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Резюме: 
Атмосферното замърсяване се състои от много замърсители, малка част от които  могат да 

бъдат изследвани, проследявани и регулирани. Сместа от твърди и течни частици суспензирани 
в атмосферата, представляват фините прахови частици (ФПЧ). През 2010 СЗО изчислява, че по-
вече от 6 милиона души умират преждевременно всяка година поради замърсяване на въздуха. 
Замърсяването с ФПЧ допринася приблизително за  800 000 от тях. България по население е 
приблизително 1%  от ЕС,  но е отговорна за 2.5%  от емитираните прахови частици. 

Битовото отопление продължава да е основен източник на ФПЧ. Изгарянето на биомаса е 
свързано с 2.4 пъти по-висок риск от развитието на ХОББ, при жени от селски райони.

Опесъчаването и непочистването на пътищата допринасят за завишаване на ФПЧ. Замърся-
ването свързано с трафика, пречи на развитието на белите дробове при деца между 10 и 18 
години. Хората, живеещи в близост до големи натоварени пътни артерии, са с повишен риск за 
развитие на астма и ХОББ. 

Респираторни симптоми и влошаване на белодробната функция, са наблюдавани  и при гор-
ски пожари, както при пациенти с астма и ХОББ, така и при здрави индивиди.

ФПЧ могат да предизвикат влошаване на сърдечни заболявания, инфаркти, аритмии. Те могат 
да засегнат ЦНС и репродуктивната система, както и да причинят ракови заболявания.

Множеството вредни ефекти на ФПЧ са свързани с феномените  на бронхиална хиперреактив-
ност, оксидативен стрес, белодробно и системно възпаление,  увеличаване на вирусните инфек-
ции и намаляване на цилиарната активност.

Мерките за ограничаване на замърсяването с ФПЧ подобряват продължителността и качест-
вото на живота, намаляват смъртността от респираторни причини и заболеваемостта от ХОББ.

Ключови думи: фини прахови частици, атмосферно замърсяване, белодробни болести, ок-
сидативен стрес
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Abstract: 
Air pollution is comprised of wide variety of pollutants. Only a few of them can be measured, 

monitored and regulated. The particulate matter (PM) is a mixture of solid and liquid particles 
suspended in the atmosphere. In 2010 the WHO estimates that more than 6 million premature 
deaths yearly occurs because of air pollution. PM pollution contributes to about 800 000 of them. The 
populations of Bulgaria comprise about 1 % of EU population but create 2.5% of all emitted particle 
matters. 

Domestic heating continues to be the main source of PM in Bulgaria. Biomass combustion is related 
to 2.4 times higher risk of COPD in women from rural regions.

Sanding and poor clearance of roads contribute for increasing PM level. Tra�c related air pollution 
interfere with lung growth in children between 10 and 18 years old. People living near busy roads 
are at high risk of developing asthma and COPD. Worsening of respiratory symptoms and pulmonary 
function deterioration are seen during forest �res in patients with asthma, COPD as well as in healthy 
individuals.

PM can contribute to worsening of cardiology diseases, heart attacks and arrhythmias.  They can 
a�ect CNS, reproductive system, and even cause cancer. Many of deleterious e�ect of PM are related 
to bronchial hyperreactivity, oxidative stress, lung and systemic in�ammation, increasing in viral 
infections, decreasing in cilliary activity. 

The measures aimed at air pollution reduction improve life expectancy and quality, and also 
decrease mortality from respiratory causes and COPD morbidity.  

Key words: particulate matter, air pollution, lung diseases, oxidative stress
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тема на броя
ФИНИ ПРАХОВИ ЧАСТИЦИ  
И БЕЛОДРОБНИ БОЛЕСТИ

Атмосферното замърсяване се състои от 
много замърсители, малка част от които  могат 
да бъдат изследвани, проследявани и регули-
рани.

Според начина на формирането си, замърси-
телите на атмосферния въздух могат да бъдат 
разделени на първични – директно емитира-
ни в атмосферата; и вторични – възникващи 
вследствие от взаимодействие на първичните 
замърсители с околната среда. Това взаимо-
действие е сложно и зависи от температурата, 
влажността, и другите климатични условия. По 
тази причина замърсяването варира по състав 
и концентрация, а вероятно и по токсичнoст.

Праховите частици също биват първични и 
вторични (формирани от взаимодействието на 
газове като серен диоксид, азотни оксиди, амо-
няк и летливи органични съединения).  Прахо-
вото замърсяванe е сложна смес от миниатюр-
ни частици и капчици, в чийто състав влизат 
киселини, органични химикали, метали, почва 
и песъчинки (20). 

