اتفاقية روتردام
تطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن علم على مواد كيميائية
حمظورة أو مقيدة بشدة

وثيقة توجيه قرارات
الدوديكان احللقي السداسي الربوم

أمانة اتفاقية روتردام املتعلقة بتطبيق إجراء املوافقة املسبقة عن
علم على مواد كيميائية ومبيدات آفات معينة خطرة متداولة يف
التجارة الدولية
منظمة
األغذية والزراعة
لألمم املتحدة

K1902509

250619

مقدمة
هتدف اتفاقية روتردام إىل تشجيع املسؤولية املشرتكة واجلهود التعاونية فيما بني األطراف يف جمال التجارة الدولية مبواد كيميائية
خطرة معينة ،سعيا حلماية صحة اإلنسان والبيئة من األضرار احملتملة ولإلسهام يف استخدامها بصورة سليمة من الناحية البيئية
عن طريق تيسري تبادل املعلومات عن خواصها والرتتيب لعملية صنع القرار على املستوى الوطين بشأن استرياد هذه املواد وتصديرها،
ومن خالل توزيع هذه املقررات على األطراف .ويشرتك يف توفري خدمات األمانة لالتفاقية برانمج األمم املتحدة للبيئة ومنظمة
األمم املتحدة لألغذية والزراعة.
وتشمل املواد الكيميائية املرشحة( )1لإلدراج يف إجراء املوافقة املسبقة عن علم يف إطار اتفاقية روتردام تلك املواد اليت فرض حظر
عليها أو قيّدت بشدة مبقتضى اإلجراءات التنظيمية الوطنية لدى طرفني أو أكثر( )2يف إقليمني خمتلفني .ويستند إدراج أي مادة
كيميائية يف إجراء املوافقة املسبقة عن علم إىل اإلجراءات التنظيمية اليت تتخذها األطراف اليت تصدت لألخطار املرتبطة ابملادة
الكيميائية إما عن طريق حظرها أو تقييدها بشدة .وقد تتوافر سبل أخرى لدرء هذه املخاطر أو التقليل منها .غري أن اإلدراج
ال يعين أن مجيع األطراف يف االتفاقية قد فرضت حظراً على هذه املادة أو قيّدت استعماهلا بشدة .إذ يُطلب من األطراف،
خبصوص كل مادة كيميائية تُدرج يف املرفق الثالث التفاقية روتردام ،رهنا إبجراء املوافقة املسبقة عن علم ،اختاذ قرار مستنري بشأن
ما إذا كانت توافق أم ال على استرياد هذه املادة مستقبالً.
وقد وافق مؤمتر األطراف يف اجتماعه التاسع املعقود يف جنيف يف الفرتة من  29نيسان/أبريل إىل  10أاير/مايو  2019علي
إدراج الدوديكان احللقي السداسي الربوم يف املرفق الثالث لالتفاقية ،واعتمد وثيقة توجيه القرارات مبا يستتبع أن تصبح هذه املادة
الكيميائية خاضعة إلجراء املوافقة املسبقة عن علم.
وقد أُرسلت وثيقة توجيه القرارات إىل السلـطات الوطنية املعينة يف  16أيلول/سبتمرب  ،2019وفقـاً للمادتني  7و 10من اتفاقية
روتردام.

الغرض من وثيقة توجيه القرارات
أعد مؤمتر األطراف ،لكل مادة كيميائية ُمدرجة يف املرفق الثالث التفاقية روتردام ،وثيقة لتوجيه القرارات .وترسل واثئق توجيه
القرارات إىل مجيع األطراف ويُطلب منها أن تتخذ قراراً بشأن استرياد املادة الكيميائية املعنية يف املستقبل.

وتتوىل جلنة استعراض املواد الكيميائية إعداد وثيقة توجيه القرارات .واللجنة عبارة عن فريق من اخلرباء الذين تسميهم احلكومات،
وأنشئت متاشياً مع املادة  18من االتفاقية ومهمتها هي تقييم املواد الكيميائية املرشحة إلدراجها يف املرفق الثالث لالتفاقية.
وتعكس وثيقة توجيه القرارات املعلومات اليت قدمها طرفان أو أكثر لدعم اإلجراءات التنظيمية الوطنية حبظر املادة الكيميائية أو
تقييدها بشدة .وليس املقصود ابلوثيقة أن تكون املصدر الوحيد للمعلومات عن املادة الكيميائية ،كما أهنا ال تستكمل أو تنقح
بعد اعتمادها من قِبل مؤمتر األطراف.

( )1وفقاً لالتفاقية ،يعين مصطلح ’’مادة كيميائية‘‘ أي مادة كيميائية سواء كانت مبفردها أو يف خليط أو مستحضر ،وسواء كانت مصنعة أو مت
احلصول عليها من الطبيعة ،وال يشمل ذلك الكائنات العضوي ة احلية .وهي تشمل الفئات التالية :مبيدات اآلفات (مبا يف ذلك تركيبات مبيدات
اآلفات شديدة اخلطورة) والرتكيبات الصناعية.
( )2وفقاً لالتفاقية ،يعين مصطلح ’’الطرف‘‘ دولة أو منظمة إقليمية للتكامل االقتصادي وافقت على التقيد هبذه االتفاقية وتسري عليها أحكام
االتفاقية.
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وقد تكون هناك أطراف أخرى اختذت إجراءات تنظيمية حلظر املادة الكيميائية أو تقييدها بشدة ،وأطراف أخرى مل حتظرها أو
تقيدها بشدة .وميكن االطالع علي ما تقدمه األطراف من تقييمات املخاطر أو املعلومات عن التدابري البديلة لتخفيف املخاطر
من املوقع الشبكي التفاقية روتردام (.)www.pic.int
وميكن لألطراف مبوجب املادة  14من االتفاقية تبادل املعلومات العلمية والتقنية واالقتصادية والقانونية املتعلقة ابملواد الكيميائية
الس ّميّة البيئية واملعلومات املتعلقة ابلسالمة .وميكن تقدمي هذه املعلومات مباشرة
الس ّميّة و ُّ
يف إطار االتفاقية ،مبا يف ذلك معلومات ُّ
إىل األطراف األخرى أو عن طريق األمانة .أما املعلومات اليت تقدم إىل األمانة فتُنشر يف املوقع الشبكي التفاقية روتردام.
وميكن أن تتوافر معلومات عن املادة الكيميائية من مصادر أخرى.

إخالء مسؤولية
الغرض من استخدام األمساء التجارية يف هذه الوثيقة هو أساساً تيسري التحديد الصحيح للمادة الكيميائية .وليس املقصود منها
استحسان أو عدم استحسان شركة بعينها .وإذ يتعذر إدراج مجيع األمساء التجارية املستخدمة حالياً ،فلم يدرج يف هذه الوثيقة
سوى عدد من األمساء التجارية املنشورة وشائعة االستخدام.
وعلى الرغم من أن املعلومات املقدمة تُعترب دقيقة طبقاً للبياانت املتوافرة وقت إعداد وثيقة توجيه القرارات هذه ،فإن منظمة
األغذية والزراعة لألمم املتحدة وبرانمج األمم املتحدة للبيئة يعلنان عدم مسئوليتهما عن أي سهو أو أية نتائج قد ترتتب عليه.
وال تتحمل منظمة األغذية والزراعة لألمم املتحدة وال برانمج األمم املتحدة للبيئة أية مسؤولية عن أي أذى أو ضرر أو خسارة أو
ضري من أي نوع حيدث نتيجة السترياد هذه املادة الكيميائية أو حظر استريادها.
وال تعين التسميات املستخدمة وطريقة عرض املادة يف هذا املنشور التعبري عن أي رأي كان من جانب منظمة األغذية والزراعة
لألمم املتحدة أو برانمج األمم املتحدة للبيئة خبصوص الوضع القانوين ألي بلد أو إقليم أو مدينة أو منطقة أو سلطاهتا ،أو
خبصوص حتديد ختومها أو حدودها.
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وثيقة توجيه قرارات بشأن مادة كيميائية حمظورة أو مقيدة بشدة

الدوديكان احللقي السداسي الربوم
-1

اتريخ النشر :أيلول/سبتمرب 2019

التعريف واالستخدامات (انظر املرفق  1لالطالع على مزيد من التفاصيل)

االسم الشائع
االسم الكيميائي واألمساء
األخرى أو املرتادفات

الدوديكان احللقي السداسي الربوم
الدوديكان احللقي السداسي الربوم
 - 10 ،9 ،6 ،5 ،2 ،1الدوديكان احللقي السداسي الربوم

الصيغة اجلزيئية

C12H18Br6

الرتكيب الكيميائي

الرقم/األرقام يف سجل
دائرة املستخلصات
الكيميائية

 :4-99-25637املادة التجارية للدوديكان احللقي السداسي الربوم (ال توضَّح مواضع ذرات الربوم)
 - 10 ،9 ،6 ،5 ،2 ،1 :6-55-3194الدوديكان احللقي السداسي الربوم
 :6-50-134237الدوديكان احللقي السداسي الربوم-ألفا (آيسومر فراغي)
 :7-51-134237الدوديكان احللقي السداسي الربوم-بيتا (آيسومر فراغي)
 :8-52-134237الدوديكان احللقي السداسي الربوم-غاما (آيسومر فراغي)

الرمز اجلمركي يف النظام
املنسق

2903.89

أرقام أخرى

الرقم يف قائمة اجلماعة األوروبية  ،4-148-247الرقم يف قائمة اجلماعة األوروبية
9-695-221

الفئة

صناعية
مادة كيميائية صناعية

الفئة التنظيمية
االستخدام
(االستخدامات) يف الفئة
التنظيمية
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الياابن:
مثبط هلب

النرويج:
شكل ابلتمديد والبولسرتين امل َّ
يستخدم الدوديكان احللقي السداسي الربوم إلنتاج البولسرتين امل َّ
شكل
ابالنبثاق لتثبيط اللهب ،الستخدامه فيما بعد يف تطبيقات البناء يف اخلارج.
األمساء التجارية

الدوديكان احللقي السداسي الربوم

HBCD; Bromkal 73-6CD; Nikkafainon CG 1; Pyroguard

F 800; Pyroguard SR 103; Pyroguard SR 103A; Pyrovatex 3887; Great Lakes CD;)75P™; Great Lakes CD-75; Great Lakes CD75XF; Great Lakes CD75PC (compacted
Dead Sea Bromine Group Ground FR 1206 I-LM; Dead Sea Bromine Group Standard
FR 1206 I-LM; Dead Sea Bromine Group Compacted FR 1206 I-CM

الوثيقة ( ،UNEP/FAO/RC/CRC.13/8الفرع  3-1من اإلخطار النروجيي  -وكذلك الفرع 1-1
من موجز املخاطر الصادر عن جلنة استعراض امللواثت العضوية الثابتة)

هذه قائمة إرشادية .وال يقصد منها أن تكون حصرية

أنواع املستحضر:

ال حمل هلا

االستخدامات يف الفئات الياابن والنرويج:
مل يرد إبالغ عن استخدامها كمبيد آفات
األخرى
اجلهات املصنعة الرئيسية

شركة

ابسف ()BASF

شركة

ألبريمارل ()Albemarle

شركة داو للمواد
املصدر:

الكيميائية ()Dow Chemical

شبكة

بياانت

السميات

TOXNET

(https://toxnet.nlm.nih.gov/cgi-

(bin/sis/search2/f?./temp/~jrwyMs:1

هذه قائمة إرشادية جبهات التصنيع احلالية والسابقة ،وال يقصد منها أن تكون حصرية

 - 2أسباب اإلدراج يف إجراء املوافقة املسبقة عن علم
يُدرج الدوديكان احللقي السداسي الربوم ابعتباره مادة كيميائية صناعية .وأُدرج يف القائمة على أساس اإلجراءين التنظيميني
النهائيني اللذين أخطرت هبما الياابن والنرويج ،حيث قامت الياابن حبظر استخدامه ،وقيَّدت النرويج استخدامه تقييداً شديداً
ابعتباره مادة صناعية.
ومل ترد أي إخطارات إبجراءات تنظيمية هنائية تتعلق ابستخدام الدوديكان احللقي السداسي الربوم كمبيد آفات.
 1-2اإلجراء التنظيمي النهائي (انظر املرفق  2لالطالع على مزيد من التفاصيل)

الياابن:
وحيظر ص ـ ـ ـ ـ ـ ــنع هذه املادة الكيميائية أو
ُحددت هذه املادة الكيميائية على أهنا من املواد الكيميائية احملدَّدة يف الفئة األوىلُ .
استريادها ،UNEP/FAO/RC/CRC.13/8( .الفرعان  2و 1-2-2من اإلخطار الياابين).
السبب:

صحة اإلنسان

النرويج
وضــع لوائح تنظيمية لتقييد إنتاج املنتجات االســتهالكية اليت حتتوي على الدوديكان احللقي الســداســي الربوم مبقدار يزيد عن
قيم بعض احلدود واستريادها وبيعها.
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وخيضع الدوديكان احللقي السداسي الربوم للتنظيم يف الفصل  4من الالئحة املتعلقة ابلتقييدات على تصنيع املواد الكيميائية
وغريها من املنتجات اليت تُشـ ِّكل خطراً على صــحة البشــر والبيئة واســتريادها وطرحها يف األسـواق ،القانون رقم ( 922الئحة
تنظيم املنتجات) الص ـ ـ ــادر يف حزيران/يونيه  .2004وُميثِّل ذلك تنفيذ النرويج لالئحة املفوض ـ ـ ــية األوروبية رقم 850/2004
الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادرة عن الربملـان األورو وا لس املعين ابمللواثت العض ـ ـ ـ ـ ـ ــويـة الثـابتـة ،وتنفيـذ تعـديـل املرفق األول لالئحـة املفوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـة
 2016/293املؤرخة  1آذار/مارس .2016
( ،UNEP/FAO/RC/CRC.13/8الفرعان  1-2-2-2و 2-2-2من اإلخطار النروجيي).
السبب:

صحة اإلنسان والبيئة

 2-2تقييم املخاطر (انظر املرفق  1لالطالع على مزيد من التفاصيل)

الياابن:

يوضح اإلخطار الوارد من الياابن أن اإلجراء التنظيمي كان يستند إىل تقييم للمخاطر أو احتماالت وقوع الضرر ،وهذا التقييم
ِّ
يستند إىل خمتصر مركز ابإلنكليزية ويشمل كذلك وثيقة موجز خماطر الدوديكان احللقي السداسي الربوم بصيغتها اليت أعدهتا جلنة
استعراض امللواثت العضوية الثابتة التابعة التفاقية استكهومل.
وعندما تُدرج مادة يف اتفاقية استكهومل ،وتكون هذه املادة مطروحة يف السوق يف الياابن ،فإن احلكومة الياابنية ُُتري تقييماً
للمخاطر بشأن تلك املادة وخماطرها احملتملة من أجل إرشاد التدابري التنظيمية .وقدَّمت الياابن هذا التقييم الداخلي للمخاطر،
مقرتانً بوثيقة موجز خماطر الدوديكان احللقي السداسي الربوم ،ابعتبارها معلومات داعمة يف الوثيقة
 .UNEP/FAO/RC/CRC.13/INF/17/Rev.2وقُ ِّدم موجز خمتصر ابإلنكليزية لتقييم املخاطر إىل جانب قائمة حمتوايت تقييم اخلطر.
واستند التقييم الداخلي للخطر إىل بياانت رصد تعود إىل الفرتة من السنة املالية  2009إىل السنة املالية  2012وتكشف عن
عدد من املواقع اليت ترتفع فيها املخاطر اإليكولوجية بينما ال توجد مواقع تتعرض فيها صحة البشر للخطر .ومشل تقييم املخاطر
تقييماً الحتماالت وقوع الضرر استناداً إىل بياانت الرصد وتقييماً للتعرض وتقديراً للمخاطر استناداً إىل التقديرات املستمدة من
بياانت التصنيع بشأن تقديرات إطالقات املادة يف البيئة.
وتستشهد وثيقة موجز املخاطر الصادر عن جلنة استعراض امللواثت العضوية الثابتة بدراسة ايابنية توصلت إىل أن مستوايت
الدوديكان احللقي السداسي الربوم يف اللنب البشري تبدو وكأهنا تضاهي كميات الدوديكان احللقي السداسي الربوم املستهلكة
يف السوق .فقد كانت مستوايت هذه املادة يف لنب األمهات الياابنيات (من سن  25إىل سن  29سنة) تقل عن حدود الكشف
يف مجيع العينات اليت ُمجعت خالل فرتة السنوات العشر من  1973إىل  ،1983مث ارتفعت تلك املستوايت ابتداءً من عام
 1988فصاعداً.
ويعلن موجز املخاطر الذي أعدته جلنة استعراضات امللواثت العضوية الثابتة أن احتماالت ال ُسمية التطورية والعصبية اليت ينطوي
عليها الدوديكان احللقي السداسي الربوم واليت لوحظت أثناء الدراسات احليوانية مثرية لالنشغال ابلنظر إىل املخاطر على صحة
البشر ،وال سيما ابلنسبة لألجنة وصغار األطفال .ويشري هذا الشاغل ،إىل جانب دراسة رصد اللنب البشري ونتائج دراسات
أخرى تتعلق مبصل احلبل السري يف وثيقة موجز املخاطر إىل وجود خماطر على األجنة واألطفال الصغار يف الياابن .وعلى الرغم
من عدم وجود رابطة كمية بني املخاطر ومستوايت التعرض املشار إليها ،فإن اخلطر وثيق الصلة ابملوضوع نظراً ملا لوحظ من
الرتاكم األحيائي والتضخيم األحيائي للدوديكان احللقي السداسي الربوم.
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النرويج:
يُشري اإلخطار الوارد من النرويج إىل أن اإلجراء التنظيمي يستند إىل تقييم للمخاطر أو احتماالت وقوع الضرر ،وأنه ذو صلة
بكل من صحة البشر والبيئة .ويستشهد اإلخطار حتديداً بتقييم املخاطر الذي وضعه االحتاد األورو بشأن الدوديكان احللقي
ويتضمن اإلخطار الوارد من النرويج موجزاً لألدلة على تعرض املستهلكني هلذه املادة يف النرويج ،واكتشاف
السداسي الربوم.
َّ
وجودها يف البيئة (مبا يف ذلك األجزاء النائية من املنطقة القطبية الشمالية) ،ويف الكائنات احلية واألمساك والطحالب واألكياس
املوحية للطيور احلديثة التفريخ .وتالحظ بعض االُتاهات الزمنية.
وتتضمن املعلومات الداعمة الواردة من النرويج بيان النقاط النهائية الحتماالت الضرر واليت ترد أصالً يف تقرير وكالة محاية البيئة
يف الوالايت املتحدة لعام  2014بعنوان )( Flame Retardant Alternatives for Hexabromocyclododecane (HBCDبدائل
الدوديكان احللقي السداسي الربوم يف مثبطات اللهب) .ويالحظ وجود خماطر عالية أو عالية جداً على النمو ومسية مائية حادة،
ومسية مائية مزمنة .ويتسم الدوديكان احللقي السداسي الربوم بدرجة عالية من الثبات والرتاكم األحيائي.
-3

التدابري الوقائية املطبقة فيما خيص املادة الكيميائية

 1-3التدابري التنظيمية للحد من التعرض

الياابن:

يقضـ ــي اإلجراء التنظيمي الذي أخطرت به الياابن حبظر صـ ــنع الدوديكان احللقي السـ ــداسـ ــي الربوم
واس ـ ـ ـ ــترياده واس ـ ـ ـ ــتخدامه .وال توجد اس ـ ـ ـ ــتخدامات معفاة من احلظر .ودخل اإلجراء التنظيمي حيز
التنفيذ يوم  1أاير/مايو  ،UNEP/FAO/RC/CRC.13/8( 2014الفرعان  2-2و 3-2من اإلخطار
الياابين).

النرويج

يقض ــي اإلجراء التنظيمي الذي أخطرت به النرويج بتقييد ش ــديد إلنتاج املنتجات االس ــتهالكية اليت
حتتوي على الدوديكان احللقي الس ـ ــداس ـ ــي الربوم بقيم تزيد عن حدود معيَّنة واس ـ ــتريادها وتص ـ ــديرها
وبيعها.
وحيظر ص ـ ـ ـ ـ ـ ــنع املواد اليت حتتوي على  0.01يف امل ــائ ــة أو أكثر من وزهن ــا من ال ــدوديك ــان احللقي
السـ ــداسـ ــي الربوم واسـ ــتريادها وتصـ ــديرها وطرحها يف األس ـ ـواق واس ـ ـتخدامها (الرقم يف سـ ــجل دائرة
املس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخلص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات الكيمي ـ ـ ــائي ـ ـ ــة ،6-50-134237 ،6-55-3194 ،4-99-25637
.)8-52-134237 ،7-51-134237
وحيظر تص ـ ـ ـ ـ ـ ــنيع منتجات مثبطات اللهب أو أجزاء منها إذا كانت حتتوي على  0.01يف املائة أو
أكثر من وزهنا من الدوديكان احللقي السداسي الربوم (الرقم يف سجل دائرة املستخلصات الكيميائية
-134237 ،7-51-134237 ،6-50-134237 ،6-55-3194 ،4-99-25637
.)8-52
ويُســمح ابســتخدام الدوديكان احللقي الســداســي الربوم ،سـواء حبد ذاته أو يف مســتحضـرات ،إلنتاج
أص ـ ـ ــناف البوليسـ ـ ـ ـرتين املش ـ ـ ـ َّـكل ابلتمديد ،وإنتاج الدوديكان احللقي الس ـ ـ ــداس ـ ـ ــي الربوم وطرحه يف
األسواق الستخدامه يف هذا الغرض ،شريطة التصريح هبذا االستخدام وفقاً للباب السابع من الئحة
(ا لس األورو ) رقم  2006/1907الص ــادرة عن الربملان األورو وا لس ،أو يكون االس ــتخدام
خاضعاً لتطبيق التصريح املقدَّم يوم  21شباط/فرباير  2014الذي مل يتم بعد اختاذ قرار بشأنه.
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وطرح الدوديكان احللقي السـ ـ ــداسـ ـ ــي الربوم يف األس ـ ـ ـواق واسـ ـ ــتخدامه ،س ـ ـ ـواءً حبد ذاته أو يف أحد
املستحضرات ،سيكون مسموحاً به وفق هذه الفقرة حىت  26تشرين الثاين/نوفمرب  2019فقط ،أو
يف اتريخ انقض ـ ــاء فرتة االس ـ ــتعراض احملدَّدة يف قرار التصـ ـ ـريح أو اتريخ س ـ ــحب هذا التصـ ـ ـريح عمالً
ابلباب السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــابع من الئحة (ا لس األورو ) رقم  ،2006/1907إذا كان أحد هذين التارخيني
سابقاً لتاريخ  26تشرين الثاين/نوفمرب .2019
( UNEP/FAO/RC/CRC.13/8الفرعان  2-2و 3-2من اإلخطار النروجيي)
 2-3تدابري أخرى للحد من التعرض

اتفاقية محاية البيئة البحرية لشمال شرق األطلسي
يندرج الدوديكان احللقي السداسي الربوم ابعتباره جزءاً من جمموعة مثبطات اللهب املربومة يف قائمة املواد اليت تتطلب إجراءات
على سبيل األولوية اليت وضعتها اتفاقية محاية البيئة البحرية لشمال شرق احمليط األطلسي (اتفاقية أوسبار) .وتضم هذه االتفاقية
ممثلي حكومات  15طرفاً متعاقداً إضافة إىل االحتاد األورو .
( - UNEP/FAO/RC/CRC.13/INF/17/Rev.2الفرع  4-1من موجز املخاطر الصادر عن جلنة استعراض امللواثت العضوية الثابتة)

اتفاقية استكهومل بشأن امللواثت العضوية الثابتة
يندرج الدوديكان احللقي السداسي الربوم يف املرفق ألف (اإلزالة) التفاقية استكهومل بشأن امللواثت العضوية الثابتة (املقرر ا س -
 .)13/6وتوجد إعفاءات حمدَّدة إلنتاج الدوديكان احللقي السداسي الربوم واستعماله يف البوليسرتين َّ
املشكل ابلتمديد وابالنبثاق
يف املباين .وعمالً ابملادة  ،4توافق األطراف يف اتفاقية استكهومل اليت تسجل أمساءها لإلنتاج و/أو إعفاء االستعمال على اختاذ
التدابري الالزمة لكفالة سهولة التعرف على البوليسرتين َّ
املشكل ابلتمديد واملشكل ابالنبثاق واللذين حيتواين على الدوديكان
احللقي السداسي الربوم عن طريق لصق الفتات أو غري ذلك من الوسائل طوال دورة املادة عند السماح إبنتاجها واستعماهلا
إلنتاج البوليسرتين املشكل ابلتمديد والبوليسرتين املشكل ابالنبثاق يف املباين.
(القرار ا س 13/6 -إدراج الدوديكان احللقي السداسي الربوم.

http://chm.pops.int/Portals/0/download.aspx?d=UNEP-

)POPS-COP.6-SC-6-13.English.pdf

ل
 3-3البدائل

من اجلوهري أن يكفل أي بلد قبل قيامه إبحالل بدائل أن يكون االستخدام مالئماً الحتياجاته الوطنية وللظروف احمللية املتوقعة
لالستخدام .وينبغي أيضاً تقييم الضرر احملتمل للمواد البديلة والضوابط املطلوبة لالستخدام اآلمن.
الياابن

مل تُق ِّدم الياابن أي معلومات عن بدائل الدوديكان احللقي الس ــداس ــي الربوم ( ،UNEP/FAO/RC/CRC.13/8الفرع 2-3-5-2
من اإلخطار الياابين)

النرويج
ترد إشـ ـ ـ ــارة إىل الوثيقة الصـ ـ ـ ــادرة عن وكالة محاية البيئة يف الوالايت املتحدة عن بدائل الدوديكان احللقي السـ ـ ـ ــداسـ ـ ـ ــي الربوم يف
مثبطــات اللهــب .وص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــدر التقرير األخري يف حزيران/يونيــه  ،UNEP/FAO/RC/CRC.13/8( 2004الفرعــان  5-2و 2-3من
اإلخطار النروجيي) .ويق ِّدم التقرير معلومات عن الدوديكان احللقي السداسي الربوم املستخدم كمثبط للهب يف عزل املباين مبادة
8

