
Πόσο ευθύνεται το περιβάλλον για 
τα νοσήματα του αναπνευστικού;

Π. Ταπραντζή-Ποταμιάνου
Διευθύντρια  ΕΣΥ



Νόσοι Αναπνευστικού σχετιζόμενες 
με Περιβαλλοντικούς Παράγοντες

Νόσοι αναπνευστικού όπως :

άσθμα, πνευμονία, μέση ωτίτιδα με υγρό, 

ΧΑΠ, καρκίνος πνεύμονα

εμπλέκουν στην παθογένεσή τους 

✓ενδογενείς (γενετικό υπόστρωμα) και 

✓εξωγενείς περιβαλλοντικούς παράγοντες

(ατμοσφαιρικοί ρύποι, κάπνισμα,

αλλεργιογόνα, μύκητες, μικρόβια )





Κλιματική Αλλαγή

Source: NASA

Source: 
geology.com







Ρύπανση    
αέρα

Υγεία
αναπνευστικού

Αερο
αλλεργιογόνα: 
γύρεις και 
μύκητες

Άσθμα και 
στρες Αναπνευστικη 

νοσηροτητα
και θνητότητα

Άσθμα και 
ρινιτιδα

Ακραίες
θερμοκρασίες

Ασθμα, ΧΑΠ 
και   λοιμώξεις

Πλημμύρες 
και φυσικές 
καταστροφές

Κλιματική Αλλαγή και Υγεία αναπνευστικού



Νόσοι Αναπνευστικού  και Κλιματική  αλλαγή

Νόσοι

✓Ασθμα

✓Ρινίτιδα & Αλλεργίες

✓ΧΑΠ

✓Λοιμώξεις

✓Καρκίνος

Περιβαλλοντικοί  παράγοντες

✓Ρύπανση αέρα

✓Ακραία θερινά συμβάντα

✓ »     χειμερινά       »

✓Καταιγίδες

✓Αλλεργιογόνα



Κλιματική αλλαγή και Ρύπανση του αέρα

✓Η κλιματική αλλαγή και η ρύπανση του αέρα έχουν

κοινή αιτία-εκπομπές από την καύση ορυκτών καυσίμων

✓Η καύση των ορυκτών καυσίμων οδηγεί σε εκπομπές αερίων 
του θερμοκηπίου(GHGς),(CO2 ,μεθάνιο,νιτρικά οξείδια)

✓Τα αέρια του θερμοκηπίου θερμαίνουν τα κατώτερα 
στρώματα της ατμόσφαιρας προκαλώντας αλλυσιδωτές 
επιπτώσεις στο σύστημα της Γης

✓Η αύξηση της θερμοκρασίας έχει άμεσο αποτέλεσμα στη 
ρύπανση του αέρα ιδιαίτερα στο σχηματισμό Ο3 και 
μικροσωματιδίων



Κλιματική αλλαγή και υγεία 
αναπνευστικού

Νοσηρότητα και θνητότητα οφειλόμενη σε
κύματα καύσωνα

Συχνότητα καρδιοαναπνευστικών συμβάντων
οφειλόμενα σε αυξημένη συγκέντρωση Ο3 στο
έδαφος

✓ Αλλαγή στη συχνότητα των αναπνευστικών 
νόσων από διασυνοριακή μεγάλης εμβέλειας
ρύπανση του αέρα (φωτιές,αεροζόλ )

✓Μεταβολλή  της κατανομής αλλεργιογόνων  και φορέων
λοιμωδών νόσων  στο χώρο και στο χρόνο          



Κλιματική  Αλλαγή 
& Αλλεργική Νόσος των Αεραγωγών

Ανθρώπινη  δραστηριότητα

CO2

θερμοκρασία

Εποχή γύρεων( έναρξη, διάρκεια, αλλεργιονικότητα,κατανομή)

Ανάπτυξη φυτών, βλάστηση, βιομάζα, ποσότητα γύρεων

Έκθεση & Ευαισθητοποίηση  στις γύρεις

Επίπτωση άσθματος & αλλεργιών

Σοβαρότητα άσθματος & αλλεργιών Συχνότητα άσθματος & αλλεργιών





Ατμοσφαιρικοί ρύποι

✓ Πρωτογενείς: 

