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streszczenie
	 Zanieczyszczenie	środowiska	to	zmi-
ana	 jakościowa	 i	 ilościowa	 składu	 powietrza	
powodująca	pejoratywne	skutki	dla	ekosystemu	
i	 zdrowia	 człowieka.	 Jest	 problemem	 global-
nym,	który	narasta	w	czasie.	Polska	w	porów-
naniu	 do	 innych	 krajów	 europejskich	 należy	
do	 państw	 o	 najwyższych	 współczynnikach	
skażenia	powietrza.	Najistotniejszymi	źródłami	
zanieczyszczeń	 są:	 rozwój	 przemysłu,	 trans-
port	 a	 także	 zanieczyszczenia	 generowane	
przez	 gospodarstwa	 domowe.	 Wiele	 badań	
na	 całym	 świecie	 potwierdza	 związek	 między	
zanieczyszczeniem	 środowiska	 i	 chorobami	
górnych	i	dolnych	dróg	oddechowych.	W	pra-
cy	 poglądowej	 skupiono	 uwagę	 na	 chorobach	
układu	 oddechowego,	 których	 powstawanie	
i	następnie	zaostrzenia	w	ostatnich	latach	znac-
znie	się	nasiliło,	mogą	więc	być	związane	z	pyłem	
organicznym	 i	 nieorganicznym	 pochodzącym	
z	zanieczyszczenia	powietrza.

abstract
	 Ambient	 environmental	 pollution	 is	
a	change	of	the	air	causing	negative	effects	on	
the	ecosystem	and	human	health.	It	is	a	global	
problem	that	develops	over	time.	Poland,	com-
pared	to	other	European	countries,	has	one	of	
the	highest	air	pollution	rate.	The	most	impor-
tant	sources	of	pollution	are:	industry,	transport	
as	well	as	pollen	produced	by	households.	Nu-
merous	 studies	around	 the	world	confirm	the	
correlation	 between	 environmental	 pollution	
and	 impact	 of	 upper-	 and	 lower	 respiratory	
tract.		These	review	shows	respiratory	diseases,	
whose	origins	and	exacerbation	has	significant-
ly	increased	recently,	so	they	can	be	associated	
with	organic	and	inorganic	dust	from	air	pol-
lution.
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Choroby układu oddechowego zależne 
od zanieczyszczenia środowiska
Ambient air pollution and its  impact on respiratory tract

Słowa	 kluczowe:	 zanieczyszcze-
nie	 środowiska,	 POChP,	 AZPP,	 astma	
oskrzelowa,	rak	płuc.

Key	 words:	 air	 pollution,	 COPD,	 hyper-
sensitivity	pneumonitis		asthma,	lung	cancer.
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Wstęp
	 Zanieczyszczenie	 środowiska	 to	
wprowadzenie	 do	 powietrza,	 wody	 i	 gle-
by	 substancji	 stałych,	 ciekłych	 i	 gazowych	 o	
składzie,	który	może	negatywnie	oddziaływać	
na	 człowieka,	 przyrodę	 oraz	 powodować	
niekorzystne	zmiany	fauny	i	flory.	Problem	ten	
eskaluje	w	czasie.	Zanieczyszczenie	środowiska	
spowodowane	zarówno	procesami	naturalnymi	
jak	i	działalnością	człowieka	prowadzą	do	glo-
balnego	ocieplenia	klimatu,	które	ma	wpływ	na	
cały	 ekosystem	 -	 na	 różnorodność	 gatunków	
zwierząt	i	roślin	a	także	ma	negatywny	wpływ	
na	stan	zdrowia	i	jakość	oraz	długość	życia	ludzi	
(D’AMATO,	 2015).	 Według	 raportu	 WHO	
dotyczącego	 sytuacji	 zdrowotnej,	 około	 91%	
populacji	 na	 świecie	 w	 2016	 roku	 oddychało	
zanieczyszczonym	 powietrzem,	 co	 przyczynia	
się	do	7	mln	przedwczesnych	zgonów	rocznie.	
W	Polsce	37,9	zgonów/100	tys.	mieszkańców	
jest	 związane	 ze	 złą	 jakością	 powietrza.	 Stat-
ystycznie	 w	 Polsce	 tracimy	 średnio	 1,5	 roku	
życia	 w	 dobrym	 zdrowiu	 w	 przeliczeniu	 na	
stu	 mieszkańców,	 co	 jest	 spowodowane	 od-
dychaniem	 powietrzem	 o	 złej	 jakości,	 gdzie	
średnia	dla	Unii	Europejskiej	wynosi	0,75	roku.	
Najbardziej	 narażone	 są	 osoby	 mieszkające	 w	
miastach	(WHO,	2016).
	 Polska	należy	do	jednych	z	najbardziej	za-
nieczyszczonych	krajów	Europy,	z	największym	
zanieczyszczeniem	 w	 rejonie	 województwa	
śląskiego	i	małopolskiego.	Do	najważniejszych	
źródeł	 zanieczyszczenia	 w	 Polsce	 należą:	
spaliny	 z	 kominków	 i	 pieców	 grzewczych,	
spalanie	drewna	i	paliw	pochodzenia	organic-
znego,	 transport,	masowa	turystyka,	przemysł,	
wydobycie	 i	 dystrybucja	 paliw	 kopalnianych,	
składowanie	i	spalanie	odpadów,	mechanizacja	
rolnictwa	 (pestycydy	 i	 inne	 związki	 ochrony	
roślin)	i	hodowla	trzody	chlewnej.	Krajowy	bi-
lans	emisji	zanieczyszczeń	za	lata	2015	-	2016	
opublikowana	 w	 2018	 roku	 pokazuje	 wzros-
towy	trend	stopnia	zanieczyszczenia	powietrza	

