
!  
ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΕΙΟ ΠΑΝΕΠΙΣΤΗΜΙΟ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ 

ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΧΟΛΗ 
ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ ΥΓΙΕΙΝΗΣ!!!
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Εκτίµηση των συνεπειών για την υγεία των εργαζόµενων και του 
πληθυσµού της περιοχής από την παρουσία αµιάντου και χαλαζία στα 
πετρώµατα που ήδη αποκαλύπτονται από τις εξορυκτικές 
δραστηριότητες στις Σκουριες Χαλκιδικής !
Αµίαντος (asbestos) 
Ο αµίαντος ως γενικός όρος περιλαµβάνει την κατηγορία αµφιβόλων στην οποία 
ανήκουν οι  κροκυδόλιθος, αµοσίτης, τρεµολίτης, ακτινόλιθος και ανθοφυλλίτης και 
την κατηγορία σερπεντινών µε κύριο εκπρόσωπο το χρυσοτίλη. 
Η εµφάνιση αµιάντου στο περιβάλλον εξαρτάται από τη φυσική κατανοµή 
κοιτασµάτων του και επιβαρύνεται από ανθρωπογενείς δραστηριότητες. 
Στον αέρα η παρουσία ινών αµιάντου πολλαπλασιάζεται  γεωµετρικά από σειρά 
ανθρωπογενών δραστηριοτήτων. Η µεγαλύτερη επιβάρυνση γίνεται από ανοικτές 
εξορυκτικές δραστηριότητες ιδιαίτερα µάλιστα από σκαπτικές εργασίες και ανατινάξεις 
και µετά απο τη διαδικασία κονιοποίησης, µεταφοράς και επεξεργασίας των 
µεταλλευµάτων. Επιβάρυνση του αέρα µε ίνες αµιάντου προκαλεί η βιοµηχανία 
αµιάντου, η χρήση σχετικών προϊόντων όπως στα φρένα των αυτοκινήτων, η 
κατεδάφιση κτιρίων στα οποία χρησιµοποιήθηκαν υλικά µε βάση τον αµίαντο για 
µόνωση, κεραµίδια, τσιµέντο, κοκ. 
Εκτός από τους εργαζόµενους, οι οποίοι είναι άµεσα εκτεθειµένοι, και οι κάτοικοι των 
περιοχών όπου υπάρχουν εξορυκτικές δραστηριότητες εκτίθενται σε εισπνεόµενο αέρα 
µε µεγαλύτερες πυκνότητες ινών αµιάντου. 
Στο έδαφος και το νερό, η ρύπανση από αµίαντο επιβαρύνεται καθοριστικά από 
µεταλλευτικές δραστηριότητες (κονιοποίηση, κατακάθιση σκόνης, καθώς και την 
απόρριψη και παραµονή έκθετων των στείρων και των απόβλητων). ATSDR, 2001 
Η κύρια οδός έκθεσης του γενικού πληθυσµού σε ίνες αµιάντου είναι µέσω της 
εισπνοής. 
Εκθεση όµως µπορεί να γίνει µε την κατάποση πόσιµου νερού πλούσιου σε ίνες 
αµιάντου και µε τη µεταφορά ινών απο τα µαλλια και τα ρουχα στο σπίτι. 
Οι πυκνότητες ινών αµιάντου στον εισπνεόµενο αέρα είναι 10 φορές µεγαλύτερες από 
το φυσικό περιβάλλον µέσα σε αστικά πολεοδοµικά συγκροτηµατα και 1000 φορές 
µεγαλύτερες σε περιοχές που γειτνιάζουν µε βιοµηχανικές δραστηριότητες εξόρυξης. !
Οι επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου µετά από έκθεση στον αµίαντο 
Ο αµίαντος είναι µια από τις πιό γνωστές αιτίες καρκίνου στον άνθρωπο. Η συσχέτιση 
του κινδύνου καρκινογένεσης µετά χρόνια έκθεση από το αναπνευστικό έχει 
αναγνωριστεί από τη δεκαετία του 1950, ως αποτέλεσµα επαγγελµατικής έκθεσης σε 
εργάτες ορυχείων αµιάντου. (Tomatis, IARC 1990). Ο αµίαντος είναι ταξινοµηµένος ως 
γνωστή καρκινογόνος ουσία στον άνθρωπο και από το Υπουργείο Υγείας των ΗΠΑ,  
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την υπηρεσία Προστασίας του Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (U.S. Environmental Protec-
tion Agency) και τη Διεθνή Υπηρεσία για Ερευνα στον Καρκίνο (International Agency 
for Research on Cancer). 
Το πρώτο νόσηµα που συνδέθηκε µε την επαγγελµατική έκθεση σε ίνες αµιάντου είναι 
η αµιάντωση. Παρόµοιες περιοριστικού τύπου πνευµονοπάθειες και νοσήµατα του 
υπεζωκότα παρατηρούνται σε εργαζόµενους στη βιοµηχανία αµιάντου.  
Όσον αφορά τα νεοπλάσµατα η έκθεση σε όλες τις µορφές αµιάντου προκαλεί 
µεσοθηλίωµα, καρκίνο του πνεύµονα, καρκίνο του λάρυγγα και καρκίνο των 
ωοθηκών. Αντίστοιχες συσχετίσεις παρατηρούνται µεταξύ της έκθεσης σε ολες τις 
µορφές αµιάντου και τον καρκίνο του φάρυγγα, τον καρκίνο του στοµάχου και τον 
καρκίνο του παχέος εντέρου.  Αναφέρονται τέλος και συσχετίσεις µε καρκίνο των 
νεφρών, της ουροδόχου κύστεως, του οισοφάγου και του εγκεφάλου. 