Ελευθερώνονται  άμεσα

στην ατμόσφαιρα

✓ Δευτερογενείς:

Προκύπτουν από

χημικές αντιδράσεις με

άλλους ρύπους ή αέρια

της ατμόσφαιρας 



Ατμοσφαιρικοί ρύποι

Εξω-οικιακοί

Βιομηχανία

Ηλεκτροπαραγωγικές 
μονάδες

Αυτοκίνητα

Γεωργία

Αστικοί ρύποι

Ο3, ΝΟΧ , SΟ2, CO

PM 

SVOC (PAH, διοξίνες,
βενζόλιο )

Ενδο-οικιακοί

Εστίες θέρμανσης και 
μαγειρέματος

Κάπνισμα
Οικοδομικά υλικά

Κλιματιστικά

Βιολογικοί παράγοντες

CO , CO2

SVOC 

σκόνη (ακάρεα, 
μύκητες)
μικρόβια



Πηγές Ρύπανσης



Κάπνισμα

Πηγές ενδοοικιακής ρύπανσης

Χημικά από 
οικοδομικά υλικά Εξωοικιακή ρύπανση

Τρίχωμα ζώων

Μύκητες  και 
βακτήρια

Χημικά από 
χρώματα και 
VOCS

Χημικά
καθαριστικά

Αέρια από τζάκι Μονοξείδιο  άνθρακαΧημικές ουσίες από 
θεμελίωση

Νέα ηλεκτρονικά



Ατμοσφαιρικοί ρύποι

Αέριοι

Ο3: Μείζον συστατικό του φωτοχημικού νέφους 

Δημιουργείται κοντά στο έδαφος από αντιδράσεις 

NO2, υδρογονανθράκων και υπεριώδους φωτός

Υψηλά επίπεδα τις ζεστές ηλιόλουστες ημέρες

ΝΟΧ: Παράγονται  όταν το καύσιμο καίγεται σε υψηλές 

θερμοκρασίες ( αυτοκίνητα, βιομηχανία )

Ισχυροί οξειδωτικοί παράγοντες

Μετέχoυν στην παραγωγή του Όζοντος  





Ατμοσφαιρικοί ρύποι

Αέριοι

CO: Άχρωμο, άοσμο, δηλητηριώδες αέριο

Δημιουργείται από την ατελή καύση του 
άνθρακα, του ξύλου ή του κάρβουνου(αυτοκίνητα,
βιομηχανία,λέβητες, αποτεφρωτήρες)

SO2: Δημιουργείται από ηλεκτροπαραγωγικές μονάδες και          

και μηχανές ντίζελ  όταν το καύσιμο περιέχει θείον

Προκαλεί βρογχόσπασμο ακόμη και σε χαμηλά επίπεδα
Διπλασιασμός των επιπέδων αυξάνει τη θνησιμότητα
κατά  11% 

ΜΟΝΟΞΕΙΔΙΟ  ΤΟΥ ΑΝΘΡΑΚΑ:
Ο «σιωπηλός δολοφόνος»



Ατμοσφαιρικοί ρύποι

Αιωρούμενα  Μικροσωματίδια (PM )

✓ Μείγμα μικροσκοπικών στερεών σωματιδίων
και υγρών σταγονιδίων 

✓ Μπορεί να περιέχουν μικρόβια, γύρεις ή/ και
βαριά τοξικά μέταλλα

✓ Διαφέρουν  σε μέγεθος, αριθμό, σχήμα,
επιφάνεια, χημική σύσταση, διαλυτότητα
και προέλευση 



Ατμοσφαιρικοί ρύποι

Αιωρούμενα  
Μικροσωματίδια (PM )

✓Μεγάλα PM10 

(2,5-10 μm )

✓Μικρά PM2,5

( 0,1- 2,5 μm )

✓Εξαιρετικά μικρά PM1

(< 0,1 μm )



Ατμοσφαιρικοί ρύποι
Αιωρούμενα  Μικροσωματίδια (PM )

