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∆ιοξείδιο του Θείου (SO2) 
Το διοξείδιο του θείου εµφανίζεται στον αέρα των αστικών περιοχών σαν προϊόν της 
καύσης των υδρογονανθράκων. Σε περιοχές που γίνεται µεγάλη κατανάλωση 
άνθρακα οι συγκεντρώσεις του διοξειδίου του θείου είναι πολύ µεγάλες σε αντίθεση 
µε τις περιοχές στις οποίες γίνεται χρήση αερίου. 
Είναι γνωστό ότι, σε σχετικά χαµηλές συγκεντρώσεις η εισπνοή διοξειδίου του θείου 
από ζώα και ανθρώπους προκαλεί σπασµούς των λείων µυών των βρογχίολων. Σε 
λίγο υψηλότερες συγκεντρώσεις παρατηρείται αυξηµένη έκκριση βλέννας στους 
αεραγωγούς της µύτης, ενώ ακόµη υψηλότερες συγκεντρώσεις προκαλούν σοβαρούς 
ερεθισµούς του βλεννογόνου. Αυτές τις ερεθιστικές δράσεις του διοξειδίου του θείου 
επιδεινώνει ο ψυχρός καιρός. Κάτω από ορισµένες συνθήκες, που σχετίζονται µε το 
ηλιακό φως, την παρουσία ορισµένων µετάλλων ως καταλυτών και την συγκέντρωση 
του διοξειδίου του θείου, το τελευταίο µετατρέπεται σε τριοξείδιο. Το αέριο αυτό 
είναι πολύ ερεθιστικό στον άνθρωπο. Το µίγµα αυτών των δύο αερίων, δηλαδή του 
διοξειδίου και τριοξειδίου του θείου παρουσία υδρατµών σχηµατίζει το θειικό οξύ. 

Όζον (Ο3) 
Το όζον έχει και αυτό ερεθιστική επίδραση στις αναπνευστικές οδούς µε τη διαφορά 
ότι εισέρχεται στα βαθύτερα σηµεία των πνευµόνων. Το όζον που βρίσκεται στον 
αέρα προέρχεται συνήθως από τη δράση των φωτοχηµικών αντιδράσεων πάνω στα 
προϊόντα καύσης. Σε πειράµατα που έχουν γίνει σε 
πειραµατόζωα βρέθηκε ότι αν αυξηθούν οι συγκεντρώσεις όζοντος τότε είναι 
δυνατόν να έχουµε πνευµονικό οίδηµα. Επίσης είναι δυνατό να δηµιουργηθούν στους 
βρόγχους ινόµορφες διογκώσεις. 

Μονοξείδιο άνθρακα (CO) 
Το µονοξείδιο του άνθρακα είναι ένα άχρωµο χωρίς οσµή αέριο που προέρχεται 
κυρίως από την ατελή καύση. 
Η δράση του αερίου αυτού είναι γνωστή από πολλά χρόνια και συνδέεται άµεσα µε 
την αιµοσφαιρίνη (αιµογλοβίνη) του αίµατος. Το µονοξείδιο του άνθρακα είναι 
βλαβερό διότι αφήνει λιγότερη αιµοσφαιρίνη που χρησιµεύει στη µεταφορά του 
οξυγόνου. Όταν µία σηµαντική ποσότητα µονοξειδίου του άνθρακα ενώνεται µε την. 
αιµοσφαιρίνη του αίµατος τότε περιορίζεται η δέσµευση του οξυγόνου µε 
αποτέλεσµα το οξυγόνο που εισέρχεται στους ιστούς να είναι λιγότερο. 
Το πρόβληµα αυτό έχει γίνει οξύτερο τα τελευταία χρόνια λόγω της αύξησης του 
αριθµού των αυτοκινήτων. Σε περιπτώσεις όπως της θερµοκρασιακής αναστροφής 
όπου εµφανίζεται το "νέφος", οι συγκεντρώσεις του µονοξειδίου του άνθρακα 
αυξάνονται σηµαντικά µε συνέπεια τους συχνούς πονοκεφάλους. Οι περιπτώσεις 
αυτές γίνονται εντονότερες σε άτοµα που έχουν κάποια αναιµία. Οι καπνιστές επίσης 
παρουσιάζουν αυξηµένους πονοκεφάλους. 
Από τη φύση του το µονοξείδιο του άνθρακα δεν έχει αθροιστικές ιδιότητες, δηλαδή 
δεν συσσωρεύεται στα ανθρώπινα όργανα. Παρόλα αυτά η έκθεση σε υψηλές 
συγκεντρώσεις είναι δυνατόν να έχει δηλητηριώδη επίδραση. 