Katarzyna KureK, StaniSław SzKutnicKi, 
Katarzyna DziąbowSKa-GrabiaS, barbara MacKiewicz

w	Polsce.	Zanieczyszczenie	powietrza	wzrasta	
w	pochmurne	i	mgliste	dni.	Szczególnie	szkod-
liwe	 dla	 zdrowia	 są	 metale	 ciężkie,	 pył	 zawi-
eszony,	związki	siarki,	azotu,	węglowodory	aro-
matyczne	 czy	 tlenki	 węgla	 (DĘBSKI,	 2018).	
Udowodniono	 wpływ	 zanieczyszczenia	 na	
choroby	 układu	 sercowo-naczyniowego,	 ner-
wowego,	 oddechowego	 oraz	 układ	 moczowo-
płciowy.	Poniżej	przedstawiono	choroby	układu	
oddechowego,	 których	 powstawanie	 oraz	 za-
ostrzenia	wynikają	ze	stopnia	zanieczyszczenia	
powietrza.	 Należą	 do	 nich:	 alergiczny	 nieżyt	
nosa,	astma	oskrzelowa,	przewlekła	obturacyjna	
choroba	płuc,	alergiczne	zapalenie	pęcherzyków	
płucnych,	 zespół	 toksyczny	 wywołany	 pyłem	
organicznym,	 samoistne	włóknienie	płuc	oraz	
nowotwory	płuc.
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Podział	zanieczyszczeń
	 Źródła	zanieczyszczenia	można	podzielić	
na	 naturalne,	 związane	 z	 procesami	 przyrod-
niczymi	 -	 wybuchy	 wulkanów,	 pustynie,	 pył	
kosmiczny,	 wyładowania	 atmosferyczne	 oraz	
sztuczne,	 związane	 z	 działalnością	 człowieka	
(D’AMATO,	2015).
	 Ze	 względu	 na	 działanie	 chorobot-
wórcze	 na	 organizm	 -	 pyły	 zwłókniające	 po-
chodzenia	 mineralnego	 (zawierające	 talk,	 az-
best,	 krzemionkę),	 alergizujące	 pochodzenia	
organicznego	 (bawełna,	 len,	 konopie,	 tytoń,	
zboża,	 sierść	 zwierząt,	 leki,	 kosmetyki,	 sub-
stancje	chemiczne	i	tworzywa	sztuczne),	toksy-
czne	wywołujące	działanie	chorobotwórcze	po	
aspiracji	(beryl,	mangan,	arsen,	ołów)	oraz	ra-
kotwórcze	 (azbest,	 radon)	 ( JUDA-REZLER,	
2016).
	 Czynniki	 szkodliwe	 dla	 zdrowia	
znajdujące	się	w	zanieczyszczonym	powietrzu	
można	 również	 podzielić	 na	 czynniki	 organ-
iczne	i	mineralne.	Wśród	czynników	organic-
znych	można	wyróżnić:	zakaźne	(wirusy,	bak-
terie,	 grzyby,	 pasożyty),	 czynniki	 alergizujące	
(pyłki	roślin,	alergeny	kurzu	domowego,	alerg-
eny	 zwierząt,	 pleśni),	 	 toksyczne	 (np.	 toksyny	
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bakterii, które pobudzają lub hamują układ 
odpornościowy), kancerogenne (aflatoksyny, 
pył drzewny) oraz wektory przenoszące choro-
by zakaźne (np. kleszcze czy komary) (DUT-
KIEWICZ, 2001).
 Najważniejsze znaczenie dla zdrowia i 
życia człowieka wg WHO ma pył zawieszony 
PM, dwutlenek azotu NO2, dwutlenek siarki 
SO2 i ozon w warstwie przyziemnej O3. Is-
totny jest skład, rozmiar i kształt cząstek za-
wieszonych w powietrzu a także czas ekspozy-
cji, warunki pogodowe i ukształtowanie terenu 
(w miejscowościach podgórskich i w trakcie 
bezwietrznych warunków stężenie pyłów jest 
większe). Dopuszczalne normy stężenia sub-
stancji szkodliwych w powietrzu w Unii Eu-
ropejskiej są kilkukrotnie wyższe niż zalecane 
przez WHO (EEA, 2018).
 Pył zawieszony a także produkty 
spalin silników diesla czy spalania odpadów 
(benzen, cyjanowodór, formaldehyd, chlo-
rowodór, węglowodory aromatyczne jedno- 
i wielopierścieniowe, dioksyny) należą do sub-
stancji kancerogennych. Pyły wnikają do orga-
nizmu drogą oddechową, a także przez skórę, 
błony śluzowe i układ pokarmowy. Niektóre 
powstające w procesie spalania substancje, 
takie jak dioksyny lub bromowane pochodne 
są trwałe i mogą trafiać do gleby, a ostatecznie 
będąc składnikiem łańcucha pokarmowego 
do organizmu człowieka. W tym przypadku 
głównym źródłem narażenia populacji jest 
spożywanie skażonej żywności (LEE, 2015).

