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 آیا کیسه فریزر ضخیم تر، باعث سرطانزایی کمتر می شود؟

  

  

اگرچـه اخیـرا نگرانـی هـاي در بـاره خطـرات پالسـتیک بـر         رد، یـادي بـراي جوامـع دا   پالستیک مزایاي بسیار ز :مقدمه

از شبکه اي از مولکولهاي منومر متصـل بـه هـم تشـکیل      الستیکپ .بهداشت محیطی  متمرکز شده است وسالمت فردي 

از پالسـتیک  از تجهیـزات پزشـکی    % 85. نـوع مختلـف وجـود دارد     20شده  که پلیمر را ایجاد کرده ،در حال حاضـر  

  .آن ظروف یکبار مصرف هستند %50میلیون تن پالستیک تولید می شود که  300ساالنه  .ساخته می شود 

  

         
 

دارد و   احتیـاج بـه جـا و فضـا     کـه خاك کردن در زمـین  اولین روش  :کی وجود دارد یروش براي دفع مواد پالستچهار 

آلـودگی گازهـاي گلخانـه     است که خـود سوزاندن ، روش بعدي  می شود هدر رفتن انرژي و ترکیبات شیمیاییمنجربه 

بـه   از آن شده و مقـداري نجمع آوري  پالستیکی است که  است و مشکل آن دربازیافت می کند ، روش سوم  اي  ایجاد

تحت شرایط محیط بـه سـرعت    است کهتجزیه توسط میکروبها  ، روش آخر ود  رمی  هدرسختی در جمع آوري علت 

     .تجزیه می شود در انباشتگی حجم بسیار زیادو  شود تجزیه نمی

و تولید آن در مقایسه بـا مـواد جـایگزین ماننـد شیشـه و فلـز نیـاز بـه          ن آن است کم هزینه بود ي پالستیک ایامزیکی از 

، پزشکی ماننـد سـرنگهاي یکبـار مصـرف       جنبه هاي مصرف پالستیک در . انرژي کمتري دارد و مقرون به صرفه است 

بسـته بنـدي کاالهـاي    هاسـت و در  جراحیدر کیسه هاي درون سیاهرگی و بسته هاي استریل ،ترمیم یـا تعـویض مفاصـل    

 .بکار برده می شود مصرفی 

و دي اتیـل  (BPA)بـیس فنـل هـا     مـواد موجـود در پالسـتیک از جملـه     ارتباط بیناز جمله مضرات پالستیک می توان از 

حجـم   مزاحمـت  رهـایی از نـام بـرد و همچنـین    ستیک و اختالل غدد آندوکرین موجود در پال) DEHP(هگزیل فتاالت 

مـی  تـوده انبـوه  پالسـتیک     مصـرف  نتیجـه افـزایش   کهاستفاده مجدد  قابلبسیار باالي پالستیک ساخته شده از منابع غیر 

 وBPAدربـاره اثـر   در سالهاي اخیر مطالعات اپیـدمیولوژي انسـانی و آزمایشـات متعـدد کنتـرل شـده در حیوانـات        . باشد

DEHP انجام شده است. 
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 .یافت شده است .... اثراتی بین ترکیبات پالستیک و بلوغ زودرس ، کاهش قدرت تولید مثل و پرخاشگري و 

نگرانـی هـاي را در   FDAضـرر بـالقوه توسـط     شرگـزا . جزء اصلی ترکیب ساخت پالستیک است BPAدر حال حاضر 

درساخت  بطري هـاي شـیر کودکـان وجـود      BPAا و اروپا ممنوعیت استفاده از ایجاد کرده است ، در کاناد BPAمورد 

اسـتفاده مـی شـود    PVC(polyvinyl chloride(که بیشتر در پلـی ونیـل کلرایـد    DEHPنتایج مشترکی در مورد . دارد

مـت بـه انسـولین و    در چندین مطالعه در انسان و موش بین تغییر سیستم تولید مثل در زنان و مردان ، مقاو.دیده شده است 

DEHP  دیده شده است ، البته به مطالعات بیشتر در این زمینه نیاز است.   

