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پضٍّطگزاى "داًطگاُ ًیَیَرک )"(NYUدر
هطالعِ اخیزضاى دریافتِاًد چاقی کَدکاى
هیتَاًد با هَاد ضیویایی هَجَد در پالستیکّا
هزتبط باضد.
به گزارش ایسنا ،پضٍّطگزاى اخیزا دریافتِاًد
قزار گزفتي بیص اس حد کَدکاى در هعزض
پالستیکّا هوکي است ًقص هْوی در اضافِ
ٍسى آًْا داضتِ باضد.
هطالعِ جدیدی کِ در هجلِ " "Journal of the Endocrine Societyهٌتطز ضد ًطاى هیدّد
قَطیّای پالستیکی کِ ّز رٍسُ آًْا را استفادُ هیکٌین هی تَاًد عَاهل چاقی کَدکاى باضد.
هَاد ضیویایی ضٌاختِ ضدُ هاًٌد "بیسفٌَل اط )" ٍ"(Bisphenol Sبیسفٌَل اف )"(Bisphenol Fدٍ
هَادی ّستٌد کِ اس آًْا در ساخت اًَاع بطزی پالستیکی ،درپَشّای آلَهیٌیَهی قَطیّای هَاد غذایی ٍ
ًَضیدًی استفادُ هیضَد.
پیطتز اس هادُ ضیویایی "بیسفًَل ای )"(Bisphenol Aدر ساخت بطزیّا استفادُ هیضد کِ بِ دلیل
هضزات بیص اس حد آى بز بدى ٍ ایٌکِ باعث تداخل َّرهَىّا هیضًَد اخیزا دیگز اس آى استفادُ ًویکٌٌد ٍ
دٍ هادُ ضیویایی "بیسفٌَل اط" ٍ "بیسفٌَل اف" را جایگشیي آى هادُ کزدُاًد.
پضٍّطگزاى "داًطکدُ پشضکی داًطگاُ ًیَیَرک )"(NYU School of Medicineبِ رّبزی "هالًی
جیکَبسَى )"(Melanie Jacobsonایي هطالعِ را اًجام دادًد.
"هالًی جیکَبسَى" گفت :ایي تحقیق هْن است سیزا قزار گزفتي در هعزض ایي هَاد ضیویایی در ایاالت
هتحدُ بسیار رایج است .استفادُ اس "بیسفٌَل اط" ٍ "بیسفٌَل اف" در حال افشایص است سیزا تَلید
کٌٌدگاى ایي دٍ را جایگشیي بسیفًَل ای کزدُ اًد .ها طی ایي هطالعِ دریافتین قزار گزفتي کَدکاى در

هعزض ایي هَاد هیتَاًد یکی اس دالیل چاقی آًْا باضد اها جای ًگزاًی ًیست چزا کِ کَدکاى ًیش هیتَاًٌد
با رصین غذایی ٍ ٍرسش ٍسى خَد را کاّص دٌّد.
طی ایي هطالعِ پضٍّطگزاى کَدکاى ٍ بشرگساالى ردُ سٌی  ۶تا  ۸۳را هَرد بزرسی قزار دادًدً .وًَِ ّای
ادرار ایي گزٍُ ًطاى داد کِ کَدکاى ٍ ًَجَاًاًی کِ بیطتز در هعزض "بیسفٌَل اط" ٍ "بیسفٌَل اف"
ّستٌد ،احتوال چاقی در آًْا سیاد است ٍ ایي در حالی است افزادی کِ سیاد در هعزض ایٌگًَِ هَاد ًیستٌد،
احتوال چاقی در آًْا کن است .ایي هَضَع هیتَاًد ًگزاى کٌٌدُ باضد چزا کِ کَدکاى بِ ٍیضُ در بزابز
قابلیت ایي هادُ ضیویایی در ایجاد اختالل در غدد درٍى ریش آسیب پذیزتزًد .پضٍّصّا ًطاى هیدّد هادُ
بیسفٌَل اِی ،هادُای کِ بَاسطِ هصزف هَاد غذایی در ظزٍف پالستیکی ٍارد بدى هیضَد ،بیص اس آًچِ
تصَر هی ضَد در بدى باقی هی هاًد ٍ باعث تداخل در َّرًٍْا هیضَد .
جیکَبسَى در اًتْا افشٍد :جایگشیٌی "بیسفٌَل ای" با "بیسفٌَل اط" ٍ "بیسفٌَل اف" اس خطز ٍ عَارض
آى هَاد کن ًویکٌد ٍ ّواًطَر کِ در ایي هطالعِ دریافتین حتی هیتَاًد یکی اس دالیل چاقی کَدکاى باضد
ها هیبایست بِ دًبال راُ حلی هٌاسب بزای جایگشیٌی هَاد ضیویایی "بیسفٌَل اط" ٍ "بیسفٌَل اف"
باضین.

