آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا ﺑﺎﻋﺚ ﺣﺎد ﺷﺪن ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ در
اﻓﺮاد ﺑﺎ زﻣﯿﻨﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻣﯽﺷﻮد -
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ
ﺗﯿﻨﺎ ﭘﻮرﺷﺎﻫﯿﺪ | ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪ ۲۶ ،ﻓﺮوردﯾﻦ ۱۴۰۰
ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪن اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی ﺗﻨﻔﺴﯽ زﻣﯿﻨﻪای دارﻧﺪ و
در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻی آﻟﻮدﮔﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،در ﺻﻮرت اﺑﺘﻼ ﺑﺎ ﮐﺮوﻧﺎ  ۶۰درﺻﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ از اﻓﺮادی

اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺑﺎ ﺳﻄﺢ آﻟﻮدﮔﯽ ﮐﻤﺘﺮی زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﺤﻘﻘﺎن داﻧﺸﮕﺎه »ﺳﯿﻨﺴﯿﻨﺎﺗﯽ« ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ وﺿﻌﯿﺖ  ۱۱۲۸ﺑﯿﻤﺎر ﻣﺒﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ
ﻣﺮاﻗﺒﺖﻫﺎی وﯾﮋه ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﻓﺮادی ﮐﻪ از ﻗﺒﻞ دارای ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی زﻣﯿﻨﻪای ﺗﻨﻔﺴﯽ
ﻣﺎﻧﻨﺪ آﺳﻢ ﯾﺎ ﺑﯿﻤﺎری اﻧﺴﺪادی ﻣﺰﻣﻦ رﯾﻮی ) (COPDﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﺑﯿﻤﺎری زﻣﯿﻨﻪای در ﻣﻨﺎﻃﻘﯽ
ﺑﺎ ﺳﻄﺢ ﺑﺎﻻی آﻟﻮدﮔﯽ زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﺎﯾﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﺮاﻗﺐ ﺧﻮد ﺑﺎﺷﻨﺪ .در ﺻﻮرت اﺑﺘﻼی اﯾﻦ اﻓﺮاد ﺑﻪ

ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ ،اﺣﺘﻤﺎل ﺑﺴﺘﺮی ﺷﺪن ﭼﻨﯿﻦ اﻓﺮادی اﻓﺰاﯾﺶ ﻣﯽ ﯾﺎﺑﺪ.

ﺗﯿﻢ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎﺗﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻦ اﻓﺮاد در ﻣﻌﺮض ذرات ﻣﻌﻠﻖ در ﻫﻮا ﺑﺎ ﻗﻄﺮ  ۲.۵ﻣﯿﮑﺮوﻣﺘﺮ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﮐﻤﺘﺮ را

ﻣﻮرد ارزﯾﺎﺑﯽ ﻗﺮار دادﻧﺪ .در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﻃﻖ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی آﻟﻮدﮔﯽ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ ﻣﯿﺰان آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا در
آن ﻣﮑﺎنﻫﺎ ﺑﯿﺸﺘﺮ اﺳﺖ .ﻣﺤﻘﻘﺎن ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ آدرس ﭘﺴﺘﯽ اﻓﺮاد و ﺑﺮرﺳﯽ ﺷﺎﺧﺺﻫﺎی آﻟﻮدﮔﯽ،

وﺿﻌﯿﺖ ﺑﯿﻤﺎران را ﺑﺮای ﯾﮏ دوره ده ﺳﺎﻟﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدﻧﺪ.

ﺑﺎ وﺟﻮدی ﮐﻪ ذرات ﻣﻌﻠﻖ در ﻫﻮا ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻮﭼﮏ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،وﻟﯽ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ وارد رﯾﻪﻫﺎ و ﺳﭙﺲ ﺧﻮن
ﺷﺪه و ﺑﺮ ﺳﺎﯾﺮ اﻧﺪامﻫﺎی ﺑﺪن ﺗﺎﺛﯿﺮ ﺑﮕﺬارﻧﺪ .آﻟﻮدﮔﯽ ﻫﻮا در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﮔﺎزﻫﺎی ﮔﻠﺨﺎﻧﻪای ﻧﺎﺷﯽ از
ﺗﺮدد ﺧﻮدروﻫﺎ و ﻓﻌﺎﻟﯿﺖ ﮐﺎرﺧﺎﻧﻪﻫﺎ ،ﺑﺎﻋﺚ ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻫﻤﯿﻦ ذرات ﻣﻌﻠﻖ در ﻫﻮا ﻣﯽﺷﻮد.
در ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﻧﺠﺎم ﺷﺪه ارﺗﺒﺎﻃﯽ ﺑﯿﻦ ﺷﺪت ﺑﯿﻤﺎری و ذرات ﻣﻌﻠﻖ در ﻫﻮا ﻣﺸﺎﻫﺪه ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،اﻣﺎ
ﻧﺘﺎﯾﺞ ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﺪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی زﻣﯿﻨﻪای دارﻧﺪ ،اﻏﻠﺐ ﺑﯿﺶ از ﺑﻘﯿﻪ در ﻣﻌﺮض ذرات
ﻣﻌﻠﻖ در ﻫﻮا ﻗﺮار داﺷﺘﻪاﻧﺪ .ﻫﻤﯿﻦ ﻣﺴﺎﻟﻪ ﺑﺎﻋﺚ ﺷﺪه اﯾﻦ اﻓﺮاد در ﺷﺮاﯾﻂ اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﺑﯿﻤﺎری ﮐﺮوﻧﺎ در
ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن ﺑﺴﺘﺮی ﺷﻮﻧﺪ .در واﻗﻊ اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ﻣﯽ ﮔﻮﯾﺪ اﮔﺮ ﻓﺮدی در ﻣﻨﺎﻃﻖ آﻟﻮده زﻧﺪﮔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ و
در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل از ﺑﯿﻤﺎریﻫﺎی زﻣﯿﻨﻪای ﺗﻨﻔﺴﯽ ﻫﻢ رﻧﺞ ﻣﯽﺑﺮد ،ﺑﯿﺶ از ﺑﻘﯿﻪ اﻓﺮاد در ﻣﻌﺮض ﺑﺴﺘﺮی
ﺷﺪن در ﺑﯿﻤﺎرﺳﺘﺎن در ﺻﻮرت اﺑﺘﻼ ﺑﻪ ﮐﺮوﻧﺎ ﻗﺮار دارد.
دﯾﺠﯿﺎﺗﻮ