В развитите страни, основните първични за-
мърсители на атмосферата са: серния диоксид 
(SO2), азотните оксиди(NOx),  включително азот-
ния диоксид(NO2), летливите органични съеди-
нения (VOC), фините прахови частици (ФПЧ) и 
амоняка (NH3) (20). Потенциалът за формиране 
на аерозоли на основните атмосферни замър-
сители е както следва: NOх > NH3 > SO2 (1).
Характеристика на ФПЧ

Сместа от твърди и течни частици суспен-
зирани в атмосферата, представляват фините 
прахови частици (ФПЧ). Частиците варират по 
брой, форма, размер, площ на повърхността, 
химичен състав, разтворимoст, окислителен 
потенциaл и произход. Според диаметъра си 
те биват:

TSP – всички суспендирани частици с диаме-
тър до 30μm;

ФПЧ10 – диаметър по-малък от 10μm;
ФПЧ2.5-10 μm – груби частици с диаметър 

между 2.5 и 10 μm;
ФПЧ2.5 с диаметър под 2.5μm;
ФПЧ0.1– ултра фини прахови частици (нано-

частици) с диаметър по-малък от 0.1μm (обик-
новено  между 1 и 100 nm) (20).

Ултрафините прахови частици в резултат на 
горене (като дизелови сажди), са най-много-
бройните в състава на ФПЧ10 в градовете (18). 
Нивата на по-малките частици – ФПЧ2.5, коре-
лират добре с нивата на ФПЧ10. А нивата на 
азотните оксиди (NОx), корелират с ФПЧ при-
чинени от трафика (15).

България по население е приблизително 1% 
от ЕС, но е отговорна за 2.5% от емитираните 
прахови частици. През 2011г. са емитирани 
44.5 хиляди тона ФПЧ10. За  основен източник 
се приема битовото отопление (1). Монитори-
рането на този показател се извършва чрез 
40 станции за измерване на ФПЧ10. Двадесет 
и девет от тях са в градовете (72.5%), две са в 
селата (5%), девет са по шосета и магистрали 

Air pollution is comprised of wide variety of 
pollutants. Only a few of them can be measured 
monitored and regulated.

According to the way they were formed, air 
pollutants can be primary – directly emitted in 
the atmosphere; and secondary – formed by in-
teraction between primary pollutants and en-
vironment. This interaction is complicated and 
depends on temperature, humidity and other 
climatic conditions.  That’s why air pollution var-
ies in compounds, concentration and perhaps in 
toxicity. 

Particulate matter (PM) can be also divided on 
primary and secondary (formed by interaction 
between gases such as sulfur dioxide, nitrogen 
oxides, ammonium and volatile organic com-
pounds). PM pollutants are complicated mixture 
of microscopic particles and droplets compound 
of acids, organic chemicals, metals, soil and sand 
(20). 

Main primary air pollutants in developed coun-
tries are: sulfur dioxide (SO2), nitrogen oxides 
(NOx), volatile organic compounds (VOC), PM and 
ammonium (NH3) (20). The potential to forming 
aerosols  of main air pollutants are: NOx > NH3 > 
SO2 (1).

Characteristic of PM
PM is mixture of solid and liquid particles sus-

pended in the atmosphere.  They vary in count, 
shape, surface size, chemical compound, solubil-
ity, oxidative potential and origin. According to 
their diameter they are:

TSP – total suspended particles with diameter 
up to 30μm;

PM10 – diameter up to 10μm;
PM 2.5-10 – coarse particles with diameter be-

tween 2.5 and 10 μm;
PM2.5 – diameter less than 2.5μm;
PM0.1 – ultra�ne particles with diameter less 

than 0.1μm (usually between 1 and 100 nm) (20).

Ultra�ne particles resulted of combustion (e.g.  
diesel soot) are largest count in PM10 in cities 
(18). Levels of PM2.5 are found to correlate with 
levels of PM10. Levels of NOx correlate with levels 
of PM caused by tra�c (15).

The populations of Bulgaria comprise about 1% 
of EU population but create 2.5% of all emitted 
particle matters. In 2011 44.5kt PM10 have been 
emitted. The main source is considered to be do-
mestic heating (1). Monitoring of PM10 is done 
by 40 stations. 29 are situated in cities (72.5%), 
2 in villages (5%), and 9 are situated near roads 
and highways (22.5%) (2). In Bulgaria the maximal 
daily levels of PM are often exceeded. According 
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(22.5%) (2). Дневните допустими нива на ФПЧ10 
в България са често превишавани. По данни на 
Изпълнителната агенция по околна среда, при-
близително 51% от населението живее  при 
нива на замърсяване с ФПЧ10 над допустимите 
норми. Въпреки благоприятните тенденции – в 
периода 1990-2011 емисиите на прекурсори 
на ФПЧ10 намаляват с 52%, от 897.4 килотона 
(кt)  до 427.8кt, замърсяването с ФПЧ10 остава 
основен проблем във всички райони за оцен-
ка и управление на качеството на атмосферния 
въздух (РОУКАВ), в които е регистрирано пре-
вишаване както на среднодневните (СДН), така 
и на средногодишните норми за ФПЧ10 (1). 
Поради редица причини (между които битови, 
транспортни, промишлени, климатични, както 
и замърсените, и лошо поддържани пътни на-
стилки), най- голям брой превишавания в СДН 
са регистрирани в общините Перник, Видин 
и Враца (1). Значение  оказва и факта, че едва 
1.5% от домакинствата имат достъп до приро-
ден газ в сравнение с 55% за ЕС като цяло. Ав-
томобилният парк също е един от най-старите 
в Европа, като към 2009 82% от автомобилите 
са над 10 години. 
Източници на ФПЧ

