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Wp³yw charakterystyki widmowej
ļaSK^ĥK]d^_MdXOQYXKKU^caXYļëNYLYaé
SZYdSYW]OXXYļMSZ\KMYaXSU¸adWSKXYacMR
Fot. Nosnibor137/Bigstockphoto

Wstêp

ĻaSK^ĥY _MdO]^XSMdc XSO ^cVUY a Z\YMO]SO aSNdOXSK KVO ^KUŜO a \OQ_VKMTS acNdSOVKXSK RY\WYX¸a
]X_^O\WY\OQ_VKMTSK^KUŜOaZĥcaKXKZYdSYWMd_TXYļMSSP_XUMTOZYdXKaMdO:YdK^cWS]U_^UKWS
YNNdSKĥcaKXSKļaSK^ĥKXKY\QKXSdWMdĥYaSOUKS]^XSOTO\¸aXSOŜZOaXOdKQ\YŜOXSO_]dUYNdOXSKPY^YMROWSMdXOQY]SK^U¸aUSYMd_daĥK]dMdKļaSK^ĥOWddKU\O]_XSOLSO]USOQYU^¸\O\¸aXSOŜXKT]SVXSOT
YNNdSKĥ_TOXKacNdSOVKXSOWOVK^YXSXc9ļaSO^VOXSO]d^_MdXOY\¸ŜXOTMRK\KU^O\c]^cMOaSNWYaOTWYŜO
aYNWSOXXc]ZY]¸LaZĥcaKëZ]cMRYPSdTYVYQSýY\KddN\YaSOMdĥYaSOUK:\YaKNdYXO]éLKNKXSK
WKTéMO XK MOV_ YZ\KMYaKXSO ^KUSMR \YdaSédKħ YļaSO^VOXSK ZYWSO]dMdOħ Z\KMc U^¸\O ]Z\dcTKĥcLc
_^\dcWKXS_YNZYaSONXSOQYZYdSYW_Md_TXYļMSSdKZYLSOQKĥcLc]OXXYļMSZ\KMYaXSUKdaĥK]dMdKa
XYMcMdcaZYWSO]dMdOXSKMRLOdNY]^ýZ_ļaSK^ĥKXK^_\KVXOQY.Y^cMRMdK]ZYa]dOMRXSO]^Y]YaKXY
YļaSO^VOXSOY]dO\YUSWaSNWSOļaSK^ĥKLSKĥOQYAXYacMR_\déNdOXSKMRYļaSO^VOXSYacMRZ\¸L_TO]Sý
aZ\YaKNdKëaSýU]dc_NdSKĥļaSK^ĥKddKU\O]_LK\acXSOLSO]USOTSdSOVYXOTMdcVSYNĥ_QYļMSKMR]^cW_luj¹cych szlak siatkówkowo-podwzgórzowy ludzi. Praktycznie chodzi o ustalenie takiego rozk³adu
aSNWYaOQYļaSK^ĥKdS]^Y^XcW_NdSKĥOWļaSK^ĥKXSOLSO]USOQYU^¸\O]Z\dcTKTéMacUYXcaKXS_Z\KMc
XKac]YUSWZYdSYWSOMd_TXYļMSXSOWSKĥKLcXOQK^caXOQYaZĥca_XKdN\YaSO
=ĥYaKUV_MdYaO$YļaSO^VOXSOZYWSO]dMdOħZ\KMc\YdUĥKNaSNWYacļaSK^ĥKMd_TXYļë]OXXYļë

