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ZNEČISTENÝ VZDUCH, 
KTORÝ DÝCHAME, JE 
VINNÍKOM NAŠICH 
OCHORENÍ 

PREČO JE ZNEČISTENÝ VZDUCH SMRTEĽNE NEBEZPEČNÝ?

Vzduch je pre život nevyhnutný. Pre zdravý život je však nevyhnutný iba  
vzduch, ktorý je čistý. Jediným zdravým vzduchom je v dnešnej dobe len  
vzduch vyčistený. Dýchanie znečisteného vzduchu má trvalé nepriaznivé účinky 
na ľudské zdravie - od rakoviny, podráždenia dýchacích ciest, porúch nervového 
systému či vrodených vád až po respiračné problémy a dokonca aj obezitu.
Podľa odhadu Svetovej zdravotníckej organizácie (WHO) 7 miliónov ľudí každým rokom predčasne zomrie v dôsledku 
znečistenia vnútorného a vonkajšieho ovzdušia [1]. Znečistený vzduch je v súčasnosti najväčším svetovým zdravotným 
rizikom spôsobeným životným prostredím. Za látky, ktoré majú najhorší vplyv na ľudské zdravie, sú považované pevné 
častice (PM) 2,5, NO2 a O3. 

Za jeden deň urobíme v priemere približne 23 000 nádychov a denne tak vdýchneme viac ako 11 000 litrov vzduchu, t. j. tak-
mer 8 litrov za minútu. A pritom dýchame silne znečistený vzduch. Deväť z desiatich ľudí sveta dýcha vzduch nízkej kvality.  
98 % ľudí žijúcich v mestách dýcha špinavý vzduch nielen vonku, ale aj v miestnostiach.
Vnútorný a vonkajší vzduch, ktorý dýchame, obsahuje - okrem mnohých ďalších látok - prachové častice, olovo, arzén, ortuť, 
benzén, dioxíny, kadmium... Tieto látky sa pri nádychu dostávajú do nášho tela, ovplyvňujú naše zdravie a spôsobujú psy-
chické i fyzické ochorenia. 
Potenciál častíc na vyvolávanie nezvratných zdravotných problémov je v mnohých štúdiách priamo spájaný s ich veľkosťou. 
Najväčší vplyv na zdravie pritom majú malé častice, ktorých priemer je menší ako 2,5 mikrometra. Tie totiž môžu preniknúť do 
pľúcnych mechúrikov a dostať sa do systémového obehu (krvného riečišťa), prostredníctvom ktorého potom v priebehu iba 
niekoľkých sekúnd šíria toxíny do všetkých orgánov tela. 

2

PMD-ME134-18-SK thion brozura.indd   2 6/4/18   3:07 PM



Zdrojov týchto látok, ktoré znečisťujú ovzdušie v interiéroch, je mnoho a patria medzi 
ne napríklad:
•	 zariadenia na spaľovanie paliva
•	 tabakový dym
•	 rôzne druhy stavebných hmôt a domového/bytového vybavenia: 

- rozpadajúca sa izolácia s obsahom azbestu 
- novo inštalované podlahy, čalúnenie alebo koberce 
- nábytok z určitých materiálov vyrobených z lisovaného dreva

•	 prostriedky na upratovanie a údržbu domácnosti, prípravky osobnej starostlivosti, 
výrobky pre záujmovú činnosť 

•	 ústredné kúrenie, klimatizácia a zariadenia na zvlhčovanie vzduchu
•	 výrobky typu osviežovačov vzduchu, ktoré do vzduchu prakticky neustále uvoľňujú 

znečisťujúce látky
•	 znečistené ovzdušie v exteriéroch
•	 biologické kontaminanty (baktérie, plesne, alergény, vírusy, peľ atď.)
•	 vonné sviečky a osviežovače vzduchu 

Pôsobenie mnohých z týchto znečisťujúcich 

látok obsiahnutých vo vzduchu, ktorý dý-

chame nielen vonku, ale aj v našich kance-

láriách, domovoch, reštauráciách a školách, 

je spojené s nepriaznivými - v najlepšom 

prípade bezprostrednými - účinkami na 

naše zdravie. Ak však vplyv týchto látok 

trvá mnoho rokov, potom sú jeho dopady 

fatálne.

Veľmi skoro po vdýchnutí jedovatej, vzduch 

znečisťujúcej látky dochádza k slzeniu či 

vysychaniu očí, dostavuje sa bolesť hlavy, 

únava...

