• البارابين عبارة عن مركبات عضوية تحتوي على مجموعة
وظيفية استرومجموعة هيدروكسيل .التي يتم استخدامها كمواد
حافظة على نطاق واسع في مستحضرات الصيدالنية و المواد
التجميلية ومستحضرات العناية بالبشرة والشعر ،مثل:
الكريمات ،وواقي الشمس ،والشامبو والصابون وجل الحالقة
والعطورات ومعجون االسنان ومزيل التعرق.

استخدامات البارابين كمادة حافظة
• تستخدم هذه المركبات كمواد حافظة في المقام األول الن لها خواص مضادة للبكتريا  ,حيث يعقتد انها تعمل
عن طريق تعطيل عمليات النقل عبر االغشية او عن طريق تثبيط تخليق الحامض النووي DNA ,RNAاو عن
طريق تثبيط تخلق بعض االنزيمات الحيوية  ATPasesو , phosphotransferasesفي بعض األنواع من
البكتريا .
• ويعتبر الميثيل والبروبيل بارابين هما األكثر شيوعا في منتجات العناية الشخصية واللوازم اليومية التي
تحتوي على كميات كبيرة من المياه مثل الشامبو ،البلسم ،المرطبات السائلة وغسول ومقشرات الوجه واإلستحمام
وذلك للمساعدة على تفادي نمو الميكروبات والفطريات خاصة في البيئة الرطبة الدافئة .
• يستعمل هذا النوع من المواد الحافظة عادة إلطالة عمر المنتجات المذكورة انفًا ،ولمنع نمو وتكاثر البكتيريا
الضارة والعفن في داخل هذه المنتجات ،وبالتالي فهي تعد مواد تساعد على حماية المنتج من التلف .عادة ما يتم
استخدام عدة أنواع مختلفة من المواد التي تنحدر من عائلة البارابين في المنتج الواحد باإلضافة ألنواع أخرى،
ويعود سبب شيوع هذا االستعمال إلى مجموعة عوامل:
• رخص المادة.
• فعالية المادة كمضاد للبكتيريا الطفيليات.
• سهولة استخراجه من بعض الفاكهة والخضار.

متى تشكل مركبات البارابين
خطرعلى جسم االنسان
تشكل مركبات البارابين خطرا كبير عند
تجاوز النسبة المسموحة من قبل ادراة
الغذاء والدواء االمريكية  .حييث أظهرت
بعض االستطالعات ان المستهلك العادي قد
يستخدم تسعة منتجات للعناية الشخصية في
اليوم وهذا يعتبر مصدر قلق .حيث اليجب
ان ينظر فقط في التعرض للمنج الفردي
ولكن الى التاثير التراكمي للعديد من
المنتجات المستخدمة على مدى سنوات
عديدة .

التعرض للبارابين
يمكن ان يتعرض االنسان للبارابين من خالل اللمس او عند
ابتالع االدوية او األطعمة والمشروبات التي تحتوي على
البارابين .فعلى سبيل المثال قد يحدث تعرض االنسان
لبيوتيل بارابين عن طريق االستنشاق او مالمسة العين او
الجلد  .حيث وجد ان التعرض لالستنشاق يسبب تهيج
الجهازالتنفسي وينتج عنه بعض االعراض مثل الكحة
والنهجان كما يمكن ان يسبب التالمس مع العين او الجلد
تهيجا واحمرارا والما اوحكة ,وعند بلع هذا المكون بكميات
كبيرة قد يحدث اضطرابا بالجهاز الهضمي .