Предполага се, че почти 50% от населението 
на света (2.4 милиарда души), използват изга-
рянето на биомаса като източник на енергия за 
отопление, готвене и осветление. Битовото ото-
пление продължава да е основен източник на 
ФПЧ10 в България, емитирайки 58% от общото 
количество изхвърляно в атмосферата (1).

Обикновено грубите частици са директно 
емитирани при разпрашаване на почва, песъ-
чинки, частици от пътната настилка, минното 
дело, фермите, бурите и вулканите.  В състава 
им влизат също морската сол, полени, плесени, 
спори и др. (20).

ФПЧ2.5 също могат да бъдат директно еми-
тирани в резултат на различни процеси на 
горене (изгаряне на бензин и дизел при мо-
торните превозни средства, изгаряне на био-
горива като дървесина и въглища) и в индус-
трията (циментови заводи, заводи за хартия, 
стоманолeярни и др.). ФПЧ2.5 обаче, могат да 
възникват и вторично, при трансформация на 
първични замърсители в атмосферата, като 
сулфати, нитрати и летливи органични съеди-
нения (20). Източници на ФПЧ2.5 за България 
2011г. по сектори са: енергетика (91%), транс-
порт (5%), индустриални процеси (4%) и земе-
делие (0%) (2).

Ултрафините частици ФПЧ0.1, обикновено са 
първично емитирани от МПС. Техният кратък 
живот (от минути до часове), ги прави добър 
индикатор на свежата замърсяемост по шосе-
тата и магистралите (1). Впоследствие те аглу-
тинират до ФПЧ2.5.
Горски пожари

По време на горските пожари, нивата на ФПЧ 
се покачват над обичайните стойности за ре-
гиона, а често и над установените норми (8). 

to environmental agency about 51% of the popu-
lation lives in higher than recommended levels of 
PM10. Despite tendency in the period 1990-2011 
for lowering the levels of precursors of PM10 by 
52% (from 897.4kt to 427.8kt) PM10 air pollution 
continues to be a serious problem in all regions of 
Bulgaria. Exceeding of recommended mean daily 
and mean yearly levels of PM10 has been regis-
tered in all regions (1). Largest number of such in-
creases have been registered in the towns of Per-
nik, Vidin and Vratsa because of various reasons 
(domestic, tra�c, factories, climatic, bad road 
conditions) (1). It is reasonable to notice that only 
1.5% of households have access to gas compared 
with 55% in EU as whole. Moreover, the automo-
bile park of Bulgaria is one of the oldest in EU – in 
2009, 82% of cars were over 10 years old.

Sources of PM
It is estimated that about 50% of world’s popu-

lation (2.4 billons of people) use biomass com-
bustion as source of energy for heating, cooking 
and lighting. Domestic heating continues to be 
the main source of PM10 in Bulgaria, accounts for 
emitting 58% of all PM10 (1).

Coarse particles are usually primary emitted as a 
result of atomizing of soil, sands and road surface 
as well as mining, farming, storms and volcanoes. 
Sea salt, pollens and spores are also included in 
coarse particles composition (20).

PM2.5 also can be emitted primary as a result of 
combustion processes (burning of gasoline and 
diesel by vehicles, burning of biomass like wood 
and coal), industry (cement plants, paper plants, 
steel foundries). PM2.5 can also be created in at-
mosphere as a result of interaction between pri-
mary air pollutants such as sulfates nitrates and 
VOCx (20). In Bulgaria for 2011 sources of PM2.5 
by sectors are: Energetic (91%); Tra�c (5%); Indus-
try (4%); Agriculture (0%) (2).

PM0.1 (ultra�ne particles) are primary emitted 
by tra�c as a rule. Because of their short life (from 
minutes to hours) they are good marker for fresh 
air pollution near roads and highways (1). After all 
they agglutinate to PM2.5.

Forest �res
During forest �res the levels of PM usually ex-

ceed mean levels for the region and often over-
reach recommended levels (8). More over the 
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Освен ФПЧ, в атмосферата се емитира и респи-
раторният иритант акролеин, както и карци-
ногени като формалдехид и бензен (9), а също 
така NOx, CO , VOC (4, 20).

Горските пожари са здравен проблем в ев-
ропейските страни, поради възможността за 
разнасяне на емитираните замърсители на 
големи разстояния (понякога дори хиляди ки-
лометри) (20).  

От друга страна, ефектите на горските пожа-
ри върху здравето и качеството на въздуха не 
са добре познати, поради това, че те обичайно 
са краткотрайни явления с недостатъчна екс-
позиция (10).