Ďalšie zdravotné problémy, ktoré sú oveľa 

nebezpečnejšie a ohrozujú na živote, sa 

naopak môžu prejaviť až mnoho mesiacov 

alebo rokov po tom, keď bol človek prvýkrát 

vystavený účinku toxickej znečisťujúcej látky.

Dlhodobé pôsobenie vysokých hladín tých-

to pevných častíc je spájané s najrôznejšími 

respiračnými a kardiovaskulárnymi choro-

bami, zníženou funkciou pľúc, rakovinou 

pľúc [2] a ochorením srdca, s chronickou 

bronchitídou a predčasným úmrtím.

Podrobnejšie informácie o vplyve 

znečisteného vzduchu na naše zdravie sú 

uvedené na strane 12, 13, 14.

3

Zdravotné dopady znečisteného ovzdušia

Znečistenie ovzdušia môže mať závažný dopad na ľudské zdravie. Obzvlášť ohrozené sú deti a osoby staršieho veku. 

Bolesť hlavy a úzkosť (SO
2
)

Vplyv na centrálny nervový
systém (PM)

Podráždenie očí, nosa a hrdla
Problémy s dýchaním (O

3
, PM, NO

2
, SO

2
, BaP)

Vplyv na pečeň,
slezinu a krv (NO

2
)

Vplyv na
reprodukčný systém (PM)

Vplyv na dýchacie ústrojenstvo
Podráždenie, zápal a infekcia
Astma a znížená funkcia pľúc
Chronické obštrukčné pľúcne

ochorenie (PM) Rakovina pľúc 
(PM, BaP)

Kardiovaskulárne
ochorenia 
(PM, O

3
,SO

2
)

Pevné častice PM sú častice 
rozptýlené vo vzduchu.
Medzi znečisťujúce PM 
možno zaradiť morskú soľ, 
sadze, prach a kondenzo-
vané častice uvoľňované 
určitými chemikáliami.  

K vzniku prízemného ozónu (O
3
) 

dochádza pri chemických reakciách 
(vyvolaných slnečným žiarením), na 
ktorých sa podieľajú znečisťujúce látky 
emitované do ovzdušia, vrátane látok 
produkovaných dopravou, ťažbou 
zemného plynu, skládkami odpadu  
a domácimi chemikáliami. 

Benzo(a)pyrén (BaP)  vzniká pri 
nedokonalom spaľovaní palív.          
K hlavným zdrojom tejto látky 
patria spaľovanie dreva  
a odpadu, výroba koksu a ocele, 
motory automobilov3.

Oxid dusičitý (NO
2
) vzniká 

prevažne pri procesoch 
spaľovania, k akým 
dochádza napríklad v moto-
roch automobilov alebo  
v elektrárňach.

97 % 
Európanov je vystavených 
vyšším koncentráciám O

3
, 

než aké sú odporúčané 
Svetovou zdravotníckou 
organizáciou. 

220-300 EUR 
- presne toľko stálo každého 
obyvateľa EÚ v roku 2009 znečistenie 
ovzdušia, za ktoré zodpovedá 10 000 
najväčších pôvodcov znečistenia  
v Európe. 

63 % 
Európanov uvádza, že v posled-
ných dvoch rokoch zredukovali 
jazdy autom, aby prispeli  
k zlepšeniu kvality ovzdušia.

Zdroj: EEA, WHO, Eurobarometer

Oxid siričitý (SO
2
)  je produktom 

spaľovania palív s obsahom síry, to 
znamená, že vzniká pri vykurovaní, 
výrobe energie a v doprave. Do atmos-
féry je SO

2
 uvoľňovaný tiež sopkami.
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AKÉ JE RIEŠENIE?
Therapy Air® iOn

1. Toto zariadenie, ktoré bolo zvolené najlepším produktom roka určeným na čistenie vzduchu (Nemecko, máj 2016), 
dokáže odstrániť 99,9 % znečisťujúcich látok vrátane pevných častíc s priemerom 2,5 mikrometra.
2. Čistička je vybavená päťúrovňovým filtračným systémom: 
 - antistatický filter 
 - antibakteriálny filter 
 - filter HEPA 
 - antialergénny filter 
 - filter s aktívnym uhlíkom
3. Generátor záporných iónov Therapy Air 

