
Zanieczyszczenia powietrza generowane przez motoryzację: wpływ na zdrowie 

(Poniżej bardzo pobieżnie przedstawiam jedynie wybrane aspekty wpływu takich zanieczyszczeń na 
zdrowie. Więcej wiadomości znajduje się w materiałach źródłowych, podanych na końcu tekstu.)

Narażenie na zanieczyszczenia powietrza emitowane przez silniki spalinowe (drobne pyły1, tlenki 
azotu, lotne związki organiczne) zwiększa między innymi ryzyko zaostrzeń astmy i przewlekłej 
obturacyjnej choroby płuc (POChP), a prawdopodobnie wpływa też na pojawianie się nowych 
przypadków tej choroby u osób do tej pory zdrowych. W szerszej perspektywie, narażenie na takie 
zanieczyszczenia przekłada się na gorsze funkcjonowanie układu oddechowego, co pokazują 
badania spirometryczne. Wśród osób mieszkających przy ruchliwych ulicach cechy obturacji 
oskrzeli występują częściej niż wśród mieszkańców czystszych rejonów. 

Narażenie na zanieczyszczenia powietrza, w tym te emitowane przez silniki spalinowe wpływa 
negatywnie nie tylko na układ oddechowy, ale też zwiększa ryzyko wystąpienia chorób i zaburzenia
funkcjonowania układu krążenia: niedokrwiennego udaru mózgu, nagłego zatrzymania krążenia czy
zawału mięśnia sercowego, z których wiele kończy się trwałym inwalidztwem lub zgonem. 

Warto przypomnieć, że w 2012 r. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem zaliczyła spaliny 
silników Diesla do grupy czynników o udowodnionym działaniu rakotwórczym: pył lecący z rur 
wydechowych to w dużej mierze naszpikowana substancjami kancerogennymi sadza. 

Zanieczyszczenia powietrza za które odpowiada motoryzacja wywierają negatywny wpływ także na
rozwój i funkcjonowanie układu nerwowego. Wpływ ten zaczyna się już na etapie życia 
płodowego, a w późniejszym wieku przekłada się na opóźniony rozwój psychomotoryczny, większą
nadpobudliwość, upośledzenie funkcji poznawczych, pamięci oraz inteligencji, słabszą zdolność do 
skupienia uwagi. Wieloletnie narażenie na drobne pyły wiąże się z nasileniem procesów 
neurodegeneracyjnych  i szybszym starzeniem się układu nerwowego (podejrzewa się nawet, że  
może zwiększać ryzyko występowania choroby Alzheimera). 

Cząstki pyłu zawieszonego o średnicy poniżej 0,1 mikrometra (których szczególnie dużo jest 
właśnie w spalinach silników Diesla) mogą przedostawać się z płuc do układu krążenia, a tą drogą 
dalej do różnych narządów, w tym do mózgu. Mogą też przenikać poprzez barierę łożyskowo-
naczyniową i negatywnie wpływać na rozwijający się płód. Cząstki pyłu mniejsze niż ok. 0,2 
mikrometra  mogą przedostawać się do mózgu przez nerw węchowy. 

Wyniki badań pokazują też, że narażenie ciężarnych matek na zanieczyszczenia powietrza 
pochodzące z silników spalinowych zwiększa ryzyko niskiej wagi urodzeniowej noworodka.
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