پیشگفتار
مختلكننده غدد درونريز
 )Compounds: EDCsعمدت ًا شامل داروها ،محصوالت بهداشت
فردي ،مواد شيميايي خانگي ،آفتكشها و علفكشها ،مواد
شيميايي صنعتي ،محصوالت جانبي گندزدايي ،هورمونهاي
طبيعي و فلزات ميشوند .آاليندههاي نوپديد عمدت ًا از طريق دفع
يا استفاده نامناسب و بيش از حد تركيبات مسبب آنها در بخش
خانگي ،صنعتي و كشاورزي وارد محيط ميشوند و مسير اصلي
ورود آنها به محيط ،پساب تصفيهخانههاي فاضالب است.
مهمترين فرآيندهاي محيطي موثر بر اين آاليندهها ،جذب بر روي
رسوبات ،فتوليز و تجزيه زيستي طبيعي ،و جذب و متابوليسم
توسط گياهان و حيوانات هستند .در تصفيهخانههاي فاضالب نيز
امكان حذف موثر اين مواد توسط فرآيندهاي بيولوژيكي ،غشايي
و اكسيداسيون توسط ازن وجود دارد .با اينحال ،بهترين رويكرد
براي حذف آاليندههاي نوپديد از فاضالب ،بهكارگيري انواع
فرآيندهاي تصفيه بهصورت تلفيقي است .نگرانيها در مورد حضور
آاليندههاي "ذرهاي نوپديد" (ميكروپالستيكها و نانوذرات) در
محيطهاي آبي نيز در سالهاي اخير افزايش يافته است.
مسئله مهم ديگر در مورد آاليندههاي نوپديد ظهور
"پاتوژنهاي نوپديد" ) (Emerging Pathogensدر محيطزيست
است .پاتوژنهايي نوپديد تلقي ميشوند كه براي اولينبار در
انسان ايجاد بيماري كنند يا اينكه قبالً در انسان بيماريزايي
كردهاند ،اما معموالً در سالهاي اخير شيوع آنها بيشتر شده
باشد.
بهطور كلي پاتوژنهاي نوپديد به سه گروه طبقهبندي
ميشوند :پاتوژنهايي كه كامالً جديد هستند (مانند ويروس نقص
ايمني انسان؛ عامل ايدز) ،آنهايي كه قبالً شناخته شدهاند اما
اخيراً بهعنوان پاتوژن شناسايي شدهاند (مانند هليكوباكتر
پيلوري) ،يا آنهايي كه قديمي هستند اما دستخوش تغييراتي
شدهاند (مانند ميكروارگانيسمهاي مقاوم به عوامل ضد ميكروبي).
از سوي ديگر بعضي از پاتوژنهايي كه در ساليان دور شناسايي
شده و در گذشته عامل بسياري از اپيدميها بودهاند ممكن است
بعد از كنترل بلندمدت آنها ،مجددا طغيان ميكنند كه از جمله
اين "پاتوژنهاي بازپديد" ) )Re-emerging Pathogensميتوان
به عامل وبا ،تب دانگ و تب زرد در بعضي از مناطق ،اشاره كرد.
بهطور كلي سازمان جهاني بهداشت برآورد كرده كه تا سال 2000
تعداد  175گونه عامل بيماريزا از  96جنس مختلف بهعنوان
پاتوژنهاي نوپديد طبقهبندي شدهاند كه  %75آنها گونههاي
منتقله از حيوان به انسان هستند.
در دو دهه اخير ،سندروم حاد تنفسي )(SARS coronavirus
در سال  ،2002سندرم تنفسي خاورميانه (MERS coronavirus,
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در سالهاي اخير با ظهور روشهاي تحليل پيشرفته ،شواهدي
از وجود تعداد بسيار زيادي از تركيبات بالقوه خطرناك تحت
عنوان "آاليندههاي نوپديد" ) )Emerging Contaminantsدر
بخشهاي مختلف محيط وجود دارد" .آالينده نوپديد" بههر ماده
شيميايي طبيعي و انسانساخت و يا ميكروارگانيسمي اطالق
ميشود كه در محيطزيست بهطور متداول پايش نميشود ،اما
پتانسيل ورود به محيط و ايجاد اثرات سوء بر محيطزيست و يا
سالمت انسان را داشته و احتمال وضع قانون و تعيين سطوح
استاندارد براي آن در آينده وجود دارد .اصطالح آاليندههاي
نوپديد صرفاً معادل "آاليندههاي جديد" نيست ،چون بسياري از
اين مواد در چندين دهه گذشته همزمان با استفاده آنها توسط
انسان به محيط وارد شدهاند ،اما اثرات سوء آنها تاكنون ناشناخته
باقيمانده و در حالحاضر صرف ًا با كمك روشهاي تحليل مدرن
و حساس ،وجود آنها در بخشهاي مختلف محيطزيست تائيد
شده است.
