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AASSPPAARRTTAAMMEE

ppaarr LLaauurriiee MMoosseerr
ttrraadduuccttiioonn dduu bbuulllleettiinn SSoonnoollooggyy NNeewwss nn°° 1155

CCOONNFFEERREENNCCEE MMOONNDDIIAALLEE SSUURR LL''EENNVVIIRROONNNNEEMMEENNTT,,
LLAA FFOONNDDAATTIIOONN DDEE LLAA SSCCLLEERROOSSEE EENN PPLLAAQQUUEESS

EETT LLAA FFDDAA ((FFoooodd aanndd DDrruugg AAddmmiinniissttrraattiioonn))..

JJ''aaii ppaasssséé pplluussiieeuurrss jjoouurrss,, lloorrss ddee llaa CCoonnfféérreennccee MMoonnddiiaallee ssuurr ll''EEnnvviirroonnnneemmeenntt,, àà ddoonnnneerr
ddeess ccoonnfféérreenncceess ssuurr ll''AAssppaarrttaammee vveenndduu ssoouuss lleess mmaarrqquueess ""NNuuttrraa SSwweeeett"",, ""EEqquuaall"",, eett
""SSppoooonnffuull""..

LL''EEPPAA ((AAggeennccee ppoouurr ll‘‘eennvviirroonnnneemmeenntt ddeess EEttaattss--UUnniiss dd’’AAmméérriiqquuee)) aa aannnnoonnccéé,, ddaannss ssoonn
ddiissccoouurrss--pprrooggrraammmmee qquu''iill yy aavvaaiitt uunnee ééppiiddéémmiiee ddee sscclléérroossee eenn ppllaaqquueess eett ddee lluuppuuss
ssyyssttéémmiiqquuee eett qquu''iillss nnee ccoommpprreennaaiieenntt ppaass qquueell vviirruuss ffaaiissaaiitt sséévviirr cceess mmaallaaddiieess àà ttrraavveerrss lleess
ÉÉttaattss--UUnniiss.. JJ''aaii eexxpplliiqquuéé qquuee jj''ééttaaiiss jjuusstteemmeenntt llàà ppoouurr ddoonnnneerr ddeess ccoonnfféérreenncceess àà ccee ssuujjeett..

QQuuaanndd llaa tteemmppéérraattuurree ddee ll''aassppaarrttaammee ddééppaassssee lleess 3300°°CC oouu 8866°°FF,, ll''aallccooooll mméétthhyylliiqquuee oouu
aallccooooll ddee bbooiiss ccoonntteennuu ddaannss ll''aassppaarrttaammee ssee ttrraannssffoorrmmee eenn ffoorrmmaallddééhhyyddee ppuuiiss eenn aacciiddee
ffoorrmmiiqquuee qquuii,, àà ssoonn ttoouurr,, ccaauussee ll''aacciiddoossee mmééttaabboolliiqquuee ((ll''aacciiddee ffoorrmmiiqquuee eesstt llee ppooiissoonn
aaddmmiinniissttrréé ppaarr lleess ppiiqqûûrreess ddee ffoouurrmmiiss rroouuggeess))..

LL''iinnttooxxiiccaattiioonn aauu mméétthhaannooll rreepprroodduuiitt lleess ssyymmppttôômmeess ddee llaa sscclléérroossee eenn ppllaaqquueess,, ccee qquuii
eexxpplliiqquuee ddeess eerrrreeuurrss ddee ddiiaaggnnoossttiicc ddee sscclléérroossee eenn ppllaaqquueess..

LLaa sscclléérroossee eenn ppllaaqquueess nn''eesstt ppaass mmoorrtteellllee,, ttaannddiiss qquuee ll''iinnttooxxiiccaattiioonn aauu mméétthhaannooll ll''eesstt..
PPoouurr llee ccaass dduu LLuuppuuss ssyyssttéémmiiqquuee ((mmaallaaddiiee aauuttoo--iimmmmuunnee)),, ccee qquuee nnoouuss oobbsseerrvvoonnss cc''eesstt
qquu''iill ss''eesstt pprreessqquuee aauuttaanntt rrééppaanndduu qquuee llaa sscclléérroossee eenn ppllaaqquueess,, ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt cchheezz lleess
ccoonnssoommmmaatteeuurrss ddee CCooccaa--ccoollaa lliigghhtt ((DDiieett CCookkee)) eett ddee PPeeppssii lliigghhtt ((DDiieett PPeeppssii)).. DDee pplluuss,,
ddaannss llee ccaass ddee ll''iinnttooxxiiccaattiioonn aauu mméétthhaannooll,, lleess vviiccttiimmeess eenn bbooiivveenntt ggéénnéérraalleemmeenntt 33 àà 44
ccaanneetttteess ddee 00,,3355 ll ppaarr jjoouurr eett cceerrttaaiinnss eennccoorree pplluuss..

DDaannss lleess ccaass ddee LLuuppuuss ssyyssttéémmiiqquuee,, qquuii eesstt ddéécclleenncchhéé ppaarr LL''AASSPPAARRTTAAMMEE,, llaa vviiccttiimmee nnee
ssaaiitt ggéénnéérraalleemmeenntt ppaass qquuee cc''eesstt ll''aassppaarrttaammee llee ccoouuppaabbllee.. LLaa vviiccttiimmee ccoonnttiinnuuee ssaa
ccoonnssoommmmaattiioonn,, aaggggrraavvaanntt llee LLuuppuuss àà tteell ppooiinntt qquuee ppaarrffooiiss ssaa vviiee eenn eesstt mmeennaaccééee.. QQuuaanndd
nnoouuss éélliimmiinnoonnss ll''aassppaarrttaammee ddee llaa ccoonnssoommmmaattiioonn ddeess ppaattiieennttss,, lleess ppeerrssoonnnneess ssoouuffffrraanntt ddee
LLuuppuuss ddeevviieennnneenntt ggéénnéérraalleemmeenntt aassyymmppttoommaattiiqquueess..

MMaallhheeuurreeuusseemmeenntt,, nnoouuss nnee ppoouuvvoonnss eennrraayyeerr llaa mmaallaaddiiee.. DD''uunn cceerrttaaiinn ccôôttéé,, cceeuuxx ppaarrmmii
lleessqquueellss oonn aa ddiiaaggnnoossttiiqquuéé uunnee sscclléérroossee eenn ppllaaqquueess ((aalloorrss qquu''eenn rrééaalliittéé ccee qquu''iillss oonntt nn''eesstt
qquu''uunnee iinnttooxxiiccaattiioonn aauu mméétthhaannooll)),, llaa pplluuppaarrtt ddeess ssyymmppttôômmeess ddiissppaarraaiisssseenntt.. NNoouuss aavvoonnss
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vvuu ddeess ccaass ooùù lleeuurr vviissiioonn ss''eesstt rrééttaabblliiee aaiinnssii qquuee ll''oouuïïee.. EEtt iill eenn eesstt ddee mmêêmmee ppoouurr lleess ccaass
dd''aaccoouupphhèènnee..

