
WPŁYW  
ZANIECZYSZCZEŃ POWIETRZA  

NA UKŁAD ODDECHOWY 

Tadeusz M Zielonka 
 

Koalicja Lekarzy i Naukowców na rzecz Zdrowego Powietrza 
Warszawski Uniwersytet Medyczny 

 

Konflikt interesów – nie zgłoszono 



Ważne zagadnienia 

1. Smog i inne zanieczyszczenia powietrza 

2. Wpływ smogu na zdrowie i układ oddechowy 

3. Zanieczyszczenia powietrza a choroby śródmiąższowe płuc 

4. Zanieczyszczenia powietrza a infekcje dróg oddechowych 

5. Zanieczyszczenia powietrza a astma i POChP 

6. Zanieczyszczenia powietrza a choroby nowotworowe 

7. Jak chronić układ oddechowy przed szkodliwym smogiem 

 
  



Co to jest smog?  
Smog (dymomgła) to zjawisko atmosferyczne polegające na 
współwystępowaniu zanieczyszczeń powietrza powstających  
w wyniku działalności człowieka ze zjawiskami naturalnymi 
(zamglenie i bezwietrzna pogoda). 



Źródła zanieczyszczeń powietrza 

„Kompleksowa profilaktyka, diagnostyka i leczenie nowotworów oraz chorób układu oddechowego 
mieszkańców Płocka i powiatu płockiego”  

Komunalne Przemysł Energetyka 

Transport drogowy Rolnictwo Śmieci 

http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/51,54420,21370195.html?i=0
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwiR87XxwLDZAhXGJlAKHXXGDk8QjRx6BAgAEAY&url=https://www.agropolska.pl/produkcja-zwierzeca/trzoda-chlewna/asf-moze-zatrzymac-inwestycje-w-produkcje-trzody-chlewnej,971.html&psig=AOvVaw3Sej_56OvfoBvgJDoHDnzm&ust=1519079121664044


Główne zanieczyszczenia powietrza 

1. Pyły zawieszone (cząstki stałe PM2.5 i PM10) 

2. Tlenki azotu (NOx) 

3. Ozon (O3) 

4. Dwutlenek siarki (SO2) 

5. Niemetanowe lotne związki organiczne (benzo(a)piren) 

6. Tlenek węgla (CO) 

7. Amoniak (NH3) 



Benzo(a)pyren w Europie 
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Pyły PM10 w Europie 

http://www.geekweek.pl/aktualnosci/18886/co-roku-smog-zabija-7-milionow-ludzi-mapa


Pyły PM2.5 w Europie 
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Skład drobnych pyłów 
Skład chemiczny pyłów zawieszonych, będących mieszaniną 

cząsteczek stałych i cieczy, jest zmienny w czasie i przestrzeni. 

Częstymi składnikami pyłów są siarczany, azotany, amoniak, 

jony sodu, chloru, potasu, wapnia i magnezu, węgiel 

cząsteczkowy i jego związki, minerały, metale oraz 

węglowodory wielopierścieniowe.  

Również materiał biologiczny, taki jak alergeny czy 

mikroorganizmy, znajduje się w pyłach zawieszonych. 

 



Wielkość pyłów zawieszonych  

Lancet. 2014; 383(9928):1581 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click on image to zoom&p=PMC3&id=4465283_nihms697273f3.jpg
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WHO  
Zgony spowodowane PM2.5: 
• 7 mln na świecie  
• 470 tys. w UE  
• 48 tys. w Polsce 