3WZKM^YPK\^SPSMSKVVSQR^]ZOM^\KVMRK\KM^O\S]^SM]YXNS_\XKVKM^S`S^cKXN]VOOZSXO]]VO`OVYP]RSP^aY\UO\]
Light is not only part of the vision process but it also controls the secretion of sleep and thermoregulation
hormones. It also influences the level of vigilance and cognitive performance. In addition to that impact of
light on the human body, there is also some risk of photochemical damage of the retina, especially by blue
light, which has the strongest influence on melatonin secretion. Artificial lighting of different spectral distribution characteristics can affect human psychophysiology and health. Current research aims at developing
such lighting solutions for work-room lighting that would allow workers to maintain an appropriate level of
vigilance and, therefore, prevent sleepiness, especially at night or in places devoid of natural light. So far, white
light with a broad spectrum was most common; however, the latest trend is to use blue and green light with
bands stimulating retino-hypothalamic tracts. In practice, the point is to establish such a spectral distribution
of light, with significant contribution of blue light, which would to allow workers to work with high vigilance
and, at the same time, would not to have a negative impact on their health.
5OcaY\N]$aY\U\YYWVSQR^SXQ]ZOM^\KVVSQR^NS]^\SL_^SYX`SQSVKXMO]VOOZSXO]]
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¯ywe organizmy maj¹ jedn¹ cechê wspólXé TOŜOVS MRYNdS Y dNYVXYļë NY \OKQYaKXSK
XKLYNŚMOļaSO^VXO$WONSK^Y\KWSa]dc]^USMR
reakcji fotobiologicznych s¹ cz¹steczki orQKXSMdXO U^¸\O aMRĥKXSKTé UaKX^c ļaSK^ĥK
i ulegaj¹ zmianom fizykochemicznym wywo³uj¹cym w organizmie szeroki zakres reakcji
fizjologicznych. Wyniki badañ naukowych
ZYUKd_TédKļŜOļaSK^ĥY_MdO]^XSMdcXSO^cVUY
w procesie widzenia, ale tak¿e w regulacji
wydzielania hormonów, snu, termoregulacji,
K^KUŜOaZĥcaKXKZYdSYWMd_TXYļMSSP_XUMTO
ZYdXKaMdOEG

Synchronizacja czasowa procesów
ŜcMSYacMRdNYLYacWMcUVOW
ļaSK^ĥYMSOWXYļë
Struktur¹ odpowiedzialn¹ za wewnêtrzn¹
czasow¹ synchronizacjê procesów ¿ycioacMR MdĥYaSOUK NY]^Y]YaKXé NY ļ\YNYaSskowych wyznaczników czasu, czyli doby
astronomicznej, s¹ dwa skupiska neuronów,
zwane j¹drami nadskrzy¿owaniowymi (SCN
– suprachiasmatic nukleus), znajduj¹ce siê
u podstawy podwzgórza ludzkiego mózgu.
3XPY\WKMTK Y XKZ\dOWSOXXYļMS NXSK S XYMc
NYMSO\KNY=-8N\YQéad\YUYaédKZYļ\ONnictwem komórek zwojowych siatkówki,
dKaSO\KTéMcMR a\KŜVSaO XK ļaSK^ĥY LSKĥUY
z grupy opsyn–melanopsynê. W odpowiedzi
XK ļaSK^ĥY dKMRYNdS KU^caKMTK WOVKXYZsyny i przekazanie informacji, dziêki której
komórki SCN rozpoczynaj¹ „odmierzanie”
kolejnej doby. Melanopsyna zaanga¿owana
TO]^^KUŜOa\OQ_VKMTý]dO\YUYļMSŚ\OXSMcYUK
4OT NdSKĥKXSO XSO WK LOdZYļ\ONXSOQY daSédku z procesem widzenia. Dla znajduj¹cego
siê w podwzgórzu gruczo³u dokrewnego

TECHNIKA BEZPIECZEÑSTWA

światło

AZĥcaļaSK^ĥKXK]Z\KaXYļë_Wc]ĥYaé

melatonina

noc

1 000 - 2 500 lx

dzień

<c]DKVOŜXYļëWSýNdcOU]ZYdcMTéXKļaSK^ĥYSacNdSOVKXSOWWOVK^YXSXc
0SQ>RO\OVK^SYX]RSZLO^aOOXObZY]_\O^YVSQR^KXNWOVK^YXSX]OM\O^SYX
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Długość fali (nm)

340-360 nm
maksymalne
wchłanianie in vitro
dla melanopsyny

450-550 nm

(Melyani wsp. 2005)

