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Η ατμόσυαιρα αποτελεί το προστατευτικό 

στρώμα το οποίο συντηρεί τη ζωή στη γη. 

Ο ατμοςφαιρικόσ αζρασ αποτελεί τθν 
πρωταρχικι προυπόκεςθ για τθν φπαρξθ του 
οργανικοφ κόςμου . Αποτελείται από Ν2 ,Ο2 ,  
Ο3 ,  ΝΟ2 και άλλα ςωματίδια που 
προζρχονται από πυρκαγιζσ δαςϊν , εκριξεισ 
θφαιςτείων και άλλεσ δραςτθριότθτεσ 
ανκρωπογενείσ . 



Αν θ ςφςταςθ αυτι μεταβλθκεί ποιοτικά και 
ποςοτικά , τότε ο αζρασ χαρακτθρίηεται 
ρυπαντικόσ



Ο ςκοπόσ τθσ παροφςασ εργαςίασ είναι :

Θ παρουςίαςθ των ςωματιδίων και  του όηοντοσ 
ςτθν ατμόςφαιρα

Οι παράγοντεσ που ςυμβάλλουν ςτθν κίνθςθ και 
τθν παραμονι των ςωματιδίων ςτθν ατμόςφαιρα

Οι επιπτϊςεισ των ςωματιδίων και  του όηοντοσ 
ςτθν ανκρϊπινθ υγεία

Ο ρόλοσ τουσ ςτθ διαμόρφωςθ του κλίματοσ



Ατμοςφαιρικοί ρφποι
Αιωροφμενα 
Σωματίδια

Ιπτάμενθ Τζφρα

Κλίμα

Υγεία

Ακραία Καιρικά 
Φαινόμενα

Καρκίνοσ-Καρδιολογικά 
Αναπνευςτικά 
Ρροβλιματα



Οι ατμοςφαιρικοί ρφποι χωρίηονται ςε 
δφο  κφριεσ κατθγορίεσ:

Ανκρωπογενοφσ
προζλευςθσ

Φυςικισ 

προζλευςθσ



Ρθγζσ Αιωροφμενων ςωματιδίων

Αηωρούκελα 

ζωκαηίδηα

Φσζηθές πεγές
Βηοκεταλία

Κεληρηθή ζέρκαλζε

Γεωργία

Κσθιοθορία



Μέγεζνο >1κm Μέγεζνο <1κm

Κύξηα    Χαξαθηεξηζηηθά  Ταμηλόκεζεο 

1.Πξωηνγελή 1.Δεπηεξνγελή

2.Με εηζπλεόκελα 2.Εηζπλεόκελα

3.Κπξίωο θπζηθήο πξνέιεπζεο 3.Κπξίωο αλζξωπνγελνύο 
πξνέιεπζεο

4.Κπξίωο αλόξγαλα 4.Αλόξγαλα θαη νξγαληθά

Χξόλνο παξακνλήο ζηελ αηκόζθαηξα 

Από ιεπηά έωο ώξεο Από εκέξεο έωο εβδνκάδεο 



Πόζο κηθρά είλαη ηα ζωκαηίδηα 

PM10 ,PM2,5 ?

• Ως κέηρο ζύγθρηζες, 

λα αλαθερζεί πως κία 

αλζρώπηλε ηρίτα έτεη 

δηάκεηρο περίποσ 60 

κm 



Αιωροφμενα Σωματίδια
Ρρωτογενι και δευτερογενι αερολφματα

 Σκόνθ

 Αικάλθ

 Ρροϊόντα φυςικισ 
μετατροπισ αερίου ςε  
ςωματίδιο

 Ιπτάμενθ τζφρα

 Θφαιςτειακζσ εκριξεισ

 Ρροϊόντα από καφςεισ 
ορυκτϊν καυςίμων



Χρόνοσ παραμονισ των ςωματιδίων 
ςτθν ατμόςφαιρα

Nόμο του Stokes
Ο χρόνοσ παραμονισ ενόσ ςωματιδίου 

ςτθν ατμόςφαιρα:
1.Μεταβάλλεται αντιςτρόφωσ 
ανάλογα με το τετράγωνο τθσ 
διαμζτρου του.

