناقالت األمراض فقط ،تشري
تقارير الرصد إىل أن االستخدام الزراعي غري الرشعي قد يكون ال يزال جارياً يف بعض البلدان مثل الهند ،وإثيوبيا ،وغانا
(.)63-60
واعتبارا من ديسمرب  ،2013كانت البلدان التي أبلغت عن عزمها عىل استخدام الـ  DDTيف إطار اتفاقية استوكهومل هي
بوتسوانا ،وإريرتيا ،وإثيوبيا ،والهند ،ومدغشقر ،وجزر مارشال ،وموريشيوس ،واملغرب ،وموزمبيق ،وناميبيا ،والسنغال،
وجنوب أفريقيا ،وسوازيالند ،وأوغندا ،وفنزويال ،واليمن ،وزامبيا* .وسحبت ميامنار إخطارها عن استخدام الـ ،DDT

* Stockholm Convention ,DDT Register Pursuant to Paragraph 1 of Part II of Annex B of the Stockholm
Convention: http://chm.pops.int/Implementation/Exemptions/AcceptablePurposesDDT/tabid/456/
Default.aspx
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Data reflects survey results over the period 2001-2013 and current DDT registry information from the Stockholm Convention

Figure 2 Levels of DDT in human milk

وأبلغت الصني عن توقفها عن إنتاجه واستخدامه* .وأبلغت إثيوبيا ،والهند ،وناميبيا عن وجود إنتاج فعيل أو مقرتح للـ
.† DDT

أين يتعرض النا س ،الدليل عىل التعرض ،أين توجد ا ملخا طر
يكون الناس الذين يعيشون ويعملون يف املناطق حيث يتم استخدام الـ  DDTملكافحة املالريا معرضني للـ DDT
ومستقلبه الـ ( DDEيسميان معا  )DDTsيف بيوتهم وأماكن عملهم .عىل سبيل املثال ،فإن البالغني يف جنوب أفريقيا
الذين يعيشون يف منازل ُرشت مبادة الـ  DDTلديهم متوسط تركيز من مادة الـ  DDTيف الدم أقل بقليل من 100
ميكروغرام /غرام من املواد الدهنية يف مصل الدم ،مقارنة بأقل من  10ميكرو غرام /غرام من الـ  DDTلدى الناس
الذين يعيشون يف املجتمعات املجاورة من دون رش الـ .)65،64( DDT

ال زالت الغالبية العظمى من الناس يف جميع أنحاء العامل معرضني للـ  DDTsمن خالل إمداداتهم الغذائية؛ إذ يتم
تخزين الـ  DDTsيف الدهون الحيوانية ،وبالتايل فإن األطعمة التي تحتوي عىل كثري من األحيان عىل أعىل مستويات
الـ  DDTsهي اللحوم ،واألسامك ،والدواجن ،والبيض ،والجنب ،والزبدة ،والحليب .وال تزال مشتقات الـ  DDTsمتثل
ملوثات غذائية عىل نطاق واسع ،وميكن للمستويات أن تكون كبرية يف مجاالت االستخدام املستمر للـ  DDTوإنتاجه،
فضال عن اإلنتاج املايض ( .)66ونظرا ً لفرتة العمر النصفي األطول للـ  DDEمن الـ  ،DDTقد يكون هناك كشف عن
وجود للـ  DDEحتى لو كان مل يعد باإلمكان الكشف عن الـ  DDTذي العمر النصفي األقرص ( .)67وكدليل عىل
الفوائد الصحية العامة ملنع استخدام الـ  ،DDTفإن متوسط تركيز الـ  DDEيف دماء الناس يف البلدان التي تحظره منذ
فرتة طويلة هو < 1ميكروغرام /غرام من الدهون يف الدم ،باملقارنة مع مستويات الـ  DDEيف دم الناس الذين يعيشون
يف مساكن ُرشت مبادة الـ  215( DDTميكروغرام من الـ  /DDEغرام من الدهون يف الدم) (.)67
لدى األطفال مستويات من الـ  DDTsيف أجسامهم أعىل من تلك املوجودة لدى البالغني الذين يعيشون يف مكان قريب،
سواء كانوا يعيشون يف مجتمع يستخدم بنشاط الـ  ،)61( DDTأو يف بلد حظره منذ فرتة طويلة ( .)67فالتعرض ميكن
أن يبدأ منذ أن كان املرء ال يزال جنيناً من خالل االنتقال باملشيمة ،أو عند إرضاع األطفال طبيعياً ( .)68ووفقاً لقياسات
أجراها برنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العاملية من  ،2013 -2001تم العثور عىل مستويات عالية من الـ
 DDTيف حليب الثدي البرشي يف إثيوبيا ( ،)2013وطاجيكستان ( ،)2009وجزر سليامن ( ،)2011والهند (،)2009
وهايتي ( ،)2005ودول املحيط الهادي ( ،)2011وهونغ كونغ ( ،)2002وموريشيوس ( ،)2009ومايل (،)2009
ومولدوفا ( ،)2009وتوغو ( ،)2010وأوغندا ( ،)2009وفيجي ( ،)2002والسودان ( ،)2006والفلبني (،)2002
وأوكرانيا ( ،)2001وجيبويت ( )2011وساحل العاج ( ،)2010وغريها (املدرجة من أعىل مستوى أوالً) (الشكل  .)2وعىل
أية حال ،فإن الرضاعة الطبيعية لها فوائد صحية هامة جدا لألطفال ،مبا يف ذلك انخفاض مخاطر العدوى ،متالزمة موت
الرضيع الفجايئ ،والسمنة يف مرحلة الطفولة ( .)69وتويص منظمة الصحة العاملية النساء بإرضاع أطفالهن مدة ال تقل
عن السنتني األوليني من الحياة.
مييل املسنون أيضا إىل امتالك مستويات أعىل من الـ  DDTsيف أجسامهم ،ألن هذه املواد ( )DDTsترتاكم يف جميع
مراحل الحياة ،وألن التعرض يف املايض أميل ألن يكون أكرب بكثري مام هو عليه يف الوقت الحارض يف كثري من البلدان .يف
الواقع ،فإن العمر غالبا ما يكون املؤرش األقوى عن مستويات الـ  .)70( DDTsعىل سبيل املثال ،ويف مجتمع يعيش
بالقرب من مصنع قديم للـ  ،DDTكان لدى الشخص البالغ العادي  159نانوغرام من الـ  /DDTمل من مصل الدم،
بينام كان متوسط مستوى الـ  DDTيف الناس فوق عمر السبعني  350نانوغرام /مل ( .)66يطرح هذا إمكانية أن يكون
* Stockholm Convention, Withdrawal from the DDT Register http://chm.pops.int/Implementation/Exemptions/AcceptablePurposesDDT/DDTRegisterWithdrawnnotifications/tabid/2684/Default.aspx
† Stockholm Convention, DDT Register. See link to Annex B above.
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لدى املسنني ،الذين يحملون عبء أمراض مزمنة أعىل ،حساسية أكرب إزاء أعباء أجسادهم من الـ  DDTمن تلك التي
لدى البالغني األصغر سناً ،وهذا يجب أن يوضع يف االعتبار عند العمل مع السكان املعرضني للـ .DDTs
يسهم استمرار الـ  DDTsمن استخدامات سابقة ،إىل جانب أمناط الهجرة العاملية للبرش ،يف ارتفاع مستويات الـ DDTs
يف الناس حتى يف البلدان التي حظرتها منذ فرتة طويلة .إذ يستغرق األمر ما بني  4إىل  10سنوات يك تنخفض تركيزات
الـ  DDTsيف الناس إىل النصف (ما يسمى بـ “العمر النصفي” ( .)71ومن هنا ،ويف حني أثبتت الدراسات الرصدية أن
حظر الـ  DDTينجح يف خفض التعرض البرشي ،فإن مستويات الـ  DDTsتظل مرتفعة لدى الناس بعد سنوات (.)67
وعىل سبيل املثال ،وبعد أكرث من  30عاما من حظر الـ  DDTيف الواليات املتحدة وقرب موعد التخلص التدريجي منه
وحظر الـ  DDTيف املكسيك ،فإن لدى العامل الزراعيني الذين هاجروا من املكسيك مستويات من الـ  DDTsأعىل
بكثري مام يشاهد عادة يف الواليات املتحدة .فضالً عن ذلك ،إن الناس الذين يعيشون يف مجتمع أمرييك عىل بعد 10
كلم من موقع تصنيع يُستخدم إلنتاج الـ  DDTلديهم أيضا مستويات أعىل بكثري من الـ  DDTsيف أجسامهم من تلك
املوجودة لدى عموم السكان ( .)66وهكذا ،فإنه ينبغي حتى للدول التي ال تستخدم الـ  DDTالتعرف عىل إمكانية
التعرض العايل لـ  DDTsضمن سكانها ،مثل املهاجرين واألشخاص الذين يعيشون يف املجتمعات التي تكون بالقرب من
مواقع إنتاج سابقة للـ .DDT

هناك تعرض مرتفع للـ  DDTsيف املناطق القطبية ألن هذه املواد الكيميائية هي مواد شبه متطايرة وتخضع النتقال
بعيد املدى ،وهذا يعني أنها ترتفع يف الهواء يف املناطق املعتدلة وترتسب عىل سطح األرض يف املناطق الباردة .ترتاكم
هذه املصادر البيئية للـ  DDTsيف الحيوانات وتتضخم يف السلسلة الغذائية .ويف الواقع أن تناول شعب اإلسكيمو للـ
 DDTsمشابه لتناوله من قبل األشخاص الذين يعيشون يف املناطق التي يستخدم فيها الـ  DDTملكافحة املالريا (.)72
هناك جوانب عديدة من التنبؤات بتغري املناخ تشري إىل أن التعرض للـ  DDTsسوف يزيد عىل مدى العقود املقبلة،
برغم أن هذه العمليات معقدة .ومن املتوقع أن يزيد تغري املناخ من معدالت اإلصابة باملالريا ،مام قد يؤدي إىل زيادة
الطلب عىل استخدام الـ  .)73( DDTوقد ساهم ذوبان األنهار الجليدية بدخول  ٪46من الـ  DDTsإىل األرخبيل
الكندي ،ودخول أكرث من  ٪60من الـ  DDTsإىل البحريات الواقعة عند السفوح الكندية .ويوفر ذوبان الجليد البحري
والجليد الرسمدي املزيد من الـ  .)75،74(DDTكام يزيد تغري املناخ من انقسام امللوثات العضوية الثابتة من املياه
والرتبة إىل الغالف الجوي وتزيد رسعة الرياح العالية من عملية االنتقال الجوي ،لذلك فمن املرجح أن يزداد الرتسب يف
منطقة القطب الشاميل مرة أخرى .وألن الـ  DDTsترتاكم يف أعىل السلسلة الغذائية إىل مستويات أعىل بآالف املرات من
عرض السلسلة يف األسفل ،وأعىل مبئات آالف املرات عام هي عليه يف املياه ،فمن املرجح أن تزيد الـ  DDTsاملنطلقة من
جراء ذوبان األنهار الجليدية من تركيزات الـ  DDTsيف الناس الذين يأكلون من السلسلة الغذائية يف القطب الشاميل.
وباإلضافة إىل ذلك ،فقد ثبت أن التعرض للمواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء يؤثر عىل منظومة الهرمونات
الدرقية ،والتي نظرا ً لدورها يف الحفاظ عىل درجة حرارة الجسم قد تؤثر عىل القدرة عىل الحياة الربية يف القطب الشاميل
للتكيف مع تغري املناخ (.)76