البوليسـ ـ ـ ـ ـرتين ،والبدائل احملتملة ،واملواد البديلة .وقامت وكالة محاية البيئة يف الوالايت املتحدة بتطوير تقريرها إبض ـ ـ ـ ــافة مدخالت
واردة من شـ ـ ـ ـ ـ ـراكة من أص ـ ـ ـ ـ ــحاب املص ـ ـ ـ ـ ــلحة من دوائر األعمال واحلكومة والدوائر األكادميية ،واملنظمات البيئية .ووفقاً للخرباء
التقنيني يف هذه الش ـراكة ،كانت هناك يف الفرتة بني  2011و 2014ثالثة بدائل جمدية فقط عن الدوديكان احللقي الســداســي
الربوم ملثبطات اللهب الس ـ ــتخدامها للعزل برغوة البوليسـ ـ ـرتين املش ـ ـ َّـكل ابلتمديد واملش ـ ــكل ابالنبثاق يف إطار عمليات التص ـ ــنيع
اجلارية .وتتوفَّر مواد بديلة أيضاً لتحل حمل العزل الذي حيتوي على الدوديكان احللقي السداسي الربوم .وهذه البدائل قد تتطلب
مثبطات هلب إضــافية أو معامالت أخرى للوفاء مبقتضــيات الســالمة من النريان .ويرد أدانه الفرع اخلاص ابلنتائج يف هذه الوثيقة
الداعمة:
النتائج
حدَّد أعض ـ ـ ـ ـ ــاء الشـ ـ ـ ـ ـ ـراكة مواد كيميائية كثرية كبدائل حمتملة؛ ولكن مت تعيني ثالث مواد كيميائية فقط كبدائل جمدية للدوديكان
املشكل ابلتمديد و َّ
احللقي السداسي الربوم يف رغوة البوليسرتين َّ
املشكل ابالنبثاق :بوليمر مشرتك مربوم من البيواتديني واالستريين
(الرقم يف ســجل دائرة املســتخلصــات الكيميائية  )8-93-1195978ومشــتق إيثري مربوم ثنائي من البيس ـفينول ألف الرابعي
الربوم (الرقم يف س ــجل دائرة املس ــتخلص ــات الكيميائية  ،)7-84-97416والبيس ــفينول ألف الرابعي الربوم -اثين ( 3 ،2إيثري
اثين بروميد الربوبيل) (الرقم يف ســجل دائرة املســتخلصــات الكيميائية  .)2-44-21850ومت تعيني ثالثة بدائل فقط للتقييم يف
هذا التقرير ألن مثبطات اللهب برغوة البوليس ـ ـ ـرتين املشـ ـ ـ َّـكل ابلتمديد واملشـ ـ ـ َّـكل ابالنبثاق جيب أن تكفل امتثال املادة ملدوانت
الس ـ ـ ـ ـ ـ ــالمة من احلرائق مع عدم االنتقاص من أداء الرغوة .وهذه البدائل الثالثة مربومة .وليس من املعروف إن كانت هناك أي
مثبطات هلب غري مربومة تتوافق مع اختبارات تصـ ــنيع البوليس ـ ـرتين واختبارات احلريق املصـ ــاحبة هلا .وتلخر األرقام يف الشـ ــكل
م.ت 1-.معلومات عن األخطار احملتملة للدوديكان احللقي السداسي الربوم والبدائل الثالثة موضع التقييم( .األرقام م.ت1-.
توضح ما إن كانت النقاط النهائية قد أُسندت على أساس بياانت التجربة العملية أو ابستخدام قيم من مناذج تنبؤية و/أو حكم
فين .واالســتثناءات املذكورة يف الشــكل م .ت 1- .جيب أيض ـاً أن تؤخذ يف االعتبار عند تفســري املعلومات الواردة يف اجلدول).
ومل يتوفر الكثري من بياانت التجارب املختربية املقيسة ملشتق اإليثري املربوم لرابعي الربوم ثنائي الفينول ألف  -مضاعف؛ ولذلك
فإن تسـ ـ ـ ــميات املخاطر حتدَّدت ابسـ ـ ـ ــتخدام البيسـ ـ ـ ــفينول ألف الرابعي الربوم -اثين ( 3 ،2إيثري اثين بروميد الربوبيل) (الرقم يف
سجل دائرة املستخلصات الكيميائية  )2-44-21850كمركب مناظر.
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م.ت 1-.موجز األخطار الناشئة عن الدوديكان احللقي السداسي الربوم وبدائله
 = VLخطر منخفض جداً = L ،خطر منخفض = M ،خطر معتدل = H ،خطر مرتفع = VH ،خطر مرتفع جداً  -أُســندت نقاط النهاية امللونة ( ،H ،M ،L ،VLو )VHعلى أســاس بياانت ُتارب عملية وأســندت
نقاط النهاية املكتوبة ابخلط املائل األســود ( ،H ،M ،L ،VLو )VHوابس ــتخدام قيم مســتمدة من مناذج تنبؤية و/أو حكم مهين متخصــر .ويتضــمن اجلدول معلومات عن أخطار كل مادة كيميائية؛ ويراعي تقييم املخاطر
كال األخطار والتعرض .وتناقش تباينات املنتجات الثانوية الناُتة عن عمليات هناية العمر أو التحلل واالشـتعال يف التقرير ولكن ال ترد معاجلتها بصـورة مباشـرة يف موجز األخطار .واالسـتثناءات املذكورة أدانه جيب أن تؤخذ
يف االعتبار عند تفسري املعلومات الواردة يف اجلدول.
ُ dوصف هذا اخلطر أبنه معتدل لوجود احتمال إرهاق الرئة إذا كان >  %5من الذرات يف نطاق التنفس نتيجة عمليات تكون الغبار.
§ قياساً على بياانت ُتارب عملية ملركب مشابه من الناحية اهليكلية.

 ¥السـ ــمية املائية :تسـ ــتند معايري وكالة محاية البيئة/التصـ ــميم من أجل البيئة يف جانب كبري منها إىل تعرض عمود املاء الذي قد ال يكون كافياً للمواد اليت ال تذوب بسـ ــهولة مثل كثري من مثبطات اللهب اليت قد تنقسـ ــم إىل
رواسب وجسيمات.
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السمية اجلينية

السمية اإلجنابية

السمية التطورية
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اجلرعة املتكررة

احلساسية اجللدية

احلساسية التنفسية
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حادة

مزمنة
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الدوديكان احللقي السداسي الربوم

الثبات

لالطالع على االسم الكيميائي الكامل واألمساء
التجارية ذات الصلة انظر موجز املخاطر يف الفرع
8-4

الرتاكم البيولوجي

املادة الكيميائية

الرقم يف سجل
دائرة
املستخلصات
الكيميائية

اآلاثر على صحة اإلنسان

السمية املائية

املصري البيئي

-99-25637
4؛

L

M

L

M

H

M

M

L

VL

VL

VH

VH

H

VH

556-3194
الـبـولـيـمــر املش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرتك املــربوم مــن الـبـيـواتديــني -1195978
¥
8-93
واالستريين

10

L

L

L

L

L

L

Ld

L

M

L

L

L

VH

L

املش ـ ــتق اإليثري املربوم الثنائي من البيس ـ ــفينول 7-84-97416
¥
ألف الرابعي الربوم

§L

§M

§M

§M

§M

L

§M

§L

L

L

L

L

H

H

البيسـ ـ ــفينول ألف الرابعي الربوم -اثين (2-44-21850 3 ،2
¥
إيثري اثين بروميد الربوبيل)

L

M

M

M

M

L

M

L

L

L

L

L

VH

H

 1يف هذا الوقت ،ال توجد أساليب اختبار قياسية للحساسية التنفسية وال توجد بياانت اختبارات؛ ونتيجة لذلك ال يوجد تصنيف خطر هلذه النقطة النهائية.
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ونقاط النهاية لص ــحة اإلنس ــان ،املقيَّمة يف تقييمات البدائل اليت وض ــعتها هيئة التص ــميم من أجل البيئة ،تش ــمل الس ــمية احلادة،
والس ـ ــرطنة وال ُسـ ـ ـمية اجلينية والس ـ ــمية اإلجنابية والس ـ ــمية التطورية والس ـ ــمية العص ـ ــبية ومسية اجلرعة املتكررة ،واحلس ـ ــاس ـ ــية اجللدية،
واحلس ـ ــاس ـ ــية التنفس ـ ــية ،وهتيُّج العينني ،والتهيُّج اجللدي .وأُس ـ ــندت للدوديكان احللقي الس ـ ــداس ـ ــي الربوم ص ـ ــفة خطر ”مرتفع“
ابلنس ـ ــبة للس ـ ــمية العص ـ ــبية التطورية ،وخطر ”معتدل“ ابلنس ـ ــبة للس ـ ــمية اإلجنابية ومسية اجلرعة املتكررة ،وخطر ”معتدل“ على
أساس تقديري يف حالة السرطنة والسمية العصبية؛ َّأما نقاط النهاية الصحية األخرى ،فقد أُسندت هلا صفات ”منخفض“ أو
”منخفض جداً“ .وأيخذ البوليمر املشــرتك ملادة البيواتديني واالســتريين صــفة ”منخفض“ (سـواء كان اخلطر مقيسـاً أو تقديرايً)
يف أغلب نقاط هناية صــحة اإلنســان بســبب ارتفاع وزنه اجلزيئي وحمدودية إمكانية االمتصــاص ،وأُســندت صــفة ”معتدل“ خلطر
واحد ابلنســبة لنقطة هناية هتيُّج العينني على أســاس بياانت ُتريبية خمتربية .ويُص ـنَّف املشــتق اإليثري املربوم الثنائي من البيســفينول
ألف الرابعي الربوم والبيس ـ ـ ــفينول ألف الرابعي الربوم -اثين ( 3 ،2إيثري اثين بروميد الربوبيل) يف فئة ”معتدل“ من انحية خطر
الس ــرطنة ،واملولدات اإلطفار ،والس ــمية اإلجنابية ،والس ــمية التطورية ،ومسية اجلرعة املتكررة وذلك على أس ــاس خص ــائر األلكلة
احملتملة .وأُس ــندت ص ــفة خطر ”منخفض“ لتلك املواد املش ــاهبة ابلنس ــبة للس ــمية احلادة والس ــمية العص ــبية واحلس ــاس ــية اجللدية
والتهيج اجللدي.
وتشـ ـ ــمل نقاط النهاية للسـ ـ ــمية البيئية اليت قام برانمج التصـ ـ ــميم من أجل البيئة تقييمها السـ ـ ــمية املائية احلادة واملزمنة ،ويوصـ ـ ــف
الدوديكان احللقي الس ــداس ــي الربوم ابلس ــمية ابلنس ــبة للبيئة املائية وأيخذ ص ــفة خطر ”مرتفع جداً“ لكال الس ــمية املائية احلادة
واملزمنة .وأُس ــندت ص ــفة ”منخفض“ للس ــمية املائية للبدائل الثالثة ،وذلك بس ــبب افتقارها إىل إمكانية الذوابن يف املاء بص ــورة
واضحة مما يعين ”عدم وجود آاثر عند التشُّبع“ .وكانت بياانت السمية اإليكولوجية لألنواع األرضية حمدودة ،وهلذا مل يكن من
الواضــح مدى إمكان ظهور آاثر على املســتوى الغذائي املرتفع واحلياة الربية األرضــية بســبب الدوديكان احللقي الســداســي الربوم
وبدائله أو نواتج التحلل املصاحبة.
ويوصف املصري البيئي للدوديكان احللقي السداسي الربوم والبدائل الثالثة أساساً من انحية إمكاانت الثبات والرتاكم البيولوجي.
ويوص ـ ـ ـ ــف ثبات املواد الكيميائية الثالثة أبنه ”مرتفع“ أو ”مرتفع جداً“ ،وهي ص ـ ـ ـ ــفة تتس ـ ـ ـ ــم هبا منطياً معظم مثبطات اللهب.
واملصري الطويل األجل للبدائل الثالثة يف البيئة ليس مفهوماً بصورة كاملة .ويوصف إمكان البوليمر املشرتك املربوم ملادة البواتديني
واالس ـ ـ ـ ـ ــتريين على الرتاكم البيولوجي أبنه ”منخفض“ بس ـ ـ ـ ـ ــبب حجمه (متوس ـ ـ ـ ـ ــط الوزن اجلزيئي >  1 000وحدات كتل ذرية
(دالتون)) وعدم وجود عناص ــر الوزن اجلزيئي املنخفض ،يف حني أن الدوديكان احللقي الس ــداس ــي الربوم واملش ــتق اإليثري املربوم
الثنائي من البيسفينول ألف الرابعي الربوم والبيسفينول ألف الرابعي الربوم -اثين ( 3 ،2إيثري اثين بروميد الربوبيل) أتخذ وصف
”مرتفع جداً“ و”مرتفع“ و”مرتفع“ ،على التوايل ،من انحية إمكانية الرتاكم البيولوجي.
ويف ظل الظروف اليت حيدث فيها حريق أو ترميد ،فإن أي مادة مهلجنة ميكن أن تس ـ ـ ــاهم يف تكوين الديوكس ـ ـ ــني الثنائي البنزين
الدخان وأول
والفيوران الثنائي البنزين ،وتزيد من توليد اهليدروكربوانت العطرية متعددة احللقات ،وتؤثر على ابرامرتات النريان مثل ُ
أكس ــيد الكربون (س ــيدهو ومورغان وآخرون )2013 ،ومع ذلك ،فإن تفاعالت االش ــتعال معقدة ومتباينة وُتعل إدراج النواتج
الثانوية لالش ـ ـ ــتعال يف تقييم املخاطر حتدايً .وقد ينتج عن مثبطات اللهب املهلجنة وغري املهلجنة معاً نواتج اثنوية س ـ ـ ــامة أخرى
يتضمن هذا التقرير تقييماً
حتتاج إىل املقارنة ،دون أن تقتصر النواتج على الديوكسينات والفيوراانت املهلجنة .وهلذه األسباب ال َّ
ملنتجات التحويل ابلتحلُّل احلراري.
وابإلضــافة إىل تقييم األخطار الكيميائية للدوديكان احللقي الســداســي الربوم وبدائله ،يضــم الفصــل  5من التقرير معلومات عامة
عن مواد العزل البديلة .وتشـمل هذه التكنولوجيات بدائل األلواح الصـلبة (مثل األلواح املشـاهبة للبوليسـرتين املش َّـكل ابلتمديد أو
البوليسرتين َّ
املشكل ابالنبثاق) ،والبدائل الالزمة لبعض االستخدامات احلرفية (مثل صفائح العزل ورغوات العزل يف املوقع) ومواد
البدائل املتخصـ ـ ـ ـ ـص ـ ـ ـ ــة والناش ـ ـ ـ ــئة (مثل اهلالميات اهلوائية والرغوات الكربونية) .وال يتض ـ ـ ـ ــمن التقرير تقييماً هلذه املواد وال يقارهنا
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ابلبوليس ـرتين املشـ َّـكل ابلتمديد أو البوليس ـرتين املشـ َّـكل ابالنبثاق ،وال يتضــمن تقييماً الحتياجات تثبيط اللهب من كل مادة من
هذه املواد.
()UNEP/FAO/RC/CRC.13/INF/18

عام:
اضطلعت جلنة استعراض امللواثت العضوية الثابتة التابعة التفاقية استكهومل بتقييم لبدائل الدوديكان احللقي السداسي الربوم يف مرحلة
املرفق واو (تقييم إدارة املخاطر) من استعراضها ملادة الدوديكان احللقي السداسي الربوم ابعتبارها مرشحة لإلدراج لالستعراض يف
امللواثت العضوية الثابتة .وميكن االطالع على املعلومات ذات الصلة يف الوثيقة املعنونة ”املعلومات اإلضافية بشأن البدائل للدوديكان
املطرق والبوليسرتين املبثوق“ ( )UNEP/POPS/POPRC.8/16/Add.3وميكن االطالع
احللقي السداسي الربوم واستخدامها يف البوليسرتين َّ
عليها يف املوقع.http://chm.pops.int/Portals/0/download.aspx?d=UNEP-POPS-POPRC.8-16-Add.3.English.pdf :
 4-3اآلاثر االجتماعية االقتصادية

الياابن:

مل تُق ِّدم الياابن أي معلومات عن اآلاثر االجتماعية االقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادية هلذا اإلجراء التنظيمي ( ،UNEP/FAO/RC/CRC.13/8الفرع
 1-3-5-2من اإلخطار الياابين).

النرويج:

ظل الدوديكان احللقي الس ـ ــداس ـ ــي الربوم يس ـ ــتخدم تقليدايً يف البوليس ـ ـ ـرتين املش ـ ـ َّـكل ابلتمديد أو املش ـ ـ َّـكل ابالنبثاق يف أعمال
التشـ ــييد/البناء يف النرويج .وملا كانت هذه هي االسـ ــتخدامات الرئيس ـ ـية هلذه املادة فإن الدوديكان احللقي السـ ــداسـ ــي الربوم لذا
كان من املتوقع أن تكون اآلاثر االجتماعية االقتصادية هلذا اإلجراء التنظيمي قليلة.

( ،UNEP/FAO/RC/CRC.13/8الفرع  1-3-5-2من اإلخطار النروجيي).
 -4احتماالت وقوع الضرر واملخاطر على صحة اإلنسان والبيئة
 1-4تصنيف احتماالت وقوع الضرر
ال يوجد
منظمة الصحة
العاملية/الربانمج
الدويل للسالمة
الكيميائية

الوكالة الدولية
لبحوث السرطان

االحتاد األورويب

وكالة محاية البيئة يف
الوالايت املتحدة

ال يوجد
التصــنيف يف االحتاد األورو وفقاً لالئحة (ا لس األورو ) رقم  2008/1272بشــأن تصــنيف املواد
واخلالئط وومسها وتغليفها:
( Repr. 2, H361يُشبته يف إضراره ابخلصوبة أو األجنة)
الرضع رضاعة طبيعية)
( Lact., H362قد يُسبب ضرراً لألطفال ُ
( ،UNEP/FAO/RC/CRC.13/8الفرع  1-3من اإلخطار النروجيي)
ال يوجد
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 2-4حدود التعرض
ال توجد دراسات ُحت ِّدد املقدار اليومي املمكن حتمله.

توجد عدة دراســات بشــأن اآلاثر اإلجنابية الناشــئة عن الدوديكان احللقي الســداســي الربوم .وقام ســايغوســا وآخرون ()2009
إبجراء دراس ـ ـ ـ ــة للس ـ ـ ـ ــمية التطورية يف جيل واحد من اجلرذان مت فيها تعرض األمهات جلرعات قدرها ص ـ ـ ـ ــفر و 100و1 000
و 10 000جزء من املليون من الدوديكان احللقي السداسي الربوم بداية من اليوم العاشر للحمل وحىت فطام املواليد .ويف هذه
الدراس ـ ـ ـ ــة كان أدري مس ـ ـ ـ ــتوى أتثري ض ـ ـ ـ ــار مالحظ هو  1 000جزء من املليون من املادة ( 213-81ملغم/كغم/اليوم) وكان
املسـ ــتوى الذي ليس له أتثري ضـ ــار مالحظ هو  100جزء من املليون ( 21-8ملغم/كغم/اليوم) .وتُشـ ــري الدراسـ ــة اليت أجراها
فان دير فني وآخرون ( )2009عن التعرض الطويل واملس ـ ــتمر إىل أن أعض ـ ــاء التكاثر الذكرية حس ـ ــاس ـ ــة على وجه اخلص ـ ــوص
للدوديكان احللقي الس ــداس ــي الربوم ،حيث لوحظ اخنفاض يف وزن اخلص ــيتني عند مس ــتوى  52ميكروغم/غم من وزن اجلس ــم
كحد أدري للجرعة القياسية يف ذكور اجليل األول .ولوحظ أيضاً اخنفاض يف وزن األعضاء األخرى يف الذكور :الربوستاات والغدة
الكظرية والقلب والدماغ ،وكذلك االخنفاض يف الوزن الكلي لذكور اجليل األول .والفقدان املالحظ يف وزن اجلس ـ ـ ـ ـ ـ ــم جيعل من
املسـ ـ ــتحيل القول إن كان أ ٍي من هذه التأثريات احلادثة على وزن األعضـ ـ ــاء مسـ ـ ــؤوالً حبد ذاته أو مسـ ـ ــؤوالً بصـ ـ ــورة اثنوية ،عن
الفقدان العام يف وزن اجلسـم .أما يف اإلانث فقد أظهر نشـاط إنزمي السـيتوكروم  ،P450 19اسـتناداً إىل املتوسـطات بني ا موعة،
ارتباطاً ابلرتكيز الداخل من اآليس ـ ـومر غاما للدوديكان احللقي السـ ــداسـ ــي الربوم (معامل ارتباط خطي قدره ِّ .)0.9
وحيول إنزمي
الس ــيتوكروم  P450 19هرموانت أندروجني إىل اس ــرتوجينات (نورس  .)2006وهو إنزمي ض ــروري لتمايز ومنو األعض ــاء اجلنس ــية
والدماغ يف الفقارايت العليا واحلفاظ على األنسجة التناسلية ،والسلوك اجلنسي (كونلي وهنشلوود ،2001 ،مسبسون وآخرون،
 .)2002ويف اإلانث ،أتخر وقت انفتاح املهبل أيض ـ ـ ـ ـ ـاً ،ولكن هذا حدث عند اسـ ـ ـ ـ ــتخدام اجلرعة القصـ ـ ـ ـ ــوى فقط (حد أدري
للجرعة القياسية قدره  82.2ميكروغم/غم من وزن اجلسم عند أتثري قياسي حرج قدره  10يف املائة).
( ،UNEP/FAO/RC/CRC.13/INF/17/Rev.2الفرع  4-4-2من موجز املخاطر الذي وضــعته جلنة اســتعراض امللواثت العضــوية
الثابتة).
 3-4التعبئة ووضع البطاقات التعريفية
تُصنِّف جلنة األمم املتحدة للخرباء املعنية بنقل السلع اخلطرة هذه املادة الكيميائية يف:
فئة اخلطر وجمموعة التعبئة رقم األمم املتحدة3077 :

اسم الشحن الصحيح والوصف :الدوديكان احللقي السداسي الربوم .مادة خطرة بيئياً ،صلبة ،غ.
م .أ.
االسم الكيميائي :الدوديكان احللقي السداسي الربوم
الفئة9 :
رمز التصنيف:

M7

جمموعة التعبئة :الثالثة
عالمات اهلوية9 :
مالحظات :تعيني احتمال الضرر رقم90 :
(إرشادات الوكالة األوروبية للمواد الكيميائية بشأن االستخدام اآلمن  -الدوديكان احللقي
السداسي الربوم)
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رمز املدونة البحرية
الدولية للسلع اخلطرة

رقم األمم املتحدة3077 :
اسم الشحن الصحيح والوصف :الدوديكان احللقي السداسي الربوم .مادة خطرة بيئياً ،صلبة ،غ.
م .أ.
االسم الكيميائي :الدوديكان احللقي السداسي الربوم
الفئة9 :
جمموعة التغليف :الثالثة
رقم الرد يف حالة الطوارئ :1

F-A

رقم الرد يف حالة الطوارئ :2

S-F

بطاقات التعريف9 :
ملوث حبري :نعم (م ث)
(إرشادات الوكالة األوروبية للمواد الكيميائية بشأن االستخدام اآلمن  -الدوديكان احللقي
السداسي الربوم)
بطاقة النقل يف حالة
الطوارئ

ال يوجد
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 4-4اإلسعاف األويل

مالحظة :تس ت ت تتتند النص ت ت تتائ التالية إىل املعلومات اليت أاتحتها منظمة الص ت ت تتحة العاملية والبلدان مقدما اإلخطارين .وهي
معلومات صتتحيحة يف وقت نشتترها .وتقدم هذه النصتتائ للعلم فق وليس املقصتتود أا أن تلغي أي بروتوكوالت وطنية
لإلسعافات األولية.
عام :عليك التماس املشورة الطبية إذا شعرت بتوعك (ق ِّدم هذه املعلومات أو بطاقة غالف الشحنة إذا أمكن) .ال تُعطي
أي شيء عن طريق الفم إىل شخر فاقد الوعي.
االستنشاق :النقل إىل مكان جيد التهوية .التماس الرعاية الطبية فوراً.

اجللد :تُنزع أي مالبس ملوثة ،غسل املالبس متاماً للتأكد من عدم بقاء أي تلوث قبل استخدام املالبس مرة أخرى .يُغسل
اجللد جيداً ابلصابون واملاء ملدة  15دقيقة على األقل .إذا حدث هتيُّج جلدي يلزم التماس الرعاية الطبية فوراً.
العني :فتح اجلفنني وغمر العينني بكمية كبرية من املاء ملدة  15دقيقة على األقل .أُطلب رعاية طبية.
االبتالع :إذا كان املريض يف وعيه يتم شطف الفم ابملاء ،وإعطاء الشخر املصاب كوابً أو كوبني من املاء ،أُطلب الرعاية
الطبية فوراً.
(إرشادات الوكالة األوروبية للمواد الكيميائية لالستخدام اآلمن  -الدوديكان احللقي السداسي الربوم)
الوقاية
االستنشاق استخدم التهوية .استخدم مروحة اهلواء الطلق ،الراحة
تصريف العادم احمللي

األويل
اإلسعاف َّ

اجللد

القفزات الوقائية ،املالبس الواقية

غسل اجللد بكمية كبرية من املاء أو االغتسال.

العينان

ارتداء نظارة أمان

أوالً شطف العينني بكمية كبرية من املاء لعدة دقائق ( تزال العدسات
الالصفة إذا كان ذلك ممكناً بسهولة) ،اإلحالة بعد ذلك إىل الرعاية
الطبية.