2.Εξαρτάται και από άλλεσ 
παραμζτρουσ όπωσ θ κατακόρυφθ 
κατανομι των υδρατμϊν ςτθν 
ατμόςφαιρα και θ κατακόρυφθ 
κατανομι άλλων ςυςτατικϊν του 
ατμοςφαιρικοφ αζρα τα οποία είναι 
χθμικά δραςτικά και επθρεάηουν τθν 
εξζλιξθ τθσ ςφςταςθσ και του 
μεγζκουσ των ατμοςφαιρικϊν 
ςωματιδίων.

V = g. D2 .ppart / 18 κ 



Επιπτϊςεισ των ςωματιδίων 

τθσ ατμόςφαιρασ ςτο κλίμα

Τα αερολφματα επθρεάηουν το κλίμα :

Α. με άμεςο τρόπο μζςω ανάκλαςθσ και απορρόφθςθσ τθσ 
θλιακισ ακτινοβολίασ και 

Β. με ζμμεςο τρόπο μεταβάλλοντασ τισ οπτικζσ ιδιότθτεσ και 
τθ διάρκεια ηωισ των νεφϊν. 

Το αποτζλεςμα αυτισ τθσ επίδραςθσ είναι ςυνικωσ θ 
μείωςθ τθσ κερμοκραςίασ τθσ ατμόςφαιρασ δθλαδι, 

φαινόμενο αντίκετο από αυτό που προκαλοφν τα αζρια του 
κερμοκθπίου. 



Τα ςφννεφα παίηουν 
κακοριςτικό ρόλο ςτθ 

διαμόρφωςθ του κλίματοσ

Οριςμζνα αερολφματα -ζμμεςοσ  τρόποσ - δρουν ωσ 
πυρινεσ ςυμπφκνωςθσ των υδρατμϊν. Το νερό διαχζεται 

ςε μικρότερα μζρθ , και πζφτει πιο αργά ςτθ Γθ. 
Επθρεάηονται με αυτό τον τρόπο:

οι Βροχοπτϊςεισ
Μεταβάλλεται ο χρόνοσ ηωισ και το μζγεκοσ του 

ςφννεφου



Αιωροφμενα ςωματίδια των ατελϊν 
καφςεων επθρεάηουν με δφο τρόπουσ τθν 

κερμοκραςία

 Τα λιγότερα ςκοφρα  
ςωματίδια οργανικοφ 
άνκρακα ανακλοφν τθν 
θλιακι ακτινοβολία και 
ψφχουν περιοχζσ , που 
ζχουν ζντονθ 
παρουςία.

 Τα ςωματίδια μαφρου 
άνκρακα και αικάλθσ 
κερμαίνουν τθν 
ατμόςφαιρα μζςω  τθσ 
απορρόφθςθσ του 
φωτόσ

Άκεζε επίδξαζε ηωλ ζωκαηηδίωλ  ζην ελεξγεηαθό 
ηζνδύγην



Τα υγρά και ςτερεά  καφςιμα , κακϊσ 
καίγονται επιβαρφνουν τθν ατμόςφαιρα 
με πολλοφσ ρυπαντζσ  όπωσ: 

Αιωροφμενα ςωματίδια , μονοξείδιο 
του αηϊτου και του άνκρακα , 
διοξείδιο του κείου και άκαυςτοι
υδρογονάνκρακεσ .

Yπό τθν επίδραςθ τθσ θλιακισ      
ακτινοβολίασ , ςχθματίηουν άλλουσ 
ρυπαντζσ ,τουσ δευτερογενείσ , 
όπωσ το όηον.



