مقاالت آموزشی

مدرسه شنای دلفين

قرمزی چشم در شنا
ھر چند شنا از جمله ورزش ھای خطرناک برای چشم نيست و آسيب ھای چشمی در آن
بسيار کم است؛ اما قرمزی و سوزش چشم بعد از شنا کردن به وﯾژه در استخر ﯾکی از
مسائلی است که بسياری با آن مواجه اند.
آﯾا باﯾد نگران اﯾن مسئله بود؟
قرمزی چشم پس از شنا در استخر سبب آسيب ھای دراز مدت نمی شود .کلر که برای ضد
عفونی و از بين بردن باکتری ھا به آب استخر اضافه می شود ،مشکلی اﯾجاد نمی کند.
مشکل زمانی رخ می دھد که کلر در مجاورت نيتروژن ﯾا آمونياک موجود در آب قرار می گيرد و
از ترکيب اﯾن ھا کلرامين تشکيل می شود .درحقيقت علت اصلی قرمزی چشم کلرامين
است .عروق سطحی روی سفيدی چشم بر اثر تماس با کلرامين ملتھب شده و چشم قرمز
می شود .کلرامين ھمچنين الﯾه موقتی روی قرنيه اﯾجاد می کند که سبب التھاب،
حساسيت ،خشکی و قرمزی چشم می شود؛ به اﯾن وضعيت کراتيت گفته می شود.
بسياری تصور می کنند که درمان اﯾن وضعيت استفاده از قطره ھاﯾی است قرمزی چشم را
کم می کند ،اما درمان صحيح آن استفاده از ترکيباتی نظير اشک مصنوعی است.
اشک مصنوعی الﯾه ای روی قرنيه اﯾجاد می کند و به آن فرصت می دھد تا التيام ﯾابد.
مکانيسم اثر ترکيباتی که قرمزی چشم را کم می کند ،انقباض عروق خونی است که قطع
اﯾن داروھا سبب شدﯾدتر شدن مشکل خواھد شد .اگر قرمزی و سوزش چشم شدﯾد باشد
ﯾا به دفعات تکرار شود ،راه دﯾگر دفع اﯾن مشکل استفاده از عينک شنا است.
اغلب تصور می کنند که قرمزی چشم ناشی از زﯾاد بودن کلر آب استخر است .درحاليکه
واقعيت دقيقاً بر عکس است و اﯾن مسئله اغلب ناشی از کم بودن کلر آب است.
حتی بوی تندی که اغلب افراد تصور می کنند ناشی از زاﯾد بودن کلر است نيز به خاطر کم
بودن کلر آب اﯾجاد می شود .علت اﯾن است که مولکولھای آزاد کلر با نيتورژن و آمونياک
ترکيب می شود و کلرامين اﯾجاد می کند.
افزاﯾش کلر آب عالوه بر اﯾنکه مانع رشد باکتری ھا در آب استخر می شود ،سبب شکسته
شدن پيوندھای شيمياﯾی کلرامين و مولکول ھای آن می شود که در نتيجه مشکالت مرتبط
را کاھش می دھد.
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در مجموع رعاﯾت نکات زﯾر تا حد زﯾادی مانع از مشکالت چشم ناشی از شنا در استخر می
شود:


بالفاصله پس از بيرون آمدن از آب دوش بگيرﯾد .دوش گرفتن سبب می شود تا
کلرامين از پوست ،مو و چشم شما شسته شود.



بالفاصله پس از شنا از قطره ھای اشک مصنوعی استفاده کند.



از عينک شنا استفاده کنيد.
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