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MUDr. Miroslav Šuta

Jako polétavý prach jsou označovány tuhé částice unášené vzduchem, které se liší jak svou velikostí, tak chemickým složením i původem. Ze značně variability vlastností polétavého prachu plyne také obtížnost hodnocení jeho vlivu na zdraví člověka. Přesto je výzkumu zdravotních účinků polétavého prachu (ten je i významným indikátorem znečištění ovzduší) věnována značná pozornost vědců na celém světě už po řadudesetiletí.

Není prach jako prach
Pro stanovení zdravotních rizik (ale i pro zavedení případných regulačních opatření) je klíčové zjistit, jak nebezpečný je z hlediska zdraví člověka prach jistého složení či z konkrétního zdroje. 

Z dostupných epidemiologických studií vyplývá, že pozornost je třeba soustředit zejména na procesy spalování (např. kotelny, teplárny, elektrárny, hutě, spalovny odpadů, automobily, letadla, domácí topeniště). K podobnému závěru došly i toxikologické studie, které u polétavého prachu unikajícího ze spalovacích procesů prokázaly vyšší toxický potenciál. Částice prachu vznikající spalováním mají relativně velký povrch a obvykle obsahují řadu těžkých kovů a/nebo nebezpečných organických sloučenin (např. aromatických uhlovodíků). Některé studie zaměřené na specifické zdroje znečištění prokázaly, že emise z dopravy mají jednoznačnou souvislost s nepříznivými vlivy na zdravíPoznámky:
 Bellander T. at al: Using geographic information systems to assess individual historical exposure to air pollution from traffic and house heating in Stockholm. Environmental Health Perspectives, 109(6): 363–369 (2001), Brauer M. et al: Air pollution from traffic and the development of respiratory infections and asthmatic and allergic symptoms in children. American journal of respiratory and critical care medicine, 166: 1092–1098 (2002). Jako zvláště nebezpečné pak byly vyhodnoceny prachové částice unikající z dieselových motorů Cassee F.R. at al: Effects of diesel exhaust enriched concentrated PM2.5 in ozone preexposed or monocrotaline-treated rats. Inhalation toxicology, 14: 721–743 (2002), Janssen N.A. at al.: The Relationship between air pollution from heavy traffic and allergic sensitization, bronchial hyperresponsiveness, and respiratory symptoms in Dutch schoolchildren. Environmental health perspectives, 111: 1512–518 (2003). 

Toto zjištění je velice významné i z praktického hlediska. V posledních letech roste v Evropě i v České republice podíl automobilové dopravy na znečištění ovzduší. A to i v hustě obývaných oblastech včetně center velkých měst. Významně se zvyšuje objem nákladní automobilové dopravy (včetně tranzitní), což vzhledem k poloze České republiky uprostřed Evropské unie představuje do budoucna vážnou hrozbu. Navíc roste množství dieselových motorů v osobních automobilech, přičemž jejich výrobci a prodejci vynakládají značné sumy na reklamu, která podporuje zvyšování prodeje vozů s dieselovými motory. Veřejnost ani zodpovědní politici si při tom mnohdy neuvědomují, že vozy s dieselovými motory na rozdíl od klasických „benzínových“ automobilů nejsou vybaveny tzv. trojcestným katalyzátorem pro snížení množství škodlivin ve výfukových plynech.

Jiné složky polétavého prachu jako jsou soli (chloridy, sulfáty, dusičnany) či křemičitanové jíly jsou podle laboratorních analýz mnohem méně toxické. Experimentální studie doposud ani neprokázaly, zda sulfáty, dusičnany či mořská sůl jsou škodlivé koncentracích běžně se vyskytujících v prostředí. 