LLoorrss dd''uunnee ccoonnfféérreennccee jjee ddééccllaarraaiiss :: «« SSii vvoouuss ccoonnssoommmmeezz ddee ll''AAssppaarrttaammee ((NNuuttrraa SSwweeeett,,
EEqquuaall,, SSppoooonnffuull,, eettcc......)) eett qquuee vvoouuss ssoouuffffrriieezz ddee ssyymmppttôômmeess ffiibbrroommyyaallggiiqquueess,, ddee ssppaassmmeess,,
dd’’ééllaanncceemmeennttss,, dd''eennggoouurrddiisssseemmeennttss ddaannss lleess jjaammbbeess,, ddee ccrraammppeess,, vveerrttiiggeess,, nnaauussééeess,, mmaauuxx
ddee ttêêttee,, aaccoouupphhèènnee,, ddoouulleeuurrss aarrttiiccuullaaiirreess,, ddéépprreessssiioonnss,, ccrriisseess dd''aannggooiissssee,, ddiissccoouurrss
iinnccoohhéérreenntt,, vviissiioonn ttrroouubbllee,, oouu ppeerrtteess ddee mméémmooiirree,, vvoouuss aavveezz pprroobbaabblleemmeenntt llaa mmaallaaddiiee ddee
ll''AAssppaarrttaammee.. »»

LLeess ggeennss ssuurrssaauuttaaiieenntt aauu ccoouurrss ddee cceettttee ccoonnfféérreennccee,, ddiissaanntt :: ""CC''eesstt eexxaacctteemmeenntt ccee qquuee jj''aaii..
EEsstt--ccee rréévveerrssiibbllee ??"".. CCeettttee mmaallaaddiiee sséévviitt.. CCeerrttaaiinnss ddeess iinntteerrvveennaannttss àà mmaa ccoonnfféérreennccee
ssoouuffffrraaiieenntt eeuuxx--mmêêmmeess ddee cceess ssyymmppttôômmeess..
DDaannss uunnee ccoonnfféérreennccee àà llaaqquueellllee ll''AAmmbbaassssaaddeeuurr ddee ll''OOuuggaannddaa aassssiissttaaiitt,, cceelluuii--ccii nnoouuss aa ddiitt
qquuee,, ddaannss ll''iinndduussttrriiee dduu ssuuccrree cchheezz eeuuxx,, oonn aajjoouuttee ddee ll''aassppaarrttaammee!! IIll aa ppoouurrssuuiivvii eenn ddiissaanntt
qquuee llee ffiillss ddee ll''uunn ddeess lleeaaddeerrss ddee ll''iinndduussttrriiee dduu ssuuccrree nnee ppeeuutt pplluuss mmaarrcchheerr eett qquuee cc''eesstt eenn
ppaarrttiiee ddûû àà ll''uussaaggee ddee ccee pprroodduuiitt.. NNoouuss aavvoonnss llàà uunn pprroobbllèèmmee ggrraavvee..
UUnn iinnccoonnnnuu vviinntt mmêêmmee ttrroouuvveerr llee DDrr EEssppiissttoo ((ll''uunn ddee mmeess iinntteerrvveennaannttss)) eett mmooii--mmêêmmee eett
nnoouuss ddeemmaannddaa:: ""PPoouuvveezz--vvoouuss mmee ddiirree ppoouurrqquuooii ttaanntt ddee ppeerrssoonnnneess sseemmbblleenntt aavvooiirr
ccoonnttrraaccttéé llaa sscclléérroossee eenn ppllaaqquueess??""..

LLoorrss dd''uunnee vviissiittee ddaannss uunn hhôôppiittaall,, uunnee iinnffiirrmmiièèrree aaffffiirrmmaa
qquuee cchheezz ssiixx ddee sseess aammiiss,, qquuii ssoonntt ttoouuss ddee ggrraannddss bbuuvveeuurrss
ddee ccooccaa--ccoollaa lliigghhtt,, oonn aavvaaiitt ddiiaaggnnoossttiiqquuéé llaa sscclléérroossee eenn
ppllaaqquueess..

CCeellaa ddééppaassssee llaa ccooïïnncciiddeennccee..

LLee pprroobbllèèmmee eesstt llàà.. IIll yy aa eeuu ddeess ssééaanncceess aauu CCoonnggrrèèss qquuaanndd
ll''aassppaarrttaammee ffuutt iinnttrroodduuiitt ddaannss 110000 pprroodduuiittss ddiifffféérreennttss ccoommmmee
ssuubbssttaannccee ssuuccrraannttee.. DDeeppuuiiss cceettttee ssééaannccee iinniittiiaallee,, iill yy eenn aa eeuu ddeeuuxx
aauuttrreess,, mmaaiiss eelllleess nn''oonntt sseerrvvii àà rriieenn..

RRiieenn nn''aa ééttéé ffaaiitt ccaarr lleess lloobbbbiieess ddee ll''iinndduussttrriiee pphhaarrmmaacceeuuttiiqquuee eett
cchhiimmiiqquuee oonntt llee bbrraass ttrrèèss lloonngg.. MMaaiinntteennaanntt,, iill eexxiissttee pplluuss ddee 55000000
pprroodduuiittss ccoonntteennaanntt cceettttee ssuubbssttaannccee cchhiimmiiqquuee ((......))..

AA ll''ééppooqquuee ddee cceettttee pprreemmiièèrree aauuddiieennccee,, pplluussiieeuurrss ppeerrssoonnnneess ppeerrddaaiieenntt llaa vvuuee.. LLee
mméétthhaannooll ccoonntteennuu ddaannss ll''aassppaarrttaammee ssee ttrraannssffoorrmmee eenn ffoorrmmaallddééhhyyddee ddaannss llaa rrééttiinnee ddee
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ll''œœiill.. LLee ffoorrmmaallddééhhyyddee eesstt ccllaassssiiffiiéé ddaannss llee mmêêmmee ggrroouuppee ddee ddrroogguueess qquuee llee ccyyaannuurree eett
ll''aarrsseenniicc,, ppooiissoonnss mmoorrtteellss!!

MMaallhheeuurreeuusseemmeenntt,, iill mmeett pplluuss ddee tteemmppss àà vvrraaiimmeenntt ttuueerr,, mmaaiiss iill ttuuee ddeess ggeennss eett ccaauussee
ttoouutteess ssoorrtteess ddee ttrroouubblleess nneeuurroollooggiiqquueess.. LL''aassppaarrttaammee mmooddiiffiiee llaa cchhiimmiiee dduu cceerrvveeaauu eett
ccaauussee ddee sséévvèèrreess ccrriisseess.. CCee pprroodduuiitt ddiimmiinnuuee llee ttaauuxx ddee ddooppaammiinnee ddaannss llee cceerrvveeaauu::
iimmaaggiinneezz ll''eeffffeett ddee cceettttee ddrroogguuee cchheezz ddeess ppaattiieennttss aatttteeiinnttss ddee llaa mmaallaaddiiee ddee PPaarrkkiinnssoonn!!
CCeettttee ddrroogguuee ccaauussee aauussssii ddeess ddoommmmaaggeess aauu nniivveeaauu ddeess nnaaiissssaanncceess.. IIll nn''yy aa aabbssoolluummeenntt
aauuccuunnee rraaiissoonn ddee ccoonnssoommmmeerr ccee pprroodduuiitt,, qquuii nn’’aa rriieenn ddee «« ddiiééttééttiiqquuee »»!!