Φθοριούχα 
Οι φθοριούχες ενώσεις είναι µία οµάδα ενώσεων οι οποίες είναι δυνατόν να έχουν 
κάποια επίδραση στην ανθρώπινη υγεία εκεί όπου οι συγκεντρώσεις τους είναι 
αρκετά υψηλές. Οι ενώσεις αυτές διακρίνονται σ' αυτές που είναι σχετικά διαλυτές, 



στα ανθρώπινα υγρά και στις αδιάλυτες. Επίσης σ' αυτές που είναι πολύ ερεθιστικές 
και διαβρωτικές, όπως το υδροφθόριο και σ' αυτές που είναι αδρανείς. 
Κύριες πηγές εκποµπής των φθοριούχων ενώσεων είναι οι βιοµηχανίες τεχνιτών 
λιπασµάτων, η παραγωγή αλουµινίου και ορισµένοι τρόποι παραγωγής ειδικών 
χαλύβων. Εκποµπές επίσης παρατηρούνται και σε βιοµηχανίες παραγωγής τούβλων 
ανάλογα µε την σύνθεση των πρώτων υλών που χρησιµοποιούν. 
Είναι γνωστό ότι οι φθοριούχες ενώσεις είναι χηµικές δραστικές ενώσεις και γι' αυτό 
το λόγο είναι ερεθιστικές στις επιφάνειες του σώµατος όταν αυτές εκτίθενται σε 
υψηλές σχετικά συγκεντρώσεις. Παρόλα αυτά είναι ελάχιστα γνωστή η επίδραση των 
φθοριούχων ενώσεων οι οποίες απορροφώνται από το αίµα στους ανθρώπινους 
οργανισµούς που προέρχονται από την εισπνοή, αλλά είναι δυνατόν να επιδράσουν 
δυσµενώς σε κάποιο άλλο σηµείο του σώµατος. Η δράση µικρών ποσοτήτων 
φθοριούχων αλάτων που εισέρχονται στο σώµα δια της τροφής ή και πιθανόν δια της 
αναπνοής κατά την διάρκεια της ζωής του ανθρώπου, δεν προκαλούν δυσµενείς 
επιδράσεις και ως εκ τούτου οι ουσίες αυτές δεν θεωρούνται ρυπαντές. Για 
παράδειγµα αναφέρουµε τις ευµενείς επιδράσεις των φθοριούχων ενώσεων στην 
προστασία των δοντιών από την τερηδόνα. Παρόλα αυτά υψηλές συγκεντρώσεις 
φθορίου προκαλούν βλάβες στα δόντια ζώων που τρέφονται σε περιοχές όπου το 
χόρτο είναι εκτεθειµένο σε µεγάλες συγκεντρώσεις φθορίου. 

Καρκινογόνες Ουσίες 
Οι καρκινογόνες ουσίες που προέρχονται από βιοµηχανικές πηγές δεν είναι η µόνη 
αιτία για τα προβλήµατα του καρκίνου που σχετίζονται µε την αέρια ρύπανση. 
Υπάρχουν, παραδείγµατος χάριν, πολυκυκλικές οργανικές ενώσεις, 3,4 βενζοπυρένιο, 
που αποδεδειγµένα προκαλούν καρκίνο σε πειραµατόζωα. Εκτός αυτών των ουσιών 
υπάρχουν και άλλες οργανικές ενώσεις µε διαφορετική καρκινογεννητικότητα, οι 
οποίες δεν προέρχονται από βιοµηχανική δραστηριότητα αλλά απαντώνται στον 
αέρα. Έχει αναφερθεί ότι οµάδες οργανικών ενώσεων και ειδικότερα το 3,4 
βενζοπυρένιο, βρίσκεται στον ατµοσφαιρικό· αέρα των αστικών περιοχών σε πολύ 
µεγαλύτερες συγκεντρώσεις απ' ότι στον αέρα των αγροτικών περιοχών. Οι ενώσεις 
αυτές προέρχονται από την ατελή καύση των υδρογονανθράκων και άλλων 
ανθρακούχων ενώσεων. Τέτοιου είδους πολυκυκλικές ενώσεις εκλύονται, σε 
βιολογικά σηµαντικές ποσότητες, από τις εξατµίσεις κάθε είδους τροχοφόρου. 
Το ευτύχηµα για τον άνθρωπο είναι ότι οι ενώσεις αυτές, παρ' όλο ότι είναι 
καρκινογόνες, δεν έχουν σταθερή χηµική δοµή, δηλαδή καταστρέφονται εύκολα από 
άλλες συνιστώσες του ατµοσφαιρικού αέρα και πολύ περισσότερο από τις ηλιακές 
ακτίνες. Έχει βρεθεί ότι µερικές µη καρκινογόνες ενώσεις βοηθούν τις καρκινογόνες 
να µεταφερθούν σε ιστούς που είναι πιο υποδεκτικοί στη δηµιουργία καρκίνου. 
Ενδεικτικά µόνον αναφέρουµε ότι έχει αποδειχθεί ότι το κάπνισµα προκαλεί ή βοηθά 
στη δηµιουργία καρκίνου του αναπνευστικού συστήµατος, είτε των πνευµόνων είτε 
των αναπνευστικών οδών. 

