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Εισαγωγή: Η περιβαλλοντική κρίση επηρεάζει αρνητικά την κατάσταση της υγείας
των ανθρώπων, επιδρώντας σε διάφορα επίπεδα. Σκοπός: Η ανασκόπηση και η
παρουσίαση των επιπτώσεων της περιβαλλοντικής κρίσης στον ανθρώπινο οργανισμό. Πιο συγκεκριμένα, διερευνήθηκαν οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής,
της ατμοσφαιρικής, της υδατικής, της εδαφικής και της ηχητικής ρύπανσης στο
καρδιαγγειακό, το αναπνευστικό και το αιμοποιητικό σύστημα των ανθρώπων, στην
ανθρώπινη επιδερμίδα, στα αισθητήρια όργανα της ακοής και της όρασης, καθώς
και στη συχνότητα εμφάνισης διαφόρων μολυσματικών νοσημάτων, όπως τροφιμογενή νοσήματα και νοσήματα που μεταδίδονται μέσω φορέων, νερού και αέρα.
Υλικό και Μέθοδος: Πραγματοποιήθηκε συστηματική βιβλιογραφική ανασκόπηση
των μελετών που δημοσιεύτηκαν μέχρι το Μάρτιο του 2014 στην αγγλική γλώσσα
και στις βάσεις δεδομένων PubMed, Scopus, Cinahl και ScienceDirect, με τις εξής
λέξεις-κλειδιά: «Κλιματική αλλαγή», «ατμοσφαιρική ρύπανση», «ρύπανση νερού»,
«ρύπανση εδάφους», «ηχορύπανση», «καρδιαγγειακό σύστημα», «αναπνευστικό
σύστημα», «αιμοποιητικό σύστημα», «επιδερμίδα», «ακοή», «όραση», «νοσήματα
και φορείς». Κριτήρια ένταξης των υπαρχουσών δημοσιευμένων μελετών στην
παρούσα ανασκόπηση αποτέλεσαν η ύπαρξη σαφούς συσχέτισης ανάμεσα στις
συνιστώσες της περιβαλλοντικής κρίσης και στο καρδιαγγειακό, το αναπνευστικό και το αιμοποιητικό σύστημα, την ανθρώπινη επιδερμίδα και τα αισθητήρια
όργανα της ακοής και της όρασης, καθώς και ο σαφής συσχετισμός μεταξύ της
περιβαλλοντικής κρίσης και της συχνότητας εμφάνισης τροφιμογενών νοσημάτων,
νοσημάτων που μεταδίδονται μέσω νερού, φορέων και αέρα. Αποτελέσματα: Από
τις δημοσιευμένες μελέτες, 31 πληρούσαν τα κριτήρια ένταξης στην παρούσα
ανασκόπηση. Οι 7 μελέτες εκτίμησαν τις επιπτώσεις της περιβαλλοντικής κρίσης
στο καρδιαγγειακό σύστημα, οι 4 τις επιπτώσεις στο αναπνευστικό σύστημα, οι
άλλες 4 τις επιπτώσεις στο αιμοποιητικό σύστημα, άλλες 4 μελέτες τις επιπτώσεις
στην ανθρώπινη επιδερμίδα, οι 2 τις επιπτώσεις στην ακοή, οι 2 τις επιπτώσεις στην
όραση και, τέλος, οι 8 τις επιπτώσεις στη συχνότητα εμφάνισης ορισμένων μολυσματικών νοσημάτων (από τις οποίες, μία μελέτη για τα τροφιμογενή νοσήματα,
3 μελέτες για μεταδιδόμενα νοσήματα μέσω νερού, 3 μελέτες για μεταδιδόμενα
νοσήματα μέσω φορέων και μία μελέτη για μεταδιδόμενα νοσήματα μέσω αέρα).
Βρέθηκε ότι η περιβαλλοντική κρίση επιδρά σε μεγάλο βαθμό στον ανθρώπινο
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οργανισμό, διαταράσσοντας την εύρυθμη λειτουργία του. Συμπεράσματα: Η
περιβαλλοντική κρίση επιδρά σημαντικά και με άμεσο τρόπο στον ανθρώπινο
οργανισμό. Για το λόγο αυτόν, απαιτείται αντιμετώπιση των περιβαλλοντικών κρίσεων με αποτελεσματικό τρόπο, έτσι ώστε να βελτιωθούν οι συνθήκες διαβίωσης
και να διευκολυνθεί η προσαρμογή των ανθρώπων.
Λέξεις ευρετηρίου: Επιπτώσεις, κλιματική αλλαγή, περιβαλλοντική κρίση, ρύπανση

Εισαγωγή
Τις τελευταίες δεκαετίες παρατηρούνται αρκετά περιβαλλοντικά προβλήματα, με αποτέλεσμα το περιβάλλον
διαβίωσης να γίνεται ολοένα και λιγότερο φιλόξενο για
τους ανθρώπους. Πιο συγκεκριμένα, οι πολικές θερμοκρασίες (έως και -50 oC) που έπληξαν τις Ηνωμένες Πολιτείες
της Αμερικής (ΗΠΑ) στις αρχές Ιανουαρίου του 2014, ο
δριμύς καύσωνας που οδήγησε τον ίδιο μήνα σε μεγάλες
πυρκαγιές περιοχές της Αυστραλίας, οι πρωτοφανείς
πλημμύρες που σάρωσαν τις περιοχές της Αγγλίας, το
Φεβρουάριο του ίδιου έτους, καθώς και η κορύφωση
των τιμών της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο Παρίσι και
σε άλλες περιοχές της Γαλλίας (όπως Ρεν, Γκρενόμπλ και
Καέν), καθιστούν μερικά μόνο από τα δεκάδες αναφυόμενα
περιστατικά της υφιστάμενης περιβαλλοντικής κρίσης,
που βιώνει ο πλανήτης μας.1
Οι προσεγγίσεις του ορισμού της έννοιας της περιβαλλοντικής κρίσης είναι αρκετές. Παρόλα αυτά, όμως,
η πλειονότητα των υπαρχουσών προσεγγίσεων καταλήγουν στο γεγονός ότι ως περιβαλλοντική κρίση ορίζεται
το σύνολο των περιβαλλοντικών προβλημάτων που
μαστίζει το φυσικό μας περιβάλλον. Πιο συγκεκριμένα,
η κλιματική αλλαγή, που οφείλεται κατά κύριο λόγο
στην ατμοσφαιρική ρύπανση, η ρύπανση των υδάτων,
η ρύπανση του εδάφους, καθώς και η ηχορύπανση συνιστούν τους κύριους γενεσιουργούς παράγοντες της
περιβαλλοντικής κρίσης. Η περιβαλλοντική κρίση οικοδομείται από μια ποικιλία περιβαλλοντικών κινδύνων, οι
οποίοι ανακύπτουν στο οικολογικό προσκήνιο με ταχείς
ρυθμούς. Η αυξανόμενη εκβιομηχάνιση, η εκρηκτική
αύξηση των αστικών πληθυσμών, με την εξάπλωση της
εσωτερικής μετανάστευσης προς το «κλεινόν άστυ», η
έλλειψη ικανοποιητικού και αποτελεσματικού ελέγχου
της ρύπανσης, η αδιάπτωτη πρακτική παροχέτευσης των
αποβλήτων στο οικοσύστημα, η μη βιώσιμη κατανάλωση
των φυσικών πόρων και η επισφαλής χρήση των χημικών
ουσιών συνιστούν ορισμένους βασικούς περιβαλλοντικούς κινδύνους, οι οποίοι έχουν σοβαρές επιπτώσεις στο
περιβάλλον που ζούμε.2
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Η παγκόσμια επιστημονική κοινότητα εκφράζει όλο
και περισσότερες ανησυχίες σχετικά με τις δυσμενείς
επιπτώσεις, που επιφέρει η περιβαλλοντική κρίση στην
ανθρώπινη δημόσια υγεία. Είναι γεγονός ότι η κορύφωση των φαινομένων της περιβαλλοντικής κρίσης οδηγεί
στη συνεχόμενη επιβάρυνση της δημόσιας υγείας. Ένα
απτό παράδειγμα αποτελεί η έξαρση των αναπνευστικών
προβλημάτων στα αστικά κέντρα των μεγάλων πόλεων,
εξαιτίας της υψηλής ατμοσφαιρικής ρύπανσης και της μεγάλης συγκέντρωσης των αιωρούμενων σωματιδίων στον
ατμοσφαιρικό αέρα. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας
(ΠΟΥ) εκτιμά ότι το ένα τρίτο των ασθενειών που αντιμετωπίζει σήμερα η ανθρωπότητα συνιστά αποτέλεσμα
της παρατεταμένης έκθεσης του ανθρώπινου οργανισμού
στην υφιστάμενη περιβαλλοντική ρύπανση. Παρόλα αυτά,
η πλειονότητα των ασθενειών που σχετίζονται με την
περιβαλλοντική ρύπανση, δεν είναι εύκολα εντοπίσιμες
και υπάρχει η υπόνοια ότι μπορεί να εισβάλλουν στον ανθρώπινο οργανισμό σε μικρή ηλικία, αλλά να κάνουν την
εμφάνισή τους με κλινικές εκδηλώσεις κατά τη διάρκεια
της ενήλικης ζωής του ατόμου.3
Ο ΠΟΥ εκτιμά ότι το έτος 2012 έχασαν τη ζωή τους
περίπου 7 εκατομμύρια άνθρωποι εξαιτίας της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Δηλαδή, σύμφωνα με τον ΠΟΥ,
ένας στους 8 από τους συνολικούς παγκόσμιους θανάτους οφείλεται στην έκθεση των ανθρώπων στην
ατμοσφαιρική ρύπανση. Τα εν λόγω ευρήματα επισκιάζουν τις προηγούμενες εκτιμήσεις και επιβεβαιώνουν
ότι η ατμοσφαιρική ρύπανση αποτελεί πλέον έναν από
τους σημαντικότερους περιβαλλοντικούς κινδύνους για
την παγκόσμια ανθρώπινη υγεία.4 Τα νέα στοιχεία, που
έφεραν στο φως οι μελέτες του ΠΟΥ, αποκαλύπτουν
μια ισχυρότερη σύνδεση μεταξύ της ατμοσφαιρικής
ρύπανσης και των καρδιαγγειακών παθήσεων, όπως τα
εγκεφαλικά επεισόδια και η ισχαιμική καρδιακή νόσος,
καθώς και μεταξύ της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και
του καρκίνου. Τα ευρήματα αυτά προστίθενται στις
ήδη γνωστές επιδράσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
στο αναπνευστικό σύστημα του ανθρώπου, με την ανάπτυξη αναπνευστικών νοσημάτων, περιλαμβανομένων
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των οξέων αναπνευστικών λοιμώξεων και των χρόνιων
αποφρακτικών πνευμονικών παθήσεων.4
Η κλιματική αλλαγή αποτελεί μια άλλη συνιστώσα
της υπάρχουσας περιβαλλοντικής κρίσης και αποτελεί
έναν ακόμη σημαντικό παράγοντα, που απειλεί τον
ανθρώπινο οργανισμό. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα
και η συνεχώς αυξανόμενη θερμοκρασία της γήινης
επιφάνειας οδηγούν στην αύξηση των προβλημάτων
υγείας των ανθρώπων στις αναπτυσσόμενες χώρες.5
Για παράδειγμα, οι καύσωνες έχουν τη δυνατότητα να
οδηγήσουν τον ανθρώπινο οργανισμό σε θερμοπληξία
και αφυδάτωση και αποτελούν την πιο κοινή αιτία θανάτων σχετιζόμενων με τον καιρό, ενώ, ταυτόχρονα, η
υπερβολική ζέστη ενδέχεται να επηρεάσει περισσότερο
τους πληθυσμούς των βόρειων γεωγραφικών πλατών,
όπου οι άνθρωποι είναι λιγότερο προετοιμασμένοι για να
αντιμετωπίσουν τις υπερβολικές θερμοκρασίες.6 Παράλληλα, η κορύφωση της κλιματικής αλλαγής έχει οδηγήσει
στην αύξηση της επίπτωσης αρκετών νοσημάτων, όπως
η ελονοσία, ο δάγκειος πυρετός και διάφορες διαρροϊκές ασθένειες. Ειδικότερα, τα τροφιμογενή νοσήματα,
τα νοσήματα που μεταδίδονται μέσω νερού και αέρα,
καθώς και τα νοσήματα που μεταδίδονται μέσω φορέων
(π.χ. έντομα) φαίνεται να μολύνουν όλο και μεγαλύτερο
μέρος των ανθρώπων και ειδικότερα τους κατοίκους
των αναπτυσσόμενων χωρών του πλανήτη μας. Στον
πίνακα 1 απεικονίζονται ο αριθμός των ακραίων καιρικών
συμβάντων, ο αριθμός των θανάτων και ο αριθμός των
ατόμων που επηρεάστηκαν από τα ακραία κλιματικά