العلم وما يقوله عن كون ا لـ
 DDTمن املوا د الكيميائية املسببة الختال ل الغد د الصام ء
كان الـ  DDTأحد أوائل املواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء التي تم التعرف عليها ،بسبب مجموعة
واسعة من اآلثار عىل اإلنجاب والنظم الهرمونية؛ فقد كان يستخدم كمبيد لآلفات بشكل عشوايئ عىل مدى عقود ،إىل
أن تم االنتباه إىل تخريبه وتدمريه نظامً إيكولوجية بأكملها ،وذلك عن طريق راشيل كارسون يف كتابها التاريخي “الربيع
الصامت” .وتظهر الدراسات عىل الحيوانات املخربية واملالحظات البرشية ،باستمرار ،وجود االرتباط بني الـ DDTs
واآلثار السلبية عىل الصحة ،مام يجعل الـ  DDTsواحدة من أكرث فئات املواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء

تقبالً .ففي الحيوانات وسالالت الخاليا ،تقوم الـ  DDTsبتعديل النظم الدرقية ،وهرمون اإلسرتوجني ،واألندروجني،
والرينني-أنجيوتنسني ،واإلنسولني ،والغدد الصامء العصبية .هذه املسارات منخرطة يف العمليات اإلنجابية العادية،
والقلب واألوعية الدموية ،والتمثيل الغذايئ ،وغريها .إن بعض آثار الـ  DDTsتُحايك هرمون اإلسرتوجني ،وتتداخل الـ
 DDTsأيضا مع مسارات األندروجني (التستوستريون) يف الجسم ( .)77ويف الثدييات (مبا يف ذلك البرش) ،تصنع الغدد
التناسلية لإلناث (املبيضني) والذكور (الخصيتني) اإلسرتوجني واألندروجني ،ولو عىل مستويات مختلفة .فاإلسرتوجني لدى
اإلناث أعىل واألندروجني أقل ،بينام هرمون األندروجني لدى الذكور أعىل واإلسرتوجني أقل .وعن طريق تعطيل الهرمونات
الجنسية الطبيعية الرئيسية يف الجسم بشكل فردي ،وبالتسبب بتغريات يف نسب الهرمونات الجنسية ،ترتبط الـ DDTs
مبجموعة كبرية من مشاكل اإلنجاب .وتشري العديد من الدراسات إىل أن التعرض العايل للـ  DDTsيقلل من الخصوبة
لدى الذكور ،ورمبا اإلناث ،مبا يف ذلك البرش ( .)67وعىل سبيل املثال ،فإن الرجال الذين يعيشون يف منازل مرشوشة بالـ
 DDTقد انخفضت لديهم جودة السائل املنوي ( )64األمر الذي قد يؤدي إىل تناقص الخصوبة .وهناك أيضا بعض
األدلة التي تشري إىل أن التعرض للـ  DDTsيقرص فرتة الرضاعة ( .)67ويرد موجز مخترص لتلك واآلثار الصحية األخرى
للـ  DDTعىل البرش يف اإلطار رقم .3
مثل معظم املواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء ،فإن اآلثار الصحية املرتتبة عىل التعرض للـ  DDTتكون
أكرث وضوحا عندما يحدث التعرض عند منو األجنة واألطفال .فعندما تتعرض الفتيات للـ  DDTsيف أوائل عمرهن وقبل
نضوج الثديني متاما ،فإن هذا يرتبط بزيادة خطر اإلصابة برسطان الثدي يف وقت الحق من الحياة ( .)78وتشري العديد
من الدراسات البرشية إىل أن الـ  DDTيزيد من خطر العيوب الخلقية التناسلية مثل الخصيتني (الخصية غري النازلة)،
وأظهرت دراسة أجريت عىل الفرئان أيضا أن تعرض الجنني إىل الـ  DDTيسبب تشوهات تناسلية لدى الذكور (.)67
إن الدليل عىل أن التعرض املبكر للـ  DDTsقد يسهم يف البلوغ املبكر (بدء اإلحاضة) لدى الفتيات ،إىل جانب دراسات
تظهر أن الـ  DDTsمرتبط بفرتات حيض أطول وانقطاع الطمث املبكر ،يشري إىل أن الـ  DDTقد يعطل الدورة الطمثية
طوال الحياة ( .)67وأظهرت دراسة حديثة أجريت عىل الفرئان أن الجرعات العالية من الـ  DDTللفرئان األجداد أدت
إىل زيادة السمنة لدى أحفادهم ()79؛ برغم أن الجرعة كانت أعىل بكثري مام عرث عليه لدى الناس ،إال أنها تلفت االنتباه
بالتأكيد إىل األثر املحتمل لالستخدام املرتفع للـ  DDTيف جميع أنحاء العامل يف منتصف القرن املايض عىل وباء السمنة
الحايل املنترش عرب العامل.

النتا ئج السلبية الصحية عىل الغد د الصام ء :الد ا ء السكري من النو ع الثاين
( )T2D
أثبتت الدراسات الوبائية العديدة وجود عالقة إيجابية قوية بني الـ  DDTومستقلب  DDEومخاطر اإلصابة بالداء
السكري من النوع الثاين ) .)80( )T2Dوجاءت هذه الدراسات من الدول التي حظرت استخدام الـ  DDTعىل مدى
عقود ،وكذلك من املناطق امللوثة مبستويات أعىل من الـ  .DDTsفوباء السكري يف ازدياد مستمر بشكل كبري يف البلدان
التي ال يزال فيها الـ  DDTقيد االستخدام ،مثل جنوب أفريقيا والهند ( .)83-81إن هذه االرتباطات البرشية املوثقة
تدعمها دراسات تثبت أن التعرض املنخفض قبل الوالدة والتعرض العايل عند البلوغ ،عىل حد سواء ،للـ  DDTقد تسبب
بظهور سامت الداء السكري من النوع الثاين ( )T2Dيف القوارض البالغة ( .)86-84وقد أظهرت الدراسات التجريبية ،يف
الواقع ،أن الـ  DDTيزيد من انتشار الغلوكوز يف الدم ،وهي السمة املميزة للداء السكري ،وذلك ،جزئياً ،من خالل زيادة
اإلنزميات التي تصنع الغلوكوز ( .)85ففي ظل الظروف العادية ،تؤدي زيادة مستويات الغلوكوز إىل جعل البنكرياس
ينتج اإلنسولني ،وهذا بدوره يقلل من الغلوكوز .أما الفرئان التي تعرضت للـ  DDTفإنها تصبح مقاومة لإلنسولني ،وهي
سمة أساسية للداء السكري من النوع الثاين ،ألن التعرض للـ  DDTيقلل من القدرة الطبيعية للبنكرياس عىل إفراز
اإلنسولني كاستجابة الرتفاع نسبة الغلوكوز (.)84
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 .iiالكلوربرييفوس ()Chlorpyrifos
أين يستخدم ؟
املبيدات الفسفورية العضوية ( )OPsهي إحدى املبيدات الحرشية األكرث استخداما يف جميع أنحاء العامل،
والكلوربرييفوس هو مبيد فسفوري عضوي منوذجي .ويتم استخدام هذه املبيدات ملكافحة اآلفات والحرشات املنزلية
مثل الرصاصري ،والذباب ،والنمل األبيض ،ومنل النار ،والبعوض ،والقمل .ويستخدم الكلوربرييفوس زراعيا ملكافحة اآلفات
املرضة مبحصول القطن ،والحبوب ،والبذور ،واملكرسات ،والفاكهة ،والنبيذ ،والخضار .كام يستخدم يف الغابات ،ودور
الحضانة ،ومصانع تجهيز األغذية ،ومالعب الغولف ،وإمدادات املياه ملكافحة الريقات ،وخاصة البعوض .وله العديد من
االستخدامات األخرى ،مثل األكياس املشبعة لتغطية املوز الناضج يف املزارع ،ويف لصقات آذان املاشية ،والطالء .وهو شديد
السمية لبعض األنواع الحية التي تعود بالفائدة عىل الزراعة ،مثل ديدان األرض والنحل.

أين يتعرض النا س ،وأين توجد ا ملخا طر ؟
بالنسبة للمبيدات الحرشية الكلورية العضوية ،يتحلل الكلوربرييفوس برسعة أكرب يف البيئة .وعىل أية حال ،فإنه يظل
باقياً ،ملبياً ملعايري اتفاقية استوكهومل باالستمرار يف ظل بعض الظروف [عىل سبيل املثال ( .])91-87اذ ميكن أن يتسبب
االستخدام املنتظم للكلوربرييفوس يف مجال الزراعة والحدائق املنزلية يف تراكمه يف الرتبة واملاء والغذاء والهواء (.)92
فبعد تطبيقات املشاريع السكنية ،تم الكشف عن وجود الكلوربرييفوس يف األرضيات ،واألثاث ،ولعب األطفال ،والغبار،
والهواء ( .)93ويف دراسة أجريت عىل الشقق يف املناطق الحرضية ،بقي الكلوربرييفوس عىل السطوح املاصة والناعمة
ملدة أسبوعني بعد التطبيق ،مبا يف ذلك املساحات التي مل ترش مبارشة ( .)93وباإلضافة إىل ذلك ،كانت كل عينات
الهواء والغبار يف األماكن املغلقة التي تم جمعها يف دراسة عن املنازل ومراكز الرعاية النهارية األمريكية تفيد بوجود
الكلوربرييفوس فيها ،برغم أن غالبية تلك املنازل واملراكز مل تستخدم فيها املبيدات ملدة أسبوع عىل األقل ( .)94ويف
إحدى الدراسات ،كان ال يزال باإلمكان قياس الكلوربرييفوس يف الهواء داخل املنازل بعد مثاين سنوات من استعامله
ملكافحة النمل األبيض (.)95
هناك بعض األدلة عىل أن الكلوربرييفوس ميكن أن يرتاكم يف السلسلة الغذائية يف بعض األنواع ،وقد تم قياسه يف األسامك
يف القطب الشاميل نتيجة لالنتقال العاملي ( .)98-96،87وتوجد البقايا عادة يف الخرضوات والفواكه واألرز ،ومنتجات
الحبوب يف كثري من البلدان .كام وجد الكلوربرييفوس يف األسامك ،ومنتجات األلبان ،ومياه الرشب ،وحتى املرشوبات
الغازية يف بعض البلدان .ووجد استطالع للكلوربرييفوس يف الحليب املبسرت يف املكسيك أن  ٪8من عينات الحليب قد
تجاوزت العتبة التنظيمية ،وهي نسبة كبرية عند األخذ يف االعتبار مدى شيوع الحليب بني األرس التي لديها أطفال (.)99