Każda ilość pyłów jest groźna 

NEJM August 22; 2019 



Ile wart jest 1 µg/m3 PM2.5 

 

spadek średniego rocznego  
stężenia PM2.5 o 12 µg/m3 

 

wydłużenie średniego  
czasu życia o 1 rok 

powoduje 



Smog szkodzi wszystkim tkankom i 
narządom 

okulistyka 

kardiologia 

diabetologia 
endokrynologia pulmonologia 

otolaryngologia 

dermatologia 

neurologia psychiatria 

pediatria 
ginekologia  
położnictwo 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwj75p2w-bLZAhXFLlAKHXEzAaQQjRx6BAgAEAY&url=http://www.zafascynowanazyciem.pl/swiat-czlowieka-mozg/&psig=AOvVaw22sns-ia_bg-YD0tsj3G3E&ust=1519163013086107
http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/51,54420,21370195.html?i=0
https://zszywka.pl/p/oko-rysunek-11861978.html
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwigoKb09bLZAhULaFAKHVAdAoQQjRx6BAgAEAY&url=http://www.bochenia.pl/sacrum-i-profanum/2011/maj/serce-jako-duchowe-slonce.html&psig=AOvVaw2pvqGbPcQM7XrTqs2Cg0tm&ust=1519161658785473
http://onkologia.org.pl/nowotwory-trzustki/
https://at14.nl/ingredienten-inci/
https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=2ahUKEwiR0qrZ-LLZAhULDewKHVKUBGwQjRx6BAgAEAY&url=http://anatomy-world1.blogspot.com/2015/06/ukad-oddechowy.html&psig=AOvVaw0_eDoQYsm68v87jUY0YfQA&ust=1519162154611859
https://www.google.pl/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&ved=0ahUKEwjDvs7OhrPZAhVG2aQKHWVAB-gQjRwIBw&url=http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/urazy-wypadki/oparzenia-gornych-drog-oddechowych-objawy-leczenie-oparzen-drog-oddech_42104.html&psig=AOvVaw2BwZBdzItAwBY1zB45pUYG&ust=1519166542442172
https://kobieta.onet.pl/ciaza


Penetracja pyłów do dróg oddechowych  

Lancet. 2014; 383(9928):1581 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click on image to zoom&p=PMC3&id=4465283_nihms697273f4.jpg


Wpływ na zdrowie cząstek stałych 
(PM – particulate matter) 

• Powodują ostre incydenty krążeniowe (zawał, udar, zator) 

• Wywołują lub zaostrzają choroby płuc (astma, POCHP, infekcje) 

• W zależności od wielkości przedostają się do różnych  

  obszarów organizmu gdzie mogą wywoływać stany    

   zapalne (choroby neurologiczne, endokrynologiczne) 

• Uznawane są za czynnik potencjalnie rakotwórczy 



Wpływ na zdrowie tlenków azotu o 
różnym stopniu utleniania (NOx) 

• Uszkodzenie nabłonka dróg oddechowych 

• Nadreaktywność oskrzeli 

• Zwiększenie podatność na infekcję  

• Pogorszenie funkcji płuc 

• Niekorzystny wpływ na funkcjonowanie  

 serca, wątroby, nerek, śledziony i szpiku  

 



Wpływ dwutlenku siarki (SO2)  
na zdrowie  

• Zapalenie nabłonka dróg oddechowych 

• Kaszel  

• Pogorszenie funkcji płuc  

• Bóle głowy 

 



Wpływ amoniaku NH3 na zdrowie 

• Ekspozycja na wysokie stężenia amoniaku  

   prowadzi do podrażnień  

 skóry 

 oczu,  

 dróg oddechowych 

• Może powodować kaszel i POChP. 



Wpływ ozonu (O3) na zdrowie  

• Przyczynia się do problemów ze strony  

  układu krążeniowego. 

• Powoduje zaostrzenia przewlekłych chorób  

  układu oddechowego. 



