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Współczesne problemy zagrożeń
zdrowia Polaków
Nieœwiadomoœæ okreœla byt
Jan Brzechwa
Bardzo modne sta³o siê obecnie budowanie biznesplanów – planów osi¹gania ekonomicznego sukcesu. Ma³o kto jednak zwraca uwagê na to, ¿e do osi¹gniêcia sukcesu
w jakiejkolwiek dziedzinie ¿ycia potrzebne jest zdrowie. Ka¿dy chce ¿yæ d³ugo i szczêœliwie. Cz³owiek mo¿e ¿yæ 120 lat.
ONZ od 1990 r. przygotowuje doroczny raport o rozwoju cywilizacyjnym – Human
Development Report. Raport z 2000 r. zawiera porównanie rozwoju cywilizacyjnego 174
krajów œwiata, który wskazuje, ¿e 56 krajów zapewnia swoim mieszkañcom ¿ycie d³u¿sze ni¿ Polska. A¿ 17 proc. ludnoœci w naszym kraju umiera przed osi¹gniêciem 60. roku ¿ycia (w UE 10 proc.) [1]. Do trzech g³ównych przyczyn zgonów nale¿¹: choroby uk³adu kr¹¿enia, nowotwory z³oœliwe, urazy i zatrucia. Obecnie w Polsce umieralnoœæ tylko z powodu nowotworów z³oœliwych ma tendencje wzrostowe [2] (ryc. 1.).

LICZBA NOWYCH ZACHOROWAÑ

Wed³ug ostatnich dostêpnych danych za lata
1987–1996 liczba zachorowañ na raka wzros³a
o 1/3. W ci¹gu 10 lat zarejestrowano niemal 850 tys.
nowych zachorowañ na raka, tj. u 1 na 45 osób.
Jeszcze bardziej niepokoi informacja, ¿e w latach
1987–1996 wykryto raka u 270 tys. mieszkañców
Polski poni¿ej 60. roku ¿ycia, tj. u 1 na 86 osób [3].
Wspó³czesna wiedza ustali³a potencjaln¹ d³ugoœæ ¿ycia na 100–120 lat. Nie do¿ywamy tego wieku z powodu pope³nianych przez nas b³êdów zwi¹zanych

