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 سم پاشی دیگر موثر نیست

 ها به علت خطرات بالقوه مواد شیمیایی ویروسبرای توقف سم پاشی علیه شهر های امریکا تالش 

 

برای رسیدن به غرفه شهر نیویورک  1در محله کوینز 1سپتامبر حوالی ساعت نه شب، کیگان استفان 11در 

زمانی که در صف غذا و پشت سر پنج مشتری دیگر بود،  .سواری می کرد دوچرخهغذاهای مکزیکی و تهیه غذا 

به سرعت به   ویروس نیل غربی علیهسم پاشی  به علت ، داد هشدار میبه مردم ماشین پلیسی عبور کرد که 

 .کرد اسپری می فضا ای رقیق را در کامیونی که پشت ماشین پلیس بود مه. برگردندمنازل خود 

سخنگوی . می دهندسم پاشی شده ساکنین مناطق  هشدار های زیادی به دولت های محلی تصور می کنند که 

اقدام به سم  مردمدر حضور گروه ما ": به مجله نیوزویک گفت (NYCDOH)  بخش سالمت شهر نیویورک

که غذای استفان در حال آماده شدن بود، او به ابری از ذرات آفتکش که در هوا شناور  در حالی ."پاشی نمی کند

 رویآنها در هوای آزاد " می گفت استفان .بتدریج روی او و دیگر مشتری ها می نشست، نگاه می کردبود و 

آنها فقط چند دقیقه به ما مهلت دادند که به هر جایی که می خواهیم ". "مردم و غذا ها سم پاشی می کردند

 ."برویم، چون کامیون سم پاش دقیقا پشت سر ماشین پلیس قرار داشت

می تواند منجر به ایجاد بیماری های عصب در موارد نادر، . بر اثر نیش پشه به انسان منتقل می شودنیل غربی 

ین ا باکمتر از یک درصد از مردم   هر چند که براساس گزارش کلینیک مایو. شود  مانند التهاب مغز  شناختی

هرگز عالئم بیماری  ،ده به ویروسدرصد مردم آلو 07تا  7 حدود  .می شوند مبتال بیماری های شدید بهویروس 

در مجموع . می شود دیدهتنها عالیمی مانند آنفوالنزای خفیف  ،در بسیاری از موارد و را نشان نمی دهند

د به نیل غربی، حتی در مناطقی که ویروس حضور دارد، بسیار پایین است و تنها تعداد افرا ابتالی میانگین خطر

مورد ابتال به نیل غربی و تنها یک مورد مرگ   1تنها   171در سال . هستندکمی از پشه ها ناقل این ویروس 

مورد ابتال و  1 710در کل ایاالت متحده  . در جمعیت بیست میلیون نفری ایالت نیویورک گزارش شده است

شده  ون نفری امریکا دیدهیمیل 17 در اثر آلودگی به این ویروس در جمعیت  بیماریدر اثر این  مورد مرگ   

  .است
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از ماه ژوئن تا سپتامبر  بخش سالمت شهر نیویورکاز جهت دیگر سم پاشی در امریکا بسیار معمول شده است، 

است که سم پاشی وسیعی  ینیویورک یکی از شهر های کرد؛حومه شهر در سم پاشی بار  11سال اخیر اقدام به 

تمام مناطق مسکونی  برای کنترل  شیکاگو و داالس از ایالت کالیفرنیا تا یدر سطح کشور. در آن انجام می شود

 .سم پاشی می شودپشه ناقل نیل غربی 

سخنگوی . دارند تاکیدسالمت عمومی  روی ها اشیبر موثر و کارآمد بودن سم پ 0آژانس های بهداشت عمومی

تعداد  و پشه ها باعث کاهش موثر جمعیت پشه های ناقل (سم پاشی)"المت به مجله نیوزویک گفتسبخش 

سود اقتصادی خالص  و در نتیجهمقاومت انسان ها نسبت به این بیماری شده افزایش مناطق تجمع پشه ها و 

  ".است ایجاد کرده

بیشتر در  .بر ابتال به نیل غربی به دست نیامده است ی جلوگیریدرباره تاثیر این روش هااگرچه شواهد روشنی 

ذرات فرا  سم پاشی" روشواپیماهای سم پاش برای پراکندن سموم به کامیون یا هشهر ها و ایاالت امریکا از 

