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PARTNERI PROJEKTU

Projekt UFIREG (Ultrafine particles and health – an evidence
based contribution to the development of regional and
European environmental and health policy) si kladl za cíl rozšírit
naše znalosti o úcincích UFP na naše zdraví.

Technische Universität Dresden
Research Association Public Health Saxony
Dresden, Germany
www.tu-dresden.de

KDO: Výzkumní pracovníci ze ctyr evropských zemí, specialisté
na výzkum vlivu okolního prostredí na zdraví obyvatel.

Saxon State Office for Environment, Agriculture and
Geology
Dresden, Germany
www.smul.sachsen.de/lfulg

KDY: Od 1. cervence 2011 do 31. prosince 2014.
JAK:
• Zavedením harmonizovaného a z hlediska kvality
kontrolovaného merení koncentrací UFP v ovzduší.
• Výzkumem krátkodobých úcinku UFP na denní pocty
hospitalizací a prirozených (nenásilných) úmrtí. V centru
zájmu byla v prvé rade kardiovaskulární a respiracní
onemocnení.
KDE: V peti mestech: Praha v Ceské republice, Augsburg a
Drážd'any v Nemecku, Lublan ve Slovinsku, a Cernovice na
Ukrajine. (F2)
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(F2) Prumerné rocní koncentrace UFP (10-100nm) v r. 2013
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ZNECIŠTENÉ OVZDUŠÍ –
PRETRVÁVAJÍCÍ PROBLÉM

KVALITA OVZDUŠÍ V PETI
MESTECH PROJEKTU UFIREG

DUKAZY NEGATIVNÍCH
ZDRAVOTNÍCH ÚCINKU

Kvalita okolního ovzduší má významný vliv na naše zdraví.
Epidemiologické studie ukázaly, že prachové cástice (PM10/
PM2.5) mohou negativne ovlivnovat náš zdravotní stav. Starší
osoby, deti a osoby trpící nekterými onemocneními, jako
jsou kardiovaskulární choroby a diabetes, jsou považovány za
obzvlášte rizikové skupiny (F1).

Vzhledem ke svým malým rozmerum prispívají UFP jenom málo
k celkové hmotnosti prachových cástic. Zatímco koncentrace
vetších cástic jsou mereny jejich hmotností v urcitém objemu,
pro UFP je výhodnejší udávat jejich pocet v urcitém objemu.
Partneri projektu UFIREG merili v zevním ovzduší pocetní
koncentraci prachových cástic v nekolika rozdílných velikostních
trídách v rozsahu od 10 do 800 nanometru v cm3. Všechny
merící stanice v projektu byly umísteny v predmestských
ci mestských oblastech, aby merené koncentrace UFP byly
reprezentativní pro velké pocty obyvatel mesta.V jejich blízkosti
se nevyskytovaly žádné silnice s intenzivním automobilovým
provozem.

Partneri projektu UFIREG zkoumali vztah mezi úrovní znecištení
ovzduší prachovými cásticemi a denními pocty úmrtí a
onemocnení, vyžadujících nemocnicní lécbu (hospitalizaci), z
duvodu kardiovaskulárních ci respiracních onemocnení.
Ve všech peti mestech projektu bylo pri definovaném zvýšení
expozice pozorováno zhruba 2% zvýšení denních poctu
hospitalizací z duvodu respiracních onemocnení. Se zvýšenou
koncentrací UFP byla spojena i zvýšená respiracní mortalita.
Úcinky UFP jak na mortalitu tak na hospitalizace nebyly
okamžité, ale zpoždené, což znamená, že se projevily o nekolik
dnu pozdeji.
Úcinky expozice UFP na kardiovaskulární mortalitu ci
hospitalizace byly méne presvedcivé.

ZDROJE UFP
(F1) Adaptováno z Rückerl, R., Schneider, A., Breitner, S. et al (2011):
Health Effects of Particulate Air Pollution – A Review of Epidemiological
Evidence. Inhalation Toxicology 23(10), 555-592.

ULTRAJEMNÉ CÁSTICE - PRÍLIŠ
MALÉ NA TO, ABYCHOM JE
MOHLI VIDET, ALE PRÍLIŠ VELKÉ
NA TO, ABYCHOM JE MOHLI
IGNOROVAT

ZÁVERY

V mestských oblastech jsou UFP emitovány prevážne clovekem
“vytvorenými” zdroji, t.j. dopravou, vytápením bytu a domu,
prumyslem. Protože tyto zdroje jsou vetšinou založeny na
spalování, UFP casto obsahují saze.
Krome dopravních emisí muže být obyvatelstvo obcas
exponováno vysokým koncentracím UFP pri ruzných
každodenních situacích, jako je grilování, pálení ohnu, pobyt
v kuráckých zónách a používání zahradního motorového
náradí - travních sekacek, krovinorezu, fukaru na opadané listí,
motorových pil (F3).

Výsledky dosavadních studií zdravotních úcinku UFP zatím
nedovolují spolehlivé závery o výši prípadných limitu jejich
koncentrací v ovzduší. Duvodem je, že koncentrace UFP v
ovzduší nejsou v soucasné dobe zarazeny do rutinních merení
kvality ovzduší monitorovacími sítemi. Což prirozene vede k
tomu, že chybí údaje o expozici pro epidemiologické studie
úcinku UFP na naše zdraví.
Takže je skutecne zapotrebí dalšího úsilí o zarazení UFP do
seznamu pollutantu rutinne merených monitorovacími sítemi.
Takto generované údaje mohou být použity pro epidemiologické
studie zdravotních úcinku UFP, vcetne jejich mechanismu.

Cástice v cm3
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Ultrajemné cástice (Ultrafine particles, UFP) jsou ze spektra
prachových cástic prítomných v okolním ovzduší nejmenší.
Jsou menší než 100 nanometru. Což znamená, že velikost
ultrajemné cástice je okolo 1/1000 prumeru lidského vlasu.
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Pri každém nádechu jsou tyto droboucké cástice inhalovány
a pronikají hloubeji do plic než vetší prachové cástice. Mohou
pronikat až k plicním epitelovým výstelkám, dostat se do krevního
obehu a touto cestou k dalším duležitým orgánum jako jsou srdce,
játra, ledviny a mozek. UFP tudíž mohou negativne pusobit na náš
organizmus. Ale v soucasnosti neexistují dostatecné dukazy, že UFP
mohou ovlivnovat náš zdravotní stav.
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JE MOŽNÉ SNÍŽIT NAŠI
EXPOZICI UFP?
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a - Na silnici
b - Grilování na uhlí
c - Novorocní oslavy
d - Kurácká zóna
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e - Motorové travní sekacky
f - Motorové fukary na listí
g - Žádné blízké zdroje

(F3) Maximum (peak) pocetní koncentrace cástic namerených mobilním cítacem cástic

Každý z nás muže prispet ke snížení emisí UFP.
Možnosti jsou následující:
• používejte více verejnou hromadnou dopravu
• chod'te casteji pešky nebo jed'te na kole a nikoliv autem
• u vašich automobilu používejte spolehlivé filtry nebo
alternativní zdroje energie
• omezte spalování dreva, predevším ve starých kotlech,
kamnech, ci krbech