تساقط الشعر
• ترتبط بعض مركبات البارابين بتساقط الشعر ألنه يسهل امتصاصه من خالل
الجلد ويضر بفروة الرأس ،ويمكن أن يسبب البارابين عددًا من المشاكل للشعر
بما في ذلك الجفاف  ،وتهيج فروة الرأس  ،وتالشي اللون  ،وحتى تساقط
الشعر .وقد وجدت الدراسات التي أجريت في عام  2016أن األشخاص الذين
يستخدمون منتجات تحتوي على البارابين وجدت تراكيز منه في االدرار
ومجرى الدم وهذا يعني أن ما تضعه على شعرك وفروة رأسك غالبًا ما يدخل
في المسام والدم .لهذا السبب من المهم االبتعاد عن المنتجات التي تحتوي على
البارابين لنمو الشعر.

شيخوخة الجلد المبكرة
• من المفارقات ان العديد من المنتجات التجارية المصنوعة
من البارابين تدعي انه يتم تسويقها كمنتجات تجميل ضد
الشيخوخة  .ومع ذلك قد يؤدي البارابين الى تقدم عمر
البشرة بشكل اسرع وزيادة نسبةالتجاعيد ،حيث الميثيل
البارابين ( ) MPيضربشكل خاص بالجلدويزيد من
الحساسية الشعة الشمس  .وبالتالي يؤدي الى موت الخاليا
الكيراتينية والتي هي المسؤولة في البشرة عن إنتاج
الكيراتين بشكل اسرع من المعتاد لذلك يجب دائما استخدام
الكريمات الخاليةمن البارابين .

• قد يتسبب البارابين بتهيج الجلد وظهور رد فعل
تحسسي جلدي ،إال أنه يجب التنويه إلى أن
الدراسات كانت قد أظهرت أن نسبة قليلة من
األشخاص المصابين باألكزيما والتهاب الجلد
ظهرت لديهم حساسية تجاه البارابين.

• عند دخول البارابين إلى الجسم ،فإنها قد تؤثر على هرمونات الجسم بعدة طرق ،كما يأتي:
• قد تبدأ البارابينات بالتصرف بطريقة تحاكي هرمون األستروجين ،األمر الذي قد ينعكس سلبًا على
التوازن الهرموني في الجسم وبالتالي فإن البارابينات قد تتسبب بمشاكل صحية في الجهاز التناسلي ،مما قد
ينعكس سلبًا على الخصوبة والصحة اإلنجابية ،وقد تخل البارابينات بإنتاج بعض أنواع الهرمونات في
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.

• قد تفضل بعض المنتجات التجميل الخاصة لكن تكمن المشكلة
في مركبات البارابين التي لديها خصائص تشبه هرمون
االستروجين .حيث أظهرت العديد من الدراسات التي التعد
والتحصى بان نسبة كبيرة من هورمون االستروجين تؤدي
الى تطوراالصابة بسرطان الثدي حيث اظهرت دراسة
أجريت عام  2004وجود مادة البارابين في بعض أورام
عا من الهلع العام
الثدي السرطانية ،األمر الذي أثار نو ً
بخصوص العالقة بين البارابين ومرض السرطان
• لكن خالل السنوات األخيرة ،ش ّكلت نتائج بعض الدراسات
صدمة عند العلماء ،إذ أظهرت وجود %99من انسجة
األورام السرطانية الثديية التي تم اجراء الدراسة عليهاتحتوي
على استر بارابين.وتم العثور على اعلى تركيزفي االنسجة
المتواجدة اسفل االبطين وهي المنطقةاالقرب الى الثدي
وتتوالى الدراسات بشكل كبير حالياً ،وسيتم عرض نتائج
دراستين من جامعات تحظى بمكانات علمية مرموقة نشرتا
في مجالت علمية متخصصة (حسب رأي أساتذة في
مختبرات الكيمياء في الجامعة اللبنانية):

