
Wykonaj spirometrię, sprawdź czy zanieczyszczenia powietrza nie uszkodziły 

Twoich płuc. 

Zanieczyszczenia powietrza mocno pogarszają stan zdrowia alergików, a dla nas wszystkich stanowią 

śmiertelne niebezpieczeństwo, przed którym niemal nie sposób się obronić. Nie możemy przecież 

przestać oddychać.  

Na pytania odpowiada dr med. Piotr Dąbrowiecki, alergolog z Kliniki  Chorób Infekcyjnych i Alergologii 

Wojskowego Instytutu Medycznego. 

Panie doktorze, sto lat temu o alergii niemal się nie mówiło, dziś połowa z nas to alergicy. Czy to my 

się zmieniliśmy, czy świat wokół nas?  

Alergicy byli zawsze, tylko było ich niewielu. Alergia na początku XX wieku była rzadko występującą 

chorobą. Wraz z urbanizacją i rozwojem przemysłu, a także coraz większym zagęszczeniem ludności na 

kuli ziemskiej, zaczęło przybywać osób, które reagują niewspółmiernie do bodźców. Alergia, czyli 

nieprawidłowa reakcja organizmu na to, co dostaje się do niego poprzez nos, oczy, układ oddechowy 

bądź poprzez kontakt ze skórą, zaczęła obejmować coraz większą część ludzkości. Co ciekawe, okazuje 

się, że ta swoista nadwrażliwość może zostać wzbudzona poprzez stały kontakt z zanieczyszczonym 

środowiskiem, spożywanie zanieczyszczonego pokarmu, picie zanieczyszczonej wody.   

Z raportu Europejskiej Agencji Środowiska pn. „Jakość powietrza w Europie 2013” wynika, że ponad 

90% mieszkańców miast w Unii Europejskiej jest narażonych na oddziaływanie drobnego pyłu 

zawieszonego (PM2,5). Czym jest ten pył i jak wpływa na nasze organizmy? 

Pył zawieszony PM2,5 to drobinki pozostałe po spalaniu lub ścieraniu różnego rodzaju paliw i odpadów. 

Są wielkości poniżej 2,5 mikrometra, a więc mają średnicę wielokrotnie mniejszej, niż średnica 

ludzkiego włosa. Te drobinki, z racji swojej wielkości, mają możliwość penetracji całego organizmu 

ludzkiego przez wszystkie piętra układu oddechowego aż do pęcherzyka płucnego oraz przenikania do 

krwioobiegu. Nie dość, że pył uszkadza drogi oddechowe, wzbudzając stan zapalny, to dodatkowo 

powoduje, że u człowieka pojawiają się problemy z sercem czy nasilają się objawy miażdżycy. Pył 

potrafi dotrzeć wszędzie i zadziałać destrukcyjnie w obrębie dowolnego układu ludzkiego organizmu. 

Światowa Organizacja Zdrowia WHO uważa pył zawieszony PM2,5 za główną przyczynę światowych 

problemów związanych z zanieczyszczeniami i artykułuje wprost, że zmniejszenie jego emisji do 

atmosfery pozwoliłoby uchronić przed śmiercią nawet 2 miliony istnień ludzkich rocznie.  

Co jeszcze szkodliwego poza pyłem znajduje się w zanieczyszczonym powietrzu i w jaki sposób 

oddziałuje na ludzki organizm?  

Przede wszystkim ozon - domena dużych aglomeracji miejskich i miejsc o natężonym ruchu ulicznym. 

Za nadmiar ozonu emitowanego do atmosfery odpowiedzialny jest głównie transport. Ozon wpływa 

na organizm ludzki podobnie, jak płyny zawieszone, może się też przyczyniać do zwiększenia tzw. puli 

wolnych rodników i nasilenia chorób układu krążenia. Inne częste zanieczyszczenia powietrza to tlenki 

azotu, tlenki siarki, a także benzen i benzo(a)piren, bardzo niebezpieczne dla zdrowia związki 

chemiczne z grupy węglowodorów aromatycznych, znajdujące się w smogu powstałym ze spalania 

węgla i śmieci (np. tworzyw sztucznych), jako odpad transportowy, a także występujące w dymie 



tytoniowym. Polska zajmuje niestety pierwsze, niechlubne miejsce pośród krajów Europy, pod 

względem ilości emitowanego do atmosfery benzo(a)pirenu.  