Zatím bohužel není možné kvantitativně stanovit, jak velký je podíl jednotlivých spalovacích procesů či jednotlivých druhů prachových částic na expozici polétavému prachu a na jeho zdravotních rizicích pro člověka. Zatím ani není možno s jistotou stanovit, které chemické součásti prachu jsou odpovědny za negativní účinek na zdraví člověka. Přesto WHO považuje za racionální soustředit úsilí na ty zdroje prachu a jeho komponenty, které se ukázaly jako zvláště podstatné, například emise dieselových motorů WHO: Health Aspects of Air Pollution – answers to follow-up questions from CAFE (2004).

Zjednodušeně řečeno, může být velmi podstatný rozdíl ve zdravotním účinku rozdílných druhů prachu. Není jedno jestli jste vdechli při procházce přírodou větrem zvířená a obroušená zrníčka půdy ze zoraného pole nebo jestli jste se nadýchali na Václavském náměstí v centru Prahy drobných saziček z dieselových motorů z tisíců automobilů řítících se po severojižní magistrále.

Jak škodí prach lidskému zdraví?

Polétavému prachu je člověk vystaven zejména vdechováním znečištěného ovzduší. Ukládání částic v dýchacím ústrojí je závislé jak na jejich velikosti, tak i na způsobu dýchání. Obvykle jsou za polétavý prach považovány částečky menší než 10 mikrometrů a jejich obsah v ovzduší se vyjadřuje jako hodnota PM10. Předpokládá se, že částečky nad 10 mikrometrů jsou při běžném povrchovém dýchání nosem zachycovány na sliznici dutiny nosní. Částečky v rozsahu 5-10 mikrometrů se usazují v jemných dýchacích cestách. S rostoucí hloubkou dýchání roste množství větších částic strhávaných proudem vzduchu do hlubších partii respiračního traktu Šuta M.: Účinky výfukových plynů z automobilů na lidské zdraví (1996). 

Již počátkem 80. let byla na základě několika desítek lékařských studií odvozena tzv. funkce „dávka-odpověď“ pro odhad změn úmrtnost v závislosti na změně koncentrace prachu v ovzduší Evans J.S. et al: Cross-sectional mortality studies and air pollution risk assessment, Environment International, 10: 55-83 (1984) . Toto zjištění bylo později potvrzeno dalšími výzkumy Zmirou D. et al: Short term effects of air pollution on mortality in the city of Lyon, France, 1985–90. Journal of epidemiology and community health, 50 (Suppl 1): S30–S35 (1996), Wong C. M. et al.: Effect of air pollution on daily mortality in Hong Kong. Environmental health perspectives, 109: 335–340 (2001), a to i pro dětskou populaci Zhang J.J. et al.: Children's respiratory morbidity prevalence in relation to air pollution in four Chinese cities. Environmental health perspectives, 110(9): 961–967 (2002). Řada epidemiologických studii v nejrůznějších zemích světa prokázala rozmanité vlivy na lidské zdraví. Byl prokázán vztah mezi průměrnou denní koncentrací prachových částic v ovzduší a růstem nemocnosti následující den, ovlivnění počtu hospitalizací pro respirační onemocnění. 
Jiné studie se zaměřily na ovlivnění plicních funkcí u dětí. Bylo zjištěno, že nejcitlivější čtvrtina dětské populace vystavené polétavému prachu vykazuje 4-krát častěji pokles hodnoty plicních funkcí než průměr dětské populace Dockery D.W. et al: Change in pulmonary functions in children associated with air pollution episodes. Journal of the Air Control Association, 23: 937-942 (1982). U astmatiků byl prokázán vliv rostoucích koncentrací PM10 na zhoršení příznaků onemocnění a na růst užívaní léků Pope C.A. et al: Respiratory health and PM10 polluiton: a daily time series analysis (1990). U dětí byla byl prokázán významný rozdíl v úmrtnosti na pneumonii (zánět plic) v závislosti na průměrné roční koncentraci prachu v ovzduší oblasti, kde děti žily Penna M.L.F. at al: Air pollution and infant mortality from pneumonia in the Rio de Janeiro Metropolitan Area. Bulletin of the Pan-American Health Organisation 22: 47-54 (1991). Řada studii také prokázala synergický efekt působení polétavého prachu a oxidů síry, který byl po desetiletí typický také pro Československo, zejména velká města (např. Praha, Brno, Plzeň), Ostravsko a severočeskou pánevní oblast. Vzhledem k plošné změně paliva v řadě sídel a programu odsíření velkých zdrojů znečištění (elektrárny, teplárny atd.) naštěstí po roce 1990 koncentrace oxidů síry v ovzduší dramaticky poklesly.