بهطور كلي اين آاليندهها ميتوانند در چند گروه اصلي از
جمله مواد دارويي ،محصوالت بهداشت فردي ،استروئيدها و
هورمونها ،سورفاكتانتها ،تركيبات پرفلوئورينه ،اطفاء كنندههاي
حريق ،افزودنيهاي صنعتي ،افزودنيهاي بنزين ،نرمكنندههاي
مواد پليمري ،محصوالت جانبي گندزدايي ،آفتكشهاي قطبي
طبقهبندي شوند .ورود آاليندههاي نوپديد به بدن انسان و ديگر
موجودات زنده ،ممكن است باعث اختالل در سيستم غدد درون
ريز ،نقص مادرزادي و عقب ماندگي ،اختالل در توليد مثل و ايجاد
اثرات سمي حاد و مزمن شود .يكي از نگرانيهاي اصلي مرتبط با
آاليندههاي نوپديد اختالل غدد درونريز است .تركيبات
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) or MERS‐CoVدر سال  ،2012آنفلوانزاي مرغي يا پرندگان
) )Influenza A virus subtype H7N9در سال  ،2013و در اواخر
سال  2019سندرم حاد تنفسي كرونا ويروس
) )SARS-CoV-2بهوجود آمده است.
بيماري كروناويروس ( )COVID-19يك بيماري بالقوه
كشندهاي است كه موجب نگرانيهاي بزرگ در مورد بهداشت
عمومي در جهان شده است .در حاليكه ماندگاري ويروس در آب
آشاميدني ممكن است ،ولي تاكنون هيچگونه مستنداتي مبني بر
وجود كرونا ويروس انساني در منابع آب سطحي و زيرزميني و يا
انتقال آن از طريق آب آشاميدني آلوده وجود ندارد .همچنين
تاكنون هيچ شواهدي مبني بر انتقال  SARS-CoV-2از طريق
سيستم فاضالب ،با يا بدون تصفيه فاضالب وجود ندارد.
از مهمترين مسائل مرتبط با پاتوژنهاي نوپديد در سالهاي
اخير ظهور باكتريهاي مقاوم به آنتيبيوتيكها است .مقاومت
آنتيبيوتيكي در واقع توانايي باكتريها در برابر اثرات بازدارندگي
يا كشندگي آنتيبيوتيك است .با توجه به ورود مداوم اين مواد از
منابع مختلف به محيط شرايط براي تماس مداوم باكتريهاي
محيطي با سطوح پايين آنتيبيوتيك فراهم ميشود و به مرور
زمان باكتريها ژنهاي مقاوم به اين مواد را توليد ميكنند و در
برابر آن مقاوم ميشوند .بهطور كلي در ظهور باكتريهاي نوپديد
و بازپديد در محيطزيست بهخصوص محيطهاي آبي ،چهار عامل؛
 .1محيطهاي جديد .2 ،تغييرات در رفتار و آسيبپذيري انسان،
 .3تكنولوژيهاي جديد و  .4پيشرفتهاي علمي نقش اساسي
دارند.
بيشك اصليترين عامل در افزايش شناخت در مورد
آاليندههاي نوپديد در محيطزيست توسعه تكنيكهاي پيشرفته
تحليل اين تركيبات است .در سالهاي اخير ،دستگاههاي پيشرفته
مانند كروماتوگرافي گازي و مايع مجهز به يك يا دو آشكارساز
طيفسنجي جرمي ) GC-MS-MSو  )LC-MS-MSبهطور
وسيعي براي تحليل آاليندههاي نوپديد در محيطهاي آبي بهكار
گرفته شدهاند .بههر حال ،بهدليل ساختارهاي ناشناخته
متابوليتهاي آاليندههاي نوپديد و وجود آنها در ماتريكس
محيطي پيچيده با مقادير جزيي ،توسعه روشهاي تحليل سريع
و صحيح چالشي در برابر محققان محيطزيست در پايش روتين
آاليندههاي نوپديد د ر محيط است .بنابراين ،تحقيقات بيشتري
براي افزايش شناخت در مورد ساختار اين آاليندهها و صحت و
حساسيت روشهاي سنجش مورد نياز است .درنهايت بهدليل
كشف يا شناسايي اخير اين مواد بهعنوان آالينده محيطزيست،
اطالعات بسيار كمي در مورد وجود ،سرنوشت و سميت آنها در
محيط آبي وجود دارد و تحقيقات بيشتري در اين مورد نياز است.
بايد رويكردهاي مناسب براي جلوگيري از ورود آنها به محيط و
حذف آنها از بخشهاي مختلف محيطزيست بهكار گرفته شود.
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