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Smog (ang. Smog od smoke i fog) – 
nienaturalne zjawisko atmosferyczne 
polegające na współwystępowaniu 
zanieczyszczenia powietrza wskutek 
działalności człowieka oraz 
niekorzystnych zjawisk naturalnych: 
znacznego zamglenia i bezwietrznej 
pogody.
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Pyły zawieszone (PM) o średnicy nie większej niż 2,5 
mikrometra (PM-2,5) oraz  nie większej niż 10 mikrometrów 
(PM-10).

Cząsteczki > 10 µm są uwięzione w nosie oraz gardle i nie 
docierają do płuc. 

Cząsteczki o średnicy 5 - 10 µm są usuwane przez procesy 
fizyczne w gardle. 

Cząsteczki < 5 µm docierają do oskrzelików, a cząstki 
o średnicy < 2,5 docierają do pęcherzyków płucnych.

Dla porównania krwinki 

czerwone człowieka 

mają średnicę 6-9 

mikrometrów



Poważnym problemem w Polsce są duże 
stężenia wielopierścieniowych 
węglowodorów aromatycznych, w tym 
wspomnianego silnie rakotwórczego 
benzopirenu, występującego także w 
dymie papierosowym. 

Oddychając tak zanieczyszczonym 
powietrzem, przyjmujemy rocznie 
dawkę BP odpowiadającą wypaleniu 
kilku tysięcy papierosów. Stąd też 
często te same choroby i dolegliwości 
występują zarówno u niepalących osób 
oddychających zanieczyszczonym 
powietrzem, jak i u nałogowych palaczy 
tytoniu.



Tlenki azotu są kilkakrotnie bardziej szkodliwe od dwutlenku 
siarki i niemal dziesięciokrotnie bardziej od tlenku węgla. 
Najwięcej jest NO2 i NO. Do głównych źródeł ich emisji należy 
transport drogowy (silniki Diesla), energetyka przemysłowa, 
produkcja nawozów.

Działanie krókotrwałe:
- podrażnia śluzówki nosa, gardła oraz spojówki
-  podrażnia układ oddechowy, może wywołać duszności, 

kłucie w klatce piersiowej, przyczynić się do skrócenia 
oddechu i zwiększyć podatność na infekcje dróg 
oddechowych – szczególnie w przypadku dzieci i osób z 
obniżoną odpornością

- zaostrza astmę

Skutki długotrwałej ekspozycji:
- astma 
- POChP
- nowotwory, szczególnie płuc i piersi
- choroby sercowo-naczyniowe



Dopuszczalny poziom jednogodzinnego stężenia NO2 wynosi 
200 µg/m3.
Zgodnie z normami nie może być przekraczany więcej niż 18 
razy w ciągu roku – w praktyce oczywiście bywa z tym różnie, 
najgorzej w największych miastach. 
Dopuszczalna średnia dla całego roku wynosi 40 µg/m3





Co jest źródłem zanieczyszczeń w Polsce?Co jest źródłem zanieczyszczeń w Polsce?
- spaliny samochodowe
- instalacje przemysłowe
- energetyka węglowa
- ogrzewanie domów



Polscy eksperci podkreślają, że wśród grup najbardziej narażonych na zanieczyszczenia 
atmosfery są dzieci, ludzie w podeszłym wieku, kobiety ciężarne oraz osoby z chorobami 
dróg oddechowych.

Z raportu WHO z 2016 roku wynika, że ok. 7 mln przedwczesnych zgonów spowodowanych 
było zanieczyszczeniem powietrza, w tym prawie 3 mln ogólnie stanowiła: choroba 
niedokrwienna serca (1 mln) i udar mózgu (1 mln) oraz (1 mln) ostra niewydolność 
oddechowa i POChP (0,4 mln i rak płuca (0,4 mln). 

Statystyczny mieszkaniec Unii Europejskiej żyje z powodu smogu 8 miesięcy krócej , Polak 
aż 10 miesięcy.

Według różnych analiz zanieczyszczone powietrze jest siódmym czynnikiem ryzyka 
rozwoju wielu chorób – po nieodpowiedniej diecie, nadciśnieniu tętniczym, paleniu 
papierosów, dużym stężeniu cholesterolu, otyłości i nadwadze oraz cukrzycy.

Wpływ smogu na człowiekaWpływ smogu na człowieka



Wpływ smogu na układ oddechowyWpływ smogu na układ oddechowy
Smog najczęściej atakuje układ oddechowy. 
1. Dzieci nie mają w pełni dojrzałej błony śluzowej dróg oddechowych – co powoduje, że są bardziej 

narażone na wdychane zanieczyszczenia niż dorośli.
2. Liczba oddechów na minutę jest kilkukrotnie większa niż u dorosłego człowieka – co dodatkowo zwiększa 

ekspozycję na gazy i pyły zawarte w smogu.
3. Ponadto dzieci często oddychają przez otwarte usta, co uniemożliwia oczyszczanie wdychanego 

powietrza za pomocą rzęsek znajdujących się w jamie nosowej.
4.
To wszystko sprawia, że są one bardziej podatne na szkodliwe działanie smogu niż zdrowi dorośli. 