Κατάποση των αερίων ρυπαντών 
Τα επεισόδια ρύπανσης της Κοιλάδας Meure του Βελγίου, της Donora των ΗΠΑ και 
του Λονδίνου στην Αγγλία έδωσαν µεταξύ άλλων συµπτώµατα ναυτίας και εµετού, 
σε ευαίσθητα άτοµα. Τα συµπτώµατα αυτά µπορούν να αποδοθούν εν µέρει στο 
δυνατό βήχα που είχαν τα άτοµα αυτά κατά την περίοδο των επεισοδίων ή µπορούν 
να προέρχονται από την κατάποση των εκκρίσεων του τραγχειοβρογχικού δένδρου ή 
ακόµη από τις προστατευτικές εκκρίσεις των αναπνευστικών οδών της µύτης. 
Η κατάποση των τοξικών υλικών που πιθανώς προέρχονται από την αέρια ρύπανση 
είτε συλλαµβάνονται από την µύτη και το λαιµό, ακολουθώντας τους προηγούµενους 



µηχανισµούς, είτε καταπίνονται µε το νερό ή την τροφή, σαν υδατικά διαλύµατα ή 
αιωρήµατα και σαν επικαθίσεις ή προσροφήσεις. Εκείνο που έχει µεγαλύτερη 
σηµασία είναι η χρόνια και συστηµατική δηλητηρίαση της τροφικής αλυσίδας από 
ορισµένους αερίους ρυπαντές για τους οποίους είτε δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία, 
είτε δεν έχουν καθόλου διερευνηθεί.  

