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czynnik ludzki w bezpieczeñstwie pracy

Stary cz³owiek i mo¿e*) ...
W niektórych zawodach niezbêdne jest regularne odnawianie licencji, obejmuj¹cej tak¿e certyfikat zdrowia. Takim w³anie zawodem jest zawód pilota samolotowego. W poszczególnych krajach stosowane s¹ ró¿ne procedury badañ lekarsko-lotniczych, których ogólne zasady przedstawiano w zaleceniach
Miêdzynarodowej Organizacji Lotnictwa Cywilnego (ICAO).
Po 40 roku ¿ycia badania te prowadzone s¹ u pilotów zawodowych co pó³ roku. Zakres badañ lekarskich i psychologicznych
pozwala na szybkie wykrycie schorzeñ niebezpiecznych dla samego pilota, jak i decyduj¹cych o bezpiecznym wykonywaniu
obowi¹zków s³u¿bowych. Spodziewaj¹c siê pogarszania stanu
zdrowia pilota w miarê naturalnego procesu starzenia, nie wprowadzano limitu wieku okrelaj¹cego przydatnoæ w zawodzie.
Modne by³o (i jest) has³o, ¿e nie wolno ograniczaæ praw cz³owieka zale¿nie od jego rasy, p³ci, wyznania, ale tak¿e i wieku.
W zagranicznej linii lotniczej pewien pilot by³ okazem zdrowia fizycznego i psychicznego, z ³atwoci¹ i doskona³ym rezultatem przechodzi³ badania lotniczo-lekarskie, a jego lotnicze
umiejêtnoci zawodowe by³y równie doskona³e. Stan ten trwa³
od wielu lat, tylko dzia³ kadr dziwi³ siê  jak to jest mo¿liwe.
Pilot przekroczy³ dawno wiek, w którym zwyczajowo piloci przechodzili na emeryturê. Powsta³ delikatny, ale i powa¿ny problem dla linii lotniczej. Mimo sprawnej i zgrabnej sylwetki cia³a, rysy twarzy kapitana, kolor w³osów wskazywa³y na zaawansowany wiek. Gdy pojawia³ siê on w mundurze na pok³adzie,
pasa¿erowie pytali z zainteresowaniem stewardess  kto to jest?
Te z zawodowym umiechem informowa³y, ¿e to kapitan, z którym za chwilê wystartuj¹. U znacznej czêci pasa¿erów wywo³ywa³o to przera¿enie... wielu w przysz³oci mia³o ponoæ rezygnowaæ z us³ug tej linii.
Oczywicie nie tylko z powodu tu opisanego, Komisja Lotniczo-Lekarska Po³¹czonych W³adz Lotniczych Unii Europejskiej wprowadzi³a ograniczenia wieku czynnych zawodowo
pilotów samolotów. Funkcje kapitana statku pasa¿erskiego, czyli
pilota siedz¹cego na lewym fotelu w kabinie mo¿e pe³niæ pilot
do 60 roku ¿ycia. Miêdzy 6065 rokiem ¿ycia mo¿e byæ on
nadal czynny zawodowo, ale tylko na prawym fotelu (II pilot) i
w obecnoci innego pilota (jednak w wieku poni¿ej 60 roku
¿ycia). Pilot po 65 roku ¿ycia mo¿e dalej lataæ, ale ju¿ tylko w
celach rekreacyjnych i sportowych (je¿eli uzyska przed³u¿enie
licencji i certyfikatu zdrowia).
Dla mieszkañców pañstw poza Ameryk¹ Pó³nocn¹, Europ¹
Zachodni¹ i Dalekim Wschodem (praktycznie Japoni¹) redni
czas ¿ycia ludzi szacuje siê na poni¿ej 65 lat. W wielu krajach
Afryki Centralnej czas ten skraca siê do poni¿ej 50 lat, jako powód tak krótkiego ¿ycia upatruje siê endemiê AIDS, stagnacjê
ekonomiczn¹ i konflikty zbrojne. Kraje Europy Wschodniej i
by³ego Zwi¹zku Radzieckiego wykazuj¹, od momentu zmian
ustrojowych, powolne wyd³u¿anie czasu ¿ycia.
W d³ugiej historii gatunku homo sapiens wystêpuj¹ charakterystyczne zjawiska zwi¹zane z d³ugoci¹ ¿ycia. Prehistoryczne wykopaliska, szcz¹tki kostne cz³owieka pierwotnego wskazuj¹, ¿e ¿ycie jego nie przekracza³o 20 lat. Koniec XIX i pierw-
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sza po³owa XX wieku doprowadzi³y w wiecie cywilizowanym
do gwa³townego obni¿enia wskaników umieralnoci, a co za
tym idzie  wyd³u¿enia redniego czasu ¿ycia. Wybitnie zmniejszy³a siê liczba chorób zakanych i paso¿ytniczych, zmniejszy³a siê oko³oporodowa umieralnoæ kobiet oraz umieralnoæ noworodków i niemowl¹t.
