
Maria Całka1   Paweł  J. Pawlica2  

Śląski Uniwersytet Medyczny w Katowicach
1Wydział Nauk o Zdrowiu w Bytomiu
2Kolegium Szkoły Doktorskiej Wydziału Nauk Medycznych w Katowicach
e-mail: mbcalka@gmail.com

 Journal of Life and Medical Sciences

Wpływ zanieczyszczenia powietrza na płodność

T h e  i m pa c t  o f  a i r  p o l l u t i o n  o n  f e rt i l i t y

  Zanieczyszczeniem powietrza określa się każdy szkodliwy i niebezpieczny dla naszego 
zdrowia składnik, który znajduje się w powietrzu, a nie powinien. Skutki zdrowotne będące wyni-
kiem ekspozycji na zanieczyszczone powietrze mogą być odczuwane w momencie narażenia, jak 
również wystąpić po długim czasie. Zanieczyszczenia powietrza wpływają szkodliwie na nasze 
zdrowie. Z powodu konsekwencji do jakich doprowadzają stanowią wysokie ryzyko zagrożenia 
dla prawidłowego funkcjonowania układu krążenia, oddechowego i rozrodczego. Powstają one na 
skutek przedostania się do powietrza pyłów i gazów, których źródłem są głównie spaliny samocho-
dowe, zakłady przemysłowe oraz proces spalania węgla i śmieci w gospodarstwach domowych. Na 
zdolność do poczęcia dziecka składa się wiele czynników. Płodność kobiety i mężczyzny zależy 
przede wszystkim od: wieku, stylu życia, sposobu odżywiania się, stanu zdrowia, a także środowiska 
w którym dany człowiek żyje. W odniesieniu do układu rozrodczego narażenie organizmu na zani-
eczyszczone powietrze może prowadzić do niepłodności, obumarcia płodu, a także do przedwczes-
nego porodu. Substancje toksyczne, które wchodzą w skład zanieczyszczonego powietrza stanowią 
przyczynę zaburzeń gospodarki hormonalnej. Jak wykazują ostatnio przeprowadzone badania nau-
kowe zanieczyszczenia powietrza szkodliwie wpływają na produkcję i jakość plemników, stężenie 
testosteronu oraz na prawidłową czynność jąder u mężczyzn. U kobiet prowadzą zaś do zmniejsze-
nia rezerwy jajnikowej oraz indukcji menopauzy. 

  Celem niniejszej pracy było przedstawienie zagadnienia wpływu zanieczyszczeń powietrza na 
płodność poprzez analizę dostępnej literatury naukowej oraz dotychczas przeprowadzonych badań 
naukowych. 
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  Air pollution is defined as any harmful to our health ingredient present in the air, which should 
not be there. Health effects resulting from exposure to polluted air can be felt at the time of expo-
sure, but it can also occur after a long period of time. Air pollution is harmful to our health. Because 
of the consequences it leads to, it poses a high risk of compromising the proper functioning of the 
circulatory, respiratory and reproductive systems. Air pollution is the result of releasing dust and 
gases into the air, the source of which are mainly car exhaust fumes, industrial plants and the process 
of burning coal and garbage in households. 

  The ability to conceive a child depends on many factors. The fertility of a woman and a man 
depends primarily on: age, lifestyle, diet, health and also the environment in which they live. Expo-
sure to polluted air can affect the reproductive system by leading to infertility, causing fetal death 
or premature delivery. Toxic substances that are part of polluted air are the cause of hormonal disor-
ders. Recent scientific research regarding the reproductive system shows that air pollution damages 
sperm production and quality, testosterone levels and normal testicular function in men, while in 
women, it leads to a decrease in ovarian reserve and induction of menopause.

  The purpose of this review was to present the issue of the impact of air pollution on fertility by 
analyzing available scientific literature and scientific research carried out so far.

