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سپید از تاثیر آالیندگیهای دارویی و پسماندهای پزشکی علیه محیط زیست گزارش میدهد

داروهای انسانی علیه منابع آبی بشر
گزارشهای جهانی از نقش باالی داروهای انسانی در آلودگیهای زیست محیطی حکایت دارند

یاسر مختاری
آلودگیهـای ناشـی از آزمایشهـا پزشـکی،
دارویـی ،پسـماندهای بهداشـتی و درمانـی
یکـی از خطرناکتریـن آلودگیهـای محیـط
زیستی است .پسماندهاي دارويي که شامل
طيف وسـيعي از آنتي بيوتيکها ،مسـکنها
و داروهاي سـرطاني هسـتند باعث آلودگي
محيط زيسـت و اختالل در عملکرد طبيعي
اکوسيسـتمها ميشوند.
بر اسـاس اعالم سـازمان جهانی بهداشـت
سـالیانه حـدود  9میلیـون نفـر در اثـر
آلودگیهـای محیـط زیسـتی جـان خـود را
از دست میدهند .آب آلوده و مقاومتهای
میکروبـی از جملـه مسـائلی هسـتند کـه در
حـال حاضـر سلامت انسـانها را تهدیـد
میکنـد .بـر اسـاس گزارشـی از دیلـی میـل
حدود نیمی از رودخانههای جهان آلوده به
انواع داروهایی هسـتند که توسـط پزشـکان
تجویـز میشـوند ایـن بدیـن معنـی اسـت که
دارو بـه عنـوان شمشـیری دولبـه بـر علیـه
سلامت انسـان عمـل میکنـد.
بـر اسـاس ایـن گـزارش ،محققـان دانشـگاه
یورک در  43.5درصد از هزار و  52سایت
آزمایش شده در  ۱۰۴کشور ،سطوح ناایمنی
از داروها از جمله داروهای ضدافسـردگی،
آنتیهیسـتامینها و مسـکنها را شناسـایی
کردنـد .یکـی از نویسـندگان ایـن مقالـه گفته

اسـت« :یافتههای ما نشـان میدهد نسـبت
بسیار باالیی از رودخانهها در سراسر جهان
در معرض خطر آلودگی دارویی هستند .در
طـول فرآینـد تولیـد ،اسـتفاده و دفـع ،داروها
در رودخانههـا رهـا میشـوند ،وضعیتـی کـه
تاثیرگـذاری نامطلوبـی بـر موجـودات زنـده
از جملـه ماهیهـا و گیاهـان آبـزی دارد».
آلودگی شدید منابع آبی

بر اسـاس اعالم سـازمان جهانی بهداشـت
آلودگـی منابـع آبـی دومیـن عامـل مرگ و میر
ناشـی از آلودگیهای محیط زیسـتی اسـت.
سـازمان ملـل متحـد هـم در گزارشـی کـه
در سـال  2019منتشـر کرد با اشـاره به رها
شـدن سـاالنه هشـت میلیون تن پالسـتیک
در اقیانوسهـا نسـبت بـه آلودگـی منابـع آبی
جهـان ابـراز نگرانـی کـرد و اعلام کـرده
اسـت« :دریاهـا و اقیانوسهـا همچنیـن در
معـرض گـرم شـدن ،اسـیدی شـدن و صیـد
بیرویـه قـرار دارنـد .ایـن در حالـی اسـت
کـه پروتئیـن مـورد نیـاز سـه میلیـارد و۱۰۰
میلیـون نفـر در جهـان از انـواع ماهیهـا
تامیـن میشـود ».قوانیـن محـدود کـردن
صیـد ماهـی نیـز در کشـورهایی کـه نظـارت
و کنتـرل درسـتی بـر ایـن عرصـه نمیشـود،
کاری از پیـش نبـرده اسـت.همچنین کیفیـت

آب آشـامیدنی از سـال  ۱۹۹۰تـا کنـون در
اکثـر مناطـق بدتـر شـده کـه ناشـی از ورود
میکروبها ،مواد شـیمیایی ،فلزات سـنگین
یا آفتکشهاسـت .از هر سـه نفر یک نفر
هنوز دسترسی به آب آشامیدنی و سرویس
بهداشتی مناسب ندارد .هر سال یک میلیون
و  ۴۰۰هـزار نفـر بـر اثـر ابتلا بـه بیماریهای
قابل پیشـگیری مانند اسـهال و بیماریهای
انگلـی میمیرند.بـه دلیـل اسـتفاده از سـموم
مختلـف در کشـاورزی ،آبـزی پـروری و
ورود این سـموم به فاضالبها ،ورود انواع
پسـماندهای دارویی به این آبها ،مقاومت
باکتریهـا در برابـر آنتیبیوتیکهـا به شـدت
بـاال رفتـه اسـت .اگـر دانشـمندان بـرای ایـن
مشـکل راه حلـی پیـدا نکننـد ،باکتریهـای
مقـاوم بـه آنتیبیوتیکهـا میتواننـد منجـر
بـه مـرگ بسـیاری از بیمـاران مبتلا بـه
بیماریهـای عفونـی شـوند .اسـتفاده از
آنتیبیوتیکهـا بـرای مـداوای انسـان و
اسـتفاده از آن در کشـاورزی تحـت کنتـرل
بیشـتری قـرار گیـرد.
در ماههـای ابتدایـی امسـال بـود کـه روزنامـه
گاردیـن هـم گزارشـی از نتایـج مطالعـه
محققـان سـوئدی را منتشـر کـرد کـه در آن
نسبت به حضور ترکیبات شیمیایی مختلف
در کـره زمیـن هشـدار داده بـود .بـه گفتـه
ایـن گـروه از محققـان کارشناسـان آلودگـی

شـیمیایی اکنـون ثبـات اکوسیسـتمهای
جهانـی را کـه زندگـی بشـر بـه آن وابسـته
اسـت ،تهدیـد میکنـد .آنهـا تاکیـد کردنـد:
«مـواد پالسـتیکی در کنـار  ۳۵۰هـزار مـاده
شـیمیایی مصنوعـی از جملـه آفتکشهـا،
ترکیبـات صنعتـی و آنتـی بیوتیکهـا عامـل
نگرانی هستند .اکنون آلودگی پالستیکی از
قله اورسـت تا عمیقترین نقاط اقیانوسها
گسـترش یافتـه اسـت و برخـی از مـواد
شـیمیایی سـمی مانند بیفنیل پلیکلر شـده
( )PCBنیـز مانـدگار و گسـترده هسـتند».
آلودگـی شـیمیایی ،سیسـتمهای زمیـن را
بـا خسـارت وارد کـردن بـه فرآیندهـای
بیولوژیکـی و فیزیکـی کـه زیربنـای حیـات
هسـتند ،تهدیـد میکنـد .بـه عنـوان مثـال،
آفتکشها بسـیاری از حشـرات غیرهدف
را کـه بـرای همـه اکوسیسـتمها و در نتیجـه
برای تامین هوا ،آب و غذای پاک ضروری

محققان دانشگاه یورک :یافتههای ما نشان
میدهد نسبت بسیار باالیی از رودخانهها
در سراسر جهان در معرض خطر آلودگی
دارویی هستند .در طول فرآیند تولید ،استفاده
و دفع ،داروها در رودخانهها رها میشوند،
وضعیتی که تاثیرگذاری نامطلوبی بر موجودات
زنده از جمله ماهیها و گیاهان آبزی دارد

