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عامل قرمز شدن چشم در استخر
ارسال شده توسط  moderator1در /10مرداد1394/
دسته بندی:
سلامت و بهداشت ][1

][2
قرمز شدن چشم ها مسئله ای است که بیشتر شناگرها در استخر با آن مواجه می شوند .بااین وجود ،درحالی
که قرمز شدن چشم ها در هنگام شنا معمولاً به مقدار کلر موجود در آب استخر ارتباط داده می شود اما
محققان هشدار داده اند که حقیقت غیرازاین موضوع است.
ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺮﻣﺰ ﺷﺪن ﭼﺸﻢ در اﺳﺘﺨﺮ
ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ ای ﺟﺪﯾﺪ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ دﻫﺪ ﮐﻪ ﮐﻠﺮ ﻣﺤﻠﻮل در آب اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻗﺮﻣﺰ ﺷﺪن ﭼﺸﻢ ﺷﻨﺎﮔﺮﻫﺎ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ
ادرار ﻣﻮﺟﻮد در آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻋﺎﻣﻞ اﯾﻦ اﺗﻔﺎق اﺳﺖ.
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ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺮﻣﺰ ﺷﺪن ﭼﺸﻢ در اﺳﺘﺨﺮ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪ :وﺟﻮد ادرار در آب

ﻗﺮﻣﺰ ﺷﺪن ﭼﺸﻢ ﻫﺎ ﻣﺴﺌﻠﻪ ای اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﺷﻨﺎﮔﺮﻫﺎ در اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎ آن ﻣﻮاﺟﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ .ﺑﺎاﯾﻦ وﺟﻮد ،درﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻗﺮﻣﺰ ﺷﺪن ﭼﺸﻢ
ﻫﺎ در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﻨﺎ ﻣﻌﻤﻮﻻ ً ﺑﻪ ﻣﻘﺪار ﮐﻠﺮ ﻣﻮﺟﻮد در آب اﺳﺘﺨﺮ ارﺗﺒﺎط داده ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣﺎ ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻫﺸﺪار داده اﻧﺪ ﮐﻪ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻏﯿﺮازاﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع اﺳﺖ.

ﺑﻪ ﮔﺰارش اﯾﺮﻧﺎ ﮐﺎرﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻬﺪاﺷﺖ از ﻣﺮﮐﺰ ﭘﯿﺸﮕﯿﺮی و ﮐﻨﺘﺮل ﺑﯿﻤﺎری ﻣﺴﺘﻘﺮ در ﺷﻮرای ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻼﻣﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ آب و ﺑﻨﯿﺎد ﻣﻠﯽ
اﺳﺘﺨﺮﻫﺎی ﺷﻨﺎ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ،اﻋﻼم ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ اﺻﻠﯽ ﻗﺮﻣﺰ ﺷﺪن ﭼﺸﻢ در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﻨﺎ ،وﺟﻮد ادرار در آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﺳﺖ.

