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Py³ organiczny w rodowisku pracy
i jego wp³yw na organizm ludzki
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Py³y organiczne s¹ obecne w licznych rodowiskach aktywno ci zawodowej cz³owieka. W ich sk³ad 
wchodz¹ cz¹stki pochodzenia ro linnego, zwierzêcego i mikrobiologicznego. Mog¹ one oddzia³ywaæ 
na organizm ludzki prozapalnie, alergizuj¹co, toksycznie, dra¿ni¹co, a nawet rakotwórczo. Choroby 
zawodowe zale¿ne od ekspozycji na py³y organiczne to choroby zaka ne, alergiczne, immunotoksyczne, 
o pod³o¿u podra¿nieniowym oraz nowotworowe. Wiele grup zawodowych na wiecie nara¿onych jest 
na dzia³anie py³ów organicznych: pracownicy rolnictwa, ochrony zdrowia, ró¿nych ga³êzi przetwórstwa 
a¿ do pracowników biurowych. 
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Organic dust in the work environment and its influence on human organism
Organic dusts are numerous in work environments. They  consit of plant and animal origin and microbilogical 
agents. They may cause infectious, allergic, immunotoxic irritation and neoplasmatic diseases. Many workers in 
all the world are exposed on organic dusts ( agricultural workers, health workers, different kinds of processing 
workers and office workers 
Keywords: organic dusts, bioaerosols, occupational exposure,  work-related diseases

jak pieczarka, boczniak ostrygowaty oraz grzybnia 
borowików wykorzystywana do produkcji zup 
w proszku. Mog¹ one wywo³ywaæ dolegliwo ci 
o charakterze uczuleniowym, takie jak katar sienny 
i astma oskrzelowa.

Natomiast py³y pochodzenia zwierzêcego 
zawieraj¹ sier ci, pióra, wydaliny, naskórki i inne 
substancje bia³kowe, jak m.in. bia³ka mleka krowiego 
i bia³ka jaja kurzego, które dzia³aj¹c alergizuj¹co 
mog¹ byæ przyczyn¹ astmy zawodowej lub astmy 
zaostrzanej przez czynniki zawodowe. Wspomnieæ 
nale¿y równie¿ o stawonogach, a w ród nich 
o rozkruszku m¹cznym, rozkruszku drobnym, roz-
toczku ow³osionym i roztoczku domowym, na które 
nara¿eni s¹ pracownicy przemys³u spo¿ywczego 
i magazynierzy. Mikroorganizmy zanieczyszczaj¹ce 
py³y pochodzenia zwierzêcego to przede wszystkim 
bakterie Gram-dodatnie – gronkowce i maczugow-
ce [8-10]. 

Uwa¿a siê, ¿e kilkaset milionów ludzi na wie-
cie nara¿onych jest w czasie pracy zawodowej 
na py³y organiczne. Najliczniej reprezentowane 
s¹ grupy osób pracuj¹cych w sektorze rolniczym 
i zawodach pokrewnych oraz pracownicy ochrony 
zdrowia, ale problem ten dotyczy równie¿ innych 
grup zawodowych. W tabeli przedstawiono 
grupy pracowników eksponowanych na szkodli-
we czynniki biologiczne w czasie wykonywanej 
pracy oraz choroby zwi¹zane z tym nara¿eniem 
[6,7,10,11,12,13,14,15,16].

rodowisko pracy zanieczyszczone py³ami 
organicznymi obejmuje teren otwarty oraz po-
mieszczenia zamkniête. Skutkiem tego jest niejed-
norodny sk³ad py³ów organicznych wystêpuj¹cych 
nawet w tych samych grupach nara¿enia z uwagi 
na ich ci¹g³¹ zmienno æ jako ciow¹ i ilo ciow¹. Py³ 
organiczny zawiera zwykle domieszkê py³ów nie-
organicznych pochodzenia glebowego, odpadów 
przemys³owych (pochodnych mielenia, kruszenia, 
przesiewania, szlifowania i transportu cia³ sypkich), 
spalin komunikacyjnych, rodków chemicznych 
wprowadzanych do produkcji (pestycydów, na-
wozów mineralnych, rodków dezynfekcyjnych), 
co mo¿e nasilaæ szkodliwe oddzia³ywanie py³ów or-
ganicznych na organizm eksponowanych pracowni-
ków. Szczególnie du¿¹ grupê osób eksponowanych 
na py³y organiczne stanowi¹ pracownicy rolnictwa, 
dla których obecno æ zanieczyszczenia powietrza 
py³ami organicznymi stanowi normalny element 
ich pracy, a skutki dzia³ania tych py³ów ujawniaj¹ siê 
zwykle po okresie utajenia, co dodatkowo utrudnia 

skiwania surowców, z jednej strony maj¹ za zadanie 
sprzyjaæ poprawie warunków pracy, z drugiej mog¹ 
generowaæ kolejne zagro¿enia, takie jak sick buil-
ding syndrome (zespó³ chorego budynku), czy hot 
tube lung (p³uco pracowników basenów i saun), 
[5, 6, 7]. Zidentyfikowano dotychczas ponad 600 
szkodliwych czynników biologicznych, które mo¿na 
podzieliæ wed³ug kryteriów klasyfikacji przyrodniczej 
na: priony i wirusy, bakterie, grzyby, czynniki ro linne 
i czynniki zwierzêce. Podzia³ ze wzglêdu na dzia³anie 
chorobotwórcze wyró¿nia:

1. czynniki wywo³uj¹ce choroby zaka ne (priony, 
wirusy, bakterie, grzyby, paso¿yty wewnêtrzne – 
pierwotniaki i robaki)

2. czynniki alergizuj¹ce (bakterie, grzyby, cz¹stki 
ro linne i zwierzêce)

3. czynniki immunotoksyczne (endotoksyna 
bakteryjna, peptydoglikany, mikotoksyny, VOC – 
lotne zwi¹zki organiczne, toksyny ro linne)

4. czynniki rakotwórcze (aflatoksyny, py³ 
drzewny)

5. biologiczne wektory (stawonogi)
Cz¹stki ro linne obecne w py³ach zanieczyszcza-

j¹cych rodowisko pracy to py³ zbo¿owy, m¹czny, 
drzewny, py³y z gryki, ry¿u, soi, kawy, herbaty, 
tytoniu, lnu, konopi i bawe³ny. Du¿¹ grupê stano-
wi¹ równie¿ py³y z warzyw: czosnku, karczochów, 
szparagów, groszku, oraz z przypraw: tymianku, 
rozmarynu, cynamonu, any¿u i sezamu. U planta-
torów i sprzedawców kwiatów obserwuje siê nad-
wra¿liwo æ w wyniku nara¿enia na py³ki kwiatów 
ozdobnych: go dzików, hiacyntów, tulipanów, ró¿, 
frezji czy chryzantem. W ród mikroorganizmów 
obecnych w py³ach pochodzenia ro linnego domi-
nuj¹ pa³eczki Gram-ujemne oraz ich produkty, takie 
jak endotoksyna i peptydoglikan, grzyby, z których 
najczê ciej spotykane rodzaje Aspergillus, Absidia, 
Mucor i Penicillium maj¹ zdolno æ wytwarzania 
mikotoksyn oraz promieniowce. Wspomnieæ na-
le¿y równie¿ o grzybach wy¿szych, do których 
nale¿¹ rdza d b³owa, niecie i grzyby – g³ównie 
paso¿ytuj¹ce na zbo¿u, ale równie¿ jadalne, takie 
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prawid³owe rozpoznanie chorób dróg oddechowych 
w tej grupie zawodowej.

Ocena zawodowego nara¿enia na py³y organicz-
ne napotyka na liczne trudno ci przede wszystkim 
z uwagi na brak ogólnie akceptowanych kryteriów 
tak w skali Polski, jak i ca³ego wiata. Dotychczas 
bowiem nie ustalono warto ci normatywnych 
dotycz¹cych dopuszczalnych stê¿eñ biologicznych 
szkodliwo ci zawodowych wystêpuj¹cych w ro-
dowisku pracy oraz warto ci progowych nara¿enia 
[17]. Stwierdziæ równie¿ nale¿y, ¿e w przypadku 
py³ów o dzia³aniu rakotwórczym i alergizuj¹cym 
nie mo¿na wyznaczyæ granicy bezpiecznych stê¿eñ, 
a w przypadku drobnoustrojów o wysokim stopniu 
zaka no ci samo stwierdzenie ich obecno ci w po-
wietrzu rodowiska pracy znamionuje zagro¿enie 
zdrowotne.

W 2000 r. wydana zosta³a dyrektywa 2000/54/
WE Parlamentu Europejskiego oraz Rady Euro-
pejskiej dotycz¹ca ochrony pracowników przed 
ryzykiem zwi¹zanym z nara¿eniem na czynniki 
biologiczne w miejscu pracy [18]. Jest to akt prawny 
wskazuj¹cy na istotn¹ rolê czynników biologicznych 
jako zagro¿enia zawodowego, jednocze nie nada-
j¹cy kierunek dzia³aniom prawnym zmierzaj¹cym 
do ochrony pracowników przed ryzykiem zwi¹za-
nym z tym nara¿eniem. W polskim prawodawstwie 
brak jest, jak dot¹d, aktów prawnych definiuj¹cych 
zawodowe czynniki biologiczne jako szczególnie 
szkodliwe, a tak¿e wytycznych dotycz¹cych profi-
laktycznych systemów zabezpieczaj¹cych pracow-
ników i otoczenie [17]. Wydaje siê, ¿e powszechne 
wdra¿anie wskazañ dyrektywy mo¿e w znacznym 
stopniu poprawiæ ochronê pracowników zawodowo 
nara¿onych na dzia³anie biologicznych szkodliwo ci 
zawodowych w miejscu pracy, zapobiegaj¹c tym sa-
mym wystêpowaniu chorób zale¿nych od ekspozycji 
na py³y organiczne w miejscu pracy.