دراسات الرصد البيولوجي  /عبء ا لجسم ( الدليل عىل التعرض)
يعيش الكلوربرييفوس فرتة قصرية نسبيا ً يف البرش (تتم تصفية نصفه من الدم والدهون يف غضون حوايل  24إىل 60
ساعة ،عىل الرتتيب) .وبدال من تراكمه يف الجسم ،يتحول الكلوربرييفوس إىل مستقلبات (نواتج االستقالب) التي ميكن
أيضا أن تسبب األذى .فقد تم العثور عىل الكلوربرييفوس وعنارصه يف البول ،ولدى األم ودم الحبل الرسي ،ويف العقي
(الرباز األول) لدى األطفال حديثي الوالدة ،وحليب الثدي ،وسائل عنق الرحم ،والنطاف ،وشعر الرضّ ع (.)105-100

يحدث التعرض للكلوربرييفوس من االستخدام الزراعي واملنزيل ،واستخدامه عىل املوايش والحيوانات األليفة ،ومن خالل
املخلفات يف الغذاء واملاء .وميكن أن ينتج عن انحراف الرش ،واستنشاق الهواء والغبار يف السيارات واملنازل ومراكز
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هناك بعض األدلة عىل أن الكلوربرييفوس ( )chlorpyrifosميكن أن يرتاكم يف السلسلة الغذائية يف
بعض األنواع الحية ،وقد تم قياسه يف أسامك القطب الشاميل نتيجة للنقل العاملي.
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رعاية األطفال وغريها من املباين التي يتم استخدامه فيها .وأظهر مسح لتالميذ املدارس يف تشييل أن  ٪80منهم لديهم
مستقلبات الكلوربرييفوس يف البول .وهذا األمر كان مرتبطاً بتناول الفاكهة والخرضوات (.)106
ميكن اكتشاف املركبات  OPsلدى جميع العامل الزراعيني الذين تم فحصهم تقريباً ،مبا يف ذلك العامل الزراعيني من
البلدان التي يكون فيها استخدام املركبات  OPsآخذ يف االنخفاض ( .)107ووجدت دراسة الرصد البيولوجي التي
أجريت يف مرص بني العامل الزراعيني الذين يعملون ويتعاملون بشكل أسايس مع الكلوربرييفوس أن مستويات التعرض
للـ  OPتختلف وفقا ملدى التامس مع املركبات  OPsضمن واجبات وظائفهم ( .)107وقد وجدت مستويات عالية من
مركبات الكلوربرييفوس يف البول لدى كل من البالغني واألطفال املشاركني يف زراعة املوز عىل نطاق صغري يف نيكاراغوا
(.)108
ويعتقد أن السبيل الرئييس للتعرض للكلوربرييفوس يتم عرب الجلد بالنسبة ملعظم حاالت التعرض املهنية للكلوربرييفوس.
وعىل أية حال ،فقد وجدت قياسات مستويات الكلوربرييفوس يف الهواء املحيط الذي يستنشقه املزارعون ىف تامبون
بانج رينغ ،تايالند ،أن املزارعني كانوا يستنشقون تركيزات تصل إىل  0.61ملغ /مرت مكعب ،أي أكرث مبرتني من االستهالك
اليومي املقبول لكل طرق التعرض (.)109
يعد االستخدام املنزيل للكلوربرييفوس مصدرا رئيسيا من مصادر التعرض لألطفال والعامل غري الزراعيني .وقدرت إحدى
الدراسات عن املدن يف الواليات املتحدة أن  140ميكروغرام من التعرض اليومي للكلوربرييفوس يأيت من الطعام يف حني
كان التعرض اليومي للكلوربرييفوس من الهواء  72ضعف ذلك املقدار ( .)93يكون األطفال معرضني للمزيد من خطر
التعرض للكلوربرييفوس عن طريق الهواء ألنه بعد املعالجة بالكلوربرييفوس ،تكون تركيزات هذه املادة أقرب بكثري إىل
األرض يف املناطق املنخفضة حيث يتنفس األطفال مقارنة مع املناطق التي يتنفس فيها البالغون ( .)92يف الواقع ،لقد
امتص األطفال الرضع يف املنازل األمريكية املعالجة بالكلوربرييفوس حوايل  2.7ملغ /كغ ( ،)92وكان االستقالب البويل
من الكلوربرييفوس حوايل  120نانوغرام استقالب /كغ من وزن الجسم يوميا يف األطفال ( .)94وهذا أعىل بشكل
ملحوظ من مستويات االستقالب البولية من الكلوربرييفوس التي وجدت يف النسوة الحوامل يف كل من الواليات املتحدة
واملكسيك (معدل  1.8 – 1.4نانوغرام /مل ،عىل الرتتيب) (.)110

العلم وما يقوله عن سبب كون الكلوربرييفوس
من املوا د الكيميائية املسببة الختال ل الغد د الصام ء
السمية العصبية النامئية هي النتائج الضارة األولية بالصحة امللحوظة يف دراسات قامئة عىل املالحظة التجريبية والبرشية
للكلوربرييفوس ،وهذه اآلثار حصلت ،عىل األقل جزئيا ،من خالل إشارة إنزيم الكولينسرتاز ()cholinesterase
الكنابينويدات الداخلية ( .)111ويشارك الناقل العصبي األسيتيل كولني ( )acetylcholineيف اإلشارة العصبية يف
الدماغ ،ويتم استقالبه بواسطة إنزيم الكولني .إن مسارات الكنابينويدات الداخلية يف الدماغ مهمة للوظائف العصبية
أيضاً .وهذا هو السبب يف أن التأثريات األقوى للكلوربرييفوس تكون عىل الدماغ .فالتعرض يف مرحلة النمو للكلوربرييفوس
يف املستويات التي سجلت عادة لدى البرش تسبب بفرط النشاط وانخفاض التعلم لدى القوارض ،وهذه األخرية مرتبطة
بتغريات يف الهرمون الدرقي ( .)113،112فاالختالل اإلضايف يف الغدد الصامء بسبب الكلوربرييفوس تطرحه التغريات التي
تطرأ عىل وزن وبنية الغدة الكظرية (وهي غدة صامء) يف االختبارات التي أجريت عىل القوارض.
إن األعراض الكولينية الفعل ،عىل سبيل املثال ،من سيالن اللعاب ،والتبول ،والتربز ،واضطراب الجهاز الهضمي ،والقيء
التي تنتج عن تلف الجهاز العصبي ،موجودة يف حاالت التسمم الحادة بالكلوربرييفوس لدى البالغني ،ولوحظ حصول
تلف لألعصاب بعد أسابيع .ويستخدم العامل الزراعيون البالغون مبيدات  OPكمزيج ،ويوجد لدى العامل ذوي التعرض
املعتدل للـ  ،OPمبا يف ذلك الكلوربرييفوس ،عالمات عىل السمية العصبية ،مثل اعتالل الجهاز العصبي الطريف (.)114
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املنزيل للكلوربرييفوس بسبب خلل النمو العصبي الناجم عنه ( .)92وعىل سبيل املثال ،يرتبط التعرض قبل الوالدة ويف
الطفولة للكلوربرييفوس باضطرابات نقص االنتباه وفرط النشاط ،وضعف تطور املهارات العقلية -الحركية عند األطفال
الصغار ( .)110،92كام تدعم الدراسات الواسعة عىل الحيوانات الدور القوي للكلوربرييفوس يف إحداث السمية العصبية
خالل فرتة النمو* (.)118
تشري األدلة التجريبية املستجدة إىل أن التعرض يف مرحلة النمو للكلوربرييفوس يغري أيضاً تنظيم الدهون واستقالب
الغلوكوز .فالفرئان النامية التي ُع ِّرضت لجرعات مامثلة ملستويات منوذجية لدى الناس ارتفعت لديها نسبة الكولسرتول
والغلرسيدات الثالثية ،واإلنسولني يف مرحلة البلوغ ( .)119هذه النتائج تطرح إمكانية أن يكون لدى األشخاص املعرضني
للكلوربرييفوس خطر متزايد باإلصابة بالداء السكري من النوع الثاين وأمراض القلب واألوعية الدموية .وحتى اآلن ،مل يتم
بعد تقييم هذا التوقع يف دراسات ذات تصميم جيد عىل البرش.

النتا ئج الصحية السلبية عىل الغد د الصامء :اضطرا بات الغدة الدرقية
تركز معظم دراسات الكلوربرييفوس عىل سميته للجهاز العصبي ،لكن هناك تقارير مستجدة عن آثاره عىل منظومة
الهرمونات الدرقية ،وهي تشري إىل أن الكلوربرييفوس قد يكون عامل خطر يف قصور الغدة الدرقية .ويف إحدى الدراسات،
ارتبط استقالب الكلوربرييفوس بانخفاض الهرمون املنشّ ط للغدة الدرقية وزيادة يف هرمون الثريوكسني ( )T4يف الرجال
( ،)120وكان له ارتباط معاكس مع هذه الهرمونات الدرقية لدى الرجال يف دراسة أخرى ( .)120وتشري الدراسات
التجريبية عىل الحيوانات أيضا إىل أن التعرض يف مرحلة النمو للكلوربرييفوس يغري منظومة الهرمونات الدرقية (.)121
فالتعرض املنخفض للغاية للكلوربرييفوس قبل الوالدة ،دون املستوى الذي ينتج أي سمية كولينية الفعل أو تغريات
سلوكية ،قد أدى إىل انخفاض مستويات الهرمون الدرقي يف الدماغ يف بواكري العمر حتى سن البلوغ لدى الفرئان (.)121
وهذا يتفق مع العديد من الدراسات التي أجريت عىل الفرئان ،مام يدل عىل أن التعرض يف مرحلة النمو للكلوربرييفوس
* http://www.panap.net/sites/default/files/monograph-chlorpyrifos.pdf
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الفثاالت هي فئة من امللدّنات املستخدمة لرتقيق مركبات البويل فينيل كلورايد ( ،)PVCsوإلضافة عطر
ملنتج ما أو تعزيز اللدونة يف صناعة البالستيك وغريها من املنتجات .تصنف الفثاالت باعتبارها ذات وزن
جزيئي منخفض ( هيكل مؤلف من  6-3ذرات من الكربون) أو وزن جزيئي مرتفع (هيكل مؤلف من
أكرث من  6ذرات من الكربون) ،مع االعتقاد بأن األوزان الجزيئية املنخفضة تشكل املخاطر الصحية األخطر.
تعمل الفثاالت عن طريق التداخل مع إنتاج األندروجني (التستوستريون) .وألن األندروجينات بالغة األهمية
يف مناء الذكور ،مبا يف ذلك النامء التناسيل ،فإنه يُعتقد بأن األوالد أكرث عرضة لهذا التعرض .ومع ذلك ،فإن
األندروجينات تلعب أيضاً أدوارا ً هامة يف اإلناث ،مام يجعل الفثاالت مهمة بالنسبة لكال الجنسني .وقد تم
منع استخدام بعض الفثاالت يف صنع األلعاب منذ عام  1999يف االتحاد األورويب وعام  2008يف الواليات
املتحدة .وتوجد الفثاالت يف:
•الشامبو ،والغسول ) ،(Lotionوطالء األظافر وغريها من منتجات العناية الشخصية؛
•مستحرضات التجميل؛
•منتجات األطفال مبا يف ذلك الغسول ،والشامبو واملساحيق وحلقات التسنني )(teethers؛
•األلعاب؛
•املنتجات املعطرة مثل الشموع واملنظفات ومعطرات الهواء؛
•السيارات (الفثاالت هي املسؤولة عن رائحة “السيارة الجديدة”)؛
•املعدات الطبية ،مبا يف ذلك األنابيب وأكياس الدم ،واملواد البالستيكية املستخدمة يف وحدة العناية
املركزة لألطفال حديثي الوالدة )(NICU؛
•مواد البناء مبا فيها أرضيات الفينيل ،وورق الحائط ،والطالء ،والغراء واملواد الالصقة؛
•التلبيسات املعوية لألدوية؛
•اللوازم الفنية مبا يف ذلك األلوان ،والصلصال ،والشمع ،والحرب.
ويرتبط التعرض للفثاالت مبا ييل:
•تشوهات األعضاء التناسلية عند الذكور؛
•انخفاض عدد الحيوانات املنوية؛
•انخفاض التمثيل “النمطي الذكوري” يف األوالد؛
•االنتباذ البطاين الرحمي؛
•عنارص االضطرابات االستقالبية ،مبا يف ذلك السمنة.
وقد أسفرت دراستان عن السكان األمريكيني املعرضني لخليط من املبيدات عن ارتباط الكلوربرييفوس باإلصابة مبرض
باركنسون ( .)116،115برغم أنه يصعب العثور عىل دراسات عىل البرش تبحث يف اآلثار السمية العصبية للكلوربرييفوس
مبعزل عن مبيدات اآلفات األخرى ،فقد وجدت دراسة عن املطبقني ملادة الكلوربرييفوس أنهم مل ينجزوا اختباراتهم
العصبية بشكل جيد مقارنة مع األشخاص الذين يعانون من تعرض أقل بكثري للكلوربرييفوس ( .)117وذكرت التقارير
أيضا وجود مشاكل يف الذاكرة ،والتعب ،وفقدان قوة العضالت (.)117
يبدو أن القابلية التطورية عامل اختطار مهم بالنسبة للسمية العصبية البرشية املرتبطة بالتعرض للكلوربرييفوس.
والواقع أن غالبية الخرباء العلميني يف لجنة علمية حول سمية الكلوربرييفوس قد اتفقوا عىل وجوب حظر االستخدام
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يقلل أيضاً من مستويات الهرمونات الدرقية يف الفرئان الذكور واإلناث ( .)123،122وذكرت التقارير وجود نشاطات
أخرى للكلوربرييفوس ،مبا يف ذلك تأثريات الغدد الصم العصبية (التكيف الهرموين العصبي) ،والتأثريات اإلسرتوجينية،
والتأثريات األندروجينية.