A
bs

tr
ac

t 

Key words: air pollution, fertility, reproductive system, pregnancy.

https://orcid.org/0000-0003-4595-3297
https://orcid.org/0000-0002-5911-9087


W S T ę P
 Wszelkie zanieczyszczenia powi-
etrza stanowią jedno z podstawowych 
źródeł  zagrożenia dla zdrowia człowieka 
i otaczającego go środowiska. Substancje 
toksyczne znajdujące w zanieczyszczonym 
powietrzu  przedostają się z krwią do prawie 
wszystkich tkanek, w konsekwencji zaburzając 
ich fizjologię (WDOWIAK I IN., 2018). 
Wraz z rozwojem cywilizacyjnym jakość 
powietrza atmosferycznego stale pogarsza 
się. Wyniki badań naukowych dowodzą, iż na 
terenach, gdzie występuje najbardziej zaniec-
zyszczone powietrze zwiększeniu ulega ilość 
powstających chorób oraz skrócenie spodzie-
wanej długości życia (GŁADYSZ I IN., 2010). 
Zanieczyszczenia powietrza odnoszą się do 
procesu obserwowanego na skalę globalną. W 
ich wyniku dochodzi do niekorzystnych zmian 
demograficznych, to jest postępującej  ilości 
zgonów oraz zwiększonej liczby wad rozwo-
jowych, np. wad narządu rodnego oraz zmnie-
jszenia dzietności w następstwie rosnącej skali 
niepłodności małżeńskiej (KOŁŁĄTAJ I IN., 
2017). Przeprowadzający badania naukowe 
coraz więcej uwagi poświęcają udowodnieniu 
zależności pomiędzy kontaminacją powietrza 
a trudnościami z zajściem w ciążę i urodzeniem 
zdrowego dziecka. Dotychczas na podstawie 
zebranych dowodów naukowych udało się 
ustalić ścisły związek pomiędzy zanieczyszc-
zonym powietrzem a całościowym składem 
męskiego nasienia oraz zmianami epigenetyc-
znymi plemników. Natomiast u kobiet udoku-
mentowano zależność pomiędzy obniżeniem 
płodności oraz możliwością wystąpienia 
poronień i wad genetycznych płodu z pow-
odu ekspozycji na zanieczyszczone powietrze 
(WDOWIAK I IN., 2018). Narażenie na za-
nieczyszczone powietrze jest związane szc-
zególnie z szeregiem nieprawidłowych kon-
sekwencji  zdrowotnych, w tym toksyczności 
reprodukcyjnej. Zanieczyszczenie powi-
etrza wpływa na co najmniej jeden z oceni-
anych parametrów nasienia. Jednak z uwa-
gi na wszelką różnorodność wskaźników 

zanieczyszczeń powietrza oraz  parametrów 
nasienia istnieje jeszcze wiele niespójności 
w wynikach i trudności w ich porównaniu ze 
sobą. W związku z tym permanentnie powin-
ny być wykonywane badania mające na celu 
określenie konsekwencji zdrowotnych, jakie 
niosą ze sobą zanieczyszczenia powietrza na 
płodność  (JUREWICZ  I IN., 2018). 
Istotne jest również, aby zwrócić uwagę na 
fakt, jaki stanowi  narażanie rozwijającego 
się płodu. Konsekwencje tego mogą odnosić 
się do wzrostu i rozwoju dziecka, co ma znac-
zenie dla zdrowia na dalsze trwanie życia 
(BAROUKI I IN., 2018). Wyniki badań nau-
kowych potwierdzają, że prenatalna ekspozy-
cja na czynniki toksyczne wywiera znaczący 
wpływ na zdrowie reprodukcyjne. Ciąża jest 
jednym z najważniejszych okresów dla roz-
woju człowieka, dlatego w tym czasie każda 
toksyczna substancja znajdująca się we 
wdychanym przez matkę powietrzu może 
spowodować trwałe konsekwencje zdrowotne 
płodu,  np. uszkodzenie rozwoju mózgu (Mc-
CUE I DENICOLA, 2019).