✓Τα PM10 προέρχονται από τη σκόνη του δρόμου,
φρένα και λάστιχα αυτοκινήτων ,οικοδομικά υλικά
ή από τη συνένωση μικρότερων σωματιδίων

✓Τα PM2,5 και τα PM1 αποτελούν προιόντα καύσης
ορυκτών καυσίμων

✓Η καύση του ντίζελ(DEPs) ευθύνεται για 
τα περισσότερα PM (> 90% στις μεγάλες
πόλεις)



Συγκεντρώσεις των PM2,5 και η επίδραση της κυκλοφορίας στη 
διάρκεια της ημέρας

Ώρες της ημέρας



Τοξικοί αέριοι ρύποι

Προκαλούν  καρκίνο, γενετικές μεταλλάξεις

✓Βενζόλιο

✓Περχλωροαιθυλένιο

✓Χλωριούχο μεθυλένιο

✓Χρώμιο

✓1,3 Μπουταδιένη



Δυσμενείς επιπτώσεις των ατμοσφαιρικών 
ρύπων στο αναπνευστικό των παιδιών

Μηχανισμοί
✓Φλεγμονή(ενεργοποίηση φλεγμονωδών κυττάρων και 

μεσολαβητών)

✓Οξειδωτικό στρες –παραγωγή δραστικών ριζών 
οξυγόνου(υπεροξείδιο του υδρογόνου, ριζών υδροξυλίου )

✓Αλλεργική ευαισθητοποίηση

✓Επιγενετική ρύθμιση των γονιδίων (της COX-2 από DEPs,
μεθυλίωση DNA)

Esposito et al. BMC Pulmonary Medicine 2014,14:31





DΕPs

Εμβαδόν επιφανείας σωματιδίου,προσρόφηση μετάλλων,οργανικών

Οξειδωτικό στρες

Ενεργοποίηση του NF-κB, AP-1 και 

άλλων μονοπατιών σηματοδότησης

ευαίσθητων στην οξειδοαναγωγή

Φλεγμονή           ΜεθυλίωσηDNA

(Μέσω του ανοσολογικού συστήματος)

Έξαρση νόσου των αεραγωγών                        Καρκίνος   Respirology 2012



Δυσμενείς επιπτώσεις των ατμοσφαιρικών 
ρύπων στο αναπνευστικό των παιδιών

Μηχανισμοί
✓Φλεγμονή(ενεργοποίηση φλεγμονωδών κυττάρων και 

μεσολαβητών)

✓Οξειδωτικό στρες –παραγωγή δραστικών ριζών 
οξυγόνου(υπεροξείδιο του υδρογόνου, ριζών υδροξυλίου )

✓Αλλεργική ευαισθητοποίηση

✓Επιγενετική ρύθμιση των γονιδίων (της COX-2 από DEPs,

μεθυλίωση DNA) Esposito et al. BMC Pulmonary Medicine 2014, 14:31



Τα παιδιά είναι πιο ευάλωτα Γιατί;
Ανωριμότητα

✓Πνεύμονες αναπτυσσόμενοι

✓Ανοσολογικό σύστημα ανώριμο

✓Αμυντικοί μηχανισμοί  των πνευμόνων 
μη  πλήρως  εξοπλισμένοι

✓Διαφορετική ικανότητα μεταβολισμού, 
αποτοξίνωσης  και  απέκκρισης περιβαλλοντικών 
ρύπων

✓ Επιθήλιο αεραγωγών  πιο διαπερατό

✓ Στενότεροι αεραγωγοί



Τα παιδιά είναι πιο ευάλωτα Γιατί;
Ανωριμότητα

✓Πνεύμονες αναπτυσσόμενοι

✓Ανοσολογικό σύστημα ανώριμο

✓Αμυντικοί μηχανισμοί  των πνευμόνων 
μη  πλήρως  εξοπλισμένοι

✓Διαφορετική ικανότητα μεταβολισμού, 
αποτοξίνωσης  και  απέκκρισης περιβαλλοντικών 
ρύπων

✓ Επιθήλιο αεραγωγών  πιο διαπερατό

✓ Στενότεροι αεραγωγοί



Τα παιδιά είναι πιο ευάλωτα Γιατί;