Οσµές 
Το αισθητήριο της όσφρησης υπηρετεί τον άνθρωπο µε δυο τρόπους. Αφενός προάγει 
την αισθητική ευχαρίστηση και αφετέρου τον προειδοποιεί για την έκθεση του σ' 
ορισµένες επικίνδυνες ουσίες. 
Ως αµυντικός µηχανισµός δεν είναι τέλειος και αυτό διότι όλα τα τοξικά αέρια δεν 
εκλύουν µυρωδιά. Επί πλέον οι δυσάρεστες οσµές µπορούν να προκαλέσουν ναυτία 
ακόµη και σε µικρές συγκεντρώσεις που είναι σχετικά αβλαβείς. Στους ιστορικούς 
χρόνους η ταχύτατη ανάπτυξη της Βιοµηχανίας και της αστικοποίησης εξέθεσε τον 
άνθρωπο σε πολλών ειδών οσµές σε γεωγραφική κλίµακα από την οποία δεν 
µπορούσε να βγει. Αυτό οδήγησε σε κρατικό παρεµβατισµό. Πρώτο παράδειγµα που 
καταγράφηκε στην ιστορία είναι µία βασιλική επιστολή του 12ου αιώνα προς τον 
σερίφη (στρατιωτικό διοικητή περιοχής) της Οξφόρδης που τον προειδοποιούσε ότι 
οι συνθήκες της πόλης ήταν ανυπόφορες και ότι οι δρόµοι µύριζαν απαίσια από τα 
απόβλητα της βιοµηχανίας και επί πλέον από το ξύγκι που έλιωναν και 
χρησιµοποιούσαν οι κηροπλάστες για τα κεριά έξω από το µαγαζί τους. Τα γεγονότα 
αυτά προκάλεσαν οργή και απέχθεια στους λόγιους της πόλης που προκάλεσαν και το 
βασιλικό διάταγµα συµµόρφωσης. 
Οι οσµές χαρακτηρίζονται από δυο παραµέτρους την ποιότητα και την ένταση. Η 
εκτίµηση του κοινού για µία οσµή είναι συνήθως ηδονιστική, είτε αρέσει είτε όχι. 
Μία οσµή που δεν είναι αποδεκτή δεν σηµαίνει ότι είναι και επικίνδυνη. Παρ' όλα 
αυτά εκπαιδευµένοι παρατηρητές µπορούν ν' αναγνωρίσουν διάφορες ποιότητες 
οσµών. 
Το αισθητήριο όργανο της όσφρησης είναι ένας καφέ-κίτρινος επιφανειακός ιστός 
µεγέθους 2,5 τετραγωνικών εκατοστών και βρίσκεται στην οροφή της άνω 
αναπνευστικής κοιλότητας. Τα αισθητήρια κύτταρα καλύπτονται πάντα από µία 
υδαρή βλέννα. Από κάθε κύτταρο αναφύονται 1000 περίπου τριχίδια που εξέχουν από 
τη βλέννα. 
Τα µόρια της ουσίας µεταφέρονται µε τη κίνηση του αέρα στην βλέννα όπου και 
παγιδεύονται. Το ρουθούνισµα αυξάνει τη ροή του αέρα, αυξάνοντας έτσι τις 
πιθανότητες να παγιδευτούν µεγαλύτερες ποσότητες µορίων της ουσίας από τη 
βλέννα, κυρίως όταν οι ποσότητες που εκπέµπει η ουσία είναι ελάχιστες (λίγη 
µυρουδιά). Ο οσφρητικός ιστός ανταποκρίνεται ταχύτατα στα οσµηρά µόρια δίδοντας 
το ερέθισµα στον εγκέφαλο για τη λήψη αποφάσεων. Είναι γνωστό ότι η εµπειρία και 
η ευαισθησία του ατόµου όπως και η κατάσταση στην οποία βρίσκεται επηρεάζουν 
την ικανότητα αντίδρασης του στις διάφορες οσµές. 
Ο αληθινός µηχανισµός της όσφρησης παραµένει άγνωστος. Τα στοιχεία µας 
αποδεικνύουν ότι η ποιότητα µιας οσµής είναι δυνατόν να εξαρτάται από το σχήµα 
του µορίου της οσµηρής ουσίας. Ουσίες των οποίων η σύσταση των µορίων είναι 
διαφορετική αλλά το σχήµα τους το ίδιο, η οσµή τους είναι της ίδιας ποιότητας. Η 
ποιότητα δύο διαφορετικών οσµών που βρίσκονται ταυτόχρονα στο χώρο είναι 
διάφορη δηλαδή δεν έχει αθροιστικές ιδιότητες αλλά δρα ξεχωριστά. Στο γεγονός 
αυτό στηρίζεται και το "µασκάρεµα" των οσµών (αποσµητικά χώρων, τουαλέτας 
κλπ), οι πιο ευχάριστες να καλύπτουν τις δυσάρεστες οσµές. 



∆ύο είναι τα µεγέθη που µετριούνται οι οσµές: 
α) Το σηµείο όπου ένα άτοµο αναγνωρίζει (µυρίζει) µία µυρωδιά δηλαδή την 
διακρίνει από το γενικό "φόντο", το οποίο καλείται "ανιχνευτικό µέτρο" και 
β) Το σηµείο εκείνο που αναγνωρίζεται η µυρωδιά και αντιστοιχεί στο 
"αναγνωριστικό µέτρο". 
Και τα δύο αυτά µέτρα εξαρτώνται κατά κύριο λόγο από την συγκέντρωση της 
ουσίας στο περιβάλλον και ποικίλουν από άτοµο σε άτοµο. 
Έχοντας υπόψη τα στοιχεία αυτά είναι πολύ δύσκολο να τεθούν αντικειµενικά 
κριτήρια και όρια για τις οσµηρές ουσίες. Παρόλα αυτά έχει γίνει προσπάθεια 
διεθνώς και έχουν βρεθεί ορισµένες αντικειµενικές διαδικασίες για την θέσπιση 
προτύπων ορίων. 

Μηχανισµοί δράσης των αερίων ρυπαντών 
Ηµεροµηνία δηµοσίευσης: 16 Οκτωβρίου 2002 
 

Η επίδραση της αέριας ρύπανσης στον άνθρωπο είναι αποτέλεσµα της επαφής του 
ρύπου µε το σώµα. Άλλη επίδραση είναι ότι οι ρυπαντές απορροφούν την ηλιακή 
ακτινοβολία, µειώνοντας έτσι την ένταση των ηλιακών ακτινών που φθάνουν στον 
άνθρωπο, καθώς επίσης και την ακτινοβολία ιονισµού που πηγάζει από ορισµένα 
ραδιενεργά ισότοπα. 