<c]AdQVýNXO]U_^OMdXYļMSaSNWYaOMd_ĥYļMS^\dOMR\YNdKT¸aMdYZU¸a^cZ_=7S6XKWYXYMR\YWK^cMdXé]^cW_VKMTý
Ś\¸NĥY$R^^Z$ZVaSUSZONSKY\QaSUSASNdOXSOILK\aXO
0SQ<OVK^S`O]ZOM^\KV]OX]S^S`S^cYP^R\OO^cZO]YPMYXO]=76^YWYXYMR\YWK^SM]^SW_VK^SYX

p ]dc]dcXUS p L\KU ļaSK^ĥK MdcVS MSOWXYļë
jest sygna³em do produkcji hormonu: melatoniny. Wydzielana do krwiobiegu melatonina
informuje organizm o prze¿ywaniu procesów
przypadaj¹cych na porê nocn¹, jak np. sen.
Nastêpuje wtedy obni¿enie temperatury
g³êbokiej cia³a, spowolnienie rytmu serca
czy przyspieszenie procesów regeneracyjnych

np. naskórka, dziêki intensyfikacji podzia³ów
komórkowych (rys. 1.).
3VYļë ļaSK^ĥK acWKQKXK NY ^ĥ_WSOXSK
produkcji melatoniny jest zró¿nicowana osobXSMdYY\KddKVOŜcYNSX^OX]caXYļMSSNĥ_QYļMS
fali. Na t³umienie melatoniny wp³ywa tak¿e
aMdOļXSOT]dKOU]ZYdcMTKXKļaSK^ĥYdK\¸aXY
U\¸^UYTKUSNĥ_QYMdK]YaKEG

.VK MdĥYaSOUK dKU\O] Nĥ_QYļMS PKVS ļaSKt³a widzialnego to 380-780 nm. Jednak
najsilniejsz¹ stymulacjê reakcji oko³odoboacMR S XO_\YRY\WYXKVXcMR acaSO\K ļaSK^ĥY
z obszaru widma pomiêdzy 450 i 550 nm
EG ĻaSK^ĥY WYXYMR\YWK^cMdXO acaYĥ_TéMO
najsilniejsze lub najd³u¿ej trwaj¹ce reakcje
ZYdKad\YUYaO _ V_NdS WK dKU\O] Nĥ_QYļMS
PKVS ZYWSýNdc  " XWA\KŜVSaYļë PY^Y\OMOZ^Y\¸a XK ^Y ļaSK^ĥY ^\aK U\¸MOT XSŜ
MKĥUYaS^K WKU]cWKVXK a\KŜVSaYļë ]c]^OW_
fotopowego i nie ma zwi¹zku z maksymaln¹
a\KŜVSaYļMSé UVK]cMdXcMR PY^Y\OMOZ^Y\¸a
(prêciki ok. 505 nm), czopki-S (niebieski) –
420-440 nm, czopki-M (zielony) – 534-555
nm, czopki-L (czerwony) – 564-580 nm,
a efekt widoczny jest po up³ywie znacznie
Nĥ_Ŝ]dOQYMdK]_E!G\c]
Odkryty w 2000 r. pi¹ty fotoreceptor –
melanopsyna, znajduj¹cy siê w komórkach
daYTYacMR]SK^U¸aUSE"GacUKd_TOa\KŜVSaYļë
XK ļaSK^ĥY Y Nĥ_QYļMS LK\NdSOT Z\dO]_XSý^OT
a USO\_XU_ _V^\KPSYVO^_ E#G ? MdĥYaSOUK