ze stylem ¿ycia. Oznacza to, ¿e robimy pewne rzeczy, które nam szkodz¹, albo nie robimy tych, które
mog¹ nam pomóc.
Wybitny lekarz kanadyjski, Marc Lalonde, obliczy³, ¿e d³ugoœæ i jakoœæ ¿ycia cz³owieka zale¿¹ g³ównie od czterech czynników [4]:
• wyposa¿enia genetycznego – 12 proc.,
• medycyny klinicznej – 18 proc.,
• wp³ywu œrodowiska – 14 proc.,
• stylu ¿ycia – 56 proc.
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W Polsce umieralność z powodu nowotworów złośliwych ma tendecje wzrostowe
Ryc. 1. Zachorowania na raka w Polsce w latach 1987–1996
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Zdrowy styl ¿ycia to m.in. zdrowa ¿ywnoœæ, woda,
sen regeneruj¹cy si³y i ¿ycie bez na³ogów.
Regeneracja wszystkich funkcji organizmu po dniu
pe³nym napiêæ i stresów nastêpuje w nocy. Zdrowy
sen w najwiêkszym stopniu zale¿y od melatoniny, hormonu wydzielanego przez szyszynkê. Jest on wytwarzany po zapadniêciu ciemnoœci. Powstaje z aminokwasu – tryptofanu, znajduj¹cego siê w produktach
zbo¿owych i ¿ó³tym serze. Jej wydzielanie jest uzale¿nione od rytmu dobowego, który œciœle ³¹czy siê ze
zmianami oœwietlenia w nocy i w dzieñ. Wzrasta
w ciemnoœci, a maleje podczas oœwietlenia dziennego
lub pod wp³ywem sztucznego œwiat³a. U¿ywanie
w czasie snu sztucznego oœwietlenia zmienia naturalny, biologiczny rytm i produkcja melatoniny staje siê
niewystarczaj¹ca, co powoduje zaburzenia snu [5].
Naukowcy podkreœlaj¹ korzystny wp³yw melatoniny na uk³ad hormonalny. Substancja ta korzystnie
wp³ywa na uk³ad immunologiczny, umo¿liwiaj¹c walkê z chorobami i utrzymanie m³odzieñczego zdrowia
i energii. Z badañ wynika, ¿e zwiêksza ona nasz¹ zdolnoœæ do wyszukiwania i usuwania wolnych rodników,
których dzia³anie polega na uszkodzeniu zdrowych
komórek, co mo¿e przyczyniæ siê do powstawania komórek nowotworowych.
Melatonina ma znaczenie w regulacji dojrzewania
p³ciowego; dziêki spadkowi stê¿enia (starsze dzieci
œpi¹ krócej) uruchamiana jest aktywnoœæ seksualna
[6].
Niemo¿liwe jest wytwarzanie produktów zupe³nie
naturalnych na wielk¹ ska³ê. Jednak mo¿emy ograniczaæ iloœci chemii na naszym stole. Nie wszystkie konserwanty s¹ szkodliwe w jednakowym stopniu. Dobrze jest zwracaæ uwagê na to, co siê je i odczytywaæ
dok³adnie symbole wypisane na etykietach towarów.
Zwrócê uwagê tylko na kilkanaœcie spoœród blisko 100
substancji konserwuj¹cych, stabilizuj¹cych, smakowych, dopuszczonych w Polsce. Wiele badañ klinicznych podkreœla, i¿ dodatki do ¿ywnoœci, g³ównie konserwuj¹ce i smakowe, odpowiedzialne s¹ za z³e samopoczucie, pokrzywki, inne odczyny anafilaktyczne,
astmê, zaburzenia zachowania, nie¿yt b³on œluzowych
nosa, zaburzenia snu. Objawy takie przypisywane s¹
przeciwutleniaczom, zagêszczaczom, barwnikom
i œrodkom konserwuj¹cym [7].
Przeciwutleniacze a zdrowie
Dwutlenek siarki (E-220) – syntetyczny; w sokach owocowych i koncentratach, winie, w suszonych owocach, biszkoptach, orzechach, roso³kach
w kostkach, t³uszczach cukierniczych. Powoduje zaburzenia pracy w¹troby, przyspiesza powstawanie
enzymów trawiennych.
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Butylo -hydroksy -toluen (E-321) – w gumie do
¿ucia, w biszkoptach, roso³ach w kostce. Dzia³a
uczulaj¹co, powoduje zaburzenia pracy w¹troby.
Kwas propionowy (E-280) – dodawany do chleba i wyrobów ciastkarskich. Odpowiedzialny za raka ¿o³¹dka.
Istnieje wiele anegdotycznych opowieœci o niekorzystnym wp³ywie na zachowanie cz³owieka ró¿nych
dodatków konserwuj¹cych ¿ywnoœæ; s¹ równie¿ prace kliniczne, z których wynika, i¿ przed dopuszczeniem do u¿ytku nale¿y zbadaæ ich wp³yw na zdrowie konsumentów.
Dengate L. odnotowa³ korzystne zmiany zachowania po diecie bez zawartoœci konserwuj¹cych dodatków u 27 dzieci z zaburzeniami zachowania, leczonych w jednym z londyñskich szpitali. W nastêpnym etapie badania klinicznego czêœæ z badanej
grupy ma³ych pacjentów otrzyma³a dodatkowy nowy
posi³ek w postaci chleba konserwowanego propionianem wapnia (E-282), druga grupa chleb bez
konserwantów. W pierwszej grupie stan zdrowia pogorszy³ siê u 52 proc. pacjentów, zaœ w drugiej u 19
proc. uleg³ poprawie. Rozdra¿nienie, zmêczenie,
niezdolnoœæ skupienia uwagi, zaburzenia snu, to najbardziej typowe objawy po diecie z zawartoœci¹ konserwantów [8].
Zagęszczacze
(emulgatory i regulatory kwasowości)
Tragant (E-413) – w lodach, s³odyczach, sosach.
Powoduje zapalenie skóry.
Guma arabska (E-414) – w ¿elfiksach, galaretkach. Czêste uczulenia.
(E- 524) – w paluszkach s³onych. Œrodek ¿r¹cy.
Glutaminian monosodowy (E-620-4) – w przyprawach, koncentratach, zupach w proszku, konserwach miêsnych. Wzmacnia smak, zapach, wzmaga
³aknienie. Dodany do ¿ywnoœci wp³ywa na zachowania konsumentów. Po wypiciu napoju z glutaminianem siêgamy po nastêpn¹ jego porcjê, gdy¿ substancja ta zaostrza pragnienie.
Barwniki żywności
Panceau (E-124) – w wêdzonych rybach, cukierkach pudrowych. Silne reakcje alergiczne szczególnie u osób uczulonych na aspirynê (wysypka, bóle
brzucha).
Erytrozyna (E-127) – w wiœniach koktajlowych,
owocach kandyzowanych. Reakcje alergiczne szczególnie u osób uczulonych na aspirynê (wysypka, bóle brzucha).