 ریز
، پروفسور در 11ید پی منتال، دکتر دیو17براساس گزارش استاد بازنشسته دانشگاه کورنل. شوداستفاده می  "

استفاده اکولوژی و بیولوژی تکاملی، میانگین نرخ مرگ و میر پشه ها زمانی که از روش سم پاشی ذرات فرا ریز 

که بسیاری از آفت کش ها  باعث   تحقیقات همچنین نشان میدهد. درصد است   تا  11ود در حدود می ش

کنترل  را جمعیت پشه ها یی کهبرخی از گونه ها مردن یا آسیب به تعداد زیادی از گونه های غیر هدف  شامل 

مشکل توسعه  وجود دارد که سیاریشواهدی ب .می کنند مانند پرنده ها، سنجاقک ها و خفاش ها می شود

  .نشان می دهدرا در پشه ها  مورد استفادهمقاومت به سموم 

ارگانو (  معموال)سموم مورد استفاده عموما . دارندموم پیامدهای بسیاری برای سالمتی انسان ها ساین  بعالوه

  1اخالل گر فعالیت غدد درون ریزمیایی یمواد ش ازهستند که   1هاروئیدتیا پایرو  1، کاربامات ها11فسفره ها

(EDCs )مقامات رسمی . مانعت یا مداخله در سیستم طبیعی هورمونی بدن انسان عمل می کنندهستند، که با م

، زمانی که سم پاشی پشه ها قرار دارددولتی  می گویند که خطر سالمتی  انسان  تحت تاثیر این مواد شیمیایی 

بخش برای مثال  وب سایت . سم قرار می گیرندمقادیر کمتری از  راثیدر کمترین مقدار است، مردم تحت ت

  1از غلظت بسیار کمی از سم انویلبرای این سم پاشی ها سالمت  بخشمی گوید  سالمت شهر نیویورک
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سم استفاده زمانی که بصورت صحیح از این . کنداستفاده می  ،است( مصنوعی)  1که یک سم سینتتیک 17+17

با آژانس های سالمت در شهر  ، همراهبخش سالمت. حداقل خطر را برای سالمت انسان داردشود، این محصول 

آژانس های حفاظت از محیط  د ونپایش می کنداالس میزان رضایت از سم پاشی ها را هایی مانند شیکاگو و 

برای را نیز ( CDC)  1و مراکز پیشگیری و کنترل بیماری ها سم پاشی برای تاییدرا  (EPA)  10زیست

   .مورد بررسی قرار می دهد راهبردهای کنترلی پشه ها 

آژانس حفاظت اعتقاد دارند که پروتکل های ارزیابی که  ،اما پژوهشگرانی که روی آفت کش ها مطالعه می کنند

استادیار  17اورا واندنبرگ. اساسا ناقص است ،برای تعیین سالمت یک ماده شیمیایی بکار می برد از محیط زیست

فرض اصلی اینکه یک ماده شمیایی، معتقد است که  ،علوم سالمت محیط زیست دانشگاه ماساچوست، امهرست

در معرض یک دوز باال از یک ماده شیمیایی خاص  حیوانیاین است که زمانی که  شودایمن در نظر گرفته می 

اما همچنین  او . نگذاردری روی آن جانور قرار می گیرند، همانند دوز های پایین همان ماده هیچ تاثیرات مض

کار کرده اند این تکنیک را ( غدد درون ریز)می گوید تعداد زیادی از مقاله هایی که روی اختالالت اندوکرینی 

 . مورد چالش قرار داده اند

ایجاد "ون و بسیاری دیگر از مواد شیمیایی براساس قان مواد اخالل گر فعالیت غدد درون ریزروش تعیین ایمنی 

11سمیت براساس دوز
11مبرگبروس بلو. است "

سلولی و رشد از  زیست شناسیپروفسور در علوم دارویی و  

 1دانشگاه کالیفرنیا، ارواین
بی ضرر است، برخی از مواد شیمیایی   1که این عقیده که آستانه پایینی می گوید  

 .تاحتماال درست نیس

پیشنهادی آژانس حفاظت می گوید دوز های  1پروفسور در داروشناسی از دانشگاه تگزاس در آستین  1آندرا گور