rogówka, ciecz wodnista i cia³o szkliste transWS^_Té Z\KaSO  aSNdSKVXcMR S _V^\KPSYVO^YacMR NY  XW Nĥ_QYļMS PKVS ļaSK^ĥK
z pewnymi ograniczeniami zwi¹zanymi z wieUSOW:YXKN^YOPOU^caXYļëLYNŚMKļaSO^VXOQY
w regulacji oko³odobowej zale¿y tak¿e od:
ZK\KWO^\¸aPSdcMdXcMRŚ\¸NĥKļaSK^ĥK
ļaSKNYWOQYSYN\_MRYaOQYdKMRYaKXSK
]Sýa]^Y]_XU_NYŚ\¸NĥKļaSK^ĥK
 ^\KX]N_UMTS ļaSK^ĥK ZYZ\dOd Ś\OXSMý
SYļ\YNUSad\YU_NY]SK^U¸aUS
a\KŜVSaYļMSPY^Y\OMOZ^Y\¸aXKNĥ_QYļëPKVS
5) rozmieszczenia fotoreceptorów,
dNYVXYļMSXO\a¸aNYSX^OQ\KMTSLYNŚM¸a
aMdK]SOSZ\dO]^\dOXSEG
W 2007 r. przeprowadzono badania w celu
ustalenia wp³ywu na funkcjê mózgu cz³owieka
U\¸^UY^\aKĥOT]OU]ZYdcMTSXKļaSK^ĥYWYXYchromatyczne – fioletowe (430 nm), niebieskie
!XWSdSOVYXO!XWY^OT]KWOTQý]^YļMS
strumienia fotonów (1013 ph/cm2/s). Podczas
OU]ZYdcMTSXKļaSK^ĥY_MdO]^XSMcacUYXcaKVS
zadanie pamiêciowe. Wykazano, ¿e g³ównie
ļaSK^ĥYXSOLSO]USOacaYĥcaKĥY\OKUMTOa^KUSMR
obszarach mózgu, jak pieñ i wzgórze, czyli
w najwa¿niejszych strukturach odpowiedzialXcMRdKSX^O\KUMTOWSýNdcMd_TXYļMSéSP_XUMTé
ZYdXKaMdé_V_NdSE!G
Kolejne badania mia³y na celu sprawdzenie,
Mdc OU]ZYdcMTK XK ļaSK^ĥY XSOLSO]USO S dSOlone moduluje reakcje mózgu na s³uchow¹
stymulacjê emocjonaln¹. Przeprowadzono
je z zastosowaniem funkcjonalnego rezonansu
magnetycznego (fMRI) i stwierdzono, ¿e krótUK OU]ZYdcMTK XK ļaSK^ĥY XSOLSO]USO ZYNMdK]
Z\dO^aK\dKXSK OWYMTYXKVXcMR LYNŚM¸a
s³uchowych wp³ywa bardziej na emocjonalne
\OKUMTOW¸dQ_XSŜOU]ZYdcMTKXKļaSK^ĥYdSO-
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VYXO/U]ZYdcMTKXKļaSK^ĥYXSOLSO]USOadWKMXSKĥKP_XUMTYXKVXéĥéMdXYļëWSýNdcYL]dK\OW
g³osowym kory skroniowej mózgu, j¹drem
migda³owatym i podwzgórzem, co oznacza,
¿e emocjonalne pobudzenie tych obszarów
mózgu zale¿y zarówno od informacji przekazywanych z obszaru g³osowego, jak i od cha\KU^O\c]^cUSaSNWYaOTļaSK^ĥKaY^YMdOXS_EG