  

  
ــراي     ــدازه کــافی ب ــه ان ــات ب ــورد    اکــز مراگــر چــه شــواهد تحقیق ــاطع در م ــا دســتورات ق ــدارد ت ــی وجــود ن  BPAدولت

ادرار و چـاقی در بچـه هـا و     BPAبـه عنـوان مثـال در سـالهاي اخیـر بـین میـزان غلظـت         .پالستیک اعمال کننـد  DEHPو

را دریافـت میکننـد و یـا ذخـایر چربـی       BPAافراد چـاق حجـم بیشـتري از غـذا و     زیرا .  بزرگساالن ارتباط پیدا شده است

ادراي BPAمقـدار   بر روي ژن چـاقی اثـر بگـذارد؟   BPAولی این امکان وجود دارد که .دارند  BPAي براي ذخیره بیشتر

و اندازه دور کمـر بزرگتـر در     BMI>95%بیشتر در کودکان احتمال بروز چاقی را در آنها افزایش می دهد، بطوري که 

انتشـار گازهـاي گلخانـه اي را کـاهش      وجزیه خطر آلودگی استفاده از  پالستیکهاي قابل ت   . این کودکان دیده می شود

   . انرژي تهیه شده باشد  یاگر چه این اتفاق زمانی می افتد که از منابع غیر فسیل. می دهد 

محققان در ایران به بررسی اثرات جهش زایی و سرطان زایی کسیه هاي پالستیکی و ظروف یکبـار مصـرف بـا     :یافته ها

کیسه هاي پلی اتیلنی نازك که در کشور تیفی موریوم  میکروزوم پرداختند و به این نتیجه رسیدند که استفاده از سالمونال

جهت  بسته بندي مواد غذایی تهیه و مصرف می گردند بخصوص زمانی که مـاد غـذایی آغسـته بـه روغـن باشـد، امکـان        

رت لیـوان ،ظـروف یکبـار مصـرف ،بطـري      سرطانزایی دارند ولی ظروف مصرفی ساخته شده از پلی اتیلن سنگین بـه صـو  

  .حمل نوشابه و کیسه حمل شیر داراي خاصیت جهش زایی نمی باشند

در تحقیق دیگري در ایران اثر انتقال منومر استایرن از ظروف پلی استایرن شفاف به نوشیدنیهاي داغ را مورد بررسـی قـرار   

یکی بنا بر شـرایط محیطـی دمـا قـادر بـه مهـاجرت از ظـرف بـه         دادند، منومر استایرن به کار رفته شده در بسته بندي پالست

،خـون ، سیسـتم لنفـاوي و     اثرات سـمی منواسـتایرن بـر روي دسـتگاه تولیـد مثـل،تنفس، اعصـاب       .داخل غذا و بدن است 

گوارش طی دهه هاي اخیر مورد توجه محققان بوده است ، و نتیجه این تحقیق آسیب پذیري دستگاه گوارش و تـنفس بـا   

در تایوان شیوع آسم و آلرژي را در کودکانی که از شیشه یا پستانک استفاده می کردند را مـورد   .منومر استایرن می باشد
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این نتیجه رسیدند که استفاده از شیشه یا پستانک و طول مدت استفاده از آن  با خـس خـس کـردن     بررسی قرار دادند و به

  .و آسم  و اگزما ارتباط  مثبت داشت 

  
بـود کـاهش در   در مـادران بـاردار   ، آن ارزیـابی کـه نزدیـک زمـان انـدازه گیـري هورمـون تیروئیـد          BPAیـزان  رابطـه م 

نـوزادان پسـر ارتبـاط دارد امـا بـر دختـران اثـري         TSHهورمـون  با کاهش  BPAمیانگین غلظت  .دیده شد کلتیروکسین 

سی می شد بسیار قوي تر بود و با فاصله بین زمـان  ماهه سوم بارداري مادر برر 3در BPAارتباط در پسران زمانی که .ندارد