Pył zawieszony PM
 Pył zawieszony stanowią substancje 
stałe i ciekłe zawieszone w powietrzu at-
mosferycznym. Jest głównym składnikiem 
smogu, obserwowanego głównie w dużych 
miastach, w warunkach bezwietrznej po-
gody. Ze względu na rozmiar można wyróżnić 
pył wielkocząsteczkowy - PM10 oraz pył 
małocząsteczkowy PM 2,5 ( JUDA-REZLER, 

2016).
 Pył PM 10, którego cząsteczka jest duża i 
nie przedostaje się do dolnych dróg oddechow-
ych, powoduje podrażnienie błon śluzowych 
i patologie w górnych drogach oddechowych, 
doprowadzając do  zwiększonej częstości infek-
cji górnych dróg oddechowych, zapalenia zatok, 
zapalenia spojówek, zaostrzenia przewlekłych 
chorób: astmy oskrzelowej, POCHP, alergic-
znego nieżytu nosa, a także zwiększa częstość 
nowotworów w obrębie układu oddechowego 
(PAULIN I HANSEL, 2016).
 PM 2,5 to małe cząstki, które przedostają 
się do końcowych odcinków układu odd-
echowego, mogą również po sfagocytowaniu 
przez makrofagi przedostawać się przez barierę 
włośniczkowo- pęcherzykową, przenikać 
do krwioobiegu, czego skutkiem są choroby 
układu krążenia, układu nerwowego, choroby 
nowotworowe a także zaburzenia hormonalne 
mogące prowadzić do poronień i przedwcz-
esnych porodów. Według WHO zwiększona 
koncentracja PM 2,5 wiąże się z większym 
ryzykiem kancerogenezy o 15-27%. Zaob-
serwowano, że w trakcie dużej koncentracji 
pyłu PM 2,5 znacząco wzrasta ilość epizodów 
sercowo-naczyniowych oraz udarów mógu 
(NACHMANN, 2016). Największe znaczenie 
w powstawaniu pyłu PM 10 oraz MP 2,5 mają 
procesy spalania w gospodarstwach domow-
ych, produkcja energii (elektrownie węglowe i 
gazowe), przemysł, transport drogowy, (spalanie 
paliw i ścieranie powierzchni dróg), wydoby-
cie i dystrybucja paliw kopalnianych, zago-
spodarowanie odpadów, rolnictwo i hodowla 
zwierząt. Najwyższe stężenia przekraczające 
dopuszczalne normy obserwuje się głównie od 
października do marca, czyli w sezonie grzew-
czym (EEA, 2018).

Dwutlenek węgla CO2 
 Jest gazem bezbarwnym i niepalnym, 
naturalnie występującym w powietrzu atmos-
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ferycznym, jako końcowy produkt spalania i od-
dychania, biorący udział w procesach fotosyn-
tezy. Stanowi jeden z najważniejszych gazów 
odpowiedzialnych za efekt cieplarniany. W 
małych stężeniach nie stanowi zagrożenia dla 
zdrowia. Większe stężenie może objawiać się 
dusznością, tachypnöe, tachykardią, nadmierną 
potliwością, przekrwieniem spojówek, bólem i 
zawrotami głowy. Wraz ze wzrostem stężenia 
dwutlenku węgla w powietrzu może dochodzić 
do zaburzeń świadomości, drgawek a także 
śpiączki.  Duże stężenie, powyżej 20%, może 
prowadzić do hipoksji i hiperkapni, kwasicy 
oddechowej i istotnych dla zdrowia zaburzeń 
homeostazy organizmu, zmniejszając pH 
i osmolalność płynów ustrojowych może 
prowadzić do obrzęku mózgu i porażenia 
ośrodka oddechowego, a w konsekwencji śmierć 
w ciągu kilkunastu minut.
 Przypadki zatruć obserwuje się w 
zamkniętych pomieszczeniach, w zakładach 
przemysłowych (głównie w kopalniach) (PA-
TIL, 2015).

Tlenek węgla CO
 Jest gazem silnie toksycznym już w 
małym stężeniu, bezwonnym, niedrażniący, 
o mniejszej gęstości od powietrza. Pow-
staje w procesie spalania w trakcie niedoboru 
tlenu. Tlenek węgla ma większe powinowac-
two do hemoglobiny niż tlen, po połączeniu z 
hemoglobiną dochodzi do powstania karboksy-
hemoglobiny, co uniemożliwia tym samym 
odpowiednie utlenowanie narządów. Najwięcej 
przypadków śmiertelnych obserwuje się w 
sezonie grzewczym, z powodu niesprawnie 
działających pieców a także w innych porach 
z powodu wadliwych instalacji grzewczych w 
łazienkach (POBOJEWSKI, 2011).