ب) املواد الكيميائية يف املنتجات

وجدت املواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء يف العديد من املنتجات املنزلية والشخصية الشائعة االستعامل
التي تالمس الجسم أو التي هي موجودة من حولنا ويف بيوتنا وبيئات عملنا .عىل سبيل املثال ،منتجات األطفال،
واإللكرتونيات ،واملواد املالمسة لألغذية ،ومنتجات العناية الشخصية ،واملنسوجات /املالبس ،ومنتجات البناء هي جزء من
الحياة اليومية العادية يف جميع أنحاء العامل ).(www.ipen.org/site/toxics-products-overview
وجدت املواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء يف العديد من املنتجات املنزلية والشخصية الشائعة االستعامل
التي تالمس الجسم أو التي هي موجودة من حولنا ويف بيوتنا وبيئات عملنا .عىل سبيل املثال ،منتجات األطفال،
واإللكرتونيات ،واملواد املالمسة لألغذية ،ومنتجات العناية الشخصية ،واملنسوجات /املالبس ،ومنتجات البناء هي جزء من
الحياة اليومية العادية يف جميع أنحاء العامل.
سوف نركز هنا عىل فئتني متثيليتني من املنتجات :منتجات األطفال واإللكرتونيات .ولكل واحدة منهام اخرتنا مثاال واحدا:
املعادن الثقيلة ،وبشكل أكرث تحديدا ً الرصاص ،يف حالة منتجات لألطفال؛ ومثبطات اللهب امل َ ُْب َو َمة ( )BFRsيف حالة
اإللكرتونيات .الرصاص مادة سامة معروفة عىل نطاق واسع ،ويرتبط تعرض األطفال للرصاص ،وبقوة ،باالختالالت العصبية
واملعرفية ،وقد يعمل يف املستويات الدنيا أيضا كامدة  .EDCأما مثبطات اللهب امل َ ُْب َو َمة ( )BFRsفهي موجودة
يف مجموعة متنوعة من األدوات التي تتالمس مع البرش عادة من خالل الحواسيب واإللكرتونيات وغريها ،واألقمشة،
واملالبس .هناك العديد من املواد الكيميائية األخرى يف هذه املنتجات -مثل الكادميوم والفثاالت (اإلطار  )4يف منتجات
األطفال ،ال يتسع املجال لذكرها يف هذا الدليل.

 .iمنتجات األطفال -الرصاص غري العضوي
أين يستخدم ؟
الرصاص عنرص طبيعي موجود يف القرشة األرضية ،ووجوده عىل نطاق واسع يف البيئة هو ،و إىل حد كبري ،نتيجة للنشاط
البرشي .وتشمل مصادر التلوث البيئي الرئيسية بالرصاص العمالت ،والتعدين ،والصهر والتكرير وإعادة التدوير غري
الرسمي للرصاص؛ واستخدام البرتول املحتوي عىل الرصاص (البنزين)؛ وإنتاج واستخدام بطاريات الرصاص الحمضية
املرصص يف الصناعات غري الرسمية واملنزلية؛
ومواد الطالء؛ وصنع املجوهرات ،واللحام ،والسرياميك ،وصناعة الزجاج ّ
والنفايات اإللكرتونية؛ واستخدامها يف أنابيب املياه والتلحيم .وال تزال أهم مصادر التعرض للرصاص يف البلدان النامية
واالنتقالية ( .)124وتبني التجارب يف البلدان املتقدمة أن تقليل استخدام الرصاص يف البنزين ،والطالء ،والسباكة ،واللحام
ميكن أن يؤدي إىل انخفاضات كبرية يف مستويات الرصاص يف الدم.

أين يتعرض النا س ،الدليل عىل التعرض ،أين توجد ا ملخا طر
قد يدخل الرصاص إىل الجسم عن طريق تناول الطعام واملاء امللوث وغبار املنازل امللوث؛ واستنشاق الهواء امللوث
بالرصاص .وقد يزيد تدخني التبغ أيضا من التعرض للرصاص .تشمل املصادر الهامة األخرى للتعرض للرصاص الفخار
املز ّجج بالرصاص ،وبعض األدوية التقليدية ،ومساحيق التجميل (مثل الكحل) .وتعكس مستويات الرصاص يف الدم
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يف العديد من البلدان ،يتمثل طريق مهم لدخول املواد الكيميائية واملعادن يف املنتجات االستهالكية ،وخاصة
املنتجات التي تستهدف األطفال .فأكرث من  100من أصل  )٪18( 569من منتجات األطفال التي تم اختبارها
من قبل املنظمة  )2012( IPENيف أرمينيا ،وبيالروسيا ،وكازاخستان ،وقريغيزستان ،وروسيا ،وأوكرانيا تحتوي
عىل مستويات من الرصاص تتجاوز الحدود التنظيمية املحلية للرصاص يف الرتبة .ففي الفلبني ،تضمن ٪15
من أصل  435منتج من منتجات األطفال التي تم اختبارها من قبل املنظمة  IPENيف عام  2011وجود
الرصاص عند أو فوق الحد التنظيمي يف الواليات املتحدة .وكشفت اختبارات مامثلة من قبل املنظمة IPEN
لنحو  500من منتجات األطفال يف خمس مدن يف الصني يف عام  2011عن أن  48من هذه املنتجات ()٪10
تحتوي عىل الرصاص عند ،أو أعىل ،من الحدود التنظيمية يف الصني وأن  82منها ( )٪16تجاوز الحد التنظيمي
املتمثل يف  90جزء يف املليون ( )ppmبالنسبة ملحتوى الرصاص يف الطالء املستخدم يف الواليات املتحدة وكندا
).(http://www.ipen.org/site/toxics-products-overview

مستوى التعرض الحايل ،يف حني أن مستويات الرصاص يف العظام قد متثل مؤرشا أفضل عىل التعرض لفرتة طويلة مبا أن
الرصاص يرتاكم يف العظام والهيكل العظمي مبرور الوقت ،مام يشكل  ٪95-90من عبء الرصاص لدى البالغني و-80
 ٪59لدى األطفال ( .)125إن توزيع الرصاص يف العامل يبلغ أقصاه يف املناطق النامية ،وخاصة يف البلدان التي ال تزال
تستخدم البنزين املحتوي عىل الرصاص .وقد تواجه مجموعات سكانية فرعية إضافية مخاطر مرتفعة تشمل أطفال األرس
ذات الدخل املنخفض الذين يعيشون يف مساكن متدهورة ،واملجتمعات التي تعيش يف “املناطق الساخنة” (مثل بعض
األنشطة الصناعية) ،والفئات املهنية ( .)126قد يختلف أيضا التعرض وكذلك املخاطر بكل مرحلة من مراحل الحياة؛
فالنسوة الحوامل واألطفال الصغار معرضون بشكل خاص لخطر التسمم بالرصاص؛ فمخازن الرصاص يف العظام تتحرك يف
فرتة الحمل والرضاعة بالنسبة للمرأة ذات التعرض املسبق للرصاص ،وهو أمر مقلق مبا أن الرصاص الذي يرسي يف دم األم
وحليبها ميكن أن يؤثر سلبا عىل الجنني أو الوليد ( .)127وميثل األطفال الصغار فئات سكانية فرعية أخرى معرضة أيضاً
(اإلطار رقم  )5ألنه يف األطفال تكون )1 :كمية الرصاص أعىل يف كل وحدة من وحدات وزن الجسم؛  )2إمكانية ابتالع
املزيد من الغبار؛  )3فرصة امتصاص الرصاص يف الجهاز الهضمي أعىل؛  )4الحاجز الدموي الدماغي مل يكتمل منوه بعد؛
و )5حدوث اآلثار العصبية عند مستويات تعرض أقل منها عند البالغني (.)124