W drugiej po³owie XX wieku pojawi³o siê nowe zjawisko
dziel¹ce wiat dostatku, cywilizacji od wiata biedy. W krajach
rozwiniêtych zaczê³a siê obni¿aæ miertelnoæ ludzi z powodu
schorzeñ przewlek³ych, w tym co najwa¿niejsze  chorób serca.
W latach 90. zaobserwowano d³ugo oczekiwane obni¿enie umieralnoci powodowanej chorobami nowotworowymi. S¹dzi siê,
¿e wyd³u¿anie czasu ¿ycia ludzi w krajach rozwiniêtych, to wynik
lepszego zdrowia, intensywnego rozwoju badañ i postêpowañ
profilaktycznych, a nie d³u¿szego przebiegu niektórych chorób.
W czerwcu br. w Nature ukaza³ siê niezwykle interesuj¹cy
artyku³ o prognozie co do d³ugoci ¿ycia cz³owieka na nadchodz¹cy XXI wiek. Przeanalizowano dane statystyczne dotycz¹ce
czasu ¿ycia i wskaników umieralnoci wród ludnoci najbogatszych krajów wiata, tzw. grupy G7 (USA, Kanada, Japonia,
Francja, Niemcy, W³ochy i Wielka Brytania). W wielu z tych
krajów rednia ¿ycia ludnoci zbli¿a siê do 80 lat. Oficjalne szacunki rz¹dowe wskazywa³y na mo¿liwoæ wyd³u¿enia czasu
¿ycia w 2050 r. do 80.4583.50 lat. S. Tuljapurker i wsp. dokonali szczegó³owych analiz matematycznych i statystycznych
ostatnich 5 dekad XX w. pod wzglêdem czasu ¿ycia, umieralnoci ludnoci w krajach G7.
Oszacowane przez nich wyd³u¿enie czasu ¿ycia mieszkañców krajów grupy G7 ró¿ni³o siê wyranie od szacunków rz¹dowych. Ró¿nica ta dla Wielkiej Brytanii i Niemiec by³a niewielka i wynosi³a odpowiednio 1.3 i 1.6 roku, natomiast dla
Japonii osi¹gnê³a a¿ 8 lat. Dane dla poszczególnych krajów
przedstawiono na rys. 1.
Nadchodz¹ce lata powinny wró¿yæ ludzkoci rozwój nauki,
procesów technologicznych produkcji i dostatku. Wszystko to
winno powodowaæ rozwój metod profilaktyki i wczesnego leczenia schorzeñ zwyrodnieniowych, hamowania procesów starzenia siê. Ale na tak optymistycznej drodze rozwoju ludzkoci
czyhaj¹ pu³apki. Pojawia siê mo¿liwoæ nawrotu chorób infekcyjnych, uznanych za zwalczone (np. grulicy), wzrasta emisja
zanieczyszczeñ uwalnianych do atmosfery w toku procesów
produkcyjnych w krajach rozwijaj¹cych siê, tak¿e niszczenie
ozonowego p³aszcza ochronnego atmosfery. Zagro¿eniem staje
siê wzglêdnie ³atwa dostêpnoæ do broni j¹drowej, biologicznej
czy chemicznej. Od utrzymania kontroli nad tymi czynnikami
ryzyka wspó³czesnej cywilizacji zale¿y utrzymanie korzystnego trendu w d³ugoci ¿ycia cz³owieka, który to obserwuje siê od
1,5 wieku.
Czy mo¿na jednak wyd³u¿aæ w nieskoñczonoæ ¿ycie cz³owieka? Odpowied jest niezwykle trudna. Tak naprawdê nie
korekta  nie poprawiaæ pisowni, to nie jest kontynuacja noweli Ernesta
Hemingwaya.
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wiadomo do koñca, jaka jest przyczyna starzenia siê. Wród
wielu istniej¹cych teorii starzenia siê, jedna uzyskuje coraz wiêcej zwolenników. Zak³ada ona, ¿e przyczyn¹ starzenia siê jest
pojawianie siê w organizmie cz³owieka (i w ca³ym o¿ywionym
wiecie) wolnych rodników tlenowych. Tlen jest niezbêdny do
¿ycia, do generowania energetycznych procesów ¿ycia. Ale
pamiêtajmy, ¿e tlen to w wiecie metali przyczyna i ród³o korozji. Powstaj¹ce aktywne postaci tlenu (wolne rodniki, których
przyk³adem jest nadtlenek wodoru  woda utleniona) w ¿ywych organizmach wywo³uj¹ biologiczny efekt korozyjny.
Wiele struktur biologicznych, b³ony biologiczne, aparat genetyczny mog¹ ulegaæ nieodwracalnym uszkodzeniom. Strategia
walki z przyczyn¹ starzenia siê  wolnymi rodnikami (ich biologiczny czas ¿ycia jest niezwykle krótki, lecz wystarczaj¹cy
do czynienia olbrzymich spustoszeñ) mo¿e byæ ró¿noraka.