LLee rraappppoorrtt dduu CCoonnggrrèèss ddiitt :: ""CCee pprroodduuiitt ccrrééee cchheezz llee ccoonnssoommmmaatteeuurr uunn
bbeessooiinn mmaallaaddiiff dd''hhyyddrraatteess ddee ccaarrbboonnee eett lleess ffaaiitt ggrroossssiirr"".. LLee DDrr RRoobbeerrttss aa
ssppéécciiffiiéé qquuee,, lloorrssqquu''iill ffaaiissaaiitt aarrrrêêtteerr ll''aassppaarrttaammee àà sseess ppaattiieennttss,, cceeuuxx--ccii
ppeerrddaaiieenntt eenn mmooyyeennnnee 88,,66 kkgg ((1199 llbb)) ppaarr ppeerrssoonnnnee.. LLee ffoorrmmaallddééhhyyddee
ss''aaccccuummuullee ddaannss lleess cceelllluulleess ggrraaiisssseeuusseess,, ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt ddaannss lleess hhaanncchheess
eett lleess ccuuiisssseess..
LL''aassppaarrttaammee eesstt ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt mmoorrtteell ppoouurr lleess ddiiaabbééttiiqquueess.. TToouutt mmééddeecciinn
ssaaiitt ll''eeffffeett qquu‘‘eexxeerrcceerraaiitt ll''aallccooooll ddee bbooiiss ssuurr uunn ddiiaabbééttiiqquuee!!
NNoouuss ttrroouuvvoonnss ddeess mmééddeecciinnss qquuii ccrrooiieenntt qquuee cceerrttaaiinnss ddee lleeuurrss ppaattiieennttss ffoonntt
ddee llaa rrééttiinnooppaatthhiiee,, qquuaanndd eenn ffaaiitt,, cc''eesstt ll''aassppaarrttaammee qquuii eesstt eenn ccaauussee..

LL''aassppaarrttaammee rreenndd llaa ggllyyccéémmiiee iinnccoonnttrrôôllaabbllee,, mmeettttaanntt aaiinnssii bbeeaauuccoouupp ddee
ppaattiieennttss ddaannss llee ccoommaa.. MMaallhheeuurreeuusseemmeenntt,, bbeeaauuccoouupp dd''eennttrree eeuuxx ssoonntt mmoorrttss..
DDeess ppeerrssoonnnneess nnoouuss ddiissaaiieenntt,, lloorrss ddee llaa CCoonnfféérreennccee ddee ll''OOrrddrree ddeess MMééddeecciinnss
AAmméérriiccaaiinn,, qquu''iillss aavvaaiieenntt ddeess pprroocchheess qquuii ééttaaiieenntt ppaassssééss ddee pprroodduuiittss àà llaa
ssaacccchhaarriinnee àà ddeess pprroodduuiittss ccoonntteennaanntt ddee ll''aassppaarrttaammee eett qquuee cceerrttaaiinnss ééttaaiieenntt
ttoommbbééss ddaannss llee ccoommaa.. LLeeuurr mmééddeecciinn nnee ppoouuvvaaiitt mmaaîîttrriisseerr llee nniivveeaauu ddee ssuuccrree
ddaannss lleeuurr ssaanngg.. AAiinnssii lleess ppaattiieennttss ssoouuffffrraaiieenntt ddee sséévvèèrreess ppeerrtteess ddee mméémmooiirree,,
vvooiirree ttoommbbaaiieenntt ddaannss llee ccoommaa eett ddééccééddaaiieenntt..
LLaa ppeerrttee ddee mméémmooiirree eesstt dduuee aauu ffaaiitt qquuee ll''aacciiddee aassppaarrttiiqquuee eett llaa
pphhéénnyyllaallaanniinnee ssoonntt ddeess nneeuurroottooxxiiqquueess:: cceess pprroottééiinneess ((......)) ppaasssseenntt llaa bbaarrrriièèrree
ssaanngguuiinnee dduu cceerrvveeaauu eett ddééttéérriioorreenntt lleess nneeuurroonneess..

LLee DDrr RRuusssseellll BBllaayylloocckk,, nneeuurroocchhiirruurrggiieenn,, aa ddééccllaarréé :: ""CCeess iinnggrrééddiieennttss iinncciitteenntt llee cceerrvveeaauu
àà mmoouurriirr,, ccaauussaanntt ddeess ddoommmmaaggeess ddee ddeeggrrééss vvaarriiééss aauu cceerrvveeaauu.."" LLee DDrr RR.. BBllaayylloocckk aa ééccrriitt
uunn lliivvrree iinnttiittuulléé ""EExxcciittoo--TTooxxiinneess :: LLee ggooûûtt qquuii ttuuee"" ((HHeeaalltthh PPrreessss 000011--880000--664433--22666655))
LLee DDrr HH.. JJ.. RRoobbeerrttss,, ddiiaabbééttiiqquuee,, ssppéécciiaalliissttee eett eexxppeerrtt mmoonnddiiaall ddee ll''eemmppooiissoonnnneemmeenntt ppaarr
ll''aassppaarrttaammee,, aa lluuii aauussssii ééccrriitt uunn lliivvrree,, qquuii eesstt iinnttiittuulléé :: ""DDééffeennssee ccoonnttrree llaa mmaallaaddiiee
dd''AAllzzhheeiimmeerr"" ((000011--880000--881144--99880000)).. IIll yy rraaccoonnttee ccoommmmeenntt ll''iinnttooxxiiccaattiioonn àà ll''aassppaarrttaammee
aaggggrraavvee llaa mmaallaaddiiee dd''AAllzzhheeiimmeerr,, eett ppoouurr ccaauussee.. CCoommmmee mmee ll''aa ccoonnffiiéé ll''iinnffiirrmmiièèrree ddee
ll''hhoossppiiccee,, ddeess ffeemmmmeess ââggééeess ddee 3300 aannss ssoonntt aaddmmiisseess aavveecc llaa mmaallaaddiiee dd''AAllzzhheeiimmeerr!!
LLee DDrr BBllaayylloocckk eett llee DDrr RRoobbeerrttss vvoonntt rrééddiiggeerr uunn aarrttiiccllee ssuurr llaa ssiittuuaattiioonn eenn pprréésseennttaanntt
qquueellqquueess ccaass.. IIllss llee ppuubblliieerroonntt ssuurr IInntteerrnneett..



