
SK99K0103

Znečistenie prostredia a dýchacie cesty
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Životné prostredie, životné podmienky, spôsob života v
rôznych súvislostiach majú kľúčový význam pre zdravie,

ale i pre vznik ochorenia.
Naliehavá je potreba stanoviť význam rizík pre zdravie človeka
pri . dlhodobých expozíciách biologickým faktorom, fyzikálnym
faktorom a chemickým látkam v rozmanitých kombináciách pôsobenia.
Identifikovanie takýchto rizikových faktorov v predklinickom
štádiu ochorenia umožní objasniť etiológiu vzniku tohoto poško-
denia. Dôležitú úlohu tu má monitorovanie toxických rizík
životného prostredia na úrovni buniek, keďže každé ochorenie
vzniká zmenou ich mikroštruktúry.

Najvýznamnejšou bránou vstupu pre emisie zo životného
prostredia sú dýchacie cesty. Tieto spolu s pľúcami tvoria
najväčšiu plochu styku organizmu s prostredím. Stúpajúci výskyt
respiračných ochorení v znečistených oblastiach sa stal
celosvetovým problémom. Poukazovali na to i práce prednesené na
kongrese vo Freiburgu /Monaldi, Arch. Chest Dis., vol.50, No.l/.
Dýchacie cesty môžu byť poškodené i spôsobom ožiarenia organizmu,
o čom- pojednáva práca " prednesená vo Philadelphii /J.Foltinová
a spol., Veterinary radiology ultr.1994, 35, 255/.

Naša práca je súčasťou bioindikačnej štúdie vplyvu životného
prostredia na dýchací systém. Poukazuje na zmeny slizničného
reliéfu priedušnice, ktoré boli študované vo svetelnom mikroskope
a rastrovacom elektrónovom mikroskope /Tesla Brno, BS 300/
u experimentálnych zvierat:
a: ktoré žili v prostredí s ovzduším znečisteným emisiami

vznikajúcimi pri výrobe Hg,
b: ktoré boli jednorázovo ožiarené dávkou 6 Gy.

Materiál a metodika

Ako experimentálne zvieratá bolo použitých v časti a: 20
samcov králika Viedenský šedý o priemernej váhe 1500 g. Zvieratá
boli po dobu 6 mesiacov inhalačné exponované v terénnej
bioindikačnej stanici na školskom dvore v Rudňanoch.V časti b:
bolo použitých 16 myší samičiek BALB/c priemernej váhy 20,2
g a priemerného veku 8 týždňov. Zvieratá boli celotelovo ožiarené
jednorázovo dávkou 6 Gy. Spôsob spracovania odobraných excízií je
bližšie opísaný v práci: J. Foltinová a spol. Amino Acids, 1994,
7, 211-222.

Výsledky pre prax.

V časti a: chronické dráždenie spôsobené emisiami vyvolá
zmeny na apikálnom povrchu buniek, ktoré tvoria slizničnú
epiteliálnu výstelku a výraznou mierou sa podielajú na
samoočisťovaní dýchacích ciest. Je to obranná funkcia, ktorá sa
vyvinula ako nevyhnutnosť pre organizmus počas fylogenetického
vývoja. Zistené mikroskopické 2meny, napríklad parciálne chýbanie
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riasiniek, pôsobia ako spúšťací mechanizmus pre vznik ochorenia.
V časti b: sme zaznamenali defekty v integrite epiteliálnej
výstelky trachey.

Záver

V oboch častiach poukazujeme na to, ako môže životné prostredie
nemalou mierou poškodiť integritu štruktúr organizmu a dať podnet
k vzniku ochorenia.
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