
یک متخصص محیط زیست عنوان کرد

استفاده بی رویه از گندزداها خطری جدی برای فاضالب شهری
دکتری تخصصی علوم محیط زیست دانشگاه علوم پزشکی شهید 
بهشتی، گفت: »اختالالت ناشی از شوک مواد گندزدا در فاضالب های 
شهری یکی از مهم ترین پیامدهای استفاده بی رویه از این مواد است.«
به گزارش سپید، محمد رضا مسعودی نژاد با اشاره به اینکه استفاده 
بی رویه از مواد ضدعفونی کننده و شوینده برای پیشگیری از کرونا 
می تواند آسیب جدی به محیط زیست وارد کند، اظهار کرد: »افزایش 
استفاده از ترکیبات مواد گندزدا در سطوح یا اماکن عمومی وارد 
شبکه های فاضالب شده و این مواد می تواند ساختار طبیعی فاضالب ها 
و آب های زیرزمینی را دچار اختالل کند.« وی افزود: »ترکیبات مواد 
گندزدا نیز می تواند مشکالتی را در زمینه تصفیه آب های فاضالب 

برای مصارف کشاورزی و یا سایر موارد بوجود آورد.«
عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی شهید بهشتی، تاکید کرد: 
»مواد ضدعفونی کننده، زندگی میکروب های مفیدی که در طبیعت 

وجود دارند را نیز دستخوش تغییراتی خواهد کرد.«
وی توضیح داد: »فرآیند تصفیه فاضالب فرآیندی است که به طور کلی 
از مکانیسم های طبیعی موجود در فاضالب برای تصفیه استفاده می شود.«
به گفته مسعودی نژاد، زمانی که مواد گند زدا بیش از اندازه به فاضالب 
وارد می شود تغییرات PH و یا ترکیبات خورنده ایجاد می کند که این 
اثرات در گونه های میکروبی که تا پیش از این وظیفه تصفیه فاضالب 
را برعهده داشته اند می تواند اثرگذار و روند طبیعی را دچار اختالل کند.
عضو هیئت علمی دانشگاه ادامه داد: »اختالالت ناشی از شوک مواد 
گندزدا یکی از مهمترین پیامدهای استفاده بی رویه از این مواد است.«
محمد رضا مسعودی نژاد با تاکید بر اینکه مردم نباید در استفاده 
از مواد الکلی و گندزدایی برای ضدعفونی کردن زیاده روی کنند 
خاطرنشان کرد: »اکنون اولویت مسئوالن، موضوع مقابله با ویروس 
کرونا است و طبیعی است که اولویت اقدامات نیز با این مسئله باشد، 
بنابراین آنچه اهمیت دارد ضدعفونی کردن سطوحی است که ممکن 
است این ویروس بر روی آن قرار بگیرد.« وی ادامه داد: »در عملیات 

گندزدایی، مقدار موادهایی که استفاده می شود اهمیت دارد بنابراین 
طبق دستورالعمل باید حدود مجاز و غلظت مواد ضدعفونی کننده 
آن مشخص باشد و به شکل صحیح مورد استفاده قرار بگیرد.« وی 
تاکید کرد: »قطعاً افرادی که اکنون این عملیات را انجام می دهند این 
مساله را هم مد نظر قرار داده اند ولی نباید فراموش کنند که استفاده 
بیش از حد این مواد می تواند آسیب های دیگری هم ایجاد می کند.«
وی با تاکید بر اینکه مواد ضدعفونی کننده نیز آلودگی هایی ایجاد 
می کند، گفت: »مواد ضد عفونی کننده یا شوینده مواد شیمیایی هستند 

که آب و خاک را آلوده می کنند و استفاده بی رویه از این مواد بر زندگی 
موجودات زنده تأثیرات منفی دارد.«

مسعودی نژاد، درباره تعطیلی برخی واحدهای صنعتی و تأثیر آن بر 
محیط زیست در پی شیوع اپیدمی کرونا نیز توضیح داد: »اولین تأثیر 
تعطیلی واحدهای صنعتی و کارخانجات بر کاهش آالینده های هواست.«
به گزارش مهرعضو هیئت علمی دانشگاه ادامه داد: »یکی دیگر از 
دستاوردهای کاهش ترددها تأثیر مستقیم بر کنترل استفاده از انواع 