Dwutlenek siarki SO2
 Jest kolejnym gzem stanowiącym 

składnik pyłu zawieszonego, powstającym 
w procesie spalania paliw kopalnianych w 
zakładach przemysłowych i elektrociepłowniach 
oraz w kotłowniach i piecach grzewczych. W 
atmosferze razem z parą wodną przyczynia 
się do powstawania kwaśnego deszczu. Dwut-
lenek siarki powoduje podrażnienie skóry i 
błon śluzowych, spojówek i górnych dróg odd-
echowych oraz modulują przebieg chorób aler-
gicznych (D’AMATO, 2010).

Tlenki azotu NO i NO2
 To gazy o brunatnym zabarwieniu, sil-
nie drażniące. Są bardziej szkodliwe dla zdrow-
ia niż związki węgla. Główne źródło przypisuje 
się przemysłowi powstaje podczas procesów 
spalania, w trakcie produkcji kwasu azotowego, 
celulozy, nawozów, w procesach gnilnych (si-
losy). Szczególnie narażeni na zatrucie tlen-
kami azotu są spawacze, pracownicy laborato-
riów, hutnicy, górnicy, pracownicy w tunelach 
oraz wydmuchiwacze szkła. Gazy te powodują 
miejscowe podrażnienia skóry i błon śluzowych 
(oparzenia i owrzodzenia), zaburzenia rytmu 
serca, obrzęk płuc i przedwczesną śmierć (IOP, 
2015).

Ozon O3 
 Trójatomowa cząsteczka tlenu, o sil-
nie toksycznych i aseptycznych właściwościach. 
Powoduje uszkodzenie błon komórkowych 
przez zwiększanie stresu oksydacyjnego. Hamu-
je procesy oddychania wewnątrzkomórkowego. 
Narażenie na małe stężenie ozonu objawia się 
kaszlem, dusznością, sennością i bólami głowy. 
W większych stężeniach jest groźny dla życia, 
poprzez wzrost ciśnienia i tachyarytmie może 
powodować obrzęk płuc i prowadzić do zgonu 
(AINSWORTH, 2017).
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Choroby 
układu oddeChowego

alergiczny Nieżyt 
Nosa (aNN)

 Jest  chorobą charakteryzującą się sta-
nem zapalnym błony śluzowej górnych dróg 
oddechowych (jamy nosowej, zatok, gardła, 
spojówek) w wyniku reakcji zapalnej Ige-
zależnej, indukowanej przez alergeny. Należy do 
najczęściej występujących chorób przewlekłych, 
dotyka 10-40% społeczeństwa (arIa, 
2016). Jest czynnikiem ryzyka wystąpienia w 
przyszłości astmy oskrzelowej. Ze względu na 
alergeny wywołujące objawy można wyróżniać 
nieżyt nosa sezonowy lub całoroczny. Można 
wyróżnić alergeny wziewne (pyłki roślin, ro-
ztocza kurzu domowego, sierść i wydzieliny 
zwierząt, grzyby pleśniowe i drożdżopodobne, 
enzymy bakteryjne), alergeny pokarmowe, 
alergeny zawodowe (lateks, pyły organiczne, 
metale) (SZCZekLIk, 2018).
 Choroba objawia się występowaniem 
wodnistej wydzieliny z nosa lub uczuciem 
zatkania nosa i gęstej wydzieliny, kichaniem, 
świądem jamy nosowej, zaczerwienieniem i 
łzawieniem spojówek, upośledzenie węchu. w 
cięższych postaciach choroby mogą wystąpić 
zaburzenia koncentracji, bóle głowy, stany 
podgorączkowe (Tyrak, 2017).
 w licznych badaniach udowodniono 
wpływ ekspozycji na zanieczyszczenia powi-
etrza z częstością zaostrzeń aNN. Narażenie 
na zwiększone stężenie tlenków azotu, tlenku 
węgla i dwutlenku siarki może powodować 
pojawienie się objawów alergicznego nieżytu 
nosa u dzieci (hwaNg, 2006). w Londynie 
w latach 1992-1994 oceniano wpływ stężenia 
substancji szkodliwych na ilość konsultacji u 
lekarzy rodzinnych (gP - general Practitio-
ner) związanych z objawami aNN. wykazano 
związek między zwiększonym stężeniem So2 

i o3 a ilością zgłaszających się pacjentów z 
objawami nieżytu nosa, zależność ta była sil-
niej wyrażona w populacji dziecięcej (haJaT, 
2001).