Известно е, че дихателната система е особе-
но уязвима при замърсяване на въздуха в гра-
довете и по време на горски пожари. Респира-
торни симптоми и влошаване на белодробната 
функция, са наблюдавани както при пациенти 
с астма и ХОББ, така и при здрави индивиди. 
Отчита се и завишаване на смъртността, хос-
питализациите, посещенията в спешните отде-
ления, както заради общи дихателни причини, 
така и поради специфични заболявания (ос-
новно астма, ХОББ и заболявания на горните 
и долните дихателни пътища). Отбелязва се и 
повишаване честотата на екзацербациите на 
пациенти с астма и ХОББ (10).
Природни източници

Замърсяването на атмосферния въздух с 
прахови частици, може да възникне в резултат 
на естествени природни процеси, като вулка-
ничните изригвания и разпрашаването на поч-
ва и песъчинки от ветровете, в резултат на кое-
то възникват прашните бури. Те причиняват 
повишаване на нивата на ФПЧ не само локал-
но,  но и в отдалечени региони, разположени 
на хиляди километри. Завишават се, най-вече 
нивата на ФПЧ10 и ФПЧ2.5-10 (8). Ветровете 
разпрашават горния слой на почвата с дебели-
на 0-5cm заедно с всички негови компоненти. 
В прах от прашни бури са открити гъби, вируси 
и бактерии полепнали по частиците. Те могат 
да играят роля на алергени или на проинфла-
маторни агенти. Някои популационни проуч-
вания, свързват явленията на прашните бури с 
ефект върху здравето (20).

Южна Европа, включително България, със 
страните от Средиземноморието, са особено 
засегнати от прашни бури от Северна Африка. 
Те оказват сериозно влияние върху качеството 
на въздуха и здравето на хората (7). Проучва-
нията в тези райони показват по-голям ефект 
на ФПЧ в „прашни дни” в сравнение с „непраш-
ни дни” върху хоспитализациите и смъртността 
по респираторни причини (14).
Изгаряне на биогорива в домовете

Концентрацията на ФПЧ в недобре венти-
лирани кухни, в които се използва биомаса за 
гориво, може да достигне много високи нива 
(9). Повишават се и концентрациите на серни 
и азотни оксиди, съдържащи се в горивата (20). 
Особено засегнати са жените, които прекарват 

respiratory irritant acrolein and carcinogens such 
as formaldehyde and benzene (9) as well as VOC, 
NOx and CO are emitted in the atmosphere dur-
ing wild �res (4, 20).

Forest �res, because of their capability for mov-
ing of emitted air pollutants to large distances 
(sometimes thousands of kilometers), are a seri-
ous health problem in European countries (20). 

On the other hand the e�ects of forest �res on 
air quality and health have not been well studied 
because usually they are short term events with 
low exposition (10).

It is known that the respiratory system is es-
pecially vulnerable to the urban air pollution 
during wild�res. Worsening of respiratory symp-
toms and pulmonary function deterioration are 
seen in patients with asthma, COPD as well as 
in healthy individuals. Mortality, morbidity and 
emergency department visits are increased for 
common respiratory symptoms and speci�c dis-
eases (asthma, COPD, upper airways diseases) or 
both. Increases in the rate of acute exacerbations 
in patients with asthma and COPD have been ob-
served (10).

Natural sources
PM air pollution can occur as result of natural 

processes like volcanic eruptions and atomizing 
soil and sand by wind forming dust storm. They 
result in increasing PM levels not only locally but 
in distinct regions, sometime in thousands of kilo-
meters. The levels of PM10 and PM2.5-10 are par-
ticularly increased (8). Winds atomize the upper 
layer of soil, up to 5cm in depth, with all its com-
ponents. In dust from dust storms fungi, bacteria 
and viruses adsorbed on particles surface have 
been found.  They can act as allergens and proin-
�ammatory agents. Some population studies as-
sociate dust storm events with health e�ect (20).

South Europe including Bulgaria and Mediter-
ranean countries are especially a�ected by dust 
storms originating in North Africa. They have se-
rious in�uence on air quality and people’s health 
(7). Studies in these regions show stronger e�ect 
of PM on hospitalizations and mortality for respi-
ratory reasons in dusty days v/s non dusty days 
(14).

