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چکیده
 بهعنوان گروه جديدی از آاليندههای محيطزيستي مطرح،)PCPs(امروزه محصوالت محافظت کننده و ترکيبات آنها مانند محصوالت مراقبت شخصي
) گروهي از مواد شيميايي ه ستند که در طيف و سيعي از مح صوالتPBs(  پارابنها.ه ستند که دارای ترکيبات بالقوه خطرناکي نظير پارابنها ه ستند
 ا ستفاده گ سترده از پارابنها در جهان موجب توزيع و گ سترش آنها در تمام عر صههای. دارويي و برخي از مواد غذايي وجود دارند، بهدا شتي،آراي شي
 اين ترکيبات به دليل ايجاد اثرات منفي بر موجودات زنده نظير پتانسيل سرطانزايي و فعاليت. هوا و موجود زنده شده است، خاک،محيطزيست نظير آب
 درجه سميت سيستميک پايين و خواص ليپوفيليک ميتوانند، اين مواد به دليل توليد و مصرف زياد. در چند دهه اخير مورد توجه قرار گرفتهاند،استروژني
ضمن ورود به محيط زيست در سطوح مختلف زنجيره غذايي تجمع يابند و در نتيجه موجب ايجاد اثرات منفي بر ارگانسيمهای زندهی گياهي و جانوری
 از اينرو. تاثيرات و سرنوشت آنها در محيطزيست از اهميت بسيار بااليي برخوردار است، ارزيابي خواص، بنابراين با توجه به اهميت اين ترکيبات.شوند
. خطرات و سرنوشت آنها پرداخته شده است،در مطالعه حاضر به بررسي حضور پارابنها در محيطزيست
واژگان کلیدی
" "محصوالت مراقبت شخصي،" "متيل پارابن،" "فعاليت استروژني،"" پارابن
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Abstract
Today, protective products and their compounds, such as Personal Care Products (PCP), are a new
group of environmental pollutants that contains potentially harmful compounds such as parabens.
Parabens (PBs) a group of chemicals Compounds that existence in a wide range of cosmetics, hygiene,
pharmaceuticals and some foods. The widespread use of parabens in the world has led to their
distribution and spread throughout the environment, such as water, soil, air and living organisms. These
compounds due to having negative effects on living organisms, such as carcinogenic potential and
estrogenic activity, have been considered in recent decades. Due to high production and consumption,
low degree of systemic toxicity and lipophilic properties, these materials can enter to the environment
and accumulate at different levels of the food chain, and consequently cause negative effects on plant
and animal organisms., Therefore, considering importance of these compounds, the evaluation of
properties, effects and their fate in the environment is very important. Thus, the present study
investigates the presence of parabens in the environment, hazards and their fate.
Key words
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 -1مقدمه
به طور کلي امروزه يکي از مهمترين مشکالت و نگرانيها در جامعه
ورود طيف وسيعي از آاليندههای مختلف نظير مواد نگهدارنده به بخش-
های مختلف محيطزيست ،مانند آب ،خاک و هوا است( Wang et
 .)al., 2013يکي از اين ترکيبات آالينده پارابنها ()Parabens
هستند .پارابنها ( )PBsگروهي از مواد شيميايي مرتبط هستند که در
طيف وسيعي از محصوالت آرايشي ،بهداشتي ،دارويي و برخي از مواد
غذايي وجود دارند ( .)Raza et al., 2018شواهد و گزارشاتي مبني
بر توانايي ايجاد اختالل در غدد درونريز و احتمال ايجاد سرطان سينه
توسط اين مواد ،نگرانيهايي را در مورد اثرات ،ايمني و کاربرد آنها به
وجود آورده است ( .)Nowak et al., 2018اين ترکيبات خانوادهای
از استرهای آلکيل پاراهيدروکسي بنزوئيک اسيد بوده و از پرکاربردترين
دسته مواد نگهدارنده به حساب ميآيند ( .)Soni et al., 2005اين
ترکيبات در انواع مواد غذايي و محصوالت آرايشي و بهداشتي مانند
شامپوها ،مرطوب کنندهها ،ژلهای شستشو ،خمير دندانها ،محصوالت
آرايشي ،کرمهای ضد آفتاب ،خوشبو کنندهها ،صابونها و همچنين در
انواع محصوالت دارويي موضعي و تزريقي به کار ميروند .طبق مطالعات
انجام گرفته پارابنها در بيش از  90درصد محصوالت آرايشي و
بهداشتي وجود دارند ( .)Yegane Badi et al., 2016اگر چه اين
ترکيبات به عنوان نگهدارنده ،نقش مهمي در حفاظت از محصوالت به
دليل خواص آنتي باکتريايي خود دارند ،اما شواهد حاکي از آن است که
امروزه به دليل ميزان مصرف و استفاده گسترده در بسياری از
محصوالت ،به عنوان يکي از آاليندههای مهم در محيطزيست مطرح
هستند ( .)Lee et al., 2018پارابنها از طريق فرايندهای مختلف
وارد محيط زيست ميشوند؛ به طور مثال حضور آنها در محيطهای
آبي عمدتاً از طريق پساب تصفيهخانههای فاضالب ،به دليل ناکارآمدی
تکنولوژیهای متداول تصفيه افزايش يافته است ( Ma et al.,
 .)2018پارابنها از جمله آاليندههای زنواستروژن و پارا -هيدروکسي
بنزوييک اسيد هستند که به دليل جلوگيری از رشد باکتریها و قارچها
در گروه مواد نگهدارنده طبقه بندی ميشوند 4 .استر مهم و پرکاربرد
آن شامل متيل پارابن ( ،)MPاتيل پارابن (-n ،)EPپروپيل پارابن
(  )PPو  nبوتيل پارابين( )BPاست (.)Hassanzadeh, 2016
در اين بين دو ترکيب بوتيل پارابن و ايزوبوتيل پارابن نيز در اين دسته
قرار دارند که به ميزان خيلي کمتری مورد استفاده قرار ميگيرند( Lee
 .)et al., 2018به دليل قيمت ارزان پارابينها و عملکرد باالی آنها
در جلوگيری از رشد باکتریها و افزايش زمان مصرف کاالهای مختلف،
شرکتهای بسياری از اين ماده در توليد محصوالت خود استفاده مي-
کنند ( .)Hassanzadeh, 2016تاثير ترکيبات مختلف پارابن به
ويژگيهای فيزيکي و ساختار شيميايي آن بستگي دارد .جايگزيني
گروههای شيميايي مختلف سبب بروز تغييراتي در حالليت و طيف اثر
ميکروبي پارابنها ،ميشود ( .)Soni et al., 2005همچنين با
افزايش طول زنجيره آلکيلي ،حالليت آنها در آب کاهش و در روغنها
و حاللهای آلي افزايش مييابد .طيف اثر ضد ميکروبي اين مواد نيز با
افزايش طول زنجيره آلکيلي افزايش مييابد .برای رسيدن به اثر
محافظتي بيشتر و طيف اثر وسيعتر ،معموالً از ترکيب چند نوع پارابن
Personal Care Products