  Nr 1(23)/2019 Nauki PrzyrodNicze    7

astma oskrzelowa
 astma oskrzelowa to przewlekła za-
palna choroba układu oddechowego z okresa-
mi zaostrzeń i remisji. Szacuje się, że na 
świecie astmą dotkniętych jest 235 milionów 
mieszkańców (garShIk, 2014). w trak-
cie zaostrzenia pojawia się duszność, kaszel, 
zmiany osłuchowe o charakterze świstów, 
wydłużona faza wydechowa i obniżona tol-
erancja wysiłku. Zaostrzenie może być spo-
wodowane występowaniem alergenów (za-
wieszonych w powietrzu), infekcjami układu 
oddechowego, stresem, wysiłkiem fizycznym 
lekami, czynnikami drażniącymi - zanieczyszc-
zenie powietrza, stresem, zmianami hormonal-
nymi (SZCZekLIk, 2018).
 Zarówno astma jak i choroby alergiczne 
są skutkiem reakcji immunologicznych indu-
kowanych przez czynniki zewnętrzne. Zgodnie 
z komunikatem Światowej organizacji alergii 
z 2015 roku, poziom zanieczyszczenia powi-
etrza jest ściśle powiązany z występowaniem 
alergii, częstością, stopniem i przebiegiem 
zaostrzeń chorób związanych z alergią - astmy 
oskrzelowej i alergicznego nieżytu nosa a także 
powikłań z przedwczesnymi zgonami włącznie. 
Pył zawieszony w powietrzu oddziałuje nie ty-
lko bezpośrednio, ale również pośrednio przez 
globalne ocieplenie klimatu, na długość ekspo-
zycji na określone alergeny - zmienia początek 
i koniec pylenia roślin. wyższa temperatura 
otoczenia , większe stężenie dwutlenku węgla i 
wyższa wilgotność, przyspiesza i wydłuża okres 
pylenia roślin co zwiększa stężenie pyłów po-
chodzenia organicznego w powietrzu atmosfer-
ycznym. warto również wspomnieć o zaostrze-
niach astmy związanych z wyładowaniami 
atmosferycznymi, w trakcie których mikro-
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organizmy i pyły organiczne przedostają się z 
powierzchni ziemi do atmosfery, co zwiększa 
stężenie alergenów w powietrzu. Wg raportu 
Światowej Organizacji Alergii z 2015 roku, 
15% zaostrzeń astmy rocznie jest bezpośrednio 
związanych ze stężeniem pyłów w powietrzu, 
natomiast etiologia 15% przypadków astmy 
dziecięcej jest zależna ze stopniem zanieczyszc-
zenia otoczenia (WOA, 2015). 
 Substancje zawarte w zanieczyszczonym 
powietrzu (alergeny) aktywują reakcje zapalne na 
poziomie komórkowym. Zwiększone stężenie 
ozonu prowadzi do wzrostu stresu oksydacyj-
nego w komórkach. W trakcie zaostrzeń wy-
indukowanych zanieczyszczeniem powietrza 
zwiększa się stężenie neutrofilii, eozynofilii, in-
terleukin prozapalnych (IL-6 i IL-8). Ponad-
to obserwuje się u pacjentów z astmą spadek 
wartości FEV1 (natężona pierwszosekundowa 
objętość wydechowa) i FVC (natężona objętość 
życiowa płuc) (WOA, 2015).

Przewlekła Obturacyjna 
Choroba Płuc (POChP)

 POChP to przewlekła choroba 
układu oddechowego, z okresowymi zaostrze-
niami, charakteryzująca się występowaniem 
przewlekłego kaszlu i odkrztuszaniem śluzowej 
wydzieliny, która dotyka prawie 80 milion-
ów mieszkańców na świecie (GASHWICK, 
2014). Prowadzi do trwałego upośledzenia 
czynności wentylacyjnej układu oddechowe-
go, zmniejsza się natężonej pierwszosekun-
dowej objętość wydechowej FEV1 poniżej 70% 
wartości należnej. Wywołana jest narażeniem 
na pyły, gazy lub inne substancje drażniące. 
Najczęściej spowodowana jest paleniem pa-
pierosów, zarówno czynnym jak i biernym. 
Istotnym czynnikiem w rozwoju choroby ma 
narażenie zawodowe na pyły przemysłowe i 
substancje chemiczne, spalanie biomasy w gos-
podarstwach domowych oraz czynniki gene-

tyczne (wrodzony niedobór  α1-antytrypsyny). 
31,1% przypadków niepalących pacjentów z 
przewlekłą obturacyjną chorobą płuc przyp-
isuje się  obecności zanieczyszczeń powietrza 
w miejscu pracy (BANG, 2015). Zwiększone 
stężeniu pyłu zawieszonego wiąże się ze wzr-
ostem częstości zaostrzeń POChP, podatności 
na infekcje, ilości hospitalizacji oraz zgonów. 
Wg pracy MORGAN I IN., ok. 5% hospi-
talizacji zaostrzeń POChP jest związane ze 
zwiększoną koncentracją PM10 w powietrzu 
wdychanym. Ekspozycja na PM wiąże się 
ze zmniejszeniem wydolności układu odd-
echowego ze średnim spadkiem FEV1 o 3% w 
grupie badanej (ADAMS, 2006). POChP wraz 
z powikłaniami związanymi z zaostrzeniami w 
2004 roku stanowiło 4 przyczynę zgonów na 
świecie (KURMI, 2010).
 Silny związek pomiędzy smogiem a 
częstością zaostrzeń POChP zaobserwowano 
w przeszłości w Londynie w 1952 roku, kiedy w 
niekorzystnych warunkach pogodowych (bez-
wietrzna pogoda) doszło do krótkiej i intensy-
wnej ekspozycji na pył zawieszony w powietrzu 
atmosferycznym. Szacuje się, że doszło do ok. 
4000 przedwczesnych zgonów (SCHWARTZ, 
2018). 

