ﯾﺎﻓﺘﻪ ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﺟﺪﯾﺪ :ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد
در ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﺑﻪ ﻣﻐﺰ ﻧﻮزادان آﺳﯿﺐ ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺟﻮاد ﺗﺎﺟﯽ | دوﺷﻨﺒﻪ ۰۴ ،اﺳﻔﻨﺪ ۱۳۹۹
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﮔﺮوﻫﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﭘﺮوژه »» ،«Tenderﻓﺘﺎﻻت« ﯾﺎ ﻫﻤﺎن ﻣﻮاد
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد در ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ ﮐﻪ ﺗﻮﺳﻂ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،روی رﺷﺪ ﻣﻐﺰ در ﻧﻮزادان ﺗﺎﺛﯿﺮ

ﻣﻨﻔﯽ ﻣﯽﮔﺬارد و ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻼﻓﺎﺻﻠﻪ از ﻣﺤﺼﻮﻻت ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺣﺬف ﺷﻮﻧﺪ.

ﭘﺮوژه  TENDRﺷﺎﻣﻞ ﮔﺮوﻫﯽ از داﻧﺸﻤﻨﺪان داوﻃﻠﺐ و ﻣﺘﺨﺼﺼﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﮐﻮدک ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ
ﻓﻌﺎﻟﯿﺖﻫﺎی ﺧﻮد را ﺑﺎ ﻫﺪف ﮐﺎﻫﺶ ﻗﺮارﮔﯿﺮی ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﻌﺮض ﻣﻮاد و آﻻﯾﻨﺪهﻫﺎی ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم
ﻣﯽدﻫﻨﺪ» .اﺳﺘﻔﺎﻧﯽ ِاﻧﮕﻞ« ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه اﺻﻠﯽ ﻣﻘﺎﻟﻪ اﺧﯿﺮ ﮔﻔﺖ» :ﮐﺎری ﮐﻪ ﻣﯽﺧﻮاﻫﯿﻢ ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺑﺮﺳﺎﻧﯿﻢ

اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ ﮐﻪ ﻧﻬﺎد ﻧﻈﺎرﺗﯽ ﻫﻢ ﺷﺎﻣﻞ آن ﻣﯽﺷﻮد را ﺑﻪ ﺳﻤﺖ ﻫﺪف از

ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن ﻓﺘﺎﻻت ﺣﺮﮐﺖ دﻫﯿﻢ .ﻣﺎ ﻫﻢ اﮐﻨﻮن ﺑﺮای ﻧﮕﺮاﻧﯽ از ﺗﺎﺛﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺮ ﺗﻮﺟﻪ،
ﯾﺎدﮔﯿﺮی و اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎری ﮐﻮدک ﺷﻮاﻫﺪ ﮐﺎﻓﯽ را ﮐﺴﺐ ﮐﺮدهاﯾﻢ«.
»ﻟﯿﻨﺪا ﺑﯿﺮﻧﺒﺎم« ،ﺳﻢ ﺷﻨﺎس و ﻣﺪﯾﺮ ﺳﺎﺑﻖ اﻧﺴﺘﯿﺘﻮی ﻣﻠﯽ ﻋﻠﻮم ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻣﺤﯿﻂ ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ در اﯾﻦ
ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺣﻀﻮر ﻧﺪاﺷﺘﻪ ،در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻋﻨﻮان ﮐﺮده» :اﻣﯿﺪوارم اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ زﻧﮓ ﺧﻄﺮ

ﻋﻤﻞ ﮐﻨﺪ ﺗﺎ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﻮﯾﻢ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض اﯾﻦ دﺳﺘﻪ از ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در اﺑﺘﺪای زﻧﺪﮔﯽ
ﮐﻮدﮐﺎن ،ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﺴﯿﺎر زﯾﺎدی روی آنﻫﺎ ﻣﯽﮔﺬارد«.
»آﯾﻠﯿﻦ ﮐﺎﻧﻠﯽ« ،ﻣﺪﯾﺮ ارﺷﺪ ﺑﺨﺶ ﻣﺤﺼﻮﻻت ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﻓﻨﺎوری ﺷﻮرای ﺷﯿﻤﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ در ﻣﺼﺎﺣﺒﻪ
ﺧﻮد ﺑﺎ  CNNﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﮐﺮده ﮐﻪ آنﻫﺎ ﻋﻼوه ﺑﺮ اﯾﻨﮑﻪ ﺷﻮق زﯾﺎدی ﺑﻪ اﻧﺠﺎم ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت
ﺑﯿﺸﺘﺮ درﺑﺎره ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻋﻠﻢ و ﺳﻼﻣﺖ ﻓﺘﺎﻻت دارﻧﺪ ،از ﺗﺎﺛﯿﺮ آنﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﻧﮕﺮان ﻫﺴﺘﻨﺪ.

ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺳﺮاﺳﺮی

از آنﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺴﯿﺎر ﺷﺎﯾﻊ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ »ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﺎﯾﯽ
ﺳﺮاﺳﺮی« ) (Everywhere Chemicalsﻧﺎمﮔﺬاری ﺷﺪه اﺳﺖ.
ﻓﺘﺎﻻت در ﺟﻬﺖ اﻓﺰاﯾﺶ اﻧﻌﻄﺎف و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ ﭘﻼﺳﺘﯿﮏﻫﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﯽ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ .اﯾﻦ
ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﺑﺴﯿﺎری از وﺳﺎﯾﻞ ﺧﻮدروﻫﺎ ،ﺧﺎﻧﻪ ،ﺑﺴﺘﻪ ﺑﻨﺪی ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ ،ﻟﺒﺎسﻫﺎ و ﻣﺤﺼﻮﻻت
ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺷﺎﻣﭙﻮ  ،ﺻﺎﺑﻮن و ﻻک ﻧﺎﺧﻦ ﺑﺮای ﻣﺎﻧﺪﮔﺎری ﺑﯿﺸﺘﺮ راﯾﺤﻪ آنﻫﺎ ﯾﺎﻓﺖ
ﻣﯽﺷﻮد .ﻃﺒﻖ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت ﻓﻌﻠﯽ ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و داروی اﯾﺎﻻت ﻣﺘﺤﺪه آﻣﺮﯾﮑﺎ ) ،(FDAدر ﺑﺴﯿﺎری از
ﻣﻮارد از ﻓﺘﺎﻻت در ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﯽ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان »راﯾﺤﻪ« ﯾﺎد ﻣﯽﺷﻮد و در ﻏﯿﺮ اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻧﺎم اﯾﻦ ﻣﺎده
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﺎﯾﺪ در ﺑﺮﭼﺴﺐ ﻣﻮاد ﻣﻮﺟﻮد ذﮐﺮ ﺷﻮد.
از اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در ﻟﻮﻟﻪﻫﺎی  ،PVCﻣﺤﺼﻮﻻت ﺳﺎﺧﺘﻤﺎﻧﯽ و اﺳﺒﺎبﺑﺎزیﻫﺎی ﮐﻮدﮐﺎن
اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد .ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ ﻃﺒﻖ ﮔﻔﺘﻪ اﺗﺤﺎدﯾﻪ ﺗﺠﺎری » «European Plasticizersﮐﻪ ﺣﺪود ۸۵
درﺻﺪ از ﭘﻼﺳﺘﯿﮏ اروﭘﺎ را ﺗﺎﻣﯿﻦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﺳﺎﻻﻧﻪ ﺣﺪود  ۸.۴ﻣﯿﻠﯿﻮن ﺗﻦ ﻓﺘﺎﻻت و ﺳﺎﯾﺮ ﻧﺮمﮐﻨﻨﺪهﻫﺎ در
ﻣﻮاد ﻣﺼﺮﻓﯽ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد.
اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﻋﻮارض از ﺟﻤﻠﻪ ﭼﺎﻗﯽ ﮐﻮدﮐﺎن ،آﺳﻢ ،ﻣﺸﮑﻼت ﻗﻠﺒﯽ ﻋﺮوﻗﯽ و ﺳﺮﻃﺎن را از دﻻﯾﻞ
ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ در ﻣﻌﺮض ﻓﺘﺎﻻت ﻋﻨﻮان ﮐﺮده اﺳﺖ.