Μεγαλύτερη έκθεση

✓Μεγαλύτερο επίπεδο φυσικής δραστηριότητας
(η άσκηση πενταπλασιάζει την εναπόθεση
σωματιδίων στους πνεύμονες)

✓Περνούν περισσότερο χρόνο έξω, 
ιδίως το απόγευμα ή το καλοκαίρι

✓Παίζουν κοντά στο έδαφος

✓ Έχουν  χαμηλό ύψος

✓Αναπνέουν από το στόμα



Τα παιδιά είναι πιο ευάλωτα Γιατί;

Βρέφη και μικρά παιδιά έχουν

✓Υψηλότερο μεταβολικό ρυθμό 
κατανάλωσης οξυγόνου/Kg ΒΣ

✓Μικρότερη επιφάνεια πνεύμονα /KgΒΣ

✓Μεγαλύτερα ποσά εισπνεόμενου αέρα 
επηρεάζουν μικρή σχετικά περιοχή 
πνευμονικού ιστού



Δυσμενείς επιπτώσεις των ατμοσφαιρικών 
ρύπων στο αναπνευστικό των παιδιών

Ιδιαίτερη ευαισθησία προκαλούν:

✓ προγεννητική έκθεση 

✓ γενετικοί πολυμορφισμοί (TLR 2 και 4, TNF, GST)

✓ ατοπία

✓ θρεπτική κατάσταση

✓ στρες (βία, φτώχεια)



Ανάπτυξη
πνεύμονα

Κίνδυνοι
ρύπανσης

Ανάπτυξη κυψελίδων

Γρήγορη αναπνοή

Αυξανόμενος όγκος  πνευμόνων

Αναπνευστικός θάνατος

*Ηέκθεση σε ατμοσφαιρικούς ρύπους έχει συνδεθεί με βήχα, βρογχίτιδα ,συριγμό και ωτίτιδες από  πολύ  μικρή 
ηλικία

Χρόνιος βήχας και βρογχίτις

Μειωμένη πνευμονική λειτουργία

Συριγμός και άσθμα

Απουσίες στο σχολείο 
που σχετίζονται με νόσο

αναπνευστικού 

Στάδιο:
Ηλικία:

Νεογνό
0-2μ

Βρέφος/νήπιο
2μ-2ετ

Μικρό παιδί
2-6ετ

Σχολική ηλικία
6-12ετ

Εφηβος
12-18ετ

Αναπνευστικά 
συμπτώματα   
και νόσοι *



Δυσμενείς επιπτώσεις των ατμοσφαιρικών 
ρύπων στο αναπνευστικό 

Προγεννητική έκθεση



Επιδημιολογικές μελέτες παρακολούθησης παιδιών από 
τη γέννηση έδειξαν ότι η έκθεση σε PHA (PM2,5) ή/και ΝΟ2 

μπορεί να προκαλέσει :

Ανοσολογικές διαταραχές

Τ λεμφοκύτταρα

Β         »

IgE του ομφαλίου λώρου Hertz-Picciotto et al 2005

Προβλήματα από το αναπνευστικό

αναπνευστικά συμπτώματα ( βήχα, συριγμό, ωτίτιδα)

τον πρώτο χρόνο ζωής

επίπτωση βρογχίτιδας στην προσχολική ηλικία   

άσθμα και μειωμένη  πνευμονική λειτουργία

στην ηλικία  6-11 ετών Miller et al 2004

Mortimer et al 2008

Προγεννητική έκθεση
σε ατμοσφαιρικούς ρύπους



Προγεννητική έκθεση                               
σε ατμοσφαιρικούς ρύπους

Πειραματικές μελέτες σε ποντίκια έδειξαν ότι 
η προγεννητική έκθεση σε PM ή O3 είχε ως 
αποτέλεσμα :

✓Υψηλότερη IgE

✓Th2 ανοσολογική απάντηση

✓Μειωμένη πνευμονική λειτουργία

✓Διήθηση από φλεγμονώδη  κύτταρα

✓Υπεραπαντητικότητα αεραγωγών
Hamada et al 2007

Mauad et al 2008



Δυσμενείς επιπτώσεις των ατμοσφαιρικών ρύπων 
στο αναπνευστικό των παιδιών

Οξείες:

✓Ερεθισμός των βλεννογόνων (μάτια , μύτη, λαιμός)

✓Βήχας,Συριγμός, Σφίξιμο στο στήθος

✓Υπεραπαντητικότητα  των αεραγωγών                                                  
σε αλλεργιογόνα

✓Αυξημένη επίπτωση οξείας  αναπνευστικής νόσου: 
«κρύωμα", πνευμονία, μέση ωτίτιδα

✓Τραχειοβρογχίτιδα

✓Έξαρση άσθματος
Migliore et al. SIDRIA 2 Environ Health 2009

Hoek et al. PATY study Eur Respir J 2012



Δυσμενείς επιπτώσεις των ατμοσφαιρικών 
ρύπων στο αναπνευστικό των παιδιών

Εξάρσεις  άσθματος

Έκθεση σε NO2, O3, PM συνδέεται με αύξηση:

✓ των επεισοδίων συριγμού
✓ των συμπτωμάτων
✓ της χρήσης φαρμάκων ανακούφισης 
✓ των επισκέψεων στα επείγοντα
✓ στις νοσηλείες

Στενή συσχέτιση έχει βρεθεί μεταξύ των επεισοδίων συριγμού  
και της χρήσης αντι-ασθματικών φαρμάκων  με τη διαμονή 
κοντά σε μεγάλο δρόμο (<75 μ )

McConnell et al ( 2006 )
Liyang Zhu (2017)



Δυσμενείς επιπτώσεις των ατμοσφαιρικών      
ρύπων στο αναπνευστικό των παιδιών

Χρόνιες:

✓Μακροχρόνια έκθεση μειώνει την ανάπτυξη των 
πνευμόνων

✓Επηρεάζει την πνευμονική λειτουργία

✓Αυξάνει την ευαισθησία για ανάπτυξη άσθματος  ή 
χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας  
αργότερα στην ενήλικη ζωή

40



Αναπνευστική Υγεία και  
Ρύπανση του αέρα

Η περιεκτικότητα σε άνθρακα των μακροφάγων
των αεραγωγών σχετίζεται με την επιδείνωση
της πνευμονικής λειτουργίας



Δυσμενείς επιπτώσεις των ατμοσφαιρικών 
ρύπων στο αναπνευστικό των παιδιών

Πνευμονική λειτουργία
✓Αυξημένη ρύπανση που προέρχεται από

τα αυτοκίνητα συνδέεται με μειωμένες

εκπνευστικές ροές στα παιδιά σχολικής 

ηλικίας Rosenlud M et al Thorax (2009 )

Martins et al Eur Respir J (2012)

✓Η ατμοσφαιρική ρύπανση των πόλεων έχει

μακροχόνια βλαπτική επίδραση στην ανάπτυξη 

των πνευμόνων σε παιδιά ηλικίας 10-18 ετών 

Gauderman et al Lancet (2007)



Δυσμενείς επιπτώσεις των ατμοσφαιρικών 
ρύπων στο αναπνευστικό των παιδιών

Πνευμονική λειτουργία 
✓Μελέτη  σε 1185 παιδιά έδειξε ότι η μακροχρόνια έκθεση          

σε NO2 και PM10 συνδέεται με σημαντική μείωση του 
πνευμονικού όγκου

Molter et al Environ Health Persprct (2013)

✓Σε μελέτη 3168 παιδιών σχολικής ηλικίας στη Κίνα 
βρέθηκε ότι τα PM10 ευθύνονται κυρίως για τη μείωση
της πνευμονικής λειτουργίας 

Cao Y et al  Arch Dis Chid(2013)

✓H έκθεση τον πρώτο χρόνο της ζωής συνδέεται κυρίως                
με μείωση του FEV1 

Schultz et al Am J Respir Crit Care Med (2012)



Η διαμονή 300 μέτρα από μεγάλο 
δρόμο επηρρεάζει τον FEV1



Το Όζον μειώνει την 
πνευμονική λειτουργία



Air pollution exposure and lung function until 
age 16: the PIAMA birth cohort study 