Συνήθως η επαφή των ρυπαντών µε το σώµα γίνεται στις επιφάνειες του δέρµατος και 
στις εκτεθειµένες µεµβράνες. Ο βαθµός ευαισθησίας του δέρµατος δεν παίζει 
σπουδαίο ρόλο, εκτός ,από σπάνιες περιπτώσεις ,ατόµων που είναι ιδιαίτερα 
ευαίσθητα σε ορισµένους ρυπαντές λόγω αλλεργίας. 
Πρωτεύοντα ρόλο παίζουν οι µεµβρανώδεις επιφάνειες του σώµατος που έρχονται σ 
επαφή µε τον ατµοσφαιρικό αέρα. Η επαφή αυτή είναι κύριας σηµασίας διότι αφ' 
ενός οι επιφάνειες αυτές είναι πολύ ευαίσθητες και αφετέρου έχουν µεγαλύτερη 
απορροφητική ικανότητα συγκρινόµενες µε το δέρµα. Αέριοι ρύποι όπως αέρια, 
ατµοί, καπνοί, σκόνες και άλλα προκαλούν ερεθισµό των µεµβρανών του οφθαλµού, 
της µύτης, των αναπνευστικών οδών, του τραχειοβρογχικού δέντρου και του 
πνευµονικού παρεγχύµατος. 

Ο ερεθισµός φανερώνεται από τη λειτουργία του προστατευτικού µηχανισµού του 
οργανισµού. Στη περίπτωση των µατιών το εσωτερικό των βλεφάρων και ο 
κερατοειδής χιτώνας εµφανίζουν σαν πρώτο σύµπτωµα το κάψιµο ενώ µε το 
ανοιγόκλεισµα των βλεφάρων και το πολύ δάκρυσµα γίνεται µια προσπάθεια να 
καθαρίσει το µάτι. Οι δαιδαλώδεις αναπνευστικοί αγωγοί της µύτης αναγκάζουν τον 
ατµοσφαιρικό αέρα να "χτυπάει" στα τοιχώµατα των αγωγών κάνοντας τις υγρές 
αυτές επιφάνειες µαζί µε τα τριχίδια της µύτης να αφαιρούν ορισµένες ποσότητες 
ρυπαντών. Οι φυσιολογικές βλεννώδεις εκκρίσεις που υπάρχουν στις ρινικές 
κοιλότητες και στον φάρυγγα βοηθούν στην προστασία του επιθηλίου από 
ερεθισµούς προερχόµενους από ρύπους. Οι µηχανισµοί αυτοί προστασίας των 
αναπνευστικών οργάνων κατακρατούν σωµατίδια το µέγεθος των οποίων είναι πάνω 
από 5 µικρά. Ένας άλλος µηχανισµός προστασίας είναι το αισθητήριο της 
όσφρησης," που βοηθάει τον άνθρωπο να αποφύγει το επικίνδυνο περιβάλλον. 
Πολλές φορές όµως η οσµή και µόνο δεν βοηθά στην προστασία από τη ρύπανση, 
επειδή πολλοί ρυπαντές δεν έχουν µυρωδιά όπως π.χ. το µονοξείδιο του άνθρακα. 
Ερεθιστικοί ρυπαντές που φθάνουν στο λάρυγγα σε υψηλές συγκεντρώσεις 
προκαλούν κλείσιµο της επιγλωττίδας απαγορεύοντας έτσι την είσοδο του 
ρυπασµένου αέρα και µ' αυτόν τον τρόπο προειδοποιούν τον αποδέκτη για τον 



κίνδυνο. Ένας σηµαντικός προστατευτικός µηχανισµός λειτουργεί στις επιφάνειες 
των µεµβρανών του τραχειοβρογχικού δένδρου µε την παραγωγή βλέννας και τη 
δραστηριοποίηση του κροσσωτού επιθηλίου. Οι βλεφαρίδες αυτές δρουν σαν 
µαστίγια και ωθούν προς τα πάνω και έξω από τον λάρυγγα τα διάφορα σωµατίδια. 
Επίσης η βλέννα κατακρατεί τα διάφορα αέρια και µε τη βοήθεια των βλεφαρίδων τα 
παγιδευµένα αέρια ωθούνται προς τα' έξω. Όταν φθάσουν στη στοµατική κοιλότητα, 
είτε καταπίνονται είτε αποπτύονται. 

Ο µηχανισµός του βήχα δρα για να αποµακρύνονται ανεπιθύµητα σωµατίδια από το 
αναπνευστικό σύστηµα. Ο συνεχής ερεθισµός των πνευµόνων οδηγεί στον 
σχηµατισµό υπερπλαστικών και µεγαπλαστικών κυττάρων. Η σχέση αυτή των 
µεγαπλαστικών αλλαγών είναι δυνατόν να προκαλέσει καρκίνο των πνευµόνων. 