ی باید تاثیر این سموم در طی دوران رشد و نموی کودکاناید در مقادیر پایین آزمایش شود و بن از محیط زیست

در معرض  بعلتب پذیری ما میدانیم آسی. مورد بررسی قرار بگیرد هستند، در معرض این مواد شیمیایی که

 .دوران جنینی استدر دوران رشد و نموی کودکی بسیار بیشتر از سموم شیمیایی قرار گرفتن 
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 بیشتریحساسیت و خطر پذیری جنین ها، نوزادان و بچه ها نسبت به بسیاری از آفت کش های معمول 

 که نوزادان  آن نشان می دهدانجام شده که در   171تحقیقی در سال  .بخصوص در دوره رشد و نمو دارند

سم بکار رفته )پایروتروئیدی زنانی که در دو مرحله قبل از بارداری و در سه ماهه سوم بارداری در معرض سموم 

قرار ( بوده که از سموم پایروتروئیدی است 1سومیترین همان سال در سم پاشی های شهر نیویورک در تابستان

همچنین این تحقیق نشان می . و تاخیر در رشد و نمو هستند 10اوتیسمی یشتر در معرض اختالالتگرفته اند، ب

  1دهد که مادران بارداری که در سه ماهه دوم و سوم بارداری در معرض سموم ارگانوفسفره مانند کلرپایریفوس

 . شوند مبتال الالت اوتیسمیتنوزادان آنها با احتمال باالیی ممکن است به اخقرار گرفته اند، 

مصرف خانگی کلرپایریفوس و استفاده کشاورزی از این ماده شیمیایی را ممنوع  حفاظت از محیط زیست،آژانس 

ص در عملکرد تولید قند که نتیجه  در معرض کلرپایریفوس بودن، نه ایافت 7 آزمایشگاه گور در .اعالم کرده است

در کودکان نیز از  1 الت تمرکزیو مشک  1 در رشد و نموی عقلی تاخیرعالوه بر این . مثلی و ناباروری است

 .نشانه های این ماده شیمیایی است

که سم  گردیدانجام شد که در آن مشخص    در مدرسه پزشکی مونت سینایی یتحقیق 0  1در سال 

بدکاری باعث است و ممکن  دارددر دوز های باال تاثیرات معنی داری در فعالیت های استروژنی  سومیترین

اما این موضوع دلیلی بر این مساله نیست که  .گردد   و سرطان   اختالالت در رشد و نمو،   یتولید مثلعملکرد 

از افرادی است که در تحقیق فوق    وان دن برگ. دوز های پایین این سم هیچ مشکلی را ایجاد نمی کنند

بافت چربی شرکت نداشته است می گوید، سم سومیترین بعلت عدم قابلیت حل در آب می تواند در سلول های 

بدن ما باقی بماند و این بدان معنی است که با بودن در معرض این سم مقدار بیشتری از بافت ها انباشته از این 

ها انجام شد، محققان یافتند که بودن مکرر  روی آفتکش  177در بررسی که در سال . ه شیمیایی می شوددما

، 1 ، سقط جنین7 تاخیر در بارداری،   کاهش باروری ،0 الالت دوران قاعدگیتدر کنار سموم ممکن است با اخ

 .در ارتباط باشد   نمو د وو نقص در رش 1 مرده زایی
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انجام سموم بالغ کش و الروکش  سم پاشی ها با    1از سال  اعالم کرده است که بخش سالمت شهر نیویورک

نشان می دهد مطالعات  این. مشاهده نکرده است این بخشو تاکنون هیچ بیماری در ارتباط با فعالیت های  شده

روی سالمتی در طوالنی مدت نمایان می شود مانند کاهش ماههای  اخالل گرهای غدد درون ریزکه تاثیرات 

این . الالت در رشد و نموی مغزتالالت در رفتارهای اجتماعی یا اختباروری بعد از در معرض سم قرار گرفتن، اخ

برای مثال تحقیقات سلولی و جانوری روی . بعد ظاهر نمی شوند ها، سالها و گاهی دهه ها تاثیرات اغلب تا ماه

اما . در معرض این سم را نشان می دهدبودن از احتمال افزایش ابتال به سرطان با  ت د دسم تازه ممنوع شده 