Podsumowanie
Py³y organiczne stanowi¹ istotny czynnik zagro-

¿enia chorobami zawodowymi i parazawodowymi. 

Problem ten nie zawsze jest nale¿ycie doceniany, tak 
z uwagi na niedostateczn¹ jeszcze wiedzê na temat 
skali nara¿enia, charakterystyki ich poszczególnych 
sk³adowych, jak i niewystarczaj¹c¹ opiekê zdrowot-
n¹ pracowników. Do pierwszoplanowych zadañ 
nale¿y ustalenie, ogólnie przyjêtych w skali wiata, 
kryteriów oceny nara¿enia zawodowego w rodo-
wisku pracy oraz powszechnie uznanych warto ci 
progowych. Drugim wa¿nym elementem tych dzia-
³añ jest wdra¿anie szeroko pojêtej profilaktyki maj¹-
cej na celu zmniejszanie nara¿enia przez stosowanie 
bezpieczniejszych maszyn i urz¹dzeñ, wdra¿anie 
nowych technologii produkcji, poprawê wentylacji, 
propagowanie stosowania indywidualnych rodków 
ochronnych oraz popularyzacjê o wiaty zdrowotnej. 
Konieczne jest równie¿ objêcie grup pracowników 
szczególnie nara¿onych specjalistyczn¹ opiek¹ zdro-
wotn¹, skuteczniejsze wprowadzenie w ¿ycie zasad 
dyrektywy 2000/54/WE (nak³ada na pracodawcê 
obowi¹zek informowania pracowników o ryzyku 
zawodowym, stosowania rodków zapobiegaj¹cych 
chorobom zawodowym i nieodp³atnego zapewnie-
nia rodków ochrony indywidualnej) oraz poprawa 
dzia³ania systemu kontroli Pañstwowej Inspekcji 
Pracy pod tym k¹tem.
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Tabela. Szkodliwe czynniki biologiczne w rodowisku pracy i choroby przez nie wywo³ywane
Table. Hazardous biological agents in a work environment and work-related diseases

Grupa zawodowa Rodzaj czynnika Schorzenie
Pracownicy s³u¿by zdrowia wirusy, bakterie, pr¹tki gru licy choroby zaka ne
Pracownicy laboratoriów alergeny zwierz¹t laboratoryjnych astma oskrzelowa, AZPP
Hodowcy zwierz¹t, s³u¿ba weterynaryjna drobnoustroje, alergeny zwierzêce astma oskrzelowa, ODTS, AZPP, zoonozy
Rolnicy uprawiaj¹cy ro liny drobnoustroje, alergeny ro linne astma oskrzelowa, ODTS, AZPP, dermatozy
Pracownicy przemys³u przetwórczego i przechowalniczego drobnoustroje, alergeny ro linne ODTS, AZPP, ANN
Pracownicy piekarni i cukierni m¹ka, grzyby, enzymy astma oskrzelowa, ANN
Pracownicy le nictwa i przemys³u drzewnego py³ drzewny astma oskrzelowa, AZPP, choroby nowotworowe (gruczolak nosa)
Pracownicy rybo³ówstwa, hodowli ryb i innych zwierz¹t wodnych drobnoustroje, alergeny, toksyny choroby zaka ne, choroby alergiczne, AZPP
Pracownicy przemys³u biotechnologicznego enzymy proteolityczne bakterii, grzyby uczulenia zawodowe, AZPP
Pracownicy przemys³u tekstylnego endotoksyny, glukany, taniny bysinoza, przewlek³e zapalenie oskrzeli
Pracownicy przemys³u maszynowego drobnoustroje AZPP
Nauczyciele i wychowawcy wirusy, bakterie choroby zaka ne
Bibliotekarze i archiwi ci ple nie, bakterie, endotoksyny astma oskrzelowa, ANN, ODTS
Górnicy grzyby grzybice skóry, astma oskrzelowa, gru lica p³uc, mykobakteriozy
Pracownicy zak³adów gospodarki odpadami ple nie, bakterie mazo  lne, endotoksyny choroby alergiczne, ODTS, choroby zaka ne
Pracownicy przemys³u energetycznego (przetwarzanie i wyko-
rzystywanie biomasy)

grzyby, bakterie, endotoksyny choroby alergiczne, AZPP

Pracownicy biurowi grzyby ple niowe, mikotoksyny, glukany, 
bakterie Gram-dodatnie, dym tytoniowy

sick building syndrome (zespó³ chorego budynku)

ANN – alergiczny nie¿yt nosa, AZPP – alergiczne zapalenie pêcherzyków p³ucnych, ODTS – zespó³ toksyczny wywo³any py³em organicznym