φαινόμενα, κατά τη διάρκεια των δεκαετιών 1980 και
1990, ανά γεωγραφική περιοχή. Από τα δεδομένα του
εν λόγω πίνακα εξάγεται το συμπέρασμα ότι ο αριθμός
των ακραίων καιρικών συμβάντων αυξήθηκε κατά τη
δεκαετία του 1990, ενώ ανοδική πορεία παρουσίασε και
ο αριθμός των ανθρώπων που επηρεάστηκαν από τα
ακραία κλιματικά φαινόμενα, κατά τη διάρκεια της ίδιας
δεκαετίας, σε σύγκριση με τους αντίστοιχους αριθμούς της
δεκαετίας του 1980. Ωστόσο, ελάχιστη φαίνεται να είναι
η μείωση του αριθμού των θανάτων ανάμεσα σε αυτές
τις δύο δεκαετίες. Συνεπώς, με την πάροδο των ετών, ο
ανθρώπινος οργανισμός βάλλεται όλο και περισσότερο
από τις ακραίες κλιματικές αλλαγές του πλανήτη μας.7
Συνακόλουθα, η εξασθένηση του στρατοσφαιρικού
όζοντος, φαίνεται ότι έχει δυσμενείς επιπτώσεις στον ανθρώπινο οργανισμό, καθώς η παρατεταμένη έκθεση του
ανθρώπου στην υπεριώδη ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να
οδηγήσει στην εμφάνιση καρκίνου του δέρματος, ακόμη
και καταρράκτη.8 Από την άλλη πλευρά, οι αυξημένες
συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικού όζοντος μπορούν να καταπονήσουν το αναπνευστικό σύστημα των ανθρώπων,
είτε εγείροντας την εμφάνιση αναπνευστικών νοσημάτων
είτε επιδεινώνοντας κάποιο ήδη υπάρχον αναπνευστικό
πρόβλημα, όπως τις κρίσεις άσθματος.6
Η πλειονότητα των ανθρώπων θεωρεί ότι η ηχορύπανση καταπονεί, εξ ολοκλήρου, το αισθητήριο όργανο
της ακοής μας. Παρόλα αυτά, μελέτες αποκαλύπτουν ότι
η ηχορύπανση ενδέχεται να επιβαρύνει και το καρδιαγγειακό σύστημα του ανθρώπου μέσα από την αύξηση της

Πίνακας 1. Οι αριθμοί των ακραίων καιρικών συμβάντων, των θανάτων και των ατόμων που επηρεάστηκαν από τα ακραία κλιματικά φαινόμενα
κατά τη διάρκεια των δεκαετιών 1980 και 1990
Δεκαετία του 1980
Γεωγραφικές
περιοχές

Δεκαετία του 1990
Ακραία καιρικά Θάνατοι
συμβάντα
(χιλιάδες)

Άτομα που
επηρεάστηκαν
(εκατομμύρια)

Ακραία καιρικά
συμβάντα

Θάνατοι
(χιλιάδες)

Άτομα που
επηρεάστηκαν
(εκατομμύρια)

Αφρική
Ανατολική Ευρώπη

243
66

417
2

137,8
0,1

247
150

10
5

104,3
12,4

Ανατολική
Μεσόγειος

94

162

17,8

139

14

36,1

Λατινική Αμερική
και Καραϊβική

265

12

54,1

298

59

30,7

Νοτιοανατολική Ασία

242

54

850,5

286

458

427,4

Δυτικός Ειρηνικός

375

36

273,1

381

48

1.199,8

Αναπτυσσόμενες
χώρες

563

10

2,8

577

6

40,8

1.848

692

1.336

2.078

601

1.851

Συνολικά
Πηγή: WHO7
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πίεσης του αίματος και των καρδιακών παλμών.9
Η υπάρχουσα συσχέτιση ανάμεσα στο περιβάλλον και
τον ανθρώπινο οργανισμό, όπως αυτή καταδεικνύεται
από τη διεθνή βιβλιογραφία, αποτέλεσε απαρχή για τη
σύνταξη της παρούσας ανασκόπησης. Η αρχική υπόθεση
βασίστηκε στο γεγονός ότι το σύνολο των συνιστωσών
της υφιστάμενης περιβαλλοντικής κρίσης επιβαρύνει
σημαντικά τον ανθρώπινο οργανισμό, διαταράσσοντας
την εύρυθμη λειτουργία του.

Υλικό και Μέθοδος
Πηγές δεδομένων
Πραγματοποιήθηκε αναζήτηση στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων PubMed, Scopus, Cinahl και ScienceDirect
για την αναγνώριση σχετικών μελετών, οι οποίες είχαν
δημοσιευτεί στην αγγλική γλώσσα μέχρι και το Μάρτιο
του 2014.

Εξαγωγή δεδομένων
Η στρατηγική αναζήτησης στις προαναφερόμενες
ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων βασίστηκε στη χρήση
των ακόλουθων όρων (λέξεις-κλειδιά): «Κλιματική αλλαγή»,
«ατμοσφαιρική ρύπανση», «ρύπανση νερού», «ρύπανση
εδάφους», «ηχορύπανση», «καρδιαγγειακό σύστημα»,
«αναπνευστικό σύστημα», «αιμοποιητικό σύστημα»,
«επιδερμίδα», «ακοή», «όραση», «νοσήματα και φορείς».
Ανασκοπήθηκαν μόνο έγκριτα επιστημονικά άρθρα.
Πιο συγκεκριμένα, ανασκοπήθηκαν οι τίτλοι και οι
περιλήψεις προς αποκλεισμό των εμφανών άσχετων
μελετών. Ακολούθως, έγινε καταγραφή των βασικότερων
χαρακτηριστικών των μελετών σε ένα προσχεδιασμένο
έντυπο, ώστε να είναι εφικτή η σύγκρισή τους. Συγκεκριμένα, καταγράφονταν το όνομα του πρώτου συγγραφέα,
τα χωροχρονικά στοιχεία, το αντικείμενο της μελέτης, το
μελετώμενο δείγμα, το είδος της μελέτης και τα βασικά
ευρήματα της εκάστοτε έρευνας. Στη συνέχεια, τέθηκαν
κριτήρια ένταξης και αποκλεισμού των υπό αξιολόγηση
μελετών. Οι περιλήψεις θεωρήθηκαν επιλέξιμες για την
πλήρη εξαγωγή δεδομένων, αν η μελέτη πληρούσε τα
ακόλουθα κριτήρια ένταξης:
• Αναφερόταν συσχετισμός ανάμεσα στις συνιστώσες
της περιβαλλοντικής κρίσης και στο καρδιαγγειακό,
το αναπνευστικό και το αιμοποιητικό σύστημα, την
ανθρώπινη επιδερμίδα και τα αισθητήρια όργανα της
ακοής και της όρασης.
• Αναφερόταν συσχετισμός ανάμεσα στην περιβαλλοντική κρίση και τη συχνότητα εμφάνισης τροφιμογενών
Volume 54, No 2, April - June 2015

νοσημάτων, νοσημάτων που μεταδίδονται μέσω νερού,
φορέων και αέρα.
Από την άλλη πλευρά, στην παρούσα ανασκόπηση
δε συμπεριλήφθηκαν μελέτες, στις οποίες δεν υπήρχε
σαφής και ξεκάθαρη ανάδειξη της υπάρχουσας συσχέτισης
ανάμεσα στην περιβαλλοντική κρίση και τον ανθρώπινο
οργανισμό.

