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  مرتبط هاي یماريبشیمیایی سنتتیک با چاقی و  ارتباط مواد 
  2،  نصرت اله ضرغامی  1فریدون ممقانی نویسندگان:

  دکتراي تخصصی بیوشیمی ، مرکز تحقیقاتی و کاربرد دارویی دانشگاه علوم پزشکی تبریز1 آدرس:
  تبریز استاد بیوشیمی بالینی ،  دپارتمان بیوشیمی بالینی دانشکده پزشکی دانشگاه علوم پزشکی2

dr.fmamaghani2014@yahoo.com 
 هاي یقوطزیادي که مرتبط با چاقی در انسان هستند وجود دارد. این مواد در ترکیبات سنتتیک در حال حاضر مواد شیمیایی  مقدمه :

وسایل پخت و پز ، لوازم بهداشتی و آرایشی و  ها یکپالست، انواع مختلف  ها يبازحاوي غذاهاي حاضري ، بطري شیرخواران ، اسباب 
استروژنی که  هاي یرندهگ. این مواد از طریق فعال کردن اند شده، که به عنوان عوامل تغییر دهنده هورمونی شناخته شوند یمیافت 

ر . گیرنده استروژنی بدون نظم بوده ومی تواند به هنمایند یمتاثیراتشان را اعمال  شود یمدر هر دو جنس  ها یبآسباعث ایجاد  تواند یم
چیزي متصل شده و بطور ضعیفی مشابه استروژن عمل نماید. این مواد عالوه بر چاقی با وزن تولد نوزدان، بلوغ نارس در دخترها، 

، سرطان سینه و سایر اختالالت در ارتباط هستند. اکثر این تاثیرات منفی در محیط رحم خانم مردهاتغییرات درروند عضله سازي در 
که این  دهد یمو مادر حامله در معرض خطر این مواد بوده که روند برنامه ریزي شده اپی ژنیک جنین را تغییر  افتد یمباردار اتفاق 

نوع از این مواد  20مهم در سالهاي آتی روي سالمتی کودك تاثیرات  منفی بسزایی از جمله شیوع چاقی دارد. در حال حاضر بیش از 
) از طریق مقلد هورمون جنسی زنانه A )BPA. بیس فنل  پردازیم یم ها آننوع با اهمیت از  5که در این مقاله بر روي  اند شدهشناخته 

. این مواد با افزایش خطر چاقی ، سرطان ، شود یم ها آناستروژنی متصل و باعث فعال شدن  هاي یرندهگ(استرادیول) در بدن کودك به 
 هاي یکپالستدیابت ، اختالالت عصبی و هورمونی مرتبط است. فتاالت در  قلبی و عروقی ، هاي یماريبافزایش مقاومت به انسولین ، 

. سطح فتاالت خون ارتباط با چاقی شکمی ، افزایش شود یم، محصوالت دارویی و ظروف غذایی یافت  ها يبازانعطاف پذیر و در اسباب 
. آترازین نمایند یمو آب و حتی هواي تنفسی را آلوده ترشح شده و غذا  ها یکپالستدور کمر و مقاومت به انسولین دارد. این مواد از 

 هاي یبآستولد ،  يها نقصیک ماده شیمیایی علف کش بوده و به عنوان عامل مخرب سیستم غدد درون ریز و نیز در ایجاد 
الت سیستم غدد، میتوکندریایی و شیوع چاقی شکمی دارد. ارگانوتین به عنوان ماده شیمیایی قارچ کش بوده و باعث ایجاد اختال

چربی باعث  يها سلولروي پرولیفراسیون  یرتأثچربی ، همچنین با  يها سلولافزایش بی رویه وزن و چاقی با افزایش تکثیر تعداد 
) بوده و ها تفلون) به عنوان ماده سنتتیک در ظرف نچسب (PFOA. پرفلورواکتازوئیک اسید (شود یمکاهش تولید هورمون لپتین 

مزمن کلیوي ، افزایش مقاومت به انسولین و  هاي یماريبهمچون اختالالت تیروئید، تولد نوزاد با وزن پایین ،  هایی اريیمبارتباط با 
با  انتخاب و مصرف محصوالت غذایی ارگانیک  و همچنین استفاده از ظروف شیشه اي،   توان یملپتین و در نتیجه چاقی دارد. در کل 

به میزان قابل توجهی از اثرات مضر مواد شیمیایی بر روي  ها یدنینوشو  غذاهات و پز و نگه داري سرامیک و یا استیل خالص در پخ
  کودکان کاست. خصوصاًسالمتی افراد 

 ،  فتاالت ،  آترازین ،  ارگانوتین . BPA   ،PFOAچاقی،    کلمات کلیدي :


