


ةمجموععلىتحتويعضويةمركباتعنعبارةالبارابين•
كموادااستخدامهيتمالتي.هيدروكسيلاسترومجموعةوظيفية
لمواداوالصيدالنيةمستحضراتفيواسعنطاقعلىحافظة

:لمثوالشعر،بالبشرةالعنايةومستحضراتالتجميلية
قةالحالوجلوالصابونوالشامبوالشمس،وواقيالكريمات،

.التعرقومزيلاالسنانومعجونوالعطورات





كمادة حافظةالبارابيناستخدامات  

عمل انها تيعقتدحيث , تستخدم هذه المركبات كمواد حافظة في المقام األول الن لها خواص مضادة للبكتريا •
او عن  DNA ,RNAعن طريق تعطيل عمليات النقل عبر االغشية او عن طريق تثبيط تخليق الحامض النووي 

في بعض األنواع من ,phosphotransferasesو ATPasesطريق تثبيط تخلق بعض االنزيمات الحيوية 

.  البكتريا 

التي ومية واللوازم اليهما األكثر شيوعا في منتجات العناية الشخصية بارابينوالبروبيلويعتبر الميثيل •
اإلستحماموتحتوي على كميات كبيرة من المياه مثل الشامبو، البلسم، المرطبات السائلة وغسول ومقشرات الوجه 

.والفطريات خاصة في البيئة الرطبة الدافئة وذلك للمساعدة على تفادي نمو الميكروبات

تيريا يستعمل هذا النوع من المواد الحافظة عادة إلطالة عمر المنتجات المذكورة انفًا، ولمنع نمو وتكاثر البك•
ما يتم عادة.الضارة والعفن في داخل هذه المنتجات، وبالتالي فهي تعد مواد تساعد على حماية المنتج من التلف 

أخرى، استخدام عدة أنواع مختلفة من المواد التي تنحدر من عائلة البارابين في المنتج الواحد باإلضافة ألنواع
:ويعود سبب شيوع هذا االستعمال إلى مجموعة عوامل

.رخص المادة•
.فعالية المادة كمضاد للبكتيريا الطفيليات•
.سهولة استخراجه من بعض الفاكهة والخضار•



البارابينمتى تشكل مركبات 
جسم االنسانخطرعلى

خطرا كبير عند البارابينتشكل مركبات 
ادراةتجاوز النسبة المسموحة من قبل 

أظهرت حييث. الغذاء والدواء االمريكية 
بعض االستطالعات ان المستهلك العادي قد 

في يستخدم تسعة منتجات للعناية الشخصية
اليجبحيث .اليوم وهذا يعتبر مصدر قلق 

ان ينظر فقط في التعرض للمنج الفردي 
التراكمي للعديد من التاثيرولكن الى 

المنتجات المستخدمة على مدى سنوات 
.عديدة 





للبارابينالتعرض 

عندوااللمسخاللمنللبارابيناالنسانيتعرضانيمكن
لىعتحتويالتيوالمشروباتاألطعمةاواالدويةابتالع

ساناالنتعرضيحدثقدالمثالسبيلفعلى.البارابين
اوعينالمالمسةاواالستنشاقطريقعنبارابينلبيوتيل

يجتهيسببلالستنشاقالتعرضانوجدحيث.الجلد
ةالكحمثلاالعراضبعضعنهوينتجالجهازالتنفسي

لدالجاوالعينمعالتالمسيسببانيمكنكماوالنهجان
تبكمياالمكونهذابلعوعند,اوحكةوالماواحمراراتهيجا
.الهضميبالجهازاضطرابايحدثقدكبيرة



تساقط الشعر

خاللمنهامتصاصيسهلألنهالشعربتساقطالبارابينمركباتبعضترتبط•
لشعرلاكلالمشمنعدًداالبارابينيسببأنيمكنوالرأس،بفروةويضرالجلد

اقطتسوحتى،اللونوتالشي،الرأسفروةوتهيج،الجفافذلكفيبما
الذينألشخاصاأن2016عامفيأجريتالتيالدراساتجدتوقدو.الشعر