Mieszanka trujących gazów i pyłów jest czynnikiem sprawczym lub zaostrzającym już istniejącą astmę u 
dzieci. Taka ekspozycja w przyszłości, w życiu dorosłym może skutkować rozwojem przewlekłej obturacyjnej 
choroby płuc (POChP), a nawet rakiem płuc.
W wyniku drażnienia błony śluzowej dziecka  znacznie zwiększa się podatność na częste infekcje dróg 
oddechowych (zapalenie płuc, oskrzeli). 

Zatrważający jest wynik badań obserwcyjnych, który mówi, że 50% dzieci mieszkających w Krakowie ma 
alergię.



Wpływ smogu na układ krwionośnyWpływ smogu na układ krwionośny
Badacze z Krakowa sprawdzali negatywny wpływ cząsteczek pyłów i gazów przenikających z płuc do układu krążenia. 
Okazało się, że ich działanie znacznie zwiększa ryzyko miażdżycy tętnic oraz choroby niedokrwiennej serca. 
W powiązaniu z zaburzeniami oddychania i wtórnym obciążeniem serca, prowadzą także do nadciśnienia tętniczego. 
Najbardziej odpowiedzialną składową smogu za zmiany w układzie krwionośnym jest PM-2,5. Uszkadza ona śródbłonek 
naczyń (poprzez tzw. stres oksydacyjny) prowadząc ostatecznie do stanu zapalnego ścian naczyń krwionośnych i 
miażdżycy.

Studenci z Uniwersytetu Jagiellońskiego (nadzorowani przez prof. Tomasza J. Guzika oraz prof. Andrzeja Wysokińskiego z 
Lublina) przebadali grupę młodych dorosłych z Krakowa i Lublina (w wieku 16-22 lat). Jako, że Kraków należy do jednych z 
najbardziej zanieczyszczonych miast w Polsce, a Lublin jest jego przeciwieństwem - zaobserwowano u młodych 
mieszkańców Krakowa znacznie podwyższone markery stanu zapalnego , które to wiązały się z uszkodzeniem śródbłonka 
naczyń krwionośnych. Młodzi badacze doszli do wniosku, że długotrwałe wdychanie skażonego smogiem powietrza 
zwiększa ryzyko chorób układu krążenia. A otyłość lub nadwaga dodatkowo potęgują to ryzyko.



Wpływ smogu na układ nerwowyWpływ smogu na układ nerwowy

1. Badania przeprowadzone przez amerykańskich i polskich naukowców z Krakowa pokazały, że dzieci kobiet narażonych 
w ciąży na wysokie stężenia zanieczyszczeń powietrza, wykazywały  niższy stopień inteligencji, problemy z 
zachowaniem, objawy ADHD, a także objawy depresji czy zaburzenia lękowe.

2.
3.
4.  W stanie Michigan (USA) przeprowadzono badanie, w którym wykazano wyraźny związek między wysokimi 

stężeniami zanieczyszczeń w powietrzu w okolicach domów i szkół a wynikami w nauce.
5.
6.  Kolejne prace naukowe przeprowadzone w Stanach Zjednoczonych, wskazują na związek między narażeniem na 

smog a szybszym starzeniem się mózgu – choroby otępienne, choroba Alzheimera. Proces starzenia się mózgu 
może być przyspieszony nawet o 10 lat. A więc zaczyna się już u dzieci, które wdychają zanieczyszczone powietrze. 

7.
8. Jakby tego było mało, wykazano, że ekspozycja (szczególnie w trzecim trymestrze) kobiet w ciąży na zanieczyszczenia 

powietrza, zwiększa ryzyko rozwoju autyzmu u dzieci.



5. Z kolei w badaniach przeprowadzonych na myszach, które były eksponowane na pyły PM-2,5 stwierdzono zmiany w 
hipokampie (obszar mózgu, odpowiadająca m.in. za pamięć i uczenie się). Wykryto tam ekspresję cytokin 
prozapalnych.

6. Hipokamp nie jest jedynym miejscem mózgu dotkniętym przez szkodliwe działanie smogu. Naukowcy z Meksyku 
zbadali dzieci, które były narażone na zanieczyszczenia powietrza w aglomeracjach miejskich i stwierdzili u nich (w 
badaniu obrazowym MRI)  patologiczne zmiany w obrębie kory przedczołowej.



