
 عالوه است رسیده انتشار بھ متخصص ٢٠٠ توسط تازگی بھ کھ نامھ توافق این نیوز، بھداشت گزارش بھ
 دض مواد از استفاده مورد در کند می اشاره باکتریال آنتی ھای صابون از استفاده مضرات بھ اینکھ بر

 .تاس داده ھشدار نقاشی ھای رنگ و ورزشی ھای تشک غذا، کنسروھای در موجود میکروب
 ربراب در محافظت برای روش بھترین »ساده صابون و آب« گویند می زیستی محیط سالمت متخصصان

 ممنوع ابریتانی و متحده ایاالت در آنھا از بعضی کھ باکتریال آنتی محصوالت مقابل، در و ھستند ھا بیماری
 .باشند خطرناک و رمض شیرده و باردار زنان ویژه بھ کنندگان مصرف از بعضی برای توانند می است

 بھتری حافظتم باکتریال آنتی دست ھای صابون کنند می تصور مردم سانفرانسیسکو دانشگاه محققان گفتھ بھ
 و آب بھ نسبت بھتری مزیت ھیچ ھا صابون این کلی، طور بھ اما دھند می پیشنھاد ھا بیماری برای را

 .ندارند خالی صابون
 و کرد تصویب را ھا صابون از شیمیایی مواد این حذف الیحھ انجامسر آمریکا داروی و غذا سازمان گویا
 این کھ ھستند نگران دانشمندان حال این با شد. اعالم ممنوع آمریکا توسط مواد این از مورد ١٩ گذشتھ سال
 بریتانیایی ھای شرکت از برخی ھمچنین شوند. جایگزین آنھا از بدتر حتی و دیگر مواد با تنھا مواد
 ودخ محصوالت از را شیمیایی مواد این از مورد دو جاری میالدی سال پایان تا است قرار »یونیلور«   مانند
 ھندهد تشکیل مواد از الھام با یا ھستند طبیعی یا کھ سازند آنھا جایگزین را دیگر ھای نمونھ و کنند حذف
 .شوند می تولید طبیعی باکتریال آنتی

 ،نقاشی رنگ مانند دارد؛ وجود ندارید ھم را انتظارش کھ صوالتیمح در میکروب ضد مواد کھ است گفتنی
 و   آشپزخانھ وسایل برقی، محصوالت خانگی، منسوجات غذا، ھای محفظھ کفپوش، مصالح ورزشی، تشک

 .مدرسھ تجھیزات
 شده افھاض ھای باکتریال آنتی کھ باشند داشتھ را تصور این است ممکن کنندگان مصرف گویند می محققان

 نای بر دال مدرکی ھیچ محصوالت، بیشتر در اما ھستند عفونت کاھش برای راھی مختلف، محصوالت بھ
 است هشد شایع بسیار روزھا این کلوکربن تری و کلوسان تری با زیست محیط و انسان مواجھھ ندارد. وجود

 .گذارد می منفی اثر شیرخوار نوزادان و ھا جنین باردار، زنان بر کھ
 دارند.ن باکتری و جرم بردن بین از در تفاوتی ھیچ گرم آب و سرد آب کھ بود داده نشان نیز قبلی مطالعات
 بھتری دعملکر باکتریال آنتی صابون کھ بودند رسیده نتیجھ این بھ نیز راتگرز دانشگاه محققان ھمچنین

 .ندارد معمولی صابون بھ نسبت
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