العلم وما يقوله عن سبب كون الرصا ص من ا ملوا د الكيميائية املسببة الختال ل
ا لغد د ا لصامء
الرصاص مادة سامة تؤثر عىل العديد من أجهزة الجسم ،مبا يف ذلك الجهاز العصبي ،والدموي ،والهضمي ،والقلبي-الوعايئ،
والكلوي .ويقدر التعرض للرصاص بنحو  ٪0.6من عبء املرض العاملي ،وذلك بسبب آثاره السلبية عىل التخلف العقيل
عند األطفال وعواقب ارتفاع ضغط الدم لدى البالغني ( .)128وللتعرض املنخفض املزمن للرصاص آثار صحية ضارة أيضاً
عىل األطفال والبالغني ومل يتم تحديد عتبة ملستوى الرصاص يف الدم بالنسبة لهذه اآلثار (.)127
ومع أن معظم معرفتنا بشأن الرصاص مركزة عىل خصائصه كمعدن ثقيل فإن الرصاص هو أيضا مادة من املواد الكيميائية
املسببة الختالل الغدد الصامء .إنه معروف بسميته اإلنجابية ( ،)129وميكنه العمل عىل الغدد الصامء ( .)130فالرصاص
ميتلك القدرة عىل تنشيط مستقبالت اإلسرتوجني وبدء نسخ الجينات التي تنشط اإلسرتوجني .وقد لوحظ وجود تغريات
إسرتوجينية موازية يف النامذج الحيوانية التجريبية .وتدعم النامذج الحيوانية ،يف الدراسات املختربية ،والدراسات الوبائية
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البرشية ،اآلثار العكسية للوظيفة التناسلية لإلناث من جراء التعرض للرصاص؛ ففي البرش ،يغري الرصاص الهرمونات
التناسلية لدى الفتيات شبه البالغات ( )131والنساء قبل انقطاع الطمث الصحي (.)132

النتا ئج الصحية السلبية عىل الغد د الصامء :الصحة اإلنجابية لإلناث
تذكر الدراسات الوبائية وجود رابط بني التعرض للرصاص واآلثار الصحية اإلنجابية لدى النساء عىل امتداد العمر االفرتايض
( .)133وتدرس معظم هذه الدراسات آثار التعرض املزمن عىل مستوى منخفض عند النساء يف الواليات املتحدة .فقد
أظهرت دراستان متقاطعتان أن التعرض للرصاص عىل مستوى منخفض يرتافق مع تأخر بداية أحداث البلوغ الرئيسية
مثل بدء اإلحاضة ،ومنو الثدي ،ومنو شعر العانة ( .)135 ،134ويف دراسة حديثة ،ارتبط انخفاض مستوى التعرض
املنخفض الرتاكمي للرصاص (يقاس مبستويات الرصاص يف العظام) باإلياس املبكر من بني  434إمرأة ( .)136وأسفرت
دراستان أخريتان عن العالقة بني التعرض للرصاص وسن انقطاع الطمث عن نتائج مامثلة؛ إذ كانت إحدى الدراستني
عن عامالت سابقات يف معمل لصهر املعادن اللوايت تبني أنه قد حدث لديهن انقطاع الطمث املبكر مقارنة باملجموعة
الضابطة املجتمعية ( .)137وكانت الدراسة الثانية عبارة عن تحليل متقاطع لعدد  1,782امرأة يف الواليات املتحدة
ميثلن الوضع الوطني حيث ترافقت زيادة احتامالت انقطاع الطمث املبكر الطبيعي مع ارتفاع مستويات الرصاص يف الدم
( .)138وتشري األدلة الجامعية عىل تأخري توقيت البلوغ إىل جانب تلك املتعلقة بانقطاع الطمث املبكر إىل أن التعرض
للرصاص ،حتى عند مستويات منخفضة ،قد يقرص من العمر اإلنجايب للمرأة.

 .iiاإللكرتونيات
أين تستخدم
الب َو َمة ( )PBDEsهي ملوثات عضوية ثابتة استخدمت عىل نطاق واسع كمثبطات
األثريات ثنائية الفينيل املتعدد َ ْ
للهب يف املنتجات االستهالكية منذ السبعينيات ،مبا يف ذلك الحواسيب ،واإللكرتونيات ،واملعدات الكهربائية ،واملنسوجات،
ورغوة األثاث ،والرغاوي العازلة ،ومواد البناء األخرى ( .)139وعىل الصعيد التاريخي ،كان هناك ثالث خالئط مختلفة
متوفرة تجارياً ،واملعروفة باسم خاميس الربوم ثنايئ الفينيل ( ،)PentaBDEومثاين الربوم ثنايئ الفينيل (،)OctaBDE
وعشاري الربوم ثنايئ الفينيل ( .)DecaBDEكان االستخدام السائد لخاميس الربوم ثنايئ الفينيل ( )PentaBDEيف
رغوة البويل يوريثان ( )polyurethaneيف األثاث ،يف حني استخدم مثاين الربوم ثنايئ الفينيل ( )OctaBDEوعشاري
الربوم ثنايئ الفينيل ( )DecaBDEيف مجال اإللكرتونيات وغريها من املنتجات البالستيكية .وقد تخلصت العديد من
البلدان من خاميس الربوم ثنايئ الفينيل ومثاين الربوم ثنايئ الفينيل وحل محلهام مثبطات لهب مربومة أخرى ،مبا يف ذلك
فايرماسرت  ،)Firemaster 550( 550ورباعي الربوم ثنايئ الفينيل  ،)TBBPA( Aوسدايس الربوم حلقي دوديكان
( .)140،38( )HBCDونظرا للخصائص الثابتة والرتاكم البيولوجي لهذه املواد وقدرتها عىل االنتقال ملسافات طويلة،
متت إضافة خاميس الربوم ثنايئ الفينيل ،ومثاين الربوم ثنايئ الفينيل وسدايس الربوم حلقي دوديكان (،PentaBDE
 )HBCD ،OctaBDEإىل امللحق “أ” من اتفاقية استوكهومل لإلزالة العاملية ( .)141ويجري حالياً تقييم عشاري الربوم
ثنايئ الفينيل ( )DecaBDEإلضافته إىل االتفاقية ،وال تزال هذه املادة متوفرة عىل نطاق واسع يف البلدان النامية .وتم
عرض ملخص موجز لبيان سان أنطونيو الصادر مؤخرا حول مثبطات اللهب امل َ ُْب َو َمة ( )BFRsيف اإلطار رقم .6

أين يتعرض النا س ،الدليل عىل التعرض ،أين توجد ا ملخا طر
ليست مثبطات اللهب امل َ ُْب َو َمة ( )BFRsمنضمة كيميائيا إىل املنتجات ،وبالتايل فهي تطلق يف البيئة حيث ميكن أن
تدخل جسم اإلنسان عن طريق ابتالع أو استنشاق غبار املنازل و /أو الطعام امللوث .برغم أن التعرض لثنايئ الفينيل
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الب َو َمة ( )PBDEيتناقص يف أوروبا والواليات املتحدة مبا أنه تم التخلص منه تدريجياً عىل مدى عرش سنوات
املتعدد َ ْ
( ،)142إال أنه يظل مصدر قلق عىل الصحة العامة باعتبار أن التخلص من العمر النصفي للربوم ( )PBDEيف الجسم
أطول ( ،)144 ،143وقد تستمر يف البيئة الداخلية ( ،)145وميكن أن يعظم الرتكيز البيولوجي يف الشبكة الغذائية
( .)146باإلضافة إىل ذلك ،فقد يكون هناك وقت الستبدال بطيء للمنتجات االستهالكية التي تحتوي عىل ثنايئ الفينيل
الب َو َمة ( )PBDEيف البلدان النامية ،وهو
الب َو َمة يف املنزل .مثة مصدر إضايف للتعرض لثنايئ الفينيل املتعدد َ ْ
املتعدد َ ْ
معالجة  50 -20طن من النفايات يف أفريقيا وآسيا بشكل رئييس*.
يشمل إدراج هذه املركبات يف اتفاقية استوكهومل استثناءات محددة تسمح بإعادة تدويرها واستخدامها يف صناعات
املواد املعاد تدويرها املحتوية عىل هذه املواد الكيميائية ( .)141تؤدي إعادة تدوير املعدات الكهربائية واإللكرتونية،
والتي تتم يف أفريقيا وآسيا ،إىل تعرض العامل ملثبطات اللهب امل َ ُْب َو َمة ( )BFRخالل مرحلة إعادة التدوير واستخدام
املنتجات املعاد تدويرها ( .)147وعىل سبيل املثال ،أسفرت احدى الدراسات عن البالستيك املعاد تدويره يف الهند عن
اكتشاف تركيزات عشاري ثنايئ الفينيل متعدد الربوم ) )Deca-PBDEيف  ٪50من العينات التي تم فحصها (.)148
إن تلوث منتجات البالستيك املعاد تدويره مبثبطات اللهب امل َ ُْب َو َمة يحدث أيضاً يف أوروبا .وعىل سبيل املثال ،فقد أسفرت
دراسة حديثة عن وجود عشاري الربوم ثنايئ الفينيل ،) )Deca-PBDEورباعي الربوم ثنايئ الفينيل ،)TBBPA( A
ومجموعة متنوعة من املواد الكيميائية األخرى املثبطة للهب يف األكواب الحرارية السوداء وأدوات املطبخ املعاد تدويرها
يف األسواق األوروبية (.)149
الب َو َمة
من املمكن أن تختلف مصادر ومسارات التعرض عرب مراحل الحياة وبواسطة ثنائيات الفينيل املتعددة َ ْ
( .)150 ،144( )PBDEsعىل سبيل املثال ،ترتبط تركيزات مصل الدم من  ،99- ،47-و( BDE 100-واملميّز للمواد
 )151( )PentaBDEبالتعرض للغبار إىل حد كبري ( .)152 ،140ويف املقابل ،يظهر [ BDE-153عنرص ثانوي
لخاميس الربوم ثنايئ الفينيل ومثاين الربوم ثنايئ الفينيل ( ])151وجود ارتباطات قوية بالتعرض الغذايئ (مبا يف ذلك حليب
* http://www.basel.int/Implementation/PartnershipProgramme/PACE/Overview/tabid/3243/Default.
aspx

45

مقدمة للمواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء ( – )EDCsديسمرب /كانون األول 2014