Αποτελέσματα
Το διάγραμμα ροής (εικόνα 1) απεικονίζει τα βήματα
της παρούσας ανασκόπησης. Από την ηλεκτρονική αναζήτηση εντοπίστηκαν 86 μελέτες, από τις οποίες μόνο
οι 31 συμπεριλήφθηκαν στην ανασκόπηση, έπειτα από
εφαρμογή των κριτηρίων ένταξης και αποκλεισμού, που
είχαν τεθεί αρχικά.
Από το σύνολο των 31 μελετών, που ανασκοπήθηκαν,
7 μελέτες εκτίμησαν την επίδραση της περιβαλλοντικής
κρίσης στο καρδιαγγειακό σύστημα των ανθρώπων, από τις
οποίες οι 3 διερεύνησαν τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής
ρύπανσης,10-12 η μία μελέτησε την επίδραση της κλιματικής αλλαγής13 και οι 3 διερεύνησαν την επίδραση της
ηχορύπανσης.14-16 Από τις 31 μελέτες, 4 διερεύνησαν την
επίδραση της περιβαλλοντικής κρίσης στο αναπνευστικό
σύστημα των ανθρώπων, από τις οποίες οι 3 εκτίμησαν
τις επιπτώσεις της ατμοσφαρικής ρύπανσης17-19 και η
μία μελέτησε την επίδραση της κλιματικής αλλαγής.20
Συνακόλουθα, από τις ανασκοπηθείσες μελέτες, 4 εκτίμησαν την επίδραση της περιβαλλοντικής κρίσης στο
αιμοποιητικό σύστημα,3,21-23 4 εκτίμησαν την επίδραση της
περιβαλλοντικής κρίσης στην ανθρώπινη επιδερμίδα,24-27
2 μελέτησαν τις επιπτώσεις της περιβαλλοντικής κρίσης
στο αισθητήριο όργανο της ακοής,28,29 2 μελέτησαν την
επίδραση της περιβαλλοντικής κρίσης στο αισθητήριο
όργανο της όρασης,30,31 μία εκτίμησε την επίδραση της
περιβαλλοντικής κρίσης στα τροφιμογενή νοσήματα,32
3 εκτίμησαν την επίδραση της περιβαλλοντικής κρίσης
στα νοσήματα που μεταδίδονται μέσω του νερού,33-35 3
μελέτησαν την επίδραση της περιβαλλοντικής κρίσης
στα νοσήματα που μεταδίδονται μέσω φορέων36-38 και
μία εκτίμησε την επίδραση της περιβαλλοντικής κρίσης
στα νοσήματα που μεταδίδονται μέσω του αέρα.39

Οι επιπτώσεις της περιβαλλοντικής κρίσης
στο καρδιαγγειακό σύστημα
Στον πίνακα 2 παρουσιάζονται πληροφορίες σχετικά
με τις 7 μελέτες που διερεύνησαν την επίδραση της
περιβαλλοντικής κρίσης στο καρδιαγγειακό σύστημα.
Αναλυτικότερα, δύο μελέτες10,12 διερεύνησαν την από-
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Περιβαλλοντική Κρίση ΚΑΙ Ανθρώπινοσ Οργανισμόσ

Εικόνα 1. Διάγραμμα ροής της συστηματικής ανασκόπησης.

κριση της καρδιακής λειτουργίας σε ζώντες οργανισμούς,
όταν οι τελευταίοι εκτίθενται σε υψηλές συγκεντρώσεις
ατμοσφαιρικών ρύπων. Οι μελέτες κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η έκθεση των ζώντων οργανισμών σε υψηλές
συγκεντρώσεις αιωρούμενων σωματιδίων αεροδυναμικής διαμέτρου <2,5 μm (ΡΜ2,5) και καυσαερίων (ΡΜ2,5
συγκέντρωσης 500 μg/m3) σχετίζεται με αύξηση της
μεταβλητότητας του καρδιακού ρυθμού. Παράλληλα,
υφίσταται ένας βαθμός ετερογένειας ανάμεσα στις επιπτώσεις των διαφόρων ατμοσφαιρικών ρύπων (αιωρούμενα
σωματίδια [PΜ], όζον [O3], μονοξείδιο του άνθρακα [CO],
διοξείδιο του άνθρακα [CO2], φορμαλδεΰδη, διοξείδιο
του αζώτου [NO2], οξείδια του αζώτου [NOx]), καθώς οι
εκπομπές όζοντος και φορμαλδεΰδης σχετίζονται με
μειωμένη μεταβλητότητα του καρδιακού ρυθμού (ειδικά
της υψηλής φασματικής συχνότητας της μεταβλητότητας
του καρδιακού ρυθμού [ΗF]).10 Ακόμη, σύμφωνα με τους
Sang et al,11 η διακύμανση της συγκέντρωσης του διοξει-
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δίου του θείου (SO2) μεταξύ 14 και 28 mg/m3 οδήγησε σε
αυξημένη παραγωγή των προφλεγμονωδών ενζύμων ΕΤ-1
(ενδοθηλίνη-1), iNOS (επαγωγική συνθετάση του νιτρικού
οξειδίου), ICAM-1 (μόριο ενδοκυτταρικής προσκόλλησης-1), COX-2 (κυκλοοξυγενάση-2), με άμεσο επακόλουθο
την προσκόλληση μεγάλου αριθμού λευκοκυττάρων στο
ενδοθηλιακό αγγειακό τοίχωμα και την ενίσχυση της
βλάβης των εγκεφαλικών αγγείων.
Αναφορικά με την επίδραση της κλιματικής αλλαγής
στο καρδιαγγειακό σύστημα, σε μια μελέτη περίπτωσης13
βρέθηκε ότι το ποσοστό θνητότητας από καρδιαγγειακές
παθήσεις αναμένεται να ενισχυθεί κατά 0,226%, με αύξηση
της διακύμανσης της θερμοκρασίας κατά 1%.
Οι μελέτες14-16 που διερεύνησαν την επίδραση της
ηχορύπανσης στο καρδιαγγειακό σύστημα κατέδειξαν
ότι η περιβαλλοντική ηχορύπανση, όπως ο θόρυβος της
οδικής κυκλοφορίας και των αεροσκαφών επιδρούν στο
καρδιαγγειακό σύστημα με αύξηση της πίεσης του αίμα-
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ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ – SYSTEMATIC REVIEW
Καραγκούνη Η. και συν.
Πίνακας 2. Μελέτες που διερευνούν την επίδραση της περιβαλλοντικής κρίσης στο καρδιαγγειακό σύστημα των ανθρώπων
Συντάκτες

Χωροχρονικά
στοιχεία

Αντικείμενο μελέτης

Μελετώμενο
δείγμα

Είδος μελέτης Βασικά ευρήματα

Μελέτες σχετικά με την επίδραση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
Shields et al

16 ερευνητές
Μεξικό: 11-23 Φε- Έκθεση στους ατμοσφαιριβρουαρίου 2002 κούς ρύπους της κυκλοφορί- ηλικίας 22-56
ας των οχημάτων και μεταβο- ετών
λές του καρδιακού ρυθμού

Carll et al12

Κίνγκστον, Νέα
Υόρκη

Η απόκριση της καρδιακής
λειτουργίας απέναντι στην
εισπνοή καυσαερίων

Πειραματική
Ηλικιωμένοι
μελέτη
αρουραίοι,
επιρρεπείς στην
ανάπτυξη καρδιακής ανεπάρκειας

Η έκθεση σε καυσαέρια
πετρελαιοκινητήρων αυξάνει τη μεταβλητότητα του
καρδιακού ρυθμού

Sang et al11

Κίνα

Αρσενικοί αρου- Πειραματική
Η επίδραση των εκπομπών
μελέτη
SO2 στην ανάπτυξη αγγειακών ραίοι Wistar
βλαβών, με επακόλουθη την
εκδήλωση ισχαιμικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου

Η διακύμανση της συγκέντρωσης του SO2 μεταξύ 14
και 28 mg/m3 οδήγησε σε
ενίσχυση της βλάβης των
εγκεφαλικών αγγείων

Liao et al13

13 περιοχές της
Ταϊβάν: Ιανουάριος 1971- Δεκέμβριος 2006

Η επίδραση της κλιματικής
αλλαγής στις καρδιακές
παθήσεις που σχετίζονται
με αιμοφόρα αγγεία και
στην υπέρταση, καθώς και η
εκτίμηση των οικονομικών
ζημιών

10

Panel Study

Η έκθεση σε αιωρούμενα
σωματίδια συνεισφέρει σε
αλλαγές στη μεταβλητότητα
του καρδιακού ρυθμού

Μελέτες σχετικά με την επίδραση της κλιματικής αλλαγής
Μελέτη περίΜηνιαίος
πτωσης
αριθμός θανόντων, λόγω
καρδιαγγειακών
νοσημάτων και
οι επικρατούσες κλιματικές
συνθήκες

Το ποσοστό θνησιμότητας από καρδιαγγειακές
παθήσεις θα αυξηθεί κατά
0,226% με αύξηση της
διακύμανσης της θερμοκρασίας κατά 1%

Μελέτες σχετικά με την επίδραση της ηχορύπανσης
Barregard et al

Lerum, Σουηδία:
2004

Εκτίμηση της σχέσης ανάμεσα στην υπέρταση και στον
κυκλοφοριακό θόρυβο

Maschke15

Γερμανία

Οι επιπτώσεις του περιβαλλο- 20 σχετικές
Ανασκόπηση
ντικού θορύβου στο καρδιαγ- επιδημιολογικές
γειακό σύστημα στη Γερμανία μελέτες

Floud et al14

Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία,
Ολλανδία, Σουηδία, Ελλάδα και
Ιταλία: 2004-2006

Εκτίμηση της σχέσης ανάμεσα
στην έκθεση στο θόρυβο των
αεροσκαφών και της οδικής
κυκλοφοριακής συμφόρησης
και στις καρδιακές παθήσεις
και την εμφάνιση εγκεφαλικών επεισοδίων

16
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1.953 άτομα
ηλικίας 18-75
ετών

Κοορτική
μελέτη

2.404 άνδρες και Συγχρονική
μελέτη
2.457 γυναίκες
ηλικίας 45-70
ετών
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Υπάρχει θετική συσχέτιση
ανάμεσα στον θόρυβο της
οδικής κυκλοφορίας και
στον κίνδυνο ανάπτυξης
υπέρτασης (κυρίως στους
άνδρες)
Η περιβαλλοντική ηχορύπανση επιδρά στο καρδιαγγειακό σύστημα με αύξηση
της πίεσης του αίματος,
υπέρταση και κίνδυνο
εμφράγματος
Παρατηρήθηκε στατιστικά
σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στο θόρυβο των αεροσκαφών και στις καρδιακές
παθήσεις και τα εγκεφαλικά
επεισόδια, στους κατοίκους
των μελετώμενων περιοχών
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τος, του κινδύνου ανάπτυξης υπέρτασης, εμφράγματος,
εγκεφαλικών επεισοδίων και, γενικά, καρδιαγγειακών
παθήσεων. Ειδικότερα, ο επιπολασμός της υπέρτασης,
για τα υψηλότερα επίπεδα θορύβου οδικής κυκλοφορίας
(56-70 dB) αυξήθηκε, όταν η ανάλυση περιορίστηκε στα
άτομα που εκτίθεντο καθημερινά, εξαιτίας του αυτοκινητόδρομου και του σιδηρόδρομου, σε επίπεδα ήχου
≥45 dB για μεγάλο χρονικό διάστημα και ειδικά κατά τη
λανθάνουσα περίοδο πριν από την ιατρική διάγνωση
της υπέρτασης.16