4

DD''aapprrèèss llaa CCoonnfféérreennccee dduu CCoonnsseeiill ddeess MMééddeecciinnss AAmméérriiccaaiinn :: ""NNoouuss ppaarrlloonnss
dd''uunn ffllééaauu ddee mmaallaaddiieess nneeuurroollooggiiqquueess ccaauusséé ppaarr ccee ppooiissoonn mmoorrtteell""..
LLee DDrr RRoobbeerrttss aa rrééaalliisséé ccee qquuii ééttaaiitt eenn ttrraaiinn ddee ssee ppaasssseerr lloorrssqquuee ll''aassppaarrttaammee
aa ccoommmmeennccéé àà êêttrree ccoommmmeerrcciiaalliisséé.. IIll aa ddééccllaarréé qquuee sseess ppaattiieennttss ddiiaabbééttiiqquueess
pprréésseennttaaiieenntt ddeess ppeerrtteess ddee mméémmooiirree,, ddeess ccoonnffuussiioonnss eett ddee ggrraavveess ttrroouubblleess
vviissuueellss..
AA llaa ccoonnfféérreennccee dduu CCoonnsseeiill ddeess MMééddeecciinnss AAmméérriiccaaiinn,, lleess mmééddeecciinnss oonntt aaddmmiiss
qquu''iillss nnee ssaavvaaiieenntt ppaass.. IIllss ssee ssoonntt iinntteerrrrooggééss aauu ssuujjeett ddee ll''oorriiggiinnee ddee cceerrttaaiinneess
ccrriisseess cchheezz lleeuurrss ppaattiieennttss ((llaa pphhéénnyyllaallaanniinnee ddee ll''aassppaarrttaammee ffaaiitt cchhuutteerr llee sseeuuiill
ddeess ccrriisseess aaiinnssii qquuee llee ttaauuxx ddee sséérroottoonniinnee,, ccee qquuii ccaauussee ddeess mmaanniiaaccoo--
ddéépprreessssiioonnss,, ddeess ccrriisseess ddee ppaanniiqquuee,, ddee rraaggee,, ddee vviioolleennccee))..

JJuussttee aavvaanntt llaa CCoonnfféérreennccee,, jj''aaii rreeççuu uunn ffaaxx ddee NNoorrvvèèggee qquuii
ddeemmaannddaaiitt uunn aannttiiddoottee àà ccee ppooiissoonn ccaarr ccee ppaayyss eesstt ccoonnffrroonnttéé àà ddee
nnoommbbrreeuuxx pprroobbllèèmmeess.. CCee ""ppooiissoonn"" eesstt mmaaiinntteennaanntt ddiissppoonniibbllee ddaannss
pplluuss ddee 9900 ppaayyss àà ttrraavveerrss llee mmoonnddee..
HHeeuurreeuusseemmeenntt,, nnoouuss aavviioonnss àà llaa CCoonnfféérreennccee ddeess ppoorrttee--ppaarroollee eett
ddeess ddéélléégguuééss qquuii pprroovveennaaiieenntt ddee ddiivveerrsseess nnaattiioonnss eett qquuii oonntt pprroommiiss
lleeuurr aassssiissttaannccee..

NNoouuss vvoouuss ddeemmaannddoonnss vvoottrree aaiiddee àà vvoouuss aauussssii.. DDiiffffuusseezz eett iimmpprriimmeezz cceett aarrttiiccllee.. PPrréévveenneezz
ttoouuss cceeuuxx qquuee vvoouuss ccoonnnnaaiisssseezz.. RRaappppoorrtteezz àà llaa bboouuttiiqquuee ttoouutt aarrttiiccllee ccoonntteennaanntt ddee
ll''aassppaarrttaammee.. PPrrooccuurreezz--vvoouuss llee tteesstt ""NNOO AASSPPAARRTTAAMMEE"" eett ffaaiitteess--nnoouuss ppaarrtt ddee vvoottrree ccaass..
LL''AA..AA..,, ll''AA..PP..AA..CC eett llee CCoonnsseeiill ddeess MMééddeecciinnss AAmméérriiccaaiinn oonntt ééttéé ffoonnddééss àà cceettttee ffiinn..

LLee NNeeww YYoorrkk TTiimmeess aa ssoorrttii,, llee 1155 nnoovveemmbbrree 22000077,, uunn aarrttiiccllee rréévvééllaanntt ccoommmmeenntt ll''AADDAA
((AAmmeerriiccaann DDiiaabbeetteess AAssssoocciiaattiioonn)) rreeççooiitt ddeess ffoonnddss ddee ll''iinndduussttrriiee aalliimmeennttaaiirree aaffiinn ddee
jjuussttiiffiieerr cceellllee--ccii:: eellllee nnee ppeeuutt ddoonncc ccrriittiiqquueerr aauuccuunn aaddddiittiiff qquuee ccee ssooiitt nnii ppaarrlleerr ddee ssoonn lliieenn
aavveecc MMoonnssaannttoo..

NNoouuss aavvoonnss ddiitt àà uunnee mmèèrree ddoonntt ll''eennffaanntt ccoonnssoommmmaaiitt dduu NNuuttrraa SSwweeeett dd''aarrrrêêtteerr ccee
pprroodduuiitt.. LL''eennffaanntt aavvaaiitt ddeess ccrriisseess ggrraavveess cchhaaqquuee jjoouurr.. LLaa mmèèrree aappppeellaa ssoonn mmééddeecciinn qquuii
aappppeellaa ll'' AADDAA,, llaaqquueellllee ddiitt aauu ddoocctteeuurr ddee nnee ppaass ffaaiirree aarrrrêêtteerr llee NNuuttrraa SSwweeeett àà ll''eennffaanntt!!
NNoouuss eessssaayyoonnss ttoouujjoouurrss ddee ccoonnvvaaiinnccrree llaa mmèèrree qquuee cc''eesstt ll''aassppaarrttaammee qquuii ccaauussee lleess ccrriisseess..
CChhaaqquuee ffooiiss qquu''oonn ffaaiitt aarrrrêêtteerr ll''aassppaarrttaammee àà qquueellqquu''uunn,, sseess ccrriisseess ss''aarrrrêêtteenntt.. SSii llee bbéébbéé
mmeeuurrtt,, vvoouuss ccoonnnnaaiisssseezz llee ffaauuttiiff eett ssaavveezz ccoonnttrree qquuooii nnoouuss nnoouuss bbaattttoonnss..