باعث ددت بودن رحم  شید تا این تحقیقات کامل شود و نشان داده شود که در معرضکبیش از پنجاه سال طول 

 .افزایش نرخ ابتال به سرطان سینه در زنان می شود

بررسی این موازنه که فوت یک " گور می گوید. زیان سم پاشی ها بوجود می آید -در این میان سوال درباره سود

غلظت یروس نیل غربی در مقابل صد هزار یا نیم میلیون نفر در بروکلین که در معرض ویا دو نفر از افراد در اثر 

ل در غدد درون ریز در بدنشان شود، های کمی از یک ماده شیمیایی قرار می گیرند که ممکن است باعث اختال

 این موازنه چگونه عمل می کند؟ چگونه محاسبه می شود؟ ".باید انجام شود

 تعداد زیادی از مطالعات را برای نیوزویک فرستاده که در آنها نشان داده شده که یورکبخش سالمت شهر نیو

  177در سال  این بخشبرای مثال . آفت کش ها وجود داردافراد در معرض  تهدید برای سالمتکمترین 

مراجعه به داد سم پاشی علیه ویروس نیل غربی در شهر نیویورک باعث افزایش  انجام داد که نشان می یتحقیق

اما این سخنان تنها درباره در معرض قرار گیری ها با مدت  .نمی شود   ژانس به علت تنگی نفس یا آسمراو

به  بخش سالمتهمچنین . زمان های طوالنیمدت تاثیرات دز های کم در و نه  سریع استزمان کم و تاثیرات 

ساس آن تاثیرات آفت کش ها در می سی سی استناد می کند که برا مرکز پیشگیری و کنترل بیماری هاگزارش 

بررسی شده و بر این اساس هیچ گونه افزایش   177و  1771های  رولینای شمالی و ویرجینیا در سالپی، کا

آفت کش ها در ساکنین این مناطق که سم پاشی صورت گرفته،  مشاهده معنی داری در مقدار متابولیت های 

خاطر نشان می کند که گزارشات شغلی  پیشنهاد مرکز پیشگیری و کنترل بیماری ها اما گزارش . نشده است

 .می کند که بیش از اندازه در معرض آفت کش ها قرار گرفتن می تواند باعث تاثیرات جدی بر سالمتی شود

اشاره می کند که میزان در معرض آفت  1770هم چنین به مطالعه ای در سال  شهر نیویورکسالمت  بخش

را  1717در سال در ساکرمنتو کانتی، کالیفرنیا  دیگر و گزارشی  177انسان در فلوریدا در سال کش قرار گیری 
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که خطر نیل غربی مهم تر از خطرات مرتبط با در  داده می شودنشان بررسی می کنند و در این مطالعات 

  ،رسیدهبه چاپ    یی کنترل پشه هااین مطالعات هم چنین در مجله انجمن آمریکا. معرض سم قرار گرفتن است

تولید می کند، این شرکت با شهر را    ی است که سموم شیمیایی از جمله کالرککه یکی از سازمان های شرکت

 .های نیویورک، اورنج کانتی، کالیفرنیا و بسیاری از شهرهای ایاالت امریکا قرارداد دارد

جمعی از کودکان با والدینشان، پرستارها با نوزادان،  ،در بروکلین، نیویورک   سپتامبر، در پارک پراسپکت 11در 

پارک و مناطق  ،سالمت بخشدر اوایل بامداد روز قبل . نددمانند هر روز جمع شزنان باردار با کودکان نوپا 

برخی . داشتهنوز عالمتی برای هشدار سم پاشی برای ساکنین در پارک وجود ن. اف آنرا سم پاشی کرده بودراط

شهرداری آگهی هایی را بیرون از . از مادران که با کودکان خود در پارک بودند متوجه سم پاشی نشده بودند

پارک روی تیر چراغ برق روز قبل از سم پاشی نصب کرده بود، اما تمام آنها در بعد از ظهر روز بعد برداشته شده 

، براساس گفته های سخنگوی شهر نیویورکبخش سالمت  آفت کش استفاده شده بوسیله  0 موثره عامل. بودند

بنابراین . عموما به سرعت بر اثر نور و آب از بین می رود و هیچ خاصیت سمی برای ساکنین ندارد" بخشاین 

