
 هوالشافی

 آلودگی هوا در بروز سرطان یا تشدید آن تأثیر دارد

 شود حتماً با پزشک معالج خود مشورت فرماييد.رساني دارد توصيه ميتوجه: اين مطالب تنها جنبه اطالع
 

حالی گرفته تا سردرد، تهوع، اضطراب و استرس. اما در پی آلودگی هوا عوارض فراوانی به همراه دارد؛ از خستگی مزمن و بی

های شوند و نوعی مسمومیت با آالیندهدرد( مواجه میشود که افرادی با عالیم آنفوالنزا )عمدتاً تب و بدندیده می آلودگی هوا گاهی

 کنند.موجود در هوا را تجربه می

الذکر را ناشی از مسمومیت با گاز شناسی و رییس انجمن مسمومیت، عالیم فوقدکتر شاهین شاهدنیا، متخصص سم

کند، اکسیژن کمتری اکسیدکربن در زمان آلودگی هوا افزایش پیدا میزمانی که میزان دی»داند: اکسیدکربن میمونواکسیدکربن و دی

گیرد و تولید انرژی ها خوب صورت نمیرسانی به سلولیابد. در نتیجه اکسیژنشود و اشباع اکسیژن در خون کاهش میوارد بدن می

شود و کارآیی سابق خود را از دست حوصلگی میحالی، خستگی مفرط، بیفرد دچار بیشود و بر همین اساس بدن دچار اختالل می

 «دهد.می

حالت تهوع و استفراغ در افرادی که »کند: دکتر شادنیا به عالیم دیگر مسمومیت با گازهای سمی موجود در هوا نیز اشاره می

شود شود. چنین عوارضی به این دلیل در بدن ایجاد مییده میشوند نیز داکسیدکربن میدچار مسمومیت با مونواکسیدکربن یا دی

شوند و سردرد، تهوع و استفراغ در نتیجه های عصبی هم دچار مشکل میکه چون اکسیژن کافی در بدن وجود ندارد، بنابراین سلول

 «دهد.های عصبی بدن رخ میاختالل در سلول

خوابی، حالی، بیبا بیان اینکه عالیمی مانند سردرد، خستگی زودرس، بی های ریوی نیزدکتر احمد مسجدی، فوق تخصص بیماری

های احساس تهوع و استفراغ ممکن است به دلیل عفونت»کند: حوصلگی و عصبانیت از عوارض آلودگی هواست، تأکید میاحساس بی

هوا بر ریه و سیستم تنفس اجتناب ناپذیر  های مضر موجود درویروسی باشد که با آلودگی هوا مصادف شده است اما تأثیر آالینده

 «است.



شود و شاید در آمارها و گزارشات سازمان هواشناسی همواره غلظت مونواکسیدکربن و ذرات معلق بیشتر از حد مجاز اعالم می

ترین را خطرناک S2Hو  2CO ،COاند؟ دکتر شادنیا گاز، ها کدامآلودگی هوا بر روش این دو آالینده باشد، اما مضرترین این آالینده

کند و تمام درها تصور کنید یک بخاری گازی در منزل روشن است و دودکش آن به درستی کار نمی»گوید: داند و میها میآالینده

شود و از هیچ طریقی دفع کند و این گازها در اتاق جمع میمی 2COو  COهای خانه بسته است. این بخاری تولید گاز و پنجره

او به وجود یک « گذارد.ود. وضعیت هوای تهران در حال حاضر این گونه است و این، آثار سویی بر سالمت افراد بر جای میشنمی

 «یا گاز چاه یک نوع آالینده دیگر است که بسیار خطرناک است. S2Hگاز »کند: آالینده خطرناک دیگر اشاره می

 ترين روزهاهلبنيات، ميوه و سبزی؛ بهترين مواد غذايي در آلود

ها شده است. دکتر ها و میوههای زیادی مبنی بر مصرف لبنیات و سبزیاز زمان شروع آلودگی هوا، از سوی متخصصان توصیه