Wpływ smogu na płodność i ciążęWpływ smogu na płodność i ciążę
1. Podwyższone narażenie na zanieczyszczenia powietrza przekłada się u mężczyzn na większy 
procent plemników o nieprawidłowej budowie – tak zaobserwowali naukowcy z Łodzi. W 
badaniu tym udowodniono również, że nawet krótkotrwała ekspozycja kobiet na 
zanieczyszczenia powietrza, obniża szansę powodzenia zabiegu in vitro.  

2. Obserwacje i badania przeprowadzone na Uniwersytecie Jagiellońskim w Krakowie dowiodły 
korelacji między wysokim poziomem zanieczyszczenia powietrza a liczbą poronień, 
wcześniactwem i różnymi patologiami ciąży.

3. Ponadto uważa się, że smog ma niekorzystne działanie na dzieci już w życiu prenatalnym. 
Według obserwacji naukowych dzieci matek narażonych na działanie smogu rodziły się z małą 
masą ciała, a w wieku późniejszym wykazywały gorszy ogólny rozwój.  Przyczynia się do tego 
chociażby fakt, że cząsteczki pyłu zawieszonego przenikają przez barierę łożyskowo-
naczyniową.



Jak ograniczyć narażenie zdrowia Jak ograniczyć narażenie zdrowia 
na zanieczyszczenia powietrza ?na zanieczyszczenia powietrza ?

Pamiętajmy, że rygor w stosowaniu ochrony przed smogiem zależy od tego w jakim regionie Polski 
mieszkamy, jak blisko ruchliwej ulicy, zakładu przemysłowego, a także od tego czy i czym palą w piecach 
nasi sąsiedzi.
Warto sprawdzać stan powietrza na stronie internetowej Wojewódzkiego Inspektoratu Ochrony 
Środowiska.

Proste metody ograniczenia narażenia na zanieczyszczenie powietrza:

1. przemieszczanie się pieszo, na rowerze lub środkiem transportu publicznego zamiast samochodami 
lub motorami

2.  unikanie niecałkowitego spalania biomasy w domowych systemach grzewczych
3. unikanie spacerów lub jazdy na rowerze w czasie szczytu ruchu samochodowego
4. uprawianie ćwiczeń w ogrodach lub parkach
5. ograniczanie spędzania czasu na powietrzu w czasie okresów największego zanieczyszczenia, 

szczególnie osób z chorobami układu sercowo-naczyniowego lub chorobami układu 
oddechowego

6. stosowanie filtrów w systemach wentylacji w domach położonych w obszarach o największym 
zanieczyszczeniu powietrza.



Jak chronić dziecko przed smogiem ?Jak chronić dziecko przed smogiem ?

Oto kilka prostych rad w jak zminimalizować narażenie dzieci na zanieczyszczenia powietrza:

1. Idąc chodnikiem wzdłuż jezdni warto trzymać się jak najdalej ulicy – bo im bliżej ulicy, tym większa 
ekspozycja na spaliny samochodowe. Powinno się oczywiście unikać spacerów wzdłuż 
ruchliwych ulic.

2. Zaleca się namawiać dzieci do oddychania przez nos, a nie przez usta. 
3. Podczas alertów smogowych wyjścia dzieci na zewnątrz powinny być ograniczone do minimum.
4. Aby zapobiec tzw. „stresowi oksydacyjnemu”, można podawać dziecku witaminę A, C, E oraz selen. 
5. Jeśli okna mieszkalne wychodzą na ruchliwą ulicę, nie powinno się ich otwierać w godzinach 

szczytu.
6. Jeśli jest taka możliwość, powinno się wyjeżdżać z dziećmi na spacery poza miasto (np. 

weekendowe wypady).



Czy warto stosować maseczki Czy warto stosować maseczki 
antysmogowe?antysmogowe?

Owszem, ale żeby spełniały swoją funkcję (czyli chroniły nas przed zanieczyszczeniami otoczenia) muszą 
posiadać filtr HEPA. Jest on nieprzepuszczalny dla cząsteczek pyłu > 0,3 mikometra.  
Ponadto powinny posiadać tzw. filtr węglowy – pochłania on zanieczyszczenia gazowe (np. tlenek azotu). 

Wybierając maskę, należy pamiętać aby była dobrze dopasowana do twarzy. Trzeba o nią też odpowiednio 
dbać – myć lub prać, regularnie wymieniać filtry. 

Ceny masek wahają się w granicach 100-300 zł, za filtr zaś zapłacimy od 10 do 50 zł za sztukę. Wymiana 
filtru zależy od producenta – jeden producent podaje, że powinno się wymienić filtr po 96 godzinach 
użytkowania. Zaś producent innej maski antysmogowej zaleca wymieniać filtr w momencie zmiany jego 
barwy.
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