Οι επιπτώσεις της περιβαλλοντικής κρίσης
στο αναπνευστικό σύστημα
Στον πίνακα 3 παρουσιάζονται πληροφορίες σχετικά με 4 μελέτες που διερεύνησαν την επίδραση της
περιβαλλοντικής κρίσης στο αναπνευστικό σύστημα.
Μια οικολογική μελέτη19 διερεύνησε την επίδραση της
εξωτερικής ατμοσφαιρικής ρύπανσης, που σχετίζεται με
την κυκλοφοριακή συμφόρηση, στη δημόσια υγεία και
ανέδειξε την ατμοσφαιρική ρύπανση ως γενεσιουργό

Πίνακας 3. Μελέτες που διερευνούν την επίδραση της περιβαλλοντικής κρίσης στο αναπνευστικό σύστημα των ανθρώπων
Συντάκτες

Χωροχρονικά
στοιχεία

Αντικείμενο μελέτης

Μελετώμενο δείγμα

Είδος μελέτης

Βασικά ευρήματα

Μελέτες σχετικά με την επίδραση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
Οικολογική
Θνησιμότητα (ενήλικες
>30 ετών), νοσοκομειακές μελέτη
εισαγωγές καρδιοαναπνευστικής αιτιολογίας
(όλες οι ηλικίες), συχνότητα εμφάνισης χρόνιας
βρογχίτιδας (άτομα >25
ετών), επεισόδια βρογχίτιδας σε παιδιά (<15 ετών),
ημέρες περιορισμένης
δραστηριότητας (ενήλικες >20 ετών) και κρίσεις
άσθματος σε ενήλικες και
παιδιά

Στην ατμοσφαιρική
ρύπανση, εξαιτίας της
κυκλοφοριακής συμφόρησης αποδίδονται
>25.000 νέες περιπτώσεις χρόνιας βρογχίτιδας
(ενήλικες), >290.000
επεισόδια βρογχίτιδας
(παιδιά) και περισσότερες από μισό εκατομμύριο κρίσεις άσθματος

Künzli et al

Αυστρία, Γαλλία
και Ελβετία: συλλογή δεδομένων
από το 1996

Η επίδραση της εξωτερικής ατμοσφαιρικής
ρύπανσης που σχετίζεται με την κυκλοφοριακή συμφόρηση στη
δημόσια υγεία

Mehta et al18

Ελβετία: 20012003

Υπάρχουσα σχέση ανά- 8.047 από τους συμμεμεσα στην επαγγελμα- τέχοντες της αρχικής
τική έκθεση σε σκόνες, κοορτικής μελέτης
αέρια και αναθυμιάσεις
και στη συχνότητα
εμφάνισης ΧΑΠ

Κοορτική μελέτη

Η επαγγελματική έκθεση
σε μεγάλες συγκεντρώσεις αέριων ρύπων
σχετίζεται στατιστικώς
σημαντικά με την εμφάνιση νέων περιπτώσεων
ΧΑΠ

Altuğ et al17

Εσκισεχίρ, Τουρκία: Ιανουάριος
2008-Μάιος
2009

Εκτίμηση των επιπτώ- 1.880 παιδιά, ηλικίας 9-13
ετών
σεων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην
πνευμονική λειτουργία
και στην εμφάνιση συμπτωμάτων άσθματος,
ρινίτιδας και εκζέματος
σε παιδιά

Κοορτική μελέτη

Παρατηρήθηκε μείωση της πνευμονικής
λειτουργίας, ανάμεσα
στα κορίτσια, η οποία
συσχετίστηκε με αυξημένες συγκεντρώσεις
ατμοσφαιρικού όζοντος,
ιδιαίτερα κατά την εποχή
του καλοκαιριού

19

Μελέτες σχετικά με την επίδραση της κλιματικής αλλαγής
Beggs και
Bambrick20

Αυστραλία

Η συνεισφορά της
κλιματικής αλλαγής
στην παγκόσμια αύξηση των περιπτώσεων
άσθματος

Σχετική υπάρχουσα βιβλι- Ανασκόπηση
ογραφία (62 επιστημονικά
άρθρα)

Οι συνιστώσες της κλιματικής αλλαγής πυροδοτούν την εμφάνιση νέων
περιπτώσεων άσθματος

ΧΑΠ: Χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια
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παράγοντα εμφάνισης >25.000 νέες περιπτώσεις χρόνιας βρογχίτιδας (στους ενήλικες), >290.000 επεισοδίων
βρογχίτιδας (στα παιδιά) και περισσοτέρων από μισό εκατομμύριο κρίσεων άσθματος. Το έτος 2012 δημοσιεύτηκε
μια κοορτική μελέτη,18 η οποία κατέληξε στο συμπέρασμα
ότι η επαγγελματική έκθεση σε μεγάλες συγκεντρώσεις
αέριων ρύπων σχετίζεται στατιστικώς σημαντικά με την
εμφάνιση νέων περιπτώσεων χρόνιας αποφρακτικής
πνευμονοπάθειας. Τέλος, αναφορικά με την επίδραση της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης στο αναπνευστικό σύστημα,
οι Altuğ et al17 παρατήρησαν μείωση της πνευμονικής
λειτουργίας, ανάμεσα στα κορίτσια, η οποία συσχετίστηκε
με αυξημένες συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικού όζοντος,
ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια των καλοκαιρινών μηνών.
Σχετικά με την επίδραση της κλιματικής αλλαγής στο
αναπνευστικό σύστημα, μια ανασκόπηση20 της υπάρχου-

σας σχετικής βιβλιογραφίας κατέληξε στο συμπέρασμα
ότι οι συνιστώσες της κλιματικής αλλαγής μπορούν να
εγείρουν την εμφάνιση νέων περιπτώσεων άσθματος,
στον ανθρώπινο πληθυσμό.

Οι επιπτώσεις της περιβαλλοντικής κρίσης
στο αιμοποιητικό σύστημα
Στον πίνακα 4 παρουσιάζονται πληροφορίες σχετικά
με 4 μελέτες που διερεύνησαν την επίδραση της περιβαλλοντικής κρίσης στο αιμοποιητικό σύστημα. Ειδικότερα,
μια πιλοτική μελέτη3 διερεύνησε την υπάρχουσα σχέση
ανάμεσα στην περιβαλλοντική ρύπανση και τη δημόσια
υγεία, λαμβάνοντας περιβαλλοντικά δείγματα (εδαφικό
χώμα και νερό) και εξετάζοντας ιατρικά 328 παιδιά και
εφήβους της μελετώμενης περιοχής. Παρόμοια εργαζόμενη, μια πειραματική μελέτη22 διερεύνησε τις επιδράσεις,

Πίνακας 4. Μελέτες που διερευνούν την επίδραση της περιβαλλοντικής κρίσης στο αιμοποιητικό σύστημα των ανθρώπων
Συντάκτες Χωροχρονικά
στοιχεία

Αντικείμενο μελέτης

Μελετώμενο δείγμα

Είδος μελέτης

Βασικά ευρήματα

UNEP3

Δανδόρα, Ναϊρόμπι, Κένυα

Ανάδειξη της σχέσης ανάμεσα στην περιβαλλοντική
ρύπανση και τη δημόσια
υγεία

Πιλοτική μελέτη
Περιβαλλοντικά δείγματα (εδαφικό χώμα και
νερό) και 328 παιδιά και
έφηβοι της περιοχής

Αναδείχθηκε η σύνδεση
μεταξύ της εδαφικής
ρύπανσης, με βαρέα μέταλλα, και της εμφάνισης
αιματολογικών διαταραχών και αναπνευστικών
νοσημάτων στον εκτιθέμενο πληθυσμό

Kim et al21

Κορέα: 2007

Προσδιορισμός των
επιπέδων μολύβδου στο
αίμα των ατόμων που
κατοικούν κοντά σε 350
εγκαταλελειμμένα μεταλλωρυχεία

Κοορτική μελέτη
14.849 άτομα (14.132
κάτοικοι πλησίον των
μεταλλωρυχείων και
717 κάτοικοι 8 περιοχών
ελέγχου)

Η συγκέντρωση μολύβδου
στο αίμα των κατοίκων
πλησίον των μεταλλωρυχείων ήταν υψηλότερη
από εκείνη των κατοίκων
των περιοχών ελέγχου

Lin et al23

Κίνα: 2007

Η επίδραση της περιβαλλοντικής ρύπανσης
μολύβδου στα επίπεδα
μολύβδου στο αίμα των
παιδιών

379 παιδιά (<15 ετών)
που κατοικούσαν κοντά
σε ορυχεία μολύβδου
και μονάδες επεξεργασίας και 61 παιδιά
που κατοικούσαν σε
άλλες περιοχές (ομάδα
ελέγχου)

Udem et
al22

Νιγηρία

Οι επιδράσεις που θα
μπορούσε να επιφέρει η
κατανάλωση μολυσμένου
νερού με πετρέλαιο στις
αιματολογικές και τις
βιοχημικές παραμέτρους
του ορού των ζώντων
οργανισμών

20 ποντίκια albino
Πειραματική
Wistar (βάρους 30-45 g) μελέτη
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Κοορτική μελέτη Η βιομηχανία μολύβδου
προκαλεί σημαντική
περιβαλλοντική ρύπανση,
η οποία οδηγεί σε αύξηση
των συγκεντρώσεων
μολύβδου στο αίμα των
παιδιών που κατοικούν
στις περιοχές έκθεσης
Το μολυσμένο νερό με
πετρέλαιο ή παράγωγα
αυτού ακόμη και στις
χαμηλότερες δυνατές
συγκεντρώσεις μπορεί
να επιφέρουν δυσμενείς
επιπτώσεις στο αιμοποιητικό σύστημα των ζώντων
οργανισμών
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που θα μπορούσε να επιφέρει η κατανάλωση μολυσμένου
νερού με πετρέλαιο στις αιματολογικές και τις βιοχημικές
παραμέτρους του ορού 20 ποντικών albino Wistar (βάρους
30-45 g). Οι προαναφερόμενες μελέτες βρήκαν, αμφότερες,
ότι οι συνιστώσες της περιβαλλοντικής κρίσης (εδαφική
και υδατική ρύπανση) διαταράσσουν την ομαλή λειτουργία του αιμοποιητικού συστήματος, με την εμφάνιση
αιματολογικών διαταραχών στον εκτιθέμενο πληθυσμό.
Μια κοορτική μελέτη21 διερεύνησε τα επίπεδα μολύβδου στο αίμα 14.849 ατόμων, από τα οποία 14.132 άτομα
κατοικούσαν κοντά σε 350 εγκαταλελειμμένα μεταλλωρυχεία και 717 κατοικούσαν σε 8 περιοχές ελέγχου. Σε
παρόμοιο μοτίβο ερευνητικής μεθοδολογίας κινήθηκε και
μια άλλη ομάδα ερευνητών,23 που μελέτησε τα επίπεδα
μολύβδου στο αίμα 379 παιδιών (ηλικίας <15 ετών), τα
οποία κατοικούσαν κοντά σε ορυχεία μολύβδου και μονάδες επεξεργασίας και 61 παιδιών που κατοικούσαν σε
άλλες περιοχές (ομάδα ελέγχου). Αμφότερες οι έρευνες
βρήκαν ότι η ανθρώπινη έκθεση σε βαρέα μέταλλα και
ειδικότερα στο μόλυβδο, εξαιτίας της εδαφικής ρύπανσης, οδήγησε σε υψηλά επίπεδα μολύβδου στο αίμα των
εκτιθέμενων ατόμων.