V poslední době je speciální pozornost věnována jemné frakci polétavého prachu, kterou označujeme jako PM2,5 (částice s největším rozměrem nepřesahujícím 2,5 mikrometru), přičemž mnoho vědeckých prací prokazuje její závažný vliv na zdraví člověka (růst úmrtnosti a nárůst akutních hospitalizací pacientů pro srdečně-cévní a dýchací potíže). U „hrubé“ frakce polétavého prachu, za kterou jsou obvykle považovány částečky s největším rozměrem 2,5-10 mikrometrů (PM2,5-10), je prokázán vliv na množství akutních hospitalizací pro respirační potíže, ale jejich vliv na úmrtnost zatím není zcela zřejmý Diociaiuti M. et al:. The two PM(2.5) (fine) and PM(2.5–10) (coarse) fractions: evidence of different biological activity. Environmental research. 86: 254–262 (2001).

WHO přesto doporučuje usilovat o snížení emisí obou frakcí polétavého prachu. Zatím jsou obě frakce vyhodnocovány a regulovány společně, neboť se převážně pracuje s hodnotou PM10. Nicméně obě frakce pocházejí z různých zdrojů, mohou mít různé účinky a z koncentrace jedné frakce nelze odvodit velikost frakce druhé, a proto WHO doporučuje vyhodnocovat a regulovat obě frakce odděleně. Dále doporučuje, aby při hodnocení účinků prachu na zdraví člověka a při regulaci znečištění ovzduší byl ukazatel velikosti prachových částic postupně nahrazen či doplněn ukazateli odvozenými z chemického složení polétavého prachu. 

Nejnovější studie WHO WHO: Meta-analysis of time-series studies and panel studies of Particulate Matter (PM) and Ozone (O3), Report of a WHO task group (2004) shrnula v roce 2004 vlivy polétavého prachu na lidské zdraví. Účinky krátkodobého vystavení polétavému prachu byly zdokumentovány ohromným počtem studií z Evropy i z dalších světadílů. Výzkumy přinesly množství dat prokazujících například úmrtí v důsledku krátkodobých vystavení prachu nebo zvýšení počtu nemocničních příjmů (hospitalizací) spojených se srdečně-cévními a dýchacími obtížemi. WHO ale došla k závěru, že pro zdraví lidí mají nesrovnatelně větší význam dlouhodobé účinky působení polétavého prachu. 

Souhrn prokázaných zdravotních vlivů polétavého prachu WHO: Health aspects of air pollution (2004)

Zdravotní vlivy krátkodobé expozice:

•  zvýšení počtu zánětlivých onemocnění plic
•  nepříznivé účinky na kardiovaskulární systém
•  zvýšení spotřeby léčiv
•  zvýšení počtu hospitalizací 
•  zvýšení úmrtnosti 

Zdravotní vlivy dlouhodobé expozice:

•  snížení plicních funkcí u dětí i dospělých 
•  růst onemocnění dolních cest dýchacích
•  zvýšení počtu chronických obstrukčních onemocnění plic
•  snížení předpokládané délky dožití (převážně v důsledku úmrtnosti na  srdečně-cévní a plicní onemocnění) 

Existuje „bezpečná“ koncentrace polétavého prachu? WHO: Health Aspects of Air Pollution – answers to follow-up questions from CAFE (2004)