klinika

Czerñ brylantowa (E-151) – podbarwianie s³abych odmian kawioru. Reakcje alergiczne szczególnie u osób uczulonych na aspirynê (wysypka, bóle
brzucha).
Środki konserwujące
Kwas sorbowy (E-200) – w serach, marmoladach, margarynach (alergie).
Benzoesan sodu (E-211) , kwas benzoesowy
(E-210), benzoesan potasu (E-212), benzoesan wapnia (E-213) – napoje bezalkoholowe, piwo, sosy do
sa³atek, majonezy, sa³atki. Silne reakcje alergiczne.
Fenolan sodu (E-232), kwas mrówkowy
(E-236), mrówczan sodu (E-237) – przy transporcie owoców cytrusowych. Przypadki zatruæ i silnych
uczuleñ.
Azotany i azotyny (E 249-252) – u¿ywa siê ich
podczas peklowania miêsa (kie³basy, boczek, szynka), przed wêdzeniem ryb; zapobiegaj¹ zmianie barwy miês, chroni¹ przed rozwojem groŸnych bakterii. Maj¹ szkodliwe dzia³anie; z azotynów wytwarzaj¹ siê rakotwórcze nitrozaminy – powstaj¹ w czasie
peklowania w podwy¿szonej temperaturze. Nale¿y
unikaæ podgrzewania potraw zestawionych z sera
i wêdliny peklowanej; wytwarza siê bowiem spora
iloœæ tych rakotwórczych substancji.
Wysokie ciœnienie, promieniowanie jonizuj¹ce,
zmienne pole elektryczne, wysokie temperatury
(UHT) to alternatywne metody konserwacji ¿ywnoœci [10] – czy bezpieczne? Mleko poddane
UHT, pozbawione bakterii fermentacyjnych, sprzyja procesom gnilnym. Ten typ diety nasila rozwój
bakterii Bacteroides sp., które uaktywniaj¹ ureazê
i β-glukuronidazê, enzymy metabolizuj¹ce kwasy
¿ó³ciowe do substancji sprzyjaj¹cych nowotworzeniu i niesprzê¿onych estrogenów (wzrost estrogenów w surowicy krwi). Ph ka³u wzrasta w wyniku
wzrostu produkcji amoniaku. Dane epidemiologiczne wskazuj¹, i¿ ten typ dysbiozy sprzyja powstawaniu nowotworów okrê¿nicy i sutka. Rozwój bakterii
gnilnych koniecznych do rozpadu bia³ka hamuje
rozwój bakterii fermentacyjnych. Fermentacja to korzystny proces w przewodzie pokarmowym, przyspieszaj¹cy perystaltykê przewodu pokarmowego,
chroni¹cy przed zapaleniem i nowotworzeniem [6].
Równie¿ nie wszystkie naturalne zwi¹zki chemiczne s¹ zdrowe. Absynt to sk³adnik wytrawnych
wermutów, a zw³aszcza campari. Sk³adnik ten
w wiêkszych iloœciach doprowadza do otêpienia
i ciê¿kich powik³añ zdrowotnych. Innym przyk³adem jest olejek z gorzkich migda³ów; zawiera cyjanowodór. Obecnie sporo osób uczulonych jest na sa-