W P Ł Y W Z A N I E C Z Y S Z C Z E N I A 
N A U K Ł A D  R O Z R O D C Z Y

 Przeprowadzone badania naukowe na  
temat poznania przyczyn proble-
mu niepłodności u kobiet w ostatnich 
dziesięcioleciach wykazują wysoką korelację 
pomiędzy zanieczyszczonym powietrzem a 
jego wpływem na układ rozrodczy człowieka. 
Badania które odbyły się w Cieplicach w 
Czechach wykazały, że wyższe stężenie 
PM2,5 oraz NO2 powoduje zmniejszoną 
możliwość poczęcia dziecka (SLAMA 
I IN., 2013). Kolejne badanie dotyczące 
grupy 327 mężczyzn (średnia wieku 32 lata)  
z prawidłową zawartością plemników  
w nasieniu (tj. 15-30 mln/ml) zostało 
przeprowadzone na populacji zgłoszonych do 
kliniki leczenia zaburzeń płodności w celach 
diagnostycznych. Zwiększone narażenie na 
każde z zanieczyszczeń powietrza takich jak: 
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dwulenek siarki, pył zawieszony, tlenki azotu 
oraz tlenek węgla stanowiło odzwierciedle-
nie u badanych mężczyzn występowania 
zwiększonego odsetka plemników  
o nieprawidłowej budowie. Jednocześnie 
wykazano, ze zwiększone stężenie wszyst-
kich zanieczyszczeń, z wyjątkiem dwut-
lenku siarki (SO2) w miejscu zamieszkania 
dotyczyło niższego poziomu testosteronu 
(RADWAN I IN., 2016). W odniesieniu do 
niekorzystnego wpływu ekspozycji na zaniec-
zyszczone powietrze, powodującego zmiany 
w prawidłowym składzie nasienia, stwierd-
zono nieprawidłowości budowy morfolog-
icznej plemników, co łączono z możliwymi 
skutkami inhalacji zanieczyszczonego powi-
etrza (LAFUENTE I IN., 2016). Szkodliwe 
oddziaływanie zanieczyszczonego powietrza 
(pyły zawieszone PM2,5 oraz PM10) na 
jakość nasienia wykazały także inne bada-
nia, udowadniające, że na skutek narażenia 
na zanieczyszczone powietrze pojawiają się 
nieprawidłowości strukturalne plemników 
oraz w gęstości nasienia (SANTI I IN., 
2016).   
 W wyniku narażenia na kontaminację 
powietrza dochodzi do zaburzeń występują-
cych w metylacji DNA, zmian ekspresji mi-
tochondrialnego RNA, zaburzeń modyfikacji 
białek histonowych oraz nieprawidłowości w 
procesie ekspresji genów i fragmentacji DNA. 
Konsekwencją wyżej wymienionych typów 
patogenezy może być nasienie o obniżonej 
jakości, zwiększona liczba poronień oraz 
wad wrodzonych mających swój początek 
już w życiu płodowym. Może to przynieść 
skutki zdrowotne odczuwalne w przyszłych 
pokoleniach (VECOLI I IN., 2016). Mecha-
nizmy epigenetyczne, szczególnie metylacja 
DNA mogą ulegać modyfikacjom w odpow-
iedzi na zanieczyszczenie powietrza, stres 
psychospołeczny i palenie. Każdy z tych czyn-
ników wiąże się z chorobami sercowo- nac-
zyniowymi, nowotworami i porodami  przed-
wczesnymi w zależności od różnic rasowych 
i poziomów ekspozycji (VICK I BURRIS, 

