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Trong xã hội ngày nay, có quá nhiều thứ làm cho con trẻ stress và rất nhiều những vấn đề về
sức khỏe của trẻ em bắt nguồn từ stress, bao gồm cả bệnh hen suyễn. Sống trong một môi
trường có quá nhiều bất ổn và áp lực sẽ đặt trẻ em vào nguy cơ bị hen suyễn rất cao. Vấn đề
này có một mối liên hệ mật thiết với ô nhiễm môi trường từ khói bụi xe và khói thuốc.
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Theo một cuộc nghiên cứu gần đây, những trẻ em thường xuyên bị stress vì tiếp xúc và hít thở
trong môi trường có nhiều khí thải từ các phương tiện giao thông có nguy cơ bị hen suyễn nhiều
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hơn 50% so với trẻ sống trong môi trường ít stress hơn. Một người tham gia vào cuộc nghiên
cứu, giáo sư S. McConnell, thuộc trường đại học Dược Nam California, cho biết, stress dù sao đi
nữa cũng sẽ không ảnh hưởng nhiều tới nguy cơ hen suyễn ở trẻ em nếu không chịu tác động
mạnh từ ô nhiễm môi trường. Ông nói: “Chúng ta đã hiểu rõ ô nhiễm không khí có thể là nguyên
nhân của viêm phổi, và dễ bị viêm nhiễm là điểm chính yếu của hen suyễn. Stress cũng có ảnh
hưởng đến cơ chế kháng viêm, vì thế chắc chắn stress và ô nhiễm không khí chính là một mối
tác động cộng hưởng làm cho tình trạng trở nên tệ hơn.

  

Một cuộc nghiên cứu lớn về ảnh hưởng của ô nhiễm không khí tới sức khỏe đường hô hấp đã
được thực hiện trên khoảng 2500 trẻ em ở độ tuổi từ 5 đến 9. Vào thời gian bắt đầu cuộc nghiên
cứu, không có một trẻ em nào có triệu chứng của hen suyễn hay có hơi thở khò khè, và tất cả
đều được kiểm tra sức khỏe sau 3 năm.

Thật không dễ để đo lường một cách chính xác về mức độ stress ở trẻ nên cha mẹ các em đã
điền vào một bảng hỏi để điều tra về mức độ stress của chính họ. Cuộc nghiên cứu này cũng
thu thập thông tin khác như tỷ lệ trẻ có hít khói thuốc, mức thu chi của gia đình và cách giáo dục
của cha mẹ, đây chính là những chỉ số đo lường điều kiện kinh tế xã hội của những người tham
gia nghiên cứu. Sau 3 năm nghiên cứu, 120 em trong số đó đã bị nhiễm bệnh hen suyễn.

Mặc dù stress không phải là nguyên nhân chính để làm gia tăng nguy cơ hen suyễn ở trẻ,
McConnekk và những đồng nghiệp của ông tại bệnh viện Toronto vẫn tìm thấy sự liên kết giữa
việc sống trong một gia đình có nhiều stress và sống gần khu vực bị ô nhiễm bởi khí thải từ các
phương tiện giao thông. Những trẻ em vừa sống trong khu vực ô nhiễm không khí vừa bị stress
sẽ có nguy cơ bị hen suyễn cao hơn những trẻ chỉ sống trong khu vực chỉ có ô nhiễm không
khí.

Theo Trung tâm phòng chống bệnh tật, số bệnh nhân bị hen suyễn tăng lên khảng 75% từ năm
1980 so với năm 1994 và tỷ lệ trẻ bị hen suyễn dưới 5 tuổi tăng lên đến 160% trong suốt thời
gian này. Ước lượng có khoảng 300 triệu người trên toàn thế giới bị hen suyễn, theo Tổ chức Y
tế thế giới số lượng này sẽ tăng lên đến khoảng 400 triệu người vào năm 2025.

Giáo sư David B. Penden, một chuyên gia nghiên cứu về bệnh hen suyễn tại đại học Bắc
California, đã nói sự gia tăng không ngừng của không khí ô nhiễm trong môi trường như khói
thuốc lá và khí thải từ các phương tiện giao thông có thể là nguyên nhân làm cho tình trạng
bệnh của những bệnh nhân đang bị bệnh hen suyễn trở nên nặng hơn và tăng nhanh số bệnh
nhân bị bệnh hen suyễn trên thế giới.

Nghiên cứu đã được thực hiện vởi McConnell và đồng nghiệp của ông chỉ là một trong số
những nghiên cứu gần đây về sự liên quan của stress và hen suyễn. Ông nói: “Chúng tôi bắt
đầu nghiên cứu nhiều về sự ảnh hưởng của stress lên hệ thống miễn dịch của con người”. Ông
cũng cho biết rằng những nghiên cứu chính thức được thực hiện bởi Trung tâm Y tế Harvard đã
chứng mình được stress chính là nguyên nhân làm gia tăng làm tăng tỷ lệ viêm nhiễm đường hô
hấp trên và bệnh hen suyễn ở trẻ sơ sinh.
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