licylany. Reaguj¹ one wysypk¹ i bólem brzucha po
spo¿yciu nie tylko niektórych konserwantów, ale
równie¿ sza³wii, goŸdzików, any¿u, melisy. S¹ to roœliny uznawane za zdrowe, ale w tym przypadku mog¹ okazaæ siê szkodliwe, poniewa¿ zawieraj¹ spor¹
iloœæ salicylanów.
W Polsce nadal nie wypracowano zasad prawnych, reguluj¹cych monitorowanie iloœci i jakoœci dodatków do ¿ywnoœci [11].
Cz³owiek powinien piæ wodê odpowiedni¹ do
wieku i s t a n u z d r o w i a . N i e p o w i n n a b y æ t o w o d a
z kranu – orzek³o gremium naukowców na konferencji prasowej 9.06.1998 r., zorganizowanej przy
wspó³udziale polskich naukowców. Zwyk³a woda
z kranu zawiera wiele zwi¹zków sprzyjaj¹cych powstawaniu nowotworów. Gotowanie wody sprzyja
powstawaniu takich substancji [3]. Oto kilka substancji, które zawiera woda do picia:
• Akryloamid jest dodawany do wody w zak³adach
produkcji wody do picia i w oczyszczalniach œcieków przemys³owych i komunalnych; ka¿dy dostawca wody stosuj¹cy akryloamid do jej uzdatniania musi z³o¿yæ w³adzom pisemne oœwiadczenie
o zawartoœci tego zwi¹zku w wodzie; nie mo¿e
przekroczyæ 0,05 proc. W Polsce poziom tego
zwi¹zku nie jest oznaczany. U osób korzystaj¹cych
d³ugo z wody zawieraj¹cej akryloamid w stê¿eniach
powy¿ej dozwolonego mog¹ wyst¹piæ uszkodzenia
uk³adu nerwowego, pora¿enia, rak.
• Azbest jest wyp³ukiwany przez wodê ze z³ó¿ naturalnych i z rozpadaj¹cych siê rur azbestowo-cementowych. W Polsce nie okreœla siê stê¿enia tego
zwi¹zku w wodzie pitnej. Wed³ug Amerykañskiej
Agencji Ochrony Œrodowiska u osób stosunkowo
krótko pij¹cych wodê zawieraj¹c¹ azbest w stê¿eniach powy¿ej dozwolonego poziomu mog¹ pojawiæ siê polipy ³agodne jelit, zaœ u osób d³u¿ej pij¹cych tak¹ wodê mo¿e rozwin¹æ siê rak.
• Benzen obecny w przemyœle chemicznym, rozpuszczalnik. Do ska¿enia dochodzi w wyniku rozszczelnienia zbiorników paliwa. Wed³ug Amerykañskiej Agencji Ochrony Œrodowiska u osób stosunkowo krótko pij¹cych wodê ska¿on¹ benzenem
mog¹ pojawiæ siê przemijaj¹ce zburzenia uk³adu
nerwowego, obni¿enie odpornoœci, niedokrwistoœæ.
Po d³ugotrwa³ym spo¿ywaniu dochodzi do aberracji chromosomalnych i raka.
Czy w polskich kranach woda jest bezpieczna?
W Polsce maleje sukcesywnie procent wód powierzchniowych klasy pierwszej (ryc. 2.). Wg NIK
( r y c . 3 . ) ( p o k o n t r o l i p r z e p r o w a d z o n e j w latach
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Ryc. 2. Malej¹ce zasoby wód powierzchniowych klasy pierwszej (wg [3])

