στην Ελλαδα ...και τον κοσμο
Μόλυνση τοῦ περιβάλλοντος καὶ καρδιαγγειακές παθήσεις.
Δημήτριος Γ. Σταμάτης, τ. Συντονιστὴς Διευθυντὴς Καρδιολογικοῦ Τμήματος Νοσοκομείου «Μεταξᾶ».
Ὡς περιβάλλον ὁρίζεται τὸ σύνολο τῶν φυσικῶν,
χημικῶν καὶ βιοτικῶν παραγόντων, ποὺ ἐπιδροῦν
σὲ ἕναν ὀργανισμὸ ἢ σὲ μιὰ βιοκοινότητα καὶ τελικὰ
καθορίζουν τὴ μορφὴ καὶ τὴν ἐπιβίωσή τους. Τμῆμα τοῦ
περιβάλλοντος εἶναι τὸ οἰκοσύστημα, ποὺ ἀναφέρεται
σὲ μία ὁλοκληρωμένη ἑνότητα βιοτικῶν καὶ ἀβιοτικῶν
παραγόντων καὶ στὶς ἀλ
ληλ επιδράσεις τους σὲ
μία συγκεκριμένη μονάδα
χώρου.
Οἱ σπουδαιότεροι οἰκο
λογικοὶ παράγοντες εἶναι
τὸ κλῖμα, τὸ ἔδαφος καὶ τὰ
βιοτικὰ συστήματα, ἐνῶ στὰ
οἰκοσυστήματα, ὑδάτινα
καὶ χερσαῖα, ἔχουν μεγάλη
σημασία ἡ ἐνεργειακὴ ροή
τους, οἱ τροφικοὶ κύκλοι καὶ,
τέλος, ἡ ἀνάπτυξή τους μὲ τὸ
χρόνο.
Περιβαλλοντικὰ θέμα
τα ἀποτελοῦν σήμερα μέγιστο
πρόβλημα καὶ ἡ προστασία
τοῦ περιβάλλοντος θὰ πρέπει
νὰ εἶναι τὸ πρῶτο μέλημα
ὅλων τῶν ὑπευθύνων τοῦ
πλανήτη. Ἡ ἀνάπτυξη τῶν
βιομηχανικῶν κοινωνιῶν
ἔγινε, δυστυχῶς, σὲ βάρος
τοῦ περιβάλλοντος καὶ
πολλὰ εἶναι τὰ παραδείγματα
περιβαλλοντικῆς κατα
στροφῆς κατὰ τὶς τελευταῖες
δεκαετίες. Παρ’ ὅλα αὐτὰ ἡ σύνδεση τῆς προστασίας τοῦ
περιβάλλοντος μὲ τὴν περιβαλλοντικὴ πολιτικὴ δὲν εἶναι
τόσο εὔκολη.
Ρύπανση τοῦ ἀέρα καὶ καρδιαγγειακὰ νοσήματα.
Πολλοὶ εἶναι οἱ ρύποι καὶ τὰ ἀέρια, ποὺ τὰ τελευταῖα
χρόνια ἔχουν συνδεθεῖ ἐπιδημιολογικὰ μὲ τὴν αὔξηση
τῶν καρδιαγγειακῶν ἐπεισοδίων. Ἡ ἔκθεση σὲ μολυσμένο
περιβάλλον μπορεῖ νὰ ἐπιφέρει ἄμεσα προβλήματα, ὅπως
θανατηφόρες ἀρρυθμίες, ὀξὺ ἔμφραγμα τοῦ μυοκαρδίου
καὶ πνευμονικὸ οἴδημα, ἀλλὰ καὶ χρόνια στεφανιαία νόσο,
μυοκαρδιοπάθειες κ.ἄ.
Ἡ μολυσμένη ἀτμόσφαιρα περιέχει μεγάλες ποσότητες
στερεῶν καὶ ὑγρῶν σωματιδίων, τὸ μέγεθος τῶν ὁποίων ἔχει
ίδιαίτερη σημασία. Τὰ σωματίδια αὐτά, μαζὶ μὲ ἀέρια, ὅπως
τὸ Νιτρικὸ Ὀξὺ καὶ τὸ Διοξείδιο τοῦ Θείου, δημιουργοῦν

τὸ φωτοχημικὸ νέφος, ποὺ ὑπάρχει στὶς πόλεις καὶ σὲ
περιοχὲς μὲ βιομηχανικὴ δραστηριότητα. Τὸ μεγαλύτερο
ποσοστὸ τῶν αἰωρουμένων σωματιδίων προέρχεται ἀπὸ τὴν
ἀνθρώπινη δραστηριότητα καὶ, ἰδιαίτερα, ἀπὸ τὶς μηχανὲς
τῶν αὐτοκινήτων.