در فرموالسيون نگهدارندهها استفاده ميشود( Hassanzadeh,
 .)2016پارابنها دارای مزايا و معايب فراواني هستند .از مهمترين
مزايای آنها ميتوان به طيف گستردهی فعاليت ضد ميکروبي ،پايداری
زياد در محدوده وسيعي از  ،pHحالليت در آب ،بو و مزه غير قابل
توجه ،حساسيت پايين ،استفاده نسبتا ايمن ،درجه سميت سيستميک
پايين( )Low Degree of Systemic Toxicityو عدم ايجاد
تغيير در پايداری و رنگ آميزی محصوالت اشاره کرد .از طرفي مطالعات
زيادی نشان دادهاند که پارابنها فعاليتي شبيه استروژن در گونههای
مختلف پستانداران از خود نشان ميدهد ( .)Lee et al., 2018در
اين راستا مطابق شواهد موجود جمعيت انساني به طور روزانه از طريق
طيف وسيعي از منابع در معرض پارابنها قرار دارد .ميانگين جذب روزانه
پارابنها از مواد غذايي توسط بزرگساالن در سال  1984به مقدار  4تا 6
ميليگرم در کيلوگرم برآورد شده است .طي پژوهشي که در آمريکا
صورت گرفته ميزان تماس هر فرد با پارابنها در هر روز  76ميليگرم
است ،به گونهای که  50ميليگرم آن مربوط به محصوالت آرايشي-
بهداشتي 25 ،ميليگرم داروها و  1ميليگـرم مربوط به مواد غذايي است
( .)Wang et al., 2013; Yegane Badi et al., 2016در
خصوص اثرات منفي پارابنها بر بدن انسان ميتوان به تاثير اين
ترکيبات بر روی کارايي سيستم غدد درونريز ،افزايش عملکرد هورمون
استروژن در بدن و در نتيجه کاهش در تعداد اسپرم و افزايش ناباروری
در مردان ،ايجاد سرطان پستان و ايجاد اختالل در سيستم توليد مثل
مردان اشاره نمود( Darbre et al., 2004; Smith et al.,
 .)2012آزمايشهای سميت تاثير پارابنها بر موجودات زنده گياهي و
جانوری آبزی ،مانند جلبکها ،گياهان  ،ماهيان و بيمهرگان را به اثبات
رسانده است .عالوه بر اين ترکيبات پارابنها جذب پوستي دارند و
ترکيباتي که از طريق پوست زنان باردار جذب ميشوند ،سبب تاثير منفي
بر جنين در رحم مادر ميگردند .ميزان نفود پوستي ودر نتيجه تاثير منفي
پارابنهادر بدن به نوع پارابن( طول زنجيره آلکيل بيشتر ،جذب باالتر)،
پايه محصول (درصد فاز چرب به فاز آبي) و سورفاکتانت استفاده شده
در محصول وابسته است( .)Soni et al., 2005بنابراين با توجه به
اهميت،کابرد و مصرف روزافرون پارابنها و اثرات منفي شناخته شده و
شناخته نشده آنهـا بر روی بومسازگانهای مختلف و سالمت انسان،
بررسي اثرات و شناسايي اين ترکيبات به منظور افرايش آگاهي جامعه
جهت کاهش مصرف يا رعايت ميزان مصرف مجاز آنها بسيار ضروری
است.
 -2تولید و مصرف پارابن ها
پارابنها نخستين بار در سال  1920به عنوان محافظت کننده توليدات
و محصوالت دارويي توليد شدند .در صورتي که امروزه به ميزان فراواني
به عنوان محافظت کننده در مواد آرايشي ،بهداشتي ،دارويي ،محصوالت
غذايي و صنعتي استفاده ميشوند .اين ترکيبات تقريبا در 90درصد
محصوالت مراقبت شخصي( )PCPs1يافته ميشوند و حضور آنها در
لوازم آرايشي ،تا غلظت ( ٪1سالمندان )1984 ،مجاز است .براساس
مطالعات در سال  1984تخمين زده شده بود که پارابنها در 13200
فرموالسيون مواد آرايشي و بهداشتي مختلف استفاده شدهاند .همچنين
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چين ،تعيين نمودند که ميزان تشخيص بسيار باال بوده ( )٪99و کل
غلظت پارابن حدود  2530نانو گرم در گرم وزن تازه (ميانگين  39/3نانو
گرم در گرم) بدست آمد که در مقايسه با قرار گرفتن در معرض PBs
ناشي از محصوالت مراقبت شخصي ،مقدار مصرف روزانه پارابن تخمين
زده شده از مواد غذايي حدود  1ميکروگرم در کيلوگرم وزن بدن در روز
(ميانگين) و  3ميکروگرم در کيلوگرم در روز ( 95درصد)است ( Liao
.)et al., 2013
 -4سرنوشت پارابنها در بدن موجودات زنده و