Home combustion of biomasses
The PM pollution in poorly ventilated kitchens, 

where biomass fuel is being burned, can reach ex-
tremely high level (9). Levels of SO2 and NOx con-
tained in fuels also can be increased (20). Women 
are especially a�ected as long as they spend more 
time home cooking. Recently published meta-
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повече време вкъщи, приготвяйки храна. На-
скоро публикуван метаанализ, показва, че из-
гарянето на биомаса е свързано с 2.4 пъти по-
висок риск от развитието на ХОББ, при жени от 
селски райони. Освен това, тези жени са с 1.5 
пъти по-голям риск за развитие на хроничен 
бронхит, ако са непушачки и почти два пъти 
ако пушат (24). Също така, при жени изложени 
на дим от изгаряне на биогорива, се открива 
повече отложен пигмент и фиброза в малките 
дихателин пътища. 
Транспорт

Образуваните при изгаряне на гориво ФПЧ 
не са единствените замърсители емитирани в 
атмосферата. Изгорелите газове, особено при 
бензиновите МПС, може да са значим източник 
на замърсяване. Разпрашаването на частици 
може да бъде и в резултат на триенето на гуми-
те, спирачките и абразията на пътната настил-
ка (20). Опесъчаването и непочистването на 
пътищата допринасят за завишаване на ФПЧ 
(1). Транспортът е особено важен източник на 
замърсяване, тъй като вредните емисии се об-
разуват в близост до местата където хората жи-
веят, работят, разхождат се и общуват. 

Хората, живеещи в близост до натоварени 
шосета, са потенциално изложени на сложна 
смес от газове и прахови частици. Това прави 
трудно  определянето на конкретен патоген и 
дългосрочните поражения, които той нанася 
върху белите дробове. 

Натрупват се доказателства, че хората, живе-
ещи в близост до големи натоварени пътни ар-
терии, са с повишен риск за развитие на астма 
и ХОББ. Международната агенция за изслед-
ване на онкологичните заболявания, наскоро 
определи дизеловите сажди като карциноген 
от група 1 (4).

По редица причини, децата са по-чувстви-
телни към замърсяването с ФПЧ10. Проучване 
от Южна Калифорния показва, че деца на осем-
годишна възраст, живеещи на 500m от натова-
рени шосета, имат дефицит във ФЕО1 от 281ml 
в сравнение с деца, живеещи на разстояние 
над 1500m (4). Има и доказателства, че замър-
сяването на въздуха и особено замърсяването 
свързано с трафика, пречат на развитието на 
белите дробове при деца между 10 и 18 години. 
Друго проучване заключава, че завишавания в 
нивата на ФПЧ10 в предходните 7 дни, увели-
чават респираторните симптоми при деца до 
една годишна възраст с 4% (12). Експозицията 
на ФПЧ през първата година от живота, но не и 
през периода от втората до осмата година, се 
свързва със значима редукция на ФЕО1 при 8 
годишни деца (26).

Замърсяването в резултат на трафика се 
свързва с развитието на астма при възрастни 
непушачи (9). Рискът от развитие на астма е 
по-голям при живеещите до натоварени улици 
(19). Проучване с 4 757 жени живеещи до нато-
варени улици в Германия, показва, че болест-
ността от ХОББ е 4.5%, като белодробната функ-

analysis shows that biomass combustion is relat-
ed to 2.4 increased risk of COPD in women from 
rural regions. Furthermore these women have 1.5 
increase in risk of developing chronic bronchitis 
if they are nonsmokers and almost twice if they 
smoke (24). In women exposed to biomass com-
bustion, increased pigment sedimentation and 
�brosis in small airways is found. 

Tra�c
PM created by fuel combustion are not the only 

pollutants emitted in the atmosphere. Exhausted 
gases especially from gasoline engines can be 
signi�cant pollution source.  Particles atomization 
can occur as result of friction of tires, breaks and 
abrasion of the road’s surface (20). Sanding and 
poor clearance of roads contribute for increasing 
PM level (1). Tra�c is especially important source 
of air pollution because pollutants are emitted 
near places where people live, walk, work and 
communicate.  

People living near busy roads are potentially 
exposed to complex mixture of gaseous and par-
ticulate matter. That is why it is di�cult to identify 
a single pathogen and its long term e�ects on 
lungs.  There is increasing evidence that people 
living near busy roads are at high risk of develop-
ing asthma and COPD. The international agency 
for investigation of oncologic diseases recently 
identi�ed diesel soot as carcinogen of group 1 (4).  

Children are especially sensitive to PM10 air 
pollution. A study from South California shows 
that 8 year old children living in less than 500m 
from busy streets have 281ml in FEV1 less com-
pared to children living in more than 1500m (4). 
There is evidence that air pollution and especially 
that related to tra�c interfere with lung growth 
in children between 10 and 18 years old. Another 
study concluded that short term increase in PM10 
in the preceding 7 days increased respiratory 
symptoms by 4% in infants less than 1 year old 
(12). PM exposition during the �rst year, but not 
in period from second to eighth year, is related to 
signi�cant reduction of FEV1 in 8 years old chil-
dren (26).

Tra�c related air pollution is associated with 
development of asthma in adult nonsmokers (9). 
The risk is higher in people living close to busy 
roads (19). A study among 4 757 women living 
near busy roads in Germany found that COPD 
morbidity is 4.5% and lung function is the mostly 
a�ected from PM10. Women living close to inten-
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ция е най-засегната от ФПЧ10. Жените живеещи 
близо до трафика, боледуват от ХОББ 1.79 пъти 
повече от тези, живеещи по-далече (9).