راراالدفيمنهتراكيزوجدتالبارابينعلىتحتويمنتجاتيستخدمون
خليدماغالبًارأسكوفروةشعركعلىتضعهماأنيعنيهذاوالدمومجرى

علىويتحتالتيالمنتجاتعناالبتعادالمهممنالسببلهذا.والدمالمسامفي
.الشعرلنموالبارابين



شيخوخة الجلد المبكرة

نوعةالمصالتجاريةالمنتجاتمنالعديدانالمفارقاتمن•
ضدميلتجكمنتجاتتسويقهايتمانهتدعيالبارابينمن

مرعتقدمالىالبارابينيؤديقدذلكومع.الشيخوخة
ميثيلالحيث،نسبةالتجاعيدوزيادةاسرعبشكلالبشرة

منبالجلدويزيدخاصيضربشكل(MP)بارابينال
لخاليااموتالىيؤديوبالتالي.الشمسالشعةالحساسية
تاجإنعنالبشرةفيمسؤولةالهيوالتيالكيراتينية
استخدامدائمايجبلذلكالمعتادمناسرعبشكلالكيراتين
.البارابينالخاليةمنالكريمات



فعلردوظهورالجلدبتهيجالبارابينيتسببقد•
أنإلىالتنويهيجبأنهإالجلدي،تحسسي

منقليلةنسبةأنأظهرتقدكانتالدراسات
لدالجوالتهابباألكزيماالمصابيناألشخاص

.البارابينتجاهحساسيةلديهمظهرت



:عند دخول البارابين إلى الجسم، فإنها قد تؤثر على هرمونات الجسم بعدة طرق، كما يأتي•

لبًا على قد تبدأ البارابينات بالتصرف بطريقة تحاكي هرمون األستروجين، األمر الذي قد ينعكس س•

التناسلي، مما قد التوازن الهرموني في الجسم وبالتالي فإن البارابينات قد تتسبب بمشاكل صحية في الجهاز

هرمونات في قد تخل البارابينات بإنتاج بعض أنواع الو،ينعكس سلبًا على الخصوبة والصحة اإلنجابية

.الجسم

:  جميع ما ذكر قد يظهر على هيئة مشاكل صحية مختلفة لدى الرجال والنساء، مثل•

.انخفاض مستويات التستوستيرون•

.قلة عدد الحيوانات المنوية•

.والدة جنين بوزن مرتفع•

.الوالدة المبكرة•

.دورة شهرية قصيرة•



المشكلةمنتكلكنالخاصةالتجميلالمنتجاتبعضتفضلقد•
مونهرتشبهخصائصلديهاالتيالبارابينمركباتفي

عدالتالتيالدراساتمنالعديدأظهرتحيث.االستروجين
ؤديتاالستروجينهورمونمنكبيرةنسبةبانوالتحصى

دراسةاظهرتحيثالثديبسرطانتطوراالصابةالى
أورامبعضفيالبارابينمادةوجود2004عامأجريت
العامالهلعمننوًعاأثارالذياألمرالسرطانية،الثدي

السرطانومرضالبارابينبينالعالقةبخصوص

اساتالدربعضنتائجشّكلتاألخيرة،السنواتخالللكن•
انسجةمن%99وجودأظهرتإذالعلماء،عندصدمة
هاتحتويعليالدراسةاجراءتمالتيالثدييةالسرطانيةاألورام

االنسجةتركيزفياعلىعلىالعثوروتم.بارابيناسترعلى
الثديالىالمنطقةاالقربوهياالبطيناسفلالمتواجدة
نتائجعرضوسيتمحالياً،كبيربشكلالدراساتوتتوالى
تانشرمرموقةعلميةبمكاناتتحظىجامعاتمندراستين

فيأساتذةرأيحسب)متخصصةعلميةمجالتفي
:(اللبنانيةالجامعةفيالكيمياءمختبرات



MICROCHEMMICAL“مجلةنشرت• JOURNAL”عامالعلمية
لةمحاوفيالخاليابعضعلىأجريتتجربة(96العدد)في2010
توكان.الخالياهذهفيالموجودةالبارابينوأنواعكمياتلمعرفة
(يةسرطانخالياتحويال)سليمةخاليامنعينةأخذتقدالتجربة