To Οηον

Ανϊτερα ςτρϊματα

Κατϊτερα
Στρϊματα

Απορροφά τθν 
Υπεριϊδθ 

Ακτινοβολία

φποσ

ΑΤ
Μ

Ο
ΣΦ

Α
Ι

Α



Ροια επίδραςθ  ζχουν τα ΑΣ ςτθν υγεία ;

 Ο μολυςμζνοσ από μικροςωματίδια ατμοςφαιρικόσ αζρασ 
μπορεί να ενεργοποιήςει βιολογικοφσ μηχανιςμοφσ όπωσ 
θρόμβωςη, αρρυθμίεσ, αθηροςκλήρυνςη κ. α. που είναι 
ικανοί να «υποκινήςουν» ζνα καρδιαγγειακό επειςόδιο. 



Ζνασ ενιλικασ αναπνζει περίπου 10.000 λίτρα αζρα κάκε μζρα. 
H ποιότθτα του ατμοςφαιρικοφ αζρα που αναπνζουμε διαδραματίηει 

ςθμαντικό ρόλο ςτθν υγεία και ςτθ ποιότθτα τθσ ηωισ.

 Πςον πιο μικρά είναι τα 
ςωματίδια, τόςο πιο πολφ 
αυξάνει θ πικανότθτα 
ειςχϊρθςθσ τουσ ςτθν 
αναπνευςτικι περιοχι των 
πνευμόνων.





Κατθγορίεσ Ανκρϊπων υψθλοφ 
κινδφνου

Μωρά

Ηιηθηωκέλοη

Άρρωζηοη κε αλαπλεσζηηθά προβιήκαηα

Καρδηοπαζείς



Φλεγμονι 
ςτουσ 
πνεφμονεσ

Μακροφάγα
κφτταρα

Ιντερλευκίνθ-6

Δθμιουργία 
κρόμβων

Ακθρωςκλιρωςθ τεφανιαία 
νόςοσ

Εγκεφαλικά

Καρδιολογικά 
επειςόδια



 Τα μακροφάγα είναι κφτταρα του 
ανοςοποιθτικοφ ςυςτιματοσ και εκκρίνουν 
τθν ιντερλευκίνθ-6 μζςω του μθχανιςμοφ τθσ 
φαγοκυττάρωςθσ.

Δθμιουργοφν αςτακείσ πλάκεσ ςτισ αρτθρίεσ   
ακθρωματικζσ πλάκεσ και μζςω μθχανιςμϊν 
τθσ οξείδωςθσ  ζχουμε ριξθ των πλακϊν και 
τθν δθμιουργία κρόμβων.



Tα μικροςωμάτια ςτθν ατμόςφαιρα προκαλοφν μεταβολζσ ςτθν πθκτικότθτα του 
αίματοσ και ευνοοφν τθ δθμιουργία κρόμβων.



 Tα ςωματίδια προκαλοφν φλεγμονι ςτουσ 
πνεφμονεσ, θ οποία μπορεί να οδθγιςει ςε κάνατο 
από καρδιαγγειακι νόςο.

Eπιδράςεισ των ατμοςφαιρικϊν ρφπων ςε ποντίκια.

 Σωματίδια αναμείχκθκαν με διάλυμα αλατόνερου 
και εγχφκθκαν ςτουσ πνεφμονεσ των ποντικιϊν. 
Μζςα ςε μόλισ 24 ϊρεσ, τα επίπεδα τθσ 
ιντερλευκίνθσ-6 είχαν 15πλαςιαςτεί ςτουσ 
πνεφμονεσ των ηϊων, τα οποία άρχιςαν να 
παρουςιάηουν κρομβϊςεισ



Σο χρονικό όριο των 24 ωρϊν είναι ιδιαίτερα 
ςθμαντικό, διότι κλινικζσ μελζτεσ ςε ανκρϊπουσ 
ζχουν δείξει ότι ςε μζρεσ που θ ρφπανςθ 
ξεπερνάει τα όρια αςφαλείασ παρατθρείται 
κατακόρυφθ αφξθςθ των εμφραγμάτων