ﭘﯿﺶ از اﯾﻦ ﻧﯿﺰ آﻣﺎرﻫﺎ ﻧﺸﺎن داده ﺑﻮد ﮐﻪ از ﻫﺮ ﭘﻨﺞ ﻧﻔﺮ ﯾﮏ ﻧﻔﺮ در اﺳﺘﺨﺮ ادرار ﻣﯽ ﮐﻨﺪ و ادرار ﺣﺘﯽ در ﻣﻘﺎدﯾﺮ ﺑﺴﯿﺎر ﮐﻢ ﻧﯿﺰ ﻣﻨﺠﺮ ﺑﻪ
ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺳﻤﯽ در آب ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ اﺧﯿﺮ ﺷﻮرای ﻧﻈﺎرت ﺑﺮ ﺳﻼﻣﺖ و ﮐﯿﻔﯿﺖ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ در آﻣﺮﯾﮑﺎ ،ﺗﻘﺮﯾﺒﺎ ً ﻧﯿﻤﯽ از آﻣﺮﯾﮑﺎﯾﯽ ﻫﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﺒﺎه ﻣﻌﺘﻘﺪﻧﺪ ﮐﻪ
ﯾﮏ ﻣﺎده ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺑﻪ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ در ﺻﻮرت ادرار ﮐﺮدن ،رﻧﮓ آب ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
در اﯾﻦ ﻣﻄﺎﻟﻌﻪ  ۷۱درﺻﺪ اﻓﺮادی ﮐﻪ ﻣﻮردﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻠﺮ را ﻋﺎﻣﻞ ﻗﺮﻣﺰ ﺷﺪن ﭼﺸﻢ در ﻫﻨﮕﺎم ﺷﻨﺎ ﻋﻨﻮان ﮐﺮدﻧﺪ.
ﻣﺎﯾﮑﻞ ﻫﻠﻮاﺳﺎ رﯾﯿﺲ ﺑﺮﻧﺎﻣﻪ ﺳﻼﻣﺖ ﺷﻨﺎ ) (CDCدر آﻣﺮﯾﮑﺎ ﺑﺎ اﺷﺎره ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﮐﻪ ﮐﻠﺮ و ﺿﺪﻋﻔﻮﻧﯽ ﻫﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺮای از ﺑﯿﻦ ﺑﺮدن
ﻣﯿﮑﺮوب ﻫﺎ ﺑﻪ آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ اﺿﺎﻓﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ،ﮔﻔﺖ :وﺟﻮد ادرار در آب اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﺼﺮف ﮐﻠﺮ و ﺗﻮﻟﯿﺪ ﻣﺤﺮﮐﯽ ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﭼﺸﻢ
اﻓﺮاد را ﻗﺮﻣﺰ ﻣﯽ ﮐﻨﺪ.
ﺑﻮی ﮐﻠﺮ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ واﻗﻌﺎ ً ﺑﻮی ﮐﻠﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻮی ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻠﺮ ﺑﺎ ادرار درﺳﺖ ﺷﺪه اﻧﺪ.
وی اﻓﺰود :ﭼﺸﻤﺎن ﺷﻨﺎﮔﺮﻫﺎ درواﻗﻊ ﺧﻮد ﯾﮏ ﻧﺸﺎﻧﮕﺮ واﻗﻌﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻗﺮﻣﺰ ﺷﺪن اﺣﺘﻤﺎل وﺟﻮد ادرار را در آب اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ ﻧﺸﺎن ﻣﯽ
دﻫﺪ.
اﯾﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﺧﺎﻃﺮﻧﺸﺎن ﮐﺮد :ﺑﻮی ﮐﻠﺮ در اﺳﺘﺨﺮﻫﺎ واﻗﻌﺎ ً ﺑﻮی ﮐﻠﺮ ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻮی ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از ﺗﺮﮐﯿﺐ ﮐﻠﺮ ﺑﺎ ادرار درﺳﺖ
ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺑﻪ ﮔﻔﺘﻪ وی ،اﯾﻦ ﻣﻮاد ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﮐﻠﺮ ﻧﯿﺴﺘﻨﺪ ﺑﺎﻋﺚ ﻗﺮﻣﺰ ﺷﺪن ﭼﺸﻢ ﻫﺎ ﻣﯽ ﺷﻮد.
ﻫﻠﻮاﺳﺎ اﻓﺰود :زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﻟﻔﻪ ﻫﺎی ﺣﺎوی ﻧﯿﺘﺮوژن ﮐﻪ در ادرار ،ﻋﺮق و ﮔﺮدوﺧﺎک ﯾﺎﻓﺖ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﺎ ﮐﻠﺮ ﺗﺮﮐﯿﺐ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ اﯾﻦ ﻣﻮاد
ﺷﯿﻤﯿﺎﯾﯽ ﺳﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ.
راه ﺣﻞ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﺴﯿﺎر ﺳﺎده اﺳﺖ ،ﺷﻨﺎﮔﺮﻫﺎ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﺒﻞ از وارد ﺷﺪن ﺑﻪ آب ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از دوش ﻫﺎی اﺳﺘﺨﺮ ﺑﺪن ﺧﻮد را ﺑﺸﻮﯾﻨﺪ و در
دﺳﺘﺸﻮﯾﯽ ادرار ﮐﻨﻨﺪ.

ﻣﻨﺒﻊ  :آﮐﺎ اﯾﺮان
ﺑﺎز ﻧﺸﺮ ﺳﺎﯾﺖ ﻋﻠﻤﯽ ﻧﺨﺒﮕﺎن ﺟﻮان
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