Οι επιπτώσεις της περιβαλλοντικής κρίσης
στην ανθρώπινη επιδερμίδα
Στον πίνακα 5 παρουσιάζονται πληροφορίες σχετικά
με 4 μελέτες που διερεύνησαν την επίδραση της περιβαλλοντικής κρίσης στην ανθρώπινη επιδερμίδα. Πιο
συγκεκριμένα, 3 ανασκοπήσεις της υπάρχουσας, σχετικής, βιβλιογραφίας24-26 υποστήριξαν ότι το περιβάλλον
και κυρίως η κλιματική αλλαγή επιδρούν αυξητικά στον
επιπολασμό των δερματικών προβλημάτων και των αλλεργικών παθήσεων. Σύμφωνα με τους Augustin et al,24
η συνεχώς αυξανόμενη θερμοκρασία της γήινης επιφάνειας οδηγεί στη χρονική παράταση των θερμών μηνών
του έτους, με επακόλουθο την επιμήκυνση της χρονικής
περιόδου της εποχιακής γύρης και την παρατεταμένη έκθεση των ατόμων σε αυτή, οδηγώντας πιθανόν, σε κάποιο
είδος δερματικής αλλεργικής αντίδρασης. Συνακόλουθα,
σύμφωνα με τους Grover και Rajeshwari25 ο συνδυασμός
υψηλών θερμοκρασιών και υγρασίας οδηγεί στην αύξηση
των δερματικών μυκητιάσεων (δερματόφυτα), ενώ οι
αυξημένες περιβαλλοντικές θερμοκρασίες φαίνεται ότι
αποτελούν έναν επιπρόσθετο κίνδυνο ανάπτυξης δερματικής ακμής, καθώς οι σμηγματογόνοι αδένες εκκρίνουν
περίσσειες ποσότητες σμήγματος. Παράλληλα, η ηλιακή

Πίνακας 5. Μελέτες που διερευνούν την επίδραση της περιβαλλοντικής κρίσης στην ανθρώπινη επιδερμίδα
Συντάκτες

Χωροχρονικά
στοιχεία

Αντικείμενο μελέτης

Μελετώμενο
δείγμα

Είδος μελέτης

Βασικά ευρήματα

Augustin et
al24

Γερμανία

Η επίδραση της κλιματικής
αλλαγής στον επιπολασμό
των δερματικών ασθενειών
και των αλλεργιών

320 δημοσιεύσεις

Συστηματική
ανασκόπηση

Οι συνιστώσες της κλιματικής αλλαγής επιδρούν αυξητικά στον επιπολασμό
των δερματικών και των
αλλεργικών παθήσεων

Lee et al27

Ταϊβάν: Οκτώβριος
1995- Μάιος 1996

1.139.452 παιδιά, Κοορτική μελέτη
Διερεύνηση της σχέσης
ηλικίας 12-14
ανάμεσα στην εμφάνιση
παιδικού δερματικού εκζέμα- ετών
τος και στην ατμοσφαιρική
ρύπανση, που σχετίζεται με
την οδική κυκλοφοριακή
συμφόρηση, καθώς και το
κλίμα

Ύπαρξη συσχέτισης ανάμεσα στην εμφάνιση εκζέματος και στην έκθεση σε
ατμοσφαιρικούς ρυπαντές,
όπως τα NOx και το CO,
τόσο στα αγόρια όσο και
στα κορίτσια

English et al26 Ηνωμένο Βασίλειο

Η επίδραση του περιβάλλοντος στην ανθρώπινη
επιδερμίδα

32 επιστημονικά Βιβλιογραφική
άρθρα
ανασκόπηση

Το περιβάλλον μπορεί να
συντελέσει στην εμφάνιση
αρκετών δερματικών προβλημάτων (π.χ. δερματίτιδα, σκληρόδερμα κ.ά.)

Grover και
Rajeshwari25

Οι επιπτώσεις της υπερθέρμανσης του πλανήτη στις
διαταραχές του δέρματος

14 επιστημονικά Ανασκόπηση
άρθρα

Οι συνεχώς αυξανόμενες θερμοκρασίες της
ατμόσφαιρας οδηγούν
σε αρκετές δερματικές
διαταραχές

122

Ινδία

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΗ Τόμος 54, Τεύχος 2, Απρίλιος - Ιούνιος 2015

ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ – SYSTEMATIC REVIEW
Καραγκούνη Η. και συν.
ακτινοβολία και ειδικότερα οι υπεριώδεις ακτινοβολίες
του ήλιου (UVA, UVB) διαδραματίζουν κυρίαρχο ρόλο στην
ανάπτυξη διαφόρων μορφών δερματικού καρκίνου, όπως
βασικοκυτταρικού καρκινώματος, πλακώδους καρκινώματος, προκαρκινικών αλλοιώσεων και ενδοεπιδερμικής
νεοπλασίας του Bowen.26
Στην παρούσα ανασκόπηση συμπεριλήφθηκε και
μια κοορτική μελέτη,27 η οποία διερεύνησε τη σχέση
ανάμεσα στην εμφάνιση παιδικού δερματικού εκζέματος και την ατμοσφαιρική ρύπανση, που σχετίζεται με
την οδική κυκλοφοριακή συμφόρηση και το κλίμα σε
1.139.452 μαθητές (ηλικίας 12-14 ετών) 800 σχολείων
σε 24 περιοχές της Ταϊβάν. Από τη μελέτη προέκυψε ότι
υπάρχει σημαντική συσχέτιση ανάμεσα στην εμφάνιση
εκζέματος και στην έκθεση σε ατμοσφαιρικούς ρυπαντές, όπως τα οξείδια του αζώτου και το μονοξείδιο του

άνθρακα, τόσο στα αγόρια, όσο και στα κορίτσια, ενώ
ταυτόχρονα η χαμηλότερη μέση μηνιαία σχετική υγρασία
συσχετίστηκε θετικά με την εμφάνιση εκζέματος στους
συμμετέχοντες.

Οι επιπτώσεις της περιβαλλοντικής κρίσης
στο αισθητήριο όργανο της ακοής
Στον πίνακα 6 παρουσιάζονται πληροφορίες σχετικά
με δύο μελέτες που διερεύνησαν την επίδραση της περιβαλλοντικής κρίσης στο αισθητήριο όργανο της ακοής.
Σύμφωνα με τις μελέτες28,29 που εντοπίστηκαν από την
ηλεκτρονική αναζήτηση, η παρατεταμένη έκθεση του
ατόμου σε υπερβάλλουσας έντασης ηχητικά κύματα,
εξαιτίας των επαγγελματικών του υποχρεώσεων, μπορεί
να οδηγήσει σε διαταραχή της αρτιότητας της ακουστικής
ικανότητας του ατόμου.

Πίνακας 6. Μελέτες που διερευνούν την επίδραση της περιβαλλοντικής κρίσης στο αισθητήριο όργανο της ακοής και της όρασης
Συντάκτες

Χωροχρονικά
στοιχεία

Αντικείμενο μελέτης

Μελετώμενο
δείγμα

Karimi et al29

Ιράν

Αξιολόγηση της ακουστικής 500 οδηγοί
ικανότητας των ατόμων που φορτηγών
εκτίθενται καθημερινά σε
μεγάλης έντασης ηχητικά
κύματα

Dube et al28

Τζαλγκάον, Ινδία

Διερεύνηση της πιθανής
διαταραγμένης ακουστικής
ικανότητας των εργατών,
που εκτίθενται σε υπερβάλλοντα επίπεδα θορύβου
στις εκκοκκιστικές βιομηχανίες

Είδος μελέτης Βασικά ευρήματα
Συγχρονική
μελέτη

Κοορτική
200 εργάτες
μελέτη
(ηλικίας 19-55
ετών) βιομηχανιών επεξεργασίας
βαμβακιού της
μελετώμενης
περιοχής

Rozanova et al31 Κροατία

66 επιστημονικά Συστηματική
Η επίδραση των περιβαλανασκόπηση
λοντικών και των επαγγελ- άρθρα
ματικών παραγόντων στους
οφθαλμούς

West et al30

Συσχέτιση του βαθμού
κινδύνου ανάπτυξης
φλοιώδους καταρράκτη
στον πληθυσμό των ΗΠΑ
με την αυξημένη έκθεση
στην υπεριώδη ακτινοβολία,
εξαιτίας της εξάντλησης του
στρατοσφαιρικού όζοντος

ΗΠΑ

2.520 κάτοικοι
της πόλης Salisbury, Maryland,
ΗΠΑ (ηλικίας
65-84 ετών)