Βραχυχρόνιεσ ςυνζπειεσ τθσ ατμοςφαιρικισ ρφπανςθσ ςτθν υγεία.  Αποτελζςματα από 
το πολυκεντρικό Ευρωπαϊκό πρόγραμμα APHEA και ΑΡΗΕΑ2

Θνηζιμόηηηα

Σςνολική Αναπνεςζηική Καπδιαγγειακή

Ρύπορ μg/m3 Αύξηζη1 %

(95% ΔΕ)2

Αύξηζη1 %

(95% ΔΕ)2

Αύξηζη1 %

(95% ΔΕ)2

Αιωπούμενα 

ζωμαηίδια

Καπνόρ 0.6(0.3-0.8) 1.0(0.2-1.8) 0.8(0.4-1.1)

PM10 or TSP 0.6(0.4-0.8) 1.0(0.5-1.6) 0.9(0.6-1.2)

1. Ημεπήζια ποζοζηιαία αύξηζη ζηο δείκηη ςγείαρ όηαν ο ανηίζηοισορ πύπορ αςξάνεηαι καηά 

10μg/m3

2. ΔΕ: διάζηημα εμπιζηοζύνηρ

3. Epidemiology 2001; 12: 521-31 



Συμπεράςματα από τον πίνακα

 Παρατθρείται 0.6% αφξθςθ ςτθν θμεριςια ολικι 
κνθςιμότθτα όταν τα ΡΜ10 είναι αυξθμζνα κατά 10μg/m3. 
Αυτι θ επίδραςθ αφορά τθν ίδια θμζρα τθσ αυξθμζνθσ 
ρφπανςθσ και τθν επομζνθ.

 Ειδικά για τουσ κανάτουσ από καρδιακζσ και 
αναπνευςτικζσ αιτίεσ, θ παρατθροφμενθ αφξθςθ είναι 
1%.

 Αν λάβουμε υπόψθ τισ επιδράςεισ 40 θμερϊν, τότε θ 
αφξθςθ ςτθ κνθςιμότθτα είναι 1,6%, για τθν ίδια αφξθςθ 
ςτα ΡΜ10.

 Οι επιδράςεισ είναι παρόμοιεσ αν ωσ δείκτθ των 
ςωματιδίων χρθςιμοποιιςουμε το Καπνό.



Οι επιπτϊςεισ από τθν καταςτροφι του 
όηοντοσ

 Σθμαντικό ρόλο παίηει θ μείωςθ του 
ςτρϊματοσ του όηοντοσ ςτθν ατμόςφαιρα. 
Υπολογίηεται πχ ότι μια μείωςθ του όηοντοσ 
κατά 10% ζχει ωσ αποτζλεςμα μια αφξθςθ 
των βαςικοκυτταρικϊν καρκινωμάτων κατά 
2,5%. Δραματικι χαρακτθρίηεται θ αφξθςθ 
των καρκίνων του δζρματοσ ςτον άνκρωπο 
κατά τα τελευταία χρόνια.



Ανϊτερα 
Στρϊματα

Κατϊτερα 
Στρϊματα

Καρκίνοσ τουσ 
Δζρματοσ

Καταςτολι του 
Ανοςοποιθτικοφ 

Συςτιματοσ

Αφξθςθ του
CO2

Ατμόςφαιρα

Επιπτϊςεισ

Aλλαγι Κλίματοσ



H υπεριϊδθσ ακτινοβολία

Ρροςβάλλει τα κφτταρα του δζρματοσ που 
παράγουν μελανίνθ για προςταςία από τθν 
υπεριϊδθ ακτινοβολία του θλίου. Αν θ 
διάγνωςθ γίνει ζγκαιρα, το μελάνωμα 
αντιμετωπίηεται με χειρουργικι επζμβαςθ 
του αρχικοφ όγκου, που μοιάηει με ελιά. Αν 
προλάβει να κάνει μεταςτάςεισ, θ πικανότθτα 
ίαςθσ είναι πολφ μικρι.



