
Άρκρο του Guardian 

Η ατμοςφαιρικι ρφπανςθ ςυνδζεται με πολφ 

μεγαλφτερο κίνδυνο άνοιασ 

Έρευνα δείχνει ότι ο κίνδυνοσ για τουσ άνω των 50 ετϊν αυξάνεται κατά 

40%, εκεί όπου υπάρχουν υψθλότερα επίπεδα οξειδίου του αηϊτου  

Η ατμοςφαιρικι ρφπανςθ ίςωσ αυξιςει τθν πικανότθτα ανάπτυξθσ άνοιασ, 

ςφμφωνα με νζα μελζτθ που ζδειξε ότι θ υγεία των ανκρϊπων όλων των θλικιϊν 

είναι ςε κίνδυνο από τθν ειςπνοι μολυςμζνου αζρα. 

Άνκρωποι άνω των 50 ετϊν  ςε περιοχζσ με υψθλά επίπεδα οξειδίου του αηϊτου 

ςτθν ατμόςφαιρα εμφάνιςαν 40% μεγαλφτερο κίνδυνο ανάπτυξθσ άνοιασ από 

εκείνουσ που είναι εκτεκειμζνοι ςε λιγότερθ ρφπανςθ οξειδίου του αηϊτου, 

ςφμφωνα με ζρευνα βαςιςμζνθ ςε ςτοιχεία του Λονδίνου. 

Η μελζτθ παρατιρθςθσ, που δθμοςιεφτθκε τθν Τετάρτθ ςτο Ανοιχτό περιοδικό BMJ, 

δεν μπορεί να αποδείξει ότι θ ατμοςφαιρικι ρφπανςθ ιταν άμεςθ αιτία 

περιπτϊςεων άνοιασ. Παρόλα αυτά, οι ςυγγραφείσ είπαν ότι θ ςφνδεςθ μεταξφ τθσ 

υψθλισ ρφπανςθσ και των υψθλϊν επιπζδων περιςτατικϊν διάγνωςθσ άνοιασ δεν 

μπορεί να εξθγθκεί από άλλουσ παράγοντεσ που είναι γνωςτοί ότι αυξάνουν τον  

κίνδυνο αυτισ τθσ νόςου. 

Η ατμοςφαιρικι ρφπανςθ ζχει ιδθ ςυνδεκεί με καρδιαγγειακζσ και αναπνευςτικζσ 

πακιςεισ, αλλά αυτι είναι μια από τθσ πρϊτεσ μελζτεσ που εξετάηουν τθ ςφνδεςι 

τθσ με νευροεκφυλιςτικζσ αςκζνειεσ. Ο Frank Kelly, κακθγθτισ περιβαλλοντικισ 

υγείασ ςτον King’s College ςτο Λονδίνο και ζνασ από τουσ ςυγγραφείσ τθσ ζρευνασ, 

διλωςε ςτθ Guardian: “Το αποτζλεςμα τθσ μελζτθσ υποδθλϊνει μια ςφνδεςθ 

[μεταξφ μόλυνςθσ του αζρα και άνοιασ] αλλά δεν μπορεί να τεκμθριϊςει τθν αιτία. 

Ωςτόςο, πιςτεφω ότι ζχουμε επαρκι γνϊςθ, ζτςι ϊςτε να προςκζςουμε τθν 

μόλυνςθ του αζρα ςτθ λίςτα των παραγόντων κινδφνου για άνοια. Οι υπολογιςμοί 

μασ δείχνουν  ότι αυξάνει τον κίνδυνο κατά 7%, που ςθμαίνει ςε αρικμοφσ περίπου 

60,000 από ςυνολικά 850,000 περιπτϊςεισ άνοιασ ςτο Ηνωμζνο Βαςίλειο. 

Τα νζα ευριματα ςυμπλθρϊνουν τθν «εικόνα» τθσ πρόςφατθσ ζρευνασ  ςχετικά με 

τισ ευρείεσ επιπτϊςεισ τθσ μόλυνςθσ του αζρα. Νωρίτερα αυτι τθν εβδομάδα, θ 

Unisef προειδοποίθςε για τον κίνδυνο για τα παιδιά από το «τοξικό» ςχολικό 

πρόγραμμα, ενϊ θ απόδειξθ ότι ςωματίδια ρφπων μποροφν να περάςουν ςτον 

πλακοφντα ζχει μόλισ δθμοςιευκεί. 