Κοορτική
μελέτη

Η παρατεταμένη έκθεση του
ατόμου σε υπερβάλλουσας
έντασης ηχητικά κύματα,
εξαιτίας των επαγγελματικών
του υποχρεώσεων, μπορεί να
οδηγήσει σε διαταραχή της
ακουστικής του ικανότητας
Τα αποτελέσματα των ακουομετρικών δοκιμασιών καταδεικνύουν ήπια, μέτρια και μετρίως σοβαρή απώλεια ακοής
μεταξύ των εργαζομένων των
εκκοκκιστικών βιομηχανιών.
Ακόμη, παρατηρήθηκε ότι
το 96% των συμμετεχόντων
ανέπτυξαν κάποιου βαθμού
ακουστική βλάβη
Η περιβαλλοντική και η
επαγγελματική έκθεση των
οφθαλμών σε ερεθιστικούς
παράγοντες οδηγεί στην εμφάνιση οπτικών διαταραχών
Η ανάλυση των δεδομένων
κατέδειξε ότι μέχρι το 2050 ο
επιπολασμός του φλοιώδους
καταρράκτη θα αυξηθεί πάνω
από τα αναμενόμενα επίπεδα,
περίπου κατά 1,3-6,9%

ΗΠΑ: Ηνωμένες Πολιτείες της Αμερικής
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Οι επιπτώσεις της περιβαλλοντικής κρίσης
στο αισθητήριο όργανο της όρασης
Στον πίνακα 6 παρουσιάζονται πληροφορίες σχετικά
με δύο μελέτες που διερεύνησαν την επίδραση της περιβαλλοντικής κρίσης στο αισθητήριο όργανο της όρασης.
Αναλυτικότερα, μια συστηματική ανασκόπηση31 κατέληξε
στο συμπέρασμα ότι οι οφθαλμικές εκδηλώσεις, λόγω
της ανθρώπινης έκθεσης στους αέριους ατμοσφαιρικούς
ρυπαντές, ποικίλλουν από μηδαμινά συμπτώματα έως και
χρόνιες οφθαλμικές ενοχλήσεις, οφθαλμικό ερεθισμό,
μείωση της ορατότητας και αυξημένη ευαισθησία στο
φως, ενώ το σύνδρομο ξηροφθαλμίας (dry eye syndrome,
DES) καταγράφηκε ως το συνηθέστερο οφθαλμικό σύμπτωμα, εξαιτίας της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, το οποίο
μπορεί να οδηγήσει στην ανάκυψη κάποιας οφθαλμικής
φλεγμονής. Ακόμη, επισημάνθηκαν αμφιβληστροειδικές
αγγειακές μεταβολές και αμφιβληστροειδοπάθεια, λόγω
της χρόνιας έκθεσης του ατόμου σε δισουλφιδικό άνθρακα
(CS2) και διαταραγμένη αιμοδυναμική αμφιβληστροειδούς και χορίου, εξαιτίας της έκθεσης σε μονοξείδιο του
άνθρακα (CO), ενώ η υπεριώδης ακτινοβολία του ήλιου
αναδείχθηκε ως ο κυριότερος παράγοντας καταστροφής
του αμφιβληστροειδούς και της χρωστικής του επιθηλίου
μέσω φωτοχημικών μηχανισμών.
Συνακόλουθα, μια κοορτική μελέτη30 εκτίμησε τον
επιπολασμό του φλοιώδους καταρράκτη στις ΗΠΑ υπό
την επίδραση της αυξημένης υπεριώδους ακτινοβολίας
UVB, λόγω της στρατοσφαιρικής εξάντλησης του όζοντος.
Η μελέτη βρήκε ότι μέχρι το έτος 2050 ο επιπολασμός του
φλοιώδους καταρράκτη θα αυξηθεί πάνω από τα αναμενόμενα επίπεδα, περίπου 1,3-6,9%, ενώ εκτιμάται ότι εάν
η ποσότητα του στρατοσφαιρικού όζοντος μειωθεί κατά
5-20%, περαιτέρω, τότε ο αριθμός των επιπρόσθετων
περιπτώσεων φλοιώδους καταρράκτη θα προσεγγίσει
τις 167.000-830.000 έως το 2050.

Οι επιπτώσεις της περιβαλλοντικής κρίσης
στη συχνότητα εμφάνισης μολυσματικών νοσημάτων
Στον πίνακα 7 παρουσιάζονται πληροφορίες σχετικά
με 8 μελέτες που διερεύνησαν την επίδραση της περιβαλλοντικής κρίσης στη συχνότητα εμφάνισης μολυσματικών
νοσημάτων. Σχετικά με την επίδραση της περιβαλλοντικής
κρίσης στη συχνότητα εμφάνισης τροφιμογενών νοσημάτων, σε μια μελέτη χρονοσειρών32 αξιολογήθηκαν τα
εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα ανθρώπινης
μόλυνσης από Salmonella, τα οποία ελήφθησαν από
τα εθνικά κέντρα επιτήρησης 10 ευρωπαϊκών χωρών
σε σχέση με μια ενιαία μέση τιμή περιβαλλοντικής θερ124

μοκρασίας. Η μελέτη εντόπισε μια γραμμική συσχέτιση
ανάμεσα στην αύξηση της θερμοκρασίας και τον αριθμό
των κρουσμάτων σαλμονέλλωσης, για μια αύξηση 6 οC
πάνω από την προσδιοριζόμενη τιμή των φυσιολογικών
θερμοκρασιακών επιπέδων για την εκάστοτε εποχή. Η
μεγαλύτερη επίδραση της νόσου ήταν εμφανής για υψηλές
ατμοσφαιρικές θερμοκρασίες μία εβδομάδα πριν από την
έναρξη της ασθένειας.
Σύμφωνα με οικολογική μελέτη των Curriero et al,33
υπάρχει ισχυρά θετική συσχέτιση ανάμεσα στην αυξημένη
συχνότητα και την ένταση των βροχοπτώσεων, καθώς και
στην εμφάνιση νοσημάτων που μεταδίδονται μέσω του
νερού. Ειδικότερα, μια άλλη οικολογική μελέτη34 διερεύνησε
τις επιπτώσεις των καιρικών συνθηκών και της υδατικής
ροής των ποταμών στην εμφάνιση περιπτώσεων κρυπτοσποριδίωσης. To Cryptosporidium είναι ένα ενδοκυττάριο
παράσιτο, το οποίο είναι παρόν στο γαστρεντερικό και
στο αναπνευστικό σύστημα των ζώων και είναι αρκετά
ανθεκτικό σε υψηλές θερμοκρασίες, με δυνατότητα μόλυνσης μεγάλου αριθμού ανθρώπων. Η μελέτη κατέληξε στο
συμπέρασμα ότι ο καιρός διαδραματίζει ζωτικό ρόλο στην
εποχική κατανομή των κρουσμάτων κρυπτοσποριδίωσης,
καθώς τη χρονική περίοδο μεταξύ των μηνών Απριλίου και
Ιουλίου παρατηρήθηκε μεγάλη συσχέτιση ανάμεσα στα
κρούσματα κρυπτοσποριδίωσης και στη μεγάλη υδατική
ροή των ποταμών. Αυτό συνέβη, καθώς η ορμητικότητα της
μεγάλης ροής του εκάστοτε ποταμού επαναιωρεί μεγάλες
ποσότητες Cryptosporidium από τα εδαφικά ιζήματά του.
Ακόμη, αναφέρεται ότι οι βροχοπτώσεις και το ζεστό-υγρό
κλίμα μπορούν να διαδραματίσουν σημαντικό ρόλο στην
εμφάνιση σποραδικών περιπτώσεων της νόσου. Προς
επιβεβαίωση των προηγούμενων μελετών, μια συστηματική ανασκόπηση35 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι οι
ισχυρές βροχοπτώσεις και οι πλημμύρες αποτελούν τα
συνηθέστερα ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία συνδέονται με την εμφάνιση νοσημάτων που μεταδίδονται με
το νερό. Ωστόσο, τα Leptospira spp, Cryptosporidium spp,
Νorovirus και Vibrio vulnificus αναφέρθηκαν ως οι συνηθέστεροι παθογόνοι μικροοργανισμοί, που σχετίζονται με
τα ακραία καιρικά φαινόμενα, τα οποία απορρέουν από
την υφιστάμενη κλιματική αλλαγή.
Αναφορικά με τις επιπτώσεις της περιβαλλοντικής
κρίσης στα νοσήματα που μεταδίδονται μέσω φορέων,
μια ανάλυση περιοχής37 και μια ανασκόπηση38 μελέτησαν
την επίδραση της κλιματικής αλλαγής στα εν λόγω νοσήματα και κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η κλιματική
αλλαγή επηρεάζει τη συχνότητα εμφάνισης των νοσημάτων που μεταφέρονται μέσω φορέων με την αλλαγή
της χρονικής διάρκειας και της κατανομής των εποχών.
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Πίνακας 7. Μελέτες που διερευνούν την επίδραση της περιβαλλοντικής κρίσης στη συχνότητα εμφάνισης διαφόρων μολυσματικών νοσημάτων
Συντάκτες

Χωροχρονικά
στοιχεία

Αντικείμενο μελέτης

Μελετώμενο δείγμα

Είδος μελέτης

Βασικά ευρήματα

Μελέτες σχετικά με την επίδραση της περιβαλλοντικής κρίσης στα τροφιμογενή νοσήματα
Kovats et al

32

Δημοκρατία της
Τσεχίας, Δανία,
Αγγλία και Ουαλία,
Εσθονία, Ολλανδία, Σκωτία,
Δημοκρατία της
Σλοβακίας, Πολωνία, Ελβετία και
Ισπανία

Διερεύνηση της σχέσης
ανάμεσα στην περιβαλλοντική θερμοκρασία
και στις καταγεγραμμένες λοιμώξεις από
Salmonella στον ανθρώπινο πληθυσμό

Κάτοικοι των 10 μελετώμενων ευρωπαϊκών
χωρών (ηλικίας 0 - >65
ετών)

Μελέτη χρονο- Υπάρχει γραμμική συσχέσειρών
τιση ανάμεσα στην αύξηση της θερμοκρασίας και
στον αριθμό των κρουσμάτων σαλμονέλλωσης,
για μια αύξηση 6 οC πάνω
από την προσδιοριζόμενη
τιμή των φυσιολογικών
θερμοκρασιακών επιπέδων για την εκάστοτε
εποχή

Μελέτες σχετικά με την επίδραση της περιβαλλοντικής κρίσης στα νοσήματα που μεταδίδονται μέσω του νερού
Αγγλία και Ουαλία: 1989-1996

Οι επιπτώσεις των
καιρικών συνθηκών και
της υδατικής ροής των
ποταμών στην εμφάνιση
περιπτώσεων κρυπτοσποριδίωσης

Όλες οι περιπτώσεις
Οικολογική
κρυπτοσποριδίωσης
μελέτη
(>54.000), μετεωρολογικά δεδομένα και δεδομένα για την υδατική ροή
των ποταμών, κατά το
ίδιο χρονικό διάστημα