Замърсяването, свързано с трафика влияе 
и върху здрави лица. Доказано е, че два часа 
разхождане по търговски улици с високи нива 
на дизелови сажди и ултрафини частици (Окс-
форд стрийт в Лондон), може да доведе до по-
вишаване на възпалителните медиатори и зна-
чим спад на белодробната функция.
Ефект на емисиите на фини прахови части-
ци върху здравето на хората.

Има достатъчно доказателства за вредите от 
ФПЧ върху човешкото здраве, разпростиращи 
се далеч извън дихателната система. ФПЧ мо-
гат да предизвикат влошаване на сърдечни за-
болявания, инфаркти, аритмии. Те могат да за-
сегнат ЦНС и репродуктивната система, както 
и да причинят рак. Голямо кохортно мултина-
ционално  проучване показва, че експозици-
ята на ФПЧ2.5 и ФПЧ10 се свързва с развитие 
на аденокарцином на белите дробове. В резул-
тат на системна експозиция на ФПЧ може да 
се стигне до преждевременна смърт (2). През 
2010 СЗО изчислява, че повече от 6 милиона 
души умират преждевременно всяка година 
заради замърсяване на въздуха. Замърсяване-
то с ФПЧ2.5 допринася приблизително за 800 
000 от тях.

Няма специфично заболяване причинено от 
замърсяването на въздуха, но е открита асоци-
ация на замърсяването с броя на хоспитализа-
циите и смъртността. Изследване показва по-
вишаване на смъртността по всички причини, 
при повишаване на ФПЧ10 и TSP (всички сус-
пендирани частици с диаметър до 30μm) (9). 
Покачване на ФПЧ10 с 10mg/m3, се свързва с 
0.8% повече починали за ден. Връзката между 
дневната смъртност и нивата на ФПЧ се засил-
ва в присъствието на озон (20).

Установено е, че замърсяването на околната 
среда може да бъде основен рисков фактор за 
остра екзацербация на ХОББ, за увеличаване 
на визитите в спешните отделения, хоспитали-
зациите и дори смъртността. Проучване в Ан-
глия показва връзка между нивата на ФПЧ10 
и увеличаване на симптомите  при пациенти с 
ХОББ, без да се отчита влияние върху спада на 
белодробната функция (23). Голямо проучване 
при мъже над 65 годишна възраст от Съедине-
ните щати показва, че завишаване на нивата 
на ФПЧ10 с 10mg/m3 в предходните 5 дни, уве-
личава търсенето на лекарска помощ заради 
влошаване на ХОББ с 2.5% (27). Завишаване на 
ФПЧ10 с 7mg/m3 за 5 години причинява с 1.33 
пъти повече заболеваемост от ХОББ при же-
ните (9). Замърсяването влияе и върху броя на 
хоспитализациите заради астма. 
Механизъм на увреда

Предложени са множество механизми, чрез 
които замърсяването на въздуха с ФПЧ влияе 
върху човешкото здраве. Системното излагане 
на ФПЧ води до локални ефекти, като директ-

sive tra�c have 1.79 times higher morbidity of 
COPD (9).

Tra�c related air pollution has an impact on 
healthy people. Two hours walk near busy streets 
with high intensity of diesel soot and ultra�ne 
particles (Oxford str. in London) can cause an in-
crease in in�ammatory mediators and signi�cant 
deterioration in lung function.

The impact of PM on health

There are evidences for deleterious e�ect of PM 
extended far beyond the respiratory system. PM 
can contribute to worsening of cardiologic diseas-
es, heart attacks and arrhythmias. They can a�ect 
CNS, reproductive system, and even cause cancer. 
A large cohort multicentre study found that expo-
sition of PM2.5 and PM10 is related to adenocar-
cinoma of the lungs. Systemic exposition of PM 
can result in premature death (2). In 2010 WHO 
estimated that about 6 millions premature deaths 
occur  because air pollution.  PM2.5 air pollution 
contributes to about 800 000 of them.

There is no speci�c air pollution disease but 
the association between it and the number of 
hospitalizations and mortality is known. A study 
showed an increase in all cause mortality when 
PM and TSP levels increased (9). Rise of PM10 
level by 10mg/m3 is related to an increase in daily 
mortality by 0.8%. The relationship between daily 
mortality and level of PM10 strengthens in the 
presence of ozone (20).

Environmental pollution can be the main risk 
factor for acute exacerbations of COPD, emergen-
cy department visits, hospitalizations and even 
mortality. A study in England found relationship 
between levels of PM10 and worsening of symp-
toms in patients with COPD without in�uence on 
respiratory function (23). Another large study in 
US among men over 65 years old showed that 
increasing the levels of PM10 by 10mg/m3 in pre-
ceding 5 days resulted in an increase of medical 
visits  because of COPD worsening (27). Increas-
ing in the level of PM10 by 5mg/m3 for 5 years 
period resulted in 1.33 times increasing COPD 
morbidity among women (9). Air pollution also 
has an impact on the number of hospitalizations 
for asthma. 