>\OXNcaNYLY\dOYļaSO^VOXSK
stanowisk osób pracuj¹cych w nocy
W ostatnich latach by³y i s¹ nadal prowadzone badania maj¹ce na celu znalezienie
^KUSMR \YdaSédKħ YļaSO^VOXSK ZYWSO]dMdOħ
pracy, które sprzyja³yby utrzymaniu odpoaSONXSOQYZYdSYW_Md_TXYļMSSdKZYLSOQKĥcLc
]OXXYļMS Z\KMYaXSUK daĥK]dMdK QNc ackonuje on pracê w porze nocy, czy w porze
NXSKaZYWSO]dMdOXSKMRLOdNY]^ýZ_ļaSK^ĥK
naturalnego. Dotychczas powszechnie stosoaKXYYļaSO^VOXSOY]dO\YUSWaSNWSOļaSK^ĥK
LSKĥOQYAXYacMR_\déNdOXSKMRYļaSO^VOXSYacMRZ\¸L_TO]SýaZ\YaKNdKëaSýU]dc_NdSKĥ
ļaSK^ĥKddKU\O]_LK\acXSOLSO]USOTSdSOVYXOT
MdcVS ļaSK^ĥK Y Nĥ_QYļMSKMR ]^cW_V_TéMcMR
szlak siatkówkowo-podwzgórzowy ludzi.
Praktycznie chodzi o ustalenie optymalnej
WSO]dKXUS Nĥ_QYļMS PKV MdcVS ^KUSOT U^¸\K
sprzyjaj¹c wykonywaniu pracy na odpowiedXSYac]YUSWZYdSYWSOTKUYļMSXSOWSKĥKLcXOgatywnego wp³ywu na zdrowie pracownika.
?aKŜK ]Sý ŜO dc]U_TéMK XK ZYZ_VK\XYļMS
technologia LED pozwala na zastosowanie
rozwi¹zañ, które umo¿liwi³yby dostosowanie
OU]ZYdcMTSXKļaSK^ĥYNYSXNcaSN_KVXcMRZYtrzeb pracownika. Idealne by³oby urz¹dzenie
WKĥO Z\dOXYļXO acQYNXO NY XY]dOXSK
dK]SVKXO d LK^O\SS OWS^_TéMO ļaSK^ĥY Y SX^OX]caXYļMS XSOacaYĥ_TéMOT Nc]UYWPY\^_ YMd_
EG 8K ļaSOMSO ^O]^YaKXO ]é ^KUSO \YdaSézania, jak np. LED-y umieszczone na daszku
MdKZUS Z\KMYaXSUK ZYNļaSO^VYXO YU_VK\c
XSO YZ^cMdXO Mdc UYV_WXK YļaSO^VOXSYaK
odpowiednio ustawiona na stanowisku pracy.
=^YZSOħZ\dcNK^XYļMS^cMR_\déNdOħYMOXSKXc
jest na podstawie wyników badañ naukoacMR Z\YaKNdYXcMR XKTMdýļMSOT d _NdSKĥOW
pracowników zmianowych. Ich g³ówny cel
^Y Z\dONO a]dc]^USW YMOXK aZĥca_ ļaSK^ĥK
XKZYdSYWMd_TXYļMSY]¸LZ\KM_TéMcMRaXYMc
a szczególnie miêdzy godzinami 24:00-05:00,
USONc ^Y ZYdSYW ]Z\KaXYļMS _Wc]ĥYaOT
S PSdcMdXOT Y]SéQK NYLYaO WSXSW_W EG
Szczególn¹ uwagê skupia siê te¿ na pracownikach starszych (powy¿ej 45 lat) ze wzglêdu
na zwiêkszone ryzyko pope³nienia przez nich
LĥýN_EGAQ\_ZSO^OTXKXK^_\KVXOaKRKXSK
NYLYaO]Z\KaXYļMSZ]cMRYPSdcMdXOTXKUĥKNK
]SýYLXSŜYXcZYdSYWMd_TXYļMS]ZYaYNYaKXc
narastaj¹cymi z wiekiem problemami ze snem
czy problemami zdrowotnymi zwi¹zanymi
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>KLOVK?\déNdOXSKYļaSO^VOXSYaOacUY\dc]^_TéMO^OMRXYVYQSý6/.dK]^Y]YaKXOaLKNKXSKMREGaMOV_YMOXcaZĥca_ļaSK^ĥKY\¸ŜXOTNĥ_QYļMSPKVSXK]OXXYļëZYdSYWWOVK^YXSXcSZ\dO]_XSýMSOPKdYaO\c^W_KU^caXYļMSNYLYaOT
pracownika nocnego
>KLVO6/.VSQR^SXQNO`SMO]_]ONSX\O]OK\MREG^YO`KV_K^O^ROSWZKM^YPVSQR^aK`O]YP`K\SY_]VOXQ^RYX]VOOZSXO]]
VO`OVYPWOVK^YXSXKXN^ROZRK]O]RSP^YPKXSQR^aY\UO\]NS_\XKVKM^S`S^c
Umiejscowienie
Ś\¸NĥKļaSK^ĥK