1. ANTISTATICKÝ FILTER: Odstraňuje väčšie 
častice prachu, plesní, vlasy, lupiny, zvieraciu srsť atď.

2. ANTIBAKTERIÁLNY FILTER: Odstraňuje 
zostávajúce malé častice prachu, baktérie (väčšie ako 
1 mikrón) a peľ.

3. FILTER HEPA: Filter, ktorý je potiahnutý 
organickou antibakteriálnou látkou typu 
tiabendazolu a protiplesňovými látkami, odstraňuje 
látky znečisťujúce vzduch v miestnosti (bacily, spóry 
plesní a choroboplodné zárodky) a predchádza tak 
riziku infekcie. Rovnako odstraňuje aj tie najmenšie 
častice prachu a tabakového dymu.

4. ANTIALERGÉNNY FILTER: Táto zmes striebra, 
apatitu (minerál) a antibakteriálneho činidla je 
mimoriadne účinná proti baktérii Legionella, ktorá 

je nebezpečná najmä pre dojčatá. Filter obsahuje 
výťažok z listov ginka dvojlaločného (ginko biloba), 
ktorý sa veľmi účinne používa pri astme, pľúcnych 
ochoreniach a obehových problémoch, pretože 
telo ho dokáže dobre spracovať. Filter sa používa na 
odstránenie alergénov, vírusov chrípky a baktérií. 

5. FILTER S AKTÍVNYM UHLÍKOM: Vďaka 
svojim vysoko absorpčným vlastnostiam odstraňuje 
nepríjemné pachy pochádzajúce z potravín  
a cigaretového dymu, jedovaté plyny - ako  
napr. prchavé organické látky (VOC), toluén, benzén, 
xylén, styrén a formaldehyd, čpavok, acetaldehyd  
a kyselinu octovú - a ďalšie pachy. Dezodoračný filter 
s aktívnym uhlíkom odstraňuje škodlivé plyny  
a zápach z potravín či cigariet. 
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ozón

pachy

pleseň

tabak

šupinky kože a lupiny zo zvieracej srsti
vírusybaktérie

pele
roztoče
alergény

1. antistatický �lter

2. antibakteriálny �lter

3. �lter HEPA 

4. antialergénny �lter

5. �lter s aktívnym uhlíkom

Vyčistený vzduch 
vyčistený vzduch je odvádzaný späť
do okolitého prostredia.
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5

AKO THERAPY AIR® ION FUNGUJE?

Therapy Air Ion vytvára okolo 220 000 iónov na cm3 v tur-
bo režime, t. j. dvojnásobné množstvo záporných iónov vo  
vzduchu, než aké sa nachádza v najzdravších prostrediach, ako 
napríklad v okolí veľkých vodopádov (Niagarské vodopády 
produkujú vyše 100 0000 záporných iónov na cm3).

Záporné ióny zlepšujú celkovú telesnú aj duševnú pohodu 
a zbystria myseľ, pretože nadmerne znečistený a kladnými 
iónmi kontaminovaný vzduch zbavujú jeho oslabujúcich  
a otupujúcich účinkov. Často sú preto označované za prírod-
né antidepresíva.

Záporné ióny dokážu významne znižovať množstvo vírusov 
a baktérií prítomných vo vzduchu uzavretých priestorov 
(domácností, kancelárií, športových centier, materských 
škôlok, atď.) a prispievajú tak k zdravšiemu životu.

Záporné ióny zlepšujú funkciu riasiniek v dýchacích ces-
tách, ktoré chránia naše pľúca pred podráždením a zápalom,  

a tým pomáhajú znižovať výskyt respiračných ochorení, aký-
mi je nádcha a chrípka, a dokonca aj senná nádcha a astma. 
Keďže sa vstrebávajú rovno do krvného riečišťa, môžu zá-
porné ióny prispieť k boju proti škodlivým voľným radikálom 
v našom tele.

Vedeckí pracovníci Kalifornskej univerzity dokázali, že zá-
porné ióny normalizujú hladiny serotonínu v mozgu a vyka-
zujú vďaka tomu potenciál zlepšovať rozpoloženie a po-
zitívnu náladu človeka a napomáhať mu k lepšiemu spánku, 
zvýšeniu koncentrácie a k posilneniu kognitívnych schop-
ností. 