االبتالع

ِ
دخن أثناء شطف الفم
ال أتكل ،أو تشرب أو تُ ّ
العمل .إغسل اليدين قبل تناول الطعام

الربانمج الدويل لسالمة املواد الكيميائية ( :)2001بطاقة السالمة الكيميائية الدولية (1413 )ICSC
 5-4إدارة النفاايت
مبادئ توجيهية تقنية بشأن اإلدارة السليمة بيئياً للنفاايت اليت تتألف من الدوديكان احللقي السداسي الربوم:
•

Best practice for the End-of-Life management of Polystyrene Foams in Building & Construction (European

( Chemical Industry Councilأفضــل املمارســات إلدارة رغوة البوليسـرتين يف هناية دورة حياهتا يف املباين واإلنشــاءات)
(ا لس األورو للصناعات الكيميائية ( )CEFICوبالستيكس يوروب2014 ،؛
•

End-of-life treatment of HBCD-containing polystyrene insulation foams: Large-scale demonstration of the
treatment of Expanded Polystyrene Foam (EPS) and Extruded Polystyrene Foam (XPS) c ontaining
Hexabromocyclododecane (HBCD) as a flame- retardant by co-incineration in the Würzburg Municipal Solid
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•

( Waste Incinerator. Technical Summary reportمعاجلة رغوات العزل ابلبوليس ـ ـرتين احملتوية على الدوديكان احللقي
السـ ــداسـ ــي الربوم يف هناية دورتهُ :تربة واسـ ــعة النطاق ملعاجلة رغوة البوليس ـ ـرتين املشـ ـ َّـكل ابلتمديد ورغوة البوليس ـ ـرتين
املش ـ َّـكل ابالنبثاق اليت حتتوي على الدوديكان احللقي الس ــداس ــي الربوم كمثبط للهب ،من خالل الرتميد املش ــرتك يف
مرفق بلدية فريزبرغ لرتميد النفاايت الصلبة .تقرير موجز تقين) (بالستيكس يوروب)2015 ،؛
( HBCD Hexabromocyclododecane in Polystyrene Foams Product Safety Assessmentالـ ـ ــدوديكـ ـ ــان احللقي
السداسي الربوم ورغوات البوليسرتين ،تقييم سالمة املنتج)  -طبعة 2016

املصدر :اتفاقية ابزل ،نفاايت امللواثت العضوية الثابتة .موارد إضافية
التخلر :يتم التخلر ابعتبـارهـا نفـايـة خطرة امتثـاالً للوائح احملليـة واإلقليميـة والوطنيـة .ويكون التخلر من النفـاايت يف مرفق
معتمد للتخلر من النفاايت.
املصدر :املصدر :إرشادات الوكالة األوروبية للمواد الكيميائية لالستخدام اآلمن  -الدوديكان احللقي السداسي الربوم
املرفقات
املرفق - 1
املرفق - 2
املرفق - 3
املرفق - 4

معلومات إضافية عن هذه املادة
تفاصيل اإلجراء التنظيمي النهائي املبلغ عنه
عناوين السلطات الوطنية املعينة
املراجع
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املرفق  - 1معلومات إضافية عن هذه املادة
نص متهيدي للمرفق 1
وعرضــت املعلومات اليت
املعلومات املقدَّمة يف هذا املرفق توضــح اســتنتاجات الطرفني صــاحن اإلخطارين ،ومها الياابن والنرويجُ .
قدمها هذان الطرفان بشأن احتماالت وقوع الضرر معاً ،كلما أمكن ،كما عرضت بصورة منفصلة تقييمات املخاطر ،اليت ختر
الظروف السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائــدة لــدى الطرفني .وهــذه املعلومــات أُخــذت من الواثئق املــدرجــة يف مراجع اإلخطــارين كواثئق داعمــه لإلجراء
التنظيمي النهائي الذي اختذه كل طرف يف صدد الدوديكان احللقي السداسي الربوم.
ومت التبليغ عن اإلخطارين من الياابن والنرويج للمرة األوىل يف املنشـ ـ ـ ــور الدوري الرابع واألربعني للموافقة املسـ ـ ـ ــبقة عن علم املؤر
.2016/12/12
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املرفق  - 1معلومات إضافية عن املادة الكيميائية موضوع اإلخطار
-1

اهلوية واخلصائص الفيزايئية  -الكيميائية

1-1

اهلوية

2-1

الصيغة

3-1

اللون والقوام

4-1

درجة حرارة التحلل

6-1

الكثافة (غ/سم)3

7-1

مقاومة األمحاض

املعلومات غري متوفرة

8-1

مقاومة القلوايت

املعلومات غري متوفرة

9-1

مقاومة الشد (10
كلغ/سم)2

2

اخلصائص السمية

1-2

عام

1-1-2

طريقة العمل

3-1-2

االمتصاص،
والتوزيع

الدوديكان احللقي السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداس ـ ـ ـ ـ ـ ــي الربوم و -10 ،9 ،6 ،5 ،2 ،1الدوديكان احللقي
السداسي الربوم ( ،UNEP/FAO/RC/CRC.13/INF/17/Rev.2موجز املخاطر الصادر عن
جلنة استعراض امللواثت العضوية الثابتة)
C12H18Br6

( ،UNEP/FAO/RC/CRC.13/INF/17/Rev.2موجز املخاطر الص ــادر عن جلنة اس ــتعراض
امللواثت العضوية الثابتة)
أبيض ،عدمي الرائحة ،صلبة
( ،UNEP/FAO/RC/CRC.13/INF/17/Rev.2موجز املخاطر الص ــادر عن جلنة اس ــتعراض
امللواثت العضوية الثابتة)
يتحلل عند درجة >  190درجة مئوية
( ،UNEP/FAO/RC/CRC.13/INF/17/Rev.2موجز املخاطر الص ــادر عن جلنة اس ــتعراض
امللواثت العضوية الثابتة)
 2.38شركة البريمارل ()1994
 2.24شركة البحريات الكربى للمواد الكيميائية ()1994
( ،UNEP/FAO/RC/CRC.13/INF/17/Rev.2موجز املخاطر الص ــادر عن جلنة اس ــتعراض
امللواثت العضوية الثابتة)

3

املعلومات غري متوفرة

تُشري الدراسات األخرية اليت تستخدم مناذج األمساك إىل أن الدوديكان احللقي السداسي الربوم
قد يؤدي إىل إجهاد أتكسدي وموت منظَّم للخالاي
( ،UNEP/FAO/RC/CRC.13/INF/17/Rev.2الفرع  1-4-2من موجز املخاطر الص ـ ـ ـ ـ ــادر من
جلنة امللواثت العضوية الثابتة)

االمتصاص:
19

واإلخراج
واأليض يف
الثدييات

ال توجد معلومات كثرية عن مدى امتصـ ــاص الدوديكان احللقي السـ ــداسـ ــي الربوم عرب الفم يف
اإلنس ـ ـ ـ ـ ــان (الوكالة األوروبية للمواد الكيميائية 2008أ) ،وتُش ـ ـ ـ ـ ــري التقديرات إىل أن أخذ هذه
لتعرض يرتاوح بني  100- 50يف امل ــائ ــة (الوك ــال ــة األوروبي ــة للمواد
امل ــادة عن ه ــذا الطريق ل ُّ
الكيميائية 2008أ ،االحتاد األورو  .)2008 ،ووفقاً للحس ـ ـ ـ ـ ـ ــاابت الواردة يف تقييم املخاطر
الصادر عن االحتاد األورو (االحتاد األورو  )2008كانت الكمية املتناولة عن طريق حليب
األم هي  1.5اننوغم/كغ من وزن اجلسم/اليوم لألطفال الذين ترتاوح أعمارهم من صفر إىل 3
أش ـ ــهر ،و 5.6اننوغم/كغم من وزن اجلس ـ ــم/اليوم لألطفال الذين يرتاوح عمرهم من  3إىل 12
ش ـ ــهراً .ولكن اعتماداً على املس ـ ــتوايت اليت اكتش ـ ــفت يف حليب األم يف بعض املواقع يف مشال
إسـ ـ ـ ــبانيا (أكورونيا) ،توصـ ـ ـ ــل اجلارات وآخرون ( )2008إىل حسـ ـ ـ ــاب الكمية املتناولة مبقدار
 175اننوغم/كغم من وزن اجلسم/اليوم يف املواليد من عمر شهر واحد .ويزيد هذا املقدار 12
ضـ ـ ـ ــعفاً عن الكمية اليومية التقديرية املتناولة للمواليد من عمر صـ ـ ـ ــفر إىل  3أشـ ـ ـ ــهر ،حس ـ ـ ــب
التحديد الوارد يف تقييم املخاطر الص ـ ـ ــادر عن االحتاد األورو (االحتاد األورو  )2008وتزيد
مبقدار  25إىل  1458ضعفاً عن الكمية اليومية التقديرية للبالغني يف السويد وهولندا واململكة
املتحدة والنرويج (الوكالة الس ـ ـ ـ ـ ـ ــويدية للمواد الكيمائية ،2009 ،اجلارات وآخرون،2009 ،
روزنز وآخرون .)2010 ،وتشـ ـ ـ ـ ـ ــري دراسـ ـ ـ ـ ـ ــة فلمنكية عن التعرض الغذائي إىل أن الفئة العمرية
الواقعة بني  3و 6سنوات هي على ما يبدو األعلى تعرضاً ،حيث تبلغ الكمية اليومية التقديرية
املتنـاولـة من جمموع أيزومرات الـدوديكـان احللقي السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداس ـ ـ ـ ـ ـ ــي الربوم  7اننوغم/كغ من وزن
اجلسـ ـ ـ ـ ــم/اليوم .وكان املواليد اجلُدد والبالغون أقل تعرض ـ ـ ـ ـ ـاً حيث بلغت الكمية التقديرية اليومية
املتنــاولــة  3و 1اننوغم/كغم من وزن اجلس ـ ـ ـ ـ ـ ــم/اليوم ،على التوايل (روزنز وآخرون.)2010 ،
ويبدو مع ذلك أن األطفال كانوا يف كل احلاالت أكثر تعرضاً عن البالغني.
( ،UNEP/FAO/RC/CRC.13/INF/17/Rev.2الفرع  2-3-2من موجز املخاطر الصـ ـ ـ ـ ــادر عن
جلنة استعراض امللواثت العضوية الثابتة)
التوزيع:
ميكن امتص ــاص الدوديكان احللقي الس ــداس ــي الربوم عن طريق القناة املعدية املعوية وبعد ذلك
تبلغ الرتكيزات أعلى مس ـ ـ ـ ــتوى هلا يف األنس ـ ـ ـ ــجة الدهنية والعض ـ ـ ـ ــالت مث الكبد ،وتص ـ ـ ـ ــل أدري
مستوايت النشاط يف الرئة والكلية والدم والدماغ والغدد التناسلية
( ،UNEP/FAO/RC/CRC.13/8الفرع  2-2-3من اإلخطار النروجيي)
ويف القوارض ،يكون امتص ـ ـ ــاص الدوديكان احللقي الس ـ ـ ــداس ـ ـ ــي الربوم من خالل القناة املعدية
املعوية وتكون أعلى الرتكيزات يف األنسـ ـ ـ ــجة الدهنية والعضـ ـ ـ ــالت ،ويعقبها الكبد؛ واكتُشـ ـ ـ ــف
وجوده برتكيزات أقـ ــل كثرياً يف الرئتني والكليتني والـ ــدم والـ ــدمـ ــاغ( .الوكـ ــالـ ــة األوروبيـ ــة للمواد
الكيميائية2008 ،؛ ويرد اإلبالغ يف مصدر اثنوي بتفاصيل حمدودة عن الدراسة).
املتحدة Flame Retardant

( ،UNEP/FAO/RC/CRC.13/INF/18وكالة محاية البيئة يف الوالايت
)( Alternatives for Hexabromocyclododecane (HBCDبدائل الدوديكان احللقي الســداســي
الربوم يف مثبطات اللهب)
الرتاكم البيولوجي واأليض:
أكدت دراس ـ ـ ــات عديدة أجريت يف املخترب ويف الش ـ ـ ــبكات الغذائية احمللية والنظم اإليكولوجية
احمللية أن الدوديكان احللقي الس ــداس ــي الربوم ينطوي على إمكانية الرتاكم والتض ــخم بيولوجياً.
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وقد أظهرت الدراس ـ ـ ـ ـ ــات امليدانية زايدة عامة يف تركزاته يف الكائنات احلية مع زايدة املس ـ ـ ـ ـ ــتوى
الغذائي يف الشـ ــبكات الغذائية املائية والشـ ــبكات الغذائية يف القطب الشـ ــمايل .وليسـ ــت هناك
دراس ـ ــات ميدانية معروفة أجريت يف البيئة الربية ولكن هناك دراس ـ ــتان خمتربيتان أظهرات أن هلذه
املادة قدرة على الرتاكم بيولوجياً يف الثدييات الربية.

وقد فحص ـ ـ ـ ــت دراس ـ ـ ـ ــتان يف املخترب تراكم الدوديكان احللقي الس ـ ـ ـ ــداس ـ ـ ـ ــي الربوم يف الثدييات
(خمتربات ويل للبحوث 2001؛ فلس ـ ـ ـ ـ ــيكول للمواد الكيميائية  .)1980فعند إعطاء جرعات
متكررة (من ال ــدوديك ــان احللقي السـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداس ـ ـ ـ ـ ـ ــي الربوم التقين 1000( ،ملغم/كغم من وزن
اجلسـ ــم/اليوم) ملدة  90يوماً ضـ ــمن دراسـ ــة للسـ ــمية يف اجلرذان ،وجدت خمتربات ويل للبحوث
( )2001أن تركيزات األيزومر ألفا أعلى بكثري من تركيزات األيزومرين بيتا وغاما يف كل النقاط
الزمنية ألخذ العينات .وكانت النسب املئوية لأليزومرات املقيسة يف اجلرذان (ألفا 70-65 :يف
املائة؛ بيتا 15-9 :يف املائة؛ غاما 20-14 :يف املائة) خمتلفة بشـ ــكل واضـ ــح عن النسـ ــب يف
صيغة الدوديكان احللقي السداسي الربوم املستخدمة (ألفا 8.9 :يف املائة؛ بيتا 6.6 :يف املائة؛
غاما 84.5 :يف املائة) .ودرسـ ــت شـ ــركة فلسـ ــيكول للمواد الكيميائية ( )1980احلركة الدوائية
للدوديكان احللقي السداسي الربوم املوسوم إشعاعياً (نظري الكربون  ،14Cبنسبة نقاء تزيد عن
 98يف املائة) الذي أعطي للجرذان يف ش ـ ــكل جرعة واحدة عن طريق الفم .ووجد املؤلفون أن
مادة االختبار توزعت يف مجيع أجزاء اجلس ــم ولكن أكرب الكميات املقيس ــة كانت يف األنس ــجة
حول املادة
الدهنية مث يف الكبد والكليتني والرئتني والغدد التناسلية .وحدث نشاط أيضي سريع َّ
إىل مركبات قطبية يف الدم والعضالت والكبد والكلى إال أنه مل يطرأ تغري يذكر على تركيز املادة
يف األنس ــجة الدهنية .وخلصـ ـت الدراس ــة إىل أن الدوديكان احللقي الس ــداس ــي الربوم تراكم يف
األنسجة الدهنية بعد التعرض املتكرر.
ومت اكتشـ ـ ـ ـ ــاف بعض النتائج املماثلة يف املنطقة القطبية الشـ ـ ـ ـ ــمالية ابلنرويج .فقد قام سـ ـ ـ ـ ــورمو
وآخرون ( )2006بتحليل أنواع متثيلية من خمتلف املســتوايت الغذائية ضــمن الســلســلة الغذائية
للــدب القطن ،مس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخــدمني عينــات مجعــت يف الفرتة من  2002إىل  2003من منطقــة
س ـ ـ ــفالبارد يف املنطقة القطبية الش ـ ـ ــمالية ابلنرويج .وكانت كمية الدوديكان احللقي الس ـ ـ ــداسـ ـ ــي
الربوم أقل من حد الكش ـ ـ ــف (احلد األدري  0.012اننوغم/غم من الوزن احلي) يف القش ـ ـ ـ ـرايت
الربمائية ( .)Gammarus wilkitzkiiوقد تض ـ ـ ـ ــخمت هذه املادة بيولوجياً بش ـ ـ ـ ــدة من مسك القد
القطن ( )Boreogadus saidaإىل الفقمة ذات احللقات (عامل تض ـ ـ ـ ـ ـ ــخم بيولوجي قدره 36.4
اس ــتناداً إىل الرتكيزات يف الوزن الرطب لكامل اجلس ــم) ،إال أهنا مل تتض ــخم بيولوجياً من الفقمة
ذات احللقات إىل الدب القطن (عامل تض ـ ــخم بيولوجي قدره  .)0.6واعترب وجود مس ـ ــتوايت
عززة .ويف ش ـ ـ ــرق
أقل يف عينات الدب القطن دليالً على احتمال متتع الدببة بقدرات أيض ـ ـ ــية ُم َّ
غرينالن ــد فحر ليتش ـ ـ ـ ـ ـ ــر وآخرون ( )2009الرتاكم البيولوجي و/أو التحول البيولوجي و/أو
التضـ ـ ــخم البيولوجي املقارن للدوديكان احللقي السـ ـ ــداسـ ـ ــي الربوم وخملفات امللواثت العضـ ـ ــوية
الثابتة من دهن الفقمة ذات احللقات اليت تعيش يف شرق غرينالند ( )Pusa hispidaإىل أنسجة
تبني أن األيزومر ألفا ال يرتاكم
الدب القطن (( )Ursus maritimusالدهن والك بد والدماغ) ،و َّ
بيولوجياً إالَّ يف النســيج الدهين للدب القطن ،وكان عامل التضــخم البيولوجي إلمجايل األيزومر
ألفا ،املرتاكم من الطبقة الدهنية للفقمة ذات احللقات إىل النس ـ ــيج الدهين للدب القطن ،أكرب
من واحد .وخلر املؤلفون إىل أنه حىت لو كان اســتقالب الدوديكان احللقي الســداســي الربوم
يف الدب القطن أفض ـ ـ ـ ـ ــل ابملقارنة مع األنواع األخرى فإن التعرض الش ـ ـ ـ ـ ــديد هلذه املادة يكفل
التضخم البيولوجي.
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وأبلغ موريس وآخرون ( )2004عن التضخم البيولوجي للدوديكان احللقي السداسي الربوم يف
الش ــبكة الغذائية ببحر الش ــمال .ورغم عدم اإلبالغ عن قيم فردية لعوامل التض ــخم البيولوجي،
فقــد أش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار املؤلفون إىل أن وجود تركيزات أعلى من هــذه املــادة يف األنواع اليت تقع يف قمــة
الس ـ ــلس ـ ــلة الغذائية يعين ض ـ ــمنياً أن املادة تتض ـ ــخم بيولوجياً .فعلى س ـ ــبيل املثال كانت تركيزات
الدوديكان احللقي السـداسـي الربوم يف املفرتسـات العليا ،مثل فقمة السـاحل ()Phoca vitulina
وخنزير البحر ( ،)Phocoena phocoenaأكثر بع ـ ـ ــدة مرتب ـ ـ ــات عن تل ـ ـ ــك اليت وج ـ ـ ــدت يف
الالفقــارايت املــائيــة الــدقيقــة مثــل جنم البحر واحللزون البحري العــادي .وابملثــل ،كــانــت تركيزات
هذا املركب عالية يف عينات الكبد املأخوذة من طائر الغاق ،وهو أحد األنواع املفرتس ـ ـ ـ ـ ـ ــة من
الطيور ،ويف بيض طائر خطاف البحر العادي ،ولكن مس ـ ـ ـ ـ ـ ــتوايته كانت أقل يف فرائس هذه
املفرتسات ويف مسك القد ومسك األنغليس األصفر (.)Anguilla Anguilla
ودرس تومي وآخرون ( )2008تراكم أيزومرات بعينها من الدوديكان احللقي الســداســي الربوم
على عدة مسـ ـ ــتوايت غذائية يف الشـ ـ ــبكة الغذائية البحرية يف املنطقة القطبية الشـ ـ ــمالية بشـ ـ ــرق
كندا .وكانت هناك عالقة إجيابية واضــحة بني األيزومر ألفا واملســتوى الغذائي حيث بلغ عامل
التضـ ــخم الغذائي ( 7.4معامل احتمال الصـ ــدفة <  )0.01وهو ما يشـ ــري إىل حدوث تضـ ــخم
بيولوجي عرب الش ـ ــبكة الغذائية ،بينما لوحظ وجود عالقة س ـ ــلبية واض ـ ــحة بني تركيزات األيزومر
غاما واملسـ ــتوى الغذائي (أي التخفيف الغذائي) ،وسـ ــاهم األيزومر ألفا أبكثر من  70يف املائة
من جمموع الدوديكان احللقي السداسي الربوم يف الروبيان ( Pandalus borealis, Hymenodora
 )glacialisوالسـ ــمك األمحر ( )Sebastes mentellaومسك القد القطن الشـ ــمايل ( Boreogadus
 )saidaوحوت النــاروال ( )Monodon monocerosوحوت البيلوغــا (،)Delphinapterus leucas
بينما زادت نس ـ ـ ـ ــبة األيزومر غاما عن  60يف املائة من جمموع الدوديكان احللقي الس ـ ـ ـ ــداسـ ـ ـ ــي
الربوم يف (خليط) احليواانت البالنكتوني ـ ــة واحمل ـ ــار ()Mya truncata, Serripes groenlandica
وحيوان الفظ البحري ( .)Odobenus rosmarusوتعزى الفروق املالحظة يف ش ـ ـ ـ ــيوع األيزومرات
الفراغية غري املرآوية بشكل جزئي إىل اختالف املصري البيئي واختالف سلوك األيزومرات ،كان
من األرجح أن األيزومر غاما ،وهو أقل قابلية للذوابن يف املاء ،ينتشــر بشــكل ســلن من عمود
املاء إىل داخل احليواانت البالنكتونية اليت تتس ـ ــم مبس ـ ــتوى مرتفع نس ـ ــبياً من اللبيدات .وابملثل،
كان احملار ،يتجه بدرجة أكرب إىل امتص ــاص نس ــبة أعلى من األيزومر غاما من الرواس ــب ،نظراً
لكونه من الكائنات اليت تتغذى برتش ـ ــيح الكائنات اليت تعيش يف قاع البحر .وقد يش ـ ــري وجود
نس ـ ـ ـ ـ ـ ــب أعلى من األيزومر ألفا ،كما هو احلال يف حوت البيلوغا والناروال ،إىل وجود قدرات
عززة اسـ ـ ــتناداً إىل وجود دالئل على حتول األيزومر الفراغي غاما بيولوجياً إىل الشـ ـ ــكل
أيضـ ـ ــية ُم َّ
ألف ــا ،وهو حتول خ ــاص ابأليزومرات (زغرز وآخرون  ،2005لو وآخرون 2006د) .وه ــذه
النتائج تناظر أيضاً النتائج اليت توصل إليها تومي وآخرون ( )2009حيث شكل األيزومر ألفا
ما يزيد على  95يف املائة من الكمية احملمولة الش ــاملة من الدوديكان احللقي الس ــداس ــي الربوم
يف حوت البيلوغا ،بينما س ـ ـ ـ ـ ـ ــاد األيزومر غاما (أكثر من  77يف املائة) يف مسك القد القطن
الشـ ــمايل ،وهو الفريسـ ــة األسـ ــاسـ ــية حلوت البيلوغا ضـ ــمن الشـ ــبكة الغذائية البحرية يف املنطقة
القطبية الشـ ـ ـ ـ ــمالية الكندية .وخلر املؤلفون إىل أن هذا يشـ ـ ـ ـ ــكل دليالً آخر على قدرة حوت
البيلوغا على حتويل األيزومر غاما بيولوجياً إىل األيزومر ألفا.
وتُشــري دراســات الكائنات احلية اليت أُجريت على اجلرذان إىل أن الدوديكان احللقي الســداســي
الربوم خيتزل أيضـ ـ ـ ـ ـ ـاً إىل دوديس ـ ـ ـ ـ ــني حلقي راس ـ ـ ـ ـ ــي الربوم ودوديس ـ ـ ـ ـ ــني حلقي رابعي الربوم.
وابس ــتخدام مطياف أل س ــي كيو ( )LCQواالس ــتشـ ـراب الغازي املقرون بكش ــف اإللكرتوانت
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احملتجزة وجد أن هناك رس ــة أنواع خمتلفة من مس ــتقبالت الدوديكان احللقي الس ـداس ــي الربوم
احملتوية على شق اهليدروكسيل ،وهي الدوديكان احللقي السداسي الربوم األحادي اهليدروكسيل
والدوديكان احللقي الســداســي الربوم الثنائي اهليدروكســيل والدوديســني احللقي اخلماســي الربوم
األحادي اهليدروكس ــيل والدوديس ــني احللقي اخلماس ــي الربوم الثنائي اهليدروكس ــيل والدوديس ــني
احللقي الرابعي الربوم األحادي اهليدروكسيل (براندزما وآخرون .)2009
( UNEP/FAO/RC/CRC.13/INF/17/Rev.2الفرع  2-2-2من موجز املخاطر الص ـ ـ ـ ـ ـ ــادر عن
جلنة استعراض امللواثت العضوية الثابتة)
اإلخراج:
خيرج الدوديكان احللقي السداسي الربوم أساساً عن طريق الرباز مع إزالته بدرجة أقل عن طريق
البول ،ومت اكتشــاف ثالثة مســتقلبات قطبية وكذلك نشــاط إشــعاعي غري قابل لالســتخالص.
ويبدو أن اإلزالة من دهون اجلسم كانت أقل بصورة ملحوظة عن اإلزالة من األنسجة األخرى،
مع وقوع نصــف عمر اإلزالة لآليس ـومرات الفراغية غري املرآوية يف حدود ترتاوح من أســابيع إىل
أشهر.
( ،UNEP/FAO/RC/CRC.13/8الفرع  2-2-3من اإلخطار النروجيي)
وأُعطيــت اجلرذان (اثنــان من الــذكور؛ و 8إانث) جرعــة فمويــة وحيــدة تبلغ  1.93ملغم من
الدوديكان احللقي السـ ــداسـ ــي الربوم املوسـ ــوم بنظائر مشـ ــعة قد ختلصـ ــت من  86يف املائة من
اجلرعة يف غض ـ ـ ـ ـ ـ ــون  72س ـ ـ ـ ـ ـ ــاعة ( 70يف الرباز و 16يف املائة يف البول)( .وكالة محاية البيئة،
2005؛ الربانمج الوطين لإلخطار بش ـ ـ ــأن املواد الكيميائية الص ـ ـ ــناعية وتقييمها2012 ،؛ ويرد
اإلبالغ يف مصــدر اثنوي .ويعلن املؤلفون أنه يُنصــح بتوخي احلذر عند تفســري البياانت بســبب
حجم العينة الصغري وطابع اإلجياز يف التقرير النهائي).
وأُعطيــت أربعــة جرذان ذكور من نوع ويسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتــار  500ملغم/كغم  -يوميـاً  -من الــدوديكــان
احللقي السداسي الربوم يف زيت الزيتون ملدة رسة أايم .وكان متوسط اإلخراج اليومي يف الرباز
هو  37-39يف املائة من اجلرعة؛ وكان اإلخراج الرتاكمي اثبتاً عند نس ـ ـ ــبة  35-32يف املائة؛
ومل يالحظ أي إخراج يف البول؛ ومل تظهر أيــة مس ـ ـ ـ ـ ـ ــتقلبــات يف البول أو الرباز؛ واكتُش ـ ـ ـ ـ ـ ــف
الدوديكان احللقي السداسي الربوم فقط يف اخلالاي الدهنية ( 0.7-0.3ملغم/غم من الدهون).
(وكــالــة محــايــة البيئــة2005 ،؛ الربانمج الوطين لإلخطــار بش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـأن املواد الكيميــائيــة وتقييمهــا،
 ،2012ويرد اإلبالغ يف مصدر اثنوي).
( ،UNEP/FAO/RC/CRC.13/INF/18وكالة محاية البيئة يف الوالايت املتحدة :بدائل الدوديكان
احللقي السداسي الربوم يف مثبطات اللهب).
2-2

دراسات السمية

1-2-2

السمية احلادة

عن طريق الفم:
اجلرذان :اجلرعة املميتة املتوسطة >  10 000ملغم/كغم (وكالة محاية البيئة2005 ،؛ الربانمج
الوطين لإلخطار بشأن املواد الكيميائية وتقييمها2012 ،؛ ويرد اإلبالغ يف مصدر اثنوي
بتفاصيل حمدودة عن الدراسة).
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اجلرذان ،اجلرعة املميتة املتوسطة >  6 400ملغم/كغم (القائمة األوروبية للمواد الكيميائية
التجارية املتداولة2008 ،؛ ويرد اإلبالغ يف مصدر اثنوي .دراسة ال تستند إىل املبادئ
التوجيهية .وال يرد إبالغ عن اجلرعة وحجم اجلسيمات؛ فرتة املالحظة 7 :أايم)
عن طريق اجللد:
األرانب :متوسط اجلرعة املميتة >  8 000ملغم/كغم (وكالة محاية البيئة2005 ،؛ الربانمج
الوطين لإلخطار بشأن املواد الكيميائية وتقييمها2012 ،؛ ويرد اإلبالغ يف مصدر اثنوي
بتفاصيل حمدودة عن الدراسة)
األرانب :متوسط اجلرعة املميتة >  20 000ملغم/كغم (القائمة األوروبية للمواد الكيميائية
التجارية املتداولة2008 ،؛ الربانمج الوطين لإلخطار بشأن املواد الكيميائية وتقييمها،
2012؛ دراسة ال تستند إىل املبادئ التوجيهية .استُخدم عدد من احليواانت أقل من املطلوب:
مل يرد إبالغ عن األعراض السريرية).
عن طريق االستنشاق:
اجلرذان :متوسط الرتكيز املميت >  200ملغم/ل (وكالة محاية البيئة2005 ،؛ الربانمج الوطين
لإلخطار بشأن املواد الكيميائية وتقييمها2012 ،؛ ويرد اإلبالغ عنها يف مصدر اثنوي
تفاصيل حمدودة عن الدراسة)
( ،UNEP/FAO/RC/CRC.13/INF/18الوالايت املتحدة األمريكية  -وكالة محاية البيئة :بدائل
الدوديكان احللقي السداسي الربوم يف مثبطات اللهب).
املعلومات غري متوفرة عن الثدييات/الفقارايت
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السمية القصرية
األجل

3-2-2

السمية اجلينية (مبا الطفرات اجلينية يف التجارب املختربية:
نتائج ســلبية يف الســاملونيال التيفية (( )Salmonella typhimuriumمل توضــح الســاللة) يف حالة
يف ذلك
وجود التنشيط األيضي وعدم وجوده( .وكالة محاية البيئة2005 ،؛ الربانمج الوطين لإلخطار
االستطفار)
بشـ ــأن املواد الكيميائية وتقييمها2012 ،؛ ويرد اإلبالغ يف مصـ ــدر اثنوي بتفاصـ ــيل حمدودة
عن الدراسة).
الشذوذ الكروموزومي يف التجارب املختربية:
سـ ـ ــلن ،اختبار الشـ ـ ــذوذ الكروموزومي يف الثدييات على اخلالاي اللمفاوية الدموية للبشـ ـ ــر يف
حالة وجود التنشيط األيضي وعدم وجوده.
•

اجلرعات 10 :و 19و 38و 75و 150و 300و 600ميكروغم/مل.