 

• Mogą wykazywać działanie rakotwórcze 

• Mogą być czynnikiem mutagennym 

Wpływ na zdrowie niemetanowych 
lotnych związków organicznych  
(non methane volatile organic 

compounds) 
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Pylice spowodowane ekspozycją 
zawodową 

Pylice kolagenowe 
• pylica krzemowa (silicosis) – w następstwie wdychania pyłu krzemionki krystalicznej 
• pylica azbestowa (asbestosis) – śródmiąższowe włóknienie płuc, z odczynem opłucnowym 
• pylica talkowa (talcosis) – z włóknieniem płuc częściowo typu ogniskowego 
• pylica aluminiowa (aluminosis) – spowodowana wdychaniem drobno sproszkowanego glinu 

lub dymów powstających przy prażeniu boksytów 

Pylice wywołane pyłem mieszanym 
• pylica górników kopalń węgla –w następstwie wdychania pyłu kopalnianego (mieszaniny pyłu 

węglowego, krzemionki, glinokrzemianów, metali śladowych itp 
• zespół Caplana – reumatoidalna postać pylicy o nieznanym mechanizmie powstania, w jego 

rozwoju bierze się pod uwagę mechanizmy immunologiczne.  
• pylica spawaczy elektrycznych – zależnie od spawanego materiału i używanych elektrod (z 

emisją: tlenków Fe, Mn, Ti, N, CO i HF). 

Pylice niekolagenowe - Wywołane wdychaniem pyłów niezwłókniających 
•  żelaza (siderosis) 
•  cyny (stannosis) 
•  siarczanu baru (barytosis). 

 



Choroby śródmiąższowe płuc 
spowodowane wdychaniem pyłów   

ICD-10 J67 

J67.0 Płuco rolnika 

J67.1 Bagasoza 

J67.2 Płuco hodowców ptaków 

J67.3 Korkowica (Suberosis) 

J67.4 Płuco pracujących przy słodzie 

J67.5 Płuco pracujących przy przerobie grzybów 

J67.6 Płuco korujących klony 

J67.7 Płuco osób przebywających w pomieszczeniach 
sztucznie klimatyzowanych lub nawilżanych 

J67.8 Zapalenie płuc z nadwrażliwości wywołane innymi 
pyłami organicznymi 

J67.9 Zapalenie płuc z nadwrażliwości wywołane 
nieokreślonym pyłem organicznym 

J68.0 Zapalenie oskrzeli i płuc wywołane 
czynnikami chemicznymi, gazami lub parami 

https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowa_Klasyfikacja_Chor%C3%B3b_ICD-10
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowa_Klasyfikacja_Chor%C3%B3b_ICD-10
https://pl.wikipedia.org/wiki/Mi%C4%99dzynarodowa_Klasyfikacja_Chor%C3%B3b_ICD-10
http://apps.who.int/classifications/icd10/browse/2010/en#/J67
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Sezonowość zanieczyszczeń powietrza  
i zakażeń RSV oraz pneumokoków 
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Smog a infekcje u dzieci 
• Prenatalne narażenie na PM2.5 dzieci w Krakowie zwiększało 

prawdopodobieństwo występowania  powtarzających się infekcji dróg 
oddechowych w pierwszych latach  życia.  

• Metaanaliza wykazała związek między poziomem zanieczyszczenia 
powietrza atmosferycznego a hospitalizacją dzieci z powodu zapalenia 
płuc.     

• Śmierć noworodków w Indiach była silnie związana z 
wykorzystywaniem węgla w gospodarstwach domowych (OR 18.54, 
6.31-54.45) i może być także związana z użyciem nafty, (2.30, 0.95-
5.55).  

• Narażenia na pyły zwiększają ryzyko utrzymywania się przewlekłych 
objawów oddechowych wśród dzieci. Analiza badań przekrojowych w     
12 krajach wskazuje, że odksztuszanie plwociny i kaszel poranny są 
istotnie związane ze stężeniem PM10 w miejscu zamieszkania.   

 

 



Wpływ PM2.5 na występowanie 
ostrych infekcji płuc u dzieci   

 Environ Health Perspect. 2014;122:397 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click on image to zoom&p=PMC3&id=5068561_emss-70175-f010.jpg


Jak wirusy wjeżdżają na MP 



. 