Jedna z nich, to dowóz do organizmu cz³owieka substancji
antyoksydacyjnych, w nadziei, ¿e dotr¹ one do p³ynów biologicznych i unieczynni¹ wolne rodniki tlenowe powstaj¹ce bez
przerwy w naszych komórkach. Za takie naturalne substancje
antyoksydacyjne uwa¿a siê m.in. witaminê C, karoteny, witaminê E. Fakt ten wykorzystuj¹ dietetycy, zalecaj¹c w profilaktyce mia¿d¿ycy i starzenia siê stosowanie diety ródziemnomorskiej, bogatej m.in. w wymienione czynniki.
Zupe³nie now¹, oryginaln¹ i wielce zachêcaj¹ca strategiê
zaprezentowali ostatnio uczeni z orodków akademickich w USA
i Wielkiej Brytanii (Melov i wsp. Science, 2000). Do swoich
badañ wybrali wprawdzie obiekt biologiczny odleg³y od cz³owieka, ale maj¹cy wiele zalet. Obiektem tym by³ robak  nicieñ
Caenorhabditis elegans. Cykl ¿yciowy robaka od narodzin do
mierci trwa 34 tygodnie. Pozwala to na rzeczywiste ledzenie
czasu ¿ycia nastêpuj¹cych po sobie pokoleñ. Tkanki nicienia
produkuj¹, podobnie jak ca³y wiat o¿ywiony  z cz³owiekiem
w³¹cznie  wolne rodniki tlenowe. Komórki nicienia, jak ca³y
wiat ¿ywy, posiadaj¹ uk³ady enzymatyczne  dysmutazy nadtlenków  przeprowadzaj¹ce agresywne postaci tlenu w postaci
przyjazne materia³owi biologicznemu. Do rodowiska, gdzie
rozwija³y siê nicienie, w jednym z wariantów dowiadczenia,
dodawano substancje aktywuj¹ce enzymy antyoksydacyjne (jedn¹ z tych substancji by³ EUK-134). Uzyskane wyniki by³y ca³kowicie zaskakuj¹ce i optymistyczne. Czas ¿ycia nicieni wyd³u¿a³ siê z maksymalnie 32 dni u robaków ¿yj¹cych w warunkach naturalnych, nawet do 70 dni (rys. 2).
Szczêliwie okaza³o siê tak¿e, ¿e podawany EUK-134 nie
powodowa³ obni¿enia p³odnoci, rozwoju i osi¹gania dojrza³ej
wielkoci C. elegans.
Informacja o pracach nad wyd³u¿aniem czasu ¿ycia C. elegans spotka³a siê z powszechnym zainteresowaniem biologów,
gerontologów, a tak¿e komentatorów naukowych agencji prasowych.
Pamiêtajmy jednak, ¿e od odkrycia biologicznego do implikacji praktycznych droga jest daleka i nie zawsze musi koñczyæ
siê sukcesem. Wyniki tych badañ mog¹ byæ przyk³adem jak
skomplikowane, ale i fascynuj¹ce jest poznawanie przyczyn i
przebiegu starzenia siê.
Starzenie siê cz³owieka powoduje os³abienie sprawnoci
umys³owej i fizycznej i jest zró¿nicowane osobniczo. Wyrane
cechy starzenia siê u jednych wystêpuj¹ w 6 7 dekadzie ¿ycia,
a inni w pe³ni zdrowia i sprawnoci do¿ywaj¹ sêdziwego wieku.

Rys. 1. Prognozy d³ugoci ¿ycia w 2050 r.

Rys. 2. Przed³u¿enie czasu ¿ycia po stosowaniu czynników wzmagaj¹cych
aktywnoæ enzymów antyoksydacyjnych u Caenorhabditis elegans
(wg Melov S. i wsp. Science 2000)

W pierwszej po³owie XXI wieku mo¿na oczekiwaæ zmiany
piramidy demograficznej spo³eczeñstw zamo¿nych. Zwiêkszy
siê udzia³ populacji ludzi obecnie uznawanych za starych. Mo¿e
to stwarzaæ zupe³nie now¹ skalê powinnoci i obci¹¿eñ publicznych oraz prywatnych zwi¹zanych z zabezpieczeniem bytu i
zdrowia ludzi starych.
Wkraczamy w okres III rewolucji przemys³owej, ery spo³eczeñstwa informatycznego. Zwiêkszeniu ulegnie zatrudnienie w sferze us³ug, kosztem zmniejszenia udzia³u cz³owieka w
uci¹¿liwych procesach produkcyjnych. Pojawi siê potrzeba i
mo¿liwoæ wykorzystania ludzi sprawnych, chêtnych i starszych
w ró¿nych formach pracy. Mog¹ to byæ ró¿ne formy zatrudnienia, w ograniczonym wymiarze czasu, w ró¿nych miejscach,
szczególnie  czêciej ni¿ obecnie  we w³asnym domu.
Ci naprawdê sprawni i chêtni nie bêd¹ musieli wstydziæ siê
swojego wieku. Mo¿e byæ tak, ¿e wspomniany na wstêpie sêdziwy pilot nie bêdzie budzi³ tak skrajnych reakcji, jak ma to
miejsce dzisiaj.
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