Οι παράγοντες που καθορίζουν την τελική έκβαση της έκθεσης στον αµίαντο είναι η 
δόση έκθεσης του ανθρώπου, η διάρκεια της έκθεσης, η συχνότητα της έκθεσης 
(σπάνια ή καθηµερινή;), η πηγή της έκθεσης, το µέγεθος και το σχήµα των ινών καθώς 
και οι ατοµικοί παράγοντες κινδύνου (ιστορικό πνευµονοπαθειας, κάπνισµα,κλπ). 
Σειρά ερευνών επικεντρώνεται στην προσπάθεια ανίχνευσης ιδιαίτερων 
χαρακτηριστικών των ινών που πιθανόν να επηρεάζουν τη καρκινογόνο δράση. Οι 
διαστάσεις, το µήκος και πλάτος των ινών φαίνεται ότι έχουν σηµασία για την 
καρκινογόνο δράση, ενώ δεν φαίνεται να παίζουν ρόλο η χηµική σύνθεση και η 
ορυκτολογική προέλευσή τους (NIOSH, 2011). Η νοσογόνος δράση των µακριών και 
λεπτών ινών είναι δεδοµένη, ο ρόλος όµως των µικρότερων ινών δεν είναι ακόµη 
ξεκάθαρος. Η έννοια των µακρών ορυκτών σωµατιδίων (elongate mineral particles 
(EMPs) αναφέρεται τόσο σε αµιαντόµορφες όσο και σε µη αµιαντόµορφες ίνες. Με 
βάση τα µέχρι σήµερα δεδοµένα η τοξικότητα των διαφόρου µορφής και τύπου 
ινών δεν µπορεί να εξακριβωθεί καθότι έχουν όλες αντίστοιχες επιπτώσεις στον 
άνθρωπο, ενώ σε όλα τα κοιτάσµατα και πετρώµατα υπάρχουν ποικίλες προσµίξεις 
των διαφόρων µορφών. 

Με βάση τα παραπάνω το Εθνικό Ινστιτούτο για την Υγεία & Ασφάλεια στην Εργασία 
των ΗΠΑ(National Institute for Occupational Safety and Health (NIOSH), µε σκοπό 
την προστασία της υγείας των εργαζοµένων και του πληθυσµού, εντάσσει στον ορισµό 
των ινών αµιάντου του εισπνεόµενου αέρα,  τόσο τις έξι µορφές αµιάντου όσο και τις 
EMPs από αντίστοιχες µη αµιαντόµορφες (NIOSH, 2011).  

Η συσχέτιση όλων των µορφών αµιάντου (χρυσοτίλη, κρικιδολίτη, αµοσίτη, τρεµολίτη, 
ακτινολίτη και ανθοφυλίτη) µε την καρκινογένεση είναι σήµερα ευρέως αποδεκτή και 
επιστηµονικά τεκµηριωµένη µε πληθώρα δεδοµένων και µελετών (IARC  2012). Όπως 
χ α ρ α κ τ η ρ ι σ τ ι κ ά κ α τ α λ ή γ ε η έ κ θ ε σ η τ η ς I A R C                                                              
“All forms of asbestos (chrysotile, crocidolite, amosite, tremolite, actinolite and an-
thophyllite) are carcinogenic to humans (Group 1)” (IARC  2012). 

Κατατάσσει δηλαδή την έκθεση σε όλες τις µορφές αµιάντου στα καρκινογόνα - 
Οµάδα Ι. Με άλλα λόγια η καρκινόγονος δράση τους είναι αδιαµφισβήτητη. 
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Χαλαζίας (silica) 

Ο χαλαζίας βρίσκεται στα προς εξόρυξη υλικά µε πολύ µεγαλύτερη περιεκτικότητα σε 
σχέση µε τον τρεµολίτη. Η έκθεση του ανθρώπινου οργανισµού γίνεται µε την εισπνοή 
σκόνης. Για το λόγο αυτό οι µεγαλύτερες επιπτώσεις παρατηρούνται στους 
εργαζόµενους ορυχείων, χωµατουργικών εργασιών και γενικώς σε διαδικασίες στις 
οποίες παράγεται σκόνη µε προσµίξεις χαλαζία. 