ﻧﻮروﺗﻮﮐﺴﯿﻦ

اﺧﯿﺮا ﮔﺰارش ﺟﺪﯾﺪی در ﻣﺠﻠﻪ ﺑﻬﺪاﺷﺖ ﻋﻤﻮﻣﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻣﻨﺘﺸﺮ ﺷﺪه ﮐﻪ ﺑﻪ ﻃﻮر ﺧﺎص روی ارﺗﺒﺎط
ﺑﯿﻦ ﻗﺮارﮔﯿﺮی در ﻣﻌﺮض ﻓﺘﺎﻻت و آﺳﯿﺐﻫﺎی ﻃﻮﻻﻧﯽ ﻣﺪت آن روی رﺷﺪ ﻋﺼﺒﯽ ﺟﻨﯿﻦ ،ﻧﻮزادان و
ﮐﻮدﮐﺎن ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد.
ﻃﺒﻖ اﯾﻦ ﮔﺰارش ،ﺗﺎ ﺳﺎل  ۲۰۱۹ﺑﯿﺶ از  ۳۰ﺗﺤﻘﯿﻖ در  ۱۱ﮐﺸﻮر ﻣﺨﺘﻠﻒ ،ﻗﺮارﮔﯿﺮی در ﻣﻌﺮض اﻧﻮاع
ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ از ﻓﺘﺎﻻت در زﻣﺎن ﭘﯿﺶ از ﺗﻮﻟﺪ را ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺑﻪ وﯾﮋه در زﻣﯿﻨﻪ رﺷﺪ
ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻣﺸﺨﺺ و ﺛﺎﺑﺘﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ و ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن اﯾﻦ ﮔﺰارش ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ دﻟﯿﻞ اﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﺗﻔﺎوت در ﻃﺮحﻫﺎی ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺳﻦ ﮐﻮدﮐﺎن اﺳﺖ.
ﻫﻤﭽﻨﯿﻦ در اﯾﻦ ﮔﺰارش آﻣﺪه ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮﯾﻦ ﻣﯿﺰان ﺑﯿﺶ ﻓﻌﺎﻟﯽ ،ﭘﺮﺧﺎﺷﮕﺮی ،ﺳﺮﭘﯿﭽﯽ ،واﮐﻨﺶﻫﺎی
ﻋﺎﻃﻔﯽ ،رﻓﺘﺎرﻫﺎی ﺑﺰﻫﮑﺎراﻧﻪ ﯾﺎ ﮐﻤﺒﻮد ﺗﻮﺟﻪ در ﮐﻮدﮐﺎن ﭘﺲ از ﻗﺮارﮔﯿﺮی در ﻣﻌﺮض ﻓﺘﺎﻻتﻫﺎ
ﻣﺸﺎﻫﺪه ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﺷﻮرای ﺷﯿﻤﯽ آﻣﺮﯾﮑﺎ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ ﻫﯿﭻ ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ »دی
آﻣﻮﻧﯿﻞ ﻓﺘﺎﻻت« و »دی اﯾﺰودﺳﯿﻞ ﻓﺘﺎﻻت« ﮐﻪ دو ﻧﻮع ﻣﺨﺘﻠﻒ از ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺧﺎﻧﻮاده ﻓﺘﺎﻻت
ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﯿﭻ ﺗﺎﺛﯿﺮی روی اﺛﺮات ﻋﺼﺒﯽ رﻓﺘﺎری ﯾﺎ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ ﻧﺪارﻧﺪ.