 
Σοβαρά επεισόδια αέριας ρύπανσης 
Ηµεροµηνία δηµοσίευσης: 16 Οκτωβρίου 2002 
 

Α. Θνησιµότητα 

Ένα από τα χειρότερα επεισόδια αέριας ρύπανσης (όχι ατυχήµατος) εµφανίστηκε το 
∆εκέµβριο του 1952 στο Λονδίνο. Πυκνή παγωµένη οµίχλη κάθισε πάνω από την 
πόλη για τέσσερις συνεχείς µέρες. Αυτό είχε σαν αποτέλεσµα να αυξηθούν οι θάνατοι 
πάνω από τα φυσιολογικά επίπεδα. Υπολογίζεται ότι ο αριθµός των θανάτων ήταν 
κατά 3500-4000 πάνω από τα κανονικά επίπεδα µιας πόλης 8 εκατοµµυρίων περίπου. 
Τα αίτια των θανάτων οφείλονταν κυρίως σε πνευµονικές παθήσεις και 
καρδιοπάθειες. Θετική συσχέτιση βρέθηκε µεταξύ των συγκεντρώσεων του 
διοξειδίου του θείου (SΟ2) και του καπνού µε τον αριθµό των θανάτων. Το 
περιστατικό αυτό του Λονδίνου ήταν από τα πρώτα επεισόδια αέριας ρύπανσης που 
προκάλεσε σηµαντικό αριθµό θανάτων. Κατά καιρούς εµφανίστηκαν αλλού και άλλα 
επεισόδια, επισηµαίνοντας τον κίνδυνο που διατρέχουµε από την ατµοσφαιρική 
ρύπανση. 

Έρευνες από το Τµήµα Αέριας Ρύπανσης των ΗΠΑ έδειξαν ότι η θνησιµότητα 
αυξήθηκε κατά 20% όταν η συγκέντρωση του διοξειδίου του θείου ήταν 1500 
µg/Μ3και του καπνού µεγαλύτερη από 2000 µg/Μ3. 

Β. Νοσηρότητα  

Από τις διάφορες έρευνες συµπεραίνεται ότι επίπεδα συγκεντρώσεων καπνού 
µεγαλύτερα των 300 µg/Μ3 και διοξειδίου του θείου πάνω από 600 µg/Μ3 έχουν σαν 
αποτέλεσµα να επιδεινωθούν τα συµπτώµατα που εµφανίζονται. Η πιθανότητα ότι η 
αέρια ρύπανση µπορεί να προκαλέσει καρκίνο των πνευµόνων έχει αυξηθεί τα 
τελευταία χρόνια. Τα στοιχεία που συνηγορούν γι' αυτό, σε συντοµία είναι: 
α) η αυξηµένη εµφάνιση της ασθένειας στις αστικές περιοχές  
β) η παρουσία στην ατµόσφαιρα ουσιών που έχει αποδειχθεί, σε εργαστηριακές 
έρευνες, ότι προκαλούν καρκίνο, όπως π.χ. τα βενζοπυρένια  
γ) η γενική αύξηση του καρκίνου του πνεύµονα. 

Παρ' όλα αυτά όµως επιδηµιολογικές µελέτες στις ΗΠΑ και στην Αγγλία έδειξαν ότι 
υπάρχει µεν σαφής συσχέτιση µεταξύ των χρονιών πνευµονικών παθήσεων και της 
ρύπανσης, δεν ισχύει όµως το ίδιο στη σχέση της ρυπάνσεως µε τον καρκίνο του 
πνεύµονα. 



Ένα ενδιαφέρον συµπέρασµα άλλων ερευνών είναι ότι η συχνότητα καρκίνου του 
πνεύµονα µεταξύ µη καπνιστών αστικών περιοχών είναι κατά 14-16.3% υψηλότερη 
από εκείνη µεταξύ µη καπνιστών αγροτικών περιοχών. Τα στοιχεία αυτά 
αποδεικνύουν ότι υπάρχει κάποια σχέση µεταξύ ρύπανσης και δηµιουργίας καρκίνου 
του πνεύµονα, δεν υπάρχουν όµως ακόµη οι απόλυτες αποδείξεις. 

Ειδικά Προβλήµατα της αέριας ρύπανσης 

Υπάρχουν µερικά ειδικά προβλήµατα των επιδράσεων της αέριας ρύπανσης στην 
ανθρώπινη υγεία που δεν περιλαµβάνονται στις κατηγορίες που αναφέρθηκαν.  

