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Zne išt né ovzduší škodí i nenarozeným d tem
Praha/Bern - Zne išt né ovzduší ovliv uje vývoj plic už i u nenarozených d tí. Tyto d ti mohou být pozd ji náchyln jší k

zným plicním onemocn ním. Vyplývá to ze studie švýcarských v dc , kte í po dobu osmi let vyšet ovali plíce u více než
dvou stovek novorozenc .
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„D ti, jejichž matky byly v t hotenství ve zne išt ném prost edí, mohou dostat d íve kašel, astma nebo obstruktivní plicní onemocn ní COPD,“
uvedl Philipp Latzin z kliniky v Bernu. Tito p titýdenní novorozenci prokazovali horší dechové funkce, nadechovali se ast ji a více trp li
zán ty dýchacích cest než d ti matek, které žijí ve zdravém prost edí. „Výsledky studie jsou reálné, jedná se ur it  o velké nebezpe í,“
komentoval pediatr Petr Pohunek z Fakultní nemocnice Motol.

Nejv tší vliv na d tské plíce má ozón, oxid dusi itý a p edevším jemné mikro ástice prachu. Vznik problému však v dci zatím vysv tlit neumí.
áste ky prachu p echází z plic matky do krve a vyvolají tam reakci, která se p enese na plod. Další možností je nižší p ísun okysli ené krve

do placenty a následný nedostatek vzduchu pro dít ,“ vysv tlil Philipp Latzin.

ti ku ek mají menší plíce

dci z Bernu p itom vycházeli ze známých fakt . Již n kolik studií potvrdilo, že d ti ku ek mají menší plíce. U d tí se také prokazuje, že
pokud vyr stají nap íklad u silnice, je vývoj jejich plic zpomalen.

„Na t chto p ípadech vidíme, že plíce u d tí mohou být poškozeny ješt  p ed narozením a zárove  je jasné, že kvalita životního prost edí
ovliv uje jejich vývoj. Proto jsme cht li oba poznatky spojit a zjistit, jestli životní prost edí ovliv uje už i lidský plod p ed narozením,“
vysv tluje jeden z p ti autor  studie Philipp Latzin.

Imisní limity práv  pro prachové ástice jsou u nás pravideln  p ekra ovány. „Loni byl limit p ekro en na 35 procentech m ících stanic,“
uvedl Vojt ch Kotecký z Hnutí Duha. Zne išt ní ovzduší je nejhorší v Moravskoslezském kraji a ve všech v tších m stech p edevším v Praze,
Brn , Olomouci a na Ústecku. „Jediným ešením je snižování automobilové dopravy ve m stech a omezení topení uhlím,“ dodal Kotecký.