وكــالــة محــايــة البيئــة2005 ،؛ الربانمج الوطين لإلخطــار بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن املواد الكيميــائيــة وتقييمهــا،
2012؛ دراس ــة تس ــتند إىل املبادئ التوجيهية .أُجريت وفقاً للمبادئ التوجيهية واملمارس ــات
املختربية اجليدة اجلارية ،الص ـ ـ ـ ـ ـ ــادرة عن وكالة محاية البيئة ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان
االقتصادي).
اختبارات أخرى خمتربية:
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إجي ــابي ــة ،اختب ــار الرتاكي ــب اجليني ــة اجل ــدي ــدة يف اخلطوط اخللوي ــة  Sp5/V79و SPD8جلرذان
اهلامسرت؛ واستزرع مؤلفو الدراسة هذه اخلطوط اخللوية.
•

اجلرعات 20-2 :ميكروغم/مل.

(وكالة محاية البيئة2005 ،؛ الربانمج الوطين لإلخطار بشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن املواد الكيميائية وتقييمها،
2012؛ ويرد اإلبالغ عنها يف مص ــدر اثنوي .دراس ــة ال تس ــتند إىل املبادئ التوجيهية .وهو
اختبار غري قياس ــي اس ــتخدمته الوكاالت التنظيمية لتقييم الس ــمية اجلينية .وليس من املعروف
مدى إمكانية الثقة والقدرة على التنبؤ).
سلبية ،اختبار النواة الصغرى يف الفئران
• اجلرعات :ص ـ ــفر أو  500أو  1 000أو  2 000ملغم/كغم يف اثين ميثيل أكس ـ ــيد
السولفني.
(وكالة محاية البيئة2005 ،؛ ويرد اإلبالغ يف مصـ ـ ـ ـ ــدر اثنوي .دراسـ ـ ـ ـ ــة تسـ ـ ـ ـ ــتند إىل املبادئ
التوجيهية .أُجريت وفقاً للمبادئ التوجيهية واملمارس ــات املختربية اجليدة اجلارية الص ــادرة عن
وكالة محاية البيئة ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي).

4-2-2

السمية الطويلة
األجل والسرطنة

5-2-2

اآلاثر على
اإلجناب

( ،UNEP/FAO/RC/CRC.13/INF/18وك ــال ــة مح ــاي ــة البيئـ ــة يف الوالايت املتحـ ــدة :ب ــدائـ ــل
الدوديكان احللقي السداسي الربوم يف مثبطات اللهب).
يوفِّر تقييم االحتاد األورو ملخاطر الدوديكان احللقي السـ ـ ــداسـ ـ ــي الربوم املسـ ـ ــتكمل يف عام
 2008التقييم األكثر مشوالً لآلاثر الس ـ ـ ــمية واملخاطر النامجة عن تعريض الدوديكان احللقي
السداسي الربوم لصحة اإلنسان ورفاهه (االحتاد األورو  .)2008 ،وخيلر هذا التقييم إىل
أن الدوديكان احللقي الس ـ ــداس ـ ــي الربوم قد يس ـ ــبب مسية إجيابية ومسية طويلة األجل ،حيث
ال يوجد أي قلق من انحية السمية احلادة والتهيج واحلساسية واالستطفار والسرطنة.
( ،UNEP/FAO/RC/CRC.13/INF/17/Rev.2الفرع  5-4-2من موجز املخاطر الصادر عن
جلنة استعراض امللواثت العضوية الثابتة).
و ّأدت دراسـ ـ ــات اجلرعة املتكررة مع التعرض عن طريق الفم يف الفئران واجلرذان إىل زايدة وزن
الكبد وإىل آاثر على الغدة النخامية وابرامرتات وزن الغدة النخامية وهرمون الغدة الدرقية.
ويقرتح أن يكون أدري مس ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى ذي أتثري ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار مالحظ هو  22.5ملغم/كغم للجرعــة
املتكررة.
( ،UNEP/FAO/RC/CRC.13/8الفرع  2-2-3من اإلخطار النروجيي).
أُجريت دراسات عديدة عن أتثريات الدوديكان احللقي السداسي الربوم على اإلجناب .وقد
أجرى س ـ ــايغوس ـ ــا وآخرون ( )2009دراس ـ ــة للس ـ ــمية التطورية على جيل واحد من اجلرذان
تعرض ـ ـ ـ ـ ـ ــت األمهات جلرعات قدرها ص ـ ـ ـ ـ ـ ــفر و 100و 1 000و 10 000جزء من
حيث َّ
املليون من الدوديكان احللقي الس ـ ـ ـ ــداس ـ ـ ـ ــي الربوم عن طريق الطعام بداية من اليوم العاش ـ ـ ـ ــر
للحمل وحىت فطام املواليد .ولوحظ يف هذه الدراس ـ ـ ـ ـ ـ ــة حدوث أتثريات على الغدة الدرقية
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سواء يف األمهات (زايدة وزن الغدة الدرقية وتضخم خالاي احلويصالت عند  10 000جزء
من املليون) أو يف املواليد (زايدة وزن الغدة الدرقية واخنفاض مس ـ ـ ــتوى اهلرمون  T3يف مص ـ ـ ــل
الدم وزايدة مس ــتوى اهلرمون املنش ــط للغدة الدرقية يف مص ــل الدم عند  1 000و10 000
جزء من املليون) وكـانـت التـأثريات على الغـدة الـدرقيـة وض ـ ـ ـ ـ ـ ــعف منو اخلالاي الـدبقيـة القليلــة
الفروع يف قشــرة الدماغ (وهو أتثري كبري إحصــائياً عند اجلرعة العالية ( )%24-مدعوماً ابُتاه
يعتمد على كمية اجلرعة املتناولة يف ا موعة اليت أُعطيت جرعة متوس ـ ـ ـ ـ ـ ــطة ( )%12-واليت
أُعطيت جرعة منخفضـ ـ ــة ( ،)%8-وكذلك اخنفاض وزن جسـ ـ ــم اإلانث ( %9يف ا موعة
اليت أُعطيت جرعة عالية) ،وهو ما ميكن أن يكون مؤشراً على قصور الغدة الدرقية التطوري.
وكان أدري مسـ ـ ــتوى ذي أتثري ضـ ـ ــار مالحظ يف هذه الدراسـ ـ ــة هو  1 000جزء من املليون
( 213-81ملغم/كغم/اليوم) بينما كان املس ـ ـ ـ ــتوى الذي له أتثري ض ـ ـ ـ ــار مالحظ هو 100
جزء من املليون ( 21-8ملغم/كغم/اليوم) .وتُشري الدراسة اليت أجراها فان دير فني وآخرون
( ،)2009بش ــأن التعرض املس ــتمر والطويل األجل إىل أن أعض ــاء التكاثر الذكرية حس ــاســة
بص ـ ـ ـ ــورة خاص ـ ـ ـ ــة للتعرض هلذه املادة حيث لوحظ حدوث اخنفاض يف وزن اخلص ـ ـ ـ ــيتني عند
مس ـ ـ ــتوى حد جرعة قياس ـ ـ ــية قدره  52ميكروغم/غم من وزن اجلس ـ ـ ــم يف ذكور اجليل األول.
كذلك لوحظ اخنفاض يف الوزن يف أعض ـ ـ ـ ـ ـ ــاء الذكور األخرى والربوس ـ ـ ـ ـ ـ ــتاات والغدة الكظرية
والقلب والدماغ وكذلك اخنفاض الوزن الكلي لذكور اجليل األول .وكان الفقدان املالحظ يف
وزن اجلســم جيعل من املســتحيل القول إن كانت هذه التأثريات على وزن األعضــاء هي نتائج
حمدَّدة أو نتائج اثنوية لفقد وزن اجلس ـ ـ ـ ـ ـ ــم عموماً .أما يف اإلانث فقد أظهر نشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاط إنزمي
السـ ـ ـ ـ ـ ــيتوكروم ( ،)P450 19اسـ ـ ـ ـ ـ ــتناداً إىل متوسـ ـ ـ ـ ـ ــطات مأخوذة من ا موعة ،ارتباطاً ابلرتكيز
الــداخلي لأليزومر غــامــا (معــامــل ارتبــاط خطي قــدره ِّ .)0.9
وحيول هــذا اإلنزمي هرموانت
األنــدروجني الــذكريــة إىل اس ـ ـ ـ ـ ـ ــرتوجينــات (نورس  ،)2006وهو إنزمي جوهري لتمــايُّز وتطور
الغدد اجلنسية والدماغ يف الفقارايت العليا واحلفاظ على األنسجة التكاثرية والسلوك اجلنسي
(كونلي وهنش ـ ـ ــلوود ،2001 ،مسبس ـ ـ ــون وآخرون  .)2002ويف اإلانث ،أتخر وقت انفتاح
املهبــل ولكن هــذا حــدث عنــد اجلرعــة القص ـ ـ ـ ـ ـ ــوى فقط (حــد جرعــة قيــاسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــة قــدره 82.2
ميكروغم/غم من وزن اجلسم عند أتثري قياسي حرج قدره  10يف املائة).
وعلى غرار الدراسـ ـ ـ ـ ــات اليت أجراها فان دير فني وآخرون ( )2009وسـ ـ ـ ـ ــايغوسـ ـ ـ ـ ــا وآخرون
( )2009قــامــت إميــا وآخرون ( )2008بتوثيق حــدوث اآلاثر اإلجنــابيــة والتطوريــة (نقر
استمرار الصغار على قيد احلياة وقلة عدد احلويصالت األساسية) وكذلك التغيريات يف أوزان
األعض ـ ـ ـ ـ ـ ــاء (مثل الكبد والغدة الدرقية) ويف مس ـ ـ ـ ـ ـ ــتوايت هرموانت الغدة الدرقية .وانتقلت
أتثريات عــديــدة عرب األجيــال وأثرت على اآلابء وعلى أفراد اجليــل األول وآابء اجليــل الثــاين
والنســل .ومن وجه النظر الســمية اإلجنابية ،كانت التأثريات األكثر حدة هي االخنفاض العام
يف بقاء ص ـ ـ ــغار اجليل الثاين على قيد احلياة يف اليومني الرابع واحلادي والعش ـ ـ ـرين بعد الوالدة
عند جرعات قدرها  1 500و 15 000جزء من املليون ونقص ــان احلويص ــالت األس ــاس ــية
يف إانث اجليل األول عند التعرض جلرعات من املادة قدرها  1 500و 15 000جزء من
املليون .ويُشـ ــري نقصـ ــان عدد احلويصـ ــالت األسـ ــاسـ ــية إىل احتمال حدوث نقر يف القدرة
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اإلجنابية لإلانث ،ويعترب بشكل عام من العالمات البيولوجية احل ساسة على حدوث أتثريات
ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة ابإلجن ـ ــاب (ابركر وآخرون  .)2006ولكن ينبغي أن يالحظ أن أعلى جرع ـ ــة
اس ـ ـ ــتخدمتها إميا وآخرون قد تعترب عالية جداً .ولكن إعطاء اجلرعات يف هذه الدراس ـ ـ ــة كان
يتم عن طريق مزج جســيمات الدوديكان احللقي الســداســي الربوم يف كمية مالئمة من غذاء
أساسي مسحوق للحصول على كل تركيز من الرتكيزات يف الطعام .وتعتمد حركة امتصاص
الدوديكان احللقي السداسي الربوم على األرجح على كال حجم اجلسيمات والكمية املتناولة
منها ،وكان من املتوقع أن يكون االمتصـ ـ ـ ــاص أقل ابملقارنة ابلدوديكان احللقي السـ ـ ـ ــداسـ ـ ـ ــي
الربوم املذاب .ولذلك يفرتض أن تكون اجلرعات الفعلية يف األنس ـ ــجة يف هذه الدراس ـ ــة أقل
مما تُشري إليه اجلرعة األصلية ،وميكن أيضاً أن نفرتض من استنتاجات دراسات مشاهبة ،مثل
دراس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة خمتربات ويــل  2001اليت الحظ ـت فقط حــدوث أتثريات قــابلــة لالنعكــاس عنــد
جرعات تصل إىل  1 000مغ/كغ من وزن اجلسم/اليوم ،يف الدراسة اليت استمرت  90يوماً
وكان التعرض فيها عن طريق الفم.
( ،UNEP/FAO/RC/CRC.13/INF/17/Rev.2الفرع  4-4-2من موجز املخاطر الصادر عن
جلنة استعراض امللواثت العضوية الثابتة).
ويف دراس ــة عن الس ــمية اإلجنابية يف جيلني من الفئران مت اس ــتخالص املس ــتوى الذي ليس له
أتثري ضـ ـ ــار مالحظ وهو  10ملغم/كغم من وزن اجلسـ ـ ــم/اليوم .ويسـ ـ ــتند هذا املسـ ـ ــتوى إىل
اخنفاض الرقم القياس ـ ــي للخص ـ ــوبة حس ـ ـب اجلرعة واخنفاض عدد احلويص ـ ــالت األس ـ ــاس ـ ــية.
ولوحظــت آاثر أخرى هي األثر على الكبــد وعلى وزن الغــدة الــدرقيــة وهرمون حتفيز الغــدة
الدرقية ،وزايدة الوفيات أثناء فرتة الرضاعة.
وقد يؤدي تعرض املواليد للدوديكان احللقي الســداســي الربوم إىل تســمم عصــن تطوري كما
التغريات اهلامة إحص ــائياً يف الس ــلوك التلقائي ،والتعلم وعيوب الذاكرة .واختُربت
يتض ــح من ُّ
الفئران الذكور اليت تعرض ـ ـ ـ ــت جلرعة واحدة يومياً عن طريق الفم بعد عش ـ ـ ـ ــرة أايم من الوالدة
(فرتة النمو السريع يف املخ يف الفئران) الكتشاف آاثر السلوك يف عمر  3أشهر .وشوهدت
آاثر واضــحة على مجيع البارامرتات اليت مت اختبارها على البعض اآلخر جبرعة  13.5مغ/كغ
وعلى البعض اآلخر جبرعة  0.9ملغم/كغم ،ونتج عن ذلك قيمة إرشادية ألدري مستوى ذي
أتثري ض ـ ــار مالحظ مبقدار  0.9ملغم/كغم ،يف اليوم من هذه الدراس ـ ــة (إريكس ـ ــن وآخرون،
ضـح يف تقييم خماطر الدوديكان احللقي الســداســي الربوم الصــادر عن
 2006على النحو املو َّ
االحتاد األورو  .)2008 ،وكبح الدوديكان احللقي الس ـ ــداس ـ ــي الربوم االمتص ـ ــاص التآلفي
املرتفع للناقالت العص ــابية (دوابنني وغلومات) يف الش ــبكات العص ــابية عند مس ــتوايت تركيز
مش ـ ــاهبة للمس ـ ــتوايت املوض ـ ــحة يف حالة ثنائيات الفينيل املتعددة الكلور (ماريوس ـ ــني وفومن،
 ،2003على النحو املوصــوف يف موجز خماطر الدوديكان احللقي الســداســي الربوم الصــادر
عن االحتاد األورو .)2008 ،
( ،UNEP/FAO/RC/CRC.13/8الفرع  2-2-3من اإلخطار النروجيي).
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6-2-2

السمية
العصبية/السمية
العصبية املتأخرة،
الدراسات اخلاصة
املتاحة

هرموانت الغدة الدرقية ضـ ـ ـ ـ ـ ــرورية للتطور الطبيعي للجهاز العصـ ـ ـ ـ ـ ــن ،مثلها مثل الريتنويدات
(فورس ـ ـ ـ ــت وآخرون  ،2002مادن  )2007ولذلك فإن أي اض ـ ـ ـ ــطراابت يف هذه النُظم قد
تؤدي إىل أتثريات مسية عص ـ ـ ـ ـ ـ ــبية طويلة األجل يف النس ـ ـ ـ ـ ـ ــل .وابلنس ـ ـ ـ ـ ـ ــبة للدوديكان احللقي
الس ــداس ــي الربوم ،س ــبقت اإلش ــارة إىل إمكانية الس ــمية العص ــبية يف كال ُتارب اجلس ــم احلي
واألانبيب على مناذج القوارض (ريس ــتاد وآخرون  ،2006ماريوس ــن وفورم  ،2003دنغمانز
وآخرون  ،2009إريكســون وآخرون  ،2006ليليانثال وآخرون  .)2009ويف الدراســة اليت
أجراها إريكسـ ـ ـ ـ ــون وآخرون ( )2006داخل اجلسـ ـ ـ ـ ــم احلي ،أدى تعريض الصـ ـ ـ ـ ــغار حديثي
الوالدة جلرعة واحدة مباش ـ ــرة عن طريق الفم من الدوديكان احللقي الس ـ ــداس ـ ــي الربوم (0.9
ملغم/كغم من وزن اجلس ـم يف اليوم العاشــر بعد الوالدة) إىل تغيريات يف الســلوك التلقائي مع
اخنفاض َّأويل يف النش ـ ـ ـ ـ ــاط ،أعقبه ض ـ ـ ـ ـ ــعف يف عملية التعود يف الفئران البالغة .وأبلغت هذه
الدراس ـ ـ ــة أيض ـ ـ ـاً عن آاثر على التعلم املكاين وعلى الذاكرة حس ـ ـ ــب التقييم من خالل متاهة
موريس املائية على فئران مت تعريضــها .ويف املقابل ،توصــلت إميا وآخرون ( )2008يف دراســة
مشلت جيلني من اجلرذان مت فيها تعريض الصغار للمادة بصورة غري مباشرة عن طريق حليب
األم البشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريــة ،إىل مالحظــة حــدوث تغيريات عــابرة فقط على أداء ذكور اجليــل األول يف
اختبار املتاهة التائية اململوءة ابملاء عند مس ـ ــتوى تعرض قدره  1 500جزء من املليون وأكثر
من ذلك ،بينما مل تكن هناك أتثريات على البارامرتات األخرى (النشاط احلركي) .وتقول إميا
وآخرون )2008( ،إن التضارب بني النتائج اليت توصلوا إليها والنتائج اليت مت احلصول عليها
يف دراس ــات س ــابقة قد ميكن تفس ــريه ابالختالفات يف أنظمة التعريض و/أو االختالفات يف
حسـ ــاسـ ــية األنواع .وتُشـ ــري نتائج الدراسـ ــات املختربية إىل أن الدوديكان احللقي السـ ــداسـ ــي
الربوم قد يكون ساماً للخالاي العصبية وحيتمل أن يتداخل أيضاً يف أحداث تكوين اإلشارات
يف اخلالاي العصــبية مثل امتصــاص الكاتيون  Ca2+والناقل العصــن (ريســتاد وآخرون ،2006
وماريوسني وفورم  ،2003ودنغمانز وآخرون .)2009
ودرس ليلينثال وآخرون ( )2009أيض ـ ـ ـ ـ ـاً قدرة الدوديكان احللقي السـ ـ ـ ـ ــداسـ ـ ـ ـ ــي الربوم على
احلي .ويف دراسة للتكاثر مشلت جيالً
إحداث أتثريات مسية عصبية يف اختبارات على اجلسم ّ
واحداً مت تعريض أفراده للدوديكان احللقي الس ـ ـ ـ ـ ــداس ـ ـ ـ ـ ــي الربوم عن طريق الطعام ،أوض ـ ـ ـ ـ ــح
املؤلفون أن فقدان وظيفة السـ ـ ــمع نتيجة هذا التعرض صـ ـ ــاحبته تغيريات يف السـ ـ ــلوك املعتمد
على الدوابمني (ليلينثال وآخرون  .)2009ويُعزى فقدان وظيفة الس ــمع إىل أتثري هذه املادة
على القوقعة الس ـ ـ ـ ـ ـ ــمعية الذي نتج عنه زايدة يف العتبات واس ـ ـ ـ ـ ـ ــتطالة معتدلة يف فرتات أتخر
حدوث الذبذابت الص ـ ـ ـ ـ ــوتية عند ترددات أقل ترتاوح بني  0.5إىل  2كيلو هرتز وبعد النقر.
واعتمد كال التأثريين املالحظني على كمية اجلرعة املتناولة وتراوحت القيم الدنيا ملس ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى
اجلرعات القياسـ ـ ـ ـ ــية بني ≤  1و 10مغ/كغ من وزن اجلسـ ـ ـ ـ ــم .ومن جانب آخر اكتشـ ـ ـ ـ ــف
سـايغوسـا وآخرون ( )2009حدوث قصـور طفيف يف هرموانت الغدة الدرقية مع زايدة وزن
هذه الغدة وتض ـ ــخم خالاي حويص ـ ــالت الغدة الدرقية وزايدة تركيزات اهلرمون املنش ـ ــط للغدة
الدرقية يف مصـ ـ ــل الدم وكذلك اخنفاض يف مسـ ـ ــتوايت اهلرمون  T3يف مصـ ـ ــل الدم يف نسـ ـ ــل
اجلرذان اليت ُعرضت لرتكيز قدره  10 000جزء من املليون من الدوديكان احللقي السداسي
الربوم يف طعام خايل من فول الصـ ـ ـ ـ ــواي ،وذلك بداية من اليوم العاشـ ـ ـ ـ ــر بعد احلمل إىل اليوم
العش ـ ـ ـ ـ ـرين بعد الوالدة .وكانت التغيريات يف مسـ ـ ـ ـ ــتوايت هرموانت الغدة الدرقية مص ـ ـ ـ ـ ـحوبة
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ابخنفاض يف كثافة إنزمي س ــينبيز  -املوجب الذي تنتجه اخلالاي الدبقية التفرع يف الدماغ وهذا
يُشري إىل ضعف تطور هذه اخلالاي .كما لوحظ حدوث زايدة يف وزن الغدة الدرقية واخنفاض
تركيزات اهلرمون  T3يف مصل الدم يف مرحلة البلوغ ابتداءً من جرعه قدرها  1 000جزء من
املليون .ورغم أن البياانت الواردة أعاله تدل على أن االض ـ ـ ــطراابت الناش ـ ـ ــئة عن الدوديكان
احللقي الس ـ ـ ــداس ـ ـ ــي الربوم يف إش ـ ـ ــارات هرموانت الغدة الدرقية ترتبط ابلتأثريات على اجلهاز
العص ـ ــن يف القوارض ،فإن التغيريات يف الس ـ ــلوك واإلدراك قد تتأثر أيض ـ ـاً ابخنفاض مس ـ ــتوى
الريتنويدات غري القطبية ،كما لوحظ يف كبد إانث اجلرذان بعد تعرض ـ ـ ـ ـ ــها للدوديكان احللقي
الســداســي الربوم (فان دير فني وآخرون  ،2006فان دير فني وآخرون  .)2009وابإلضــافة
إىل ذلك جيب عدم إغفال تداخل الدوديكان احللقي السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداس ـ ـ ـ ـ ـ ــي الربوم مع اهلرموانت
االســتريويدية املرتبطة ابجلنس ومع مســتقبالهتا نظراً ألن هذه اهلرموانت هلا أيض ـاً أتثريات غري
وراثية على وظائف الدماغ مثل التعلم والذاكرة والتحكم يف حركة العضــالت الصــغرية وإدراك
األمل واملزاج (بولوير ومريملش ـ ـ ـ ـ ــتاين 2005 ،ش ـ ـ ـ ـ ــاكرابور وآخرون 2007؛ وميين وآخرون،
 ،1983وشانتز ودهومل .)2001
( ،UNEP/FAO/RC/CRC.13/INF/17/Rev.2الفرع  4-4-2من موجز املخاطر الصادر عن
جلنة استعراض امللواثت العضوية الثابتة).
7-2-2

موجز السمية لدى
الثدييات والتقييم
الكلي

ينتج عن الدوديكان احللقي الس ـ ـ ـ ـ ــداس ـ ـ ـ ـ ــي الربوم أتثريات إجنابية وتطورية ومسية عص ـ ـ ـ ـ ــبية يف
الثدييات حيث يبلغ الرتكيز الذي ليس له أتثري مالحظ/املس ـ ـ ــتوى الذي ليس له أتثري ض ـ ـ ــار
احلي ما يلي:
مالحظ  1ملغم/كغم/اليوم وتشمل بياانت التجارب على اجلسم ّ
• اخنفاض معدل بقاء الصــغار واخنفاض عدد احلويصــالت األســاســية يف اجلرذان عند
التعرض جلرعة  100ميكروغم/كغم/اليوم .واملسـ ـ ـ ـ ـ ــتوى الذي ليس له أتثري ضـ ـ ـ ـ ـ ــار
مالحظ هو  10ملغم/كغم/اليوم (إميا وآخرون .)2008
• اخنفاض وزن الص ـ ــغار ونقص ـ ــان وزن اخلص ـ ــية وغدة الربوس ـ ــتاات ،ض ـ ــعف الس ـ ــمع،
واخنفاض الكثافة املعدنية يف عظام إانث نس ـ ـ ـ ـ ـ ــل الفئران عند التعرض عند -30
 100مغ/كغ/اليوم (فان دير فني وآخرون  ،2009ليليانثال وآخرون .)2009
• اختالل هرموانت الغدة الدرقية وض ــعف منو اخلالاي الدبقية القليلة الفروع يف قش ــرة
الدماغ يف نس ـ ـ ــل الفئران عند التعرض جلرعة  1 000جزء من املليون (213-81
ميكروغم/كغم/اليوم) ،وكان املستوى الذي ليس له أتثري ضار مالحظ هو 21-8
ملغم/كغم/اليوم (سايغوسا وآخرون .)2009
• أتثريات على السلوك يف اجلرذان عند تعرضها جلرعة  13.5ميكروغم/كغم/اليوم يف
اليوم العــاش ـ ـ ـ ـ ـ ــر ،وكــان املس ـ ـ ـ ـ ـ ــتوى الــذي ليس لــه أتثري ض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار مالحظ هو 0.9
ملغم/كغم/اليوم (إريكسون وآخرون )2006
( ،UNEP/FAO/RC/CRC.13/INF/17/Rev.2الفرع  3من موجز املخاطر الص ـ ـ ـ ـ ــادر عن جلنة
استعراض امللواثت العضوية الثابتة).
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3