8   Nr 1(23)/2019 Nauki PrzyrodNicze

Alergiczne Zapalenie 
Pęcherzyków Płucnych 

(AZPP)
 Jest to zapalna choroba, w której 
dochodzi do zajęcia tkanki śródmiąższowej 
płuc, ściany pęcherzyków płucnych i końcowe 
odcinki dróg oddechowych. Etiologią choro-
by jest powtarzające się w czasie narażenie 
na działanie pyłów organicznych i związków 
chemicznych. W wyniku działania czynników 
indukujących dochodzi w wyniku reakcji immu-
nologicznych do uszkodzenia tkanki płucnej a 
następnie nieodwracalnego włóknienia płuc. W 
zależności od czasu trwania ekspozycji można 

Katarzyna KureK, StaniSław SzKutnicKi, 
Katarzyna DziąbowSKa-GrabiaS, barbara MacKiewicz
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wyróżnić postać ostrą, podostrą i przewlekłą. 
Obraz kliniczny zależy od rodzaju i stężenia 
wdychanego pyłu organicznego, czasu ekspo-
zycji oraz intensywności odpowiedzi immuno-
logicznej. Objawy kliniczne są często niecha-
rakterystyczne - kaszel, stany podgorączkowe, 
duszność, obniżona tolerancja wysiłku (WI-
ATR, 2012).
 Czynnikami wpływającymi na pow-
stawanie AZPP są antygeny znajdujące się w 
sianie, serach, pestycydach, zbożach, podłożach 
do pieczarek, drzewie, wodzie w basenach, 
odchodach ptaków (gołębi, kurcząt, kac-
zek), które mogą znajdować się w środowisku 
domowym lub środowisku zawodowym (LE-
WANDOWSKA, 2011).
 Szacuje się, że jedynie 1 do 15% 
narażonych osób rozwija jawną klinicznie 
chorobę (LACASSE, 2008). We krwi obecne 
są przeciwciała przeciwko antygenom pyłu 
organicznego. W badaniach radiologicznych 
obserwuje się obraz mlecznej szyby i zmiany o 
charakterze siateczkowatym, które w zaawanso-
wanej postaci mogą ewaluować do obrazu plas-
tra miodu sugerującego dokonane zwłóknienie 
płuc. W badaniach czynnościowych cha-
rakterystyczne są zmiany restrykcyjne ze 
zmniejszoną pojemnością dyfuzyjną dla tlenku 
węgla (MILANOWSKI, 2007).

Zespół Toksyczny 
wywołany pyłem 

organicznym (ODTS)
 ODTS jest nieinfekcyjną chorobą, 
o nagłym początku, spowodowana reakcją 
immunologiczną po wziewnej aspiracji pyłów 
organicznych. Istnieją koncepcje, że pojawienie 
się ODTS jest czynnikiem ryzyka pojawienia 
się w przyszłości POChP i astmy oskrzelowej. 
Charakterystyczne dla tej jednostki chorobowej 
są objawy grypopodobne związane bezpośrednio 
czasowo z pracą w narażeniu na działanie pyłów 

pochodzenia organicznego, takie jak: gorączka, 
bóle mięśniowe, ogólne osłabienie, często bez 
objawów ze strony układu oddechowego, bez 
zmian histopatologicznych oraz bez wytworze-
nia przeciwciał przeciwko antygenom pyłów 
organicznych, jak to ma miejsce w przypadku 
AZPP. Obraz radiologiczny i badania radiolog-
iczne u większości osób narażonych pozostają 
prawidłowe (MILANOWSKI, 2007). 
 Czynniki wyzwalające powstanie 
ODTS są podobne jak w alergicznym za-
paleniu pęcherzyków płucnych, jednak ta 
jednostka chorobowa występuje częściej wg 
piśmiennictwa. W przeciwieństwie do AZPP, 
występuje nawet po jednokrotnym narażeniu 
na duże stężenie pyłów organicznych (MAD-
SEN, 2015).

Samoistne włóknienie 
płuc IPF

 IPF jest chorobą śródmiąższową, z 
postępującym włóknieniem płuc, o nie do końca 
poznanej etiologii. Średnia przeżywalność od 
momentu rozpoznania wynosi 2-3 lata. Okre-
sowo dochodzi do zaostrzenia choroby spow-
odowanymi infekcjami czy zatorowością płucną 
(WIATR, 2012).
 Badania prowadzone nad wpływem za-
nieczyszczenia powietrza na IPF dały dotychc-
zas niejednoznaczne wyniki. JOHANSSON 
I IN., w 2013 roku zakończyli badanie wśród 
grupy chorych z rozpoznanym włóknieniem, w 
którym określili związek pomiędzy stopniem 
zanieczyszczenia środowiska życia a zaostrze-
niami choroby. Zwiększona ekspozycja na ozon 
i dwutlenek azotu wiązała się u pacjentów z 
częstszymi powikłaniami IPF (np. infekcje, 
choroba zakrzepowo-zatorowa), a w konse-
kwencji z szybszą progresją choroby podsta-
wowej. Nie wykazano związku z ekspozycją na 
pył zawieszony, tlenek węgla, dwutlenek siarki 
z progresją IPF ( JOHANSSON, 2013).
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Nowotwory układu 
oddechowego

