Wybrane skutki zdrowotne zanieczyszczenia powietrza.
Jakub Jędrak, Polski Alarm Smogowy
Łukasz Adamkiewicz, Health & Environment Alliance
dr hab. n. med. Ewa Konduracka, kardiolog, specjalista chorób wewnętrznych, Klinka
Choroby i Niewydolności Serca z Pododdziałem Intensywnej Terapii Kardiologicznej
Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego, Krakowski Szpital Specjalistyczny im.
Jana Pawła II
prof. dr hab. n. med. Krystyna Pawlas, Polskie Towarzystwo Medycyny Środowiskowej
Wpływ zanieczyszczenia powietrza na zdrowie zależy od czasu ekspozycji, warunków
atmosferycznych, wieku, stanu zdrowia i występujących chorób oraz oczywiście od składu
zanieczyszczonego powietrza.
Pierwsze, co większości z nas przychodzi na myśl, gdy myślimy o skutkach zdrowotnych
oddychania brudnym powietrzem, to dolegliwości ze strony układu oddechowego.
Rzeczywiście, wykazano iż ekspozycja na zanieczyszczenia powietrza prowadzi do wzrostu
częstości występowania lub zaostrzenia objawów dolegliwości i schorzeń takich jak przewlekła
obturacyjna choroba płuc (POChP) [1][2], astma [3][4], zakażenia układu oddechowego [5][6],
czy rak płuca [7][8][9]. Odpowiedzialne za te dolegliwości są w zasadzie wszystkie
zanieczyszczenia obecne w powietrzu, przede wszystkim pył zawieszony, ale też tlenki azotu, ozon
oraz dwutlenek siarki, zaś w przypadku raka płuc - substancje z grupy WWA [10] i inne
rakotwórcze związki obecne w powietrzu.
Wpływ zanieczyszczeń powietrza na zdrowie nie ogranicza się bynajmniej do układu
oddechowego. Zanieczyszczone powietrze wywołuje i nasila wiele schorzeń układu krążenia, ale
także układu nerwowego. Okazuje się bowiem, że odpowiednio małe cząstki pyłu zawieszonego
przenikają z płuc do krwiobiegu i tą drogą są dalej transportowane do różnych narządów.
Udokumentowano wpływ zanieczyszczeń powietrza na występowanie lub pogorszenia przebiegu
m. in. nadciśnienia tętniczego [11], choroby niedokrwiennej serca (w tym zawału serca[12]), czy
niewydolności serca [13][14][15].
Biorąc pod uwagę wpływ na funkcjonowanie układu oddechowego i układu krążenia, nie powinno
być zatem niespodzianką, że poziom zanieczyszczenia powietrza wpływa na śmiertelność [9][16]
[17][18]. "Smog" zabija mało efektownie, ale efektywnie - dla dużych polskich aglomeracji są to
liczby rzędu kilkuset (w Warszawie być może ponad tysiąc), a w całej Polsce kilkadziesiąt tysięcy
przedwczesnych zgonów rocznie. Skrócenie oczekiwanej długości życia związane z
zanieczyszczeniem powietrza w zanieczyszczonych aglomeracjach europejskich szacuje się na od
kilku miesięcy do ponad roku w przypadku Krakowa [18]. Dodatkowo, zanieczyszczenia powietrza
wpływają na rozwój szeregu chorób przewlekłych, w przypadku których pacjenci dodatkowo tracą
tzw. lata życia w zdrowiu (ich liczba może nawet sięgać całej dekady).
Oszacowania takie jak przytoczone powyżej powstają na podstawie wielokrotnie obserwowanego
odwrotnego efektu: spadek poziomu zanieczyszczeń przekłada się na zmniejszenie śmiertelności [9]
[16][17][18]. Choć tego typu wyliczenia nie są (i nie mogą być) w pełni precyzyjne, jako że zależą
od zastosowanej metodologii, to dają jednak dość wiarygodny obraz sytuacji.
Liczba przedwczesnych zgonów spowodowanych zanieczyszczonym powietrzem w naszym kraju
(ok. 45tys. [19]) jest zatrważająca, i wielokrotnie przewyższa liczbę ofiar wypadków

komunikacyjnych, wynoszącą obecnie mniej niż 3,5 tys. osób rocznie.