در پژوهشي که در سال  1995بر روی  215محصول آرايشي و بهداشتي
صورت گرفته يافتهها نشان داد که بيش از  99درصد اين ترکيبات حاوی
پارابن هستند ( .) Błędzka et al., 2014عالوه بر اين يکي ديگر
از منابع مهم ورود  PBsبه بدن انسان مواد غذايي مانند غالت،
فراوردههای لبني ،غذاهای دريايي ،ميوهها و روغنها است که معموال
حاوی يک يا چند نوع از ترکيبات پارابن هستند( Raza et al.,
 .)2018در بين ترکيبات پارابن ،متيل ،اتيل و پروپيل پارابنها بخش
عمدهای از پارابنهای موجود در مواد غذايي را تشکيل ميدهند .آب،
هوا و خاک از ديگر منابع ورود پارابنها به بدن ميباشند که نقش قابل
توجهي در رويارويي انسان با اين ترکيبات دارند زيرا استفاده گسترده
اين ترکيبات در محصوالت مختلف بخصوص در محصوالت مراقبت
شخصي ،منجر به ورود آنها به محيطهای مختلف اعم از آب ،خاک و
هوا نيز شده است .در کشورهای اتحاديه اروپا و جمهوری کره ،ميزان
استفاده  )n-propyl paraben (PP)( PPدر محصوالت آرايشي
تا  )W/W( 0/4درصد برای يک تک استر و  )w/w( ٪0/8برای
ترکيب همه پارابنها مجاز ميباشد ( .)Bhatia et ah., 2015در
ژاپن حداکثر ( ٪1 )w/wغلظت پارابنها در تمام محصوالت آرايشي
مجاز است ( .)Terasaki et al., 2015همچنين برخي از
کشورهای اروپايي استفاده از پارابنها را در محصوالت قابل استفاده
برای کودکان را ممنوع اعالم نمودهاند()Lee et al., 2018
 )2005( Mastenدر پژوهشي بيان داشتند بوتيل پارابن در  13درصد
و متيل پارابن در  48درصد محصوالت آرايشي و مراقب شخصي وجود
دارند .به دنبال گزارشهای فراوان مبني بر پتاسيل سرطانزايي و
فعاليتهای استروژني پارابنها ،بسياری از توليدکنندگان ترکيبات پارابن
را با ديگر سيستمهای محافظتي جايگزين و آنها را محصوالت بدون
پارابن نام گذاری کردهاند.
 -3در معرض قرار گیری انسان
همانطور که اشاره شد انسان از مسيرهای مختلفي اعم آب ،هوا ،خاک،
غذا ،داروها و مهمتر از همه داروها ،مواد آرايشي و بهداشتي در معرض
پارابنها قرار ميگيرد ( .)Raza et al., 2018تخمينهای صنعتي
مصرف روزانه محصوالت آرايشي حاوی پارابنها را  17/76گرم برای
بزرگساالن و  0/378گرم برای نوزادان برآورده نمودهاند .بر مبنای اين
اطالعات ،با فرض اينکه پارابنهای استفاده شده در باالترين حد غلظت
مجاز ( 0/8درصد) باشد ،دوز روزانه کل پارابنها از لوازم آرايشي به
ترتيب به ميزان  142/08و  3/024ميليگرم برای بزرگساالن و نوزادان
محاسبه شده است .دوز روزانه  PBsبرای يک فرد بالغ با وزن 60
کيلوگرم برابر با  2/368ميليگرم بر کيلوگرم وزن بدن در روز
است( .)Soni et al., 2005ميانگين روزانه مواجهه شخصي با پارابن
بر اساس مطالعهی  )2005( Soniکمتر و برابر با  76ميلي گرم (1/26
ميلي گرم بر کيلوگرم وزن بدن در روز) ،با مواد آرايشي و محصوالت
مراقبت شخصي ) )PCPبه ترتيب  50ميليگرم ( 0/833ميلي گرم بر
کيلوگرم وزن بدن در روز) ،محصوالت دارويي  25ميليگرم (0/517
ميليگرم بر کليوگرم وزن بدن در روز) و مواد غذايي تقريبا  1ميليگرم
( 13-10ميکروگرم بر کيلوگرم بر وزن بدن در روز) محاسبه شده است.
 Liaoو همکاران ( )2013غلظت  6پارابن را در مواد غذايي مختلف
Endocrine

