ﻣﺤﻘﻘﺎن در رﺣﻢ ﻣﺎدران ﺑﺎردار ذرات ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ
ﮐﺸﻒ ﮐﺮدﻧﺪ  -دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﭘﯿﻤﺎن ﺣﺴﻨﯽ | ﯾﮑﺸﻨﺒﻪ ۰۷ ،دی ۱۳۹۹
ﻣﺤﻘﻘﺎن در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺟﺪﯾﺪی ﮐﻪ ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه ﺗﻮﺻﯿﻒ ﺷﺪه ،ذرات ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ را در رﺣﻢ
ﻣﺎدران ﺑﺎردار ﮐﺸﻒ ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺟﻔﺖ رﺣﻢ ﺷﺶ ﻣﺎدر را ﺗﺤﻠﯿﻞ ﮐﺮده و در ﭼﻬﺎر ﺟﻔﺖ دﺳﺘﮑﻢ  ۱۲ﻗﻄﻌﻪ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ رﻧﮕﯽ در
اﺑﻌﺎد ﺑﯿﻦ  ۵ﺗﺎ  ۱۰ﻣﯿﮑﺮون را در ﻗﺴﻤﺘﯽ از رﺣﻢ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺟﻔﺖ ﺟﻨﯿﻦ ) (Placentaﭘﯿﺪا ﮐﺮدﻧﺪ .ﺟﻔﺖ
ﻣﺴﺌﻮل ﻧﮕﻬﺪاری ،ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ و ﺗﺴﻬﯿﻞ ﮐﻨﻨﺪه رﺷﺪ ﺟﻨﯿﻦ ﺑﻮده و ﻣﻮاد ﻣﻐﺬی و اﮐﺴﯿﮋن را از ﻃﺮﯾﻖ

ﺑﻨﺪ ﻧﺎف ﺑﻪ ﺟﻨﯿﻦ رﺳﺎﻧﺪه و ﻣﻮاد زاﺋﺪ را ﮔﺮﻓﺘﻪ و ﺗﺼﻔﯿﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ.

»آﻧﺘﻮﻧﻨﯿﻮ راﮔﻮﺳﺎ« ) ،(Antonio Ragusaرﺲ ﺑﺨﺶ ﭘﺰﮐﺸﯽ زاﯾﻤﺎن و زﻧﺎن از ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن San
 Giovanni Calibita Fatebenefratelliرم اﯾﺘﺎﻟﯿﺎ ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ» :ﻣﺜﻞ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻮزاد ﺳﺎﯾﺒﻮرگ داﺷﺘﻪ
ﺑﺎﺷﯿﺪ؛ ﯾﻌﻨﯽ دﯾﮕﺮ ﻓﻘﻂ از ﺳﻠﻮلﻫﺎی اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﺸﮑﯿﻞ ﻧﺸﺪه و ﺗﺮﮐﯿﺒﯽ از ﻣﻮاد ﺑﯿﻮﻟﻮژﯾﮑﯽ و
ﻏﯿﺮارﮔﺎﻧﯿﮏ اﺳﺖ«.

ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻫﻨﻮز ﻣﻄﻤﺌﻦ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ رﯾﺰﭘﻼﺳﺘﯿﮏﻫﺎ )ﺑﺎ اﺑﻌﺎد ﮐﻤﺘﺮ از  ۵ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ( ﭼﻪ ﺗﺄﺛﯿﺮی ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ
اﻧﺴﺎن ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ .ﻣﺸﺎﻫﺪات ﻧﺸﺎن داده اﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ذرات ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﻫﻤﺮاه ﺑﺎ ﻏﺬا از
دﺳﺘﮕﺎه ﮔﻮارش ﻋﺒﻮر ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،اﻣﺎ اﯾﻨﮑﻪ ﭼﻪ اﺛﺮی ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ ﻣﯽﮔﺬارﻧﺪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ دﻗﯿﻘﺎً ﻣﺸﺨﺺ

ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.

ﮐﺸﻒ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ در ﺑﺪن زﻧﺎن ﺑﺎردار از اﻫﻤﯿﺖ وﯾﮋهای ﺑﺮﺧﻮردار ﺑﻮده و آﮔﺎﻫﯽ از ﺗﺄﺛﯿﺮ آﻧﻬﺎ ﺑﺮ ﻧﻮزاد
ﺣﯿﺎﺗﯽ اﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻫﻤﯿﻦ دﻟﯿﻞ ﻣﺤﻘﻘﺎن اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ را »ﺑﺴﯿﺎر ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه« ﺧﻮاﻧﺪهاﻧﺪ.
رﯾﺰﭘﻼﺳﺘﯿﮏﻫﺎی ﮐﺸﻒ ﺷﺪه در رﺣﻢ ﻣﺎدران اﺑﻌﺎدی در ﺣﺪود  ۱۰ﻣﯿﮑﺮون )ﯾﮏ ﺻﺪم ﻣﯿﻠﯿﻤﺘﺮ(
داﺷﺘﻪاﻧﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﻪ راﺣﺘﯽ ﻗﺎدر ﺑﻪ وارد ﺷﺪن ﺑﻪ ﺟﺮﯾﺎن ﺧﻮن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻧﮕﺮاﻧﻨﺪ ﮐﻪ اﻧﺒﺎﺷﺘﻪ
ﺷﺪن رﯾﺰﭘﻼﺳﺘﯿﮏﻫﺎ ﺗﻨﻬﺎ رﺣﻢ ﺧﺘﻢ ﻧﺸﺪه و ﺑﺮ رﺷﺪ ﺟﻨﯿﻦ ﺗﺄﺛﯿﺮ ﻣﻨﻔﯽ ﺑﮕﺬارد .ﻣﺤﻘﻘﺎن در ﻗﺴﻤﺘﯽ از
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮد ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﻨﺪ» :ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻧﻘﺶ ﺣﯿﺎﺗﯽ ﺟﻔﺖ در ﭘﺸﺘﯿﺒﺎﻧﯽ از ﺗﻮﺳﻌﻪ ﺟﻨﯿﻦ و ﻧﻘﺶ آن ﺑﻪ
ﻋﻨﻮان راﺑﻂ ﻣﯿﺎن ﺟﻨﯿﻦ و ﻣﺤﯿﻂ ﺑﯿﺮون ،وﺟﻮد ذرات ﭘﻼﺳﺘﯿﮑﯽ ﺑﺎﻟﻘﻮه ﻣﻀﺮ در آن ﺑﺴﯿﺎر ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه
اﺳﺖ«.
ﭘﻼﺳﺘﯿﮏﻫﺎ ﺗﺮﮐﯿﺒﺎت ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارﻧﺪ و ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﻬﺎ ﺣﺎوی ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ
ﺗﻨﻈﯿﻤﺎت ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎ را ﺑﺮ ﻫﻢ زده و ﯾﺎ ﺳﺒﺐ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﺳﺮﻃﺎنﻫﺎ ﺷﻮﻧﺪ .ﻣﺤﻘﻘﺎن در ﭘﺎﯾﺎن

ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺧﻮد از ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗﺎ ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ اداﻣﻪ دﻫﻨﺪ.
ﯾﺎﻓﺘﻪﻫﺎی اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ در ژورﻧﺎل  Environment Internationalﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