1999–2000 w d u ¿ y c h m i a s t a c h , p o w y ¿ e j 2 0 0 t y s .
mieszkañców) w 2/3 kontrolowanych miast woda doprowadzana do domów nie odpowiada wymaganiom
wody pitnej. Wody powierzchniowe stanowi³y 67,5
proc. ogó³em ujmowanych wód. W wiêkszoœci przypadków ujmowane wody by³y o niskiej lub wrêcz z³ej
jakoœci, pomimo ¿e powinny byæ I klasy. Tylko w 28
proc. wystêpowa³y ujêcia wody klasy I, w 65 proc.
III klasy czystoœci i równie¿ woda pozaklasowa.
Przekroczenia dopuszczalnych wartoœci wskaŸników
w ujmowanych wodach dotyczy³y m.in.: azotu
o 7–345 proc., fosforu 10–430 proc., fosforanów rozpuszczalnych 80–290 proc., manganu 450 proc., ¿elaza 60–700 proc., amoniaku 72–160 proc., mêtnoœci
40–580 proc. W 13 miastach (z 20), tj. w 65 proc.,
jakoœæ wody po uzdatnieniu wykazywa³a przekroczenia dopuszczalnych wartoœci wskaŸników kwalifikuj¹cych wodê do odpowiedniego u¿ycia. W 74 proc.
przypadków stwierdzono niedotrzymanie warunków,
jakim powinna odpowiadaæ woda uzdatniona; chlor
NAJWY¯SZA IZBA KONTROLI
DEPARTAMENT ŒRODOWISKA, ROLNICTWA
I ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO
INFORMACJA
O WYNIKACH KONTROLI
ZAOPATRZENIA W WODÊ LUDNOŒCI
AGROMERACJI MIEJSKICH
Warszawa marzec 2002 r.
DŒRiZP – 41002/2001 Nr ewid.
186/2001/P/01/084/CRS
Ryc. 3. Wyniki kontroli NIK dotycz¹ce zaopatrzenia w wodê miast powy¿ej 200 tys. mieszkañców
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przekroczony o 17–433 proc., mangan 20–240 proc.,
miana bakterii 25–230 proc. – Najlepiej wiêc piæ wodê ze Ÿróde³ podziemnych – przekonywa³ na wspomnianej konferencji prasowej prezes Polskiego Komitetu
Zwalczania Raka, prof. Zbigniew Wronkowski, dodaj¹c, ¿e a¿ 35 proc. przypadków raka ma pocz¹tek
w nieodpowiednim ¿ywieniu i piciu.
W Polsce papierosy pali 39 proc. doros³ych mê¿czyzn i 19 proc. kobiet (w latach 90. poprzedniego
stulecia pali³o odpowiednio 52 i 45 proc.). Wed³ug
danych epidemiologicznych z 2002 r. z 246 szkó³
amerykañskich (26 149 uczniów i studentów), 23
proc. studentów pali papierosy (28 proc. w 2000 r.),
10,1 proc. uczniów szkó³ œrednich i wartoœæ na tym
poziomie utrzymuje siê od kilku lat. W równym
procencie pal¹ dziewczêta i ch³opcy. W szko³ach
wy¿szych studenci rasy bia³ej przewa¿aj¹ wœród palaczy [12], na³ogowi palacze pope³niaj¹ samobój stwa 4-krotnie czêœciej ni¿ osoby niepal¹ce. Ryzyko
samobójstwa zwiêksza siê wraz z liczb¹ wypalanych
papierosów; u osób pal¹cych najmniej 15 papierosów dziennie jest ono 4,5 razy wiêksze – informuj¹
autorzy publikacji. Ryzyko jest 1,4 raza wiêksze
u by³ych palaczy a 2,6 raza u osób pal¹cych. Ponadto na³ogowi palacze rzadziej wstêpuj¹ w zwi¹zki
ma³¿eñskie, wykonuj¹ mniej æwiczeñ fizycznych i pij¹ wiêcej alkoholu ni¿ niepal¹cy. Palenie tytoniu jest
przyczyn¹ przedwczesnej umieralnoœci mê¿czyzn
(ok. 60 proc. palaczy umiera przed 65. rokiem ¿y cia). W dymie tytoniowym znajduje siê ponad 4 tys.
ró¿nych substancji, wiele o dzia³aniu toksycznym,
mutagennym, teratogennym, kancerogennym. Specjaliœci przekonuj¹, ¿e nawet po kilkudziesiêciu latach palenia warto podj¹æ trud zerwania z na³ogiem.
W ciele palacza rozpocznie siê mozolny i d³ugotrwa³y proces oczyszczania i regenerowania narz¹dów.