Το Μελάνωμα χαρακτθρίηεται από ζνα 
ανεξζλεγκτο πολλαπλαςιαςμό των 
μελανοκυττάρων τθσ επιδερμίδασ. 

Το Μελάνωμα είναι ο πιο ςυχνόσ 
Καρκίνοσ ςε γυναίκεσ θλικίασ 25-29 ετϊν 



Ο μθχανιςμόσ δράςθσ

Η αθηηλοβοιία ηοσ ήιηοσ κεηαθέρεη κεγάια ποζά 

ελέργεηας ζηολ πσρήλα ηωλ θσηηάρωλ

Το γελεηηθό ηοσς σιηθό     αληηδρά κε ηολ Ηιηο

Στεκαηηζκός  λέωλ ελώζεωλ = θωηοπροϊόληα

Γηαηαράζζεηαη  ε ζηαζερόηεηά ηοσς θαη εκποδίδεηαη ο 

θσζηοιογηθός δηπιαζηαζκός

Δπηδρούλ ζηης αισζίδες ηοσ DNA, 

Αποηέιεζκα ηες δηαηαρατής ηες ιεηηοσργηθόηεηας ηοσ DNA

θαρθηλογέλεζε. 



Βαζηθοθσηηαρηθό επηζειίωκα
αθαλζνθπηηαξηθά 
επηζειηώκαηα

Σηοςρ καπκίνοςρ ηος δέπμαηορ διακπίνοςμε ηπία 

είδη:
1. Τα βαζηθοθσηηαρηθά θαρθηλώκαηα,ποσ προέρτοληαη από ηε 

βαζηθή ζηηβάδα ηοσ δέρκαηος. 

2. Τα αθαλζοθσηηαρηθά θαρθηλώκαηα,ποσ ποσ προέρτοληαη από 

ηελ αθαλζώδε ζηηβάδα ηοσ δέρκαηος. 

3. Τα θαθοήζε κειαλώκαηα,ποσ προέρτοληαη από ηα 

κειαλοθύηηαρα ηες επηδερκίδας(από ηα θύηηαρα δειαδή ποσ 

παράγοσλ ηε κειαλίλε). 



 Σε μεγάλο κίνδυνο 
βρίςκονται τα παιδιά, 
κακϊσ το μεγαλφτερο 
ποςοςτό θλιακισ 
ακτινοβολίασ, περίπου το 
80%, το προςλαμβάνουμε 
μζχρι τθν θλικία των 21 
ετϊν, ενϊ ζνα μεγάλο 
μζροσ τθσ πρόςλθψθσ 
θλιακισ ακτινοβολίασ 
γίνεται μζςα ςτο πλαίςιο 
των ςχολικϊν 
δραςτθριοτιτων.



Αγαπάτε το μωρό ςασ?  κρατιςτε το 

μακριά από τον ιλιο

Θ υπεριϊδθσ ακτινοβολία δρα ςτον άνκρωπο 
ακροιςτικά. Ζτςι, όταν ζνα παιδί εκτεκεί για 
μεγάλα χρονικά διαςτιματα ςτον ιλιο, ο 
κίνδυνοσ να αναπτφξει καρκίνο του δζρματοσ 
αργότερα ςτθ ηωι του μπορεί να αυξθκεί 
ςθμαντικά. 

 Τα παιδιά κάτω των 3 ετϊν δεν πρζπει να 
εκτίκενται ςτον ιλιο 



Τα νζα περιςτατικά αυξάνουν κατά 
4% ετθςίωσ, ζχουν διπλαςιαςτεί τθν 
τελευταία δεκαετία και αυξάνονται 
περιςςότερο από οποιαδιποτε άλλθ 
μορφι καρκίνου. Θ αφξθςθ από το 
1930 είναι 1900 % ! 



Το ανοςοποιθτικό ςφςτθμα

είναι το ςφςτθμα άμυνασ του 
οργανιςμοφ απζναντι ςε μολφνςεισ 
και ςτθ καρκινογενζςθ. 