Μια πρωτοποριακι μελζτθ από τθν Κίνα διαπίςτωςε πρόςφατα μια «τεράςτια» 

μείωςθ τθσ ευφυΐασ που ςχετίηεται με τθν ειςπνοι μολυςμζνου αζρα και 

ιςοδυναμεί με τθν απϊλεια εκπαίδευςθσ ενόσ ζτουσ. 

Η μελζτθ του Kings College του Λονδίνου πρόςκεςε ςτοιχεία ςτθν προθγοφμενθ 

ζρευνα υποδεικνφοντασ μία ςφνδεςθ με τθν άνοια αλλά οι επιςτιμονεσ 

προειδοποίθςαν ότι τα αποτελζςματα πρζπει να λθφκοφν υπόψθ με προςοχι, διότι 

θ μελζτθ παρατιρθςθσ δεν κα μποροφςε να παρακολουκεί ςτενά άλλεσ πικανζσ 

αιτίεσ, όπωσ τον τρόπο ηωισ ι τθν οικονομικι αδυναμία των αςκενϊν που 

μελετϊνται  ι το ποςοςτό τθσ μόλυνςθσ του αζρα. 

Η μελζτθ χρθςιμοποίθςε εκτιμιςεισ των επιπζδων τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ και 

τθσ θχορφπανςθσ ςε όλο το Λονδίνο και τα ςυςχζτιςε με ανϊνυμα ρεκόρ υγείασ 

αςκενϊν για 131,000 αςκενείσ θλικίασ μεταξφ 50 και 79 ετϊν από 75 πακολόγουσ 

ςτθν περιοχι του αυτοκινθτόδρομου M25. Η υγεία τουσ τζκθκε υπό 

παρακολοφκθςθ για 7 χρόνια από το 2005, διάςτθμα κατά το οποίο το 1,7% των 

αςκενϊν διαγνϊςτθκαν με άνοια. Η ζκκεςι τουσ ςτθν ατμοςφαιρικι ρφπανςθ 

αναγνωρίςκθκε από τουσ ταχυδρομικοφσ κϊδικεσ των ςπιτιϊν τουσ 

Ο Martie Van Tongeren, κακθγθτισ επαγγελματικισ και περιβαλλοντικισ υγείασ ςτο 

Πανεπιςτιμιο του Μάντςεςτερ, ο οποίοσ δεν ςυμμετείχε, διλωςε: «Υπάρχει 

αυξανόμενο δείγμα τθσ ςχζςθσ μεταξφ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ και υγείασ του 

εγκεφάλου, ςυμπεριλαμβανομζνθσ τθσ άνοιασ και τθσ νόςου του Αλτςχάιμερ. Η 

μελζτθ αυτι ςυμπλθρϊνει αυτό το ςφνολο ςτοιχείων και ταιριάηει με οριςμζνεσ 

από τισ προθγοφμενεσ μελζτεσ. Κακϊσ οι περιςςότεροι άνκρωποι ςτο Ηνωμζνο 

Βαςίλειο ηουν ςε αςτικζσ περιοχζσ, θ ζκκεςθ ςε κυκλοφοριακοφσ και άλλουσ 

ατμοςφαιρικοφσ ρφπουσ είναι πανταχοφ παροφςα. Ωσ εκ τοφτου, ακόμθ και μια 

ςχετικά μικρι αφξθςθ του κινδφνου κα ζχει ωσ αποτζλεςμα μεγάλο αντίκτυπο ςτθ 

δθμόςια υγεία.» 

Οι ςυγγραφείσ του εγγράφου διλωςαν ότι θ ςχζςθ μεταξφ κακισ ποιότθτασ αζρα 

και άνοιασ μπορεί να ξεκινιςει νωρίσ. Ζγραψαν: "Η ατμοςφαιρικι ρφπανςθ που 

ςχετίηεται με το κυκλοφοριακό ςυνδζεται με τθ φτωχι γνωςτικι παιδεία ςε μικρά 

παιδιά και θ ςυνεχιηόμενθ ςθμαντικι ζκκεςθ ςε αυτιν μπορεί να προκαλζςει 

νευροφλεγμονι και να μεταβάλει τισ εγκεφαλικζσ εγγενείσ ανοςολογικζσ 

αντιδράςεισ ςτθν πρϊιμθ ενθλικίωςθ". 