زﻣﺎن ﻗﺮارﮔﯿﺮی در ﻣﻌﺮض اﯾﻦ ﻣﻮاد

ﺑﺮﺧﻼف ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻠﺰات ﺳﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳﺮب ،آرﺳﻨﯿﮏ ،ﮐﺎدﻣﯿﻮم و ﺟﯿﻮه ،ﻓﺘﺎﻻت ﺑﺎ ﺳﺮﻋﺖ ﺑﯿﺸﺘﺮی
ﻣﺘﺎﺑﻮﻟﯿﺰه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ و ﺑﻪ ﻃﻮر ﻣﻌﻤﻮل ﺑﺎ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻦ ﭘﺮوﺳﻪ ﻗﺮارﮔﯿﺮی در ﻣﻌﺮض آنﻫﺎ ،ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
ﻣﻮﺟﻮد در آنﻫﺎ ﺑﺪن اﻓﺮاد را ﻫﻢ ﺗﺮک ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﮐﺮد.
»دﯾﻮﯾﺪ ﺑﻠﯿﻨﮕﺮ« ،اﺳﺘﺎد ﻣﻐﺰ و اﻋﺼﺎب و رواﻧﺸﻨﺎﺳﯽ ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﮐﻮدﮐﺎن ﺑﻮﺳﺘﻮن و ﯾﮑﯽ از اﻋﻀﺎی
ﭘﺮوژه  TENDRﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﺪ ﮐﻪ آنﻫﺎ ﻧﯿﻤﻪﻋﻤﺮ ﮐﻮﺗﺎهﺗﺮی ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻓﻠﺰات ﺳﻨﮕﯿﻦ
دارﻧﺪ و ﻣﺸﮑﻞ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﻣﻐﺰ در ﺣﺎل رﺷﺪ ﻧﻮزاد ،ﺗﺤﺖ ﺗﺎﺛﯿﺮ ﻣﺎده
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﻣﻮﺟﻮد در رﺣﻢ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮد ،آﺳﯿﺐ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ وارد ﻣﻐﺰ ﻣﯽﺷﻮد.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آﺳﯿﺐ ﻋﺼﺒﯽ ﺗﮑﺎﻣﻠﯽ
ﻣﺘﻤﺎﯾﺰ ﻓﻘﻂ ﺑﺮای ﺣﯿﻮاﻧﺎت اﻧﺠﺎم ﺷﺪه در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت روی ﮐﻮدﮐﺎن ﺧﺮدﺳﺎل روی ﺗﺎﺛﯿﺮات
رﻓﺘﺎری ﻣﺎﻧﻨﺪ اﻓﺰاﯾﺶ اﺧﺘﻼﻻت رﻓﺘﺎری و ﺗﻮﺟﻪ و ﻧﻘﺺ ﯾﺎدﮔﯿﺮی ﺗﻤﺮﮐﺰ دارد ،اﻧﺘﻘﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ.