تعرض اإلنسان/تقييم املخاطر

1-3

الغذاء

يوجد الدوديكان احللقي الس ـ ـ ــداس ـ ـ ــي الربوم يف دم اإلنس ـ ـ ــان ويف البالزما والنس ـ ـ ــيج الدهين.
ومصـ ـ ـ ــادر التعرض الرئيسـ ـ ـ ــية املعروفة حالياً هي الطعام والغبار امللواثن .أما يف حالة األطفال
الرض ـ ـ ـ ــع ،فإن مس ـ ـ ـ ــار التعرض الرئيس ـ ـ ـ ــي هو حليب األم ،ولكن التعرض للدوديكان احللقي
ُ
الس ـ ــداس ـ ــي الربوم حيدث أيضـ ـ ـاً يف مراحل مبكرة من النمو نظراً ألنه ينتقل عرب املش ـ ــيمة إىل
اجلنني .وتظهر بياانت حليب الثدي يف اإلنسان املأخوذة يف الفرتة من السبعينيات حىت عام
 2000أن مس ـ ـ ـ ـ ـ ــتوايت هذه املادة قد ازدادت نظراً ألهنا كانت تُطرح ُتارايً ابعتبارها مثبط
هلب مربوم يف الثمانينيات من القرن املاض ـ ــي .ورغم أنه ال تتوفِّر معلومات كثرية عن الس ـ ــمية
الناُتة عن تعرض البش ــر هلذا املركب ورغم أن الرتكيزات اليت وجدت يف أنس ــجة البش ــر قليلة
الرض ـ ـ ــع فئتان معرض ـ ـ ــتان وميكن أن تكوان يف خطر ،خص ـ ـ ــوص ـ ـ ـاً
على ما يبدو ،فإن األجنة و ُ
بسبب مسية الدوديكان احللقي السداسي الربوم لألعصاب والغدد الصماء والنمو.
( UNEP/FAO/RC/CRC.13/INF/17/Rev.2امللخر التنفيذي ملوجز املخاطر الصـ ـ ـ ـ ـ ــادر عن
جلنة استعراض امللواثت العضوية الثابتة)
تتفاوت مستوايت تعرض البشر عن طريق الطعام الـ ـ ـ ـ ُمبلَّغ عنها عاملياً وإقليمياً (شي وآخرون
 ،2009روزنز وآخرون  .)2009وتظهر الدراس ـ ـ ـ ــات االس ـ ـ ـ ــتقص ـ ـ ـ ــائية اليت جرت يف أورواب
والوالايت املتحدة أن مس ـ ـ ـ ــتوايت التعرض للدوديكان احللقي الس ـ ـ ـ ــداس ـ ـ ـ ــي الربوم عن طريق
الطع ــام تقع يف نط ــاق <  5 - 0.01اننوغم/غم/وزن وزن (انظر روزنز وآخرون2009 ،
لالطالع على عرض عام) .ويرجح أن تكون األغذية الدهنية ذات األصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل احليواين مثل
اللحوم واألمساك هي املصدر الرئيسي لتعرض اإلنسان هلذه املادة عن طريق الطعام ،وتتوقف
حالة التعرض بص ــورة وثيقة على اس ــتهالك الس ــكان هلذه املنتجات (على س ــبيل املثال ،ش ــي
وآخرون  ،2009رمبريغر وآخرون ،2004 ،ليند وآخرون ،دريفيلد وآخرون  .)2008ومن
بني كل العينات الغذائية كانت أعلى تركيزات الدوديكان احللقي السداسي الربوم املـُبلَّغ عنها
(ما يص ـ ـ ـ ــل إىل  4.9اننوغم/غم/وزن وزن) يف األمساك (نوتس ـ ـ ـ ــني وآخرون ،2008 ،رمبريغر
تبني أن هناك ارتباط وثيق
وآخرون  ،2004ألتش ـ ـ ـ ـ ـ ــني وموريس  .)2003وبناءً على ذلكَّ ،
بني تناول األمساك يف النرويج ،حيث تُشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ِّكل األمساك جانباً هاماً من بنود الغذاء هناك،
ومستوايت الدوديكان احللقي السداسي الربوم يف مصل الدم (طومسون وآخرون2008 ،؛
نوتس ـ ـ ـ ــني وآخرون .)2008 ،ويُش ـ ـ ـ ـ ِّكل البيض مص ـ ـ ـ ــدراً آخر من املص ـ ـ ـ ــادر احملتملة لتعرض
اإلنسـ ــان هلذه املادة (هيبل وآخرون  ،2007كوفاتشـ ــي وآخرون  .)2009وأظهرت دراسـ ــة
استقصائية على عينات من بيض دجاج منزيل ابلقرب من املواقع امللوثة يف البلدان النامية أن
البيض حيتوي على <  160-3.0اننوغم/غم من وزن الدهون (الشـبكة الدولية للقضـاء على
امللواثت العضـ ــوية الثابتة .)2005 ،وكانت مسـ ــتوايت الدوديكان احللقي السـ ــداسـ ــي الربوم
مرتفعة يف البيض يف املكس ـ ـ ـ ـ ـ ــيك ( 91اننوغم/غم من الدهون) وأوروغواي ( 89اننوغم/غم
من الــدهون) ،وس ـ ـ ـ ـ ـ ــلوفــاكيــا ( 89اننوغم/غم من الــدهون) ومرتفعــة نس ـ ـ ـ ـ ـ ــبي ـاً يف تركيــا 43
اننوغم/غم من الدهون) ومرتفعة للغاية يف كينيا ( 160اننوغم/غم من الدهون) .وأوض ـ ـ ـ ـ ـ ــح
دريفيلــد وآخرون ( ،)2008بعــد تقييم  19جمموعــة غــذائيــة خمتلفــة متثــل الغــذاء يف اململكــة
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املتحدة يف عام  2004لتحديد مثبطات اللهب املربومة ،أن اخلض ـ ـ ـ ـ ـ ــروات ميكن أن حتتوي
على تركيزات الدوديكان احللقي الس ـ ـ ـ ـ ـ ــداس ـ ـ ـ ـ ـ ــي الربوم مبقادير متاثل الرتكيزات املبلَّغ عنها يف
ُ
اللحوم واألمساك .ووجود الدوديكان احللقي الس ــداس ــي الربوم يف اخلض ــروات والزيوت النباتية
والدهون ينشأ عن وجود هذه املادة يف محأة ا ارير اليت تستخدم الحقاً كسماد للمحاصيل
(كوبر وآخرون ،2008 ،بران ــديل وآخرون )2007 ،وت ــدل أمن ــاط األيزومرات الفراغي ــة يف
العينات الغذائية عن وجود تباين عاملي وإقليمي وكذلك اختالفات أيزومرية فراغية حس ـ ـ ـ ـ ـ ــب
نوع الغذاء (روزنز وآخرون 2009؛ وشي وآخرون .)2009
( ،UNEP/FAO/RC/CRC.13/INF/17/Rev.2الفرع  2-3-2من موجز املخاطر الصادر عن
جلنة استعراض امللواثت العضوية الثابتة)
توص ــلت دراس ــة قام هبا عبد هللا وآخرون ( )2009إىل وجود الدوديكان احللقي الس ــداس ــي
الربوم يف هواء املنزل (تركيز متوس ـ ـ ـ ـ ـ ــط  180بيكوغم/م )3ويف الغبار املنزيل (تركيز متوس ـ ـ ـ ـ ـ ــط
 1300اننوغم/غم) ويف املكـاتـب (تركيز متوس ـ ـ ـ ـ ـ ــط  760اننوغم/غم) والسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيـارات (تركيز
متوسط  13 000اننوغم/غم).
( ،UNEP/FAO/RC/CRC.13/INF/17/Rev.2الفرع  2-3-2موجز املخـاطر الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر عن
جلنة استعراض امللواثت العضوية الثابتة)
البياانت غري متوفرة

2-3

اهلواء

3-3

املاء

4-3

التعرض املهين يندرج التعرض اجللدي املباشــر واســتنشــاق اهلباء الدقيق للدوديكان احللقي الســداســي الربوم
أو جس ـ ـ ـ ـ ـ ــيماته بني األمور املثرية للقلق على حنو خاص يف بيئة العمل .ويف دراس ـ ـ ـ ـ ـ ــة أجراها
تبني وجود مسـ ـ ـ ـ ــتوايت مرتفعة من هذه املادة يف دماء عمال
طومسـ ـ ـ ـ ــون وآخرون (َّ )2007
املصانع املنتجة للبوليسرتين َّ
املشكل ابلتمديد الذي حيتوي على الدوديكان احللقي السداسي
احلي يف مص ـ ـ ـ ــل الدم) .وتقل هذه املس ـ ـ ـ ــتوايت منطياً إىل حد
الربوم ( 856-6اننوغم/الوزن ّ
كبري يف أمصــال/دماء األفراد غري املعرضــني مهنياً (أي  609 -0.005اننوغم/غم من الوزن
احلي) رغم أن هذه البياانت تُش ـ ـ ـ ـ ــري إىل احتمال وجود مص ـ ـ ـ ـ ــادر مهمة للتعرض (انظر تقرير
ّ
الوكالة السويدية للمواد الكيميائية ،2008 ،لالطالع على عرض عام).
( ،UNEP/FAO/RC/CRC.13/INF/17/Rev.2الفرع  2-3-2من موجز املخاطر الصادر عن
جلنة استعراض امللواثت العضوية الثابتة)

5-3

البياانت الطبية
اليت أسهمت يف
القرار التنظيمي

بياانت غري متوفرة

6-3

تعرض
اجلمهور

مص ــدر القلق الرئيس ــي فيما يتعلق ابألش ــخاص غري املعرض ــني مهنياً هو التعرض غري املباش ــر
عن طريق البيئة أو املنتجات ،سـ ـواء كان ذلك عرب الفم أو عرب البش ــرة أو االس ــتنش ــاق .ويف
الدراسـ ـ ـ ــة اليت أجراها سـ ـ ـ ــتابلتون وآخرون ( )2008تراوحت مسـ ـ ـ ــتوايت الدوديكان احللقي
الســداســي الربوم يف عينات الغبار املأخوذة من داخل املباين من أقل من  4.5اننوغم/غم إىل
 130 200اننوغم/غم كحد أقصى ،وبلغت القيمة املتوسطة  230اننوغم/غم.
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ونتيجة للتعرض املس ـ ـ ـ ـ ـ ــتمر داخل البيوت واملكاتب والس ـ ـ ـ ـ ـ ــيارات يوجد الدوديكان احللقي
الس ــداس ــي الربوم يف األنس ــجة الدهنية لإلنس ــان (بلكرابوفا وآخرون ،2009 ،جونس ــون -
رس ـ ـ ـرتيبو وآخرون2008 ،؛ أنتينياك وآخرون2008 ،؛ عبد هللا وهاراد )2009 ،ويف الدم،
(وايس وآخرون 2004؛ وايس وآخرون2006 ،؛ لوبيز وآخرون2004 ،؛ بران ـ ـ ــدزم ـ ـ ــا
وآخرون2009 ،؛ تومس ـ ـ ـ ـ ـ ــون وآخرون2007 ،؛ ميجيري وآخرون 2008؛ روزنز وآخرون،
 .)2009وحيدث التعرض يف مرحلة مبكرة من النمو نظراً ألن الدوديكان احللقي السداسي
الربوم ينتقل عرب املش ــيمة إىل اجلنني (ميجيري وآخرون  )2008كما ينتقل أيض ـ ـاً من األم إىل
الطفل عن طريق حليب الثدي .وأمكن اكتشـ ـ ــاف الدوديكان احللقي السـ ـ ــداسـ ـ ــي الربوم يف
حليب الثدي يف أورواب (كوفاتش ـ ـ ـ ـ ـ ــي وآخرون2006 ،؛ ليغنيل وآخرون2009 ،؛ اجلارات
وآخرون  ،2009كولز وآخرون2008 ،؛ بولـ ـ ــدر وآخرون2008 ،أ؛ بولـ ـ ــدر وآخرون،
2008ب؛ فانغســرتوم وآخرون2008 ،؛ أنتنياك وآخرون ،)2008 ،ويف آســيا (كاكيموتو
وآخرون2008 ،؛ ش ـ ـ ـ ـ ـ ــي وآخرون2009 ،؛ م ــاالرف ــاانن وآخرون 2009؛ تيو وآخرون،
 )2010ويف روس ـ ـ ـ ـ ـيا (بولدر وآخرون2008 ،ب) واملكس ـ ـ ـ ـ ــيك (لوبيز وآخرون) والوالايت
املتحــدة األمريكيــة (ش ـ ـ ـ ـ ـ ــكرت وآخرون .)2008 ،وعليــه فــإن التعرض هلــذه املــادة حيــدث يف
مراحل حرجة من منو اإلنس ـ ـ ـ ـ ــان ،س ـ ـ ـ ـ ـ ـواء خالل فرتة احلمل أو عن طريق حليب الثدي بعد
الوالدة .وترتاوح تركيزات املــادة املبلَّغ عنهــا يف حليــب الثــدي من تركيزات تقــل عن حــدود
الكش ـ ـ ـ ـ ـ ــف لتص ـ ـ ـ ـ ـ ــل إىل ُ 188
احلي (انظر تقرير االحتاد
الوزن
من
املادة/غم
هذه
من
اننوغم
ّ
األورو  2008 ،لالطالع على عرض عام) .ووفقاً لتقرير الفريق األورو لصـ ــناعة مثبطات
اللهــب املربومــة2009 ،ب ،يبــدو أن إمجــايل تركيزات هــذه املــادة يف حليــب الثــدي لــدى
السكان الذين يعيشون يف املناطق الصناعية كان يرتاوح منطياً من <  1إىل  5اننوغم/غم من
احلي .وجغرافياً اكتشــفت أعلى تركيزات للدوديكان احللقي الســداســي الربوم يف حليب
الوزن ّ
األم يف منطقتني يف مشال إسـ ـ ـ ـ ــبانيا (كتالونيا وغاليسـ ـ ـ ـ ــيا) .فقد تراوحت املادة املبلَّغ عنها يف
احلي؛ ومن  8إىل  188اننوغم/غم
هاتني الدراس ـ ـ ــتني من  3إىل  188اننوغم/غم من الوزن ّ
احلي على التوايل
احلي ،وبلغــت القيم املتوسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـطــة  27و 26اننوغم/غم من الوزن ّ
من الوزن ّ
(اجلارات وآخرون2009 ،؛ غويرا وآخرون2008 ،أ).
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املوجز -
التقييم العام
للمخاطر

( ،UNEP/FAO/RC/CRC.13/INF/17/Rev.2الفرع  2-3-2من موجز املخاطر الصادر عن
جلنة استعراض امللواثت العضوية الثابتة)
يُق ِّدم تقييم خماطر الدوديكان احللقي السـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداس ـ ـ ـ ـ ـ ــي الربوم الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر عن االحتاد األورو
واملس ــتكمل يف عام  2008أكثر التقييمات مشوالً لآلاثر الس ــمية هلذه املادة وخماطر التعرض
هلا على ص ـ ــحة اإلنس ـ ــان ورفاهه (االحتاد األورو  .)2008 ،وقد خلر هذا التقييم إىل أن
الدوديكان احللقي السداسي الربوم قد يسبب مسية إجنابية ومسية طويلة األجل بينما ال يوجد
قلق فيما يتعلق ابلسمية احلادة والتهيُّج واستثارة احلساسية واالستطفار والسرطنة .وابإلضافة
إىل ذلك يذكر هذا التقييم أن الدوديكان احللقي السـ ـ ـ ــداسـ ـ ـ ــي الربوم ال يُش ـ ـ ـ ـ ِّكل خطراً على
املس ـ ـ ـ ــتهلكني البالغني أو على العاملني يف حالة تطبيق التدابري الص ـ ـ ـ ــحية الص ـ ـ ـ ــناعية املعيارية
(املمارس ــة اجلارية يف االحتاد األورو ) .وقد اس ــتندت هذه االس ــتنتاجات إىل قائمة متوس ــعة
بدراس ــات الس ــمية وإىل اختبار ش ــامل بني تقييمات التعرض واملخاطر اليت ال تقف عند حد
تعرض البشـر هلذه املادة بصـورة
مراعاة العمال والبالغني من املسـتهلكني ،ولكنها تراعي أيضـاً ُّ
غري مباش ـ ــرة عن طريق البيئة (االحتاد األورو  .)2008 ،وأثبت تقييم املخاطر الص ـ ــادر عن
االحتاد األورو أن تركيزات هذه املادة يف أنسجة السكان (البشر) عموماً يف الوقت احلاضر

هي أقل بكثري عن الرتكيزات اليت مت التبليغ عن تس ـ ـ ـ ـ ـ ــببها يف أتثريات ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــارة يف الثدييات
األخرى (االحتاد األورو .)2008 ،
ويُشبته أن تُسبب هذه املادة إتالف اخلصوبة أو األجنة داخل الرحم (اجليل  )H361 :2وقد
الرض ـ ـ ـ ــع (األلبان( )H362 :الوكالة الس ـ ـ ـ ــويدية للمواد الكيميائية،
تس ـ ـ ـ ــبب الض ـ ـ ـ ــرر لألطفال ُ
.)2009
وأُبلغ عن مس ـ ــتوايت عالية من الدوديكان احللقي الس ـ ــداس ـ ــي الربوم يف حليب األم البش ـ ـرية
والتعرض له عرب الطعام وابلقرب من املص ــادر احمللية .ويف البش ــر ،تتمثل املخاطر الرئيس ــية يف
احتمال حدوث اض ــطراابت يف نظام الغدد الص ــماء واألعص ــاب واض ــطراابت تطورية نتيجة
للتعرض خالل املراحل األوىل لنمو الطفل.
( ،UNEP/FAO/RC/CRC.13/INF/17/Rev.2الفرع  5-4-2من موجز املخاطر الصادر عن
جلنة استعراض امللواثت العضوية الثابتة).
ويف البشـ ــر ،تتمثل املخاطر الرئيسـ ــية نتيجة التعرض للدوديكان احللقي السـ ــداسـ ــي الربوم يف
احتمال حدوث اض ــطراابت يف نظام الغدد الص ــماء واألعص ــاب واض ــطراابت تطورية نتيجة
للتعرض خالل املراحل األوىل لنمو الطفل.
املتجمعة عن الدراس ـ ــات احليوانية على الكائنات احليّة ،هناك
وابإلض ـ ــافة إىل االس ـ ــتنتاجات َّ
ِ
عدد كبري من الدراسات املختربية اليت توثّق كيف ميكن أن يؤثر الدوديكان احللقي السداسي
الربوم يف حالة امتصـ ــاصـ ــه على العمليات البيولوجية مثل االسـ ــتقرار الداخلي للخالاي وترميم
الربوتينات واأليض ونظام اإلشارات داخل اخلالاي وعمليات الغدد الصماء واجلهاز العصن،
ورمبا يتداخل مع هذه العمليات البيولوجية .وتُعزز هذه الدراسـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات الفكرة املتمثلة يف أن
التعرض هلذه املادة حيدث أتثريات عديدة على صحة اإلنسان والبيئة ،وينبغي أن يؤخذ ذلك
يف االعتبار عند النظر يف مسية الدوديكان احللقي السداسي الربوم.
( ،UNEP/FAO/RC/CRC.13/INF/17/Rev.2الفرع  3من موجز املخاطر الص ـ ـ ـ ـ ــادر عن جلنة
استعراض امللواثت العضوية الثابتة).
4

املصري البيئي واآلاثر
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املصري

1-1-4

الرتبة

معدل حتلل الدوديكان احللقي السـ ـ ـ ــداسـ ـ ـ ــي الربوم يكون أبطأ يف وجود األكسـ ـ ـ ــجني .وأبلغ
دافيس وآخرون ( )2005عن التحلل البيولوجي للدوديكان احللقي الس ــداس ـ ـي الربوم التقين
يف رواسـ ـ ـ ـ ــب املياه العذبة والرتبة .وبتطبيق املبدأين التوجيهيني  307و 308الصـ ـ ـ ـ ــادرين عن
منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتص ـ ـ ــادي بش ـ ـ ــأن االختبارات ،أثبت املؤلفون أن معدل
فقدان الدوديكان احللقي الس ـ ــداس ـ ــي الربوم عند درجة حرارة  20مئوية كان أس ـ ــرع بش ـ ــكل
ملحوظ يف ظل ظروف نقر االكسـ ـ ـ ـ ـ ــجني يف كال الوسـ ـ ـ ـ ـ ــطني .ومقارنة ابلتجارب احلاكمة
املعقَّمة بيولوجياً كان التحول البيولوجي للدوديكان احللقي الس ــداس ــي الربوم أس ــرع يف وجود
الكائنات احليّة الدقيقة وتراوحت قيم زمن التحلل املتوســط من  11إىل  32يوماً (يف ظروف
هوائية) ومن  1.1إىل  1.5من األايم (يف ظروف الهوائية) يف الرواس ـ ـ ـ ـ ـ ــب .أما يف الرتبة فقد
كانت أنص ــاف األعمار يف ظروف هوائية وال هوائية  63يوماً يف الظروف اهلوائية و 6.9من
األايم يف الظروف الالهوائية .ولكن هذه الدراس ـ ـة اقتص ــرت على قياس حتلل اآليس ـ ـومر غاما
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فقط نظراً ألن الرتكيز املستخدم يف االختبار كان منخفضاً بدرجة ال تسمح بوجود اآليسومر
ألفا أو اآليسومر بيتا .وقد َّ
تعذر أيضاً الكشف عن نواتج التحول.
ويف تقييم املخاطر الذي أجراه االحتاد األورو مت حسـ ــاب أنصـ ــاف األعمار عند التحلل يف
وتبني أهنــا  113يوم ـاً و 68يوم ـاً و 104أايم
الرواس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــب اهلوائيــة عنــد درجــة  20مئويــة َّ
لآليسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـومرات ألفـا وبيتـا وغـامـا على التوايل عنـد درجـة حرارة  20مئويـة (االحتـاد األورو ،
 .)2008ويف الرواس ـ ـ ــب ،لوحظ أن الدوديكان احللقي الس ـ ـ ــداس ـ ـ ــي الربوم التقين مير بتحلل
َّأويل ويصل نصف العمر إىل  66يوماً يف الرواسب اهلوائية و 101يوم يف الرواسب الالهوائية
يف درجــة حرارة  20مئويــة .ويالحظ يف تقييم املخــاطر الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادر عن االحتــاد األورو أن
الدراس ـ ـ ـ ـ ـ ــة جرت عند تركيزات تزيد كثرياً (غم/كغ) عن الرتكيزات اليت اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتخدمها دافيس
وآخرون (( )2005ميكروغم/كغم) ولذلك فإن حركة التحلل رمبا كانت حمدودة بس ـ ـ ـ ـ ـ ــبب
انتقـال املـادة الكيميـائيـة بكميـة كبرية إىل امليكروابت .وقـد كـان انتج التحول الرئيسـ ـ ـ ـ ـ ـ ـي هو
تكون عن طريق اختزال اهلــالوجني تــدرجيي ـاً من
 -1،5،9من الــدوديكــاترايني احللقي الــذي َّ
الدوديكان احللقي السداسي الربوم .ومل يظهر وجود اثين أكسيد الكربون أثناء هذه الدراسة.
ومع ذلك ،جرت دراســة أخرى وفقاً للمبدأ التوجيهي  310واو الصــادر عن منظمة التعاون
والتنمية يف امليدان االقتص ـ ــادي (دافيس وآخرون2006 ،ب) تبني منها أن مفروق ،مفروق،
مفروق  -الدوديكاترايني احللقي ميكن أن يتحلل إىل اثين أكسيد الكربون.
ومت اإلبالغ أيض ـ ـ ـ ـاً عن ثوابت معدل حتلل الدوديكان احللقي السـ ـ ـ ــداسـ ـ ـ ــي الربوم يف ظروف
ال هوائية يف محأة مياه ا ارير (غريك وآخرون .)2006 ،وأُجريت ُتارب عن طريق إض ـ ــافة
فرادى املركبات أو اخلالئط املس ـ ـ ـ ـ ـ ــتهدفة إىل محأة ا ارير املتحللة ا موعة حديثاً .ومت تعديل
احلمأة إبض ـ ـ ــافة اخلمرية والنش ـ ـ ــا .وأظهرت التجارب اليت أُجريت عند درجة حرارة  37مئوية
ابستخدام خالئط راسيمية من أحاد اآليسومرات الفراغية غري املرآوية أن حتلل اآلي سومر بيتا
( )-/+واأليزومر غاما ( )-/+كاان أس ـ ـ ــرع حتلالً عن اآليسـ ـ ـ ـومر ألفا ( )-/+مبعامل تقديري
قدره  1.6لآليسـومر بيتا و 1.8لآليسـومر غاما .واســتناداً إىل التحقيقات اليت قام هبا دافيس
وآخرون (2006أ) وغرييك وآخرون ( )2006كان اآليس ـومر ألفا موضــعاً لتحلل أبطأ فيما
يبدو عن حتلل اآليسومر بيتا واآليسومر غاما.
( ،UNEP/FAO/RC/CRC.13/INF/17/Rev.2الفرع  1-2-2من موجز املخاطر الصادر عن
جلنة استعراض امللواثت العضوية الثابتة).
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املاء

ال تتوفَّر بياانت ُتريبية عملية موثوقة عن حركة حتلل الدوديكان احللقي السـ ـ ـ ـ ــداسـ ـ ـ ـ ــي الربوم يف
ض ـع متيؤ الدوديكان احللقي الســداســي الربوم للدراســة .ولكن ينبغي أالّ يعترب اعتبار
املاء .ومل خي ّ
التميؤ مس ــاراً هاماً من مس ــارات التحلل البيئي هلذه املادة بس ــبب اخنفاض قابلية ذوابهنا يف املاء
الزمر الوظيفية القابلة للتميؤ (منظمة التعاون
ومعدل تفرقها العايل يف الكربون العضـ ــوي ،وانعدام ُ
والتنمية يف امليدان االقتصـ ـ ــادي .)2007 ،ووفقاً للحسـ ـ ــاابت الواردة يف تقرير الربانمج األورو
للرص ـ ــد والتقييم عن الدوديكان احللقي الس ـ ــداس ـ ــي الربوم فإن اخلص ـ ــائر الكيميائية والفيزايئية
للمزيج التقين واأليزومر الفراغي غاما تُشــري إىل أن نصــف العمر يف املاء هو رس ســنوات تقريباً
(الربانمج األورو للرصد والتقييم.)2009 ،
ووفقاً لتقديرات الفريق األورو لصــناعة مثبطات اللهب املربومة (2009ب) فإن نصــف العمر
يف املاء والرتبة الذي مت التوصـ ـ ــل إليه بعد مقارنة خمتلف مناذج وضـ ـ ــع التقديرات يرتاوح من 8.5
أايم إىل  850يوماً ،مبتوس ـ ــط قدره  85يوماً وعامل ثقة مبقدار  .10أما نص ـ ــف العمر يف املياه
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3-1-4