Rozpowszechnienie COVID-19 i PM10 we Włoszech  

Environ Pollut. 2020 May 4 : 114732 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click on image to zoom&p=PMC3&id=7198142_fx1_lrg.jpg


Wpływ stężenia PM2.5 na COVID-19 

Korelacje Pearson's coefficient  
(r-value) 

Significance  
(p-value) 

PM 2.5 – Liczba przypadków 0.64 0.0074 

PM 2.5 – Przyjęcia na OIOM   
                 dziennie 

0.65 0.0051 

PM 2.5 – Zgony  0.53 0.032 

PM 2.5 – Liczba hospitalizacji 0.62 0.0089 

Frontera A et al. J Infect. 2020 May 21  



Zanieczyszczenia powietrza a COVID-19 w USA 

• W Stanach Zjednoczonych najwięcej zgonów z powodu COVID-19 jest na 

wschodnim wybrzeżu i w Kalifornii co pokrywa się z mapą zanieczyszczeń 

powietrza PM2.5 i PM10 

• W USA wzrost o 1 μg /m3 w PM2,5 wiąże się z 8% wzrostem wskaźnika 

śmiertelności COVID-19 (95% przedział ufności [CI]: 2%, 15%), podczas 

gdy wzrost o 1𝜇g /m3 w długotrwałej ekspozycji na PM2.5 wiąże się ze 

wzrostem śmiertelności  wszystkich przyczyny o 0,73%. 

• Niewielki wzrost długotrwałej ekspozycji na PM2.5 prowadzi do dużego 

wzrostu wskaźnika zgonów COVID-19. 
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Mechanizm działania pyłów w astmie 

Gowers et al. Respirology. 2012;17:887 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click on image to zoom&p=PMC3&id=4465283_nihms697273f2.jpg


Wpływ ozonu, NO2 i SO2  
na drogi oddechowe 

Johns et al. Inhal Toxicol. 2011;23:33 Ozon NO2 SO2 

Skurcz oskrzeli +/− − + 

Spadek FEV1 i FVC + − − 

Wzrost nadreaktywności 
oskrzeli 

+ + − 

Zapalenie dróg oddechowych + + − 

Nasilenie reakcji na 
inhalowany alergen 

+ + + 



Patomechanizm rozwoju POChP pod 
wpływem zanieczyszczeń powietrza 

• Dym tytoniowy i z biomasy powstają w wyniku spalania materiału roślinnego, z 
powstaniem cząstek węglowych i wielopierścieniowe węglowodory i drażniące 
gazy, jak formaldehyd i akroleina.  

• Ryzyko chorych na POChP z powodu ekspozycji na zanieczyszczenie powietrza 
wydaje się być 2 razy większe niż u osób bez narażenia i prawdopodobnie mieści 
się pomiędzy ryzykiem biernego i aktywnego palenia tytoniu. 

•  W społecznościach, które są silnie narażone na dymy paliw stałych i mają niskie 
wskaźniki palenia tytoniu, narażenie na dym w postaci stałej jest prawdopodobnie 
główną przyczyną POChP. Częstość występowania POChP u osób niepalących 1-40%.  

• U chorych na POChP po ekspozycją na paliwo stałe występują wyraźniejsze objawy 
choroby dróg oddechowych i mniej rozedmy płuc w porównaniu z narażeniem na 
dym tytoniowy. Rivera et al. Int J Tuberc Lung Dis. 2008;12:972 

• Pod względem przeżycia 7-letnie badanie kontrolne wykazało, że kobiety z POChP 
indukowane biomasą mają podobne przeżycie w porównaniu do mężczyzn cierpiących na 
POChP z powodu tytoniu. Ramírez-Venegas AJRCCM 2006;173:393 



Smog a POChP 
• Dostępne są wystarczające dowody na to, że narażenie na 

zanieczyszczenie powietrza w domu (głównie spalanie biomasy) 
wiąże się ze zwiększonym ryzykiem rozwoju COPD.  