Τα προβλήµατα αυτά περιλαµβάνουν: 
α) την επίδραση των ηλιακών ακτινών στην ατµοσφαιρική ρύπανση και αντίστροφα, 
την επίδραση της ατµοσφαιρικής ρύπανσης στο ηλιακό φως.  
β) τις θύελλες σκόνης 
γ) την κατάποση των αερίων ρυπαντών και  
δ) τις οσµές  

 
Η επίδραση της αέριας ρύπανσης στην ανθρώπινη υγεία 
Ηµεροµηνία δηµοσίευσης: 18 Σεπτεµβρίου 2002 
 

Γενικά 
Τρία δραµατικά επεισόδια αστικής ρύπανσης, στην κοιλάδα Mause του Βελγίου 
(1930), στην Donora της Πενσυλβανίας (1948) και στο Λονδίνο (1952) καθώς επίσης 
και ατυχήµατα σε βιοµηχανικά συγκροτήµατα όπως του Seveso (1976) και της 
Μπόπαλ της Ινδίας (1984), έδειξαν ότι σε ακραίες περιπτώσεις η αέρια ρύπανση 
µπορεί να προκαλέσει σοβαρές ασθένειες ή ακόµη και απώλεια της ανθρώπινης ζωής. 
Παρ' όλα αυτά, η ακριβής σχέση της φύσης και της έκτασης των αερίων ρυπαντών µε 
την ανθρώπινη υγεία δεν έχει καθορισθεί πλήρως. Οι µέχρι στιγµής γνώσεις δεν είναι 
επαρκείς ώστε να ρίξουν φως στο πρόβληµα αυτό. Σ' αυτό το άρθρο θα δώσουµε 
ορισµένα στοιχεία µόνον τα οποία θεωρούµε χρήσιµα και πολύ απαραίτητα για τον 
άνθρωπο που ζει σε σύγχρονες κοινωνίες. 

Ένας ώριµος άνδρας µέσου µεγέθους αναπνέει περίπου 15 κιλά αέρα, ενώ παίρνει 
λιγότερα από 1,5 κιλά τροφής και περίπου 2,5 κιλά νερό την ηµέρα. Ο ατµοσφαιρικός 
αέρας είναι ένα µίγµα αερίων που αποτελείται από άζωτο κατά κύριο λόγο, οξυγόνο 
και άλλα στοιχεία. Ο πίνακας 2.1 µας δίνει τις ατµοσφαιρικές συνιστώσες των οποίων 
τα ποσοστά είναι σταθερά. 

Συνιστώσα Ποσοστό επί % ppm µέρη στο 
εκατοµµύριο 

Άζωτο  78.084 ± 0.004 
Οξυγόνο  20.946 ± 0.002 
∆ιοξείδιο του άνθρακα  0.033 ± 0.001 
Αργόν  0.934 ±0.001 
Νέον  18.18 ± 0.04 
Ήλιον  5.24 ± 0.04 
Κρυπτόν  1.14 ± 0.01 
Ξένον  0.087 ± 0.001 



