خطر تداخل ترکیبات شیمیایی بطریهای پالستیکی در جنسیت جنین
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ایسنا/یزد
رییس هزکش تحقیقبت سالهت ٍ ایوٌی غذای یشز ثب تبکیس ثز

ذطزات استفبزُ غیزاصَلی اس ثطزیّبی پالستیکی ،عٌَاى کززۺ
تزکیجبت شیویبیی ایي ثطزیّب زر ٌّگبم ثْزُ گیزی غیزاصَلی
زر جٌسیت جٌیي هبزراى ثبرزار ایجبز تساذل هیکٌس.
زکتز «ثْبزر حبجیهحوسی» زر گفتٍگَ ثب ذجزًگبر ایسٌب ،زر ایي راثطِ ثب ثیبى ایي کِ ثزذی اس ثطزیّبی پالستیکی زر صَرت استفبزُ
ًبهٌبست سالهت هحتَیبت ذَز را تحت تبثیز قزار هیزٌّس ،اظْبر کززۺ ثطزیّب ٍ ثِطَر کلی ّوِ ظزٍف پالستیکی اس هَاز ذبص پلیوزی
ّستٌس کِ زر صَرت استفبزُ غیز اصَلی ثب اًتقبل ایي هَاز ثِ آة یب هَاز غذایی هَجَز زر آًْب هیتَاًٌس ثبعث ثزٍس ذطزاتی زر سالهت
افزاز زر طَالًی هست شًَس.
ٍی ثب اشبرُ ثِ ایي کِ یکی اس ذطزات احتوبلی ایي ثطزیّب هزثَط ثِ هبزُای ثب ًبم «ثیسفٌَل ای» است ،افشٍزۺ ایي هبزُ ذطزًبک کِ زر
تزکیجبت تَلیسی پالستیکّب اس جولِ ثزذی اس ثطزیّبی آة هعسًی کبرثزز زارز ،زر هَاجِْ ثب گزهب ٍ هَاز اسیسیٍ ،ارز آة ثطزی
هیشَز ٍ سالهت افزاز را ثِ ذطز هیاًساسز.
رییس هزکش تحقیقبت سالهت ٍ ایوٌی غذای یشز زر ایي راثطِ ذبطزًشبى کززۺ ًگْساری ثطزیّبی آة هعسًی زر زهبی ثبالی  52زرجِ
سبًتیگزاز یب زهبی اًجوبز ،فزسَزگی ٍ شست ٍ شَی هکزر ایي ثطزیّب هیتَاًس تزکیت شیویبیی ثیسفٌَل را ٍارز آة ٍ زیگز هَاز
غذایی کٌس.
ٍی زر ّویي راثطِ یبزآٍر شسۺ الجتِ اگز آة هعسًی زر زهبی یرچبل ثِ هست یکسبل ًیش ًگْساری شَز ،ذطزی هتَجِ هحتَیبت زاذل آى
ًرَاّس شس چزا کِ ّوبًطَر کِ قجالً ًیش اشبرُ شس استفبزُ صحیح اس ایي ثطزیّب ذطزی را ثِ ّوزاُ ًرَاّس زاشت.
حبجی هحوسی ثیبى کززۺ افزاز ثبیس ثِ ایي ًکتِ ّن تَجِ کٌٌس کِ اگز ثطزیّب را ثِ طَر هکزر شست ٍ شَ هیزٌّس یب ثزای استفبزُ اس تَلیس
ید ،آًْب را زر زهبی ذیلی پبییي قزار هیزٌّسً ،جبیس ثیشتز اس یک هبُ اس ایي ثطزیّب استفبزُ کٌٌس.
ٍی زر ازاهِ تصزیح کززۺ آسیت ثِ جسارُ ثطزی زر اثز فزسَزگی آى ٍ ًگْساری هَاز غذایی اسیسی ًظیز رة گَجِ فزًگی ،آثلیوَ ٍ آثغَرُ کِ
ثبعث ذَرزگی ثطزی ٍ ٍرٍز تزکیجبت شیویبیی سوی ثِ زاذل هحتَی آى هیشَز ًیش ذطزًبک است.
هسیز گزٍُ ثْساشت ٍ ایوٌی هَاز غذایی زاًشگبُ علَم پششکی یشز زر ثرش زیگزی اس سرٌبًش گفتۺ ثزاسبس تحقیقبت صَرت گزفتِ تزکیت
شیویبیی ثیسفٌَل ای ،ثبعث اذتالل زر غسز زرٍىریش ثسى هیشَز کِ ایي اهز هیتَاًس ًبثبرٍری ،چبقی ،ثلَغ سٍزرس کَزکبى ،سزطبى
رٍزُ زر سًبى ٍ سزطبى پزٍستبت زر هززاى را هٌجز شَز.

ٍ ی افشٍزۺ ّوچٌیي زریبفت ایي هبزُ طی سِ هبِّ اٍل ثبرزاری ًیش هَجت تغییزات َّرهًَی ٍ افشایش احتوبل زذتزسایی هیشَز ،سیزا شکل
گیزی جٌسیت جٌیي زر ّویي سِ هبِّ اٍل رخ هی زّس.
ایي هسئَل زر پبیبى گفتۺ ایي ًتبیج ًشبى هیزّس کِ زریبفت ایي تزکیت شیویبیی احتوبل تَلس ًَسازاى زذتز را افشایش هیزّس ٍلی ثسیْی
است کِ تساذل ایي هبزُ شیویبیی زر تعییي جٌسیت جٌیي ،آسیت ّب ٍ ذطزات سیبزی را ثز سالهت هبزر ٍ ًَساز ثِ زًجبل زارز.