To potvrdzujú aj slová Pierce J. Howarda, PhD, z Centra  
aplikovaných kognitívnych vied: „Záporné ióny zvyšujú  
prietok kyslíka v mozgu, čím dochádza k zvýšeniu bdelosti, 
zmierneniu ospalosti a posilneniu psychickej energie.“

DÝCHAJTE ZHLBOKA - DÝCHAJTE VYČISTENÝ 
VZDUCH OBOHATENÝ O ZÁPORNÉ IÓNY.

PRE VAŠE ZDRAVIE - PRE VÁŠ DOBRÝ POCIT.
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THERAPY AIR ION
PÄŤÚROVŇOVÝ SYSTÉM ČISTENIA VZDUCHU

PRE ZDRAVÝ ŽIVOT.
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Lepšia kvalita vzduchu v uzavretých priestoroch vedie 
k posilneniu imunitného systému a teda aj pracovnej 
produktivity [31]. Therapy Air® iOn zaisťuje optimálne 
okysličenie tela - vrátane mozgu - a zvyšuje tak bdelosť  
a koncentráciu, posilňuje imunitu a pomáha bojovať pro-
ti chorobám. 

Therapy Air® iOn odstraňuje patogény, znečisťujúce látky, 
plesne i alergény vyskytujúce sa v ovzduší v interiéroch. 
Tiež nás chráni pred chrípkou a sennou nádchou, čím 
prispieva k zníženiu nutnosti nasadzovania medika-
mentóznej liečby.

Filtračný systém nechráni len proti alergénom  
a znečistenému vonkajšiemu ovzdušiu, ale aj proti 
znečisteniu v miestnostiach, ktoré je spôsobené che-
mickými zlúčeninami, čistiacimi prostriedkami, varením  
a vykurovaním a ktoré škodia nášmu zdraviu. 

Kontrola látok znečisťujúcich vzduch v domácnos-
tiach, kanceláriách, v školách, nemocniciach, fitnes-
centrách a wellness zariadeniach aj všade tam, kde je  
vzduch znečistený, je základným predpokladom preven-
cie chorôb, lepšieho uzdravovania aj udržiavania celkové-
ho zdravia.
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INOVÁCIA UMOŽŇUJÚCA
DOKONALÉ DÝCHANIE
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NADŠTANDARDNÉ PRVKY

Štíhly dizajn pre inštaláciu na stenu (voliteľné)
Zariadenie možno vďaka štíhlemu dizajnu zavesiť na stenu a dosiahnuť tak 
pekný dekoratívny efekt. 

Rytmický režim čistenia
Tento režim je určený pre optimálne prúdenie vzduchu v miestnosti a na 
rýchle odstránenie znečisťujúcich látok. 

Tichá prevádzka počas noci (spánkový režim)
Zariadenie v noci automaticky prechádza do tichého režimu a vytvára tak 
príjemnú atmosféru. 

Bezpečné riešenie pre zákazníka
Pri otvorení predného krytu sa všetky činnosti automaticky prerušia. Otvory 
pre nasávanie a vypúšťanie vzduchu sú navrhnuté tak, aby bola zaistená 
bezpečnosť používateľa a aby nedochádzalo k nehodám. 

Náladové svetlo
Na prednom paneli zariadenia si môžete zvoliť farbu svetla podľa nálady.

Detský režim
Rýchlosť prúdenia vzduchu sa znižuje, aby sa zamedzilo pocitu chladu u detí. 
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TECHNICKÉ ÚDAJE ZARIADENIA THERAPY AIR® ION:

TECHNICKÉ ÚDAJE FILTROV PRE ZARIADENIE THERAPY AIR® ION:

KÓD VÝROBKU     PWC-570 
NÁZOV VÝROBKU    THERAPY AIR® iON 
HRUBÁ HMOTNOSŤ [kg]    10,8 
ČISTÁ HMOTNOSŤ [kg]    8,8 
VÝROBCA     HOME ART & SALES SERVICES AG, 
      SIHLEGGSTRASSE 23, CH-8832 WOLLERAU 
ROZMERY     54,4 x 18,1 x 51 cm  
PRÍKON      47 W 
NAPÄTIE      220 V-240V - 50HZ/60HZ  
BEZPEČNOSTNÁ TRIEDA     II 
NAPÁJACÍ KÁBEL      Neodpojiteľný 
METÓDA ČISTENIA     Antistatický filter, antibakteriálny filter, filter HEPA, antialergénny filter, 
      filter s aktívnym uhlíkom  
METÓDA OCHRANY     Elektrický istič  
PRODUKCIA ZÁPORNÝCH IÓNOV    220 000 iónov na cm3 
HLADINA HLUKU     Minimálne 21db - maximálne 46 db 
MAXIMÁLNA KAPACITA ČISTENIA    328 m3/h 
MAXIMÁLNY PRIETOK VZDUCHU (m3 / min)  5,8 
ZÁRUKA      2 roky 
OSVEDČENIE / PREHLÁSENIE 