-RK\KU^O\c]^cUKŚ\¸NĥKļaSK^ĥKSZY\KOU]ZYdcMTS

Lampa VSQR^LYYU

ļaSK^ĥYXSOLSO]USOpWKU]SW_WOWS]TSȜmax = 465 nm
XK^ýŜOXSOYļaSO^VOXSKVb
kilka rzêdów diod LED
_MdO]^XSMc]SONdSOVSZ\dONVKWZé^KUŜOSMRYMdcdXKTNYaKĥc]SýaYNVOQĥYļMS MWYNŚ\¸NĥKļaSK^ĥK
ekspozycja: 2 godziny 24:00-02:00

Okulary LED

ļaSK^ĥYdSOVYXYXSOLSO]USOWYXYMR\YWK^cMdXOXW
XK^ýŜOXSOYļaSO^VOXSKVb
wyposa¿enie: okulary nieoptyczne z 2 diodami LED, umieszczonymi nad ka¿dym okiem,
aYNVOQĥYļMSWWYNYUK
ekspozycja: 2 godziny 24:00-02:00

ASOŜKļaSO^VXK
(light tower)

ļaSK^ĥYdSOVYXOpWKU]SW_WOWS]TSȜmax = 500 nm
XK^ýŜOXSOYļaSO^VOXSKVb
NaSOaSOŜO]UĥKNKTéMO]SýdļaSO^V¸aOUpZYTONXOTXKaSOŜý%ac]YUYļëUKŜNOTaSOŜcp
ok. 45 cm
XK^ýŜOXSOYļaSO^VOXSKXKZYdSYWSOYMd_YUYĥYVb
ekspozycja: 2 godziny od 24:00-02:00

Czapka z
daszkiem
ļaSO^VXcW

ļaSK^ĥYdSOVYXOWYXYMR\YWK^cMdXOXW
XK^ýŜOXSOYļaSO^VOXSK"Vb
MdKZUK WK ^\dc NSYNc 6/. XKN UKŜNcW YUSOW dXKTN_TéMO ]Sý a YNVOQĥYļMS YUYĥY  MW
od oczu
ekspozycja: 2godziny 24:00-02:00

d_UĥKNOW^\KaSOXXcW_UĥKNOWU\éŜOXSKLéNŚ
zaburzeniami metabolizmu.
W tabeli 1. zestawiono przyk³ady urz¹dzeñ
dOWS]TéļaSK^ĥKWYXYMR\YWK^cMdXOQYY\¸ŜXOTNĥ_QYļMSPKVSdK]^Y]YaKXcMRaLKNKXSKMR
naukowych pod k¹tem wp³ywu na poziom
]OXXYļMS Y\Kd Z\dO]_XSýMSO PKdYaO \c^WSUS
oko³odobowej.
Wykazano, ¿e wszystkie cztery urz¹dzenia,
WSWY \¸ŜXSM a SX^OX]caXYļMS OWS^YaKXOQY
ļaSK^ĥKY\KdNĥ_QYļMSPKVSaZĥcaKĥcUY\dc]^XSO
XK ZYdSYW Md_TXYļMS S YQ\KXSMdKĥc ]OXXYļë
powodowa³y t³umienie produkcji melatoniny
Y\KdYZ¸ŚXSOXSOPKdYaO\c^WSUSYUYĥYNYLYaOT
\c^W_ KU^caXYļMS ^OWZO\K^_\c QĥýLYUSOT
Z\dcMdcWaSOŜKļaSO^VXKY\KdMdKZUKdNK]dUSOW ļaSO^VXcW Lcĥc LK\NdSOT ]U_^OMdXO XSŜ
lampa VSQR^LYYU oraz okulary LED.
Lampa VSQR^LYYU oraz okulary LED by³y poNYLXOZYNadQVýNOWSX^OX]caXYļMSOWS^YaKXOQYļaSK^ĥKVbXKZYdSYWSOYMd_VOMd
\¸ŜXSĥc]SýdKU\O]OWaSNWYacWļaSK^ĥKU^¸\O
w przypadku lampy lightbook osi¹ga³o Ȝmax =
 XWdKļYU_VK\c6/.OWS^YaKĥc^cVUYļaSK^ĥYWYXYMR\YWK^cMdXOXWASOŜKļaSO^VXK
(Ȝmax'XWY\KdMdKZUKdYļaSO^VOXSOW
w daszku (505 nm) by³y zupe³nie odmienne
ZYN adQVýNOW SX^OX]caXYļMS OWS^YaKXOQY
ļaSK^ĥK aSOŜK ļaSO^VXK p  Vb MdKZUK
dYļaSO^VOXSOWaNK]dU_p"VbEG
/POU^dWXSOT]dOXSK ]OXXYļMS Mdc ZYZ\Kac
Md_TXYļMSaYNXSO]SOXS_NYaK\_XU¸aUYX^\Ylnych bez ekspozycji uzyskano przy ekspozycji
XK ļaSK^ĥY OWS^YaKXO dO Ś\¸NOĥ _WSO]dMdYXcMR a VKWZSO VSQR^LYYU aSOŜc ļaSO^VXOT
i w daszku czapki, lecz nie przy zastosowaniu
YU_VK\¸a6/.EG