Θ ζκκεςθ ςε UV μπορεί να μειϊςει 
τθν αποτελεςματικότθτα του 
ανοςοποιθτικοφ ςυςτιματοσ ςτθν 
αντιμετϊπιςθ του καρκίνου 



Mετριςεισ ζδειξαν εξάλλου ότι θ υπεριϊδθσ 
ακτινοβολία αυξάνεται κατά περίπου 10% 
κάκε 1000 μζτρα από το ζδαφοσ γι’ αυτό και 
ο κίνδυνοσ εγκαυμάτων αυξάνεται ςε 
μεγαλφτερο υψόμετρο.  

Δεν γίνεται ςωςτι κεραπεία λόγω τθσ 
μείωςθσ τθσ αποτελεςματικότθτασ του 
ανοςοποιθτικοφ ςυςτιματοσ



Η ζρευνα για το όηον ςτο επίπεδο του 
εδάφουσ είχε επικεντρωκεί μόνο ςτα 
επιβλαβι αποτελζςματά τθσ όπωσ καρκίνοι 
και άςκματα. Όμωσ υπάρχει και ζνα άλλο 
γεγονόσ ιδιαίτερθσ ςθμαςίασ που  δεν κα 
πρζπει να αγνοθκεί. Η ςυμβολι του ςτθν 
αλλαγι του κλίματοσ



 Το όηον,  ζνα ςθμαντικό ςυςτατικό τθσ 
αικαλομίχλθσ. Το όηον κοντά ςτο ζδαφοσ 
βλάπτει τα φυτά και ζτςι με αυτό τον τρόπο 
μειϊνει τθ δυνατότθτά τουσ να εκκακαρίςουν 
το διοξείδιο του άνκρακα (CO2) από τθν 
ατμόςφαιρα. Αποτζλεςμα αυτοφ του 
γεγονότοσ είναι να αυξθκεί το CO2 ςτθν 
ατμόςφαιρα αντί να απορροφθκεί από τα 
φυτά. Αυτι θ διαδικαςία κα επιταχφνει τθν 
αλλαγι του κλίματοσ. 



υμπεράςματα

 Τα τελευταία χρόνια ζχουμε ραγδαία αφξθςθ 
των ςωματιδίων ανκρωπογενοφσ προζλευςθσ 
ςτθν ατμόςφαιρα.

Aυξικθκαν οι καρκινογενζςεισ, οι αλλεργίεσ, 
οι κρομβϊςεισ, τα εγκεφαλικά και τα 
νοςιματα του αναπνευςτικοφ.

H επίδραςθ των ΑΣ  φαίνεται να είναι 
ςθμαντικι και μεγάλθ και πρζπει να 
αντιμετωπίηεται με ςοβαρότθτα



Θ προςταςία τθσ ατμόςφαιρασ είναι ζνα 
περιβαλλοντικό ηιτθμα που κα ζχει πρωταρχικι 

κζςθ ςτισ κοινοτικζσ πολιτικζσ του επόμενου 
αιϊνα.

Απαιτείται ανάπτυξθ τεχνολογιϊν και μζςων 
μεταφοράσ που κα βαςίηονται λιγότερο ι και κα 
είναι ανεξάρτθτα από καφςιμα υλικά. Οι ιπιεσ 

μορφζσ ενζργειασ (θλιακι, αιολικι, γεωκερμικι) 
μπορεί να βοθκιςουν ςτθν κατεφκυνςθ αυτι. Οι 

επιπτϊςεισ δεν περιορίηονται ςτα ςφνορα 
κρατϊν, αλλά αποτελοφν παγκόςμια προβλιματα 

και απαιτείται διεκνισ ςυνεργαςία και χάραξθ 
κοινισ πολιτικισ από όλα τα κράτθ.



Ρρζπει να ξεχάςουμε κάποια πράγματα από 
το παρελκόν αν κζλουμε να ηιςουμε