Αυξημένη έκθεση σε:   ΝΟ2 ,PM2,5 και PM10

κατά την προσχολική και σχολική ηλικία

συνδέεται  με    FEV1 αλλά όχι FVC

στην ηλικία των 16 ετών

B. Milanzi,  G. H . Koppelman et al
European Respiratory Journal 18/9/2018 :52(3)





Δυσμενείς επιπτώσεις των ατμοσφαιρικών 
ρύπων στο αναπνευστικό των παιδιών

Ανάπτυξη άσθματος

Σε μεγάλες  επιδημιολογικές μελέτες παρακολούθησης 
παιδιών από τη γέννηση, βρέθηκε συσχέτιση της 
έκθεσης σε ρύπους τα πρώτα χρόνια της ζωής  με 
διάγνωση άσθματος αργότερα  στην παιδική ηλικία

Nordling et al (2007)  4089 παιδιά . Σουηδία

Brauer et al (2008) 4000 παιδιά. Ολλανδία  

PIAMA πολυκεντρική  μελέτη (2009) Συσχέτιση με μη

BΑSΜΕ    Σουηδική           »      (2013)               ατοπικό άσθμα

Cao Y et al ( 2014 )  2203 παιδιά .Hong Kong    



The influence of childhood traffic-related air pollution exposure on 
asthma, allergy and sensitization: a systematic review and a meta-
analysis of birth cohort studies.

Allergy. 2015 Mar;70(3):245-56. doi: 10.1111/all.12561. Epub 2014 Dec 31.

Η πρώιμη έκθεση σε PM2,5 και σε επίπεδα κάτω από τα 
προτεινόμενα από τον WHO  συνδέεται με

✓αυξημένη επίπτωση άσθματος εως την ηλικία των 12
ετών και

✓ αυξημένο κίνδυνο ευαισθητοποίησης σε κοινά
αλλεργιογόνα

file:///C:/Users/pot/Documents/The%20influence%20of%20childhood%20traffic-related%20air%20pollution%20exposure%20on%20asthma,%20allergy%20and%20sensitization%20%20a%20systematic%20review%20and%20a%20meta-analysis%20of%20...%20-%20PubMed%20-%20NCBI.htm


Δυσμενείς επιπτώσεις των ατμοσφαιρικών 
ρύπων στο αναπνευστικό των παιδιών

Αναπνευστικές λοιμώξεις

Επιδημιολογικές και πειραματικές μελέτες έχουν 

δείξει  ότι η έκθεση σε NO2 ,O3, PM ή σε καπνό 

βιομάζας  συνδέεται με  αυξημένο κίνδυνο για :

✓ ιογεγενείς λοιμώξεις (γρίπη, RSV)

✓ σοβαρή βακτηριακή πνευμονία

✓ εισαγωγή στο νοσοκομείο για λοίμωξη
αναπνευστικού 

✓ θάνατο από λοίμωξη αναπνευστικού





Δυσμενείς επιπτώσεις των ατμοσφαιρικών ρύπων
στο αναπνευστικό των παιδιών

Αναπνευστικές λοιμώξεις

Πειραματικές μελέτες έδειξαν:

✓Συνέργεια ΝΟ2 και ρινοιού στα 
επιθηλιακά κύτταρα των βρόγχων του ανθρώπου

✓ Στα ποντίκια ,     συγκέντρωση των PM

την αντιγραφή του RSV

τη φαγοκυττάρωση των ιών

την απομάκρυνση του πνευμονιοκόκκου από 

τους πνεύμονες

Spannhake et al 2002, Sigaud et al 2007
Lambert et al 2003, Kaan et al 2003



Κάπνισμα



Επιπτώσεις  του καπνίσματος στην υγεία

SIDs
RSV/Βρογχιολίτιδα
Μηνιγγίτιδα

Βρέφος

Χαμηλό βάρος γέννησης
θνησιγενές

Έμβρυο

Άσθμα
Μέση Ωτίτιδα
Έγκαυμα

Επιρροές
για έναρξη καπνίσματος

Εθισμός στη Νικοτίνη

Καρκίνος
καρδιαγγειακή νόσος
ΧΑΠ

Ενήλικας

Έφηβος

Παιδί



Κάπνισμα κατά την εγκυμοσύνη

✓CO :υποξία του εμβρύου       

οξειδωτικό στρες μεθυλίωση DNA

εκδήλωση νοσημάτων 

αναπνευστικού αργότερα

✓Νικοτίνη:εκτροπή της διαφοροποίησης

των αναπτυσσόμενων πνευμονικών

κυττάρων (ινοβλάστες        μυοβλάστες ) 