اگرچه براساس برچسب شرکت سازنده روی  ".ط خاص یا دوره انتظار بعد از سم پاشی نبودنیازی به احتیا

 10، این سم می تواند بودن در معرض نور تجزیه می شود ،ساعت  1تا   یایی بعد از محصول، این مخلوط شیم

 .روز بعد از کاربرد در خاک باقی بماند  1تا 

شامل استفاده از ماهی که وجود دارد؛  نیز ی سم پاشی پشه های بالغروشهای بی خطر و زیستی جایگزین برا

حمایت از تکثیر یا معرفی ، تولید مثلی آنها تغذیه می کنند ر که از الرو پشه ها در مکان هایاهای پشه خو

هم چنین استفاده از عوامل باکتریایی که باعث مرگ الروهای . از دیگر این روش هاست دشمنان طبیعی پشه ها

ا آفت پاشی باز سم  موثرتراین عوامل بر سالمت انسان و محیط زیست تاثیری ندارند و بسیار  ؛پشه ها می شود

 .ا هستندکش ه

مشکل بنیادی این است که اگر شما بخواهید آفات را بکشید و از مواد شیمیایی به این " بلومبرگ می گوید 

صرفنظر از آنکه شرکت سازنده این  ،انسان می گذارندمنظور استفاده کنید، این مواد تاثیرات سوئی بر سالمت 

معتقدند این مواد شیمیایی ایمن  "راساس دوزبایجاد سمیت  "بر پایه  این شرکت ها ،محصوالت چه بگوید

 ".هستند، در حالیکه بسیاری از این مواد تاثیرات غیر قابل انتظاری دارند
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 اری نیل غربی چیست؟مبی

ها شود هر چند اکثر افراد مبتال به این ویروس هیچ  تواند باعث بروز یک بیماری کشنده عصبی در انسان ویروس نیل غربی می

عفونت انسانی . شود یروس نیل غربی معموال در آفریقا، اروپا، خاورمیانه، آمریکای شمالی و غرب آسیا یافت میو .ندارندعالئمی 

  .های آلوده است حاصل از این ویروس اغلب نتیجه گزیده شدن با نیش پشه

تاکنون . باعث بیماری شدید و مرگ آنها شودها  تواند در اسب این ویروس می: سایت سازمان جهانی بهداشت در این باره گزارش داد

بعالوه پرندگان میزبانان طبیعی ویروس نیل  .ها تولید شده اما هنوز واکسن انسانی آن موجود نیست واکسن این بیماری برای اسب

. سازی کردندمتخصصان این ویروس را در منطقه نیل غربی در اوگاندا در بدن یک زن جدا    1اولین بار در سال . غربی هستند

شد اما در آن زمان یک نسخه ویروسی  ویروس نیل غربی یک عامل بیماری زا برای پرندگان محسوب نمی    1پیش از سال 

 . ی از پرندگان با بروز عالئم آنسفالیت و فلج شدفهای مختل های اشغالی موجب مرگ گونه شدیدتر این بیماری در سرزمین

درصد دیگر موجب بروز تب نیل غربی  17تواند در  درصد موارد بدون عالئم است اما می 07ر عفونت حاصل از ویروس نیل غربی د

عالئم این بیماری شامل تب، سردرد ، خستگی، بدن درد و استفراغ است که گاهی اوقات نیز با . یا بیماری شدید نیل غربی شود

  .شود خارش پوستی و تورم غدد لنفاوی همراه می
این بیماری که مننژیت یا آنسفالیت نیل غربی نیز نامیده می شود شامل سردرد، تب باال، گرفتگی گردن،  همچنین عالئم شدید

فرد آلوده به این ویروس یک نفر به  7 1آمارها نشان می دهد که از هر . منگی، سردرگمی، کما، لرزش، ضعف عضالنی و فلج است

  .شود نوع شدید بیماری مبتال می

سال و کسانی که سیستم ایمنی بدن آنها  7 ری ممکن است در افراد در هر گروه سنی بروز کند اما افراد باالی نوع شدید این بیما

درمان این بیماران شامل بستری شدن در بیمارستان، تزریق مایعات . تضعیف شده بیشتر در معرض ابتال به نوع حاد آن هستند

  .عفونت ثانویه است های تنفسی و پیشگیری از بروز داخل وریدی، حمایت
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