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poznavanja vpliva ultrafinih delcev na zdravje ljudi.
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• Vzpostavitev usklajenih in kakovostnih meritev ultrafinih delcev
• Proucevanje kratkorocnih ucinkov ultrafinih delcev na število
sprejemov v bolnišnico in število naravnih smrti, še posebej v
povezavi s kardiovaskularnimi boleznimi in bolezni dihal
KJE: V petih evropskih mestih: Dresdnu, Augsburgu, Pragi,
Ljubljani in Cernivcih.
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(F2) Letna povprecna koncentracija ultrafinih delcev UFP (10-100 nm) v letu 2013.
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UFIREG
cooperation with environmental and health policy

Ultrafini delci premajhni za oko,
preveliki za prezreti

Onesnaženost zraka perec problem

Kakovost zraka v petih
sodelujocih mestih

Kakovost zraka je pomembna determinanta zdravja.
Epidemiološke študije so pokazale, da so delci (PM10/PM2,5),
povezani s škodljivimi vplivi na zdravje. Najbolj so ogroženi
starejši, otroci in ljudje z obstojecimi boleznimi, kot so bolezni
srca in ožilja ter sladkorna bolezen (F1).

Zaradi svoje majhnosti prispevajo ultrafini delci le malo k
celotni masi delca. Zato je za merjenje ultrafinih delcev najbolj
primeren nacin merjenja dolocitev števila delcev glede na
volumen zraka.
Projektni partnerji so dolocali številcno koncentracijo delcev v
zraku v razlicnih razponih glede na velikost delcev in sicer med
10 in 800 nanometri na cm3. Vse merilne postaje so se, zaradi
zagotovitve reprezentativnost rezultatov, nahajale v primestnih
in mestnih obmocjih, postavljene tako, da v neposredni bližini
merilnih postaj ni cest z gostim prometom.

(F1) povzeto po 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.

Ultrafini delci premajhni za oko,
preveliki ZA prezRETI
Ultrafini delci so najmanjša komponenta delcev v zraku. So
manjši od 100 nm.To pomeni, da je velikost ultrafinega delca
približno 1/1000 premera cloveškega lasu.
Z vsakim vdihom ti drobni delci prehajajo v naše telo. Ultrafini
delci prehajajo globlje v pljuca kot vecji delci in lahko prodrejo
skozi pljucno membrano, vstopijo v krvni obtok in tako
potujejo do razlicnih organov, kot na primer srce, jetra, ledvice
in možgani. Prav zato je zelo verjetno, da imajo ultrafini delci
škodljive ucinke na zdravje, vendar do sedaj za to podrocje še ni
dovolj prepricljivih dokazov.

Dokazi o vplivih na zdravje
UFIREG partnerji so raziskovali povezavo med koncentracijo
onesnaženosti zraka ter dnevnimi sprejmi v bolnišnico in
umrljivost zaradi kardiovaskularnih in respiratornih vzrokov.
V vseh petih mestih, vkljucenih v raziskavo, je bila prepoznana
povezava med 2% povecanjem števila sprejemov v bolnišnico kot
tudi umrljivostjo zaradi bolezni dihal, v povezavi s povecanjem
koncentracije ultrafinih delcev. Za sprejeme v bolnišnico kot tudi
umrljivost so bili ugotovljeni zapozneli ucinki, kar pomeni, da je
koncentracije ultrafinih delcev povezana s povecanjem števila
sprejemov v bolnišnico in umrljivost, ki nastopi nekaj dni kasneje.
Rezultati o neželenih ucinkih ultrafinih delcev na zdravje srca in
ožilja so bili statisticno slabše dokazani.

Viri ultrafinih delcev

ZakljuCki

V mestnem okolju so vir ultrafinih delcev predvsem promet,
kurišca in industrijski obrati. Ker so vsi ti viri povezani s
procesom izgorevanja, ultrafini delci pogosto vsebujejo tudi saje.
Poleg prometa, so ljudje lahko zacasno izpostavljeni visoki
koncentraciji ultrafinih delcev v razlicnih vsakdanjih življenjskih
situacijah, kot so peka na žaru, kresovi, obmocje kajenja, motorni
puhalniki za listje ali motorne kosilnice (F3).

Aktualni podatki in študije o ravneh ultrafinih delcev in njihovih
ucinkov na zdravje še ne omogocajo zanesljivega sklepanja o
mejah izpostavljenosti. Po drugi strani pa do danes ultrafini delci
niso vkljuceni v rutinske meritve kakovosti zraka merilnih postaj.
Posledicno to povzroca pomanjkanje podatkov za študije, ki
preiskujejo ucinke ultrafinih delcev na zdravje ljudi.
Iz tega razloga so potrebna nenehna prizadevanja za vzpostavitev
rutinskega spremljanja ultrafinih delcev in zbiranj podatkov za
epidemiološke študije, kar je osnova za boljše razumevanje vpliva
ultrafinih delcev na zdravje ljudi.
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Kaj lahko storim za
zmanjšanje izpostavljenosti?

100.000
10.000
1.000
a

b

c

a - Na cesti
b - Uporaba žara na oglje
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e - Motorna kosilnica
f - Motorni puhalnik za listje
g - Brez bližnjih virov

(F3) Najvecje dolocene številcne koncentracije ultrafinh delcev,
izmerjene s pomocjo mobilnega števca delcev.

Vsakdo lahko prispeva k zmanjšanju emisij ultrafinih delcev:
• Uporaba javnega prevoza, kadar koli je to mogoce
• Kolesarjenje ali hoja, namesto uporabe avtomobila.
• Vožnja vozil z ucinkovitimi sistemi filtriranja ali izbira
alternativnega vira energije za vozila
• Zmanjšanje porabe lesa za kurjenje, predvsem v starih
kaminih in peceh