Τὸ μέγεθος τῶν σωματιδίων χωρίζεται σ’ αὐτὰ ποὺ
ἡ διάμετρός τους εἶναι
μεγαλύτερη τῶν 10 μm
(PM10) καὶ εἰσέρχονται στὸ
τραχ ειοβρογχικὸ δέντρο,
δημιουργώντας προβλήματα
ποὺ ἔχουν σχέση μὲ τὸ
ἀναπνευστικό, ὅπως χρόνια
βρογχῖτις καὶ καρκίνο τοῦ
πνεύμονα, καὶ σωματίδια
ποὺ τὸ μέγεθός τους εἶναι
μικρότερο τῶν 2,5 μm
(PM2,5). Αὐτὰ εἰσέρχονται
στὴν κυκλοφορία, μέσῳ
τοῦ ἐνδοθηλίου τῶν πνευ
μονικῶν κυψελίδων, δη
μιουργώντας προϋποθέσεις
γιὰ ἐμφάνιση καρδιαγγειακῶν
προβλημάτων.
Οἱ παθοφυσιολογικοὶ
μηχανισμοί, μέσῳ τῶν
ὁποίων τὰ μικρὰ σωματίδια
δροῦν στὸ καρδιαγγειακό
σύστημα, εἶναι τρεῖς.
Ὁ πρῶτος εἶναι μέσῳ
ἐρεθισμοῦ τοῦ πνευμονι
κοῦ ἱστοῦ μὲ ἐνεργοποίηση
τοῦ Αὐτόνομου Νευρικοῦ
Συστήματος (ΑΝΣ) τῆς καρδιᾶς, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν
ἐμφάνιση ταχυκαρδίας καὶ ἐλάττωση τῆς διακύμανσης
τῆς καρδιακῆς συχνότητας (Heart Rate Variability). Αὐτὸ
ἔχει ὡς ἀποτέλεσμα τὴν ἐμφάνιση ἀρρυθμιῶν, ἀκόμη καὶ
αἰφνίδιου θανάτου, ἰδιαίτερα σὲ ἡλικιωμένους ἀσθενεῖς.
Ὁ δεύτερος μηχανισμὸς εἶναι ἀπ’ εὐθείας δράση τῶν
σωματιδίων στὸ μυοκάρδιο, χωρὶς τὴ μεσολάβηση τῶν
πνευμόνων, μὲ ἀποτέλεσμα τὴ διέγερση τοῦ ΑΝΣ καὶ πάλι
μὲ τὰ ἴδια ἀποτελέσματα, ὅπως αὐτὰ ποὺ προαναφέρθηκαν.
Ὁ τρίτος καὶ κύριος μηχανισμὸς εἶναι ἡ δημιουργία
προϋποθέσεως φλεγμονῆς, εἴτε μέσῳ φλεγμονῆς τοῦ
ἐνδοθηλίου τῶν πνευμόνων, εἴτε μὲ ἀπ’ εὐθείας δράση
στὸ μυοκάρδιο. Φαίνεται ὅτι τὸ νέφος ποὺ δημιουργεῖται
στὴν καθημερινότητα ἀπὸ τὶς μηχανὲς ἐσωτερικῆς καύσης,
ἀλλὰ ἀκόμη περισσότερο ἀπὸ τὸ κάπνισμα, ἐμπεριέχουν
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κυρίως μικρὰ ἕως πολὺ μικρὰ σωματίδια (PM2,5), τὰ ὁποῖα
προάγουν τὸ ὀξειδωτικὸ stress σὲ σύντομο χρονικὸ
διάστημα. Τὸ ἀποτέλεσμα εἶναι δυσλειτουργία τοῦ
ἐνδοθηλίου καὶ ἐνεργοποίηση τῶν λευκοκυττάρων καὶ
αἱμοπεταλίων.