اهلواء

4-1-4

الرتكز البيولوجي

العذبة ويف الرواس ـ ـ ــب البحرية فيرتاوح من  6أايم إىل  210أايم مبتوس ـ ـ ــط قدره  35يوماً وعامل
ثقة قدره  .6ولكن تقديرات الفريق األورو (2009ب) ال متايز بني املياه العذبة والرواسـ ـ ـ ـ ـ ــب
البحرية.
( ،UNEP/FAO/RC/CRC.13/INF/17/Rev.2الفرع  1-2-2من موجز املخاطر الص ـ ـ ــادر عن
جلنة استعراض امللواثت العضوية الثابتة).
مل يتم إجراء ُتارب لقياس نصف عمر الدوديكان احللقي السداسي الربوم بعد حتلله يف اجلو
عن طريق تفاعله يف الطور الغازي مع شقوق اهليدروكسيل ،ولكن ميكن استخدام مناذج تُعطي
نصف عمر تقديري يصل إىل  76.8ساعة ( 3.2أايم) (برانمج أوبون لقياس القابلية للتأكسد
يف اجلو ،النسخة  )91-1وقد أمكن التوصل إىل هذه القيمة التقديرية ابفرتاض أن الرتكيز
يصل إىل  510×5من جزيئات اهليدروكسيل يف السنتيمرت املكعب ،وأن التفاعل يستغرق 24
ساعة يف اليوم (هذه هي القيم املستخدمة يف تقييمات املخاطر الصادرة عن االحتاد األورو ).
ويُشار إىل أن هذا النموذج حساس للرتكيز موضع االختبار من اهلدروكسيل (ا لس الوزاري
اإلسكندانيف.)2008 ،
وقد توصل ابم وخليل ( )2004إىل متوسط تركيز سنوي عاملي من شقوق اهليدروكسيل
5
خالل  24ساعة مبقدار  510×9.2جزيء/سم 3-حيث يبلغ هذا الرتكيز 10×9.8
جزيء/سم 3-يف نصف الكرة الشمايل و 510×8.5جزيء/سم 3يف نصف الكرة اجلنو .
وتتفق هذه القيم مع القيم اليت توصل إليها برين وآخرون ( )1995ومونتزكا وآخرون ()2000
الذين استنتجوا تركيزات شقوق اهليدروكسيل من قياسات مستوى كلورفور امليثيل يف
5
اجلو وأبلغوا عن قيم متوسطة عاملية خالل فرتة  24ساعة قدرها 10 ×)0.6±( 9.7
جزئ/سم 3-يف نصف الكرة الشمايل و 610 ×)0.2±( 1.1جزئ/سم 3-يف نصف الكرة
اجلنو  .ومع مراعاة عدم اليقني يف تقديرات هذا النموذج لرتكيزات شقوق اهليدروكسيل ،فإن
نصف العمر عند التحلل الكيميائي الضوئي للدوديكان احللقي السداسي الربوم يرتاوح بني
 0.4إىل  4أايم و 0.6إىل  5.4أايم يف نصفي الكرة الشمايل واجلنو على التوايل (الفريق
األورو لصناعة مثبطات اللهب املربومة 2009ب).
( ،UNEP/FAO/RC/CRC.13/INF/17/Rev.2الفرع  3-2-2من تقييم املخاطر الصادر عن
جلنة استعراض امللواثت العضوية الثابتة).
أسفر إجراء ُتربتني متواصلتني على األمساك عن الرتكز البيولوجي عن اختيار عامل تركز
بيولوجي يبلغ  18 100يف مسك املنوة الكبري الرأس كقيمة متثيلية يف تقييم املخاطر الذي
وتبني أن مستوايت الدوديكان احللقي السداسي الربوم قد ارتفعت
جرى يف االحتاد األورو َّ
مع املستوايت الغذائية يف نظام من املياه العذبة .وأبلغ فييلد (2006أ) عن مستوايت
للدوديكان احللقي السداسي الربوم يف مسك مسيلت األورو ( )Osmerus eperlanusومسك
فينداس ( )coregonus albulaومسك الرتوتة البين ( )Salmo trutta truttaمن حبرية ميوسا يف
النرويج .ويعترب مسك مسيلت األورو ومسك فينداس فريسة مسكية مهمة ألمساك الرتوتة.
وكانت مستوايت الدوديكان احللقي السداسي الربوم املكتشفة يف عام  2005هي 466
ميكروغم/كغم من الوزن السائل ( 8.8ميكروغم/كغم من الوزن الرطب) و374
ميكروغم/كغم من الوزن السائل ( 10.7ميكروغم/كغم من الوزن الرطب) و729
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ميكروغم/كغم من الوزن السائل ( 18ميكروغم/كغم من الوزن الرطب) لدى مسيلت األورو
وفينداس والرتوتة البين على التوايل .وظهر الدوديكان احللقي السداسي الربوم أيضاً يف كائنات
أخرى يف مرتبة عالية من السلسلة الغذائية مثل الطيور والفقمة واألمساك البحرية والدالفني
وخنازير املرافئ البحرية وا ُلدببة القطبية.
( ،UNEP/FAO/RC/CRC.13/8الفرع  3-2-3من اإلخطار النروجيي).
5-1-4

مقاومة التحلل

مل يالحظ حتلل كبري أو مل يالحظ أي حتلل يف املاء والرتبة والرواسب .وابإلضافة إىل ذلك
ميتر الدوديكان احللقي السداسي الربوم اجلزيئات اليت تبطئ عملية التحلل.
اهلواء :نصف الوقت  51.2 -ساعة (وانيا  ،2003كما أشري إليها يف :االحتاد األورو ،
.)2008
املاء :نصف الوقت  1140 -ساعة (وانيا ،2003 ،كما أشري إليها يف :االحتاد األورو ،
.)2008
الرتبة :نصف الوقت  119-112 -يوماً ( 12درجة مئوية) ابلنسبة للدوديكان احللقي
السداسي الربوم ابآليسومر الفراغي املرآوي غاما.
الرتبة اهلوائية :نصف الوقت  197 -يومياً (أعيد حساب نصف الوقت على أساس 12
درجة مئوية) ابلنسبة للدوديكان احللقي السداسي الربوم أبيزومر غاما يف دراسة حماكاة.
( ،UNEP/FAO/RC/CRC.13/8الفرع  3-2-3من اإلخطار النروجيي).
ولتقييم ثبات الدوديكان احللقي السداسي الربوم مت القيام بتجميع للبياانت عن أنصاف
األعمار اليت مت قياسها من خالل التجارب يف خمتلف األقسام البيئية وكذلك بياانت تتعلق
أبنصاف األعمار املأخوذة من النماذج إضافة إىل البياانت امليدانية .وتدل نتائج منوذج
التقدير ،وهو منوذج بيوين (النسخة  ،10-4إي آي سويت النسخة  .)4الذي يُقدَّر
احتماالت التحلل البيولوجي اهلوائي يف وجود ُتمعات خمتلطة من الكائنات البيئية الدقيقة،
على أن الدوديكان احللقي السداسي الربوم ال يتحلل بيولوجياً بسهولة وأن الزمن املتوقع
تبني من دراسة سابقة للتحلل
األويل يبلغ عدة أسابيع .وابإلضافة إىل ذلكَّ ،
للتحلل َّ
البيولوجي ،ابستخدام أنظمة اختبار الزجاجة املغلقة وأُجريت وفقاً للمبدأ التوجيهي  301دال
الصادر عن منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي ،أن الدوديكان احللقي السداسي
الربوم مل يتحلل بيولوجياً خالل فرتة الدراسة اليت استغرقت  28يومياً (وايلد اليف أنرتانشيوانل،
 )1996وينبغي أن يالحظ أنه بينما جرت هذه الدراسات ابستخدام املبادئ التوجيهية
املقبولة إلجراء االختبارات ،كانت الرتكيزات موضع االختبار أعلى بثالث ُرتب عشرية تقريباً
مقارنة إبمكانية ذوابن الدوديكان احللقي السداسي الربوم يف املاء ( 7.7مغ/ل مقابل 66
ميكروغم/ل).
وأجرت السلطات الياابنية دراسة للتحلل البيولوجي على  -10 ،9 ،6 ،5 ،2 ،1الدوديكان
احللقي السداسي الربوم استمرت  28يوماً على أساس املبدأ التوجيهي  301جيم الصادر
عن منظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي بشأن إجراء االختبارات .وقُـيِّم حتلل املادة
املختربة ،وهي مزيج حيتوي على خمتلف اآليسومرات الفراغية ،عن طريق االستشراب السائلي
فتبني أن نسبة حتلل شكلني آيسومرين (ألف وابء) هي  5يف املائة و 6يف املائة
العايل األداءَّ ،
على التوايل( .معهد فحر املواد الكيميائية واختبارها.)1990 ،
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وأظهرت عدة دراسات استُخدمت فيها عينات من مركز الرواسب أن جمانسات الدوديكان
احللقي السداسي الربوم املرتسبة يف الرواسب البحرية يف آسيا وأورواب يف بداية
سبعينيات/مثانينيات القرن املاضي ال تزال موجودة بكميات كبرية (مينه وآخرون ،2007
اتابت2008 ،؛ كوهلر وآخرون ،2008 ،بوغدال وآخرون  )2008وهو ما يُشري إىل مقاومة
أعلى للتحلل يف الرواسب مقارنة ابلقيم املستقاة من الدراسات التجريبية يف املخترب.
( ،UNEP/FAO/RC/CRC.13/INF/17/Rev.2الفرع  1-2-2من موجز املخاطر الصادر عن
جلنة استعراض امللواثت العضوية الثابتة).
2-4

األثر على
الكائنات غري
املستهدفة

1-2-4

الفقارايت الربية

تُشري دراسة حديثة استخدمت فيها طيور العاسوق األمريكية اليت أعطيت مزجياً تقنياً من
الدوديكان احللقي السداسي الربوم عن طريق الغذاء أنه مت امتصاصه بسرعة وتوزيعه على
األعضاء الداخلية (مثبطات اللهب املربومة2009 ،أ ومجعية السموم البيئية والكيمياء
 )2009وكان اآليسومر الفراغي الرئيسي من الدوديكان احللقي السداسي الربوم الذي
اكتشف يف الكبد والدهون والبيض هو اآليسومر ألفا يليه اآليسومر غاما مث اآليسومر بيتا.
ووفقاً هلذه املالحظات فإن الدوديكان احللقي السداسي الربوم يتم ختزينه تفضيلياً يف الدهون
وينتقل إىل البيض أثناء النمو .وعليه فقد كانت الرتكيزات يف األنسجة على هذا النحو:
الدهون >> البيض > الكبد > البالزما (مجعية السموم البيئية والكيمياء .)2009 ،ويف هذه
الدراسة مت إعطاء  800اننوغم من املزيج التقين/غم من الوزن الرطب يف زيت القرطم ملدة
 21يوماً وتبع ذلك فرتة تطهري ملدة  25يوماً وجنم عن ذلك جرعات داخلية تتصل ابلبيئة،
أي  934.8اننوغم من جمموع آيسومرات الدوديكان احللقي السداسي الربوم/غم من الوزن
احلي
احلي ( 20اننوغم/غم من الوزن الرطب) يف الكبد و 4 216.2اننوغم/غم من الوزن ّ
ّ
( 181.5اننوغم/غم من الوزن الرطب) يف البيض ووصل مستوى آيسومر ألفا إىل 164
اننوغم من الوزن الرطب (الفريق األورو لصناعة مثبطات اللهب املربومة2009 ،ب) .ويف
دراسة موازية ،مت تقييم اآلاثر اإلجنابية للدوديكان احللقي السداسي الربوم على طيور العاسوق
األمريكية (( )Falco sparveriusالفريق األورو لصناعة مثبطات اللهب املربومة2009 ،ب،
ديوكسني2010 ،ب) .وهنا أيضاً ُعِّرضت هذه الطيور جلرعة يومية قدرها  800اننوغم/غم
من الوزن الرطب من مزيج تقين من الدوديكان احللقي السداسي الربوم يف زيت القرطم بداية
من ثالثة أسابيع قبل التزاوج وحىت يومني قبل التفقيس .وكان اآليسومر ألفا هو السائد يف
البيض حيث وجد برتكيز  164اننوغم/غم من الوزن الرطب بعد التعرض .ويف حني أن حجم
القابض (عدد البيض لكل أنثى) كان أعلى يف حالة طيور العاسوق املعاجلة فإن أعداد بيض
التفريخ كانت متطابقة مع التجارب احلاكمة (ديكوسني2010 ،ب) .وكانت صغار طيور
العاسوق املعاجلة أقل وزانً وكان معدل منوها أبطأ مقارنة ابلتجارب احلاكمة على أساس الوزن
الشامل للجسم .وأثر التعرض للدوديكان احللقي السداسي الربوم أيضاً على ابرامرتات السلوك
املرتبطة ابلعناية األبوية (مثبطات اللهب املربومة2009 ،ب وديكوسني2010 ،ج).
( ،UNEP/FAO/RC/CRC.13/INF/17/Rev.2الفرع  3-4-2من موجز املخاطر الصادر عن
جلنة استعراض امللواثت العضوية الثابتة).
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األنواع املائية

تنطوي اختبارات السمية اإليكولوجية للدوديكان احللقي السداسي الربوم يف الوسط املائي
على تعقيدات سببها قابليته املنخفضة للغاية للذوابن يف املاء وقدرته العالية على االدمصاص
(الفريق األورو لصناعة مثبطات اللهب املربومة 2009ب ،ا لس الوزاري االسكندانيف
 .)2008ويتسم هذا املركب بسمية حادة منخفضة لألحياء املائية ،ويعود هذا يف جزء منه
إىل قابليته احملدودة للذوابن يف الوسط املائي (لالطالع على عرض عام ،انظر وايلداليف
انرتانشيوانل  ،1997ولش وآخرون  ،1987قانون محاية البيئة الكندي  ،2007الفريق
املعين بصناعة مثبطات اللهب املربومة التابع للمجلس األمريكي للكيمياء  .)2001وفيما
يتعلق ابلسمية الطويلة األجل للدوديكان احللقي السداسي الربوم ،خلر تقييم املخاطر
الصادر عن االحتاد األورو إىل أنه سام جداً للكائنات املائية (االحتاد األورو .)2008
واستند هذا االستنتاج إىل اختبار السمية اإليكولوجية الطويلة األجل يف برغوث املاء
(( )Daphnia magnaتركيز ليس له أتثري مالحظ قدره  3.1ميكروغم/ل ملدة  28يوماً،
وايلداليف انرتانشيوانل  )1998وعلى اختبار تثبيط النمو يف الطحالب ( Skeletonema
( )costatumتركيز مؤثر متوسط قدره  52ميكروغم/ل ملدة  72ساعة ،وايلداليف انرتانشيوانل
 .)2005ويف كال االختبارين كانت قيم الرتكيز الذي ليس له أتثري مالحظ والرتكيز املؤثر
املتوسط أدري من قابلية املزيج التقين للذوابن يف املاء ( 66ميكروغم/ل) .واستناداً إىل أتثريات
الدوديكان احللقي السداسي الربوم يف اختبارات السمية الطويلة األجل يف الديدان السوداء
( )Lumbriculus variegatesفقد أصبح معروفاً أنه يؤثر أتثرياً ضاراً على كائنات الرواسب
املائية عند مستوايت تعرض ذات صلة هبذه البيئة (معهد األحياء املائية .)2001
وتشري دراسات تغذية األمساك إىل أتثريات على العمليات البيولوجية الرئيسية .فعلى سبيل
املثال ،أُبلغ عن تداخل الدوديكان احللقي السداسي الربوم مع احملور اهلايبوثالمي النخامي
الدرقي وإنزميات التحول البيولوجي يف كبد أمساك الرتوتة القزحية اليت عرضت لفرادى
األيزومرات الفراغية الالمرآوية عن طريق الطعام ملدة  56يوماً تبعتها فرتة تطهري مدهتا 112
يوماً وعندها مت إعطاء األمساك وجبة قياسية (ابالس وآخرون  .)2008وكانت تركيزات
األيزومرات ألفا وبيتا وغاما املعاجلة يف اللبيدات ابلطعام هي  1.95 ±29.14و± 11.84
 4.62و 2.26 ± 22.84اننوغم/غم على التوايل (املتوسطات  ±اخلطأ املعياري للقياس).
وثبطت مجيع األيزومرات الفراغية للدوديكان احللقي السداسي الربوم عمليات إزالة السموم
يف الكبد (نشاط اإلنزمي  )P450 CYP1Aبعد  7أايم من إعطاء اجلرعات ،وكذلك بعد 56
يوماً من إعطاء اجلرعات ولكن كان ذلك فقط يف حالة األمساك اليت ُعِّرضت لأليزومرين ألفا
وبيتا .وكانت ارتفاعات اخلالاي الظهارية يف حويصالت الغدة الدرقية أكرب كثرياً يف األمساك
اليت عرضت لأليزومر غاما يف اليوم اخلامس والستني من مرحلة االمتصاص ،وكذلك يف أمساك
ا موعة اليت عرضت لأليزومرين ألفا وغاما يف اليوم الرابع عشر من مرحلة التطهري .وتفيد
دراسات أحدث أبن الدوديكان احللقي السداسي الربوم قد يتداخل مع نظام عمل الغدة
الدرقية يف األمساك (ابالس وآخرون  .)2010ومت أيضاً فحر الصلة بني االضطراابت اليت
حيدثها هذا املركب يف احملور اهلايبوثالمي النخامي الدرقي وأمهية مثل هذه التأثريات على عملية
تغيري اللون إىل الفضي يف أمساك الساملون األطلسية (لوور ومور  .)2007ولتقييم هذه الصلة
عرض لوور ومور ( )2007امساك الساملون اليافعة جلرعة قدرها  11اننوغم/ل من مزيج
الدوديكان احللقي السداسي الربوم ملدة  30يوماً أثناء فرتة الذروة يف عملية التحول إىل اللون
الفضي يف املياه العذبة .وبعد ذلك نقلت األمساك إىل مياه حبرية نظيفة ملدة  20يوماً .وطوال
فرت التعرض جلرعات الدوديكان احللقي السداسي الربوم وللمياه املاحلة أخذت عينات من
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 8-5مسكات كل  7أايم مجعت فيها أنسجة من اخلياشيم والدم .وإضافةً إىل ذلك ،مت
تسجيل خمططات حاسة الشم الكهرابئية يف رس أمساك إضافية كل  10أايم ابستخدام بول
امساك ساملون من نفس ا رى بوصفه عامالً مؤثراً على اإلنزميات (ويعترب عالمة تنبيه ألمساك
الساملون الصغرية الفضية اللون العائدة) .ومل يكن للتعرض للدوديكان احللقي السداسي الربوم
أتثري مالحظ على التكيف مع املياه املاحلة رغم حدوث حتول يف إفراز الكمية القصوى من
إنزمي الثريوكسني ،حيث حدث ذلك قبل أسبوع من أوانه يف األمساك اليت عرضت للدوديكان
احللقي السداسي الربوم مقارنةً ابألمساك يف التجارب احلاكمة .ولوحظ كذلك حدوث اخنفاض
يف وظيفة الشم بدا واضحاً من خالل ضعف االستجابة الشمية خالل مرحلة مبكرة من
مراحل التحول يف املياه العذبة .وهذا التأثري األخري مهم ألن من شأنه التأثري على جناح عملية
العودة إىل املوطن األصلي ،ومن مث التأثري يف هناية املطاف على القدرة اإلجنابية يف أمساك
الساملون البالغة .وعلى النقيض من النتائج السابقة جرت دراسة اثلثة ،قُـيّمت فيها أتثريات
هرموانت الغدة الدرقية يف األمساك املفلطحة األوروبية ( ،)Platichtys flesusولكنها مل تتضمن
التبليغ عن أي أتثريات سواء على قدرة الكبد على التحويل البيولوجي أو على مستوايت
هرموانت الغدة الدرقية رغم أن الدوديكان احللقي السداسي الربوم تراكم اعتماداً على اجلرعة
املتناولة (كويرب وآخرون  .)2007ويف هذه احلالةُ ،عرضت األمساك للدوديكان احللقي
السداسي الربوم عن طريق الطعام (ميكروغم/غم من اللبيدات) وعن طريق الرواسب
(ميكروغم/غم من الكربون العضوي الكلي) ابلرتكيبات التالية :صفر+صفر (ا موعة
احلاكمة)0.08+0.3 ،؛ 0.8+3؛ 8+30؛ 80+300؛ 800+3000؛ صفر8000+
ملدة  78يوماً .وأخرياً ،ميكن أن يتداخل الدوديكان احللقي السداسي الربوم أيضا مع حتول
الربمائيات ،وهي عملية تنظمها هرموانت الغدة الدرقية بدقة .وكما ظهر يف التجارب املختربية،
أدى وجود هذه املادة برتكيزات قدرها  10و 100و 1000اننوموالر إىل تراجع طول ذيل
الشراغف الذي حيفزه هرمون الغدة الدرقية ( ،)T3واعتمد ذلك على تركيز الدوديكان احللقي
السداسي الربوم (شريكس وآخرون  .)2006وهذه التأثريات داخل اجلسم احلي للربمائيات
ميكن أن ينتج عنها حتول مبكر.
وتشري الدراسات احلديثة اليت استخدمت فيها النماذج السمكية إىل أن الدوديكان احللقي
السداسي الربوم قد حيدث اإلجهاد التأكسدي واملوت املنظم للخالاي .وقد فحر دينغ
وآخرون ( )2009مسار اإلجهاد التأكسدي واملوت املنظم للخالاي يف أربعة أجنة ألمساك
الزرد ) (Danio rerioبعد أربع ساعات من اإلخصاب ،وذلك من خالل تعريضها للدوديكان
احللقي السداسي الربوم احملمول ابملاء برتكيزات قدرها صفر و 0.05و 0.01و 0.5و1.0
ملغم/ل ملدة  92ساعة .وقد اخنفض معدل البقاء يف اجلرعات الثالث الوسطى اخنفاضاً
متعادالً ولكنه كان مرتفعاً يف اجلرعة القصوى ( 1ملغم/ل) .أما معدل الفقس فقد أتثر فقط
عند اجلرعة القصوى ( 1ملغم/ل) حيث حدث اخنفاض بنسبة  10يف املائة مقارنة ابألمساك
يف ا موعة احلاكمة .وزادت معدالت التشوهات (مبا يف ذلك تشوهات النمو التحلقي
واحلويصلة احملية واالستسقاء التاموري وتشوهات الذيل والقلب وتقوسات العمود الفقري
واالنتفا غري املناسب للمثانة اهلوائية) اعتماداً على اجلرعة املتناولة .كما أن معدل ضرابت
القلب وطول اجلسم اخنفض أيضاً عند التعرض هلذه املادة .وزادت مستوايت اجلذور احلرة
اعتماداً على اجلرعة يف األمساك اليت عرضت للدوديكان احللقي السداسي الربوم برتكيزات تزيد
عن  0.05ملغم/ل .وفيما يتعلق بعملية املوت املنظم للخالاي ،زاد الدوديكان احللقي السداسي
الربوم من ظهور أتثريات اجلينات الداعمة هلذه العملية (وهي اجلينات  ،53وابكس،
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وبوما ،وأابف ،1-وكسباس ،9-وكسباس ،)3-ومت التحقق من استجابة اجلينني األخريين
على مستوى األنزمي .أما اجلينان (أم دي أم 2-و سي إل )2-املضادان لعملية املوت املنظم
للخالاي فقد اخنفض أتثريمها بشكل كبري عند التعرض ألعلى تركيزات .وتظهر النتائج الكلية
أن الدوديكان احللقي السداسي الربوم احملمول ابملاء قد يسبب اإلجهاد التأكسدي يف أجنة
أمساك الزرد وخيفض معدالت البقاء عند جرعات تقل عن قابلية املزيج التقين للذوابن يف املاء.
والتأثري األخري مهم نظراً لتوثيق انتقاله من األم إىل النسل يف احليواانت البيوضة وكذلك يف
األمساك (نيهومل وآخرون 2008؛ جاسريز وآخرون 2005؛ لندستد  -إنكل وآخرون
 .)2006وأوضح هوه وآخرون ( )2009أيضاً قدرة هذه املادة على إحداث االجهاد
التأكسدي يف أجنة أمساك الزرد .وكان االجهاد التأكسدي الذي مت تقيمه على أساس تلف
أغشية اللبيدات (حتدث اآلاثر عند جرعات  0.5و 2.5و 10ملغم/ل) مصحوابً أيضاً بتأخر
يف عملية التفقيس (≤  0.5ملغم من الدوديكان احللقي السداسي الربوم/مل) وتغيريات
ال تعتمد على اجلرعة املتناولة ،يف نشاط األنزمي الفائق األكسدة املثبط للمواتز (أعلى عند
 0.1وأقل عند  2.5و 10ملغم/ل) وزايدة نشاط بروتينيات الصدمة احلرارية )( (Hsp70عند
≥  0.1ملغم/ل) .ويشري التأثري األخري على األرجح إىل زايدة يف نشاط إصالح الربوتينيات.
وابإلضافة إىل ذلك الحظ جانغ وآخرون ( )2008يف دراسة ألمساك املنوة الصينية النادرة
) (Gobiocyprinus rarusزايدة اثبتة يف اإلجهاد التأكسدي ويف اجلزيئات اخللوية الكبرية يف
الدماغ (اجلذور احلرة ،وتكون الكربونيل ،واملواد املتفاعلة مع محض الثيوابربتيوريك) وكرايت
الدم احلمراء (احلمض النووي الرين) عن طريق الدوديكان احللقي السداسي الربوم احملمول
ابملاء برتكيز يف نطاق  500- 100ميكروغم/ل (ملدة  42يوماً) .وتعطل عمل الغلواتثيون
اإلنزميي الواقي (اإلنزمي الواقي الفائق األكسدة املثبط للمواتز) والغلواتثيون الالإنزميي املضاد
لألكسدة عند تركيزات منخفضة حىت  10و 1ميكروغم/ل على التوايل .ونتج عن التعرض
ملدة أقصر قدرها  28يوماً تركيزات ذات أتثريات أعلى نوعاً ما .لكن نظراً ألن معظم الرتكيزات
املستخدمة يف هذه االختبارات كانت أعلى من ذوابنية هذه املادة يف املاء فإن هذه الدراسات
قد ال تكون مالئمة الستخالص عالقات بني االستجابة واجلرعات املتناولة أو لوضع عتبات
للسمية.
ويف األمساك ،تتمثل اآلليات اجلديدة املقرتحة لسمية الدوديكان احللقي السداسي الربوم يف
اخنفاض أيض الربوتني وحدوث تغيريات يف ديناميكية هيكل اخلالاي وآليات الدفاع اخللوية
(كلينغ وفورلني  .)2009وحديثاً ،ظهر أن هلذه املادة قدرة على إحداث مسية جينية وزايدة
موت اخلالاي يف حمار القاع )( (Macoma balthicaمسوالرز وبريغز .)2009
( ،UNEP/FAO/RC/CRC.13/INF/17/Rev.2الفرع  1-4-2من موجز املخاطر الصادر عن
جلنة استعراض امللواثت العضوية الثابتة).
تبني من اختبار متواصل أن الدوديكان احللقي السداسي الربوم سام للكائنات املائية مثل
َّ
برغوث املاء ( )Daphnia magnaعند التعرض لرتكيز ليس له أتثري مالحظ ،مبقدار 3.1
ميكروغم/ل ملدة  21يوماً.
ال يتسم الدوديكان احللقي السداسي الربوم بسمية حادة لألمساك :ففي أمساك الرتوتة القزحية،
مل تالحظ وفيات أو آاثر أخرى يف اختبار مسية استمر ملدة أربعة أسابيع يف تركيز بقرابة 6.8
ميكروغم/ل (الرتكيز املتوسط املقاس  2.5ميكروغم/ل).
( ،UNEP/FAO/RC/CRC.13/8الفرع  3-2-3من اإلخطار النروجيي).
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السمية املائية احلادة

السمك -الرتكيز املميت املتوسط
أمساك الرتوتة القزحية ( 96 -)Oncorhynchus mykissساعة ،الرتكيز املميت املتوسط
>  0.0068ملغم/ل (قيمة امسية أو >  0.0025ملغم/ل (تركيز متوسط مقيس).
وكالة محاية البيئة2005 ،؛ الربانمج الوطين لإلخطار بشأن املواد الكيميائية وتقييمها،
2012؛ ويرد اإلبالغ عنها يف مصدر اثنوي .دراسة تستند إىل املبادئ التوجيهية .أُجريت
وفقاً للمبادئ التوجيهية واملمارسات املختربية اجليدة اجلارية الصادرة عن وكالة محاية البيئة
ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي .ال توجد مسية عند حد قابلية الدوديكان
احللقي السداسي الربوم للذوابن يف املاء).
األمساك ذات اخلياشيم الزرقاء ( 96 ،Lepomis macrochirusساعة ،الرتكيز املميت املتوسط
>  100ملغم/ل (قيمة امسية).
وكالة محاية البيئة2005 ،؛ ويرد اإلبالغ عنها يف مصدر اثنوي بتفاصيل حمدودة عن الدراسة.
وتزيد القيمة عن حد قابلية الذوابن يف املاء).
مسك األيد ( 96 ،)Leuciscus idusساعة ،الرتكيز املميت املتوسط
(قيمة امسية).