Czy Polacy mają świadomość, że spalanie śmieci i innych odpadów w ich własnych gospodarstwach 

domowych jest ogromnym zagrożeniem dla nich samych? 

Wydaje się, że wielu naszych rodaków nie wie lub nie chce wiedzieć, że domowy piec nie jest 

narzędziem do spalania wszystkiego, co tylko wpadnie w ręce. Polacy palą zarówno dozwolonym 

koksem, ekogroszkiem czy drewnem, jak i wszelkiego rodzaju odpadami domowymi - plastikowymi 

butelkami, kartonami po sokach, lakierowanymi płytami meblowymi, a nawet zużytymi oponami. Nie 

mają świadomości, że spalanie tworzyw sztucznych nie sprawia, że one bezpowrotnie znikają, lecz 

jedynie zmieniają się w bardzo toksyczne substancje krążące w powietrzu. Dodatkowo, cząsteczki 

powstałe w wyniku spalania odpadów są ciężkie, więc nie ulatują hen, w atmosferę, ale opadają bardzo 

blisko domu, przedostają się przez okna i trują całą rodzinę. Ta krótkowzroczna polityka energetyczna 

zawsze obraca się przeciwko osobom, które ją stosują.  

Dodatkowo, palenie śmieci jest bardzo niekorzystne dla samych pieców i przewodów kominowych, 

gdyż osadzająca się na ściankach tzw. sadza mokra może zatkać przewody i doprowadzić do ulatniania 

się czadu lub pożaru.  

Czy rodzaj pieca ma duże znaczenie? 

Polacy stojąc przed koniecznością zakupu pieca, w wielu przypadkach wybierają ten najtańszy. Dobry, 

bo tani - w ten sposób myśli nasze ubogie i nieświadome społeczeństwo. Tymczasem różnica między 

dobrym a złym piecem wyrażana jest głównie w jego sprawności energetycznej. Dobre piece 

wytwarzają znacznie więcej ciepła z tej samej ilości paliwa, emitują też nawet 10 razy mniej 

zanieczyszczeń do atmosfery. Bilans ekonomiczny nie jest już więc taki oczywisty. Na tych biednych, 

nieświadomych ludzi można się wściekać, że przyczyniają się do podtruwania nas wszystkich, ale 

można też im (i sobie) pomóc, głównie poprzez programy wymiany spalenisk domowych z niemal XIX 

wiecznych, na te najnowszej generacji. W wielu polskich gminach można uzyskać wysokie dotacje na 

takie przedsięwzięcie, ludzie muszą być jednak o tym informowani.  

Kto jest najbardziej narażony na szkodliwy wpływ zanieczyszczonego powietrza?  

Do grupy największego ryzyka zaliczamy przede wszystkim dzieci i osoby starsze. Dzieci mieszkające na 

terenach o wysokim zanieczyszczeniu powietrza chorują częściej i dłużej niż ich rówieśnicy ze 

zdrowszych okolic. U maluchów narażonych na stały kontakt ze skażonym powietrzem słabiej też 

rozwijają się płuca, a mały człowiek już na całe życie pozostanie osobą nie w pełni sprawną oddechowo. 

Typowe dla podeszłego wieku zaburzenia przepływu powietrza  i upośledzenie systemu oczyszczania 

płuc sprawiają, że seniorzy są szczególnie narażeni na wpływ zanieczyszczeń w atmosferze. Bardzo 

łatwo w ich przypadku o zapalenie oskrzeli o ciężkim przebiegu.  

Bardziej narażone są też osoby z obniżoną odpornością, chorujące na przewlekłe choroby układu 

krążenia oraz układu oddechowego, w tym astma i POChP, a także oczywiście kobiety w ciąży.   

 

 



Czy zanieczyszczenia intensyfikują objawy chorobowe u alergików?  

Zdecydowanie tak. Astma to w głównej mierze choroba alergiczna, u osób zamieszkujących 

zanieczyszczone rejony ma coraz cięższy przebieg, zwłaszcza w okresach, gdy pomiary wykazują 

najwyższe stężenie szkodliwych substancji w powietrzu. Pod wpływem zanieczyszczeń nasilają się 

również takie objawy alergiczne, jak przewlekły nieżyt nosa czy zmiany skórne. Alergeny wziewne, takie 

jak np. pyłki drzew i traw, wnikając do dróg oddechowych człowieka mając na swojej powierzchni 

drobinki zanieczyszczeń (np. pył PM2,5) które silniej pobudzają układ immunologiczny do reakcji 

obronnej i intensyfikują stany zapalne w organizmie.  