Πολλὲς μελέτες τὰ τελευταῖα χρόνια ἔδειξαν ὅτι ἡ
ἔκθεση σὲ μολυσμένο περιβάλλον ἐνεργοποιεῖ κυτταρικοὺς
μηχανισμούς, μὲ ἀποτέλεσμα τὴν αὔξηση στοιχείων
τῆς φλεγμονῆς, ὅπως οἱ κυτταροκίνες, χημειοκίνες,
ἰντερλευκίνη-6, λεμφοκύτταρα καὶ ἠωσινόφιλα. Ἡ αὔξηση
τῆς CRP εἶναι ἐπίσης χαρακτηριστικὴ κατὰ τὴν ἔκθεση σὲ
μολυσμένη ἀτμόσφαιρα. Οἱ παραπάνω παθοφυσιολογικοὶ
μηχανισμοὶ μᾶς ὁδηγοῦν σὲ ἀθηροσκλήρωση μὲ ἀσταθῆ
ἀθηρωματικὴ πλάκα, μὲ ἀποτέλεσμα τὴ ρήξη της καὶ τὴ
δημιουργία θρόμβου καὶ ἀπόφραξη τοῦ ἀγγείου.
Νιτρικὰ Ὀξείδια, ὅπως NO, NO2, N2O4 καὶ N2O5,
προάγουν τὴ στεφανιαία νόσο καὶ ἐνοχοποιοῦνται γιὰ
σπασμὸ τῶν στεφανιαίων καὶ αἰφνίδιο θάνατο. Παράγονται
κατ’ ἐξοχὴν ἀπὸ χημικὲς βιομηχανίες, μηχανὲς ἐσωτερικῆς
καύσης καὶ τὸ κάπνισμα τσιγάρου.
Μονοξείδιο τοῦ Ἄνθρακα (CO). Τὸ μονοξείδιο
τοῦ ἄνθρακα εἶναι κατ’ ἐξοχὴν δηλητηριῶδες ἀέριο καὶ
ὑπάρχει συχνὰ σὲ μικρὲς ποσότητες σὲ φωτοχημικὰ νέφη
ἢ σὲ μεγάλες ποσότητες, ὅπου ὑπάρχουν ἀτυχήματα σὲ
βιομηχανικοὺς χώρους. Πέραν τῆς γνωστῆς ἰδιότητάς
του νὰ ἔχει πολύ μεγαλύτερη ἱκανότητα δέσμευσης τῆς
αἱμοσφαιρίνης ἀπὸ τὸ ὀξυγόνο, τὸ CO ἐνοχοποιεῖται γιὰ
στεφανιαία νόσο, ἐπικίνδυνες ἀρρυθμίες καὶ αἰφνίδιο
θάνατο.
Διοξείδιο τοῦ Θείου (SO2). Τὸ διοξείδιο τοῦ θείου
ἀνιχνεύεται σὲ νέφος ποὺ προέρχεται ἀπὸ μηχανὲς
ἐσωτερικῆς καύσης, βρίσκεται πάντα σὲ μολυσμένο
περιβάλλον καὶ ἐνοχοποιεῖται γιὰ στεφανιαία νόσο.
Παθητικὸ κάπνισμα. Θεωρεῖται σήμερα παράγοντας
κινδύνου γιὰ χρόνιες παθήσεις, ὅπως ἡ χρόνια
ἀναπνευστικὴ ἀνεπάρκεια καὶ ἡ στεφανιαία νόσος. Τὸ
ποσοστὸ τῶν αἰωρούμενων σωματιδίων εἶναι 3 φορὲς πάνω
σὲ κλειστοὺς χώρους ποὺ ὑπάρχουν καπνιστές, τόσο γιὰ τὰ
μεγάλα ὅσο καὶ γιὰ τὰ μικρὰ σωματίδια. Ὅλες οἱ μεγάλες
μελέτες, ἐπιδημιολογικὲς καὶ προοπτικές, ἀναδεικνύουν
τὸ παθητικὸ κάπνισμα σὰν μέγιστο κοινωνικὸ πρόβλημα
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γιὰ τὴ δημόσια ὑγεία καὶ χρειάζεται εὐαισθητοποίηση ἀπὸ
ὅλους τοὺς φορεῖς γιὰ τὴ μείωση τοῦ φαινομένου.