 Rak płuc jest najczęściej rozpoznawa-
nym nowotworem u mężczyzn i trzecim u ko-
biet, po raku piersi i raku jelita grubego. Wśród 
nowotworów płuc można wyróżnić typ drobno- 
i niedrobnokomórkowy. Najczęściej, w ponad 
80% występuje typ niedrobnokomórkowy, w 
tej grupie można wyróżnić raka gruczołowego 
oraz płaskonabłonkowego, w zależności od 
dominującego utkania histopatologicznego 
nowotworu (KRZAKOWSKI I JASSEM, 
2013). Najczęściej rozpoznawany jest w zaawa-
nsowanym stadium, gdyż na początku nie daje 
charakterystycznych objawów. Do objawów 
występujących u chorych z nowotworem płuca 
można zaliczyć: kaszel, duszność, krwioplucie, 
ból w klatce piersiowej, obniżona tolerancja 
wysiłku, brak apetytu, nadmierna potliwość. 
Szczególną postacią jest guz Pancoasta, czyli 
guz szczytu płuca, w którym mogą pojawić 
się objawy neurologiczne - zespół Hornera, 
ze zwężeniem szpary powiekowej, zwężeniem 
źrenicy i zapadnięciem gałki ocznej po stronie 
uszkodzenia (SZCZEKLIK, 2018).
 Palenie papierosów odpowiada za 
powstanie ok. 90% nowotworów płuc u 
mężczyzn oraz 75-85% u kobiet, głównie 
o płaskonabłonkowym utkaniu histopato-
logicznym. Wśród pozostałych przypadków 
istotną rolę przypisuje się zanieczyszczeniom 
środowiska a także predyspozycjom genetyc-
znym, hormonalnym i czynnikom infekcyjnym 
(SUNS, 2007). W tej grupie chorych częściej 
występują kobiety rasy białej. Dotychczas udo-
wodniono działanie rakotwórcze dla obecnych 
w zanieczyszczonym powietrzu substancji: 
azbest, radon, węglowodory aromatyczne 
(powstające m.in. w trakcie spalania węgla), 
związki arsenu, chromu (zawarty w farbach, 
środkach konserwujących), sole niklu, pył drze-
wny, spaliny z silników Diesla. Najistotniejszą 
rolę w patogenezie raka płaskonabłonkowego 

i drobnokomórkowego ma palenie tytoniu, 
podczas gdy w przypadku raka gruczołowego 
główną rolę odgrywają czynniki genetyczne 
oraz zanieczyszczenie środowiska (HAMRA, 
2014). Substancje zawarte w pyle zawieszonym 
generują mutacje somatyczne i nowotworze-
nie. Może to tłumaczyć coraz częstsze roz-
poznania histopatologiczne raka płuc o utka-
niu gruczołowym (RAASCHOU-NIELSEN, 
2013).
 Udowodniono, że ekspozycja na radon 
w miejscu pracy i zamieszkania wpływa na wz-
rost częstości zachorowania na raka niedrob-
nokomórkowego płuc ( JANAKIRAMAN, 
2007).

10   Nr 1(23)/2019 Nauki PrzyrodNicze

Wnioski
1. Zanieczyszczenie środowiska jest problemem 
o globalnym zasięgu, który narasta wraz z roz-
wojem gospodarczym. 

2. Pyły zawarte w powietrzu atmosferyc-
znym modulują odpowiedź immunologiczną 
i prowadzą do rozwoju chorób układu odd-
echowego, krążenia, nerwowego, chorób no-
wotworowych. Choroby te prowadzą do utraty 
wielu lat w zdrowiu i przedwczesnych zgonów. 
Leczenie ich obciąża znacznie nie tylko pacjen-
tów ale też budżet państw. 

3. Aktualnie polityka krajów rozwiniętych 
nastawiona jest na zmniejszanie emisji 
zanieczyszczeń do atmosfery. Niestety w kra-
jach rozwijających się zwiększa się emisja sz-
kodliwych substancji do środowiska, co negaty-
wnie wpływa na cały ekosystem i generuje 
zmiany klimatyczne. 

4. Ważna jest edukacja, przez którą wzrasta 
świadomość o potencjalnych zagrożeniach zd-
rowotnych związanych z ekspozycją na szkod-
liwe pyły znajdujące się w powietrzu a także o 
możliwościach ograniczenia ich emisji do at-
mosfery.

Katarzyna KureK, StaniSław SzKutnicKi, 
Katarzyna DziąbowSKa-GrabiaS, barbara MacKiewicz
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Zalecenia poste ̨powania diagnostyczno-tera-
peutycznego w nowotworach złośliwych. VM 
Media. 69-102. 

KURMI. 2010. COPD and chronic bronchi-
tis risk of indoor air pollution from solid fuel: 
a systematic review and meta-analysis. Thorax 
2010.