AZĥcaļaSK^ĥK]d^_MdXOQY
XKZYdSYWMd_TXYļMS
W wyniku badañ naukowych prowadzoXcMR XK ļaSOMSO acUKdKXY ŜO aSOMdY\XK
OU]ZYdcMTKXKļaSK^ĥY]d^_MdXOdYQ\KXSMdYXé
LK\aéXSOLSO]UéWYŜO]Z\dcTKëdaSýU]dYXOT
produkcji endogennej melatoniny w nocy,
ZYZ\KaSKTéM^cW]KWcWTKUYļë]X_XYMXOQY
=^KXYaSTONXYMdOļXSOZ\YLVOWNVKZ\KM_TéMcMR
w porze nocy, u których wysokie stê¿enie meVK^YXSXcYdXKMdKdaSýU]dYXé]OXXYļë_^\_Nniaj¹c¹ koncentracjê na wykonywanej czynXYļMSDaSýU]dYXOW_ZYdSYWYaSWOVK^YXSXc
^YaK\dc]dcLYaSOWacŜ]dcZYdSYW]OXXYļMS
gorsza koordynacja wzrokowo-ruchowa,
czy wyd³u¿ony czas reakcji, co w konsekwencji
zwiêksza ryzyko pope³nienia b³êdu.
DK]^Y]YaKXSOXYMXOTOU]ZYdcMTSXKļaSK^ĥY
YXK^ýŜOXS_SLK\aSOZYaYN_TéMcMRMdýļMSYaO
lub nawet ca³kowite zahamowanie wydzielania
melatoniny wp³ywa wprawdzie na poprawê
Md_TXYļMSVOMdTO]^_dXKXOdKTONOXdMdcXXSków zwiêkszonego ryzyka chorób nowotwo\YacMRaļ\¸NZ\KM_TéMcMRa]c]^OWSOdWSKXYacWdXYMéEGDK^OWļaSK^ĥYadKVOŜXYļMS
od posiadanej charakterystyki i pory ekspozycji
WYŜOXKZ\KM_TéMcMRaXYMcacaSO\KëOPOU^
korzystny lub niekorzystny w aspekcie zdrowia
S LOdZSOMdOħ]^aK Z\KMc EG :Y]d_USaKXSO
kompromisu polega miêdzy innymi na odZYaSONXSWNYLY\dOZK\KWO^\¸aYļaSO^VOXSK
stosowanego na stanowiskach pracy1.
1
Mechanizmy dzia³ania kancerogennego pracy nocnej s¹
nadal przedmiotem licznych badañ, takich jak chocia¿by
“Lighting for the Human Circadian Clock. Recent Research
Indicates That Lighting Has Become a Public Health Issue”
autorstwa S.M. Pauley, których celem jest pog³ebiona
KXKVSdKWSX\YVSļaSK^ĥKaXYMcSWOVK^YXSXc

TECHNIKA BEZPIECZEÑSTWA

>KLOVK  :\dcUĥKNc \YNdKT¸a ļaSK^ĥK dK]^Y]YaKXOQY a LKNKXSKMR XK_UYacMR Z\YaKNdYXcMR ZYN Ué^OW aZĥca_
ļaSK^ĥK]d^_MdXOQYXKKU^caXYļëNYLYaéSZYdSYWMd_TXYļMS]OXXYļëK^KUŜOdN\YaSOZ\KM_TéMcMRaZY\dOXYMXOT
>KLVO/bKWZVO]YP^cZO]YPVSQR^_]ONSX\O]OK\MRMYXN_M^ON^YO`KV_K^O^ROSWZKM^YPVSQR^YXNS_\XKVKM^S`S^cK]aOVV
K]YX^ROVO`OVYP`SQSVKXMO]VOOZSXO]]KXNYXXSQR^aY\UO\]ROKV^R
Autorzy

Rok
badañ

Krótki opis wyników badañ

A\SQR^Sa]ZEG

2001

Krótsze fale (470, 497 i 525 nm) lepiej t³umi¹ produkcjê melatoniny; najlepiej
YNĥ_QYļMS#!XW

A\SQR^Sa]ZEG

2004

8KTaSýU]dOZ\dc]ZSO]dOXSOPKdcKU^caXYļMSYUYĥYNYLYaOTXK]^ýZ_TOZ\dcOU]ZYdcMTSXKļaSK^ĥY!XW

>RKZKXSa]ZEG
,\KSXK\NSa]ZEG

2001
2005

Maksymalne t³umienie produkcji melatoniny uzyskuje siê przy oko³o 460–470 nm.