2017).  
 Badania naukowe poświęcone konsek-
wencjom zanieczyszczenia powietrza skupiają 
się na działaniu metali ciężkich, które w coraz 
większym stopniu rozpowszechniane są w 
środowisku, a ich toksyczne działanie stanowi 
istotny element ryzyka utraty zdrowia dla or-
ganizmów żywych. Ich szkodliwy wpływ 
został udokumentowany nieprawidłowym 
działaniem na męski układ rozrodczy  
(THOMPSON I BANNIGAN, 2008). Za 
przyczynę pojawiającego się w znacznym stop-
niu zjawiska upośledzenia płodności mężczyzn 
coraz częściej podejrzewa się związek 
pomiędzy narażeniem na działanie toksyn 
występujących w powietrzu a ich wpływem 
na gonady. Udowodnione zostało szczegól-
nie patogenne działanie kadmu, który jest 
pierwiastkiem upośledzającym funkcje jąder. 
Prowadzi to do zaburzeń w dwóch  podsta-
wowych procesach: wytwarzaniu hormonów 
płciowych oraz w spermato- i spermiogenezie. 
Toksyczna reakcja kadmu w jadrach jest pro-
cesem złożonym. Badania histopatologiczne 
potwierdzają, iż właśnie w jądrach narażenie 
na kadm może spowodować uszkodzenia ich 
naczyń krwionośnych (MARTYNOWICZ  
I IN., 2005). W wyniku ekspozycji na toksy-
czne działanie kadmu następują zmiany mor-
fologiczne w jądrach, które obejmują obrzęk 
śródmiąższowy oraz martwicę kanalików 
nasiennych, prowadząc do zahamowania syn-
tezy testosteronu (LEONI I IN., 2002). Pon-
adto działanie tego metalu może doprowadzić 
do apoptozy, a w zwiększonych dawkach 
nawet do martwicy komórek. Wymienione 
powyżej konsekwencje mogą przyczynić się 
do obniżenia liczby plemników. Procesy te 
są najczęściej nieodwracalnymi zmianami 
w prawidłowo funkcjonujących jądrach, co 
indukuje następcze upośledzenie płodności 
(SEN GUPTA I IN., 2004). Istotne znac-
zenie wpływu kadmu dla płodności można 
zaobserwować u palaczy tytoniu. Palenie tyto-
niu należy do jednego z najbardziej pewnych 
źródeł przyczyniających się do upośledzenia 
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rozrodczości. Zwiększone narażenie na zani-
eczyszczone powietrze związane z nałogowym 
paleniem tytoniu może przyczynić się do 
pogorszenia jakości plemników i obniżenie 
ich parametrów (ilości, jakości i objętości) 
(PANT I IN., 2015). 
 W przypadku wpływu powietrza za-
nieczyszczonego kadmem na płodność ko-
biet a skutkami dla płodności mężczyzn zw-
raca się szczególną uwagę na wyniki badań 
udowadniające wpływ tego pierwiastka na 
genezę zaburzeń hormonalnych. Patologie 
te, doprowadzają do zmniejszenia rezerwy 
jajnikowej oraz odpowiadają za indukcję at-
rezji pęcherzyków jajnikowych (SADEU  
I FOSTER, 2011). Uzupełnieniem szkodli-
wego wpływu palenia tytoniu na proble-
my z płodnością  kobiet jest występowanie 
nieprawidłowych cykli menstruacyjnych, 
cykli bezowulacyjnych, jak również zaburzeń 
we wzroście i dojrzewaniu pęcherzyków 
jajnikowych (FREOUR I IN., 2008). Bada-
nia przeprowadzone wśród populacji kobiet 
w Barcelonie wykazały, iż na liczbę ciąż pa-
togenny wpływ wywiera wyłącznie stężenie 
PM10. Przyczyny tego zjawiska mogą być 
spowodowane szkodliwym działaniem sub-
stancji, które znajdują się w powietrzu i ich 
interakcja z gametami męskimi i żeńskimi 
(NIEUWENHUISEN I IN., 2014).   
 Uwarunkowania związane z miejscem 
zamieszkania w połączeniu ze zwiększonym 
stężeniem dwutlenku azotu (NO2) przekładają 
się na zmniejszenie szansy zajścia w ciążę i 
urodzenia żywego dziecka. Znaczenie dwut-
lenku węgla (CO2) zaobserwowano w momen-
cie po zagnieżdżeniu się zarodka. Jednocześnie 
wykazano, że zwiększone stężenie ozonu  
(O3) w miejscu zamieszkania podczas in-
dukcji owulacji dało większą możliwość na 
urodzenie żywego dziecka. Sugeruje to, że w 
czasie narażenia na działanie ozonu konsek-
wencje były całkowicie odwrotne (LEGRO 
IN., 2010). Warto podkreślić, że naukowcy 
sugerują, iż wśród pacjentek poddawanych 
zapłodnieniu pozaustrojowemu in vitro (IVF) 

narażenie na zanieczyszczenia powietrza 
mogą mieć zwiększony wpływ na wyniki 
przebiegu ciąży, poronień i liczbę żywych 
urodzeń (FRUTOS I IN., 2015).