KÓD VÝROBKU      PWC-570-49
NÁZOV VÝROBKU     SET FILTROV PRE THERAPY AIR ION
POUŽITIE SETU     Set čistiacich filtrov pre zariadenie Therapy Air iOn
                                 PWC- 570. Balenie na jeden rok. 
HRUBÁ HMOTNOSŤ [kg]    1,98 
ČISTÁ HMOTNOSŤ [kg]    1,2 
VÝROBCA     HOME ART & SALES SERVICES AG
      SIHLEGGSTRASSE 23, CH-8832 WOLLERAU 
ZLOŽENIE  

ZÁRUKA      Neuplatňuje sa, pretože sa jedná o spotrebný tovar. 

2x antistatický filter, 1x antibakteriálny filter, 1x filter HEPA 
1x antialergénny filter, 1x filter s aktívnym uhlíkom. 
Poznámka: Filtre majú ochranný film. Tento film, prosím, odstráňte. 

Zhoda CE pre elektrické zariadenia. Vyhlásenie o zhode so smernicou 
2004/108 / ES o elektromagnetickej kompatibilite. Vyhlásenie o zhode so 
smernicou 2006/95 / ES o elektrických zariadeniach určených na používanie 
v určitých medziach napätia. Smernica 2002/95 / ES (RoHS 1) o obmedzení 
používania určitých nebezpečných látok v elektrických a elektronických  
zariadeniach. 
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ÚČINKY NA DÝCHACIU SÚSTAVU

DOPLNKOVÉ INFORMÁCIE O ZDRAVOTNÝCH RIZIKÁCH

Systematickým preverovaním - ktoré je v rámci výskumu 
najlepším možným dôkazom - bola preukázaná spojitosť 
vystaveniu účinkom pevných častíc PM2,5, ktoré znečisťujú 
ovzdušie v miestach dopravy, a vystaveniu oxidu uhoľnatého 
a peľu s rozvojom astmy u detí [3, 4].

Pôsobením NO2, SO2 a PM2,5 [5, 6, 7, 4] sa aktivujú zápalové 
markery [8] a zvyšuje sa oxidačný stres buniek, čím dochá-
dza k odumieraniu buniek v dôsledku apoptózy, autofagie 
a nekrózy [9, 10]. Vystavenie pevným časticiam môže tiež 
viesť k poškodeniu DNA a ku genómovej nestabilite a teda  
k zvýšeniu rizika vzniku rakoviny [11, 12].

Počas prenatálneho štádia, vystavenie látkam NO2, SO2, a PM 
zvyšuje riziko dýchavičnosti a rozvoja astmy v detskom veku 
[13, 14, 15, 16]. Novorodenci, ktorých matky bývali v čase 
pôrodu v blízkosti hlavných cestných komunikácií, môžu byť 
navyše vystavení zvýšenému riziku rozvoja pľúcnych infekcií 
v ranom veku [17] a môžu byť náchylní ku kardiometabo-
lickým ochoreniam [18]. Pôsobenie znečisteného ovzdušia je 
bohužiaľ tiež spájané s vnútromaternicovou hypoxiou počas 
tehotenstva, ktorá nepriaznivo ovplyvňuje procesy a vývoj 
orgánov v embryonálnom štádiu [18, 19] a súvisí s výsky-

tom vrodených chýb, obzvlášť srdcových vád [20, 21]. Son 
et al. (2017) v tejto súvislosti predložili podporné dôkazy, 
získané takmer od 500 000 detí narodených v USA o tom, 
že celoživotné vystavenie účinkom PM2,5 zvyšuje riziko úmr-
tnosti na respiračné ochorenia a riziko syndrómu náhleho 
úmrtia dojčaťa [22].
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Jed vo vzduchu, ktorý dýchame

Jemné častice 
(PM2,5)

PM2,5

Ak sa stopové kovy dostanú 
do krvného riečišťa, môžu 
spôsobovať vznik rakoviny 
- a dokonca aj genetických 
ochorení - u ďalších generácií.