اإلطار  :6بيان سان أنطونيو

وقّع ما يقرب من  150عاملا من  22دولة حتى اآلن عىل “بيان سان أنطونيو حول مثبطات اللهب
امل َ ُْب َو َمة وامل ُ َكلْ َو َرة “ (San Antonio Statement on Brominated and Chlorinated
 )Flame Retardantsالتي عرضت يف الندوة الدولية الثالثني بشأن امللوثات العضوية املهلجنة الثابتة
( ،)Halogenated Persistent Organic Pollutantsالتي عقدت يف عام  2010يف سان أنطونيو
بوالية تكساس .ويتناول بيان سان أنطونيو القلق املتزايد يف األوساط العلمية حول الخصائص الثابتة والسامة
واملرتاكمة بيولوجيا ملثبطات اللهب العضوية امل َ ُْب َو َمة وامل ُ َكلْ َو َرة (CFRs BFRsو ،عىل الرتتيب) ،وتعرض
البرش والحياة الربية لها نتيجة االستخدام املكثف.
إن العلامء املوقعني عىل هذا البيان هم خرباء يف اآلثار الصحية واملصري البيئي الناجم عن مثبطات اللهب
العضوية امل َ ُْب َو َمة وامل ُ َكلْ َو َرة وامللوثات البيئية بشكل عام .وقد صادق أيضاً عىل البيان الفريق الدويل املعني
بالتلوث الكيميايئ ( ،)IPCPوهي شبكة دولية من العلامء الذين يجرون أبحاثهم عىل جوانب مختلفة من
التلوث الكيميايئ.
ودعا البيان إىل االنتباه إىل استمرار منط استبدال أحد مثبطات اللهب بآخر خطري ،ويويص بتحسني استخدام
مثبطات اللهب العضوية امل َ ُْب َو َمة وامل ُ َكلْ َو َرة ،واستخدام بدائل أكرث أمناً ،وكذلك تصنيف وتوافر أفضل
للمعلومات حول مثبطات اللهب العضوية امل َ ُْب َو َمة وامل ُ َكلْ َو َرة يف املنتجات االستهالكية .وأخريا ً ،يدعو البيان إىل
املزيد من االهتامم العلمي للحاجة الفعلية ملثبطات اللهب يف املنتجات.
األم) وعالقة أقل قوة بالتعرض للغبار .فاألطفال ،يف املتوسط ،لديهم تركيزات أعىل بثالث مرات من البالغني ()153؛
ويرجع هذا عىل األرجح إىل التعرض لحليب الثدي ،وزيادة كمية الغبار بسبب سلوكيات وضع أيديهم يف أفواههم
والوقت الذي يقضونه عىل مقربة من األرض (.)154
إن التعرض يف أمريكا الشاملية ،من حيث ترتيب الحجم ،هو أكرب مام عليه يف أوروبا وآسيا ( .)155فسكان والية كاليفورنيا
لديهم ،تاريخيا ،أعىل نسبة من التعرض غري املهني يف العامل ملتجانسات خاميس الربوم ثنايئ الفينيل ))PentaBDE
بسبب املعيار لدى هذه الوالية عن قابلية االشتعال الفريد لرغوة األثاث ( .)156وقد وجدت تركيزات أعىل من
متجانسات خاميس الربوم ثنايئ الفينيل ) )PentaBDEأيضا يف أوساط املجتمعات ذات الدخل املنخفض ( )154وبني
األشخاص املعرضني مهنيا ( .)157وتشمل املهن ذات التعرض العايل إطفاء الحرائق ،والرشكات املصنعة ملثبطات اللهب،
واألشخاص املشاركني يف إعادة تدوير منتجات مثبطات اللهب ،وفنيي الحاسوب ،وعامل تركيب السجاد (.)160-157
إن متوسط عبء الجسم من املواد  PBDEبني األطفال العاملني يف مجال إعادة تدوير النفايات يف نيكاراغوا يرتاوح بني
 600-500نانوغرام /غرام من الدهن ،وهو أعىل بحوايل  10أضعاف من األطفال األمريكيني ويعد من بني بعض أعىل
املعدالت املسجلة حتى اآلن (.)161

العلم وما يقوله عن سبب كون مثبطات اللهب ا مل ُ َ ْب َو َمة (  )BFRsمن ا ملوا د
الكيميائية املسببة الختالل الغد د الصام ء
مثبطات اللهب امل َ ُْب َو َمة هي مواد كيميائية مسببة الختالل الغدد الصامء محتملة ألن مركباتها األصلية وكذلك مستقلباتها
(نواتج استقالبها) املتحللة ،عىل حد سواء ،قد تتداخل مع الجهاز الدرقي .إذ تلعب الهرمونات الدرقية ( )THدورا ً
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حاسامً يف منو الجنني والطفل ( .)162ففي الدراسات الحيوانية ،يقلل مزيج خاميس الربوم ثنايئ الفينيل فضال عن
مكوناته من الهرمونات الدرقية يف منو القوارض البالغة ،ورمبا من خالل تفعيل إنزميات الكبد التي تزيد تصفية الهرمونات
الدرقية ( )THمن مصل الدم ( .)165-163ولنواتج هذه املركبات املسامة الربوم الهيدروكسيلية [OH-PBDEs
( ])166أنشطة أكرث فعالية عىل نظام الغدة الدرقية ،وميكِّن التشابه البنيوي بني الربوم والهرمونات الدرقية املواد
الكيميائية للتفاعل مع الربوتينات املنضمة إىل الهرمونات الدرقية ( .)167وباإلضافة إىل ذلك ،ميكن لبعض مركبات الربوم
الهيدروكسيلية ) )OH-PBDEsاالنضامم إىل مستقبالت الهرمونات الدرقية واإلسرتوجني (.)169،168
الب َو َمة يف أوائل العمر ترتبط باضطرابات
وجد العديد من الدراسات الوبائية أن التعرض لثنائيات الفينيل املتعددة َ ْ
الهرمونات الدرقية يف أوائل العمر ،وأن الجنني يكون عرضة لذلك بشكل خاص ( .)173-170وميثل الحمل فرتة من زيادة
الطلب عىل الغدة الدرقية .وتزداد مستويات الهرمونات الدرقية يف مصل الدم بنسبة  05يف املئة خالل األشهر الثالثة
األوىل ( .)174إن قصور الهرمونات الدرقية أثناء الحمل ميكن أن يؤثر سلبا عىل صحة األم واألبناء ( .)175وترتبط حتى
االنخفاضات املتواضعة يف الهرمون الدرقي لدى األمهات أثناء أوائل الحمل بحدوث عجز منايئ طويل األمد يف أطفالهن،
الب َو َمة قد يضعف وظيفة
مبا يف ذلك انخفاض معدل الذكاء ( .)176وهكذا ،فإن التعرض لثنائيات الفينيل املتعددة َ ْ
الغدة الدرقية لدى النسوة الحوامل ،وهو األمر الذي قد تكون له آثار طوال الحياة عىل الصحة العصبية الحيوية لنسلهن.

النتا ئج الصحية السلبية عىل الغد د الصامء -النتا ئج النامئية العصبية ا ملعاكسة
الب َو َمة ( )PBDEsهي السمية العصبية النامئية .وتجد
من بني أكرب مشكالت الصحة العامة لثنائيات الفينيل املتعددة َ ْ
الدراسات التجريبية عىل اإلنسان والحيوان أن املركبات  PBDEsميكن أن تسبب السمية العصبية النامئية عن طريق
تغيري منو الدماغ بشكل مبارش وعن طريق التدخل يف تنظيم الهرمونات الدرقية عىل حد سواء ( .)23ففي الدراسات التي
أجريت عىل البرش ،ترتبط مخاطر التعرض قبل الوالدة و /أو ما بعد الوالدة املبكرة للربوم مع رضر النمو العصبي لدى
األطفال مبا يف ذلك نقص الرتكيز ،والتنسيق الحريك املتناغم ،واإلدراك ( .)179-177وعىل سبيل املثال ،ففي أكرب دراسة
أجريت حتى اليوم ،درس إسكنازي وآخرون ( )178االرتباط بني التعرض قبل الوالدة ويف الطفولة لثنايئ الفينيل متعدد
الربوم والنامء السلويك العصبي يف عمر  5و  7سنوات يف أوساط مجتمع عامل املزارع املهاجرين يف كاليفورنيا يف الواليات
املتحدة .ووجد الباحثون أن الزيادة مبقدار عرشة أضعاف يف التعرض لثنايئ الفينيل متعدد الربوم قبل الوالدة والطفولة
عىل حد سواء ترتبط مبتوسط انخفاض يف خمس نقاط يف حاصل الذكاء ( .)IQوتشبه آثار النمو العصبي هذه يف حجمها
تلك التي لوحظت نتيجة للتعرض للرصاص واإلثري ثنايئ الفينيل املتعدد ال َكلْ َو َرة خالل النمو املبكر.

ج) املواد املالمسة لألغذية
 .iثنايئ الفينول )BPA( A
أين يستخدم
وجد ثنايئ الفينول  )BPA( Aيف مجموعة متنوعة من حاويات املواد الغذائية مثل البالستيك القايس والصلب ،وبطانة
اإليبوكيس ( )epoxyلألطعمة املعلبة .فحتى السنوات القليلة املاضية ،كانت معظم الحاويات البالستيكية الصلبة القابلة
إلعادة االستخدام ،مثل زجاجات املياه ،مصنوعة من البويل كربونات ،تحتوي عىل ثنايئ الفينول  .)BPA( Aأما اآلن ،فإن
املنتجات البديلة الخالية من ثنايئ الفينول  )BPA( Aاملصنوعة من مواد مختلفة متاحة بسهولة .وبسبب تزايد املخاوف
الصحية ،فإن استخدام الـ  BPAيف بعض الحاويات أو األواين البالستيكية مثل زجاجات حليب األطفال ،محظور اآلن يف
العديد من البلدان ويجري تخفيضه طوعا أو التخلص منه يف مناطق أخرى .ويبقى الـ  BPAعنرصا ً مشرتكاً لراتنجات
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اإليبوكيس التي تبطن الجزء الداخيل من حاويات األطعمة املعلبة مثل الحساء والخرضوات املعلبة والفاصوليا .هذه
البطانة مهمة ألنها تساعد عىل حامية املحتويات من التلوث عن طريق الجراثيم ،والتي ميكن أن تسبب أمراضا خطرية
منقولة عن طريق األغذية مثل التسمم الوشيقي .ليست كل البطانات تحتوي عىل الـ  BPAولكن ليس من املستحيل
بالنسبة للمستهلك أن يعرف أي منها تحويه وأي منها ال .ميكن لثاين الفينول  )BPA( Aأن يترسب من هذه البطانات
إىل الطعام ،وبالتايل تعريض املستهلكني لهذه املادة .وتشمل املنتجات املنزلية الشائعة األخرى التي تحتوي عىل الـ BPA
نظارات البويل كاربونات ،واإليصاالت الورقية الحرارية ،وأنابيب املياه البالستيكية.

أين يتعرض النا س ،الدليل عىل التعرض ،وأين توجد ا ملخا طر
ثنايئ الفينول  )BPA( Aهو مادة كيميائية ت ُنتج بكميات كبرية ،حيث يتوقع أن يتجاوز اإلنتاج العاملي منها  5.4مليون
طن مرتي بحلول عام  .2015ويبدو من ذلك أن مسألة التعرض ستكون عاملية (اإلطار )7؛ قدرت املراكز األمريكية
ملكافحة األمراض أن أكرث من  ٪96من مجموع األمريكيني لديهم  BPAيف أجسامهم ( .)180وقد تم اكتشاف الـ
 BPAيف البول ،والدم ،ودم الحبل الرسي والسائل السلوي املحيط بالجنني .وألن األطفال هم أكرث عرضة لتناول الطعام
والرشاب من البالستيك ،وقضاء الكثري من الوقت عىل األرض ،ووضع الكثري من األشياء يف أفواههم ،فإن مستويات التعرض
تكون أعىل عادة يف األطفال منها لدى البالغني .ويف املقابل ،فإن األشخاص الذين يستخدمون البالستيك ومنتجات العناية
الشخصية بشكل أقل ،ويجرون تغريات أخرى يف منط الحياة تقلل من مالمسة املواد التي تحتوي عىل الـ  BPAتكون
أعباء أجسامهم أقل (.)182،181
معظم الناس معرضون بسبب استهالكهم للمواد الغذائية واملرشوبات التي يرتسب إليها الـ  BPAمن الحاوية .ومام
يعزز الرشح عوامل بيئية مثل الحرارة وأشعة الشمس ،والحموضة ،بحيث أن األطعمة الحمضية ،مثل الطامطم ،تكون
أقرب احتامالً للتعرض لرتسب الـ  BPAمن بطانات الحاويات .ومن املعروف أن األنشطة الشائعة مثل إعادة تسخني
الطعام يف أو عىل وعاء بالستييك يف أفران امليكروويف ،وتخزين زجاجات املياه يف سيارة ساخنة يعزز انتقال الـ  BPAمن
البالستيك .وهناك طرق أخرى محتملة للتعرض ،ولكن مل تتم درسها بشكل جيد ،والتي تشمل استنشاق أو ابتالع الغبار
املنزيل امللوث ،وتعرض البرشة بسبب التعامل مع اإليصاالت الورقية الحرارية التي تحتوي عىل الـ .BPA
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اإلطار  :7ثنايئ الفينول  ،)BPA( Aيف روسيا