PŁODNOŚć A CZYNNIKI 
ŚRODOWISKOWE

 Głównym, udokumentowanym nau-
kowo skutkiem ekspozycji na zanieczyszc-
zone powietrze jest możliwość wystąpienia 
ryzyka poronień. Potwierdziła to analiza 
naukowa przeprowadzona we Włoszech na 
kilkusettysięcznej grupie kobiet, na obszarze 
miejskim, gdzie wskaźniki zanieczyszczeń 
wynosiły powyżej dopuszczalnych norm. 
Uzyskane dowody naukowe wykazały 
zależność pomiędzy wzrostem pozi-
omu stężenia pyłu zawieszonego i ozonu  
a wzrastającą liczbą poronień. Nie wykazano 
korelacji między stanem powietrza z przekroc-
zonymi normami dwutlenku azotu (NO2)  
a wzrostem liczby poronień (GIANICOLO  
I IN., 2014; DI CIAULA I BILANCA, 2015). 
 Przewlekła ekspozycja na pył PM2,5 
może być związana z nieznacznie zwiększonym 
ryzykiem mięśniaków gładkich macicy (MA-
HALINGAIAH I IN., 2014). Doświadczenia 
na myszach wykazały, że pył PM2,5 powodu-
je uszkodzenia jajników (GAI I IN., 2017). 
U kobiet z przerostem endometrium na ob-
szarze niskiego wskaźnika jakości powietrza 
(air quality indeks, AQI) występował wzrost 
ilości chorób współistniejących: infekcji, 
zmian hormonalnych i proliferacji naczyń 
krwionośnych (CHANG I IN. 2019). Wyka-
zano zależność pomiędzy bierną ekspozycją 
na tytoń i aktywnym paleniem w przypad-
ku zakażenia wirusem brodawczaka ludzk-
iego (human papillomavirus, HPV) i rakiem 
szyjki macicy CIN2 (śródnabłonkowa neo-
plazja szyjki macicy- cervical intraepithelial 
neoplasia). Aktywne palenie tytoniu może 
zwiększać ryzyko wystąpienia infekcji HPV 
a co za tym idzie wystąpienie raka szyjki 
macicy. Bierne palenie tytoniu odpowiada za 
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nieznaczny wzrost ryzyka zakażenia tym 
wirusem, ale nie za wystąpienie raka szyjki 
macicy (FENG I IN., 2017). Rola palenia ty-
toniu jest niekwestionowanym czynnikiem 
ryzyka zachorowania na raka piersi.  U kobiet 
rasy białej narażenie na bierne palenie przez 
całe życie związane jest ze zwiększonym 
ryzykiem raka  piersi  niezależnie od  sta-
tusu receptora hormonu  nowotworowego. 
Związek taki jest najsilniejszy u kobiet po 
menopauzie (STRUMYLAITE I IN., 2017).  
 Istnieje nadto zależność pomiędzy 
występowaniem zwiększonej liczby poronień 
a przekroczonymi normami dwutlenku siarki 
oraz azotu (LAURENT I IN., 2016). Potwi-
erdzili to inni badacze udowadniając nie-
korzystne działanie poza dwutlenku siarki 
i azotu także tlenku węgla i pyłów zawies-
zonych na wpływ związany ze zwiększoną 
liczbą poronień (ENKHMAA I IN., 2014). 
Badanie przeprowadzone w Kalifornii wśród 
niepalących afroamerykańskich kobiet, 
gdzie uwzględniono czynnik zamieszkania 
(<50 metrów) od dróg o stosunkowo dużym 
natężeniu ruchu wykazało także szkodli-
wy wpływ zanieczyszczenia powietrza na 
występowanie zwiększonej liczby poronień 
w badanej populacji (GREEN I IN., 2009). 
 Powietrze skażone substancjami chemi-
cznymi może wpływać destrukcyjnie na rozwój 
płodu, stanowiąc przyczynę zmian teratogen-
nych w łonie matki. Czynniki środowiskowe 
z tym związane powodują często wrod-
zone wady płodu. Węgiel na skutek procesu 
spalania wpływa także na występowanie 
wad cewy nerwowej płodu (WANG I IN., 
2014). Występuje zależność pomiędzy 
podwyższonymi stężeniami dwutlenku węgla 
i pyłu zawieszonego a zwiększonym ryzykiem 
wystąpienia rozszczepu podniebienia w życiu 
płodowym. Dodatkowo udokumentowano 
związek pomiędzy podwyższonym stężeniem 
dwutlenku siarki a izolowanym rozszczepem 
wargi i występowaniem rozszczepu podniebi-
enia (ZHU I IN., 2015). Potwierdzono także 
w badaniach naukowych związek pomiędzy 

