


-7 milionów przedwczesnych zgonów na świecie/rok
-25 tys przedwczesnych zgonów w Polsce z powodu 
przekroczeń  stężeń pyłu zawieszonego (wg AOŚ) 

-72% to powikłania ze strony układu krążenia
-14%-obturacyjna choroba płuc/infekcje
-14% -rak płuc

raport WHO 2016



Zanieczyszczenie Powietrza

co najmniej 12 850 badań

z udziałem 68 milionów osób w:

Europie

USA

Azji

Australii

Ameryce Południowej



Spojówki

Układ oddechowy

Układ pokarmowy

Płuca to niewymienny  filtr
organizmu



Powyżej 1 minuty od wdechu nanocząski PM2,5 znakowane 
izotopem  99 m Tc znajdowane są w krwi, następnie w 
tarczycy, wątrobie i pęcherzu moczowym.

Nemmar A. i wsp.: Circulation, 2002; 105: 411–414

Skutki zdrowotne oddychania                      

zanieczyszczonym powietrzem dotyczą 
nie tylko układu oddechowego!!!
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Wpływ na układ oddechowy

1. Wzrost częstości występowania  i zaostrzeń astmy oskrzelowej  
wymagających hospitalizacji i ogółem u dzieci i dorosłych- metaanaliza
56 badań

2. Wzrost częstości występowania POCHP u osób nie palących papierosów. 
Wzrost zaostrzeń wymagających hospitalizacji w grupie palących i nie 
palących

3. Wzrost zgonów z przyczyn oddechowych ok. 20%- metaanaliza 59 badań

4. Wzrost  częstości infekcji układu oddechowego, ich przedłużanie się i 
powikłań 

International Journal of COPD 2016:11 3079–3091

Eur Respir J 2001; 17: 1024–1033

PLOS ONE | https://doi.org/10.1371/journal.pone.0174050 March 20, 2017

Environmental Health Perspectives • volume 123 | number 6 | June 2015



Model wakuoli z opisem

Włodarczyk A. -Praca doktorska KSS im JP2; 

Dzięki uprzejmości: Undas A.
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Zanieczyszczenie powietrza nie tylko nasila objawy 
występujących  schorzeń układu krążenia ale także zwiększa        

częstość ich występowania
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Ryc Powikłania w układzie krążenia związane z zanieczyszczeniem powietrza

Nadciśnienie tętnicze

↑PM10 o 10ug/m3-wzrost 

ryzyka  CAD o 13% 

↑Pm2,5 o 10ug/m3-wzrost 

ryzyka  CAD o 24% oraz 12% wzrost 

ryzyka OZW

↑PM2,5 o 5ug/m3-

wzrost ryzyka o 19%

↑PM10 o 10ug/m3-

wzrost  hospital o 2%

i zgonu o 20% 



Wpływ na śmiertelność -ekspozycja  
przewlekła

-wzrost śmiertelności całkowitej o 6-12%
-wzrost śmiertelności sercowo-
naczyniowej o 12-50%

Przy  zwiększeniu 
steżenia PM2,5 o 

10ug/m³

(ESCAPE STUDY;    

Hoek G et al: Environ Health 2013;12:43. 24)
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Zanieczyszczenie powietrza-nowotwory

• Na powstawanie nowotworów składa się wiele czynników 
obejmujących predyspozycje genetyczną, palenie tytoniu, 
nadużywanie alkoholu, otyłość, brak ruchu , infekcje wirusami 
latentnymi , chlamydiami , przewlekłe zapalenie itd. 

• Wpływ szeroko pojętego skażenia środowiska jest nie do 
podważenia







W Polsce liczba zachorowań na nowotwory złośliwe w Polsce w ciągu 
ostatnich 30 lat wrosła ponad dwukrotnie                     

Krajowy Rejestr Nowotworów

Nowotwory o udowodnionym związku z ZP;
-rak gruczołowy płuca (20-30% raków płuca)
-- niektóre raki pęcherza moczowego
--niektóre raki nerki
-- niektóre chłonniaki u dzieci , ostra białaczka mieloblastyczna u 
dorosłych
-Niektóre nowotwory mózgu
--rak szyjki macicy (NOX)

Lancet Respir Med . 2014 October ; 2(10): 823–860
Environmental Health Perspectives • volume 122 | 
number 9 | September 2014
Raaschou-Nielsen et al. Environmental Health 2011, 
10:67



Mieszkaniec Krakowa  spędzając na powietrzu  4 h dziennie
inhaluje    55,57 benzo(a)pirenu ng/rok czyli ekwiwalent   3741 
papierosow/rok

Kobieta w ciąży inhaluje ekwiwalent 10 papierosów/dzien

Wpływ zanieczyszczenia powietrza na 

zdrowie porównywany jest do wpływu 

palenia tytoniu



Skażenie środowiska udokumenowaną 

przyczyną występowania i nasilenia alergii

-częstość alergii w rejonach miejskich jest 2 -4 krotnie wyższa niż w rejonach 

wiejskich, pomimo iż w tych ostatnich jest znacznie więcej alergenów

-w latach 30 ubiegłego wieku ilość alergii była znikoma i a znacznie wzrosła

wraz z rozwojem przemysłu, zwiększeniem ilości samochodów oraz tzw

miejskim stylem życia

- w okresach nasilenia się zanieczyszczenia powietrza w Krakowie , częstość

wizyt w poradniach alergologicznych z powodu nasilenia alergii rośnie 2-3

krotnie



W jaki sposób zanieczyszczenia wpływają na 

występowanie alergii ?

1. Bezpośrednie uszkodzenie nabłonka i złuszczanie się

błon śluzowych i zwiększenie penetracji alergenów

do organizmu oraz produkcję IgE

2.Nadreaktywnośc oskrzeli, i napady astmy i kaszlu

3. Stan zapalny w organizmie związany z aktywacją

komórek i przeciwciał biorących udział w reakcjach

zapalnych i alergicznych



4. Cząstki pyłu zawieszonego (związki siarki ,związki azotu 

,amoniak ,sadze, związki organiczne ) wchodzą w interakcje z 

alergenami lub substancjami pierwotnie neutralnymi

W jaki sposób zanieczyszczenia wpływają na 

występowanie alergii ?

Nitrowanie aminokwasów 

(np. tyrozyny) alergenu

lub substancji pierwotnie

neutralnej

Pyłek roślinny Pyłek roślinny z pyłem zawieszonym

1. Zwiększenie siły oddziaływania alergenu-groźniejsze, trudniejsze 

do opanowania reakcje alergiczne

2. Substancje pierwotnie neutralne stają się alergenem



Gdzie jesteśmy?

• Małopolska- standaryzowane wskaźniki chorobowosci 
szpitalnej u dzieci z powodu ch u oddechowego i 
immunologicznego- jedne z najwyższych w Polsce 

• Małopolska-9 miejsce w Polsce jeśli chodzi chorobowość 
szpitalną z powodów krążeniowych i płucnych wśród 
dorosłych

• Kraków- 2-3 razy więcej alergii niż w innych miastach

• Polska na tle Europy- w czołówce zgonów z przyczyn układu 
krążenia i nowotworów.