Mechanism of disease
Many mechanisms of impact of PM air pollu-

tion on health have been investigated. Systemic 
exposure of PM resulted in local e�ects such as 
damaging of respiratory epithelium, allergic reac-
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на увреда на епитела на дихателните пътища, 
алергични реакции и развитие на неоплазии 
(8). За разлика от газообразните замърсители, 
някои вдишани сажди остават в тъканите на 
малките дихателни пътища с месеци, а веро-
ятно и години, заради което имат дългосрочен 
ефект върху здравето на хората (15).

Множеството вредни ефекти на ФПЧ са свър-
зани с феномените  на бронхиална хиперреак-
тивност (11), оксидативен стрес (21), белодроб-
но и системно възпаление (5), увеличаване на 
вирусните инфекции и намаляване на цили-
арната активност (16). Наскоро бе доказан и 
ефекта на ФПЧ на молекулно ниво, свързан с 
увеличена транскрипция на проинфламаторни 
гени (18). Частиците образувани при дизелово 
изгаряне (DEP) могат да индуцират генната екс-
пресия и освобожданане на лиганди за  епи-
телния растежен факторен рецептор (EGFR). 
Епителният растежен фактор стимулира про-
дуцирането на IL-8 от бронхиалните клетки.  
Скорошно проучване на университета Саут 
Хемптън показва, че DEP се свързват с дозоза-
висимо повишаване нивата на IL-8, зависещо 
от активацията на  EGFR (22). Открито е, че как-
то острите така и латентните аденовирусни ин-
фекции могат да подсилят проинфламаторния 
потенциал на ФПЧ10.

Допуска се, че грубите частици (ФПЧ 2.5-10), 
имат по-голям алергизиращ и проинфламато-
рен потенциал, поради способността да аб-
сорбират на повърхността си полени, микро-
организми (бактерии и гъби) и ендотоксини. 
Ендотоксините могат да причинят белодробни 
и системни възпалителни реакции, и да дове-
дат до екзацербации на наличните белодроб-
ни заболявания. 

Въпреки това, като доминантен замърсител 
засягащ здравето се сочат ФПЧ2.5. Тяхната ток-
сичност може да се дължи на сулфати, нитра-
ти, киселини и метали, влизащи в състава им. 
Поради размера си те остават суспендирани в 
атмосферата за повече време и се пренасят на 
по-големи разстояния, а също проникват и в 
по-голяма степен в домовете (20). Освен това, 
за разлика от по-големите частици, ФПЧ2.5 
достигат до малките дихателни пътища и алве-
олите.

Ролята на ултрафините частици, също е мно-
го дискутирана, поради доказаната от скорош-
ни проучвания способност да преминават от 
белите дробове, директно в кръвта, достигай-
ки до органи и системи на цялото тяло, което 
може да е в основата на ефектите върху сър-
дечно-съдовата система (20) ФПЧ0.1 и мета-
лите причиняват оксидативен стрес (18). Той 
може допълнително да ускори възпалителната 
реакция в дихателните пътища, която вече съ-
ществува при пациенти с ХОББ в резултат на 
заболяването (18) и да доведе до нарушаване 
на ендотелната бариера (8). Ултрафините пра-
хови частици могат да инхибират фагоцитоза-
та. Оставайки нефагоцитирани, те стимулират 

tions and carcinogenesis (8).  

In contrast of gaseous pollutants some inhaled 
soot can stay in small airways for months or per-
haps years, and that is why they have long term 
e�ect on health (15).

Many of deleterious e�ects of PM are related 
to bronchial hyperreactivity (11), oxidative stress 
(21), lung and systemic in�ammation (5), increas-
ing in viral infections, decrease in ciliary activity 
(16). The e�ect on molecular level, related with 
increasing proin�ammatory genes transcription, 
has been recently proved (18). Diesel exhausted 
particles (DEP) can induce gene expression and 
release of ligands for epithelial growth factor re-
ceptors (EGFR). EGF stimulates production of IL-8 
depended on EGRF activation (22). Proin�amma-
tory potential of PM10 can be reinforced by both 
acute and latent adenoviral infections.

It is supposed that coarse particles (PM2.5-10) 
have larger allergenic and proin�ammatory po-
tential because they can adsorb pollens, micro-
organisms (bacteria and fungi), and endotoxins 
on their surface. Endotoxins can cause respiratory 
and systemic in�ammation and to lead to exacer-
bations of varying lung diseases.

Nevertheless PM2.5 has been pointed as the 
main air pollutant concerning health. Their toxic-
ity could be result of sulfates, nitrates, acids and 
metals included in their composition. Because of 
their size, they stay suspended in the atmosphere 
longer and can be shifted at larger distances. Also 
they have larger capability to penetrate homes 
(20). Furthermore they can reach small airways 
and alveoli.