IIll yy aa 9922 ssyymmppttôômmeess pprroouuvvééss ddee ll''aassppaarrttaammee,, aallllaanntt dduu ccoommaa jjuussqquu''àà llaa mmoorrtt.. LLaa mmaajjeeuurree
ppaarrttiiee dd''eennttrree eeuuxx ssoonntt dd''oorrddrree nneeuurroollooggiiqquuee ccaarr ll''aassppaarrttaammee ddééttrruuiitt llee ssyyssttèèmmee nneerrvveeuuxx..
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LLaa MMaallaaddiiee ddee ll''AAssppaarrttaammee eesstt uunnee ddeess ccaauusseess qquuii ssee ccaacchheenntt ddeerrrriièèrree lleess
ttrroouubblleess ddee llaa ssaannttéé aappppaarruuss lloorrss ddee ll''ooppéérraattiioonn ""TTeemmppêêttee dduu DDéésseerrtt"" !! LLaa
llaanngguuee bbrrûûllaannttee eett aauuttrreess ttrroouubblleess oobbsseerrvvééss ddaannss pplluuss ddee 6600 ccaass ppeeuuvveenntt êêttrree
ddiirreecctteemmeenntt lliiééss àà llaa ccoonnssoommmmaattiioonn dd''aassppaarrttaammee.. PPlluussiieeuurrss mmiilllliieerrss ddee
ppaalleetttteess ddee bbooiissssoonnss ""lliigghhtt"" oonntt ééttéé aacchheemmiinnééeess aauuxx ttrroouuppeess ddee ll''ooppéérraattiioonn
""TTeemmppêêttee dduu DDéésseerrtt"" ((ssoouuvveenneezz--vvoouuss qquuee llaa cchhaalleeuurr ppeeuutt lliibbéérreerr llee mméétthhaannooll
ddee ll''aassppaarrttaammee àà 3300°°CC oouu 8866°°FF)).. LLeess ccaanneetttteess ddee bbooiissssoonn lliigghhtt oonntt ssééjjoouurrnnéé
ssoouuss lleess 4499°°CC dduu ssoolleeiill aarraabbiiqquuee ppeennddaanntt ddeess sseemmaaiinneess eennttiièèrreess ssuurr ddeess
ppaalleetttteess.. LLeess hhoommmmeess eett ffeemmmmeess eenn sseerrvviiccee eenn bbuuvvaaiieenntt ttoouuttee llaa jjoouurrnnééee..
TToouuss lleeuurrss ssyymmppttôômmeess ssoonntt iiddeennttiiqquueess àà cceeuuxx ddee ll''eemmppooiissoonnnneemmeenntt ppaarr
ll''aassppaarrttaammee..

SSeelloonn llee DDrr LL EE,, ppééddiiaattrree eett pprrooffeesssseeuurr eenn ggéénnééttiiqquuee àà ll''uunniivveerrssiittéé
dd''EEmmoorryy,, lloorrss ddee ssoonn ttéémmooiiggnnaaggee ddeevvaanntt llee CCoonnggrrèèss::
""LLaa pphhéénnyyllaallaanniinnee ssee ccoonncceennttrree ddaannss llee ppllaacceennttaa,, ffaaiissaanntt nnaaîîttrree ddeess
aattttaarrddééss mmeennttaauuxx.. DDaannss lleess tteessttss ddee llaabboo oorriiggiinnaauuxx,, lleess aanniimmaauuxx
ddéévveellooppppaaiieenntt ddeess ttuummeeuurrss dduu cceerrvveeaauu,, llaa pphhéénnyyllaallaanniinnee ssee
ddééggrraaddaanntt eenn DDXXPP ((ddééssooxxyy--DD--xxyylluulloossee)),, uunn aaggeenntt eennttrraaîînnaanntt ddeess
ttuummeeuurrss dduu cceerrvveeaauu""..

AApprrèèss llaa CCoonnfféérreennccee ddee ll''AACCPP,, nnoouuss eessppéérroonnss oobbtteenniirr llee ssoouuttiieenn ddee pplluussiieeuurrss lloobbbbiieess
mmoonnddiiaauuxx..
SS''iill vvoouuss ppllaaîîtt,, aaiiddeezz--nnoouuss,, vvoouuss aauussssii.. IIll yy aa uunn nnoommbbrree iimmmmeennssee ddee ppeerrssoonnnneess ttoouutt
aauuttoouurr ddee nnoouuss qquuii ddooiivveenntt êêttrree aavveerrttiieess:: vveeuuiilllleezz aavvooiirr ll’’oobblliiggeeaannccee ddee lleess iinnffoorrmmeerr..
LLaauurriiee MMoosseerr
CCeennttrree ddee RReessssoouurrcceess dduu CCaanncceerr ppoouurr lleess FFeemmmmeess ((vvooiirr rrééfféérreenncceess ccii--ddeessssoouuss))..
RRééfféérreenncceess ::
WWoommeenn''ss CCaanncceerr RReessoouurrccee CCeenntteerr -- LLaauurriiee MMoosseerr,, AAssssiissttaanntt DDiirreeccttoorr 11881155 -- EEaasstt 4411sstt
SSttrreeeett,, SSuuiittee CC --MMiinnnneeaappoolliiss,, MMNN
5555440077--33442255 11--880000--990088--88554444 oorr 661122--772299--004499
TThhee aauutthhoorr,, BBeettttyy MMaarrttiinnii,, ccaann bbee rreeaacchheedd aatt 777700--224422--22559999 ((UUSSAA))

AASSPPAARRTTAAMMEE
DDEEFFIINNIITTIIOONN DDUU TTEERRMMEE

QQuu’’eesstt--ccee qquuee ll`̀aassppaarrttaammee??
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LL’’aassppaarrttaammee,, vvoouuss llee ccoonnnnaaiisssseezz:: cceett éédduullccoorraanntt eesstt ll''uunn ddeess pplluuss
uuttiilliissééss ppaarr ll''iinndduussttrriiee aaggrroo--aalliimmeennttaaiirree.. IIll aa ééttéé ddééccoouuvveerrtt eenn 11996655
eett mmiiss ssuurr llee mmaarrcchhéé ppoouurr llaa pprreemmiièèrree ffooiiss aauuxx EEttaattss--UUnniiss eenn 11997744..
EEnn FFrraannccee,, iill aa ééttéé aauuttoorriisséé àà ppaarrttiirr ddee 11998811.. OOrr iill aa,, ddèèss ssoonn
aappppaarriittiioonn,, ééttéé aaccccuusséé dd’’êêttrree ddaannggeerreeuuxx ppoouurr llaa ssaannttéé.. SScclléérroossee eenn
ppllaaqquueess,, ccrriisseess dd''ééppiilleeppssiiee,, ttuummeeuurrss dduu cceerrvveeaauu…… QQuu’’eenn eesstt--iill
eexxaacctteemmeenntt ??

AAddddiittiiff oouu ddrroogguuee ??
LL''aassppaarrttaammee aa ééttéé ddééccoouuvveerrtt ppaarr hhaassaarrdd eenn 11996655 aauu llaabboorraattooiirree SSeeaarrllee,, aauuxx ÉÉttaattss--UUnniiss,,
ppaarr uunn sscciieennttiiffiiqquuee qquuii cchheerrcchhaaiitt àà mmeettttrree aauu ppooiinntt uunn mmééddiiccaammeenntt ccoonnttrree lleess uullccèèrreess.. EEnn
ggooûûttaanntt uunnee ppiinnccééee ddee ssaa ppoouuddrree,, iill ssee sseerraaiitt rreenndduu ccoommppttee qquu''eellllee aavvaaiitt uunn ggooûûtt
ééttoonnnnaammmmeenntt ssuuccrréé.. CCeettttee ddééccoouuvveerrttee ééttaaiitt uunnee bbéénnééddiiccttiioonn ppoouurr ll''iinndduussttrriiee aalliimmeennttaaiirree,,
qquuii cchheerrcchhaaiitt uunnee ssoolluuttiioonn ddee rreecchhaannggee aauuxx ccyyccllaammaatteess eett àà llaa ssaacccchhaarriinnee,, iinntteerrddiittss ddaannss
lleess aalliimmeennttss ppaarr llee ggoouuvveerrnneemmeenntt ddeeppuuiiss qquuee ddeess ééttuuddeess cchheezz lleess aanniimmaauuxx oonntt rréévvéélléé qquu''iillss
eennttrraaîînnaaiieenntt ddeess ccaanncceerrss..