występowaniem wad w układzie mięśniowo- 
szkieletowym oraz zmiany w chromosomach 
płodu a ekspozycją ciężarnych na powi-
etrze z przekroczonymi normami pyłów za-
wieszonych. Udowodniono, że narażenie na 
pył zawieszony prowadzi do zwiększenia 
prawdopodobieństwa pojawienia się zespołu 
Downa u potomstwa (VINCENTI I IN., 
2016). Narażenie kobiet w ciąży na szkodliwe 
dla zdrowia substancje znajdujące się w powi-
etrzu, w tym wzrost stężenia dwutlenku siarki 
(SO2) we wdychanym powietrzu stanowił 
zagrożenie ryzykiem powstania hipotrofii 
płodu. Inhalowane przez ciężarne pyły za-
wieszone wpływają na występowanie wad 
wrodzonych płodu, które dominują przede 
wszystkim w układzie krążenia (JACOBS 
I IN., 2017). Ekspozycja kobiet w ciąży na 
wtórne aerozole organiczne przyczynia się do 
wystąpienia ryzyka urodzenia dziecka z niską 
masą ciała. Podobne konsekwencje, ale w 
trzecim trymestrze ciąży dotyczyły zawartości 
związków węgla, nitratów oraz pochodnych 
amoniaku w powietrzu (LAURENT I IN., 
2016; DIAZ I IN., 2016). Zaobserwowano 
zależność pomiędzy obecnością kadmu we 
krwi ciężarnych kobiet a wewnątrzmacicznym 
zahamowaniem wzrostu (IUGR) i niską masą 
urodzeniową płodu. Toksyczne właściwości 
kadmu, przenikającego przez barierę 
łożyskową wpływają na nieprawidłowości 
we wzroście (długości) płodu (MENAI I IN., 
2012).U noworodków urodzonych przez kobi-
ety czynnie palące tytoń obwód głowy i klatki 
piersiowej noworodków wykazywał wartości 
znaczne poniżej normy. U takich noworod-
ków często trzeba było stosować tlenoterapię 
bierną w początkowych godzinach po po-
rodzie. Zarówno w przypadku palenia czyn-
nego jak i biernego w okresie koncepcyjnym 
i ciąży wzrasta możliwość wystąpienia hiper-
bilirubinemii i objawów wskazujących na wc-
zesne zakażenia noworodków (SOCHACZE-
WSKA I IN., 2010).
 W badaniu, w którym oznaczano 
stężenie kadmu i ołowiu w różnych odcinkach 
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błon płodowych i łożysku, zarówno u palących 
jak i niepalących ciężarnych wykazano, że  
w materiale pobranym od kobiet palących  
znajduje się znacznie większa ilość toksyc-
znych substancji, niż w grupie niepalących. 
Dzieci narażone w okresie prenatalnym 
na powietrze zawierające dym tytoniowy 
przychodziły na świat przed terminem, o 
niższej masie urodzeniowej, a także z mniejszą 
długością ciała. Największe stężenie kadmu w 
grupie matek palących wystąpiło w obszarze 
błon płodowych oraz w brzeżnej i centralnej 
części łożyska (SUPREWICZ I IN., 2013).
 Zanieczyszczenie powietrza ma zgubny 
i patologiczny wpływ na zdrowie człowieka 
i całe jego dalsze życie, od poczęcia aż do 
starości. Kontaminacja powietrza zaburza 
ogólny wzrost płodu, a szczególnie wzrost 
płuc. Zwiększa to ryzyko zachorowania na 
astmę, wpływa na serce oraz płuca poprzez 
bezpośrednią toksyczność i mechanizmy epi-
genetyczne, które pośredniczą w interakcjach 
gen-czynniki środowiskowe (HOLGATE, 
2017).

PODSUMOWANIE

 Zanieczyszczenie powietrza stanowi 
jeden z najważniejszych czynników ryzyka 
utraty zdrowia wśród ludzi. Kontaminacja 
powietrza, którym oddychamy wpływa w sz-
kodliwy sposób na płodność kobiet  i mężczyzn. 
W wyniku tego w znacznym stopniu zagrożona 
jest płodność człowieka, wykazując tendencję 
spadkową. Kontaminację powietrza versus 
funkcje rozrodcze prowadzi do niepłodności 
poprzez pogorszenie ilości i jakości nasienia 
u mężczyzn oraz niekorzystny wpływ na 
koncepcję i rozwój płodu u ciężarnych.
 Zarówno badania naukowe na 
zwierzętach, jak i na ludziach potwierdziły, 
że zanieczyszczenia powietrza powodują de-
fekty gametogenezy, czego konsekwencją był 
spadek zdolności reprodukcyjnych. Skutki za-
nieczyszczenia powietrza manifestować mogą 
się patologiami na poziomie molekularnym  

i komórkowym w życiu płodowym oraz prak-
tycznie przez całe życie aż do starości.
 Uzyskane dotychczas wnioski  
i dane naukowe powinny zwrócić uwagę 
społeczności międzynarodowej na przyszłe 
możliwości zastosowania wszelkich działań 
zmniejszających, bądź eliminujących problem 
kontaminacji powietrza. Powinno odbywać 
się to za pośrednictwem środków na szczeblu 
ponadnarodowym i w indywidualnych gospo-
darstwach domowych. 
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