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Κατακόρυφη αύξηση των καρκινογόνων µικροσωµατιδίων

Λόγω κρίσης Αργός θάνατος...
Ενώ το όριο συγκέντρωσης
Κατακόρυφη αύξηση έως
για τα
και 50% των καρκινογόνων
ΡΜ12 είναι έως
50µα ανά κυβικό
µικροσωµατιδίων καταγράφηκε
µέτρο αέρα, τον
τον περασµένο χειµώνα,
∆εκέµβριο
του
2012 καταγράφηκε
λόγω της καύσης
στην περιοχή της
ξύλου και βιοµάζας αντί πετρελαίου
Πυλαίας µέση µηνιαία
τιµή 57-58 µικρογραµµάρια
από µεγάλο µέρος
ανά
του πληθυσµού, εξαιτίας της
κυβικό µέτρο αέρα.
αυξηµένης τιµής του πετρελαίου
ΦΩΤ. ΑΡΧΕΙΟΥ
(θέµα που είχε αποκαλύψει
χρόνο), τον ∆εκέµβριο του 2012 καταγράφηκε
σεις ΡΜ 10 και 2,5 κατά 50%. Ano την
πρώτη η "ΜτΚ", µε
στην περιοχή της Πυλαίας µέση
πλευρά του, ο καθηγητής του πανεπιστηµίου
µηνιαία τιµή 57-58 µικρογραµµάρια ανά
της Νότιας Καλιφόρνιας, κ. Κώστας
πρωτοσέλιδο ρεπορτάζ της
κυβικό µέτρο αέρα, τον Ιανουάριο 2013
Σιούτας, αποκάλυψε ότι η Θεσσαλονίκη
10.11.2013).
είναι µία από τις mo µολυσµένες
ήταν στα 35 µ§/κ.µ. και τον Φεβρουάριο

του 2013 στα 30 µ§/κ.µ. Καταγράφηκε,
πόλεις στην EE, συγκρινόµενη στη ρύπανση
επίσης, σε αµφότερες τις περιοχές αύξηση
µόνο µε το Λος Αντζελες (µόνο
πάνω από τρεις φορές στις συγκεντρώσεις
που εκεί η µόλυνση είναι φωτοχηµική).
Μάλιστα,
τα αιωρούµενα σωµατίδια
ΡΜ2.5 κατά τη διάρκεια του ψυχρότερου
Σύµφωνα µε τις µετρήσεις, το 2013 καταγράφεται
αυξάνονται µέχρι και
µήνα (∆εκέµβριος) και µέγιστη συγκέντρωση
αύξηση 30% στα ΡΜ12 σε
75% µετά τις 5 το απόγευµα
κατά τις απογευµατινές και βραδινές σχέση µε το 2012, η συγκέντρωση των
ώρες στα 80pg/^
(έως και 75%).
και µέχρι τα µεσάνυχτα, τις
µικροσωµατιδίων είναι δύο φορές µεγαλύτερη
Με βάση προσοµοιώσεις, αν υποκαθίστατο
το βράδυ σε σχέση µε το πρωί,
ώρες δηλαδή που ανάβουν τα τζάκια και
το 70% των καύσεων πετρελαίου
ενώ στο καρκινογόνο βενςόλιο παρατηρήθηκε
οι σόµπες: αυτά τα στοιχεία-σοκ παρουσίασε,
µε καύσεις βιοµάζας, αυτό θα είχε ως
δεκαπλασιασµός
της συγκέντρωσης
µεταξύ άλλων, ο αντιπρόεδρος
αποτέλεσµα να αυξηθούν οι συγκεντρώσε σχέση µε το 2012.
του ∆ιεθνούς Πανεπιστηµίου της Ελλάδος
και καθηγητής του ΑΠΘ, κ. Νικόλαος
Μουσιόπουλος, αναφερόµενος στα συµπεράσµατα
που έχουν εξαχθεί από µελέτη
Μικροσωµατίδια Πιο επικίνδυνα
που πραγµατοποιήθηκε στη Θεσσαλονίκη,
από το Εργαστήριο Μετάδοσης Θερµότητας και από τον καπνό του τσιγάρου
Τα µικροσωµατίδια
που εκλύονται στην
Ηλικιωµένοι, µικρά παιδιά, καρκινοπαθείς
και Περιβαλλοντικής Μηχανικής
ατµόσφαιρα
από την καύση βιοµάζας
και άνθρωποι
µε αναπνευστικά
προβλήµατα
του τµήµατος Μηχανολόγων-Μηχανικών
είναι οι πιο ευάλωτες οµάδες.
και το Εργαστήριο Ελέγχου Ρύπανσης
είναι πιο επικίνδυνα από τον καπνό του
τσιγάρου, σύµφωνα
µε όσα ανέφερε
Στην οξεία εµφάνιση των µικροσωµατιδιακών
Περιβάλλοντος του τµήµατος Χηµείας
ιατρικής του
ρύπων προκαλούνται
λοιµώξεις,
του ΑΠΘ, σε συνεργασία µε το πανεπιστήµιο ο οµότιµος καθηγητής
Σιχλετίδης.
Οταν
βρογχίτιδες,
πνευµονίες,
ακόµη
της Νότιας Καλιφόρνιας. Οι µετρήσειςΑΠΘ, κ. Λάζαρος
έχουµε αύξηση της συγκέντρωσης
µικροσωµατιδίων
και φυµατίωση, ενώ επιδεινώνουν
τους
έγιναν σε δύο οικιστικές περιοχές
κατά 10µ9/κ.µ. αυξάνεται ασθενείς µε χρόνια αποφρακτική πνευµονοπάθεια,
κοντά στην περιφερειακή οδό (Πυλαία,
έως και 6% ο σχετικός κίνδυνος
βρογχικό
άσθµα κτλ. Οι
Τριανδρία), από τον ∆εκέµβριο του 2012
χρόνιες καταστάσεις
προκαλούν
διάφορα
θανάτου. Βέβαια οι εξάρσεις των νόσων
µέχρι και τον Σεπτέµβριο του 2013.
νεοπλάσµατα (αδενοκαρκινώµατα
που προκαλούνται
θα παρουσιαστούν
Όπως ανέφερε ο κ. Μουσιόπουλος,
µε µια καθυστέρηση
χρόνου, µετά από
στην περιφέρεια
του πνεύµονα)
και
ενώ το όριο συγκέντρωσης για τα ΡΜ12
καρδιαγγειακά
επεισόδια.
την έξαρση της ρύπανσης.
είναι έως 50pg ανά κυβικό µέτρο αέρα
(και αυτό για αθροιστικά 25 ηµέρες τον
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