AAuu CCaannaaddaa,, cceess ddeeuuxx éédduullccoorraannttss ssoonntt ttoouutt ddee mmêêmmee ddiissppoonniibblleess eenn ssaacchheettss ddaannss lleess
ééppiicceerriieess,, lleess pphhaarrmmaacciieess eett lleess rreessttaauurraannttss.. LL''aassppaarrttaammee aa ééttéé aauuttoorriisséé ddaannss lleess aalliimmeennttss
sseeccss eenn 11998811,, ppuuiiss ddaannss lleess bbooiissssoonnss ggaazzeeuusseess eenn 11998833..

CCoommmmeerrcciiaalliisséé ssoouuss llee nnoomm ddee NNuuttrraaSSwweeeett eett dd''ÉÉggaall,, ll''aassppaarrttaammee eesstt uunn
éédduullccoorraanntt ssyynntthhééttiiqquuee mmooddiiffiiéé ggéénnééttiiqquueemmeenntt eett ccoommppoosséé ddee ddeeuuxx aacciiddeess
aammiinnééss ((ccoommppoossaannttss ddeess pprroottééiinneess)),, llaa pphhéénnyyllaallaanniinnee eett ll''aacciiddee aassppaarrttiiqquuee..
SSoonn ppoouuvvooiirr ssuuccrraanntt eesstt 220000 ffooiiss pplluuss éélleevvéé qquuee cceelluuii dduu ssaacccchhaarroossee..
PPoouurrttaanntt,, llee cchheemmiinneemmeenntt ddee ll''aassppaarrttaammee llaaiissssee pplluuttôôtt uunn ggooûûtt aammeerr ddaannss llaa
bboouucchhee.. IIll aa mmêêmmee ddeess aalllluurreess ddee ccoonnssppiirraattiioonn,, ppuuiissqquuee llee PPeennttaaggoonnee aa ddééjjàà
nnoommmméé ll''aassppaarrttaammee ddaannss uunn iinnvveennttaaiirree dd''aarrmmeess cchhiimmiiqquueess!!
EEnn ffaaiitt,, ttaanntt GG..DD.. SSeeaarrllee,, llaa ccoommppaaggnniiee ddee pprroodduuiittss cchhiimmiiqquueess eett
pphhaarrmmaacceeuuttiiqquueess mmeennttiioonnnnééee pprrééccééddeemmmmeenntt,, qquuee MMoonnssaannttoo,, mmaaiinntteennaanntt
pprroopprriiééttaaiirree eett ffaabbrriiccaanntt dd''aassppaarrttaammee,, oonntt ddeess lliieennss ttaannggiibblleess aavveecc llaa
ffaabbrriiccaattiioonn dd''aarrmmeess cchhiimmiiqquueess......

DDeess ééttuuddeess ddoouutteeuusseess
CC''eesstt eenn 11997744 qquuee ll''aassppaarrttaammee eesstt aapppprroouuvvéé ppoouurr llaa pprreemmiièèrree ffooiiss.. ÀÀ llaa ssuuiittee ddee ddeeuuxx
ééttuuddeess ddéémmoonnttrraanntt qquuee cceettttee ssuubbssttaannccee ccaauussee ddeess ttuummeeuurrss cchheezz lleess aanniimmaauuxx ddee
llaabboorraattooiirree,, ll''aauuttoorriissaattiioonn eesstt aabbrrooggééee.. CCeess ééttuuddeess nn''oonntt jjaammaaiiss ééttéé rrééffuuttééeess ddeeppuuiiss.. EEnn
sseepptteemmbbrree 11998800,, aapprrèèss ddéélliibbéérraattiioonn,, uunn ccoommiittéé ddee llaa FFoooodd aanndd DDrruugg AAddmmiinniissttrraattiioonn ((FFDDAA))
ssee pprroonnoonnccee ccoonnttrree ll''aassppaarrttaammee.. QQuuaattrree mmooiiss pplluuss ttaarrdd,, GG..DD.. SSeeaarrllee ssoouummeett ddiixx nnoouuvveelllleess
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ééttuuddeess ""bbiiddoonnss"",, qquuii ffeerroonntt ppeenncchheerr llaa bbaallaannccee dduu ccôôttéé ddee ll''aassppaarrttaammee àà uunnrr vvooiixx pprrèèss::
cceellllee dduu ccoommmmiissssaaiirree AArrtthhuurr HHaayyeess...... qquuii sseerraa pplluuss ttaarrdd eennggaaggéé ppaarr SSeeaarrllee!! SSeelloonn llee DDrr
AAddrriiaann GGrroossss,, aanncciieenn ttooxxiiccoollooggiissttee ddee llaa FFDDAA,, cceess ééttuuddeess ssoonntt «« ddee llaa ffoouuttaaiissee »».. IIll aa nnoottéé
qquuee ddeess ddééccèèss dd''aanniimmaauuxx oonntt ééttéé ccaacchhééss,, qquuee ddeess ttuummeeuurrss nn''oonntt ppaass ééttéé rraappppoorrttééeess eett,,
ddaannss cceerrttaaiinnss ccaass,, qquu''eelllleess oonntt mmêêmmee ééttéé eexxttrraaiitteess ddee ll''aanniimmaall qquuii,, lluuii,, aa ééttéé rreemmiiss ddaannss
ll''ééttuuddee!!

EEnn 11999966,, llee mmééddeecciinn eett pprrooffeesssseeuurr RRaallpphh GG.. WWaallttoonn,, dduu ccoollllèèggee ddee mmééddeecciinnee ddee llaa
NNoorrtthheeaasstteerrnn OOhhiioo UUnniivveerrssiittiieess,, ddéécciiddee dd''aannaallyysseerr ll''eennsseemmbbllee ddeess ééttuuddeess sscciieennttiiffiiqquueess
rreelliiééeess àà llaa ccoonnssoommmmaattiioonn dd''aassppaarrttaammee.. SSeess oobbsseerrvvaattiioonnss ppaarrlleenntt dd''eelllleess--mmêêmmeess:: ppaarrmmii
lleess 117744 ééttuuddeess aannaallyyssééeess,, 7744 ééttaaiieenntt ffiinnaannccééeess ppaarr ll''iinndduussttrriiee ddee ll''aassppaarrttaammee,, eett 110000 %%
dd''eennttrree eelllleess ccoonncclluuaaiieenntt qquu''iill nn''yy aavvaaiitt aauuccuunn pprroobbllèèmmee aavveecc ccee pprroodduuiitt!! CCeeppeennddaanntt,, ssuurr
9900 ééttuuddeess iinnddééppeennddaanntteess ((nnoonn ffiinnaannccééeess)),, 8833 ((9922 %%)) oonntt pplluuttôôtt rreelleevvéé uunn oouu pplluussiieeuurrss
pprroobbllèèmmeess rreelliiééss àà ll''uussaaggee ddee cceett éédduullccoorraanntt.. LL''aassppaarrttaammee eesstt ll''oobbjjeett ddee ccoonnttrroovveerrssee
ddeeppuuiiss ssoonn aappppaarriittiioonn;; mmêêmmee ssoonn aapppprroobbaattiioonn rreellèèvvee dd''uunnee ddéécciissiioonn pplluuss ppoolliittiiqquuee qquuee
sscciieennttiiffiiqquuee..