KURT, ZHANG. 2016. Pulmonary health ef-
fects of air pollution. Current opinion in pul-
monary medicine. 22(2), 138-43.

MADSEN A. M., ZERVAS A., TENDAL K., 
NIELSEN J. L. 2015. Microbial diversity in 
bioaerosol samples causing ODTS compared 
to reference bioaerosol samples as measured 
using Illumina sequencing and MALDI-TOF. 
Environmental research. 140, 255-267.

MILANOWSKI J. 2007. Alergiczne zapale-
nie pęcherzyków płucnych i inne choroby 
wywołane pyłami organicznymi. Postępy Nauk 
Medycznych. 11/2007. 482-491.

MORGAN. 2010. Effects of bushfire smoke 
on daily mortality and hospital admissions in 
Sydney, Australia. Epidemiology. 21(1), 47-55.
LACASSE Y., ASSAYANG E. 2008. Myths 
and controversies in hypersensitivity pneu-
monitis. Semin Resp Crit Care Med. 29, 631-
642.

LAUMBACH, R. J.,  KIPEN H. M. 2012. Re-
spiratory health effects of air pollution: update 
on biomass smoke and traffic pollution. The 
Journal of allergy and clinical immunology. 
129(1), 3-11.

LEE, HEUNG-MAN. 2016. XXIV World 
Allergy Congress 2015: Seoul, Korea. 14-
17 October 2015. World Allergy Organiza-
tion Journal vol. 9, Suppl 1 14. 19 Apr. 2016, 
doi:10.1186/s40413-016-0096-1.

LEWANDOWSKA K. 2011. Alergiczne za-
palenie pęcherzyków płucnych, Postępy Nauk 
Medycznych, t. XXIV, nr 4. 2011

PATIL R. 2015. Application environmental 
epidemiology to vehicular air pollution and 
health effects research, Indian J. Occup. Envi-
ron. Med. 19, 8-13.

PAULINE L., HANSEL N. 2016. Particulate 
air pollution and impaired lung function.

PEACOCK J., ANDERSON H. R., BREM-
NER S., MARSTON L., SEEMUNGAL 
T., STRACHAN D., WĘDZICHA J. 2011. 
Outdoor air pollution and respiratory health in 
patients with COPD. Thorax. 66(7), 591-596.

SZCZEKLIK A. 2018. Interna Szczeklika. 
Medycyna Praktyczna.

POBOJEWSKI S., GAVIN K. 2011. Carbon 
monoxide: Poison gas or anti-inflammatory 
drug? EurekAlert. (z dnia: 2011-06-24).

RAASCHOU-NIELSEN. 2013. Air pollution 
and lung cancer incidence in 17 European co-
horts: prospective analyses from the European 
Study of Cohorts for Air Pollution Effects. The 
Lancet Oncology. 14.9, 813-822.

SAVA, FRANCESCO. 2012. Respiratory 
Health Effects of Ambient Air Pollution, Clin-
ics in Chest Medicine . Volume 33 , Issue 4. 
759 – 769.

SCHIKOWSKI T., SUGIRI D., RANFT U. 
2005. Long-term air pollution exposure and 

12   Nr 1(23)/2019 Nauki PrzyrodNicze

Katarzyna KureK, StaniSław SzKutnicKi, 
Katarzyna DziąbowSKa-GrabiaS, barbara MacKiewicz

Str. 3 - 13



W
W

W
.N

A
U

K
O

W
C

Y.
O

R
G

.P
L

	
1	

(2
3)

/2
01

9	
W

W
W

.N
A

U
K

O
W

C
Y.

O
R

G
.P

L
	

1	
(2

3)
/2

01
9	

W
W

W
.N

A
U

K
O

W
C

Y.
O

R
G

.P
L

	
1	

(2
3)

/2
01

9	
	

living close to busy roads are associated with 
COPD in women. Respir Res. 6, 152.

SCHWARTZ J. 2018. A National Multicity 
Analysis of the Causal Effect of Local Pollu-
tion, NO2, and PM 2.5 on Mortality. Environ-
mental health perspectives. 126(8), 087004.

SUN S., SCHILLER J. H., GAZDAR A. F. 
2007. Lung cancer in never smokers-a different 
disease. Nat Rev Cancer. 7, 778–90.

THURSTON G. D., KUPEN H., ANNESI-
MAESANO I. 2017. A joint ERS/ATS policy 
statement: what constitutes an adverse health 
effect of air pollution? An analytical frame-
work. Eur Respir J. 2017;49(1), 1600419. 

TYRAK K., MEJZA F. 2018. Postępowanie 
w alergicznym nieżycie nosa. Podsumowanie 
wytycznych Allergic Rhinitis and its Impact on 
Asthma (ARIA). Med. Prakt. 4, 50–57.

WIATR E. 2012. Choroby śródmiąższowe 
płuc. α- medica press.

WHO RAPORT. 2016. Ambient air pollution: 
a global assessment of exposure and burden of 
disease.

  Nr 1(23)/2019 Nauki PrzyrodNicze  13

Choroby układu oddeChowego zależne 
od zanieCzyszCzenia środowiska

str. 3 - 13