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Rzucenie palenia wp³ywa korzystnie na uk³ad kr¹¿enia, skórê, samopoczucie. Ryzyko zawa³u zmniejsza siê o po³owê po roku niepalenia. Rzucenie palenia zmniejsza prawdopodobieñstwo chorób dróg oddechowych. Czêsto decyzja o rzuceniu palenia
odk³adana jest z dnia na dzieñ. Równie¿ udane próby koñcz¹ siê powrotem do na³ogu w ci¹gu 3 mies.
Wiele osób odnosi sukces po 5 i wiêkszej liczbie
prób. Dla wielu osób pomocne s¹ programy wspieraj¹ce decyzjê: æwiczenia fizyczne, spotkania w grupie osób rzucaj¹cych palenie. Jeœli w pierwszych
dniach rzucenia papierosów pojawia siê nadmierna
nerwowoœæ, zaburzenia koncentracji, depresja, rozdra¿nienie, zmêczenie, ból ¿o³¹dka, zwolnienie
czynnoœci serca, wzrost apetytu, zaburzenia snu
wskazane jest zastosowanie nikotynowej terapii za stêpczej (NTZ).
W Polsce bez recepty dostêpne s¹ gumy nikotynowe i tabletki do ¿ucia, plastry nikotynowe.
Dla osób z zespo³em depresyjnym w przebiegu
odzwyczajania siê od palenia zalecany jest bupropion. W œwietle badañ nad leczeniem uzale¿nieñ,
NTZ (podawanie nikotyny w kontrolowanych dawkach) przynosi najlepsze efekty [13]. Palacze u¿ywaj¹cy NTZ 2–4 razy czêœciej rzucaj¹ na³óg ni¿ niestosuj¹cy NTZ. Proces leczenia w myœl tej terapii
obejmuje 2 etapy:
• po zaprzestaniu palenia regularnie podawana jest
nikotyna w postaci tabletek, gumy, plastrów,
• gdy ust¹pi uzale¿nienie o charakterze psychogennym, nastêpuje stopniowe zmniejszanie dawki nikotyny.
Guma do ¿ucia i tabletki do ssania – nikotyna
trafia do krwiobiegu poprzez œluzówkê jamy ustnej.
Dawka nikotyny zale¿y od liczby tabletek/listków
gumy do ¿ucia. Stosowanie preparatów doustnych
przynosi dobre efekty, ale gorsze ni¿ u¿ywanie plastrów. W celu zwiêkszenia uwalniania nikotyny zalecany jest okreœlony sposób ¿ucia gumy. W celu
uwalniania nikotyny, nale¿y wykonaæ przynajmniej
15 ruchów ¿uj¹cych. Kiedy pojawi siê mrowienie
w jamie ustnej, nale¿y gumê umieœciæ miêdzy policzkiem i dzi¹s³em. Kiedy mrowienie ust¹pi, nale¿y
wznowiæ ¿ucie. Jeden kawa³ek gumy powinien byæ
¿uty przez ok. 20–30 min.
Plastry nikotynowe pozwalaj¹ zaœ zniwelowaæ
przykre skutki rzucenia palenia przez dostarczenie
do krwi okreœlonej dawki nikotyny przez pow³oki
skórne. Na rynku farmaceutycznym dostêpne s¹ ró¿ne rodzaje plastrów, a ich zastosowanie u³atwi palaczowi przejœcie nieprzyjemnego okresu. Plastry nie

Tab. Dostêpne w Polsce plastry do NTZ
Nicorette

15 mg/16 godz.
10 mg/16 godz.

NiQuitin

21 mg/24 godz.
14 mg/24 godz.
7 mg/24 godz.

daj¹ powa¿nych skutków ubocznych, a s¹ skuteczne.
Ponadto s¹ ³atwe w u ¿yciu; nakleja siê je na nieow³osion¹ skórê. Dla palaczy pal¹cych powy¿ej 20 papierosów dziennie, zaczynaj¹cych dzieñ od papierosa wypalanego w ³ó¿ku, w okresie odchodzenia od
na³ogu zaleca siê du¿e dawki NTZ. Dostêpne w Polsce plastry do NTZ przedstawiono w tabeli.
Powstanie wiêkszoœci chorób wi¹¿e siê obecnie ze
zmianami lub negatywnymi czynnikami œrodowiska, w którym ¿yje cz³owiek. Rozpoznanie czynników chorobotwórczych to podstawa diagnostyki
i tworzenia podstaw zapobiegania chorobom.
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