يف عام  ،2010أجــرت جمعية تشابايسك الطبية (Chapaevsk Medical Association
) (CMAاختبارا ً عىل  21عينة غذائية من ثالث مدن روسية ملستويات ثنايئ الفينول ،)BPA( A
ووجدت أن  ٪81من العينات كانت ملوثة .فقد ُوجد أن أغذية الرضع املعلبة تحتوي بعضاً من أعىل
مستويات التلوث .ومتت مشاركة النتائج يف العديد من الندوات وورش العمل مع األطباء والكيميائيني
واملسؤولني الحكوميني ورؤســاء الرشكات الصناعية ،واملنظامت غري الحكومية األخــرى .ومن بني
التوصيات األخــرى ،اقرتحت الجمعية  CMAالرصد الحيوي املستمر يف البرش (وال سيام الرضع)
ملستويات ثنايئ الفينول  ،)BPA( Aوتنفيذ دراســات األثر الوبايئ يف عموم الجمهور ،والبدء بحملة
معلومات عامة وتوعية حول مخاطر ثنايئ الفينول  )BPA( Aيف املواد الغذائية واملنتجات االستهالكية.
http://www.ipen.org/project-reports/survey-bisphenol-russian-foods

يستخدم الـ  BPAيف الكثري من املنتجات التي يُعتقد بأن التعرض لها موجود يف كل مكان ،ومستمر تقريبا .وعىل عكس
الـ  DDTوبعض املواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء األخرى ،يتم استقالب ثنايئ الفينول  )BPA( Aبرسعة
وال يرتاكم يف الجسم ،وبالتايل فإن تقليل التعرض ميكن أن يخفض برسعة عبء الجسم من هذه املادة .وقد أظهر العديد
من الدراسات أن تغيري منط الحياة األساسية ،مثل التقليل من استخدام األطعمة املعلبة والحاويات البالستيكية ،ميكن
أن يقلل بشكل رسيع من مستويات الـ  BPAيف البول وسوائل الجسم األخرى ( .)182 ،181إن زيادة توافر املواد
البالستيكية الخالية من الـ  BPAوبطانات الحاويات سيقلل عىل األرجح من التعرض ،ولكن أثريت مخاوف بشأن املركبات
املستبدلة وعام إذا كانت هي األخرى من املواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء (.)183
وبرغم أن إدخال حاويات املواد الغذائية الخالية من الـ  BPAإىل األسواق العاملية أمر مفيد بشكل واضح للحد من
التعرض البرشي ،إال أن اإلنتاج الكيميايئ للـ  BPAال يزال مرتفعاً ،لذا فإن املصادر البديلة للتعرض ال تزال مصدر قلق
كبري .التلوث البيئي هو أيضا مشكلة مستمرة .ولألسف ،فإن أقل من ثلث إجاميل قناين البالستيك يعاد تدويرها يف الواليات
املتحدة ،لذا فإن الكثري منها ينتهي يف مكبات النفايات أو النظم املائية .ففي عام  ،2000تم الكشف عن وجود ثنايئ
الفينول  )BPA( Aيف  ٪41من  139نبع للمياه يف  30والية أمريكية ( )184وهذه القاممة تذهب يف نهاية املطاف
لتصب يف املحيط .إن أكرث من  ٪90من إجاميل قاممة املحيط هي من البالستيك ،وميكن أن تبقى هناك لعقود أو أكرث
( .)185ويزداد الوضع سوءا يف البلدان النامية .وتم الكشف عن الـ  ،BPAاملترسب من بعض هذه النفايات ،يف مياه
البحر واألنواع البحرية ،وهذا يعني أن هذه املادة سوف تبقى ملوثاً بيئياً كبريا ً ألن األمر سيستغرق قرونا قبل أن تتحلل
كل هذه القاممة البالستيكية.

ما يقوله العلم عن سبب كون ا لـ
ا لغد د ا لصامء

BPA

من املوا د الكيميائية املسببة الختال ل

ثنايئ الفينول  )BPA( Aهو أحد أكرث املواد املدروسة واملعروفة بكونها من املواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد
الصامء عىل نطاق واسع .ومع بدء تصنيعه ألول مرة يف عام  ،1891تم تحديد الـ  BPAباعتبار أنه يحايك اإلسرتوجني
يف أوائل عام  ،1930لذا فإن خصائصه املسببة الختالل الغدد الصامء كان معرتفا ً بها عىل مدى عقود .ميكن للـ BPA
أن يتداخل مع اإلسرتوجني باالشارة عرب عدة آليات مختلفة .إذ ميكنه االرتباط مبستقبالت اإلسرتوجني ( )ERsوتحفيزها،
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وإن كان أكرث ضعفاً باملقارنة مع اإلسرتوجني الطبيعي ( .)187،186إن التعرض للـ  ،BPAحتى عند مستويات منخفضة،
ميكن أن يغري كثافة مستقبالت اإلسرتوجني يف األنسجة مثل الدماغ ( ،)188وهو التأثري الذي يغري بالتايل حساسية األنسجة
لإلسرتوجني الطبيعي .وألن اإلسرتوجني يلعب دورا حاسام يف مناء أنسجة عديدة ،مبا يف ذلك الدماغ ،والغدة الثديية ،وحتى
الخصية ،فإن التداخل مع نشاط اإلسرتوجني خالل النامء ميكن أن يؤدي إىل تغريات دامئة تؤثر عىل الوظائف اإلنجابية
يف وقت الحق من الحياة .وعىل سبيل املثال ،فإن التعرض يف أوائل العمر للـ  BPAيغري كثافة العصبونات التي تنتج
ناقالً عصبياً مهامً ،هو الدوبامني ،يف منطقة الوطاء يف الدماغ ،والذي يتسم بأهميته البالغة لإلباضة والسلوك لدى اإلناث
( .)190،189يعد هذا واحدا من العديد من األمثلة عىل آثار الـ  BPAعىل األنسجة الحساسة لإلسرتوجني .وبالنظر إىل
أن الذكور واإلناث عىل حد سواء ينتجون ويستجيبون لإلسرتوجني الطبيعي ،إال أن هناك اختالفات جنسية كبرية يف هذه
العمليات ،فمن غري املستغرب أن تكون أنشطة الـ  BPAغري متطابقة بني الجنسني.
إن اآللية الجزيئية البيولوجية التي يعمل بها ثنايئ الفينول  )BPA( Aتتم من خالل الدنا ( )DNA؛ فكل إنسان (ما عدا
التوائم املتامثلة) لديه مجموعة فريدة من الجينات .فداخل أجسامنا ،يختلف التعبري عن هذه الجينات إىل حد كبري -مام
يعني ،ما إذا كانت منشطة وتؤدي إىل التعبري عن بروتني ما داخل خلية .وعىل سبيل املثال ،يكون الدنا متطابقا بني خاليا
الجلد والخاليا العصبية ،لكن الربوتينات التي يتم إنتاجها يف هذه األنسجة الشديدة التباين تكون فريدة من نوعها لكل
نوع من الخاليا .إنه “تعبري” الجينات الذي يحدد هذه االختالفات؛ فمثيلة الدنا هي إضافة مجموعة كيميائية صغرية،
تسمى مجموعة امليثيل ،إىل الدنا .ويحدد مقدار ومكان مجموعات امليثيل ما إذا كان سيتم تعبري الجينات ،ومستويات
التعبري .هناك عدة مواد من الـ  ،EDCsحيث توجد معظم املعلومات عن الـ  ،BPAتحث عىل هذه التغريات يف
الجينات .إن الـ  BPAيجعل الدنا يغري مسارات الغدد الصامء العصبية األساسية للصحة اإلنجابية ،كام يغري توازن الطاقة،
والسلوك ،مبا يف ذلك املسارات الحساسة لإلسرتوجني ( .)193-191،46قد متثل أمناط الدنا املتغرية يف الجينات الرئيسية
املتعلقة بنمو الخاليا آلية ممكنة لرشح السبب يف كون التعرض يف مرحلة النمو ملستويات منخفضة من الـ  BPAذات
الصلة باإلنسان يزيد من خطر اإلصابة برسطان الرحم ورسطان الربوستاتة يف النامذج الحيوانية ( .)196-194كام تم
تحديد اضطرابات مامثلة يف الكبد والدماغ واملبيضني.
وقد أظهر ثنايئ الفينول  )BPA( Aالحقاً ،وذلك باستخدام مجموعة متنوعة من النامذج املرتكزة عىل الخاليا ،عرقلة
لعمل الهرمونات الستريويدية األخرى ،مبا يف ذلك هرمون التستوستريون والهرمون الدرقي .أما يف القرود ،فإن الـ BPA
مينع التعزيز املعتمد عىل األندروجني للعمود الفقري الجذعي يف ال ُحصني ( ،)hippocampusوهو األثر الذي يشري إىل
أن الـ  BPAقد يتداخل مع اللدونة العصبية ( .)197وقد أظهرت الدراسات البرشية االرتباط بني مستويات األندروجني
املرتفعة وبني مستويات الـ  BPAيف الرجال والنساء واألطفال ،وهو التأثري الذي ما زال رشحه متواضعا إال أنه قد ينتج عن
تغري استقالب األندروجني ،أو خلل يف حلقات التغذية الراجعة التي تنظم إنتاج األندروجني ،أو تعزيز إنتاج األندروجني
من املبيضني ( .)198كام لوحظ يف التجارب املخربية أن الـ  BPAقد يكون  80مرة أكرث قوة وفعالية عىل اإلسرتوجني
املتعلق مبستقبالت غاما ( )ERRγمن مستقبالت اإلسرتوجني الكالسيكية ( .)199وال يعرف الكثري عن الدور الوظيفي
للمستقبالت غاما ( )ERRγلكنه معرب عنه بشدة يف دماغ الجنني واملشيمة ،وهو توزيع يدعم القلق من أن الجنني
حساس بشكل خاص إزاء ثنايئ الفينول .)BPA( A