اثرات آنها
مطالعات صورت گرفته بر روی حيوانات نشان ميدهد پارابنها در بدن
موجودات زنده جذب  ،متابوليزه و دفع ميشوند .پارابنها به سرعت جذب
پوست ،دستگاه گوارش و خون ميشوند و توسط برخي از آنزيمها در
بدن به اسيد -pهيدروکسي بنزوئيک ،هيدوليز يا مزدوج
شده( )Conjugatedو يا به شکل نمک از طريق ادرار دفع مي
شوند( .)Darbre et al., 2004پارابنها با زنجيرههای طويل گروه
الکيل ضريب هانچ بيشتری دارند و به راحتي در چربيها حل ميشوند
که باعث تجمع و ماندگاری طوالنيمدت در بدن موجودات زنده مي-
شود( .)Raza et al., 2018در کاربردهای موضعي بخشي از پارابن
که وارد بافت پوست و اليه زيرين پوست ميشود ،توسط -4کربوکسي
استراز پوست به پاراهيدروکسي بنزوئيک اسيد و آلکيل مربوطه متابوليزه
ميگردد .کربوکسي استرازهای بافتهای زيرين پوست بر پارابنهايي با
زنجيره کوتاهتر موثرتر بوده درحالي که پارابنهايي با زنجيره آلکيلي
بلندتر توسط کربوکسي استرازهای کراتينوسيت تجزيه ميشوند.
مطالعات جديد نشان ميدهند که بخشي از پارابن جذب شده در بافت-
های بدن ،بدون هيدروليز توسط استرازهای کبدی در بدن باقي مانده و
به دليل شباهت ساختاری ويژه با استروژن ،با تحريک گيرنده استروژن
( ،)ERمنجر به توليد و ترشح بيشتر استروژن ميگردد .افزايش ترشح
اين هورمون در جنس نر منجر به کاهش تعداد اسپرم و افزايش ناباروری
شده و در دراز مدت ميتواند بقاء و پايداری يک جمعيت را در معرض
خطر قرار دهد( .)Soni et al., 2005پارابنها از طريق جذب پوستي
در زنان باردار ميتوانند بر روی جنين تأثير منفي بگذارند و سالمتي وی
را پس از تولد به خطر بندازند( .)Wang et al., 2013همچنين
افزايش غيرطبيعي بيوسنتز هورمون استروژن در جنس ماده نيز
اختالالت غيرطبيعي تخمداني و عدم تعادل در هورمونهای جنسي
استروئيد را منجر ميشود ( ;Bhatia et al., 2015
 .)Hassanzadeh, 2016پارابنها موجب ايجاد اختالل در عملکرد
طبيعي اندامهای مختلف دستگاه درونريز (اندوکرين )2بدن ميشوند.
اگرچه تحقيقات نشان ميدهند که گيرندههای هستهای هرومونها
مانند گيرندههای استروژن هدف اصلي عمل پارابنها هستند .اما اثبات
تاثيرات آنها بر روی سيستم ايمني و عصبي نياز به مطالعات بيشتری
دارد ( .)Nowak et al., 2018پارابنها با تقليد از استروژن در
عملکرد هورموني بدن انسان اختالل ايجاد ميکنند .استروژن بيش از
حد ميتواند محرکي برای افزايش تقسيم سلولي در پستان و رشد تومور
باشد و بر همين اساس است که استفاده از پارابن با سرطان پستان و
سيستم توليد مثلي پيوند خورده است (.)Darbre et al., 2004

2
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اختالالت کروموزومي در موجودات زنده شوند.