       AJRCC M 2010;182:693, Chest. 2010;138:20, Thorax. 2010;65:221, PLoS Med. 2014;11:e1001621 
 

• Nie stwierdzono natomiast wyraźnego związku między narażeniem na 
pyły zawieszone i zapadalnością na POChP.            Occup Environ Med 2015;72:42 

 

• Zależność ryzyka występowania duszności i PEF od poziomu PM10 w 
dniu poprzednim u chorych na POChP.                        Thorax 2011; 66: 591 

 

• Wzrost stężenia PM10 o 10 μg /m3 w powietrzu atmosferycznym  
może wywoływać ciężkie zaostrzenia i zgony z powodu POChP.         
Curr Opin Pulm Med. 2016;22:138 



Wpływ komunikacyjnych zanieczyszczeń  

na astmę i POChP 

Chorzy na POChP i astme po 
2 h spaceru po Oxford Street 
mieli więcej:  

kaszlu (p<001)  

plwociny (p <0,05 )  

duszności (p<001) 

świszczącego oddechu  

(p <0,05)  

spadek FEV1 (p<001)  

w porównaniu z chorymi  

spacerującymi w Hyde Parku 
 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click on image to zoom&p=PMC3&id=5803182_gr4.jpg
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Narażenie na pyły a rak płuca 
• Szacuje się, że emisja pyłów ze spalania paliw stałych są odpowiedzialne za 

około 17% zgonów z powodu raka płuc u mężczyzn i 22% u kobiet.   
                                                                                                   Smith et al. Annu Rev Public Health. 2014;35:185 

• Wpływ zanieczyszczeń powietrza na rozwój raka płuca jest widoczny 
szczególnie u kobiet w południowo-wschodniej Azji gdzie odsetek 
niepalących kobiet z rakiem płuca sięga 83% wszystkich przypadków w 
porównaniu z 15% w USA.           Sun et al. Nat Rev Cancer. 2007;7:778–90 
 

• W ośmiu badaniach, w których dostępny był podtyp histologiczny raka 
płuca, łączna wielkość efektu ekspozycji na zanieczyszczenia powietrza była 
większa, chociaż nie była statystycznie istotna, w przypadku raka 
płaskonabłonkowego (OR 3.58, 95% CI 1.58-8.12) w porównaniu z 
gruczolakorakiem (2.33, 1.72-3.17).                        Gordon et al. Lancet Respir Med. 2014 ; 2: 823 
 

• Wyniki badania ESCAPE Europejskiego Badania Kohort dla Efektów 
Zanieczyszczenia Powietrza wykazały związek PM10 z gruczolakorakiem (HR 1.51, 
1.10-2.08), ale nie z rakiem płaskonabłonkowym (0.84, 0.50 -1.40).                
Lancet Oncol. 2013;14:813 

 

 

 



Rak płuca a zanieczyszczenia komunikacyjne  

NOX 

SO2 

PM2.5 

Gongbo et al. Thorac Cancer 2015;6:307  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4448375/figure/fig03/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4448375/figure/fig04/
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC4448375/figure/fig05/


Kurmi et al. Eur Respir J. 2012;40:1228 

Rak płuca a 
narażenie na 

zanieczyszczenie 
powietrza  

w domu 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click on image to zoom&p=PMC3&id=5068561_emss-70175-f006.jpg


Han et al. China Trop Med 2005;5:1442. 

Nowotwory nosogardzieli a narażeniem na 
zanieczyszczenie powietrza w gospodarstwie 

domowym z uwzględnieniem nikotynizmu 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click on image to zoom&p=PMC3&id=5068561_emss-70175-f007.jpg


Patomechanizm 
rozwoju raka płuca 

pod wpływem 
zanieczyszczeń 

powietrza 

Chen-Lang et al. Oncotarget 2017; 8: 1369 

ten-11 translocation proteins  expression of DNA methyltransferases  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/core/lw/2.0/html/tileshop_pmc/tileshop_pmc_inline.html?title=Click on image to zoom&p=PMC3&id=5352062_oncotarget-08-1369-g010.jpg