MMaaiiss aavveecc ddeess rreevveennuuss ssee cchhiiffffrraanntt eenn mmiilllliiaarrddss ddee ddoollllaarrss ppaarr aannnnééee,, llaa ccoommppaaggnniiee
MMoonnssaannttoo nn''eesstt ppaass pprrêêttee ddee llââcchheerr llee mmoorrcceeaauu......

DDeess eeffffeettss sseeccoonnddaaiirreess ttrroouubbllaannttss
LLaa lliissttee ddeess eeffffeettss sseeccoonnddaaiirreess lliiééss àà llaa ccoonnssoommmmaattiioonn dd''aassppaarrttaammee eesstt ttrrèèss lloonngguuee.. DDee
pplluuss,, sseelloonn llaa rreevvuuee HHeeaaddaacchhee ddee nnoovveemmbbrree 11999977,, ddeess ppeerrssoonnnneess ppaarrttiiccuulliièèrreemmeenntt
sseennssiibblleess ppeeuuvveenntt rreesssseennttiirr ddeess eeffffeettss aavveecc ddee ttrrèèss ffaaiibblleess ddoosseess:: uunnee ggoommmmee àà mmââcchheerr,, ppaarr
eexxeemmppllee,, ppeeuutt ccaauusseerr uunn mmaall ddee ttêêttee!! EEnn 11999944,, llaa FFDDAA aavvaaiitt ddééjjàà aaccccuummuulléé pprrèèss ddee 77000000
ppllaaiinntteess dd''eeffffeettss sseeccoonnddaaiirreess rreelliiééss àà ll''aassppaarrttaammee ((ll''oorrggaanniissmmee nnee vveeuutt dd''aaiilllleeuurrss pplluuss
ccoommppiilleerr lleess ppllaaiinntteess)).. LLeess pplluuss ffrrééqquueenntteess ssoonntt:: mmaauuxx ddee ttêêttee ((ccee qquuii aa ééttéé ccoonnffiirrmméé ppaarr
pplluussiieeuurrss ééttuuddeess)),, vveerrttiiggeess,, vviissiioonn bbrroouuiillllééee,, cchhaannggeemmeennttss dd''hhuummeeuurr,, ddoouulleeuurrss aauu vveennttrree
eett ccrraammppeess mmuussccuullaaiirreess.. AAuuxx ÉÉttaattss--UUnniiss,, ddeess ppiillootteess dd''aavviioonn oonntt mmêêmmee ppeerrdduu lleeuurr ppeerrmmiiss
ppoouurr aavvooiirr mmaanniiffeessttéé cceess ssyymmppttôômmeess ddaannss lleess hheeuurreess ssuuiivvaanntt ll''iinnggeessttiioonn ddee bbooiissssoonnss àà
ll''aassppaarrttaammee.. DDeess ccoommmmuunniiqquuééss àà cceett eeffffeett oonntt dd''aaiilllleeuurrss ééttéé éémmiiss ddaannss lleess bbuulllleettiinnss ddee
ll’’AArrmmééee ddee ll’’aaiirr ((UU..SS.. AAiirr FFoorrccee)) eett ddee llaa MMaarriinnee ((UU..SS.. NNaavvyy)) aaffiinn ddee pprréévveenniirr llee ppeerrssoonnnneell
ddee ccee rriissqquuee..

PPaarrmmii lleess aauuttrreess ssyymmppttôômmeess,, ffiigguurreenntt lleess ddéépprreessssiioonnss,, lleess ppeerrtteess ddee
mméémmooiirree,, lleess ddoouulleeuurrss aauuxx jjooiinnttuurreess,, lleess ttrroouubblleess mmeennssttrruueellss,, lleess
ccrriisseess dd''ééppiilleeppssiiee eett mmêêmmee qquueellqquueess ddééccèèss!! EEtt iill nnee ss''aaggiitt llàà qquuee
dd''uunnee ffrraaccttiioonn ddeess eeffffeettss aaccttuueelllleemmeenntt aassssoocciiééss àà llaa ccoonnssoommmmaattiioonn
dd''aassppaarrttaammee,, ppuuiissqquuee llaa mmaajjoorriittéé ddeess ggeennss nn‘‘aa ppaass eennccoorree ffaaiitt llee
lliieenn eennttrree sseess pprroobbllèèmmeess ddee ssaannttéé eett ccee pprroodduuiitt.. MMêêmmee ssii eellllee llee ffaaiitt,,
sseeuull uunn ffaaiibbllee ppoouurrcceennttaaggee ddeess ggeennss eett ddeess pprrooffeessssiioonnnneellss ddee llaa
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ssaannttéé pprreennddrraa llee tteemmppss ddee llee rraappppoorrtteerr aauuxx aauuttoorriittééss
ggoouuvveerrnneemmeennttaalleess..

UUnnee ééttuuddee eeffffeeccttuuééee cchheezz uunn ppeettiitt ggrroouuppee ddee ffeemmmmeess eenn rrééggiimmee ddéémmoonnttrree
qquu''eelllleess oonntt tteennddaannccee àà mmaannggeerr ddaavvaannttaaggee dduurraanntt lleess jjoouurrss qquuii ssuuiivveenntt
ll''iinnggeessttiioonn ddee bbooiissssoonnss ssuuccrrééeess àà ll''aassppaarrttaammee,, ccoommppaarraattiivveemmeenntt àà ll''iinnggeessttiioonn
ddee bbooiissssoonnss ssuuccrrééeess nnaattuurreelllleemmeenntt ((ééttuuddee eeffffeeccttuuééee ppaarr JJ..HH.. LLaavviinn eett sseess
ccoollllaabboorraatteeuurrss,, ppaarruuee eenn jjaannvviieerr 11999977 ddaannss uunnee rreevvuuee sscciieennttiiffiiqquuee
iinntteerrnnaattiioonnaallee ssuurr ll''oobbééssiittéé))..