اگرچه بيشتر مطالعات نشان دادهاند که پارابنها جهشزا نيستند؛ اما
گزارشهايي وجود دارد که نشان ميدهد آنها ميتوانند منجر به

محصوالت مراقب شخصی 8000

هوای داخل  0/021میکروگرم متر

گرد و غبار داخل 110/8

میکروگرم بر گرم همه پارابنها

مکعب MePB

میکروگرم بر گرم PrPB

833 +2400

0/000547 + 0/0138

0/0002 + 0/00663

()ug/kg bw/day

()ug/kg bw/day

()ug/kg bw/day

417

()ug/kg bw/day

1 +13

()ug/kg bw/day

داروها

میوهها  2/53میکروگرم بر
گرم برای همه پارابنها
 0/015میکروگرم
بر لیتر MePB
پساب  76/6میکروگرم

فاضالب

آب

در لیتر ()MePB

پساب  3/83میکروگرم
در لیتر ()MePB

لجن  0/202میکروگرم در

خانه و صنعت

گرم وزن خشک ()MePB

آب سطحی  3میکرگرم بر
گرم ( )PrPB

گیاه  8میکروگرم

ماهی  3/6میکرگرم بر

در گرم ()MePB

گرم( )MePB

جذب ،تجمع و بزرگ-
خاک  0/0008میکروگرم در
گرم وزن خشک ()MePB

نمایی زیستی ؟
جذب ؟
رسوبات 0/377میکروگرم بر
گرم ()PuPB

آبهای زیرزمینی
شکل  -1منابع و مسیرهای در معرض قرار گیری انسان با پارابینها ()Błędzka et al., 2014
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خونريزی بين بافتي ،هاپيرپالزی سلول گرانولوزا
شود( .)Hassanzadeh, 2016مواجهه مزمن موجودات زنده با
پارابنهای استروژنيک منجر به شکلگيری تخمکهای
هايپواستروژنيک در تخمدان ميشود ،همچنين آاليندههای استروژنيک
نظير پارابنها با ايجاد عدم تعادل هورموني منجر به ايجاد عوارض بافتي
بيشماری در سلولها و گنادهای جنسي ميشوند ( Bhatia et al.,
 .)Fransway et al., 2019 ;2015اگرچه مطالعات پيشين
حکايت از غير تحريک کننده و سمي نبودن پارابنها برای انسان و
حيوانات زنده دارند ،اما اين ترکيبات ميتواند به سرعت جذب پوست
شوند و ضمن ورود به بدن موجودات زنده بر بافتهای توليد مثلي،
سيستمهای قلبي -عروقي  ،اسکلتي و دستگاه گوارش آنها تاثير منفي
بگذارند( .)Vo et al. 2010جدول  ،1ساختار شيميايي و خصوصيات
فيزيکي و شيميايي پارابنها را نشان ميدهد.

در سطح سلولي پاربنها با اثر بر روی آنزيمهای مختلف و مهار فعاليت
آنها موجب ايجاد اختالل در عملکرد ميتوکندری ميشوند .در ميان
پارابنهای مختلف BPBs ،منجر به مهار  ٪50ترشح آنزيم ليزوزومي
ميشود .به دليل پراکنش وسيع پارابنها در محيطهای مختلف بويژه
محيطهای آبي ،و در نتيجه در معرض مواجهه قرار گرفتن گونههای
مختلف آبزيان با اين آاليندهها تغيير در تعادل جمعتهای نر و ماده
موجودات آبزی مختلف به دليل کاهش قدرت باروری و اختالل در توليد
مثل طبيعي آنها منجر به کاهش جمعيتها و خطر انقراض برخي از
گونهها شده است .پارابنها در موجودات زنده با تاثير بر سنتز هورمون-
های متابولسيمي مثل لپتين( )LPTمنجر به تغيير در متابولسيم چربي،
گليکوژن و قند در بدن آنها ميشود و با تاثير بر ميزان سوختوساز
متابوليکي بدن موجود زنده منجر به چاقي ميشود که اين امر ميتواند
موجب کاهش شاخص گنادی در موجودات زنده و همچين عوارض
هيستوپاتولوژيکي مختلف در بافتهای تخمدان مانند کسيت تخمدان،

جدول  -1ساختار ،خصوصیات فیزیکی و شیمیایی پارابنها ()Raza et al., 2018; Wang et al., 2013