>

 10 000ملغم/ل

(وكالة محاية البيئة ،2005 ،ويرد اإلبالغ عنها يف مصدر اثنوي بتفاصيل حمدودة عن
الدراسة .وتزيد القيمة عن قابلية الذوابن يف املاء).
برانمج العالقات اإليكولوجية بني الرتكيب والنشاط (إيكوسار) ،النسخة 10-1؛ ال توجد
آاثر عند التشبُّع :ولوغاريتم معامل التفرق ،وهو  5.6هلذه املادة الكيميائية ،يزيد عن حدود
لوغاريتم معامل التفرق يف منوذج العالقة بني الرتكيب والنشاط الذي يبلغ 5.0؛ وعدم وجود
آاثر عند التشبع متوقع هلذه النقاط النهائية .وترد فئات التخدر (مواد عضوية حمايدة) ألغراض
املقارنة؛ وسوف يستخدم برانمج التصميم من أجل البيئة يف منهجيته للتقييم أقل قيمة تقديرية
حمسوبة من فئات إيكوسار اليت تشمل أسلوب عمل أكثر حتديداً إزاء التخدر.
مسك الزرد ( )Brachydanio rerioمت تعريضه جلرعات تصل إىل صفر و 0.05و 0.1و0.5
و 1ملغم/ل ملدة تصل إىل  96ساعة.
• املوت املن ِظّم للخالاي ،حث اجلذور احلرة عند جرعات  ،0.1و 0.5و 1.0ملغم/ل.
• يؤدي التعرض للدوديكان احللقي السداسي الربوم إىل جهد أتكسدي وقد حيث على
املوت املنظَّم بسبب إشراك إنزميات كاسباس
• الرتكيز الذي ليس له أتثري ضار مالحظ =  0.05ملغم/ل
• أدري تركيز ذي أتثري مالحظ =  0.1ملغم/ل
(دينغ وآخرون2009 ،؛ دراسة تستند إىل املبادئ التوجيهية .أُخذت تفاصيل الدراسة من
خالصة هلا .وهذه الدراسة تتعلق بنقاط هنائية غري تقليدية للتصنيف يف فئات اخلطر.
وابإلضافة إىل ذلك ،فإن القيم اخلاصة ابلرتكيز الذي ليس له أتثري مالحظ وأدري تركيز ذي
أتثري مالحظ تزيد عن حد قابلية الذوابن يف املاء ومل تستخدم للتصنيف يف فئات اخلطر .ومن
املتوقع أالّ توجد أتثريات عند التشبع).
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براغيث املاء  -الرتكيز املميت املتوسط/الرتكيز الفعال املتوسط
براغيث املاء ( 48 - )Daphnia magnaساعة يف الرتكيز الفعال املتوسط >  0.0068ملغم/ل
(قيمة امسية) أو >  0.0032ملغم/ل (املتوسط املقاس)
وكالة محاية البيئة2005 ،؛ الربانمج الوطين لإلخطار بشأن املواد الكيميائية وتقييمها،
2012؛ ويرد اإلبالغ يف مصدر اثنوي .دراسة تستند إىل املبادئ التوجيهية أُجريت وفقاً
للمبادئ التوجيهية واملمارسات املختربية اجليدة اجلارية الصادرة عن وكالة محاية البيئة ومنظمة
التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي .وال توجد مسية عند حد ذوابن الدوديكان احللقي
السداسي الربوم يف املاء؛ ال توجد آاثر عند التشبُّع)
برغوث املاء ( 48 ،)D. magnaساعة ،الرتكيز الفعال املتوسط =  146ملغم/ل (قيمة امسية)
• كانت تركيزات االختبار االمسية  1 000 - 0.01ملغم/ل (وأحدمها أقل واآلخر
أعلى من قابلية الذوابن يف املاء)
القائمة األوروبية للمواد الكيميائية يف التجارة املتداولة2008 ،؛ ويرد اإلبالغ يف مصدر
اثنوي .دراسة تستند إىل املبادئ التوجيهية أُجريت وفقاً للمبادئ التوجيهية واملمارسات
املختربية اجليدة اجلارية الصادرة عن وكالة محاية البيئة ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان
االقتصادي .وتزيد القيمة عن قابلية الذوابن يف املاء).
براغيث املاء ( 48 )Daphniaساعة الرتكيز املميت املتوسط =  0.23ملغم/ل (قيمة تقديرية)
برانمج إيكوسار (النسخة 1.10؛ ال توجد آاثر عند التشبُّع :لوغاريتم معامل التفرق ،وهو
 5.6هلذه املادة الكيميائية ،يزيد عن لوغاريتم معامل التفرق يف منوذج العالقة بني الرتكيب
والنشاط الذي يصل إىل 5.0؛ وعدم وجود آاثر عند التشبُّع متوقع هلذه النقاط النهائية .وترد
فئات التخدر (مواد عضوية حمايدة) ألغراض املقارنة؛ وسوف يستخدم برانمج التصميم من
أجل البيئة يف منهجيته للتقييم أقل قيمة تقديرية حمسوبة من فئات إيكوسار اليت تشمل أسلوب
عمل أكثر حتديداً إزاء التخدر.

الطحالب اخلضراء :الرتكيز الفعال املتوسط

الطحالب البحرية ( 72 ،)Skeletonema costatumساعة للرتكيز الذي ليس له أتثري مالحظ
>  0.01ملغم/ل (>  10ميكروغم من الدوديكان احللقي السداسي الربوم)
•
•

الرتكيز الفعال املتوسط =  0.027ملغم/ل (الكتلة األحيائية)
الرتكيز الفعال املتوسط =  0.052ملغم/ل (معدل النمو)

(دجياردان وآخرون2005 ،؛ الوكالة األوروبية للمواد الكيميائية؛ 2008؛ ويرد اإلبالغ يف
مصدر اثنوي بتفاصيل حمدودة عن الدراسة).
الطحالب الدقيقة ( 96 ،)Pseudokirchneriella subcapitataساعة يف الرتكيز الفعال املتوسط
>  0.0068ملغم/ل (قيمة امسية) أو >  0.0037ملغم/ل (الرتكيز املتوسط املقاس).
(وكالة محاية البيئة2005 ،؛ الربانمج الوطين لإلخطار بشأن املواد الكيميائية وتقييمها،
2012؛ ويرد اإلبالغ عنها يف مصدر اثنوي .دراسة تستند إىل املبادئ التوجيهية جرت وفقاً
للمبادئ التوجيهية واملمارسات املختربية اجليدة اجلارية الصادرة عن وكالة محاية البيئة ومنظمة
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التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي .وال توجد ُمسية عند حد ذوابن الدوديكان احللقي
السداسي الربوم يف املاء .وال توجد آاثر عند التشبع)
الطحالب اخلضراء ( 96 )Chlorella spساعة ،الرتكيز الفعال املتوسط >  1.5ملغم/ل
وكالة محاية البيئة ،2005 ،والربانمج الوطين لإلخطار بشأن املواد الكيميائية وتقييمها،
2012؛ ويرد اإلبالغ عنها يف مصدر اثنوي .بتفاصيل حمدودة عن الدراسة .وال توجد مسية
عند حد ذوابن الدوديكان احللقي السداسي الربوم يف املاء .وال توجد آاثر عند التشبع)
الطحالب البحرية ( 72 )S. costatumساعة الرتكيز الفعال املتوسط
ملغم/ل ( 40.6ميكروغم/ل)

>

0.012-0.0093

وكالة محاية البيئة ،2005 ،والربانمج الوطين لإلخطار بشأن املواد الكيميائية وتقييمها،
2012؛ ويرد اإلبالغ عنها يف مصدر اثنوي .بتفاصيل حمدودة عن الدراسة .وال توجد مسية
عند حد ذوابن الدوديكان احللقي السداسي الربوم يف املاء .وال توجد آاثر عند التشبع).
الطحالب البحرية ( 96 )S. costatumساعة الرتكيز الفعال املتوسط >  0.0025ملغم/ل
(الوكالة األوروبية للمواد الكيميائية2008 ،؛ ويرد اإلبالغ عنها يف مصدر اثنوي بتفاصيل
وتكونت مادة االختبار من مركب من عينات الدوديكان احللقي
حمدودة عن الدراسةَّ .
السداسي الربوم من ثالثة مصانع وحتتوي على آيسومرات فراغية غري مرآوية بنسبة  6.0يف
املائة من آيسومر ألفا و 8.5يف املائة من اآليسومر بيتا و 79.1يف املائة من اآليسومر غاما؛
وكان جمموع الدوديكان احللقي السداسي الربوم  93.6يف املائة من مادة االختبار .ومل تظهر
آاثر عند أعلى تركيز مت اختباره)
الطحالب البحرية ( 72 )S. costatumساعة ،الرتكيز املتوسط الفعال
( 40.6ميكروغم/ل)
•
•

>

 0.0406ملغم/ل

الرتكيز الذي ليس له أتثري مالحظ >  0.0406ملغم/ل (الرتكيز الوحيد الذي مت
اختباره)
أدري تركيز ذي أتثري مالحظ = مل يتم تعريفه

(دجياردان وآخرون( 2004 ،كما مت االستشهاد به يف :الوكالة األوروبية للمواد الكيميائية،
2008؛ والربانمج الوطين لإلخطار بشأن املواد الكيميائية وتقييمها)2012 ،؛
ويرد اإلبالغ عنه يف مصدر اثنوي بتفاصيل حمدودة عن الدراسة :ومل يتم التعرف على أدري
تركيزات ذات أتثري مالحظ .ومت اختبار تركيز واحد عند حد الذوابن يف املاء؛ ال توجد آاثر
عند التشبع)

الطحالب

()Thalassiosira pseudonana

 0.37ملغم/ل

 72ساعة ،الرتكيز الفعال املتوسط

>

-0.05

(وولش وآخرون( 1987 ،كما مت االستشهاد به يف وكالة محاية البيئة)2005 ،؛ الربانمج
الوطين لإلخطار بشأن املواد الكيميائية وتقييمها)2012 ،؛ ويرد اإلبالغ عنه يف مصدر
اثنوي بتفاصيل حمدودة عن الدراسة .وال توجد مسية عند حد ذوابن الدوديكان احللقي
السداسي الربوم يف املاء).
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الطحالب اخلضراء ( 96 )Scenedesmus subspicatusساعة ،الرتكيز الفعال املتوسط > 500
ملغم/ل
•

ال توجد آاثر على كبح النمو

(سيبيل  -ساور وبياس  ،1987كما استشهد به يف القائمة األوروبية للمواد الكيميائية
التجارية املتداولة)2008 ،؛ ويرد اإلبالغ عنه يف مصدر اثنوي .دراسة تستند إىل املبادئ
التوجيهية جرت وفقاً للمبادئ التوجيهية واملمارسات املختربية اجليدة اجلارية الصادرة عن وكالة
محاية البيئة ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي .وتزيد القيمة عن قابلية الذوابن
يف املاء).
الطحالب اخلضراء  96يف ساعة الرتكيز الفعال املتوسط =  0.29ملغم/ل (قيمة تقديرية)
(برانمج إيكوسار ،النسخة 1.10؛ يزيد التأثري التقديري عن قابلية الذوابن يف املاء اليت تبلغ
 0.66ملغم/ل ،ولكن ليس مبقدار عشرة أضعاف وفق ما يتطلبه برانمج إيكوسار ليمكن
اعتباره بدون آاثر عند التشبع.
وترد فئات التخدر (مواد عضوية حمايدة) ألغراض املقارنة؛ وسوف يستخدم برانمج التصميم
من أجل البيئة يف منهجيته للتقييم أقل قيمة تقديرية حمسوبة من فئات إيكوسار اليت تشمل
أسلوب عمل أكثر حتديداً إزاء التخدر).

السمية املائية املزمنة

األمساك  -القيم املزمنة
أمساك الرتوتة القزحية ( 88 )Oncorhynchus mykissيوماً الرتكيز الذي ليس له أتثري
مالحظ >  0.0037مغ/ل (آيسومر غاما للدوديكان احللقي السداسي الربوم) فرتة التفقيس:
 27يوماً.
• بعد  61يوماً من الفقس مل تظهر أية آاثر على جناح عملية التفقيس ،والوقت حىت
القدرة على الطفو ،وبقاء الريقات ،وبقاء أو منو صغار السمك
(دروتر وآخرون2001 ،؛ وكالة محاية البيئة2005 ،؛ يرد اإلبالغ يف مصدر اثنوي .دراسة
تستند إىل املبادئ التوجيهية جرت وفقاً للمبادئ التوجيهية واملمارسات املختربية اجليدة اجلارية
الصادرة عن وكالة محاية البيئة ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي؛ ومل ميكن حتديد
أدري تركيز ذي أتثري مالحظ وأقصى تركيز سام مقبول بسبب عدم وجود مسية ،ولكن مت
اعتبارمها >  0.0037أو  0.0068مغ/ل (أكثر من ضعف قابلية ذوابن الدوديكان احللقي
السداسي الربوم آبيسومر غاما يف املاء) .ومل يكن الدوديكان احللقي السداسي الربوم ساماً
بصورة مزمنة ألمساك الرتوتة القزحية يف تركيز عند أو فوق حدود قابليته للذوابن).
األمساك  -القيمة املزمنة =  0.043ملغم/ل (تقديرية)
برانمج إيكوسار ،النسخة 10-1؛ وترد فئات التخدر (مواد عضوية حمايدة) ألغراض املقارنة؛
وسوف يستخدم برانمج التصميم من أجل البيئة يف منهجيته للتقييم أقل قيمة تقديرية حمسوبة
من فئات إكوسار اليت تشمل أسلوب عمل أكثر حتديداً إزاء التخدر.
مسك املنوة الصيين النادر  -28 ،-14و -42يوماً للتعرض للدوديكان احللقي السداسي
الربوم احمللول يف املاء مبقدار  0.5-0.1ملغم/ل
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•
•
•
•

إنزميات الكبد املستحثة (مقيسة ابلعالمتني البيولوجيتني إيثوكسي ريزورفني ديثيليز
( )ERODوبنتوكسي ريزورفني ديثيليز ()PROD
اإلجهاد التأكسدي املستحث يف مخ السمك (حسب قياسه ابجلذور احلرة ()ROS
واملواد املتفاعلة مع حامض الثيوابربتوريك (.)TBARS
 28يوماً الرتكيز الذي ليس له أتثري مالحظ =  0.5ملغم/ل
 42يوماً أدري أتثري تركيز ذي أتثري مالحظ =  0.1ملغم/ل

(جانغ وآخرون2008 ،؛ وترد تفاصيل الدراسة يف خالصة .وتزيد القيم عن قابلية الذوابن
يف املاء .وهذه الدراسة تتعلق بنقاط هنائية غري تقليدية للتصنيف يف فئات اخلطر .وابإلضافة
إىل ذلك ،فإن قيم أدري تركيز ذي أتثري مالحظ تزيد عن حد قابلية الذوابن يف املاء ولن
تستخدم للتصنيف يف فئات اخلطر .ومل يتم التعرف على الرتكيز الذي ليس له أتثري مالحظ).

براغيث املاء -القيمة املزمنة
براغيث املاء ( 21 )D. magnaيوماً اختبار مسية دورة احلياة .كانت تركيزات االختبار االمسية
 ،0.85و 1.7و 3.4و 13.6ميكروغم/ل؛ وكانت تركيزات االختبار املقاسة هي ،0.87
و ،1.6و ،3.1و 5.6و 11ميكروغم/ل.
•
•

أدري تركيز ذي أتثري مالحظ =  0.0056ملغم/ل ( 0.0042ملغم/ل متوسط
هندسي؛ أطوال متوسطة أقل)
الرتكيز الذي ليس له أتثري مالحظ =  0.0031ملغم/ل (مت قياس الدوديكان
احللقي السداسي الربوم آبيسومر فراغي غاما)

(دروتر وكروغر( 1998 ،كما استُشهد به يف القائمة األوروبية للمواد الكيميائية التجارية
املتداولة2008 ،؛ وكالة محاية البيئة2005 ،؛ والربانمج الوطين لإلخطار بشأن املواد
الكيميائية وتقييمها)2012 ،؛ ويرد اإلبالغ يف مصدر اثنوي .دراسة تستند إىل املبادئ
التوجيهية جرت وفقاً للمبادئ التوجيهية واملمارسات املختربية اجليدة اجلارية الصادرة عن وكالة
محاية البيئة ومنظمة التعاون والتنمية يف امليدان االقتصادي .يف نطاق قابلية الذوابن يف املاء.
أتلفت مادة االختبار من مركب من عينات الدوديكان احللقي السداسي الربوم من ثالثة
مصانع وحتتوي على آيسومرات فراغية غري مرآوية بنسبة  6يف املائة آيسومر ألفا و 8.5يف
املائة آيسومر بيتا و 79.1يف املائة آيسومر غاما .وكان جمموع الدوديكان احللقي السداسي
الربوم  93.6يف املائة من مادة االختبار .أطوال أقل ،الوزن اجلاف وأعداد أقل لوحظت يف
املعرضة جلرعة  0.011ملغم/ل).
حالة الرباغيث َّ
براغيث املاء القيمة املزمنة =  0.0059ملغم/ل (تقديرية)
(برانمج إيكوسار ،النسخة 10-1؛ وترد فئات التخدر (مواد عضوية حمايدة) ألغراض
املقارنة؛ وسوف يستخدم برانمج التصميم من أجل البيئة يف منهجيته للتقييم أقل قيمة تقديرية
حمسوبة من فئات إيكوسار اليت تشمل أسلوب عمل أكثر حتديداً إزاء التخدر.

الطحالب اخلضراء  -القيمة املزمنة

الطحالب اخلضراء  -القيمة املزمنة =  0.38مغ/ل (تقديرية)
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(برانمج إيكوسار ،النسخة 10-1؛ يزيد مستوى التأثري عن قابلية الذوابن يف املاء اليت تبلغ
 0.66ملغم/ل ،ولكن ليس مبقدار عشرة أضعاف وفق ما يتطلبه برانمج إيكوسار ليمكن
اعتباره بدون آاثر عند التشبع.
وترد فئات التخدر (مواد عضوية حمايدة) ألغراض املقارنة؛ وسوف يستخدم برانمج التصميم
من أجل البيئة يف منهجيته للتقييم أقل قيمة تقديرية حمسوبة من فئات إيكوسار اليت تشمل
أسلوب عمل أكثر حتديداً إزاء التخدر.

دود األرض  -السمية شبه املزمنة

الديدان السوداء ( 28 )Lumbriculus variegatesيوماً يف اختبار بيولوجي على الرواسب
مطعمة وقدمية) اليت حتتوي على الدوديكان احللقي السداسي الربوم عند مستوايت
(رواسب ّ
 0.05و 0.5و 5و 50و 500ملغم/كغم من الوزن اجلاف (قيمة إمسية)
•
•
•

أدري تركيز ذي أتثري مالحظ =  28.7ملغم/كغم (معدل الظهور)
الرتكيز الذي ليس له أتثري مالحظ =  3.2ملغم/كغم من الوزن اجلاف
متوسط عدد البيض يف اجليل األول نقر كثرياً عند أعلى تركيز ( 159ملغم/كغم
من الوزن اجلاف).

(القائمة األوروبية للمواد الكيميائية التجارية املتداولة2008 ،؛ أوتكن وآخرون2001 ،؛
وجرت هذه الدراسة بعكس مشروع املبدأ التوجيهي  218الصادر عن منظمة التعاون والتنمية
يف امليدان االقتصادي ،وكان الرتسيب الصناعي حبجم احلبوب اخلشنة (2 000-100
ميكروغم) ومصادر كربونية أخرى (القراص الشائك وأوراق شجر احلور) (وجاء يف القائمة
األوروبية للمواد الكيميائية التجارية املتداولة أن النتائج اخلاصة مبجموع الظهور ومعدل الظهور
مل تعترب صحيحة لغرض تقييم املخاطر بسبب التباينات الكبرية يف العينة املرجعية من
املذيبات).
( ،UNEP/FAO/RC/CRC.13/INF/18وكالة محاية البيئة يف الوالايت املتحدة :بدائل
الدوديكان احللقي السداسي الربوم يف مثبطات اللهب)
3-2-4

4-2-4
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حنل العسل
وغريه من
مفصليات
األرجل

ديدان األرض

معلومات غري متوفرة

قامت خمتربات  )2003( ABCبتقييم مسية الدوديكان احللقي السداسي الربوم على املدى
الطويل يف ديدان األرض حيث قيس معدل البقاء والتكاثر يف ديدان الكليتالت البالغة
( )Eisenia fetidaبعد  56يوماً من التعرض للمزيج التقين .وقد ُمزج للدوديكان احللقي
السداسي الربوم جافاً يف وسط يتألف من تربة صناعية برتكيزات قدرها  78.5إىل 500
ملغم/كغم من وزن الرتبة اجلافة .ويف هذه الدراسة كان الرتكيز الذي ليس له أتثري مالحظ
على البقاء والتكاثر هو  4 190و 128ملغم/كغم من الرتبة اجلافة على التوايل .وأعيد
حساب الرتكيز الذي ليس له أتثري مالحظ على التكاثر فيما بعد فوجد أنه  59ملغم/كغم
من الرتبة اجلافة نظراً ألن الرتبة اليت استُخدمت يف البداية كانت حتتوي على كمية أكرب من
املواد العضوية مقارنة ابلرتبة القياسية (ا لس الوزاري اإلسكندانيف)2008 ،

( ،UNEP/FAO/RC/CRC.13/INF/17/Rev.2الفرع  2-4-2من موجز املخاطر الصادر عن
جلنة استعراض امللواثت العضوية الثابتة).
5-2-4

أبلغت الدراسة الوحيدة اليت أُجريت عن آاثر الدوديكان احللقي السداسي الربوم على
الكائنات
الدقيقة يف الرتبة الكائنات الدقيقة يف الرتبة عن تركيز ليس له أتثري مالحظ يبلغ >  750ملغم/كغم من الوزن
اجلاف ابستعمال إنتاج النرتات كنقطة هنائية للتقييم (إي سي .)2007 ،
( ،UNEP/FAO/RC/CRC.13/INF/17/Rev.2الفرع  2-4-2من موجز املخاطر الصادر عن
جلنة استعراض امللواثت العضوية الثابتة).

6-2-4

النبااتت
األرضية

5
1-5

البياانت غري متوفرة

التعرض البيئي/تقييم املخاطر
الفقارايت األرضية تُشري نتائج الدراسات جمتمعة إىل أن هناك أسباب تدعو إىل القلق بشأن اآلاثر اإلجنابية
والتطورية على الطيور الربية ،ألن اجلرعة  800اننوغم/غم من الوزن الرطب اليت أحدثت
أتثريات كما جاءت الدراسات اليت أجراها مارتنسون وفريين (انظر :الفريق األورو لصناعة
مثبطات اللهب املربومة ،2009 ،لالطالع على عرض عام) وهي أتثريات تشبه ما سبق
مالحظته يف الطيور الربية يف وسط أورواب واملنطقة القطبية النروجيية ،أي (كبد) طائر الغاق:
احلي ،و(بيض) طائر خطاف البحر7 100-330 :
 1 320-138اننوغرام من الوزن ّ
احلي (موريس وآخرون)2004 ،؛ و(كبد) طيور النورس اجللوكية:
اننوغم/غم من الوزن ّ
احلي و(كبد) طيور النورس السوداء الظهر الكبرية:
 15 027-195اننوغم/غم من الوزن ّ
احلي (وكالة املنا والتلوث النروجيية،
 3 699 -1 881اننوغم/غم على غم من الوزن ّ
)2007؛ و(كبد) طيور النورس اجللوكية 75.6 :اننوغم/غم من الوزن الرطب (فريو وآخرون،
.)2007
( ،UNEP/FAO/RC/CRC.13/INF/17/Rev.2الفرع  3-4-2من موجز املخاطر الصادر
عن جلنة استعراض امللواثت العضوية الثابتة).
األولية احلديثة املتعلقة بطيور العاسوق احملبوسة على دالالت أخرى مثرية
تنطوي البياانت َّ
للقلق وتُشري إىل خطر وجود آاثر إجنابية وتطورية يف مناطق املصدر .وتوحي االستنتاجات
املأخوذة من مارتينسون وآخرين (ديوكسني2010 ،ج) وفريين وآخرين (ديوكسني
2010ب) أبن هناك ما يدعو إىل القلق بشأن حدوث آاثر إجنابية وتطورية على الطيور
تغريات مومسية يف خمزوانت الدهون
تتعرض له الطيور الربية من ُّ
الربية ،ليس فقط بسبب ما َّ
وبسبب انتقاهلا املالحظ إىل البيض ،ولكن أيضاً ألن التأثريات اليت أحدثتها جرعة 800
اننوغم/غم من الوزن الرطب وما اعقبها من تركيزات الدوديكان احللقي السداسي الربوم يف
البيض اليت قيست يف هذه الدراسةُ ،متاثل التأثريات اليت سبق مالحظتها يف الطيور الربية يف
احلي ،وبيض طيور
أورواب الوسطى ،أي كبد طيور الغاق 1 320-138 ،اننوغم من الوزن ّ
احلي (موريس وآخرون .)2004 ،ويف
خطاف البحر 7 100-330 ،اننوغم من الوزن ّ
هذه الدراسة ،أدى إعطاء  800اننوغم/غم من الوزن الرطب من تركيبة الدوديكان احللقي
السداسي الربوم التقين يف زيت القرطم ملدة  21يوم تليها فرتة تطهري ملدة  25يوماً إىل
جرعات داخلية ذات صلة ابلبيئة ،أي جمموع آيسومرات الدوديكان احللقي السداسي الربوم
احلي ( 20اننوغم/غم من الوزن الرطب) يف الكبد
الذي بلغ  934.8اننوغم/غم من الوزن ّ
احلي ( 181.5اننوغم/غم من الوزن الرطب) يف البيض
و 4 216.2اننوغم/غم من الوزن ّ
(حيث بلغ مستوى الدوديكان احللقي السداسي الربوم أبيزومر ألفا  164اننوغم/غم من
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الوزن الرطب يف البيض) (الفريق األورو لصناعة مثبطات اللهب املربومة2009 ،ب ،مجعية
السمية البيئية والكيمياء.)2009 ،
وميكن أن تنشأ أتثريات معطلة لعمل الغدد الصماء نتيجة التعرض جلرعة منخفضة وتتوقف
إىل حد كبري على توقيت التعرض (منظمة الصحة العاملية والربانمج الدويل للسالمة
الكيميائية .)2002 ،وتُشري دراسة طيور العاسوق األمريكية (الفريق األورو لصناعة
مثبطات اللهب املربومة 2009ب ،ديوكسني 2010ج) أيضاً إىل خطر حدوث آاثر إجنابية
وتطورية يف الطيور الربية ابملناطق النائية حيث كانت اجلرعات الداخلية ( 164اننوغم/غم
من الوزن الرطب لأليزومر ألفا) اليت أدت إىل أتثريات كما يرد يف الدراسات اليت أجراها
مارتنسون وفريين (الفريق األورو لصناعة مثبطات اللهب املربومة2009 ،ب) أقل من
اجلرعات الداخلية اليت لوحظت يف الطيور الربية يف املنطقة القطبية النروجيية واليت بلغت
 15 027-195اننوغم/غم من الوزن احل ّي يف (كبد) النورس اجلالوكي؛ و699-1 881
 3اننوغم/غم من الوزن احلي يف (كبد) طيور النورس السوداء الظهر الكبرية (وكالة املنا
والتلوث النروجيية)2007 ،؛ بينما بلغت  75.6اننوغم/غم من الوزن الرطب يف (كبد)
النورس اجلالوكي (فريو وآخرون .)2007 ،وقد كشف موير وآخرون ( )2004عن تركيزات
أيزومرات الدوديكان احللقي السداسي الربوم يف الطبقة الدهنية حلوت بيلوغا
( )Delphinapterus leucasيف املنطقة القطبية الكندية يف عام  ،2001وهي من األنواع
تبني أهنا ترتاوح بني  18-9.8اننوغم/غم من الوزن
احملمية مبوجب اتفاقية األنواع املهاجرة ،و َّ
احلي .واكتشف موير وآخرون ( )2006مستوايت من الدوديكان احللقي السداسي الربوم
ّ
يف األنسجة الدهنية للدببة القطبية ( )Ursus maritimusيف عدة ُتمعات يف املنطقة القطبية
الشمالية يف عام  .2002ووجدوا أعلى املستوايت يف إانث الدببة يف منطقة سفالبارد (109
احلي) ومل تبحث هذه الدراسات اآلاثر على الدببة القطبية والثدييات
اننوغم/غم من الوزن ّ
البحرية األخرى.
( ،UNEP/FAO/RC/CRC.13/INF/17/Rev.2الفرع  6-4-2من موجز املخاطر الصادر عن
جلنة استعراضات امللواثت العضوية الثابتة)
2-5
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األنواع املائية

تُظهر مقارنة للرتكيزات املقيسة يف أنسجة وأعضاء املفرتسات (السمكية) ،اليت يؤدي الرتكيز
غري املؤثر املتوقع فيها إىل حدوث تسمم اثنوي فيها من الدوديكان احللقي السداسي الربوم
أن الرتكيزات يف األمساك تتجاوز الرتكيز غري املؤثر املتوقع البالغ  5مغ/كغ من غذاء املفرتسات
(الثدييات والطيور) سواء كانت قريبة من املصادر الثابتة احمللية أو مناطق املصدر .ويف املناطق
القريبة من املصادر الثابتة مثل هنر سكرين ابململكة املتحدة وحوض هنر الشيلت يف بلجيكا،
مت قياس تركيزات من الدوديكان احللقي السداسي الربوم تزيد عن  5ملغم/كغم من الوزن
الرطب يف األمساك (األنقليس والرتوتة البين) .كما مت قياس تركيزات أعلى من الرتكيز غري
املؤثر املتوقع يف الثدييات البحرية وكان أعالها  6.4ملغم/كغم من الوزن الرطب لكل اجلسم
يف خنازير املرافئ من اململكة املتحدة (االحتاد األورو  .)2008 ،وهناك أتييد آخر الحتمال
خطر الدوديكان احللقي السداسي الربوم على احلياة الربية ابلقرب من النقاط الثابتة احمللية
ومناطق املصدر ،ويتمثَّل ذلك يف ترسبات اجلسم/األنسجة على أساس تقييمات اخلطر اليت
وضعها الفريق األورو لصناعة مثبطات اللهب املربومة 2009ب) .واجلدير ابملالحظة أن
الشرحية العلوية الثالثة من بياانت الرصد املستخدمة يف التقييم تتجاوز الرتكيز غري املؤثر املتوقع
املستند إىل خملفات هذه املادة واملسبب للسمية يف أمساك املياه العذبة والثدييات ،كما أن
احلد العلوي من بياانت الرصد اخلاصة ابلطيور يدخل أيضاً يف هذا النطاق.