Υδρογόνο  0.5 
Μεθάνιο  2.0 
Πρωτοξείδιο του 
αζώτου  0.5 ± 0.1 

Ατµοσφαιρικές αέριες συνιστώσες 
Ο ατµοσφαιρικός αέρας πέρα από το µίγµα των αερίων του πίνακα περιέχει 
υδρατµούς και σωµατίδια που προέρχονται από φυσικές πηγές όπως τα ηφαίστεια, ή 
από ανθρώπινες δραστηριότητες. Μερικά από τα σωµατίδια είναι σπόροι, γύρης που 
βέβαια δεν είναι ρυπαντές, αλλά συχνά προκαλούν σε ορισµένους ανθρώπους 
αλλεργικές καταστάσεις άσθµατος ή πυρετού. 
Οι επιπτώσεις στην υγεία από την αέρια ρύπανση βασίζονται σε στοιχεία που 
προκύπτουν από δύο ειδών έρευνες: τις επιδηµιολογικές µελέτες και τις 
τοξικολογικές µελέτες. Οι επιδηµιολογικές µελέτες ασχολούνται µε τα αποτελέσµατα 
της ρύπανσης πάνω στον ανθρώπινο πληθυσµό καθώς και στην υγεία του. Οι 
τοξικολογικές µελέτες είναι συµπληρωµατικές µε την έννοια ότι διερευνούν 
τοξικολογικά τις ουσίες κάτω από ελεγχόµενες συνθήκες, δίδοντας έτσι τη 
δυνατότητα να έχουµε γρήγορα και θετικά συµπεράσµατα ως προς την αιτία της 
ρύπανσης. Επί πλέον οι τοξικολογικές µελέτες βοηθούν τον καλύτερο σχεδιασµό των 
επιδηµιολογικών µελετών. Οι δύο αυτοί τύποι έρευνας δίδουν στοιχεία ώστε να 
σχηµατίσουµε µία σωστή γνώµη για τις επιδράσεις των διαφόρων ρύπων πάνω στην 
ανθρώπινη υγεία. 
Εκτός όµως από τους γνωστούς ρυπαντές υπάρχουν και πρόσθετες πηγές ρύπανσης, ο 
αέρας από χώρο εργασίας, η θέρµανση των σπιτιών ή οι ατµοί του µαγειρέµατος και 
κυρίως ο καπνός του τσιγάρου παρεµποδίζουν σηµαντικά τις επιδηµιολογικές µελέτες 
που γίνονται για την αέρια ρύπανση. Οι πηγές αυτές δίνουν µία "προσωπική" 
ρύπανση του εισπνεόµενου αέρα που περιέχει υψηλές συγκεντρώσεις µονοξειδίου 
του άνθρακα και πολυκυκλικών αρωµατικών ενώσεων όπως π.χ. τα βενζοπυρένια.  
Ειδικότερα για το κάπνισµα έχει αποδειχθεί ότι εκτός από τους καπνιστές και οι µη 
καπνιστές εκτίθενται σε υψηλά ποσοστά ρύπανσης από τον καπνό του τσιγάρου των 
καπνιστών, ιδίως σε κλειστούς χώρους. Είναι γνωστό ότι οι υψηλές συγκεντρώσεις 
µονοξειδίου του άνθρακα που βρέθηκαν σε δωµάτια γεµάτα από καπνό τσιγάρου 
υπερβαίνουν τα επιτρεπτά όρια για το µονοξείδιο του άνθρακα προκαλώντας 
ισχυρούς πονοκεφάλους. Όπως επίσης σε άτοµα που εκτίθενται µακροχρόνια στον 
κίνδυνο του καπνού του τσιγάρου είναι δυνατόν να προκληθούν χρόνιες 
βρογχοπνευµονικές παθήσεις ή καρδιοπάθειες.  

Επιδηµιολογικές Έρευνες: 
Επιδηµιολογικά στοιχεία 
Είναι πολλοί οι παράγοντες που καθορίζουν την ευαισθησία του πληθυσµού όταν 
αυτός είναι εκτεθειµένος στην ρύπανση. Μερικοί από αυτούς είναι η ηλικία, το 
φύλλο, η γενική κατάσταση της υγείας, η διατροφή, οι προϋπάρχουσες ασθένειες και 
η θερµοκρασία και υγρασία που επικρατεί κατά τις ηµέρες της έκθεσης. Γενικά, οι 
ηλικιωµένοι, τα πολύ νεαρά άτοµα, οι ασθενικοί, οι καπνιστές, αυτοί που εκτίθενται 
σε ανθυγιεινές συνθήκες εργασίας, εκείνοι στους οποίους προϋπάρχει χρονιά 
βρογχίτιδα, καρδιοπάθειες ή άσθµα είναι πιο ευάλωτοι στην αέρια ρύπανση. 
Ορισµένες ασθένειες όπως η χρόνια βρογχίτης, το άσθµα, το εµφύσηµα και ο 
καρκίνος των πνευµόνων οφείλονται σε πολλούς παράγοντες. Γι' αυτό όταν 
χρησιµοποιούνται σαν δείκτης στις επιδηµιολογικές µελέτες, σε συνδυασµό και µε τις 
διαφορετικές µεθόδους µετρήσεως, δυσκολεύουν την ερµηνεία των διαφορών στα 



στοιχεία που εµφανίζονται κατά περιοχή ή χώρα. 
Παρ' όλα αυτά, η συνεχής συσσώρευση των δεδοµένων βοηθά στην πληρέστερη 
ερµηνεία των σχέσεων µεταξύ της επίδρασης της αέριας ρύπανσης και της 
ανθρώπινης υγείας. Τέτοιες σχέσεις έχουν βρεθεί µεταξύ: 

• των σοβαρών περιπτώσεων ρύπανσης και της νοσηρότητας ή θνησιµότητας 
του πληθυσµού,  

• των χρόνιων εκθέσεων σε χαµηλές συγκεντρώσεις και της νοσηρότητας ή 
θνησιµότητας,  

• των εκθέσεων και της χειροτέρευσης της απόδοσης και της λειτουργικότητας,  
• των εκθέσεων και των συµπτωµάτων των επιπτώσεων στα αισθητήρια 

όργανα,  
• των εκθέσεων και άλλων επιδράσεων στην καλή φυσική και πνευµατική υγεία 

των ανθρώπων. 

 