فرمول

ورن

حاللیت

مولکولی

مولکولی

در آب

Log
Kow

CAS

pKa

کاربرد

MePB

C8H9O3

152/15

5981

1/96

3-76-99

8/17

آنتي
اکسيدان
آنتي
ميکروب

EtPB

C9H10O3

166/17

1894

2/49

8-47-120

8/22

آنتي
ميکروب

PrPB

C10H12O3

180/08

529/3

2/98

3-13-94

8/35

BuPB

C11H14O3

194/23

259

3/47

8-26-94

8/37

BzPB

C14H12O3

228/24

107/8

3/70

8-18-94

-

آنتي
ميکروب

HePB

C14H20O3

236/30

8/0

4/94

7-12-1085

-

افروني
مواد
غذايي

p-HB

C7H6O3

138/12

14500

1/39

7-96-99

-

در رنگها

iBPB
( Isobutyl
)paraben

C11H14O3

194/23

-

-

3-02-4247

8/5

آنتي
ميکروب

Isopropyl
paraben

C10H12O3

180/2

-

-

5-73-4191

8/4

آنتي
ميکروب

نام ترکیب

ساختار
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ميتوانند از طريق تخليه فاضالب ،رواناب شهری و رسوب ذرات
اتمسفری به محيطهای آبي مختلف تخليه شوند ( Błędzka et al.,
 .)2014به گونهای که امروزه نگرانيهای زيادی در رابطه با حضور
طيف وسيعي از اين مواد به محيطهای آبي وجود دارد که عمدتاً از طريق
پساب تصفيهخانههای فاضالب و نبود تکنولوژیهای مناسب تصفيه در
آنها وارد محيطزيست ميشوند .در اين راستا مطالعات مختلفي به اندازه-
گيری و تعيين غلظت پارابنها و ترکيبات مختلف آنها در اکوسيستمهای
آبي پرداختهاند(جدول  .)1به طور کلي براساس مطالعه  Pengو
همکاران( )2008در ميان ترکيبات مختلف پارابن اندازهگيری شده،
بيشترين فراواني و مقدار غلظت مربوط متيل پارابن و پروپيل پارابن بوده
است .آنها همچنين غلظت  MePBو  PrPBرا در رودخانههای کشور
چين به ترتيب  1062نانوگرم در ليتر و  3142نانوگرم در ليتر گزارش
کردند( .)Peng et al., 2008حداکثر غلظت بدست آمده در
رودخانههای اروپايي  400نانوگرم در ليتر به ازای  MePBو 69
نانوگرم در ليتر برای  PrPBميباشد(.)Błędzka et al., 2014
حضور  EtPBو  BuPBدر نمونههای آب به ميزان کم و همچنين
ميزان  BePBبه ندرت و به مقدار خيلي کمي ( 4/4نانوگرم در ليتر)
در آبهای سطحي رديابي شده است (.)Jonkers et al., 2009
قابل ذکر است مطابق مطالعات صورت گرفته ،غلظت و وقوع آلودگيها
به شدت وابسته به فصل ميباشد .غلظت پارابن اندازهگيری شده با
شدت جريان رابطهی معکوسي دارد ،به طوریکه در طول فصلهای
کم جريان ،ميزان ترکيبات آزاد شده در حجم کوچکتری از آب حل
ميشوند ،که اين مسئله باعث افزايش غلظت آنها ميشود( Loraine
.)and Pettigrove, 2006; Peng et al., 2008

 -5پارابنها در محیطزیست
امروزه ترکيبات پارابنها در تمام عرصههای محيطزيست اعم از آب،
خاک ،هوا و بيوتا به داليلي نظير مقاومت و تجزيه پايين و توليد فراوان
يافته ميشوند( .)Díaz-Cruz et al., 2019هرچند پارابنهای
تجاری مورد استفاده معموال از مشتقات مصنوعي هستند ،اما امروزه
مشخص شده است که برخي ارگانيسمها قادر به توليد آنها به صورت
طبيعي ميباشند ( Peng .)Błędzka et al., 2014و
همکاران( )2006گزارش نمودند برخي از باکتریهای دريايي قادر به
سنتز  pHBAو آلکيل استرهای آن ميباشند( Bhatia et al.,
 .)2015سويه  A4B-17متعلق به جنس  Microbulbiferقادر
به توليد ميزان فراواني از اين ترکيبات هست( 10ميليگرم بر ليتر
 24 ،pHBAميليگرم بر ليتر بوتيل استر؛  0/5ميليگرم در ليتر هپتيل
استر و  6ميليگرم در ليتر نونيل استر) pHBA .استر توليد شده بوسيله
باکتری ميتواند به طور بسيار موثری از رشد مخمر ،باکتریهای گرم
مثبت و کپک جلوگيری به عمل آورد Li .و همکاران ( )2003ميزان
غلظت متيل پارابن را در مقادير پايين 0/8 ،ميکروگرم بر گرم در گياه
 Andrographis paniculataگزارش نمودند اما منشاء اين
ترکيب در بافت گياهي تشخيص داده نشده است (.)Li et al., 2003
الف  -آب
توليد و استفاده گسترده پارابنها در محصوالت مختلف ميتواند منجر
به ورود آنها به محيط زيست شود .آبهای سطحي ،به علت موقعيت
قرارگيری آنها در پايينترين نقاط سيمای سرزمين ،اغلب مستعدترين
مکان برای دريافت آلودگيهای مختلف ميباشند .پارابنها به طور عمده

جدول  -2میزان و محدوده غلظت ترکیبات مختلف پارابنها در اکوسیستمهای آب مختلف در جهان