سوخت ها و آالینده ای محیطی در دوران کرونایی است.«

دبیر انجمن روماتولوژی ایران ضمن اشاره به تاثیرات داروهای 
درمان بیماران مبتال به روماتیسم در درمان مبتالیان به کووید-۱۹، 
به وجود  نسبت  اطالع جهان  از  زیادی  زمان  »مدت  گفت: 
ویروس کووید۱۹ نمی گذرد و به همین دلیل برای هیچ کدام 
از این داروها که به صورت ترکیبی استفاده می شود، نظرات 

قطعی وجود ندارد.«
به گزارش سپید، محسن سروش با بیان اینکه برخی داروهایی 
که برای درمان بیماری های روماتیسمی استفاده می شود در حال 
حاضر در درمان ویروس کرونا هم مورد استفاده قرار گرفته 
است، گفت: »از معروف تریِن این داروها، داروی کلروکین 
روماتولوژی  بیماران  در  که  است  کلروکین  هیدروکسی  یا 

کاربرد زیادی دارد.«
تولید  ماالریا  بیماری  برای  اصل  در  دارو  »این  افزود:  وی 
شده بود و بعدا مشخص شد تاثیرات خوبی بر سیستم ایمنی 
از  بنابراین  ایمنی می شود؛  تنظیم سیستم  باعث  بدن دارد و 
آن برای درمان برخی بیماران روماتیسمی بویژه در طوالنی 
مدت استفاده کردند. اخیرا متوجه شده اند این دارو به دلیل 
خصوصیت عملکردی بر روی سطح سلول ها باعث می شود 
کرونا  عامل  که  بویژه ویروس کووید-۱۹  تکثیر ویروس ها 
است کاهش پیدا کند. از آنجایی که دارو باعث کاهش تکثیر 
ویروس می شود، می تواند اثرات مفیدی برای جلوگیری از 

عوارض بعدی ویروس داشته باشد.«
دبیر انجمن روماتولوژی ایران ادامه داد: »مدت زمان زیادی 
از مطلع شدن جهان از وجود کووید-۱۹ نمی گذرد، به همین 
دلیل برای هیچ کدام از این داروها نظرات قطعی وجود ندارد 
بین المللی  سیستم های  را  آن ها  از  برخی  از  استفاده  تنها  و 
در  هنوز  کلروکین  یا  کلروکین  هیدروکسی  کردند.  توصیه 
پروتکل درمان است و به صورت کوتاه مدت به بیماران داده 
می شود، برای درمان کرونا از این دارو به صورت ترکیبی در 
کنار سایر داروها استفاده می شود، هنوز هیج درمان قطعی برای 
کرونا یافت نشده است و طیفی از داروها برای درمان استفاده 
می شود که هیدروکسی کلروکین هم یکی از این داروها است.«

سروش گفت: »از سوی دیگر درمورد داروهای استروئیدی یا 
کورتون ها برای درمان روماتیسم صحبت می شود که ممکن است 
در بیماران روماتیسمی به مقدار زیاد استفاده شود و مصرف 
ابتال به کرونا تغییری  از  نباید پس  آن شیوع زیادی دارد و 
در مصرف آن به وجود آورند. این دارو نیز برای مبتالیان به 
کرونا در دوزهای باال مورد استفاده قرار گرفته است اما هنوز 
به صورت توصیه قطعی مصرف برای بیماران مبتال به کرونا 
بهداشتی درمانی نیست و همچنان  تایید هیچ سیستم  مورد 

استفاده از آن در فاز تحقیقاتی قرار دارد.«
به گزارش ایسنا وی در پایان اضافه کرد: »از آنجایی که بیماران 
روماتیسمی داروهایی مصرف می کنند که سرکوب گر سیستم 
این  دارد،   نقص  بدنشان  ایمنی  سیستم  یا  است  بدن  ایمنی 
بیماران خودشان ترس از ابتال به کرونا به شکل شدید را دارند 
درحالیکه شواهد نشان نمی دهد که لزوما این بیماران به شکل 
شدید به کرونا مبتال شوند یا ابتالی آنها بیش از سایرین باشد. 
از این رو توصیه های الزم به بیمار ارائه می شود تا تغییری در 
مصرف دارو به شکل سرخود به وجود نیاورند. برخی افراد، 
بیماران روماتیسمی را به دلیل داروهایی که مصرف می کنند 
بیماری بیش از سایرین نسبت به کرونا می ترسانند.  و نوع 
درحالیکه این افراد هم باید مانند سایر مردم نکات بهداشتی 

را رعایت کنند و نباید استرس زیادی به آنها وارد کرد.«
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