 .کمتر می شد   BPAاندازه گیري تیروئید و 

حجـم بسـیار    BPA .مثبـت دیـده شـد   اد پسر او ارتبـاط  زکل در مادر و نوتیروکسین در مادر باردار کاهش  BPAظهور با 

بیماریهـاي مـزمن در انسـانها افـزایش      در سـالهاي اخیـر میـزان بـروز    . زیادي از محصوالت شیمیایی را تشـکیل مـی دهـد    

و بیماریهاي مزمن همچون دیابت، قلبی عروقـی ، سـرطان ،بیماریهـاي     BPAچشمگیري داشته که شواهدي از ارتباط بین 

د سـالها در     .ریه ، اختالالت تولید مثل دارد  پالستیک مانند کاغذ از طریق میکروارگانیسم ها تجزیه نمی شوند و مـی تواـن

بماند که البته می توان با افزودن موادي به پالستیک ها مقاومت آنهـا را در مقابـل میکروارگانیسـم هـا کـاهش       محیط باقی

اما این افزودنیها ممکـن اسـت از درون پالسـتیک بـه سـطح آن مهـاجرت کننـد و در        . داده و آنها را زیست تخریب نمود

زباله هاي پالستیکی بـه عنـوان سـوخت    . ت سمی ایجاد نمایندصورتی که در تماس مستقیم با مواد غذایی قرار بگیرند اثرا

یـک  . قابل استفاده نیستند زیرا با وجود اینکه ارزش حرارتی باالیی دارند در هنگام سوختن گازهاي سمی تولید می کننـد 

هـاي  اسـت کـه بـه دلیـل ویژگـی       PETپالستیک نسبتاً پر مصرف، در میان پالستیک هایی که امروزه استفاده مـی شـوند  

، رزیـن هـاي   %5الگوي مصرف پت بازیافتی در جهان در صنایع غیرغـذایی  . خاصی که دارد مورد توجه قرار گرفته است

  . باشد می% 1و سایر % 60، الیاف %14، تسمه هاي بسته بندي %9، فیلم و ورق %7، صنایع غذایی آشامیدنی %4مهندسی 

 

محدودیتهاي پالستیکهاي قابل تجزیه است، بطوري که اخیـرا در  اخیر در جستجوي رسیدگی به  اتمطالع: نتیجه گیري

درکنار فلزات پیچیده به عنوان کاتالیزور مـی باشـد کـه مـی      CO2 ,COجستجوي روش ساخت پلیمرهاي قابل تجزیه از 

شـدن   در حال تبلیغBPAرا از بین ببرد این تکنیک به عنوان جایگزین خط تولید قوطی کنسرو و  BPAتواند نگرانی هاي 

  . است 

 .استفاده از ظروف  که از موم و سیب زمینی تهیه می شود - 1

جهت بهبود کیفیت کیسه ها، استفاده از کیسه هاي پالستیکی ضخیم تر که مقدار پلی اتیلن سنگین آن بیشتر است توصـیه   - 2

 .می شود 
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 .ذایی استفاده شود پیشنهاد می شود که از زیب کیب ها که کیفیت بهتري دارد، جهت حمل و نگهداري مواد غ - 3

چـون میـزان    ،جهت نگهداري مواد غذایی سرخ شده یا آغشته به روغـن از کیسـه هـاي پالسـتیکی نـازك اسـتفاده نشـود        - 4

 .تحریک در مواد چربی  جهت بروز میزان جهش زایی شدیدتر می باشد 

هـت اسـتفاده در یخچـال از    بهتر است به جاي استفاده از کیسه هاي پالستیکی از پاکـت هـاي کاغـذي اسـتفاده شـود و ج      - 5

کیسه هاي پارچه اي استفاده شود زیرا کیسه هاي پارچه اي داراي منافذ ریزي هستند که امکان تردد هـوا را فـراهم کـرده    

  .و ماندگاري میوه و سبزي براي مدت طوالنی تر حفظ می شود
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