Pearl River Delta
چین
North-eastern part
of Switzerland
Greater Pittsburgh
 Areaآمریکا
Urban streams in
Tokushima and
 Osakaژاپن
Ria de Aveiro area
پرتغال
 Yangtze Riveچین

MePB

EtPB

PrPB

BuPB

BePB

منبع

NQ-1063

-

NQ-3142

ND

-

3/1 -17

>0/3 -1/6

>0/5 -5/8

>0/2 -2/8

>0/2 -4/4

2/2 – 17/3

ND

ND -12

ND-0/2

-

( Peng et al.,
))2008
( Jonkers et al.,
))2009
( Renz et al.,
))2013

25-676

>1/3- 64

>0/8 -207

>0/6 -163

>0/2 -2/3

( Yamamoto et al.,
)2011

>1/6 -62

>0/3 -6/7

>0/5 -64

>0/2 -42

0/2 -0/3

( Jonkers et al.,
)2010

2/72

0/22

1/07

()Ma et al., 2018

NQ — detected but too low to be quantified; ND — not detected

همکاران( )2008غلظت پارابنها را در خاک مناطق جنگلي ،کشاورزی
و رسوبات مناطق مختلف اندازهگيری نمودند ،بيشترين غلظت ترکيبات
بدست آمده مربوط به  MePBو  PrPBبود(اين دو ترکيب اغلب به
عنوان محافظت کننده در محصوالت آرايشي و بهداشتي بکار برده مي-
شوند) .مقادير بدست آمده به ترتيب 0/45 ،4/03 ،0/29 ،5/10 ،6/35
و  0/71نانوگرم در گرم وزن خشک به ترتيب برای ،EtPB ،MePB
 BePB ،PrPB ،iPrPBو  BuPBاندازهگيری شده است
( Pérez .)Núñez et al., 2008و همکاران ( )2012بيان داشتند

ب  -خاک ،رسوبات و لجن
ميزان حالليت پارابنها و مقادير ضريب تفکيک اکتانول-آب ،تعيين
کننده ميزان تمايل به مواد آلي است و نشان ميدهد که ميزان تجمع
پارابنها در رسوبات به طور معنيداری نسبت به طول زنجيرهی آلکالن
افزايش مييابد .نتايج برخي از مطالعات بيانگر اين است پارابنها و
همچنين مشتقات کلره آنها به طور فزايندهای در فاز جامد معلق در آب
رودخانه پراکنده ميشوند .غلظت پارابنها و مشتقات کلره آنها در فاز
جامد معلق چندين برابر بيشتر از فاز محلول هستند Núñez .و

2624

مطالعات علوم محیط زیست ،دوره پنجم  ،شماره دوم  ،فصل تابستان  ،سال  ،1399صفحه 2627-2619
محققان و توليدکنندگان محصوالت مختلف آرايشي ،بهداشتي ،دارويي
و غيره سعي در توليد و بکارگيری ترکيبات جايگزين آنها نمودهاند .از
جمله اين ترکيبات ميتوان به فنوکسي اتانول()Phenoxyethanol
 ،بنزوات سديم يا اسيد بنزوئيک اسيد (،)Sodium Benzoate
بنزيل الکل( )Benzyl Alcoholاشاره نمود( Fransway et
 .)al., 2019از مهمترين مزايای استفاده از فنوکسي اتانول ،خواص
ضدباکترتايي باال بر عليه طيف وسيعي از ميکروارگانسيمها ،ارزان بودن،
و پايداری زياد در محدوده وسيعي از pHها(  pHبهينه در محدوده
4تا ) 9اشاره نمود .بنزوات سديم در ترکيب با پتاسيم
سوربات( )Potassium Sorbateبه دليل ارزان بودن ،قابليت توليد
از مواد طبيعي(دارای منشا طبيعي) و در نتيجه سازگار بودن با محيط-
زيست پتانسيل خوبي به عنوان جايگزين مناسب پارابنها دارند ،اما با
اين حال يکي از بزرگترين مشکل بکارگيری آنها به عنوان نگهداره
محدود بودن  pHايدهآل آنها است (عمدتا در  pHبين  3تا  5پايدار و
فعال هستند) ،زيرا بسياری از محصوالت خارج از اين محدوده pH
فرموله شدهاند و امکان بکارگيری بنزوات سديم در خارج از اين محدود
وجود ندارد .بنزيل الکل يکي ديگر از ترکيبات جايگزين پارابنها با
منشاء طبيعي و سنتزی است که در غلظتهای باالتر از  25ميليگرم
در کيلوگرم در برابر باکتریهای گرم مثبت فعال هستند و در ترکيب با
اسيد دهيدرواکتيک ( )Dehydroacetic Acidفعاليت ضد
مخمری آنها بيشتر ميشود(.)Błędzka et al., 2014
 -7نتیجهگیری
استفاده گسترده از پارابنها در جهان موجب رهاسازی ،توزيع و گسترش
آنها در سراسر محيطزيست مانند آب ،خاک ،هوا و موجود زنده شده
است .مهمترين منبع پارابنها محصوالت مراقبت شخصي و پساب
تصفيهخانههای فاضالب هستند که به دليل نبود و ناکارآمدی فناوری-
های متداول تصفيه وارد محيطزيست بخصوص محيطهای آبي مي-
شوند .امروزه پارابنها در منابع آبي ،خاکي ،رسوبات ،هوا ،گرد و غبار و
حتي موجودات زنده گياهي و جانوری تشيخص و اندازهگيری شدهاند.
اگرچه ،براساس شواهد موجود به نظر ميرسد مقادير غلظتهای موجود
در محيطزيست طبيعي برای توليد اثرات نامطلوب آنها کم يا ناچيز مي-
باشد اما توليد و گسترش روزافزون اين ترکيبات در محصوالت مختلف
دارويي ،آرايشي و بهداشتي ،مواد غذايي و غيره در کنار پتانسيل ايجاد
اثرات منفي مختلف بر موجودات زنده بخصوص انسانها لزوم شناسايي،
پايش ،تصفيه و حذف آنها را از محيطهای مختلف آشکار ميکند.
همچنين کاهش يا جلوگيری از مصرف پارابنها از طريق ايجاد
محصوالت جايگزين و هشدار به مصرفکنندگان اين توليدات بسيار
ضروری است.