pľúca
priedušnica

priedušničky

pľúcna 
tepna

pľúcny mechúrik

Prenikajú do 
vnútorných 
dýchacích ciest

Dostávajú sa hlboko 
do pľúcnych 
mechúrikov

Ku stopovým kovom, 
ktoré sa často vysky-
tujú v znečistenom 
ovzduší Číny, patrí 
meď, horčík, lítium, 
nikel, kobalt, arzén, 
selén a zinok.
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ÚČINKY NA KARDIOVASKULÁRNY SYSTÉM

ÚČINKY NA TELESNÚ HMOTNOSŤ, METABOLIZMUS A DIABETES

Výskum dokazuje, že sa v dôsledku vystavenia znečistenému 
ovzdušiu zvyšuje oxidačný stres, výskyt systémového zá-
palu a nerovnováha autonómneho nervového systému, čím 
následne dochádza k vzniku endoteliálnej dysfunkcie a vazo-
konstrikcii [23, 24].
Tieto faktory, podporené rozsiahlymi dôkazmi [25, 26, 27, 28, 
29, 6, 24], sú hlavným predpokladom špecifických kardio-
vaskulárnych koncových ukazovateľov a modulujú riziko k:
•	infarktu	myokardu	
•	srdcovej	arytmii	
•	fibrilácii	predsiení	
•	citlivosti	na	ischémiu	
•	kardiovaskulárnym	ochoreniam,	napr.	mozgovej	mŕtvici	
•	vaskulárnej	dysfunkcii	
•	hypertenzii	
•	ateroskleróze	
•	reperfúznemu	poškodeniu

Skutočnosť je taká, že častice PM2,5 sú zodpovedné za 11 % 
zvýšenie úmrtnosti v dôsledku kardiovaskulárnych chorôb 
[31].

Pri vystavení znečistenému ovzdušiu navyše dochádza  
k výraznému zvýšeniu tlaku krvi v tepnách, ktoré môže  
v dlhodobom horizonte podporiť rozvoj trvalej hypertenzie 
[32] a zvýšenie rizika arteriosklerózy spôsobené predčasným 
vápenatením tepien [33, 31]. S rastom rizika infarktu myo-

kardu,	 mŕtvice	 a	 akútneho	 zlyhania	 srdca	 súvisí	 dokonca	
aj krátkodobé zvýšenie znečistenia vzduchu, pretože pri 
ňom dochádza k vyššej tvorbe krvných zrazenín, k zvýšeniu 
koagulačných faktorov a k aktivácii krvných doštičiek [34, 35, 
36, 37, 38].
Zvýšené riziko hrozí dokonca aj v prípade, keď sú hodnoty 
koncentrácie znečisťujúcich látok nižšie, než predpisujú 
európske normy.

Pevné častice zvyšujú riziko kardiovaskulárnych príhod najmä  
v prípade ohrozených skupín osôb [21, 39, 40], ako napríklad 
v prípade pacientov s preukázaným kardiovaskulárnym 
ochorením alebo s podozrením na také ochorenia u seniorov, 
diabetických pacientov (pozri “Účinky na telesnú hmotnosť, 
metabolizmus a diabetes”) a tehotných žien.

Pôsobenie veľmi vysokých hladín znečisťujúcich častíc 
PM2,5 v tehotenstve, predovšetkým v 8. a 9. mesiaci, je spá-
jané s nižšou pôrodnou hmotnosťou novorodencov [41] 
a s potenciálnym výskytom detskej obezity v neskoršom 
veku [42]. Hladiny leptínu u dojčiat, ktorých matky bývali 
počas tehotenstva v blízkosti hlavných cestných komu-
nikácií, bývajú o viac ako 70 % vyššie ako u dojčiat, ktorých 
matky bývajú ďaleko od ciest [43]. Leptín je hormón, ktorý 
je produkovaný množstvom tukového tkaniva (t. j. tukom) 
a ktorého signály sú prijímané mozgom. Hladina leptínu 
je úmerná k množstvu uloženého telesného tuku a infor-
muje o stave kalórií v tele. Narušenie signálnej dráhy lep-
tínu preto súvisí s obezitou a diabetom [44].