ﻫﺪف ﻧﻬﺎﯾﯽ ﺣﺬف اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ

اﯾﻦ ﮔﺰارش ﺧﻮاﺳﺘﺎر ﺣﺬف اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻓﺘﺎﻻت از ﻣﺤﺼﻮﻻﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ زﻧﺎن ﺑﺎردار،
ﻧﻮزادان و ﮐﻮدﮐﺎن در ﻣﻌﺮض آنﻫﺎ ﻗﺮار ﺑﮕﯿﺮﻧﺪِ .اﻧﮕﻞ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﯽﮐﻨﺪ» :ﻣﺎ در ﻣﻌﺮض
ﻓﺘﺎﻻتﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﻗﺮار دارﯾﻢ و ﻣﺨﻠﻮط اﯾﻦ ﻣﻮاد ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ در ﯾﮏ ﻣﺤﺼﻮل واﺣﺪ ﻣﺸﺎﻫﺪه
ﺷﻮد .ﺣﺘﯽ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻣﻤﻨﻮع ﮐﺮدن اﺳﺘﻔﺎده از اﻧﻮاع ﻣﺨﺘﻠﻒ آنﻫﺎ ﺧﻄﺮ آن را ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﺎﻓﯽ
ﮐﺎﻫﺶ ﻧﻤﯽدﻫﺪ«.
ﺑﯿﺮﻧﺒﺎم دﻟﯿﻞ دﯾﮕﺮ ﺣﺬف اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ را ﺟﻠﻮﮔﯿﺮی از ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ اﯾﻦ ﻣﺎده ﺑﺎ ﯾﮏ ﻣﺎده ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ
ﯾﺎ ﻓﺘﺎﻻت دﯾﮕﺮ ﺗﻮﺳﻂ ﺗﻮﻟﯿﺪﮐﻨﻨﺪﮔﺎن ﻋﻨﻮان ﮐﺮده ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﻣﻮرد ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ و ﺗﺤﻘﯿﻖ دﻗﯿﻖ ﻗﺮار ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ
اﺳﺖ .او در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ ﮔﻔﺖ» :ﺑﺎ اﻧﺠﺎم اﯾﻦ ﮐﺎر از ﯾﮏ ﻣﺎده ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﻧﮕﺮان ﮐﻨﻨﺪه
اﺳﺖ ﺑﻪ ﯾﮏ ﻣﺎده ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﻞ ﻣﯽﺷﻮﯾﻢ ﮐﻪ ﻫﻨﻮز ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ در راﺑﻄﻪ ﺑﺎ آن اﻧﺠﺎم ﻧﺪادهاﯾﻢ
و اﻏﻠﺐ اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺑﻪ ﻫﻤﺎن اﻧﺪازه ﻣﺸﮑﻞﺳﺎز ﻫﺴﺘﻨﺪ«.
از ﻃﺮﻓﯽ دﯾﮕﺮ ﻣﻨﺘﻘﺪان ﺑﻪ ﻫﺰﯾﻨﻪ ﺣﺬف ﺗﻤﺎم ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ از ﺑﺎزار اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .اﻧﮕﻞ در اﯾﻦ راﺑﻄﻪ
ﻋﻨﻮان ﮐﺮد» :ﻫﺰﯾﻨﻪ ﻫﻤﯿﺸﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﺘﻘﺎﺑﻞ ﺗﻐﺮ ﺑﻮده .ﺳﯿﺴﺘﻢ ﻓﻌﻠﯽ ﻫﻢ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﺧﻮدش را دارد و
ﻣﺎ ﻓﻘﻂ ﺑﻪ ﭘﺮداﺧﺖ آنﻫﺎ ﻋﺎدت ﮐﺮدهاﯾﻢ .در ﺣﺎل ﺣﺎﺿﺮ ﺧﺎﻧﻮادهﻫﺎ ،ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ
و ﺳﯿﺴﺘﻢﻫﺎی ﻣﺪرﺳﻪ ،ﻓﻘﺪان ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی ﻣﻘﺮرات ﺣﻔﺎﻇﺘﯽ ﺑﻬﺪاﺷﺘﯽ ﺑﺮای ﮐﻮدﮐﺎن را ﻣﺘﺤﻤﻞ
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ«.
ﺑﺎ اﯾﻦ وﺟﻮد اﯾﻦ اوﻟﯿﻦ ﺑﺎری ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﮔﺮوﻫﯽ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﮐﻼس ﮐﺎﻣﻠﯽ از ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ و ﺗﺄﺛﯿﺮ ﮐﻠﯽ
آنﻫﺎ ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ اﻧﺴﺎنﻫﺎ واﮐﺸﻦ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ .ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﺻﻨﺪوق دﻓﺎع از ﻣﺤﯿﻂ زﯾﺴﺖ و
ﺳﺎﯾﺮ ﻃﺮﻓﺪاران آن ،از ﺳﺎزﻣﺎن ﻏﺬا و دارو درﺧﻮاﺳﺖ ﮐﺮدﻧﺪ ﺗﺎ اﺛﺮات ﺟﻤﻊ ﺷﺪه ﺑﯿﺶ از  ۱۰ﻫﺰار ﻣﺎده
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ در ﻣﻮاد ﻏﺬاﯾﯽ را ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار دﻫﻨﺪ .ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺘﺎﻻتﻫﺎ و

دﺳﺘﻪ دﯾﮕﺮی ﺑﻪ ﻧﺎم »ﭘﺮﻓﻠﻮﺋﻮراﻟﻜﯿﻞ« و ﻣﻮاد »ﭘﻠﯽ ﻓﻠﻮﺋﻮروآﻟﻜﯿﻞ« ،ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺤﻞ ﻫﻮرﻣﻮنﻫﺎی
ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﺷﺪهای ﻣﺤﺴﻮب ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﮐﻪ ﺑﻪ رﺷﺪ ﺷﻨﺎﺧﺘﯽ و ﺳﺎﯾﺮ ﻣﺸﮑﻼت ﻧﻮزادان و ﺑﺰرﮔﺴﺎﻻن ﻣﺮﺑﻮط
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