Ἀρτηριακὴ πίεση. Ὅταν ὑπάρχει αὔξηση τῆς
μόλυνσης τοῦ περιβάλλοντος σὲ 24ωρη καταγραφή,
ἔχει παρατηρηθεῖ ὅτι καὶ ἡ ἀρτηριακὴ πίεση εἶναι συχνὰ
αὐξημένη. Ὁ μηχανισμὸς δὲν ἔχει μελετηθεῖ πλήρως,
φαίνεται ὅμως πὼς πρέπει νὰ παίζει σημαντικὸ ρόλο ἡ
ἐνεργοποίηση τοῦ Αὐτόνομου Νευρικοῦ Συστήματος
(ΑΝΣ).
Συγγενεῖς ἀνωμαλίες καρδιᾶς. Μητέρες ποὺ ζοῦν σὲ
μολυσμένο περιβάλλον ἔχουν μεγαλύτερες πιθανότητες νὰ
γεννήσουν παιδιὰ μὲ συγγενεῖς ἀνωμαλίες. Αὐτὸ ἄλλωστε
ἀποδείχθηκε ἀπὸ μελέτες ποὺ ἔγιναν στὸν Περσικὸ Κόλπο,
ὅπου μετὰ τὸν πόλεμο οἱ συγγενεῖς ἀνωμαλίες καρδιᾶς
αὐξήθηκαν ἀπὸ 39,5 σὲ 103,4 ἀνὰ 10.000 γεννήσεις.
Συμπερασματικά, ἡ μόλυνση τοῦ περιβάλλοντος
ἀποτελεῖ σημαντικὴ αἰτία γιὰ ἐμφάνιση ἐμφράγματος
μυοκαρδίου, αἰφνίδιου καρδιαγγειακοῦ θανάτου καὶ
αὔξηση εἰσαγωγῶν σὲ νοσοκομεῖα, ἰδιαίτερα σὲ ἀσθενεῖς
ποὺ ἔχουν προηγούμενο πρόβλημα, ὅπως οἱ ἡλικιωμένοι
μὲ πνευμονικὴ νόσο, οἱ διαβητικοὶ καὶ οἱ πάσχοντες ἀπὸ
καρδιακὲς παθήσεις.
Ἡ Παγκόσμια Ὀργάνωση Ὑγείας ὑποστηρίζει ὅτι
ἡ μόλυνση τοῦ περιβάλλοντος εἶναι μία ἀπὸ τὶς αἰτίες
θανάτου ποὺ μπορεῖ νὰ προληφθοῦν. Παράλληλα, ὅμως,
ὑπάρχει ἡ ἀπαισιόδοξη πρόβλεψη ὅτι μέχρι τὸ 2020 θὰ
ἔχουν χαθεῖ 8.000.000 συνάνθρωποί μας ἀπὸ τὴ μόλυνση
τοῦ περιβάλλοντος.
Παρόλο ποὺ τὰ τελευταῖα 20 χρόνια ἔγιναν κάποια
θετικὰ βήματα, τὰ σημαντικότερα δὲν ἔχουν γίνει ἀκόμα. Οἱ
κυβερνήσεις πρέπει νὰ συνειδητοποιήσουν τὴν ἐπιτακτικὴ
ἀνάγκη περιβαλλοντικῆς πολιτικῆς. Ἡ πολιτικὴ αὐτὴ
πρέπει νὰ κινηθεῖ σὲ πέντε κύριους ἄξονες: 1) Σεβασμὸς
στὴ Φύση. 2) Βασικὲς ἀνθρώπινες ἀνάγκες. 3) Ἐνοποίηση
τῆς οἰκονομικῆς καὶ περιβαλλοντικῆς πολιτικῆς. 4)
Οὐσιαστικὴ μείωση τῶν ρύπων, καὶ 5) διεθνὴς ἀλληλεγγύη.
Τὸ περιβάλλον εἶναι πρόκληση καὶ ταυτόχρονα εὐκαιρία:
πρόκληση νὰ ξεπεράσουμε τοὺς ἐθνικούς μας ἐγωισμούς,
εὐκαιρία νὰ δημιουργήσουμε ἕναν πλανήτη μὲ εἰρηνικὲς
σχέσεις, τόσο ἀνάμεσα στοὺς ἀνθρώπους, ὅσο καὶ
ἀνάμεσα στὸν ἄνθρωπο καὶ τὴ φύση. 

