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  :مقدمه

  Endocrine Disrupter Chemicalsرا لیپید طبیعی متابولیسم و شده بدن وارد بیرونی محیط زا که هستند شیمیایی ترکیبات 
 همچنین و انرژي تعادل، بدن چربی ذخیره و چربی هموستاز مواد این که آنجایی از.شوند می چاقی به منجر نهایت در و کرده مختل
. گفت نیز (endocrine disruptors)آندوکرینی هاي کننده مختل توان می آنها به دهند می تغییر بدن در را گرسنگی و سیري نظم
 می یافت غذایی مواد بندي بسته در استفاده مورد پالستیکی مواد در که (Phethalates) ها فتاالت و (Bisphenol A) آ فنول بیس
  هستند obesogen مواد این از اي نمونه، شوند
 استفاده مورد  صنعتی مهم شیمیایی ماده ویک لیدتو پیش سال 100 از بیش در بار اولین براي که است فنولی ترکیب یک فنول بیس
 معموال کربنات پلی.است اپوکسی رزین پوشش و کربنات پلی سفت هاي پالستیک از مهم جزء یک BPA.میباشد تولید فرآیندهاي در
 قوطی براي محافظ یهال عنوان به اپوکسی هاي رزین. رود می  کار به الکلی غیر هاي نوشیدنی و آب هاي بطري براي غذایی صنایع در

 عنوان به چنین هم و.رود می کار به مایعات حاوي ظروف دیگر و مشربات سازي ذخیره هاي خمره و غذایی مواد فلزي کنسرو هاي
 طور به، چنگال و کارد و ظروف در کربنات پلی پالستیک عالوه به.رود می کار به اي شیشه ظروف فلزي هاي درپوش براي پوشش
  .رود می کار به نوزاد غذاي هاي بطري ساخت براي مواد این چنین هم و گیرد می قرار تفادهاس مورد گسترده

 از برخی،رود می کار به سال 50 از بیش براي مشروبات و غذایی مواد سازي ذخیره مخازن و بندي بسته در BPA حاوي مواد چه اگر
، است نگرانی یک واین.کند مهاجرت غذایی محصوالت داخل به تواند می BPA مشخصی شرایط تحت که داده نشان علمی مطالعات

 هم و بوده کبدي سمیت داراي BPA . است شده شناخته حیوانات در سالمتی تهدید عامل یک عنوان به باال سطوح در BPA زیرا
  باشد ارتباط در چاقی با، چربی هاي سلول فعالیت تحریک با است ممکن چنین

 وجود رابطه کمر دور ناحیه در جمله از کودکان در چاقی و فتاالت شیمیایی ترکیب معرض در گرفتن ارقر بین که دریافتند پژوهشگران
  .شوند می یافت آرایشی لوازم و مو اسپري، ها ادکلن و عطر در وفور به فتاالت شیمیایی ترکیبات.دارد

، ها بازي اسباب از خیلی و غذایی مواد کردن زفری و بندي بسته مخصوص هاي پالستیک مثل نرم هاي پالستیک از بسیاري متاسفانه
 مثل آرایشی و بهداشتی لوازم.بشوند، کنیم می تنفس که هوایی و خوریم می که غذایی وارد راحتی به توانند می و هستند فتاالت حاوي

 منابع از هم ها ضدآفتاب و مو هاي کننده تقویت، ها لوسیون، ها کننده نرم و شامپوها، عطرها، ابرو و مژه ریمل، ناخن هاي جالدهنده
  .روند می شمار به فتاالت اصلی
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