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Zdrowie psychiczne

● To stan dobrego samopoczucia, w którym 
jednostka realizuje swoje zdolności, potrafi radzić 
sobie z wyzwaniami życia, może pracować 
wydajnie oraz jest w stanie ofiarować coś swojej 
społeczności. (definicja WHO)

● Jest to globalne dobro publiczne , którego 
zachowanie jest warunkiem koniecznym 
dla istnienia zdrowej, społecznie odpowiedzialnej 
i produktywnej gospodarki świata

● Zmienne charakteryzujące: poczucie własnej 
wartości (samoocena), poczucie panowania 
nad sytuacją, poczucie skuteczności, odporność, 
twórcze radzenie sobie z trudnościami.



  

Epidemiologia zaburzeń psychicznych

● Wg danych IHME (Institute for Health Metrics 
Evaluation) około 13% światowej populacji cierpi 
na jakiś rodzaj zaburzeń psychicznych

● To ponad miliard ludzi na świecie
● W rejonie europejskim wg WHO problem 

ten dotyka 38% populacji (blisko 165 milionów 
mieszkańców Europy)

● W Polsce (badania EZOP 2015) 
rozpowszechnienie występowania zaburzeń 
psychicznych wyniosło 23% w populacji osób 
dorosłych (blisko 6 milionów Polaków)



  

Najczęstsze są zaburzenia
 lękowe i depresja



  

Obserwujemy rosnące zanieczyszczenie 
środowiska oraz rosnącą ilość zaburzeń 
psychicznych

Czy można połączyć te fakty?

Na podstawie dokonanego przeglądu 
literatury naukowej można potwierdzić 
istnienie takiego związku



  

Atif Khan i wsp. pracy opublikowanej w PLOS Biology  (2019) 

Analiza 2 niezależnych zbiorów danych z USA i Danii

151 mln osób w okresie 2003-2013 doświadczających 
zaburzeń psychicznych w Stanach Zjednoczonych

1,4 mln osób zarejestrowanych z powodu ww. zaburzeń 
w systemie ubezpieczeniowym Danii (2000-2005)

Narażenie na zanieczyszczenie powietrza mieszkańców 
USA zespół z Uniwersytetu w Chicago oparł się na 
pomiarach 87 wskaźników jakości powietrza, 
przeprowadzonych przez amerykańską Agencję 
Ochrony Środowiska, a w Danii- krajowy rejestr 
zanieczyszczeń



  

WYNIKI WYKAZAŁY KORELACJĘ I STATYSTYCZNĄ ISTOTNOŚĆ

Zła jakość powietrza była związana 
z częstszym występowaniem:
-choroby afektywnej dwubiegunowej
-ciężkiej depresji
-schizofrenii
-zaburzeń osobowości

Wyniki potwierdziły się zarówno 
w populacji amerykańskiej
 jak i duńskiej



  

Badanie obserwacyjne A.Oudin i wsp. z Uniwersytetu 
Medycznego w Sztokholmie (BMJ Open 2016)

Objęło populację ponad 500 tysięcy młodzieży 
poniżej 18 r. ż. 

Oceniono narażenie na zanieczyszczenie 
powietrza za pomocą ogólnokrajowego 
monitoringu stężenia NO² oraz pyłów 
zawieszonych PM10 oraz PM2.5

Wykazano związek między narażeniem 
na zanieczyszczone powietrze a wydawaniem 
leków uspokajających, nasennych 
i przeciwpsychotycznych



  

BADANIE CHIŃSKICH NAUKOWCÓW Z WYDZIAŁU ZDROWIA 
PUBLICZNEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO W TAJWANIE 
(Jung i wsp. PloS ONE 2013)

Objęło blisko 50 tysięcy dzieci poniżej 3 r. ż. 
narażonych na zanieczyszczone powietrze 
(potwierdzone przez 70 stacji monitorujących 
Tajwańskiej Agencji Ochrony Środowiska)

Wybrana populacja była obserwowana w okresie 
10 lat pod względem postawienia diagnozy 
zaburzeń spektrum autyzmu (ASD)

STWIERDZONO ISTOTNY STATYSTYCZNIE ZWIĄZEK 
MIĘDZY NARAŻENIEM NA ZANIECZYSZCZENIA 
POWIETRZA A ROZPOZNAWANIEM ZABURZEŃ ASD



  

M.C.Power i wsp. zbadali osoby starsze 
(NeuroToxicology 2016)

Autorzy oszacowali wpływ drobnych frakcji pyłu 
zawieszonego na grupę 680 mężczyzn (średnia 
wieku 70 lat) z obszaru metropolitarnego Bostonu

Podwyższona ekspozycja na PM2.5 wiązała 
się w sposób ISTOTNY STATYSTYCZNIE z gorszymi 
wynikami testów MMSE (Mini-Mental State 
Examination)

Można to interpretować jako szybsze starzenie się 
układu nerwowego osoby narażonej na wyższe 
stężenia zanieczyszczeń powietrza 



  

Wyniki innych prac naukowych wykazały:

-szkodliwy wpływ ekspozycji ciężarnych matek 
na WWA na rozwój układu nerwowego 
ich potomstwa (niższe wyniki IQ średnio o 3,8 punktów, 
deficyt koncentracji uwagi, zwiększona pobudliwość 
psychoruchowa dzieci oraz trudności 
z kontrolą impulsów i gorsze kompetencje społeczne)