النتا ئج الصحية السلبية عىل الغد د الصام ء :السلوك والصحة ا إلنجابية
اعتبارا من عام  ،2014تم نرش ما يقرب من  100دراسة وبائية تربط الـ  BPAبالتأثريات عىل صحة اإلنسان ،أبرزها
االضطرابات اإلنجابية والسلوكية وتوازن الطاقة ( .)198وأكرث ما يدعم القلق السائد هو أن للتعرض يف مراحل النمو
آثارا ً هي األكرث عمقاً .وقد تم ربط الـ  BPAمع انخفاض جودة البويضة يف املرأة الخاضعة لعالج الخصوبة ،مبا يف ذلك
التخصيب يف املخترب ( ،)45،44وهي تأثريات تتفق مع اآلثار املبيضية امللحوظة يف النامذج الحيوانية ( .)200وأظهرت
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األدلة املستقاة من النامذج الحيوانية أيضاً ،مبا يف ذلك الثدييات (الرئيسات) غري البرشية التي هي يف تناسلها البيولوجي
متطابقة تقريبا مع البرش ،أن التعرض للـ  BPAيف مرحلة النمو يهدد مناء املبيض ،وبنية الرحم ،وانغراس الجنني (-201
 .)203وقد ارتبطت مستويات الـ  APBاملرتفعة مع متالزمة تكيس املبيضني ( )PCOSومستويات األندروجني املرتفعة،
وهي السمة املميزة لهذا االضطراب اإلنجايب الشائع لدى النساء .برغم أن الـ  BPAارتبط باضطرابات الخصوبة األخرى
لدى النساء مبا يف ذلك التهاب بطانة الرحم ،واإلجهاض ،والوالدة املبكرة ،وانخفاض الوزن عند الوالدة ،فإن األدلة غري
حاسمة وتعاين الدراسات املتاحة من ضعف يف التصميم مبا يف ذلك أحجام العينات الصغرية وتأثري األحجام .وباملثل ،تم
ربط الـ  ،BPAلدى الرجال ،بانخفاض جودة النطاف والوظيفة الجنسية بعد التعرض لتلك املادة يف جو مهني ،ولكن
ليس هناك أدلة كافية إلثبات ما إذا كانت للـ  BPAآثار مامثلة يف الجرعات التي يتعرض لها عموم الجمهور.
وقد أعرب العديد من الوكاالت ،مبا يف ذلك منظمة الصحة العاملية ( )WHOوبرنامج علم السموم الوطني (National
 )Toxicology Programعن القلق بشأن تأثري ثنايئ الفينول  )BPA( Aعىل منو دماغ الجنني وعىل السلوك .وقد
أظهرت األدلة من العديد من النامذج الحيوانية أن التعرض للـ  BPAعند النمو يزيد من القلق والعدوانية وغريها من
السلوكيات ( ،)204وهي اآلثار التي تم اإلبالغ عنها حتى اآلن لدى األطفال ( .)207-205وقد أدى ذلك بالبعض إىل
االفرتاض بأن ثنايئ الفينول  )BPA( Aقد يسهم يف االضطرابات السلوكية مثل ASD ADHDو (  .)207-205كام
لوحظت تأثريات عىل التاميز الجنيس يف الدماغ وعىل لدونة املشابك العصبية يف الحيوانات.

تعترب الروابط بني الـ  BPAوأمراض القلب واألوعية الدموية وارتفاع ضغط الدم قوية إىل حد ما ،بحسب ما هو موثق
يف العديد من الدراسات الوبائية ،وتدعمها الدراسات امليكانيكية يف الحيوانات ( .)209،198واألهم من ذلك أن هذه
هي نقطة النهاية مبا يتعلق بأن هناك أدلة قوية تربط تعرض البالغني (وليس من هم يف طور النمو) للـ  BPAمع املرض.
وتم اإلبالغ عن ارتباط ملموس (عالقة سببية) لدى مجموعة متسقة من السكان عرب أفواج منهم خضعت للدراسة ،وهي
املالحظة التي تعزز الثقة يف وجود تلك العالقة .وألن االرتباط بالسمنة يعترب واهياً ،تبدو تأثريات القلب واألوعية الدموية
مبارشة وليس نتيجة ثانوية للزيادة يف وزن الجسم.
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امللحق األول
تم تبني قرار بشأن املواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء يف املؤمتر الدويل الثالث حول إدارة املواد الكيميائية.
تم تبني القرار التايل حول املواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء من خالل االتفاق بإجامع أكرث من  80حكومة،
إىل جانب مختلف املنظامت الحكومية الدولية واملنظامت غري الحكومية املعنية بالشأن العام والصناعة يف املؤمتر الدويل
*
الثالث حول إدارة املواد الكيميائية الذي عقد يف نريويب ،كينيا ،ما بني  21-17سبتمرب /أيلول .2012

ا ملوا د الكيميائية املسببة الختالل الغد د الصام ء
وإذ يضع يف اعتباره الهدف الشامل لخطة تنفيذ مؤمتر القمة العاملي للتنمية املستدامة ،عىل النحو املبني يف الفقرة ،23
لضامن أنه بحلول عام  2020سيتم إنتاج واستخدام املواد الكيميائية بطرق تحد من اآلثار السلبية كبرية عىل البيئة
†
وصحة اإلنسان،
وإذ يضع يف اعتباره أيضا الطبيعة غري امللزمة والطوعية ألصحاب املصلحة املتعددين لـ “النهج االسرتاتيجي لإلدارة الدولية
للمواد الكيميائية” ( ،) Strategic Approach to International Chemicals Managementالذي
يهدف إىل تحقيق اإلدارة السليمة للمواد الكيميائية طوال دورة حياتها،
واذ يسلم باآلثار السلبية املحتملة الختالل الغدد الصامء عىل صحة اإلنسان والبيئة،
وإذ يسلم أيضا بالحاجة إىل حامية البرش ،والنظم اإليكولوجية ومكوناتها املعرضة بوجه خاص ،عىل النحو املبني ،ضمن
جملة أمور ،يف الفقرة ( 14ب) من “االسرتاتيجية الجامعة لسياسات للنهج االسرتاتيجي” (Overarching Policy
،)Strategy of the Strategic Approach
وإذ يأخذ يف االعتبار االحتياجات الخاصة للبلدان النامية والبلدان التي متر اقتصاداتها مبرحلة انتقالية،
وإذ يعرتف بالجهود املستمرة ألصحاب املصلحة يف “النهج االسرتاتيجي” مبا يف ذلك الحكومات ،واملنظامت الحكومية
الدولية ،واملجتمع املدين ،واملجتمع العلمي ،واملنظامت غري الحكومية املعنية بالشأن العام ،والنقابات والقطاع الصحي،
فإنه:
 .1يوافق عىل أن التعاون الدويل لبناء الوعي والفهم وتعزيز اإلجراءات بشأن املواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد
الصامء هي قضية مستجدة تتعلق بالسياسات؛
 .2يعترب أن نرش املعلومات وزيادة الوعي بشأن املواد الكيميائية ذات أهمية خاصة وأن تحسني توافر املعلومات عن
هذه املواد الكيميائية والحصول عليها ميثل أولوية؛
 .3يسلم بوجود الفجوات املعرفية الحالية حول التعرض ،وآثار املواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء؛
* Resolution III/2: Emerging policy issues; F: Endocrine-disrupting chemicals; 3rd International
Conference on Chemicals Management, Nairobi, Kenya, 17–21 September 2012 http://www.saicm.org/
images/saicm_documents/iccm/ICCM3/Meeting%20documents/iccm3%2024/K1283429e.pdf
† Report of the World Summit on Sustainable Development, Johannesburg, South Africa, 26 August–4
September 2002 (United Nations publication, Sales No. E.03.II.A.1 and corrigendum), chap. I, resolution 2, annex.
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 .4يسلم أيضا بالصعوبات الحالية التي تواجهها بعض البلدان يف حشد املوارد الالزمة للتعامل مع املواد الكيميائية
املسببة الختالل الغدد الصامء كقضية تتعلق بالسياسات املستجدة؛
 .5يقرر تنفيذ اإلجراءات التعاونية بشأن املواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء مع الهدف العام املتمثل يف
زيادة الوعي والفهم بني أوساط واضعي السياسات وأصحاب املصلحة اآلخرين؛
 .6يدعو املنظامت املشاركة يف الربنامج املشرتك بني املنظامت لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية (Inter-
 ،)Organization Programme for the Sound Management of Chemicalsضمن إطار
صالحيتها كجزء من برامج عملها ،لقيادة وتسهيل اإلجراءات التعاونية بشأن املواد الكيميائية املسببة الختالل
الغدد الصامء يف أسلوب منفتح وشفاف وشامل بناء عىل األنشطة القامئة من قبل جميع املشاركني يف النهج
االسرتاتيجي الذي من شأنه:

(أ)	 توفري أحدث املعلومات باالضافة إىل مشورة الخرباء العلمية ألصحاب املصلحة ذوي الصلة بغرض تحديد،
أو التوصية ،بالتدابري املحتملة التي ميكن أن تسهم يف خفض التعرض آلثار املواد الكيميائية املسببة الختالل
الغدد الصامء ،وخاصة بني الفئات الضعيفة من السكان ،وذلك ،ضمن جملة أمور ،من خالل تحديثات
يف الوقت املناسب لتقرير  2012عن حالة علم املواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء ،املنشور
باالشرتاك مع برنامج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة الصحة العاملية ،مع إيالء اهتامم خاص الحتياجات البلدان
النامية والبلدان التي متر اقتصاداتها مبرحلة انتقالية ؛
(ب)	 زيادة الوعي وتسهيل تبادل املعلومات القامئة عىل العلم ونرشها والتواصل بشأن املواد الكيميائية املسببة
الختالل الغدد الصامء ،وذلك ،ضمن جملة أمور ،من خالل أنشطة عىل جميع املستويات ،واستخدام غرفة
تبادل املعلومات الخاصة “بالنهج االسرتاتيجي”؛
(ج)	 توفري الدعم الدويل ألنشطة بناء القدرات يف البلدان ،وال سيام البلدان النامية والبلدان التي متر اقتصاداتها
مبرحلة انتقالية ،لتوليد املعلومات وتقييم القضايا ذات الصلة باملواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء
من أجل دعم عملية صنع القرار ،مبا يف ذلك تحديد أولويات اإلجراءات الالزمة لتقليل املخاطر؛
(د)	 تيسري الدعم املتبادل يف مجال البحوث ،وتطوير دراسات القضية واملشورة بشأن ترجمة نتائج البحوث إىل
إجراءات للتحكم والسيطرة؛
 .7يدعو أيضا املنظامت املشاركة يف “الربنامج املشرتك بني املنظامت لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية” لوضع خطة
عمل لإلجراءات التعاونية بشأن املواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء وبالتشاور مع املشاركني يف مكتب
املؤمتر ( ،)Bureau of the Conferenceيف وضع ونرش خطة عىل موقع غرفة تبادل املعلومات التابعة
“للنهج االسرتاتيجي” ؛
 .8يطلب من جميع الجهات املعنية واملنظامت املهتمة تقديم الدعم ،مبا يف ذلك الخربة واملوارد املالية والعينية،
عىل أساس طوعي ،ألجل إجراءات تعاونية ،مبا يف ذلك عن طريق املشاركة يف تطوير وتوفري املعلومات ذات الصلة
والتوجيه؛
 .9يدعو املنظامت املشاركة يف “الربنامج املشرتك بني املنظامت لإلدارة السليمة للمواد الكيميائية”(إىل رفع تقريرعن
اإلجراءات التعاونية بشأن املواد الكيميائية املسببة الختالل الغدد الصامء وإنجازاتها وتوصياتها لتنفيذ مزيد من
اإلجراءات التعاونية املمكنة لدراستها يف املؤمتر يف دورته الرابعة.
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