حضور پارابنها در خاکهای کشاورزی ناشي از تخليه فاضالب تصفيه
خانهها و استفاده از آنها به عنوان منبع آب و استفاده از لجن به عنوان
کود و يا اصالح کننده خاک در صنعت کشاورزی ميباشد ( Albero
.)et al., 2012; Pérez et al., 2012
ج  -هوا
حضور پارابنها در هوا ،گرد و غبار اتمسفری احتماال ناشي ار مصرف و
کاربرد آنها در وسايل مراقبت شخصي و استفاده زياد از آنها توسط
اشخاص در خانوادهها و محيط بيرون است(.)Wang et al., 2012
مسير در معرض قرارگيری با آلودگي از گرد و غبار داخلي و هوا عمدتا
از طريق استنشاق و مصرف خوراکي آنها ميباشد .مقادير غلظت
پارابنها در گرد و غبار داخلي ،بسته به منطقه و ويژگيهای شخص،
تغييرات فراواني را نشان ميدهد ،که اين امر احتماال ناشي از تفاوت در
ميزان مصرف سرانه محصوالت مراقبت شخصي توسط افراد است.
شواهد نشان ميدهد که در بين ترکيبات پارابن ،متيل و پروپيل پارابن
دارای بيشترين مقدار در هوای داخل هستند .حداکثر غلظت اندازه گيری
شده برای  ،14/300 MePبرای  ،3110 EtPBبرای PrPB
 3920 ،110/800برای  BuPBو  190نانوگرم در گرم برای BePB
ميباشد( ;Błędzka et al., 2014; Ramírez et al., 2011
.)Wang et al., 2012
د  -موجودات زنده (بیوتا)
اگرچه اطالعات در خصوص ميزان پارابنها در موجودات زنده بسيار کم
است اما بررسيهای علمي نشان از وجود اين ترکيبات به ميزان فراوان
در بدن برخي از موجودات زنده نظير ماهيان و جلبکها دارد .مطالعاتي
که توسط محققان بر روی گونههای مختلف ماهيان(تقريبا  20گونه)
صورت گرفته نشان داد ترکيبات متيل پارابن ( ،)MePBپروپيل پارابن
( )PrPBو بوتيل پارابين( )BuPBدر بافت  90درصد و  EtPBدر
بافت  70درصد ماهيان بررسي شده سنجش شده است .حداکثر غلظت
اندازهگيری شده مربوط به متيل پارابن ( )MePBبه ميزان 3600
نانوگرم بر گرم گزارش شد .همچنين حداکثر غلظت ترکيبات پروپيل
پارابن ( )PrPBو بوتيل پارابين( )BuPBو اتيل پارابن  EtPBبه
ترتيب به ميزان  70 ،1100و  840نانوگرم بر گرم بدست
آمد( Błędzka et al., 2014; Ramaswamy et al.,
 .)2011از جهت ديگر پارابنها به دليل خواص ليپوفيليک ،همراه با
ورود مداوم به محيط زيست ميتوانند ضمن ورود به بدن موجودات زنده،
در بافتهای مختلف موجودات زنده در سطوح مختلف زنجيره غذايي
آبي و خاکي تجمع يابند و موجب بروز اثرات منفي ناشناخته بر موجودات
زنده گردند( Gago-Ferrero et al., 2014; Yanovych
.)and Shvets, 2018
 -6جایگزین پارابنها
به دنبال خطرات محيطزيستي و انساني پارابنها نظير ورود به زنجيره
غذايي ،پتاسيل سرطانزايي و فعاليتهای استروژني آنها بسياری از
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