-korelację między narażeniem na zanieczyszczone 
powietrze w środowisku życia a częstszymi wizytami 
w poradniach zdrowia psychicznego dla osób 
dorosłych, częstszą koniecznością leczenia 
i hospitalizacji psychiatrycznej, większą liczbą prób 
samobójczych oraz zachowań agresywnych



  

-Częstsze występowanie zaburzeń lękowych 
i depresji zarówno u młodzieży jak też u osób 
dorosłych i seniorów narażonych na długotrwałą 
ekspozycję na zanieczyszczenia powietrza

-Upośledzenie funkcji poznawczych (myślenie, 
uwaga, pamięć) związane z neurotoksycznymi 
ubytkami masy rejonów kory przedczołowej 
oraz hipokampa



  

-przyspieszenie procesu starzenia się układu 
nerwowego i zwiększone ryzyko zachorowania 
na choroby neurodegeneracyjne (choroba 
Alzheimera, Parkinsona) u osób narażonych 
przedtem długotrwale na zanieczyszczenia powietrza

-zmniejszenie całkowitej objętości mózgu (proces 
przyspieszonego starczego zaniku mózgu) u osób 
narażonych na oddychanie zanieczyszczonym 
powietrzem



  

PATOMECHANIZM  POWSTAWANIA  ZABURZEŃ

W odpowiedzi na zewnętrzne czynniki 
zakłócające homeostazę ustroju (inhalowane 
gazy, pyły i metale ciężkie) dochodzi do REAKCJI 
ZAPALNEJ w narażonych organizmach

Reakcja ta jest pod względem chemicznym 
IDENTYCZNA do reakcji, którą może wywołać 
stres psychiczny

Angażuje układ nerwowy, układ hormonalny, 
układ krążenia oraz układ immunologiczny, 
których komórki mają na swoich powierzchniach 
receptory dla MEDIATORÓW STANU ZAPALNEGO



  

Badania na zwierzętach potwierdziły mechanizm, 
w jakim dochodzi do zaburzeń neurologicznych 
w odpowiedzi na inhalacje zanieczyszczeń 
powietrza poprzez wywoływanie STRESU 
OKSYDACYJNEGO i stanu zapalnego tkanek 
mózgu

Inne badania wiązały stres oksydacyjny 
z szeregiem zaburzeń psychiatrycznych: depresją, 
lękiem, schizofrenią i chorobą afektywną 
dwubiegunową oraz zaburzeniami pamięci



  

Udowodniono, że reakcja zapalna niszczy BARIERĘ 
KREW-MÓZG i ułatwia jego penetrację przez 
komórki układu immunologicznego oraz wszelkie 
substancje toksyczne

Na podobnej zasadzie dochodzi do zaburzeń 
ciągłości bariery jelitowej przez cytokiny 
i mediatory stanu zapalnego, wywołując „zespół 
jelita przesiąkliwego” obserwowany w alergiach 
pokarmowych, zaburzeniach spektrum autyzmu 
i depresji („Zapalna teoria depresji” P.Gałecki)



  

WNIOSKI:

1. Związek między ekspozycją 
na zanieczyszczenia powietrza a zaburzeniami 
zdrowia psychicznego ma charakter 
przyczynowo-skutkowy
 i zależy od czasu ekspozycji oraz rodzaju 
i dawki pochłoniętych zanieczyszczeń.



  

2. Najbardziej narażone na wystąpienie 
zaburzeń są organizmy we wrażliwych 
okresach rozwoju mózgu

czyli płody matek narażonych 
na zanieczyszczenia, 

dzieci przed trzecim rokiem życia

oraz osoby starsze, u których dawka 
pochłonięta kumuluje się.



  

3. U dzieci pośrednio lub bezpośrednio narażonych 
na wpływ zanieczyszczeń wykazano upośledzenie 
funkcji poznawczych, obniżenie inteligencji i zaburzenia 
depresyjne

4. U dorosłych ekspozycja na zanieczyszczenia 
powietrza pogarsza funkcje poznawcze, przede 
wszystkim zdolność skupienia uwagi, pamięć, myślenie
 i kojarzenie.

5. U ludzi starszych dochodzi do przyspieszonego 
starzenia się i zaniku mózgu, zwiększonego ryzyka 
wystąpienia chorób neurodegeneracyjnych oraz 
przyspieszonej niepełnosprawności i zależności.



  

W obliczu zgromadzonych dowodów 
naukowych niezbędne jest 
natychmiastowe podjęcie wszelkich 
znanych i możliwych działań 
zapobiegawczych ograniczających 
do minimum emisję 
antropogenicznych źródeł 
zanieczyszczeń powietrza. 



  

cytat z przemówienia dyrektor departamentu zdrowia publicznego 
i środowiskowego Światowej Organizacji Zdrowia, Marii P. Neira :

„Musimy skorzystać z naszych 
praw i wywierać presję 
na polityków, aby upewnić się, 
że zajmą się przyczynami 
zanieczyszczania powietrza.

 To pierwsza rzecz, jaką 
powinniśmy zrobić, aby chronić 
nasze zdrowie i piękny mózg.”



  

Dziękuję za uwagę :) 
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