وقد اكتُشف الدوديكان احللقي السداسي الربوم يف كثري من األنواع القطبية (الفقارايت
والطيور األمساك والثدييات األرضية والبحرية) .وأُبلغ عن أن املستوايت يف مسك القد القطن
من سفالبارد (ابملنطقة القطبية الشمالية النروجيية) بلغت  2.87 - 1.38اننوغم/غم من
وزن املواد الدهنية (انظر جداول املستوايت واآلاثر يف الوثيقة
 .)UNEP/POPS/POPRC.6/INF/25وتُشري نتائج اختبارات الدوديكان احللقي السداسي
الربوم يف األمساك يف املناطق النائية إىل أن هذه املادة تنطوي على إمكانية إحداث أتثريات
على الغدد الصماء ابلنظر إىل أن الدراسات املختربية اليت أجراها لوور ومورك ()2007
وابالس وآخرون ( 2008و )2010تُظهر حدوث أتثري على حمور الغدة الدرقية أبمساك
الساملويد.
( ،UNEP/FAO/RC/CRC.13/INF/17/Rev.2الفرع  6-4-2من موجز املخاطر الصادر عن
جلنة استعراض امللواثت العضوية الثابتة).
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موجز  -تقييم
املخاطر الشامل

يقاوم الدوديكان احللقي السداسي الربوم التحلل يف البيئة وله قدرة عالية على الرتاكم
والتضخم بيولوجياً يف السالسل الغذائية .ويبدو أن األيزومر ألفا أكثر ثبااتً من بني أيزومرات
الدوديكان احللقي السداسي الربوم ويتضخم بيولوجياً بدرجة أكرب مقارنة ابأليزومرين بيتا
وغاما .وينتشر الدوديكان احللقي السداسي الربوم على نطاق واسع يف البيئة العاملية ويف
الكائنات احلية ،وتوجد مستوايت عالية منه يف املفرتسات العليا وأنواع مهددة أخرى ابلقطب
الشمايل .وتتزايد الكمية الكلية املتسربة من هذه املادة يف كل املناطق اليت مشلها البحث.
ولكن الكتل الثابتة املتزايدة من مواد اإلنشاء قد تكون مصادر طويلة األجل هلذه املادة يف
البيئة كما أن هذه الكتل تطلق كميات أكرب من هذا املركب عند تدمريها أو ترميمها يف
املستقبل .وميكن أن تكون الكميات املتسربة أثناء عملية إعادة تدوير مواد اإلنشاء واألجهزة
اإللكرتونية ذات أمهية ،ويرجح أن تزداد هذه الكميات يف املستقبل .ويبدو أن االُتاه العام
هو وجود األيزومر ألفا بصورة غالبة يف املستوايت الغذائية العليا ،يف حني يبدو األيزومر
غاما هو األيزومر الرئيسي يف املستوايت الغذائية الدنيا .ويبدو أن األيزومر ألفا هو السائد
يف األنسجة البشرية يف عموم ا تمعات السكانية .وتركز معظم الدراسات املتعلقة بسمية
الدوديكان احللقي السداسي الربوم على خالئطها ،والبياانت املتاحة عن السمية احملددة
لأليزومرات الفراغية حمدودة للغاية.
ويعترب الدوديكان احللقي السداسي الربوم ساماً جداً لألحياء املائية ،وهناك خطر من حدوث
أتثريات ضارة يف الثدييات البحرية واألمساك يف املناطق ا اورة للمصادر الثابتة واملناطق اليت
يوجد فيها مستوايت أساسية عالية من هذه املادة .وتتجاوز مستوايت الرتكيز املقيسة يف
الكائنات احلية الرتكيز غري املؤثر املتوقع اخلاص ابآلاثر الثانوية وقدره  5مغ/كغ من الوزن
الرطب كما ورد يف تقييم املخاطر الصادر عن االحتاد األورو خبصوص هذه املادة (االحتاد
األورو  .)2008وقد مت التوصل إىل استنتاج أن املستوايت يف الطيور ابملناطق األوروبية،
اليت هبا مستوايت أساسية مرتفعة ،أو ابلقرب من املصادر الثابتة احمللية ،هي مستوايت
تقرتب من مستوايت عتبة اآلاثر الضارة .وخبصوص أنواع الطيور ،تفيد البياانت األولية
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املأخوذة من دراسات حديثة حبدوث أتثريات منها اخنفاض ُمسك قشرة البيض واخنفاض
معدل النمو والبقاء .وهناك إشارات أخرى مثرية للقلق وتنطوي البياانت األولية احلديثة
املتعلقة بطيور العاسوق احملبوسة على إشارات أخرى مثرية للقلق وتتعلق خبطر وجود آاثر
إجنابية وتطورية على الطيور الربية .وتشري املؤلفات املتاحة القدمية منها واحلديثة إىل أن
الدوديكان احللقي السداسي الربوم ميكن أن حيدث أتثريات يف الثدييات وأن التعرض له
سواء كان مزمناً أم متكرراً ،جبرعات عالية أو منخفضة ،قد تسبب أتثريات واسعة النطاق
ورمبا حادة ،خصوصاً على نظام الغدد الصماء واألعصاب وعلى النسل خالل املراحل األوىل
من النمو .وهلذه املادة قدرة على التداخل مع حمور هرموانت اهلايبوثالمس والغدتني النخامية
والدرقية مسببة أتثريات إجنابية وتطورية .وكثري من هذه التأثريات ينتقل عرب األجيال ويؤثر
على اآلابء والنسل معاً .وينتقل هذا املركب من األم إىل أطفال سواء يف البشر أم يف احليواانت
الربية.
وابإلضافة إىل نتائج الدراسات اليت أجريت على احليواانت احلية ،هناك عدد كبري من
الدراسات املختربية اليت تبني كيف ميكن هلذا املركب عند امتصاصه أن يؤثر على العمليات
البيولوجية مثل االستقرار الداخلي للخالاي وترميم الربوتينات واأليض ونظام اإلشارات داخل
اخلالاي وعمليات الغدد الصماء واألعصاب .وتعزز هذه الدراسات الفهم السائد أبن التعرض
هلذه املادة حيدث أتثريات عديدة على صحة اإلنسان والبيئة ،وينبغي أن يؤخذ هذا األمر
بعني االعتبار أيضاً عند النظر يف مسية الدوديكان احللقي السداسي الربوم.
( ،UNEP/FAO/RC/CRC.13/INF/17/Rev.2الفرع  3من موجز املخاطر الصادر عن جلنة
استعراض امللواثت العضوية الثابتة).
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املرفق  - 2تفاصيل اإلجراء التنظيمي النهائي املبلغ عنه
اسم البلد :الياابن
1

التاريخ الفعلي (أو

 1أاير/مايو

التواريخ الفعلية) لدخول
اإلجراءات حيز التنفيذ

اإلح ت تتال ت تتة إىل التتوث تي تق ت تتة قانون الرقابة على املواد الكيميائية واألمر التنفيذي للقانون
التنظيمية

2

تفاصيل موجزة عن
اإلجراء التنظيمي

وحيظر تصنيع
ُمسيت هذه املادة الكيميائية ابعتبارها مادة كيميائية حمدَّدة من الفئة األوىلُ .
هذه املادة الكيميائية أو استريادها أو استعماهلا.

النهائي (اإلجراءات
التنظيمية النهائية)
يستند اإلجراء التنفيذي إىل القلق املتعلق بصحة اإلنسان.

3

مسوغات هذا اإلجراء

4

أستتاإل اإلدراج يف املرفق ُاختذ اإلجراء التنظيمي حلماية صحة اإلنسان .ويستند اإلجراء التنظيمي إىل تقييم خماطر
أخذ يف االعتبار الظروف السائدة يف الياابن.
الثالث

 1-4تقييم املخاطر

هذه املادة الكيميائية مادة اثبتة وتتس ـ ـ ـ ـ ـ ــم بدرجة عالية من الرتاكم البيولوجي ،وتنطوي
على مسية طويلة األجل للبش ـ ـ ــر ( ،UNEP/FAO/RC/CRC.13/8الفرع  1-2-4-2من
اإلخطار الياابين).
وعندما تُدرج مادة يف اتفاقية اس ـ ـ ـ ـ ـ ــتكهومل وهي مطروحة يف الس ـ ـ ـ ـ ـ ــوق يف الياابن ،تقوم
احلكومة الياابنية بتقييم خماطر تلك املادة وخماطرها احملتملة من أجل إرشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاد التدابري
التنظيميــة .وقـ َّـدم ـت اليــاابن هــذا التقييم الــداخلي للمخــاطر مقرتانً بوثيقــة موجز خمــاطر
ال ــدوديك ــان ا حللقي الس ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــداس ـ ـ ـ ـ ـ ــي الربوم ،بوص ـ ـ ـ ـ ـ ــفه ــا معلوم ــات داعم ــة ،يف الوثيق ــة
 .UNEP/FAO/RC/CRC.13/INF/17/Rev.2ويرد موجز خمتصر ابإلنكليزية لذلك التقييم
احمللي للمخاطر إىل جانب جدول مبحتوايت تقييم املخاطر.
واستند التقييم الداخلي للمخاطر إىل بياانت رصد تعود إىل الفرتة املمتدة من السنة املالية
 2009إىل السنة املالية  ،2012ويُظهر عدداً من املواقع اليت ترتفع فيها املخاطر
اإليكولوجية ،بينما ال توجد مواقع تتعرض فيها صحة البشر للخطر .وقد مشل تقييم
املخاطر تقييماً الحتماالت وقوع الضرر استناداً إىل بياانت الرصد ،وتقييماً للتعرض
وتقديراً للمخاطر استناداً إىل تقديرات إطالق املادة يف البيئة ،املستمدة من بياانت
التصنيع.
ويُشري اإلخطار الوارد من الياابن إىل أن اإلجراء التنظيمي ُأختذ على أساس تقييم للمخاطر
أو احتماالت وقوع الضرر ويستشهد ابلتحديد بوثيقة موجز املخاطر بشأن الدوديكان
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احللقي السداسي الربوم اليت أعدهتا جلنة استعراض امللواثت العضوية الثابتة
( ،UNEP/FAO/RC/CRC.13/8الفرع  1-4-2من اإلخطار الياابين) .وتستشهد وثيقة
جلنة استعراض امللواثت العضوية الثابتة بدراسة ايابنية (كاكيموتو وآخرون)2008 ،
توصلت إىل أن مستوايت الدوديكان احللقي السداسي الربوم يف اللنب البشري تبدو
وكأهنا مرآة تعكس استهالك تلك املادة يف السوق .فقد كانت مستوايت الدوديكان
احللقي السداسي الربوم يف لنب األمهات الياابنيات (من عمر  29- 25سنة) أقل من
حدود الكشف يف مجيع العينات اليت ُمجعت خالل فرتة العشر سنوات املمتدة من عام
 1973إىل عام  ،1983مث ارتفعت تلك املستوايت ابتداءً من عام  .1988ويف الفرتة
 2006-1988أكتُشف اآليسومر ألفا للدوديكان احللقي السداسي الربوم يف مجيع
العينات اإلحدى عشرة ا َّمعة مبستوايت ترتاوح من  1.9-0.4اننوغم/غم من الوزن
السائل .وكان متوسط جمموع تركيزات الدوديكان احللقي السداسي الربوم يف الفرتة
 2006-2000يرتاوح من  1إىل  4اننوغم/غم من الوزن السائل.
( ،UNEP/FAO/RC/CRC.13/INF/17/Rev.2الفرع  2-3-2من وثيقة موجز املخاطر).
وتذكر وثيقة موجز املخاطر أن احتماالت السمية التطورية والعصبية للدوديكان احللقي
السداسي الربوم اليت لوحظت أثناء الدراسات على احليواانت تدعو إىل القلق عند النظر
يف املخاطر على صحة البشر ،وخاصة ابلنسبة لألجنة واألطفال الصغار
( ،UNEP/FAO/RC/CRC.13/INF/17/Rev.2الفرع  6-4-2من وثيقة موجز املخاطر)
املخاطر على صحة اإلنسان
 2-4املعايري املستخدمة
الصلة ابلدول واألقاليم األخرى
صلتها ابلدول واألقاليم مل يُق ِّدم الطرف صاحب اإلخطار معلومات عن الصلة ابلدول واألقاليم األخرى
األخرى

5

6
7
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البدائل

إدارة النفاايت
غري ذلك

مل يُق ِّدم الطرف صاحب اإلخطار معلومات عن بدائل الدوديكان احللقي السداسي
الربوم
مل يُق ِّدم الطرف صاحب اإلخطار معلومات عن إدارة نفاايت الدوديكان احللقي
السداسي الربوم أو املواد اليت حتتوي عليه.
ال يوجد

اسم البلد :النرويج
1

التاريخ الفعلي (التواريخ  9متوز/يوليه 2016

الفعلية) لدخول

اإلجراءات حيز التنفيذ
اإلحالة إىل الوثيقة

يرد تنظيم الدوديكان احللقي السداسي الربوم يف الفصل  4من الالئحة املتعلقة ابلتقييدات
على تصنيع املواد الكيميائية وغريها من املنتجات اليت تُش ِّكل خطراً على صحة البشر
والبيئة واستريادها وطرحها يف األسواق ،قانون (الئحة تنظيم املنتجات) رقم  922الصادر
يف حزيران/يونيه  ،2004والذي ُميثِّل تنفيذ النرويج لالئحة املفوضية األوروبية رقم
 2004/850الصادرة عن الربملان األورو وا لس املعين ابمللواثت العضوية الثابتة ،وتنفيذ
تعديل املرفق األول لالئحة املفوضية (االحتاد األورو )  2016/293املؤرخة 1
آذار/مارس .2016

تفاصيل موجزة عن

الئحة تقييد إنتاج املنتجات االستهالكية اليت حتتوي على الدوديكان احللقي السداسي
معني واسترياداها وتصديرها وبيعها.
الربوم بقيم تزيد عن حد َّ

التنظيمية

2

اإلجراء التنظيمي

النهائي (اإلجراءات
التنظيمية النهائية)

3

مسوغات هذا اإلجراء

4

أساإل اإلدراج يف املرفق ُاختذ اإلجراء التنفيذي النهائي حلماية صحة اإلنسان والبيئة .ويستند اإلجراء التنفيذي إىل
تقييم للمخاطر أيخذ يف االعتبار الظروف السائدة يف النرويج.
الثالث

 1-4تقييم املخاطر

استند اإلجراء التنفيذي إىل القلق املتصل بصحة اإلنسان واملتصل ابلبيئة

يُشري اإلخطار الوارد من النرويج إىل أن اإلجراء التنظيمي يستند إىل تقييم للمخاطر أو
احتماالت وقوع الضرر وأنه يتصل بكال صحة اإلنسان والبيئة .ويستشهد اإلخطار
ابلتحديد بتقييم خماطر الدوديكان احللقي السداسي الربوم الصادر عن االحتاد األورو
( ،UNEP/FAO/RC/CRC.13/8الفرع  4-2من اإلخطار النروجيي) .ويتضمن منت
اإلخطار الوارد من النرويج موجزاً لألدلة على تعرض املستهلكني هلذه املادة يف النرويج،
والكشف عنها يف البيئة (مبا يف ذلك األجزاء النائية من املنطقة القطبية الشمالية) ،ويف
الكائنات احليّة واألمساك والطحالب واألكياس احملية للطيور احلديثة التفريخ .وتالحظ
بعض االُتاهات الزمنية مثل زايدة مستوايت الدوديكان احللقي السداسي الربوم يف بيض
طيور البفن األطلسية وكبد أمساك القد األطلسية.
وتؤكد خالصات املقاالت العلمية املقدَّمة يف املعلومات الداعمة الواردة من النرويج
( )UNEP/FAO/RC/CRC.13/INF/18حدوث الدوديكان احللقي السداسي الربوم يف البيئة
والكائنات احليّة يف النرويج ويف املناطق احمليطة هبا ،وبعض حاالت زايدة الرتكيزات مع
مرور الوقت.
وتتضمن املعلومات الداعمة الواردة من النرويج أيضاً بيان النقاط النهائية
للمخاطر اليت حددهتا وكالة محاية البيئة يف الوالايت املتحدة يف تقريرها يف عام ،2014
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(الدوديكان احللقي

السداسي الربوم يف مثبطات اللهب) .ويالحظ وجود خماطر شديدة أو شديدة جداً لآلاثر
التطورية ومسية مائية حادة ومسية مائية مزمنة .ويتسم الدوديكان احللقي السداسي الربوم
بدرجة عالية جداً من الثبات والرتاكم األحيائي (.)UNEP/FAO/RC/CRC.13/INF/18
 2-4املعايري املستخدمة

اخلطر على صحة اإلنسان والبيئة

الصلة ابلدول واملناطق

وافقت أطراف اتفاقية استكهومل على إدراج الدوديكان احللقي السداسي الربوم يف املرفق
ألف (احلظر) مع السماح إبعفاءات إلنتاجه واستعماله يف البوليسرتين َّ
املشكل ابلتمديد
والبوليسرتين َّ
املشكل ابالنبثاق يف املباين .وبدأ احلظر العاملي يوم  26تشرين الثاين/نوفمرب
.2014

5

البدائل

قدَّم الطرف صاحب اإلخطار وثيقة وكالة محاية البيئة يف الوالايت املتحدة بدائل
الدوديكان احللقي السداسي الربوم يف مثبطات اللهب ( United States Environmental

6

إدارة النفاايت

) )(HBCDالتقرير النهائي ،حزيران/يونيه .2014
مل يُق ِّدم الطرف صاحب اإلخطار معلومات عن إدارة نفاايت الدوديكان احللقي السداسي
الربوم أو البنود اليت حتتويه.

7

غري ذلك

ال يوجد

األخرى

Protection Agency: Flame Retardant Alternatives for Hexabromocyclododecane
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 عناوين السلطات الوطنية املعينة- 3 املرفق

الياابن

املواد الكيميائية الصناعية
From PIC Website (20 November 2017):
Name: Mr. Kentaro Mizuuchi
Job title: Deputy Director
Department: Global Environment Division /
International Cooperation Bureau
Institution: Ministry of Foreign Affairs
Postal address: 2-2-1 Kasumigaseki, Chiyoda-ku
100-8919 Tokyo
Japan

Phone: +81 3 5501 8245
Fax: +81 3 5501 8244
Email: kentaro.mizuuchi@mofa.go.jp

النرويج

مبيدات اآلفات واملواد الكيميائية الصناعية
From PIC Website (20 November 2017):
Name: Ms. Christel Moræus Olsen
Job title: Senior Advisor, Rotterdam Convention
Designated National Authority for Industrial
Chemicals and Biocides
Institution: Norwegian Environment Agency
Postal address: Grensesvingen 7
0661 Oslo
Norway
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Phone: +47 735 80 500
Fax: +47 735 80 501
Email: christel.moraeus.olsen@miljodir.no;
pic@miljodir.no

 املراجع-املرفق الرابع
Regulatory actions
Japan
The Chemical Substances Control Law (CSCL) and its Enforcement Order.
Norway
Hexabromocyclododecane is regulated by Chapter 4 of the Regulation related to restrictions on the manufacture,
import and placing on the market of chemicals and other products hazardous to human health and the environment
(Product Regulation) act no. 922 of June 2004. This is the Norwegian implementation of Regulation (EC) No
850/2004 of the European Parliament and of the Council on persistent organic pollutants and the implementation of
the amendment to its Annex I, Commission Regulation (EU) 2016/293 of 1 March 2016.

Supporting documentation provided by Japan
•

POPRC (2010). Risk profile on hexabromocyclododecane. UNEP/POPS/POPRC.6/13/Add.2

•

Environmental risk evaluation of hexabromocyclododecane, Ministry of Environment, Japan, October 2013.
(The report is in Japanese. An informal English summary and a translation of the table of contents of the
report are provided)

Supporting documentation provided by Norway
•

European Union: Risk assessment hexabromocyclododecane, CAS-No.: 25637-99-4, EINECS No.: 247-1484, Final Report May 2008. 492 pp.

•

US EPA, United States Environmental Protection Agency: Flame Retardant Alternatives for
Hexabromocyclododecane (HBCD). Final report June 2014.
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Heeb NV, Schweizer WB, Kohler M and Gerecke AC. Structure elucidation of hexabromocyclododecanes a class of compounds with a complex stereochemistry. Chemosphere 2005; 61: 65-73.
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Bytingsvik J, Gaustad H, Pettersvik-Salmer M, Soermo EG, Baek K, Föreid S, Ruus A, Skaare JU and
Jenssen BM. Spatial and temporal trends of BFRs in Atlantic cod and Polar cod in the North-East Atlantic.
Organohalogen Compounds 2004; 66: 3869-3873.

•

Christensen GN, Evenset A, Zaborska A, Berger U and Carroll J. Datering av sediment og historisk utvikling
av miljøgifter i Ellasjøen, Bjørnøya. Akvaplan-niva rapport. 2004; APN-514.2934, pp 35 pp. Akvaplan-niva,
Tromsø, Norge. http://www.miljodirektoratet.no/old/klif/publikasjoner/overvaking/2041/ta2041.pdf Note:
The above article is in Norwegian language with a Summary in English in page 5 of the article.

•

Fjeld E, Rognerud S, Enge E, Borgen A and Dye C. Miljogifter i sedimenter fra Mjosa, 2005-2006. Norsk
institutt for vannforskning Statlig program for forureningsovervåkning TA-2210/2006 2006b;
http://www.miljodirektoratet.no/old/klif/publikasjoner/2210/ta2210.pdf Note: The above article is in
Norwegian language with an Extended Abstract in English in page 4 of the article.

•

Fjeld E, Schlabach M, Berge JA, Green N, Eggen T, Snilsberg P, Källberg G, Rognerud S, Enge EK, Borgen
A and Gundersen H. Screening of selected new organic contaminants - brominated flame retardants,
chlorinated paraffins, bisphenol A and triclosan. 2004; 4809-2004, pp 117 pp. NIVA, Norge. (Only Section
2: “Extended abstract” is included in this compilation).
http://www.miljodirektoratet.no/old/klif/publikasjoner/kjemikalier/2006/ta2006.pdf

•

Fjeld E, Schlabach M, Berge JA, Green N, Eggen T, Snilsberg P, Vogelsang C, Rognerud S, Kjellberg G,
Enge EK, Dye C and Gundersen H. Bromerte flammehemmere, perfluoralkylstoffer, irgarol, diuron, BHT og
dicofol. Kartlegging av utvalgte nye organiske miljøgifter 2004. 2005; 927, pp 105 pp. NIVA, Norge.
http://www.miljodirektoratet.no/old/klif/publikasjoner/overvaking/2096/ta2096.pdf Note: The above article
is in Norwegian language with an Extended Abstract in English in page 17 of the article.
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Fjeld E, Schlabach M, Rognerud S, Källberg G, NIVA, NILU. Miljøgifter i sedimenter og fisk i Mjøsa,
Drammensvassdraget og Drammensfjorden, Oppfølgende undersøkelser i 2004. 2006; pp 7. Norsk institutt
for vannforskning, Norge.
http://www.miljodirektoratet.no/old/klif/publikasjoner/overvaking/2051/ta2051.pdf Note: The above article
is in Norwegian language with a Summary in English in page 6 of the article.
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Gabrielsen GW, Knudsen LB, Verreault J, Push K, Muir DDC and Letcher RJ. Halogenated organic
contaminants and metabolites in blood and adipose tissues of polar bears (Ursus maritimus) from Svalbard.
SPFO-Report. 2004; 915/2004, pp 32pp. Norwegian Polar Institute, Tromsø, Norway.
http://www.miljodirektoratet.no/old/klif/publikasjoner/overvaking/2058/ta2058.pdf
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Jenssen BM, Sørmo EG, Salmer MP, Bæk K and Skaare JU. Brominated flame retardants (BFRs) in the
Arctic marine food chain. In The Third International Workshop on Brominated Flame Retardants - BFR
2004. Book of abstracts. Edited by Alaee M and et al. 2004; pp 207-208.
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brominated flame retardants, cyclodeca-1,5,9-triene and mercury in eggs of four seabird species from
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Statens forurensningstilsyn, Oslo, Norway.
http://www.miljodirektoratet.no/old/klif/publikasjoner/overvaking/2103/2103.pdf Note: The above article is
in Norwegian language with a Summary in English in page 29 of the article.
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Available at: http://www.inchem.org/documents/icsc/icsc/eics1413.htm
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