ανώμαλη ανάπτυξη τοιχώματος αεραγωγών



Κάπνισμα κατά την εγκυμοσύνη

✓Επηρεάζει την πνευμονική ανάπτυξη και

λειτουργία κατά τη νεογνική και βρεφική ηλικία

✓Μειώνει την  πνευμονική λειτουργία

✓Αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης άσθματος

✓Αυξάνει τον κίνδυνο εκδήλωσης ΧΑΠ ή καρκίνου

του πνεύμονα στην ενήλικη ζωή

Pediatrics 2012;129:735



Παθητικό κάπνισμα

✓Μείωση πνευμονικής λειτουργίας

✓Αύξηση πνευμονικών αντιστάσεων

✓Φλεγμονή των αεραγωγών ( eNO,

λευκοτριένια στα ούρα)

✓Αύξηση της συχνότητας άσθματος ή συριγμού

J Allergy Clin Immunol 2013;131:730



Ηλεκτρονικό τσιγάρο

CDC updates. Guidance on Vaping-Linked
illness Coins Term EVALI (8/11/2019)

✓2051 ασθενείς σε 49 πολιτείες ΗΠΑ

✓40 θάνατοι 

✓Ηλικία 17-75 ετών 

✓70% άρρενες , 80% >35ετών 



Ηλεκτρονικό τσιγάρο

Νόσος EVALI

✓Συμπτώματα από αναπνευστικό : 95%

✓ «                από γαστρεντερικό: 77%

✓Μεταφορά σε ΜΑΦ :50%

✓Μηχανικός  αερισμός : 22%



Συμπεράσματα

✓Η επίπτωση της κλιματικής  αλλαγής στην ποιότητα του 
αέρα έχει σημαντικές συνέπειες στην υγεία του 
αναπνευστικού

✓Η περιβαλλοντική ρύπανση αναγνωρίζεται  ως                           
ένας σοβαρός κίνδυνος της δημόσιας υγείας

✓Οι αρνητικές επιδράσεις στο αναπνευστικό σύστημα 

έχουν αναγνωριστεί ακόμη και σε συγκεντρώσεις

κάτω από τα νομοθετημένα  όρια 



Συμπεράσματα

✓Χρειάζεται μείωση των εκπομπών αερίων 
ρύπων από αυτοκίνητα και βιομηχανία         
δια μέσου της υιοθέτησης και έγκρισης 
οχημάτων χαμηλών εκπομπών                        
και πηγών καθαρής ενέργειας   για να 
προστατεύσουμε τον αέρα μας





“Πολιτική” Καθαρού Αέρα: 
6 Μείζονες Ρυπαντές Αέρα

✓Μικροσωματίδια

✓ Όζον

✓Διοξείδιο του θείου

✓Μονοξείδιο του άνθρακα

✓Διοξείδιο του αζώτου

✓Μόλυβδος



Η μείωση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης 
είχε μετρήσιμα οφέλη στην υγεία

Samet JM, Burke TA, Goldstein BD. NEJM 2017





Κλιματική Αλλαγή

✓Η σοβαρότητα και η διάρκεια των επεισοδίων 
τοπικής ρύπανσης αναμένεται να αυξηθούν 
(2045-2050 ) εξαιτίας της μείωσης της 
συχνότητας των κυκλώνων επιφανείας 
οφειλόμενης στην κλιματική αλλαγή

• Το 2050 η υπερθέρμανση μόνη μπορεί να 
αυξήσει κατά 68% τις ημέρες με κόκκινο 
συναγερμό Όζοντος




