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Skutki zdrowotne zanieczyszczeń 

powietrza 

Źródło: HEAL 2013 „Niepłacony rachunek. Jak energetyka węglowa niszczy nasze zdrowie”



II. Zanieczyszczenie powietrza = hipertensja

Źródło: Fuks K. B. et al., 2016. Long-term exposure to ambient air pollution and traffic noise and incident 

hypertension in seven cohorts of the European study of cohorts for air pollution effects (ESCAPE),

European Heart Journal. doi:10.1093/eurheartj/ehw413 

 40 tys. osób z Norwegii, Szwecji, Danii, Niemiec i Hiszpanii

 pomiary ciśnienia tętniczego w okresie 5-9 lat

 zwiększenie stężenia PM w powietrzu o kilka mikrogramów na metr  

sześcienny może zwiększyć ryzyko wystąpienia hipertensji o 22% 

 natężenie hałasu powyżej 50 decybeli = zwiększenie ryzyka wystąpienia 

hipertensji



II. Zanieczyszczenie powietrza = cukrzyca

Źródło: Wolf K. et al., 2016. Association Between Long-Term Exposure to Air Pollution and Biomarkers 

Related to Insulin Resistance, Subclinical Inflammation and Adipokines. Diabetes,doi: 10.2337/db15-1567

 3 tys. uczestników z miasta Augsburg

 prawdopodobieństwo wystąpienia cukrzycy typu 2 u osób z objawiami   

przedcukrzycowymi

 ekspozycja na działanie zanieczyszczeń nie przekraczających dobowych 

limitów stężeń może również powodować

występowanie objawów cukrzycowych



III. Akumulacja magnetytu w mózgu

 Przeanalizowano 37 wycinków tkanki 

mózgowej (29 osób mieszkających na 

terenie Meksyku, 8 w okolicach Manchesteru) 

 Miliony cząsteczek magnetytu w jednym 

gramie tkanki mózgowej

 Cząsteczki w kształcie sfery 

 Średnica ponizej 200 nm

 Przyczyna Alzheimera? 

MAGNETYT

Źródło: Maher, B. et al., 2016. Magnetite pollution nanoparticles in the human brain. Proceedings of the 

National Academy of Sciences. 113, 10797–10801. 



IV. Akumulacja magnetytu we krwi 

(miażdżyca tętnic)  

Źródło: Janus, B., Bućko, M.S., et al., 2010. Magnetic characterization of human blood in the atherosclerotic 

process in coronary arteries, Journal of Magnetism and Magnetic Materials 323, 10797–10801. 

 Przeanalizowano 50 próbek krwi

(podejrzenie miażdżycy)

 Cząsteczki magnetytu u osób

z zaawansowaną miażdżycą

 Średnica poniżej 100 nm

 Przyczyna – zanieczyszczenie 

środowiska lub inne?

Miażdżyca



Wnioski

 Najnowsze badania wskazują, że zanieczyszczenia
powietrza, mogą prowadzić do poważnych powikłań
zdrowotnych (nadciśnienie tętnicze, Alzheimer, miażdżyca,
cukrzyca)

 Potrzebne są dalsze badania, które pozwolą na precyzyjne
ustalenie jak zanieczyszczenie powietrza wpływa na
przebieg procesów w ludzkim organizmie
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Pismo do Komitetu St. ds. KPOP

 październik 2016 - utworzenie Komitetu Sterującego ds.
Krajowego Programu Ochrony Powietrza (Ministerstwo
Środowiska)

 zadania: poprawa jakości powietrza w Polsce, wzmocnienie
współpracy na poziomie krajowym, wojewódzkim i
lokalnym, koordynacja realizacji wspólnych działań,
monitorowanie stanu zaawansowania działań wynikających
z Programu



Pismo do Komitetu St. ds. KPOP

 pismo do Komitetu - wsparcie środowisk związanych ze
zdrowiem dla ambitnej i szybkiej walki z zanieczyszczeniami
powietrza:

- przyśpieszenie osiągnięcia limitów WHO (2025r. zamiast
2030r.)

- przyśpieszenie wprowadzenia norm jakości węgla oraz
standardów emisyjnych dla domowych pieców i kotłów

- wprowadzenie uchwał antysmogowych dla najbardziej
zanieczyszczonych województw kraju

- obniżenie poziomów alarmowych do średniej europejskiej
- wymóg kompleksowego opracowywania oceny

oddziaływania na zdrowie dla programów i polityk
związanych z energetyką i transportem