• نشرت مجلة “ ” MICROCHEMMICAL JOURNALالعلمية عام
 2010في (العدد  )96تجربة أجريت على بعض الخاليا في محاولة
لمعرفة كميات وأنواع البارابين الموجودة في هذه الخاليا .وكانت
التجربة قد أخذت عينة من خاليا سليمة (ال تحوي خاليا سرطانية)
و 9عينات من خاليا سرطانية من عدة مرضى وكانت النتيجة أن
الخاليا السليمة تحتوي على نوع واحد فقط من البارابين methyl
 parabenوبكمية قليلة .إذا ما قورنت بالكمية الموجودة في الخاليا
السرطانية التي تحتوي بالحد األدنى على ثالثة أنواع من البارابين،
خصوصا ً الـ  Butyl parabenالذي ظهر بالكمية األكبر والذي
يعتبر األكثر شبها ً لألستروجين.
• وتخلص دراسة أخرى نشرتها مجلة  STEROIDSعام ( 2011العدد
 )76إلى أن األستروجين (وهو هرمون ثبتت عالقته باألورام
السرطانية) والبارابين يعمالن فسيولوجيا ً بطريقة متشابهة ج ّداً ،حيث
تتجمع مادة البارابين في الخاليا الدهنية وتحفز المستقبالت الخاصة
باألستروجين

• أضف إلى ذلك ،فإن دراسات حديثة تشير أيضا ً إلى أن الكمية المتبقية من الباراين المستخدمة على الجلد،
تضرر  ،DNAوبالتالي
وعلى المدى الطويل تتفاعل مع أشعة الشمس ( )UVمما يؤثر سلباً ،ويؤدّي إلى
ّ
األضرار بالجلد ،وكنتيجة الرتفاع نسبة اإلصابة بسرطان الجلد سيما عند األشخاص المعرضين.
• هذه الدراسات وغيرها دفعت المنظمات الصحية العاليمة ( )WHO/ FDAإلى وضع هذه المادة تحت
التجربة واالختبار .في محاولة إلثبات مستوى خطورة هذه المادة ،وبالتالي حسم الجدل القائم واتخاذ القرار
المناسب.
• وكما اتجهت معظم دول االتحاد األوروبي إلى اعتبار( %0.4نسبة البارابين من مجمل المستحضر) هي
النسبة القصوى المسموح بها ،والمتعارف عليها ،في محاولة للتقليل من تعرض الجسم لهذه المادة.

تجنب أضرار البارابين المحتملة
 .1فحص قائمة المكونات قبل شراء أي مستحضر عناية بالبشرة او الشعر .
 .2البحث عن المنتجات التي تحتوي على مواد حافظة طبيعة ضمن قائمة مكوناتها كبديل
اكثر امانا

• وهناك بعض المواد الحافظة الطبيعية التي تعد أكثر أمانًا مثل الزيوت العطرية ،وبنزوات
الصوديوم ( ،)Sodium Benzoateوالفينوكسي إيثانول (.)Phenoxyethanol
 -3ال تستخدم العديد من المنتجات مع المواد الحافظة االصطناعية في نفس الوقت
-4تجنب استخدام أي مستحضرات تحتوي على البارابين مع األطفال الذين لم يتجاوزوا عمر
 3سنوات.
• -حين النظر على قائمة المواد الفعالة ،ليس بالضروري أن نجد اسمهما بالصيغة المتعارف
عليهما ،لكن قدد تتواجد بأسماء بديلة ومن أهم اسمائهم الكيميائية ال ُمستخدمة من قبل الشركات.
4 hydroxy methyl ester benzoate
Methyl 4hydroxy benzoate

الخاتمة
ختاماً ،من المؤكد أن الموضوع يثار على نطاق واسع
عالمياً ،ومن الضروري االهتمام بالموضوع على
مستوى الجهات الرسمية المعنية والمسؤولة عن إعطاء
تراخيص إدخال األدوية والمستحضرات .وفي النهاية قد
يكون الخيار والقرار الشخصي هو األنسب بالعودة إلى
المستحضرات الطبيعية ،وبالتالي التخفيف قدر اإلمكان
من إستخدام المستحضرات الصناعية ،وهذا يؤدي إلى
التقليل من خطر اإلصابة ،باإلضافة إلى متابعة النشرة
الداخلية

للجهات

الصحية

العالمية

والمحلية.