Czy zanieczyszczenie powietrza jest uznawane za czynnik rakotwórczy? 

Zanieczyszczenia powietrza, w szczególności benzopireny, są kwalifikowane jako onkogeny pierwszej 

klasy, czyli udowodniono ich silny wpływ na tworzenie się nowotworów. Benzo(a)piren, wdychany 

wraz z powietrzem do płuc, stymuluje proces nowotworzenia. Nie wszyscy zdają sobie sprawę, że w 

każdym ludzkim organizmie wciąż powstają nowe komórki nowotworowe, jednak system 

immunologiczny radzi sobie z wychwytywaniem i eliminowaniem ich. Jeśli natomiast tego 

nowotworzenia jest za dużo, na co ogromny wpływ ma oddychanie powietrzem "doprawionym" 

benzo(a)pirenem, układ immunologiczny przestaje być wydolny i rozwija się rak. Najczęściej dzieje się 

to w miejscach, w których odkłada się najwięcej benzo(a)pirenu, czyli głównie w płucach, pęche rzu 

moczowym oraz nerkach.  

Jak bardzo zanieczyszczone jest polskie powietrze na tle Europy?  

Bardzo, a najgorzej jest na południu. Kraków zajmuje pierwsze, niechlubne miejsce w Polsce z rocznym 

stężeniem pyłu zawieszonego sięgającym aż 64 μg/m3 (podczas gdy maksymalne dopuszczalne 

stężenie w Europie to 20 μg/m3, a w Polsce 40 μg/m3). Gorzej niż w Krakowie, jest tylko w dwóch 

miastach w Bułgarii, a następne na liście są kolejne bułgarskie oraz polskie miasta (Nowy Sącz, Gliwice, 

Zabrze, Sosnowiec, Katowice). Najczystszym polskim miastem jest Gdańsk, gdzie stężenie pyłu 

zawieszonego wynosi 18 μg/m3, oczywiście głównie dzięki korzystnemu położeniu i silnym wiatrom 

wiejącym od morza. Bezpiecznie jest też w Elblągu, Koszalinie, Zielonej Górze i Olsztynie.  

Czy można jakoś uchronić się przed zanieczyszczeniem? 

Tak całkowicie nie można, jeśli mieszka się i żyje się w regionie silnie zanieczyszczonym. Można jednak 

oczywiście minimalizować narażanie się na wdychanie pyłów i innych szkodliwych substancji 

zawieszonych w powietrzu, chociażby używając profesjonalnych maseczek przeciwpyłowych czy 

pozostając w domach w okresach wzmożonego smogu nad miastem. Miejskie spacery "dotleniające" 

w sezonie grzewczym mogą skończyć się zaostrzeniem objawów astmy czy problemów 

kardiologicznych u osób z grupy wysokiego ryzyka, dlatego zawsze warto sprawdzać bieżące pomiary 

zanieczyszczenia powietrza (dostępne w Internecie dla różnych regionów Polski). Istotne jest logiczne 

podejście do tematu - jeżeli człowiek czuje, że coś nienaturalnie śmierdzi, powinien się tym 

zainteresować, bo może to sąsiad właśnie pali w piecu plastikowymi butelkami. Jestem zwolennikiem 

teorii, że proste rzeczy zmieniają rzeczywistość, bo może wystarczy wówczas do tego sąsiada zapukać 

i porozmawiać z nim, a on wstrzyma się w przyszłości od tego szkodliwego procederu. Generalnie 

trzeba rozmawiać, edukować ludzi, bo poziom świadomości Polaków odnośnie szkodliwości 

zanieczyszczonego powietrza jest katastrofalny. 



Ramka: 

RODZAJE DYMU 

Dym biały - bezpieczny, powstaje w wyniku spalania dobrej jakości węgla, suchego drewna, koksu, 

oleju opałowego, gazu. 

Dym ciemnoszary - powstaje w wyniku spalania gorszej jakości węgla i wilgotnego drewna, paliw 

stałych, biomasy. 

Dyn czarny - szkodliwy, zawierający pyły i cząsteczki sadzy, powstaje w wyniki spalania węgla złej 

jakości oraz mokrego drewna złej jakości. 

Dym o niejednolitej barwie, często pomarańczowo-bury - bardzo szkodliwy, jest sygnałem, że spalane 

są produkty różnego pochodzenia, w tym np. tworzywa sztuczne.  

 

  

 