Ομάδεσ εκςτρατειϊν ηιτθςαν από τθν κυβζρνθςθ να λάβει επειγόντωσ μζτρα για 

τθν ατμοςφαιρικι ρφπανςθ. Ο Simon Alcock, επικεφαλισ των δθμόςιων υποκζςεων 

του Ηνωμζνου Βαςιλείου για το ClientEarth, ο οποίοσ ζχει επανειλθμμζνα μθνφςει 

τθν κυβζρνθςθ για τισ αποτυχίεσ τθσ ςτθν ποιότθτα τθσ ατμόςφαιρασ, ηιτθςε εκνικό 

νομοςχζδιο κακαροφ αζρα, υποςτθριηόμενο από ανεξάρτθτο παρατθρθτι και ηϊνεσ 

κακαροφ αζρα ςτισ πιο μολυςμζνεσ περιοχζσ. Όπωσ είπε: «Η ατμοςφαιρικι 



ρφπανςθ καταςτρζφει τθν υγεία μασ από τθ μιτρα ζωσ τθ γιρανςθ. Είναι 

απαράδεκτο το 2018 για τουσ ανκρϊπουσ να κινδυνεφουν από άνοια αναπνζοντασ 

και μόνο». 

Η οδικι κυκλοφορία κα πρζπει να αποτελζςει το επίκεντρο των προςπακειϊν για 

τον κακαριςμό του αζρα μασ, κακϊσ είναι θ κφρια αιτία των προβλθμάτων υγείασ, 

πρόςκεςε ο Aaron Kiely, αγωνιςτισ ενάντια ςτθν ατμοςφαιρικι ρφπανςθ ςτουσ 

Φίλουσ τθσ Γθσ. «Οι προςπάκειεσ για κακαριςμό ςτα αυτοκίνθτα, τα φορτθγά και 

τισ νταλίκεσ πρζπει να μπουν ςε προτεραιότθτα- δεν μποροφμε να περιμζνουμε 

μζχρι το 2040 για να ζχουν μθδενικζσ εκπομπζσ αερίων τα περιςςότερα νζα 

οχιματα», διλωςε. «Χρειάηονται, επίςθσ, μεγαλφτερεσ επενδφςεισ ςε εναλλακτικζσ 

λφςεισ για τα αυτοκίνθτα, όπωσ αςφαλζςτερθ ποδθλατικι υποδομι και προςιτζσ 

και βολικζσ δθμόςιεσ ςυγκοινωνίεσ». 

Οι εργαηόμενοι χτφπθςαν τουσ υπουργοφσ επειδι δεν αντιμετϊπιςαν τθν 

ατμοςφαιρικι ρφπανςθ, θ οποία ςυχνά υπερβαίνει τα νόμιμα όρια ςε πολλζσ 

περιοχζσ, ιδιαίτερα ςτο Λονδίνο. Ο κ. Sue Hayman, γραμματζασ περιβάλλοντοσ 

ςκιϊν, διλωςε: «Δεν είναι αρκετά καλό για τον Michael Gove να αποφεφγει το 

πρόβλθμα ςτα τοπικά ςυμβοφλια, να δθμοςιεφει ςτρατθγικζσ για τουσ καυςτιρεσ 

ξφλου και να παρεμποδίηει τθ νζα νομοκεςία. [Εμείσ] κα υποβάλουμε ςχζδια για 

μια νζα Δράςθ Κακαροφ Αζρα και ζνα δίκτυο ηωνϊν κακαροφ αζρα για τθν 

αντιμετϊπιςθ των παράνομων επιπζδων ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ του Ηνωμζνου 

Βαςιλείου το ςυντομότερο δυνατό». 
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Πηγή: https://www.theguardian.com/environment/2018/sep/18/air-pollution-causes-jump-

in-dementia-risk-study-suggests 
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