Zwiększone ryzyko zgonu związane z zanieczyszczeniem powietrza dotyczy w przeważającej
mierze osób w podeszłym wieku. Niemniej jednak, wywołane przez zawarte w powietrzu
substancje choroby nowotworowe mogą występować już w wieku średnim, a nawet u ludzi
młodych. Należy też pamiętać, że zanieczyszczenia powietrza wpływają na zdrowie ludzkie
przynajmniej od momentu poczęcia (a nawet jeszcze wcześniej, uwzględniając wpływ wielu
substancji na zdrowie rodziców dziecka).Wykazano na przykład istotne statystycznie korelacje
między poziomem zanieczyszczenia powietrza, a wagą urodzeniową, liczbą poronień i różnymi
patologiami ciąży [20].
Z kolei wieloletnie badania [21][22] prowadzone w Krakowie przez zespół prof. Jędrychowskiego z
Collegium Medicum UJ wykazały bardzo wyraźnie korelacje pomiędzy wyższym poziomem
ekspozycji matki na pył zawieszony PM 2.5 i WWA w czasie ciąży, a niższą wagą urodzeniową
oraz gorszym ogólnym rozwojem dziecka w wieku późniejszym (podobne badania [23][24][25]
były prowadzone w Nowym Jorku przez grupę współpracującej z prof. Jędrychowskim prof.
Perery z Columbia University).
Okazuje się między innymi, że u dzieci narażonych w okresie prenatalnym na poziom
zanieczyszczeń, z jakim mamy do czynienia w Krakowie, istotnie częściej w wieku późniejszym
występuje m. in. astma i infekcje dróg oddechowych. Dzieci takie wykazują też zauważalny deficyt
w testach ilorazu inteligencji.
Warto zauważyć, że w badaniach grupy prof. Jędrychowskiego nie mierzono bezpośrednio
ekspozycji matek na związki z grupy dioksyn (badania takie są bowiem trudne i bardzo kosztowne).
Wiadomo jednak, że w Krakowie w sezonie grzewczym pył zawieszony zawiera znaczne ilości
tych niezwykle szkodliwych substancji (głównie na skutek palenia odpadów-tworzyw sztucznych w
domowych piecach; latem stężenia dioksyn w krakowskim powietrzu są kilkudziesięciokrotnie
niższe niż w zimie)[26] [27]. Wiadomo też, że ekspozycja ciężarnych już na stosunkowo niewielkie
ilości związków z grupy dioksyn prowadzi do licznych negatywnych efektów obserwowanych u
potomstwa, m. in. niższego ilorazu inteligencji [28].
Wpływ zanieczyszczeń powietrza na układ nerwowy nie ogranicza się jednak do okresu
prenatalnego [29][30]. Badania wykonywane na zwierzętach laboratoryjnych, ale także badania z
użyciem obrazowania metodą rezonansu magnetycznego pokazują, że ekspozycja na najdrobniejsze
cząstki pyłu zawieszonego może prowadzić do różnorodnych zmian o charakterze patologicznym,
w tym do zmian charakterystycznych dla przebiegu chorób neurodegeneracyjnych, takich jak
choroba Alzheimera[31][32][33][34][35][36]. Warto w tym miejscu wspomnieć krótko o dwóch
bardzo poważnych problemach.
W przypadku dzieci, badania prowadzone w wielu krajach (m. in. [37][38]) wykazały wyraźną
korelację pomiędzy stężeniami zanieczyszczeń powietrza w okolicy szkoły czy też domu badanych,
a ich wynikami w nauce i różnego typu testach psychometrycznych.
Z kolei badania prowadzone w USA [39][40] pokazują, że podwyższona długotrwała ekspozycja na
pył zawieszony zauważalnie przyspiesza proces starzenia się układu nerwowego, a w konsekwencji
nasila i pogłębia upośledzenie zdolności poznawczych i sprawności umysłowej u ludzi w
podeszłym wieku. W realiach naszego kraju takie przyspieszenie może sięgać nawet 10 lat!
Warto też zaznaczyć, że informacje na temat wpływu zanieczyszczeń powietrza na układ nerwowy

są stosunkowo nowe i mało znane nawet w środowisku medycznym. Większość opracowań i
cytowanych tu artykułów powstało w ciągu kilku ostatnich lat. Przygnębiająca jest też
świadomość, że większość z tych badań (i ogólnie, wszystkich badań, które tu przytaczamy)
wykonano w miejscach, gdzie poziom zanieczyszczeń jest istotnie niższy niż w Polsce.

Konsekwencje społeczne i ekonomiczne wpływu zanieczyszczeń powietrza na zdrowie
Bardzo trudno jest oszacować w sposób kompletny koszty związane z negatywnym wpływem
zanieczyszczenia powietrza na zdrowie polskiego społeczeństwa. Na przykład, pełne oszacowanie
kosztów ekonomicznych i społecznych upośledzenia zdolności poznawczych u dzieci i młodzieży
jest mało realne. Są one jednak z pewnością bardzo wysokie.
Zdecydowanie łatwiej jest policzyć koszty absencji w pracy czy koszty hospitalizacji, których
można byłoby uniknąć w przypadku życia w czystszym środowisku, czy też wreszcie zwiększone
koszty leczenia pacjentów z objawami astmy. Uwzględnienie tego typu czynników daje w
przypadku samej tylko Małopolski straty rzędu 2,8 mld zł/rok, ale chcielibyśmy jeszcze raz
podkreślić, że szacunki te są prowadzone bez uwzględnienia wielu z wyżej wymienionych
aspektów wpływu zanieczyszczeń na zdrowie.
Jak wspominaliśmy, poza dziećmi drugą najbardziej narażoną grupą są osoby starsze. Dodatkowe
obniżenie sprawności umysłowej i fizycznej osób w podeszłym wieku spowodowane
zanieczyszczeniem powietrza, poza oczywistym aspektem społecznym przekłada się też na
dodatkowe, bardzo wysokie koszty ekonomiczne.
Redukcja stężeń zanieczyszczeń powietrza może w zdecydowany sposób zmniejszyć liczbę osób
chorych na schorzenia przewlekłe wymagających opieki medycznej, a w konsekwencji ograniczyć
koszty ekonomiczne opieki zdrowotnej.
Zanieczyszczenie powietrza i jego skutki zdrowotne to obecnie jeden z głównych problemów
społecznych, cywilizacyjnych i ekonomicznych naszego kraju. Od tego, jak i kiedy się z tym
problemem uporamy, będą zależały stan zdrowia i jakość życia nie tylko obecnych mieszkańców
Polski, ale także przyszłych pokoleń.
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