V hodnocení zdravotního rizika polétavého prachu hrál v minulosti klíčovou roli pojem tzv. „prahového působení“. Ten byl založen na přesvědčení, že lze nalézt „bezpečnou“ koncentraci škodliviny, která nezpůsobuje žádné škodlivé účinky. Na tomto přesvědčení byl také založen proces stanovování limitů pro obsah škodlivin v ovzduší. Vyhlašování hygienických limitů vytvářelo ve veřejnosti představu, že pokud není překročena limitní koncentrace škodlivin, nemá znečištění ovzduší vliv na zdraví lidí. 

V polovině roku 2004 WHO však konstatovala, že ani nedávné epidemiologické studie vyšetřující velké skupiny obyvatel nebyly schopné jednoznačně stanovit prahovou hodnotu pro polétavý prach. Nejnovější studie naopak prokazují existenci určitých nežádoucích zdravotních účinků i pro hodnoty znečištění, které v minulosti nebyly zkoumány. Tyto výzkumy naznačují, že současné limitní hranice stanovené Světovou zdravotnickou organizací patrně nereprezentují práh, pod kterým se vyskytují žádné nepříznivé zdravotní účinky. Sama WHO konstatuje, že „pojem prahové hodnoty je spíše ´iluzorní´ … neboť nevyhnutelně existují hluboké rozdíly v individuální senzitivitě“. 

Proto experti WHO doporučují, aby místo v minulosti běžného stanovování limitních koncentrací znečištění byla používána závislost mezi koncentrací, které jsou obyvatelé vystavení, a reakcí organismu, která může být různá u odlišných skupin obyvatel. Obdobná koncepce „bezprahového účinku“ škodlivin je běžně užívána pro hodnocení rizika onemocnění rakovinou, kde pro vystavení karcinogenu (látce vyvolávající rakovinu) je počítána pravděpodobnost onemocnění, jež klesá s velikostí expozice. Avšak žádná hodnota není považována za „bezpečnou“, tedy s nulovým negativním účinkem. WHO nyní i pro polétavý prach považuje podobnou závislost mezi expozicí a účinkem za pravdivější a realističtější informaci pro přijímání opatření k omezení nežádoucích vlivů znečištění ovzduší na zdraví člověka než pohodlné spoléhání na „bezpečné“ koncentrace.

Z nejnovějších výzkumů vyvozuje WHO, že v Evropě (i v České republice) dnes běžné koncentrace polétavého prachu představují značné riziko pro lidské zdraví. Proto WHO doporučuje intenzivně pracovat na snižování úrovně znečištění ovzduší, které bude mít podstatný dopad na zlepšení zdraví lidí. A to dokonce i v oblastech, kde je znečištění silně pod hranici pro polétavý prach stanovenou Evropskou unií. 

Současné normy pro kvalitu ovzduší jsou do značné míry založeny na konceptu „limitní hodnoty“, pod kterou se nepředpokládalo významné ovlivnění zdraví lidí. WHO však došla k závěru, že pro polétavý prach není žádný takový práh průkazný a očekává proto významné dopady na zdraví lidí i v případech, kdy limitní hodnota není překročena. A to včetně výrazného zkrácení průměrné délky života. 

Z toho WHO též vyvozuje, že snižování  koncentrací znečišťujících látek i pod hodnotami stanovený současnými normami bude mít za následek zlepšení zdravotního stavu obyvatel. Převedeno do každodenní praxe to naopak znamená, že ke zhoršení zdravotního stavu obyvatel v okolí může vést i v důsledku výstavby nového zdroje polétavého prachu (např. parkoviště, silnice, spalovny, elektrárny, slévárny atd.), ačkoli nedojde k překročení hygienického limitu.
 
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Připraveno pro SOS Praha, v Plzni, prosinec 2004
Text vznikl za finanční podpory Hlavního města Prahy v rámci projektu Pražské ovzduší – věc společná.