Ważne zagadnienia 

1. Smog i inne zanieczyszczenia powietrza 

2. Wpływ smogu na zdrowie i układ oddechowy 

3. Zanieczyszczenia powietrza a choroby śródmiąższowe płuc 

4. Zanieczyszczenia powietrza a infekcje dróg oddechowych 

5. Zanieczyszczenia powietrza a astma i POChP 

6. Zanieczyszczenia powietrza a choroby nowotworowe 

7. Jak chronić układ oddechowy przed szkodliwym smogiem 

 
  



Osobista ochrona zewnętrzna przed smogiem 

 
  

Internetowa sprzedaż Szczelność Indywidualne  
dopasowanie 

Podwójna ochrona 
Dużo podróbek 

Stosowanie masek z filtrami przeciwpyłowymi HEPA i przeciw gazowymi zmniejsza ekspozycję 
FFP2 i powoduje mniejsze konsekwencje zdrowotne i zalecane jest przez WHO  
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Ochrona wewnętrzna przed smogiem 

Szczelność okien i drzwi 

Skuteczne wentylacja 

Eliminacja kopciuchów 

Rezygnacja z kominków 

 
  

WHO zaleca stosowanie  
oczyszczaczy powietrza z  
filtrami HEPA i węglowymi 

W domach stężenie PM 50%  
(30-80%) stężeń na zewnątrz 

https://www.google.com/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=2ahUKEwjPwNfh9a_ZAhVMzqQKHVS4ADMQjRx6BAgAEAY&url=http://deltawds.com/items/sash-window/&psig=AOvVaw3H6BInP_-e3atA26TPsStc&ust=1519058881727057


Ochrona zewnętrzna przed smogiem 

 
  

Ochrona zewnętrzna jest 
ograniczona i mało skuteczna 
Kluczowe jest zmniejszenie emisji 



Alerty smogowe PM10 
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2012/2019 Konieczne: 
• ograniczenie aktywności fizycznej  
• unikanie wychodzenia z domem 
• stosowanie masek ochronnych 
• stosowanie oczyszczaczy powietrza 
• szczelne zamknięcie okien i drzwi 



Wpływ lock-down NO2 na świecie  

Air Qual Atmos Health. 2020 May 21 : 1–5.  
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Podsumowanie 
1. Międzynarodowa Agencja Badań nad Rakiem zaklasyfikowała zanieczyszczenia powietrza 

atmosferycznego oraz w szczególności pyły zawieszone do grupy I: czynników rakotwórczych dla 
ludzi 

2. Bez wątpienia powodują  zaostrzenie chorób płuc (astma, POCHP, infekcje), zwiększając liczbę 
hospitalizacji i zgonów z powodu chorób układu oddechowego,  z czym wiążą się znaczne koszty 
bezpośrednie i pośrednie.  

3. Prawdopodobnie zanieczyszczenie powietrza odpowiedzialne są za rozwój chorób obturacyjnych 
(astmy i POChP) u części chorych.  

4. Zanieczyszczenia powietrza w domach powodują zwiększoną częstość zakażeń układu 
oddechowego, które są powodem znacznego odsetka zgonów u dzieci w krajach słabo rozwiniętych. 

5. Zanieczyszczenia powietrza są powodem wielu zawodowych a także śródmiąższowych chorób płuc 

6. Siła związku umieralności z powodu chorób układu oddechowego o podłożu nienowotworowym z 
długookresowym narażeniem na drobne pyły jest podobna do obserwowanego dla umieralności 
krążeniowej (RR=1,13 na 10 µg/m3 PM2,5). The Dutch Environmental Longitudinal Study Environ. 
2015 

7. Zmniejszenie się narażenia na PM10 o ok. 6 µg/m3 w okresie 1991-2002 było związane ze 
zmniejszeniem się ryzyka występowania przewlekłych objawów, jak kaszel, odksztuszanie, 
świszczący oddech i duszność w kohorcie dorosłych Szwajcarów. AJRCCM 2009;179:579 



To są problemy zdrowotne 

http://warszawa.wyborcza.pl/warszawa/51,54420,21370195.html?i=0