أنالنتيجةوكانتمرضىعدةمنسرطانيةخاليامنعينات9و
methylالبارابينمنفقطواحدنوععلىتحتويالسليمةالخاليا

parabenخالياالفيالموجودةبالكميةقورنتماإذا.قليلةوبكمية
بارابين،المنأنواعثالثةعلىاألدنىبالحدتحتويالتيالسرطانية
 ً Butylالـخصوصا parabenوالذياألكبربالكميةظهرالذي

ً األكثريعتبر .لألستروجينشبها

العدد)2011عامSTEROIDSمجلةنشرتهاأخرىدراسةوتخلص•
باألورامعالقتهثبتتهرمونوهو)األستروجينأنإلى(76

ً يعمالنوالبارابين(السرطانية حيثجّداً،بهةمتشابطريقةفسيولوجيا
الخاصةتالمستقبالوتحفزالدهنيةالخاليافيالبارابينمادةتتجمع

باألستروجين



دمة على الجلد، فإن دراسات حديثة تشير أيضاً إلى أن الكمية المتبقية من الباراين المستخأضف إلى ذلك، •

، وبالتالي DNAمما يؤثر سلباً، ويؤّدي إلى تضّرر ( UV)وعلى المدى الطويل تتفاعل مع أشعة الشمس 

.ناألضرار بالجلد، وكنتيجة الرتفاع نسبة اإلصابة بسرطان الجلد سيما عند األشخاص المعرضي

إلى وضع هذه المادة تحت ( WHO/ FDA)هذه الدراسات وغيرها دفعت المنظمات الصحية العاليمة •

خاذ القرار في محاولة إلثبات مستوى خطورة هذه المادة، وبالتالي حسم الجدل القائم وات. التجربة واالختبار

.المناسب

هي ( نسبة البارابين من مجمل المستحضر% )0.4وكما اتجهت معظم دول االتحاد األوروبي إلى اعتبار•

.ادةالنسبة القصوى المسموح بها، والمتعارف عليها، في محاولة للتقليل من تعرض الجسم لهذه الم



تجنب  أضرار البارابين المحتملة
.فحص قائمة المكونات قبل شراء أي مستحضر عناية بالبشرة او الشعر 1.

كبديل البحث عن المنتجات التي تحتوي على مواد حافظة طبيعة ضمن قائمة مكوناتها2.

اكثر امانا

ة، وبنزوات الزيوت العطريمثلبعض المواد الحافظة الطبيعية التي تعد أكثر أمانًاهناك و•

(.Phenoxyethanol)، والفينوكسي إيثانول (Sodium Benzoate)الصوديوم 

ال تستخدم العديد من المنتجات مع المواد الحافظة االصطناعية في نفس الوقت-3

اوزوا عمر تجنب استخدام أي مستحضرات تحتوي على البارابين مع األطفال الذين لم يتج-4

.سنوات3

لمتعارف اسمهما بالصيغة انجدعلى قائمة المواد الفعالة، ليس بالضروري أن حين النظر -•

.بل الشركاتأهم اسمائهم الكيميائية الُمستخدمة من قلكن قدد تتواجد بأسماء بديلة ومنعليهما، 

4 hydroxy methyl ester benzoate

Methyl 4hydroxy benzoate



عواسنطاقعلىيثارالموضوعأنالمؤكدمنختاماً،

علىبالموضوعاالهتمامالضروريمنوعالمياً،

ءإعطاعنوالمسؤولةالمعنيةالرسميةالجهاتمستوى

قدةالنهايوفي.والمستحضراتاألدويةإدخالتراخيص

إلىبالعودةاألنسبهوالشخصيوالقرارالخياريكون

اإلمكانردقالتخفيفوبالتاليالطبيعية،المستحضرات

إلىيؤديوهذاالصناعية،المستحضراتإستخداممن

لنشرةامتابعةإلىباإلضافةاإلصابة،خطرمنالتقليل

.والمحليةالعالميةالصحيةللجهاتالداخلية

الخاتمة