MMêêmmee llee ssiimmppllee ffaaiitt ddee mmââcchheerr ddee llaa ggoommmmee ssuuccrrééee àà ll''aassppaarrttaammee
aauuggmmeenntteerraaiitt ll''aappppééttiitt.. QQuueellqquueess aauuttrreess ééttuuddeess,, ttoouutteeffooiiss,, nn''oonntt ppuu
ddéémmoonnttrreerr cceess eeffffeettss..

OOnn ssuuppppoossee ppaarr aaiilllleeuurrss qquuee lleess ggeennss qquuii ccoonnssoommmmeenntt ddeess pprroodduuiittss
ddiiééttééttiiqquueess aauurraaiieenntt tteennddaannccee àà êêttrree mmooiinnss vviiggiillaannttss:: uunn ffaauuxx sseennttiimmeenntt ddee
ssééccuurriittéé ppoouurrrraaiitt lleess ppoorrtteerr àà mmaannggeerr ddeess ggââtteerriieess,, iiccii eett llàà,, ppuuiissqquu''iillss oonntt
ddééjjàà ""ééccoonnoommiisséé""......

DDaannss ttoouuttee cceettttee ccoonnttrroovveerrssee,, uunnee cchhoossee eesstt ssûûrree:: lleess éédduullccoorraannttss ccoommmmee
ll''aassppaarrttaammee eennttrreettiieennnneenntt llee ggooûûtt dduu ssuuccrree eett nnee ppeerrmmeetttteenntt ppaass ddee mmooddiiffiieerr
sseess hhaabbiittuuddeess aalliimmeennttaaiirreess,, sseeuull ggaaggee dd''uunnee ppeerrttee ddee ppooiiddss dduurraabbllee..

SSii vvoouuss ssoouuffffrreezz dd''uunn pprroobbllèèmmee ddee ssaannttéé ppeerrssiissttaanntt eett qquuee
vvoouuss uuttiilliissiieezz ddeess pprroodduuiittss éédduullccoorrééss àà ll''aassppaarrttaammee
((bbooiissssoonnss ddiiééttééttiiqquueess,, ggoommmmeess àà mmââcchheerr,, ssaacchheettss,, yyaaoouurrttss,,
eettcc..)),, cceesssseezz ccoommppllèètteemmeenntt dd''eenn ccoonnssoommmmeerr dduurraanntt uunn mmooiiss
aaffiinn ddee vvooiirr ssii vvooss ssyymmppttôômmeess ddiimmiinnuueenntt..

VVoouuss ddeevvrreezz lliirree aatttteennttiivveemmeenntt lleess ééttiiqquueetttteess ddee ttoouuss
lleess pprroodduuiittss qquuee vvoouuss aacchheetteezz ccaarr ll''aassppaarrttaammee ss''eesstt
iinnffiillttrréé uunn ppeeuu ppaarrttoouutt..
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ÀÀ mmoonn aavviiss,, pplluuss vvoouuss ttiieennddrreezz cceett aaddddiittiiff llooiinn ddee vvoouuss,, mmiieeuuxx vvoouuss
vvoouuss ppoorrtteerreezz..

OOùù ssee ccaacchhee--tt--iill??

EEnn 11999922,, ll''aassppaarrttaammee aappppaarraaiissssaaiitt ddaannss pplluuss ddee 44 220000 pprroodduuiittss aalliimmeennttaaiirreess
aauuxx ÉÉttaattss--UUnniiss :: cceerrttaaiinneess mmaarrqquueess ddee ccrrèèmmee ggllaaccééee,, yyaaoouurrttss,, ppuuddddiinnggss,,
ccoonnffiittuurreess,, ddeesssseerrttss pprrééppaarrééss,, ccéérrééaalleess,, vviinnaaiiggrreetttteess eett ddîînneerrss ssuurrggeellééss eenn
ccoonnttiieennnneenntt.. LLeess ppiirreess ssoonntt lleess bbooiissssoonnss ggaazzeeuusseess «« lliigghhtt»»,, lleess ssaacchheettss ddee ssuuccrree
EEggaall eett llaa ggoommmmee àà mmââcchheerr ssaannss ssuuccrree.. LLeess mmééddiiccaammeennttss ppeeuuvveenntt aauussssii eenn
ccoonntteenniirr,, ddee mmêêmmee qquuee llee ppssyylllliiuumm ssuuccrréé «« ssaannss ssuuccrree »» eett lleess ssuupppplléémmeennttss ddee
vviittaammiinneess ccrrooqquuaabblleess ppoouurr eennffaannttss.. SSuurrvveeiilllleezz lleess ééttiiqquueetttteess..

LL''aassppaarrttaammee eesstt ppeeuu ssttaabbllee ddaannss lleess lliiqquuiiddeess eett ssee ddééccoommppoossee aapprrèèss
eexxppoossiittiioonn àà ddeess tteemmppéérraattuurreess éélleevvééeess -- ccee qquuii ssee pprroodduuiitt lloorrssqquu''oonn ffaaiitt
cchhaauuffffeerr ll''aassppaarrttaammee,, qquu''oonn ll''aajjoouuttee àà ddeess lliiqquuiiddeess cchhaauuddss ((ccaafféé)) oouu lloorrssqquu''iill
eesstt eennttrreeppoosséé dduurraanntt ddee lloonngguueess ppéérriiooddeess àà llaa tteemmppéérraattuurree ddee llaa ppiièèccee..

LLaa ddééggrraaddaattiioonn dduu pprroodduuiitt eennttrraaîînnee,, eennttrree aauuttrreess,, llaa ffoorrmmaattiioonn ddee mméétthhaannooll,,
qquuii ssee ddééccoommppoossee ppaarr llaa ssuuiittee eenn ffoorrmmaallddééhhyyddee ((ccaarrcciinnooggèènnee ccoonnnnuu)),, eenn
aacciiddee ffoorrmmiiqquuee eett eenn ddiikkééttooppiippéérraazziinnee ((DDKKPP)),, ttoouuss rreessppoonnssaabblleess ddee ttuummeeuurrss
ccéérréébbrraalleess..

RReessssoouurrcceess

PPlluussiieeuurrss ggrroouuppeess ddee pprreessssiioonn,, ddoonntt MMiissssiioonn PPoossssiibbllee IInntteerrnnaattiioonnaall,,
tteenntteenntt ddeeppuuiiss pplluussiieeuurrss aannnnééeess ddee ffaaiirree iinntteerrddiirree ll''aassppaarrttaammee,,
ddoonntt iillss ddéénnoonncceenntt llaa nnoocciivviittéé.. CCeett oorrggaanniissmmee ppoossssèèddee uunn ssiittee
IInntteerrnneett rreemmppllii ddee ddoonnnnééeess eett ddee ttéémmooiiggnnaaggeess ddee mmééddeecciinnss eett ddee
vviiccttiimmeess.. LL''aaddrreessssee:: hhttttpp::////wwwwww..ddoorrwwaayy..ccoomm//ppoossssiibbllee..hhttmmll

ppaarr JJuulliiee BBrriièèrree ((tteexxttee rréévviisséé ppaarr DD..BB..))

http://www.dorway.com/possible.html
http://www.dorway.com/possible.html