Vystavenie znečistenému ovzdušiu je preto považované 
za faktor, ktorý prispieva k rozvoju cukrovky a k jej pro-
gresii [14, 45], a to prostredníctvom biologických dráh 
podieľajúcich sa na endoteliálnej a mitochondriálnej dys-
funkcii, oxidačnom strese, deregulácii viscerálneho tu-
kového tkaniva v dôsledku zápalu, pečeňovej inzulínovej 
rezistencii, zvýšenej hladine hemoglobínu, zvýšenom 
krvnom tlaku a na zmenách autonómneho nervového 
systému, ktoré môžu zvyšovať inzulínovú rezistenciu [46]. 
Riziko cukrovky sa následkom toho môže pri vystavení 
časticiam PM2,5 zvýšiť o 10 až 27 % [46].

Obezita je považovaná za zápalové ochorenie, pričom 
obézni ľudia a osoby s nadváhou majú zvýšené zápalové 
markery. Znečistenie vzduchu spúšťa v tele zápalovú reak-
ciu. Obézni ľudia sú preto pravdepodobne citlivejší na 
znečistené ovzdušie, lebo u nich dochádza k zhoršeniu už 
existujúceho zápalu.

Obézne osoby sú náchylnejšie najmä na poruchu fun-
kcie pľúc vyvolanej pôsobením O3, to znamená, že im 
hrozí vyššie riziko vplyvu znečisteného vzduchu na srdce  
a pľúca [47].

10
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ÚČINKY NA KOGNITÍVNU FUNKCIU
Znečistené ovzdušie a vystavenie účinkom pevných častíc 
sú spájané so zápalom nervového tkaniva, zvýšením 
oxidačného stresu, s indukovanou dysfunkciou mikroglie 
a so zmenami krvnej mozgovej bariéry, ktoré môžu narušiť 
rôzne dráhy centrálneho nervového systému a viesť k os-
labeniu poznávacích schopností, ochoreniu bielej hmoty,  
k	mŕtvici	a	ochoreniu	krkavice	[48].

Znečistenie ovzdušia preto súvisí so zhoršovaním neuropa-
tológie, medzi ktoré sa radí napríklad Alzheimerova choroba 
a Parkinsonova choroba [48, 49]. Tomu zodpovedá aj fakt, 
že vystavenie v interiéroch účinkom ovzdušia znečisteného 
zdrojmi tepla na pevné palivá je spájané so zhoršením kog-
nitívneho výkonu v rámci verbálnej plynulosti a verbálneho 
učenia a so zhoršovaním pamäte a orientácie u dospelých 
osôb starších ako 50 rokov [49].

Vystavenie znečistenému ovzdušiu počas tehotenstva  
a v pôrodnom období môže spôsobiť zápalové procesy  
v mozgu plodu, v dôsledku ktorých sa preruší vývoj mikro-
glie a zvýši sa náchylnosť k neurologickým poruchám [50]. 
Súčasné štúdie preukazujú, že vystavenie vysokým koncen-
tráciám pesticídov a PM počas tehotenstva súvisí s rozvojom 
porúch autistického spektra u detí [51, 52, 53]. Vzhľadom 
k tomu, že je zloženie PM2,5 premenlivé, je veľmi ťažké 

prisudzovať škodlivé účinky znečisteného vzduchu jednej 
jedinej zlúčenine. Štúdia, ktorá skúmala účinky pevných 
častíc PM2,5 pri narodení a v neskoršom detskom veku viac 
ako 7 000 detí z Nemecka, Holandska, Talianska a Španielska, 
však preukazuje, že vystavenie vysokým hladinám železa 
rozptýleného v okolitom znečistenom vzduchu súvisí,  
u detí mladších ako 9 rokov, so zníženou funkciou jemnej 
motoriky, a ukazuje teda na to, že by tento prvok, ktorý má  
v zložení PM2,5 vysoké zastúpenie, mohol byť neurotoxic-
kou zlúčeninou [54].
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DÝCHAJTE ZHLBOKA - DÝCHAJTE VYČISTENÝ 
VZDUCH OBOHATENÝ O ZÁPORNÉ IÓNY.

PRE VAŠE ZDRAVIE - PRE VÁŠ 
DOBRÝ POCIT.

PMD-ME134-18-SK thion brozura.indd   15 6/4/18   3:08 PM



©
 C

op
yr

ig
ht

 2
01

8 
- Z

ep
te

r I
nt

er
na

tio
na

l -
 C

od
e:

 P
M

D
-M

E1
34

-1
8-

SK

PMD-ME134-18-SK thion brozura.indd   16 6/4/18   3:08 PM