Ο καιρός διαδραματίζει
ζωτικό ρόλο στην εποχική
κατανομή των κρουσμάτων κρυπτοσποριδίωσης.
Ακόμη, παρατηρήθηκε
μεγάλη συσχέτιση
ανάμεσα στα κρούσματα
κρυπτοσποριδίωσης και
στη μεγάλη υδατική ροή
των ποταμών

Curriero et al33 ΗΠΑ: 1948-1994

Διερεύνηση της σχέσης
ανάμεσα στις ακραίες
βροχοπτώσεις και το επιδημιολογικό ξέσπασμα
των νοσημάτων, που
μεταδίδονται με το νερό

548 καταγεγραμμένες
Οικολογική
επιδημιολογικές εκρήξεις μελέτη
υδατομεταφερόμενων
νοσημάτων και δεδομένα
σχετικά με τις βροχοπτώσεις, κατά το ίδιο χρονικό
διάστημα

Ύπαρξη συσχέτισης
ανάμεσα στην αυξημένη
συχνότητα και την ένταση
των βροχοπτώσεων και
στην εμφάνιση νοσημάτων που μεταδίδονται
μέσω του νερού

Διερεύνηση της σχέσης
ανάμεσα στα ακραία
καιρικά φαινόμενα και
την εμφάνιση νοσημάτων, που μεταφέρονται
με το νερό

83 δημοσιεύσεις σχετικές με το αντικείμενο
μελέτης

Οι ισχυρές βροχοπτώσεις και οι πλημμύρες
αποτελούν τα πιο συνήθη
ακραία καιρικά φαινόμενα, που συνδέονται με
την εμφάνιση νοσημάτων,
τα οποία μεταδίδονται με
το νερό

Lake et al

34

Cann et al35

Ηνωμένο Βασίλειο: 1910-2010

Συστηματική
ανασκόπηση

Μελέτες σχετικά με την επίδραση της περιβαλλοντικής κρίσης στα νοσήματα που μεταδίδονται μέσω φορέων
Mills et al38

ΗΠΑ

Githeko et al37 Παγκοσμίως,
2000
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Η πιθανή επίδραση της
κλιματικής αλλαγής στις
νόσους που μεταδίδονται μέσω φορέων

Υπάρχουσα, σχετική, βι- Ανασκόπηση
βλιογραφία (90 επιστημονικά άρθρα)

Η επίδραση της κλιματι- Υπάρχουσα βιβλιογραφία Περιοχική
κής αλλαγής στις νόσους (89 επιστημονικά άρθρα) ανάλυση
που μεταδίδονται μέσω
φορέων

HELLENIC JOURNAL OF NURSING

Η κλιματική αλλαγή
μπορεί να επιδράσει στην
εμφάνιση νοσημάτων
που μεταδίδονται μέσω
φορέων
Η κλιματική αλλαγή
επιδρά στην κατανομή
εμφάνισης των νοσημάτων που μεταδίδονται
μέσω φορέων
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Περιβαλλοντική Κρίση ΚΑΙ Ανθρώπινοσ Οργανισμόσ
Συντάκτες

Χωροχρονικά
στοιχεία

Αντικείμενο μελέτης

Μελετώμενο δείγμα

Είδος μελέτης

Βασικά ευρήματα

Parham και
Michael36

Ηνωμένο Βασίλειο

Η επίδραση του καιρού
και της κλιματικής αλλαγής στη μετάδοση της
ελονοσίας

Χρήση μαθηματικών
μοντέλων, μετεωρολογικών δεδομένων και
δεδομένων σχετικών με
τα κρούσματα ελονοσίας

Οικολογική
μελέτη

Η εμφάνιση, η εξάπλωση
και η μετάδοση της ελονοσίας εξαρτώνται από το
κλίμα της ατμόσφαιρας
και ειδικότερα την αύξηση της θερμοκρασίας και
τις βροχοπτώσεις

Μελέτες σχετικά με την επίδραση της περιβαλλοντικής κρίσης στα νοσήματα που μεταδίδονται μέσω του αέρα
Kinlin et al

39

Φιλαδέλφεια,
Πενσυλβάνια,
ΗΠΑ: Ιανουάριος
1995-31 Δεκεμβρίου 2006

Η επίδραση των
περιβαλλοντικών
παραγόντων στον
κίνδυνο εμφάνισης
της επιθετικής
μηνιγγιτιδοκοκκικής
νόσου

Μετεωρολογικά στοιχεία
και δεδομένα για τις
περιπτώσεις επιθετικής
μηνιγγιτιδοκοκκικής
νόσου κατά το ίδιο
χρονικό διάστημα

Ειδικότερα, η κλιματική αλλαγή επιδρά στον κύκλο ζωής
των φορέων, με αποτέλεσμα την επιμήκυνση της χρονικής
περιόδου επιβίωσης και αναπαραγωγής τους, γεγονός
που σηματοδοτεί αύξηση των πιθανοτήτων μόλυνσης
τόσο των ζώων, όσο και των ανθρώπων από νοσήματα
τα οποία μεταφέρονται από τους προαναφερόμενους
φορείς. Σύμφωνα με οικολογική μελέτη των Parham και
Michael,36 επιβεβαιώνεται η θετική συσχέτιση ανάμεσα
στην κλιματική αλλαγή και την εμφάνιση ελονοσίας με
τη χρήση μαθηματικών μοντέλων, καθώς παρατηρήθηκε
ότι η εμφάνιση, η εξάπλωση και η μετάδοση της
ελονοσίας εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από το κλίμα της
ατμόσφαιρας και ειδικότερα την αύξηση της θερμοκρασίας
και τις βροχοπτώσεις.
Στην προσπάθεια ανάδειξης του βαθμού επιρροής
της περιβαλλοντικής κρίσης στη μετάδοση των αερομεταφερόμενων νοσημάτων, μια οικολογική μελέτη39
αναζήτησε την πιθανή επίδραση των περιβαλλοντικών
παραγόντων στον κίνδυνο εμφάνισης της επιθετικής
μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου. Τα αποτελέσματα της έρευνας έδειξαν ότι τα παρατεταμένα χρονικά διαστήματα
με υψηλά επίπεδα υγρασίας και οι έντονες αλλαγές στην
περιβαλλοντική υπεριώδη ακτινοβολία Β προμηνύουν την
εμφάνιση κρουσμάτων επιθετικής μηνιγγιτιδοκοκκικής
νόσου. Αναλυτικότερα, τα μειωμένα επίπεδα υπεριώδους
ακτινοβολίας Β, κατά τη διάρκεια του χειμώνα και τα
υψηλά επίπεδα υγρασίας συσχετίζονται με την αυξημένη
εμφάνιση κρουσμάτων επιθετικής μηνιγγιτιδοκοκκικής
νόσου και άλλων αναπνευστικών ασθενειών.
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Οικολογική
μελέτη

Η χρονική παράταση
των υψηλών επιπέδων
υγρασίας και οι έντονες
αλλαγές στην περιβαλλοντική υπεριώδη ακτινοβολία Β προφητεύουν την
εμφάνιση κρουσμάτων
επιθετικής μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου

Συζήτηση
H παρούσα ανασκόπηση διενεργήθηκε, με σκοπό τη
διερεύνηση και την παρουσίαση των επιπτώσεων της
περιβαλλοντικής κρίσης στον ανθρώπινο οργανισμό.
Ειδικότερα, έγινε προσπάθεια ανάδειξης των επιπτώσεων
της περιβαλλοντικής κρίσης σε επιμέρους όργανα και
συστήματα του ανθρώπινου οργανισμού (καρδιαγγειακό,
αναπνευστικό και αιμοποιητικό σύστημα, επιδερμίδα,
αισθητήρια όργανα της ακοής και της όρασης), αλλά
και στη συχνότητα εμφάνισης διαφόρων μολυσματικών
ασθενειών (τροφιμογενή νοσήματα, νοσήματα που μεταδίδονται μέσω φορέων, νερού και αέρα). Τα αποτελέσματα
των 31 μελετών κατέδειξαν ότι η περιβαλλοντική κρίση
επηρεάζει αρνητικά τον ανθρώπινο οργανισμό, ενώ ορισμένες μελέτες παρουσίασαν, ειδικότερα, τις επιπτώσεις
της περιβαλλοντικής κρίσης σε συγκεκριμένα όργανα και
συστήματα του οργανισμού.
Πιο συγκεκριμένα, η ατμοσφαιρική ρύπανση, η κλιματική αλλαγή και η ηχορύπανση αναδείχθηκαν ως οι
κυριότερες συνιστώσες της περιβαλλοντικής κρίσης, που
επιδρούν στο καρδιαγγειακό σύστημα του ανθρώπου. Η
ηλεκτρονική αναζήτηση δεν απέδωσε μελέτες σχετικά με
επιπτώσεις της υδατικής και της εδαφικής ρύπανσης στο
καρδιαγγειακό σύστημα. Σύμφωνα με μελέτες,10,12 η έκθεση
του ανθρώπου σε ατμοσφαιρικούς ρύπους (PM, ΡΜ2,5, O3,
NOx, CO2, NO2, CO) οδηγεί σε αλλαγές της μεταβλητότητας
του καρδιακού ρυθμού και σε γενικότερη επιβάρυνση της
καρδιακής λειτουργίας, ενώ η αύξηση των ατμοσφαιρικών
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συγκεντρώσεων SO2 μπορεί να ενισχύσει τη βλάβη των
εγκεφαλικών αγγείων.11 Σύμφωνα με τους Liao et al,13 οι
συνεχώς αυξανόμενες περιβαλλοντικές θερμοκρασίες της
κλιματικής αλλαγής ενδέχεται να αυξήσουν τον αριθμό των
θανάτων από καρδιαγγειακά νοσήματα και τις επιπλοκές
των ήδη υπαρχόντων καρδιαγγειακών προβλημάτων.
Τέλος, μελέτες14-16 βρήκαν ότι η έκθεση του ανθρώπου σε
υψηλής έντασης ηχητικά κύματα μπορεί να αυξήσει τον
επιπολασμό της υπέρτασης, καθώς και καρδιαγγειακών
παθήσεων. Συγχυτικό παράγοντα κατά τη διεξαγωγή των
μελετών, που διερεύνησαν τη σχέση περιβαλλοντικής
ηχορύπανσης και καρδιαγγειακής απόκρισης, αποτέλεσαν
οι υψηλές συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικών ρυπαντών.
Παράλληλα, η ανασκόπηση κατέδειξε την ατμοσφαιρική ρύπανση και την κλιματική αλλαγή ως τις βασικότερες
συνιστώσες της περιβαλλοντικής κρίσης που επιδρούν
στο αναπνευστικό σύστημα, καθώς δεν εντοπίστηκαν
μελέτες σχετικά με επιπτώσεις της υδατικής, της εδαφικής
και της ηχητικής ρύπανσης. Κοινός ερευνητικός άξονας
των μελετών17-19 ήταν η έρευνα των επιπτώσεων της
ατμοσφαιρικής ρύπανσης στην εμφάνιση αναπνευστικών
προβλημάτων και στην επιδείνωση των ήδη υπαρχόντων.
Τα αποτελέσματά τους επιβεβαιώνουν την υπάρχουσα
αντίληψη σχετικά με την επιβάρυνση του αναπνευστικού
συστήματος των ατόμων, που εκτίθενται σε μεγάλες
ατμοσφαιρικές συγκεντρώσεις ατμοσφαιρικών ρυπαντών.
Ακόμη, επισημαίνεται η συνεισφορά της κλιματικής αλλαγής στην παγκόσμια αύξηση των περιπτώσεων άσθματος
μέσα από μια ανασκόπηση,20 καθώς δεν εντοπίστηκε
σχετική έρευνα.
Αναφορικά με την επίδραση της περιβαλλοντικής κρίσης στο αιμοποιητικό σύστημα, η εδαφική και η υδατική
ρύπανση αναδείχθηκαν ως τα βασικά γενεσιουργά αίτια
διαταραχής του συστήματος. Το σύνολο των μελετών3,21,23
βασίστηκε στη δειγματοληψία εδαφικών και υδατικών
δειγμάτων από περιοχές αυξημένης περιβαλλοντικής
ρύπανσης, καθώς και ιατρικών εξετάσεων από τους κατοίκους των εν λόγω περιοχών. Κοινή διαπίστωση των
μελετών αποτελεί η εμφάνιση αιματολογικών διαταραχών
και αυξημένων συγκεντρώσεων μολύβδου στο αίμα του
εκτιθέμενου πληθυσμού. Τα βαρέα μέταλλα και κυρίως ο
μόλυβδος αποτέλεσαν τον κύριο παράγοντα απορρύθμισης της αιματολογικής ομοιόστασης.
Οι ανασκοπήσεις της υπάρχουσας βιβλιογραφίας αποτέλεσαν το κυρίαρχο είδος μελέτης που διερεύνησε την
επίδραση της περιβαλλοντικής κρίσης στην ανθρώπινη
επιδερμίδα. Σε αυτό το συμπέρασμα κατέληξε η παρούσα
ανασκόπηση, καθώς η ηλεκτρονική αναζήτηση απέδωσε
μόνο μια σχετική κοορτική μελέτη.27 Σύμφωνα με τις
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περιληφθείσες ανασκοπήσεις,24-26 η κλιματική αλλαγή
καταδεικνύεται ως η βασικότερη συνιστώσα της περιβαλλοντικής κρίσης, που αυξάνει τη συχνότητα εμφάνισης
δερματικών διαταραχών. Παρόλα αυτά, και η ανθρώπινη
έκθεση σε ατμοσφαιρικούς ρυπαντές, όπως τα οξείδια
του αζώτου και το μονοξείδιο του άνθρακα εγείρει την
εμφάνιση εκζέματος στον παιδικό πληθυσμό.27
Η παράθεση δύο μελετών28,29 σχετικά με την επίδραση
της περιβαλλοντικής κρίσης στο αισθητήριο όργανο της
ακοής επιβεβαιώνει την υπάρχουσα αντίληψη αναφορικά
με τον επιβαρυντικό ρόλο της ηχορύπανσης στην ακουστική ικανότητα των ατόμων, που εκτίθενται σε αυτή.
Κοινή ερευνητική μεθοδολογία των προαναφερόμενων
μελετών αποτέλεσε η μέτρηση της ηχητικής έντασης
(dB), στην οποία εκτέθηκαν οι συμμετέχοντες και η μετέπειτα αξιολόγηση της ακουστικής ικανότητας των εν
λόγω ατόμων.
Η κλιματική αλλαγή και ειδικότερα η εξάντληση του
στρώματος του όζοντος αποτελεί τον εξέχοντα περιβαλλοντικό παράγοντα πρόκλησης οφθαλμικών βλαβών και
ειδικότερα οφθαλμικού καταρράκτη, σύμφωνα με τα
ανασκοπούμενα, σχετικά άρθρα.30,31 Μολαταύτα, και η ανθρώπινη έκθεση σε ορισμένους αέριους ρυπαντές μπορεί
να οδηγήσει στην εμφάνιση οφθαλμικών προβλημάτων,
όπως ξηροφθαλμία.31 Πράγματι, η ατμοσφαιρική ρύπανση
συνιστά μια επιπρόσθετη συνιστώσα της περιβαλλοντικής
κρίσης, η οποία διαταράσσει την ανθρώπινη όραση. Το
εν λόγω γεγονός καταδεικνύεται και από το άρθρο που
δημοσίευσε ο ΠΟΥ το 2000,40 το οποίο αναφέρει ότι η
ατμοσφαιρική ρύπανση των εσωτερικών χώρων μπορεί να
οδηγήσει στην εμφάνιση καταρράκτη. Αναλυτικότερα, η
ανθρώπινη έκθεση στην εσωτερική ρύπανση, που προκαλείται από την καύση παραδοσιακών βιοκαυσίμων (ξύλα,
ζωική κοπριά, κάρβουνα και απόβλητα καλλιεργειών) για
τη θέρμανση κλειστών χώρων, οδηγεί σε ερεθισμό των
οφθαλμών και μπορεί να προκαλέσει ακόμη και καταρράκτη, ειδικά στις αναπτυσσόμενες χώρες του κόσμου.
Το σύνολο των ανασκοπούμενων μελετών σχετικά με
την επίδραση της περιβαλλοντικής κρίσης στη συχνότητα
εμφάνισης μολυσματικών νοσημάτων ανέδειξε την κλιματική αλλαγή και την αυξημένη καιρική μεταβλητότητα ως
τις κύριες συνιστώσες της περιβαλλοντικής κρίσης, που
επηρεάζουν την εμφάνιση τροφιμογενών νοσημάτων
και νοσημάτων μεταδιδόμενων μέσω φορέων, νερού και
αέρα. Σχετικά με τα τροφιμογενή νοσήματα, εντοπίστηκε
μόνο μία μελέτη χρονοσειρών,32 η οποία εντόπισε σχετική σύνδεση ανάμεσα στην αύξηση της θερμοκρασίας
και στον αριθμό των κρουσμάτων σαλμονέλλωσης, ενώ
δεν εντοπίστηκε σχετική μελέτη για άλλο τροφιμογενές
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νόσημα. Από τα ανασκοπούμενα άρθρα, μόνο ένα34
βρήκε συσχέτιση ανάμεσα σε συγκεκριμένο νόσημα
μεταδιδόμενο μέσω νερού (κρυπτοσποριδίωσης) και στις
επικρατούσες καιρικές συνθήκες, καθώς τα υπόλοιπα33,35
βρήκαν αντίστοιχη συσχέτιση για το σύνολο των εν λόγω
νοσημάτων.

Συμπεράσματα
Η παρούσα ανασκόπηση κατέληξε στο συμπέρασμα
ότι το σύνολο των συνιστωσών της περιβαλλοντικής

κρίσης επιδρά με διαφορετικού βαθμού ένταση στα
διάφορα συστήματα και όργανα του ανθρώπινου οργανισμού, διαταράσσοντας την εύρυθμη λειτουργία
τους. Η συνεχόμενη επιδείνωση της υφιστάμενης περιβαλλοντικής κρίσης καθιστά αναγκαία τη διεξαγωγή
μεγαλύτερου όγκου μελετών, από το σύνολο της παγκόσμιας επιστημονικής κοινότητας, προς μεγαλύτερη
και λεπτομερέστερη διερεύνηση των επιπτώσεων που
επιφέρει η εκάστοτε περιβαλλοντική συνιστώσα σε
ακόμη περισσότερα συστήματα και όργανα του ανθρώπινου οργανισμού.

ABSTRACT
The Effects of the Environmental Crisis on the Human Body: A Systematic Review
Eliana Karagkouni,1 Petros Galanis,2 Dafni Kaitelidou3
1
2
RN, MSc, RN, MPH, PhD, Center for Health Services Management and Evaluation, Department of Nursing, National and
Kapodistrian University of Athens, Athens, 3Assistant Professor, Department of Nursing, National and Kapodistrian University of
Athens, Athens, Greece
Introduction: The environmental crisis affects people’s health negatively at different levels. Aim: To investigate the effects
of the environmental crisis on the human body within a global reference frame. Specifically, to review the effects of climate
change, air pollution, water pollution, soil pollution and noise pollution on the human cardiovascular system, respiratory system, blood system, skin, sensory organs of hearing and eyesight and on the incidence of various infectious diseases, such as
food borne diseases and diseases transmitted by vectors, water and air. Method: A systematic review of papers published up
until March 2014 was conducted. Search was performed on PubMed, Scopus, Cinahl and ScienceDirect with the key-words:
“Climate change”, “air pollution”, “water pollution”, “ground pollution”, “noise pollution”, “cardiovascular system”, “respiratory
system”, “haemopoietic system”, “skin”, “auditory sense”, “eyesight”, “diseases and vectors”. The criteria for inclusion in this review
were the demonstration of clear correlation between the environmental crisis and disorders of the cardiovascular system,
respiratory system, hematopoietic system, skin, sensory organs of hearing and eyesight, or the incidence of various infectious
diseases, such as food borne diseases and diseases transmitted by vectors, water and air. Results: Only 31 of the scientific
papers retrieved met the criteria for inclusion in this review, of which 7 assessed the impact of the environmental crisis on the
cardiovascular system, 4 on the respiratory system, 4 on the blood system, 4 on human skin, 2 on hearing, and 2 on eyesight,
and 8 assessed the impact on the incidence of certain infectious diseases (of which 1 concerned food borne diseases, 3 water
transmitted diseases, 3 vector borne diseases and 1 airborne diseases). These papers demonstrated that the environmental
crisis affects the human body significantly, disrupting physiological functions in many ways. Conclusions: The environmental
crisis affects the human body directly. For this reason, confrontation of the environmental crisis in an effective way is required,
so as to improve the conditions of human existence and the adaptation of human beings.
Key-words: climate change, effects, environmental crisis, pollution
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