The role of ultra�ne particles is widely dis-
cussed because of recently proved capability to 
pass from the lung to the bloodstream reaching 
organs and system in the whole body, which can 
be basic for their e�ects on the heart (20). PM0.1 
and metals cause oxidative stress (18). They may 
enhance the airway in�ammatory reactions 
which are present in patients with COPD as result 
of disease, and destroy the endothelial barrier (8, 
18). PM0.1 can inhibit phagocytosis. By remain-
ing free they stimulate epithelial growth and can 
reach the interstitium (18). 

PARTICULATE MATTER  
AND RESPIRATORY HEALTH

Thoracic Medicine
Volume VI, June 2014, Issue 2

editorials



16

разрастването на епителните клетки и могат да 
достигнат до интерстициума (18).
ФПЧ и климата

ФПЧ играят важна роля в глобалното за-
топляне чрез приноса си за сформирането на 
облаци (20). Климатичните условия, от своя 
страна, влияят върху ефектите на ФПЧ върху 
здравето на хората.

Горещите климатични вълни повишават ди-
хателната честота и белодробните обеми, и 
по този начин увеличават общото количество 
вдишани частици.  Високите температури имат 
ефект и върху качествения състав на частици-
те, увеличавайки нивата на сулфатите (заради 
по-бързото оксидиране на SO2) и намаляват 
нивата на нитратните частици които премина-
ват в газова фаза (13). Влажността също влияе 
върху количеството вдишани частици. Нивата 
на ФПЧ10 се покачват с намаляване на влаж-
ността.

Проучването APHEA доказа модифициране 
на ефекта на ФПЧ10, не само от сезона, но и от 
температурите специфични за региона. Тези 
ефекти са по-големи в по-топлите градове. 
Климатичните горещи вълни значително по-
тенцират ефекта на ФПЧ10 върху смъртността 
по респираторни причини, особено при хора 
на възраст от 65 до 74 години, в градове из сре-
диземноморския регион (17).
Намаляванена ФПЧ

Има достатъчно данни, че подобряване на 
качеството на атмосферния въздух води до 
подобряване на белодробното здраве. Мерки 
като забраната за продажба на въглища в Дъб-
лин и намаляване на количеството на сяра в 
горивата в Хонг Конг, значително са подобрили 
качеството на въздуха, което от своя страна е 
намалило смъртността от респираторни и кар-
диологични причини (6).

Намаляване на нивата на ФПЧ2.5 в атмосфер-
ния въздух в САЩ, е довело до значимо и из-
меримо удължаване на продължителността на 
живота на жителите (3).

Подобряването на качеството на въздуха и 
намаляването на нивата на ФПЧ10 се свърз-
ват с намаляване болестността от ХОББ, при 
проследяване, включващо функционално из-
следване на дишането на 402 жени през 2008-
2009 г. (25).

 Мерките за ограничаване на замърсяването 
с ФПЧ подобряват продължителността и ка-
чеството на живота, намаляват смъртността от 
респираторни причини и заболяваемостта от 
ХОББ. Преминаването към алтернативни, еко-
логични източници на енергия, както в дома-
кинствата, така и в промишлеността, и транс-
порта, би имало и благоприятен ефект, и върху 
глобалното затопляне.

PM and the climate 
PM has an important role in global warming, 

contributing to cloud formation. On the other 
hand climatic conditions have an impact on PM 
e�ects upon health.

Heat waves lead to an increase in respiratory 
rate and lung volumes and that way increase 
the amount of inhaled PM. High temperatures 
change the composition of PM increasing the 
levels of sulfates (because of faster oxidation of 
SO2) and decreasing the levels of nitrates which 
transform to gases (13). Humidity also has impact 
on amount of inhaled particles. The level of PM10 
increases with humidity decreasing. 

The APHEA study proved the modifying e�ect 
upon PM10 by both the season and local speci�c 
temperatures. These e�ects are larger in warmer 
cities. Heat waves magnify the e�ect of PM10 
on mortality for respiratory reasons especially in 
people from 65 to 74 years old, in the cities in the 
Mediterranean region (17).

Decreasing PM levels
There is enough evidence that improving air 

quality has bene�ts on respiratory health. Deci-
sions like banning on sale of coals in Dublin and 
decreasing the level of sulfur in fuels in Hong 
Kong have improved signi�cantly air quality and 
as a result, decreased mortality for respiratory 
and cardiac reasons (6).

Lowering levels of PM2.5 in air in the USA re-
sulted in signi�cant and measurable increases in 
life expectancy (3).

Improving air quality and lowering levels of 
PM10 is associated with a decrease in morbidity 
from COPD in the follow up with lung function 
measurement of 402 women in 2008-2009 (25).

The measures aimed at air pollution reduction 
improve life expectancy and quality, and also 
decrease mortality from respiratory causes and 
COPD morbidity. Switching to alternate, ecologi-
cally friendly sources of energy in households as 
well as in industry and transport could have a 
bene�cial e�ect on global warming.
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