Οι επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου µετά από έκθεση στο χαλαζία 

Η συχνότερη και πιό γνωστή νόσος που σχετίζεται άµεσα µε την έκθεση σε 
εισπνεύσιµο κρυσταλλικό χαλαζία είναι η πυριτίαση, µία κλσσική επαγγελµατική 
πνευµονοπάθεια. Η χρονια πυριτίαση εµφανίζεται αρκετά χρόνια µετά την έκθεση σε 
σχετικά χαµηλές πυκνότητες χαλαζία και συχνά µετά τη διακοπή της επαγγελµατικής 
έκθεσης. 

Ο καρκίνος του πνεύµονα σχετίζεται µε επαγγελµατική έκθεση σε κρυσταλλικό 
χαλαζία και κρυστοβαλλίτη [ATS 1997], [IARC 1997]. Μία σχέση δόσης της έκθεσης 
και απόκρισης εµφανίζεται ειδικά σε εργαζόµενους σε ορυχεία χρυσού. Ακόµη 
µεγαλύτερη συσχέτιση παρατηρείται µεταξύ αυτών που πάσχουν ήδη από πυριτίαση 
και τον καρκίνο του πνεύµονα. Άλλες έρευνες συσχετίζουν την ίδια έκθεση σε χαλαζία 
µε την εµφάνιση καρκίνου του στοµάχου.  

Τα επιστηµονικά δεδοµένα τεκµηριώνουν σήµερα τη θέση ότι ο κρυσταλλικός 
χαλαζίας στη µορφή quartz ή σκόνης κρυστοβαλλίτη είναι καρκινογόνος στον 
άνθρωπο (Group 1) (IARC 2011). 

Επιδηµιολογικές έρευνες παρουσιάζουν σηµαντική συσχέτιση αυτοάνοσων 
νοσηµάτων σε εργαζόµενους εκτεθειµένους σε χαλαζία. Συγκεκριµένα αναφέρονται 
συχετίσεις µε τη σκληροδερµία, τη ρευµατοειδή αρθρίτιδα, το συστηµατικό 
ερυθηµατώδη λύκο και τη σαρκοείδωση. Τεκµηριώνεται επίσης η συσχέτιση της 
επαγγελµατικής  έκθεσης σε χαλαζία µε νοσήµατα των νεφρών [ATS 1997] 

Ο κρυσταλλικός χαλαζίας επηρεάζει το ανοσοποιητικό σύστηµα και προκαλεί 
λοιµώξεις από µυκοβακτηρίδια, κυρίως φυµατίωση και µύκητες. Επαγγελµατική 
έκθεση σε κρυσταλλικό χαλαζία σχετίζεται µε βρογχίτιδα, χρόνια αποφρακτική 
πνευµονοπάθεια και εµφύσηµα. 

!
!
!
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Συµπέρασµα 

Η έκθεση ανθρώπινων πληθυσµών σε εισπνεόµενο αέρα µε προσµίξεις όλων των 
µορφών αµιάντου καθώς και χαλαζία αποτελεί ένα σηµαντικό και επιστηµονικά 
τεκµηριωµένο κίνδυνο για την υγεία τους. Η πιθανότατη συνέργεια των επι µέρους 
παραγόντων κινδύνου σε συνδυασµό µε την τοπική και χρονική συσσώρευσή τους 
µπορούν να οδηγήσουν σε απρόβλεπτη και µη αναστρέψιµη καταστροφή της 
υγείας µεγάλου µέρους του πληθυσµού. 

Εκτός από τους εργαζόµενους, οι οποίοι εκτίθενται άµεσα σε αυτούς τους 
καρκινογόνους παράγοντες λόγω της επαγγελµατικής εµπλοκής τους στις 
διαδικασίες εξόρυξης, η σχεδιαζόµενη από την ίδια την εταιρεία καθηµερινή 
παραγωγή τεράστιων ποσοτήτων σκόνης µε προσµίξεις ινών αµιάντου και χαλαζία 
θα απειλήσει σοβαρά την υγεία και των πληθυσµών που κατοικούν στην περιοχή. 

Με βάση τις υπάρχουσες και επιστηµονικά τεκµηριωµένες γνώσεις, που 
διαθέτουµε σήµερα, η συνέχιση της καταστροφικής διαδικασίας εξόρυξης θα 
προκαλέσει µη αναστρέψιµες βλάβες τόσο στο φυσικό περιβάλλον όσο και στην 
υγεία των κατοίκων της περιοχής.  

Με δεδοµένο ότι στόχος µιας ευνοµούµενης πολιτείας είναι η προάσπιση της υγείας 
του πληθυσµού, επιβάλλεται ως επιστηµονικά τεκµηριωµένο αλλά και 
δηµοκρατικό και ηθικό καθήκον η άµεση διακοπή  των εξορυκτικών 
δραστηριοτήτων. 

!
Ο επιστηµονικός υπεύθυνος και συντάκτης της ως άνω έκθεσης 

!
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Αλέξης Μπένος 

Καθηγητής  Υγιεινής, Κοινωνικής Ιατρικής και Πρωτοβάθµιας Φροντίδας Υγείας 
Τµήµατος Ιατρικής ΑΠΘ !!!!
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