ها، مصرف لبنیات به ویژه شیر و در زمان آلودگی»گوید: مسجدی نیز با اشاره به خواص لبنیات برای کاهش عوارض آلودگی هوا، می

های بسیار مفید خواهد بود و بسیاری از عوارض آلودگی هوا را خنثی اکسیدانو آنتی Cها حاوی ویتامین سبزی ها وهمچنین میوه

 «کند.می

مصرف لبنیات برای از بین رفتن آثار ذرات معلق موجود در هوا »کند: دکتر شاهین شادنیا نیز این موضوع را تأیید و اشاره می

 «ها ندارد و تنها راه درمان، دریافت اکسیژن است.های ناشی از آالیندههبود مسمومیتمفید خواهد بود، اما تأثیری بر ب

 چه کساني بيشتر در خطرند؟

ها قرار گیرند، احتمال دارد مسموم شوند همه افراد در صورتی که به مدت طوالنی در معرض این آالینده»گوید: دکتر شادنیا می

کودکان به دلیل حساسیت فیزیولوژیک و سالمندان « شوند.های پرخطر محسوب میجزو گروهاما کودکان، سالمندان و زنان باردار 

 های قلبی، عروقی بیشتر در معرض خطر خواهند بود.های جسمی مانند بیماریبه دلیل بیماری

اید، اما زیاد شنیده در زمان آلودگی هوا از منزل خارج نشوید و تنها در مواقع ضروری در سطح شهر تردد کنید. این جمالت را

ها دارد؟ دکتر سوالی که شاید در ذهنتان نقش بسته اشت، این است که هوای داخل و خارج خانه چه تفاوتی از نظر میزان آالینده

گی هوای داخل منزل نیز از همان هوای آلوده بیرون از منزل است اما این به این معنا نیست که میزان آلود»گوید: شادنیا در پاسخ می

تواند به عنوان یک سد دفاعی در مقابل ورود هوای آلوده به منزل باشد. ، پنجره میهوای داخل و خارج منزل یکسان است. در واقع

 «بر همین اساس، بهتر است سعی کنید در زمان آلودگی هوا کمتر در سطح شهر تردد کنید.



 هوای آلوده و غدد سرطاني

رشد غدد »داند: های زنان ایران، آلودگی هوا را عاملی برای رشد غدد سرطانی مین سرطانمقامی، رییس انجمدکتر فاطمه قائم

یابد و در نتیجه افرادی که های پستان، تخمدان، ریه و پانکراس در این هوا به صورت باورنکردنی افزایش میسرطانی مانند سرطان

هوای »تخصص سرطان زنان معتقد است: این فوق« رد، دوره کنند.محیطی داسرطان دارند باید از شهرهای صنعتی که آلودگی زیست

 «ها را ایجاد کند.تواند انواع مختلفی از سرطانبرد و حتی میها را باال میآلوده درصد رشد این نوع سرطان

این »گوید: می گیری و درمان چاقی ایران نیز در خصوص تأثیر آلودگی هوا بر افراد چاقدکتر محمد هاشمی، دبیر انجمن پیش

های اوج آلودگی هوا دچار مشکالت کنند و ممکن است در زمانها برای افرادی که اضافه وزن دارند، خطرات متعددی ایجاد میآالینده

های هوا برای تمام افراد یکسان است اما دکتر هاشمی ها و تأثیر آالیندهشاید فکر کنیم که میزان مسمومیت« تنفسی شده باشند.

عروقی، ریوی و سالمندان  -شان همانند بیماران قلبیه دارد ظرفیت تنفسی افرادی که اضافه وزن دارند پایین است و مشکالتعقید

 خواهد بود.

های ای خیال آسوده ندارد چون در این روزها باید کمتر در محلدر حقیقت افرادی که اضافه وزن دارند، هم اکنون نیز لحظه

های دیگر این تواند به شکل مفرطی ظاهر شود و بر بیماریا کنند و به گفته دکتر هاشمی مشکل چاقی میشلوغ و آلوده حضور پید

 اشخاص بیافزاید.
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