
 تاثیر بطریهای شامپو بر چاقی انسان

ستیک موجود در دهد که پالیک مطالعه جدید نشان می شاید روش عجیبی برای افزایش وزن به نظر برسد؛ اما

ماده شیمیایی را در محصوالت  ۱۱دانشمندان  ،بهداشت نیوز به گزارش .افراد را چاق کند تواندهای شامپو میبطری

 متابولیسم توانند برهای آشپزخانه و نرم کننده مو کشف کرده اند که میاسفنج های نوشیدنی،روزمره مانند بطری

 .ما تاثیر بگذارند و موجب افزایش وزن شوند

محصول پالستیکی مختلف را بررسی کردند تا ببینند حاوی چه مواد  ۳۴محققان دانشگاه علم و صنعت نروژ 

ماده را شناسایی کردند  ۶۲۹و این محصوالت  جزء شیمیایی مختلف را در ۵۵۰۰۰ها بیش از آن .شیمیایی هستند

 .شوندعنوان مواد شیمیایی مختل کننده متابولیسم شناخته می ها بهرد از آنمو ۱۱که 

دهند که محصوالت پالستیکی های ما نشان مینروژ، گفت: آزمایش مارتین واگنر، دانشیار دانشگاه علم و صنعت

برای  .قی باشندچا توانند عامل مهم و کاهش دهنده یا افزایش وزن وترکیبی از مواد هستند که می معمولی حاوی

 بودند که بیشتر مواد شیمیایی پالستیکی در این محصوالت روزمره باقی مدت طوالنی، کارشناسان بر این باور

کنند. سپس این مواد ها نشت میآن مانند؛ اما تیم واگنر نشان داد که در شرایط واقعی تعداد قابل توجهی ازمی

 .شیمیایی وارد بدن می شوند

ها حاوی مواد شیمیایی مختل کننده غدد درون ریز هستند پالستیک شان داده اند که برخی ازتحقیقات قبلی ن

بگذارند. اکنون به نظر  شوند که ممکن است بر رشد و باروری ما تاثیرنیز شناخته می« مواد چاق کننده» که به نام

سوم  لیل آن این است که مواد شیمیایی حاصل از یکد .رسد که ممکن است عامل افزایش وزن نیز باشندمی

های های چربی در آزمایشتوسعه سلول محصوالت پالستیکی که در مطالعه جدید مورد بررسی قرار گرفته اند، به

کنند تا تبدیل به ی میمجددا برنامه ریز ها رامواد موجود در این محصوالت، سلول .کنندآزمایشگاهی کمک می

 .کنندشوند و چربی بیشتری جمع میبه سرعت تکثیر می ربی شوند که به نوبه خودهای چسلول

کنند، ای هستند که متابولیسم را مختل میمواد شناخته شده در حالی که برخی از محصوالت پالستیکی حاوی

به گفته محققان،  .کنندهای چربی را تحریک میها همچنان رشد سلولگونه نیستند؛ با این حال آن برخی دیگر این

ای است که در نحوه ذخیره چربی بدن اختالل این بدان معنا است که پالستیک حاوی مواد شیمیایی ناشناخته

 .کنندایجاد می

روقی و سرطان نقش دارد. ع -های قلبی جهان از جمله بیماری ترین علل مرگ و میر درچاقی در برخی از شایع

 .کندهای مختلف مانند اثرات کووید دو برابر میفونتحساسیت ما را به ع اضافه وزن نیز
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گویند مواد شیمیایی پالستیکی ممکن است نویسندگان آخرین مطالعه می دالیل زیادی برای این وجود دارد؛ اما

هستند؛ اما  BPA ها واین مواد شیمیایی شامل فتاالت .باشند که قبالً مورد توجه قرار نگرفته اند عاملی

ها فتاالت .کننداثرات مشکل ساز را ایجاد می رند که ایندهند که چندین ماده وجود داید نشان میتحقیقات جد

 .های تولید مثلی، عصبی و ایمنی به خوبی شناخته شده اندبه دلیل اثرات بالقوه خود بر عملکرد Aو بیسفنول

ها ممکن است باعث افزایش خی از آنهنگام در معرض بردهند که قرار گرفتن زوداما مطالعات حیوانی نشان می

 .وزن در اواخر زندگی شود