<YLO\^]EG

2005

8SOYNZYaSONXSKOU]ZYdcMTKXKļaSK^ĥYaXYMc]^aK\dKaSýU]dO\cdcUY^cZ¸a
nowotworów zale¿nych od hormonów steroidowych (np. sutka i prostaty).

<O`OVVSa]ZE"G

2007

ĻaSK^ĥYNdSKĥKTéMOXKMdYZUS^cZ_=aZĥcaKXKZYdSYWXK]^\YT_Md_TXYļMSXK^Ymiast efekt przesuniêcia fazowego jest zdominowany przez melanopsynê.

2007

/U]ZYdcMTKXKļaSK^ĥYWYXYMR\YWK^cMdXOXSOLSO]USO!XWY]¸Ld]cXN\YWOW
YZ¸ŚXSYXOTPKdc]X_\KXYXK^cMRWSK]^ZYZ\dOL_NdOXS_,KNKXSOacUYXKXYdSWé
Z\dc ZYdSYWKMR ļaSK^ĥK ZY\KXXOQY & V_b a ZYWSO]dMdOXSKMR dKWUXSý^cMR
DK]^Y]YaKXY Z\dOXYļXO Ś\¸NĥYļaSK^ĥKd6/.KWSZ\dcWYMYaKXcWS NYNYVXOT
MdýļMSYZ\KacYU_VK\¸a]USO\YaKXcWSa]^\YXýYMd_YNVOQĥYļëNYZYaSO\dMRXS
rogówki oko³o 15 mm). Stwierdzono przyspieszenie pocz¹tku snu przeciêtnie o 70
min i prawie 2-godzinne skrócenie czasu snu ca³kowitego.

2009

2-godzinna, przerywana ekspozycja starszych mê¿czyzn na monochromatyczXOļaSK^ĥYaSXNcaSN_KVXSOYU\OļVYXcWMdK]SODK]^Y]YaKXYļaSK^ĥYXSOLSO]USO
(Ȝmax = 456 nm) oraz zielone (Ȝmax '"XWNVKQý]^YļMSPY^YX_ b13 fotonów/cm2/sek.
:YOU]ZYdcMTSXKXSOLSO]USOļaSK^ĥY]_LSOU^caXcZYdSYWMd_TXYļMS]^K\]dcMRWýŜMdcdXLcĥdXKMdéMYXSŜ]dcXSŜWĥYN]dcMR/U]ZYdcMTKXKdSOVYXOļaSK^ĥYaZĥcaKĥK
aTONXKUYacW]^YZXS_XKZYdSYW]OXXYļMSSXK]^\YT_Y]¸LWĥYNcMRS]^K\]dcMR
wiekiem. Zarówno u m³odych, jak i starszych stwierdzono wiêksze przyspieszenie
PKdYaOa\OKUMTSXKXSOLSO]USOļaSK^ĥYXSŜXKdSOVYXO

2010

/U]ZYdcMTKZSOVýQXSK\OUXKXYMXcWNcŜ_\dOXKļaSK^ĥYLSKĥOVbZYNMdK]
Na¸MR Z\dO\a$ $ p %  S$ p$ Y\Kd XK Z\dcëWSYXO ļaSK^ĥY.37
 V_b a ZYdY]^KĥcMR QYNdSXKMR Z\dOd  UYVOTXO ^cQYNXSO ĻaSK^ĥY dKWYX^YaKXO LcĥY XK ]_ÐMSO _Ŝc^Y VKWZ Ñ_Y\O]MOXMcTXcMR ^OWZO\K^_\K LK\aYaK$
56KWZcQOXO\YaKĥcļaSK^ĥYļ\ONXSYV_bXKZYdSYWSOYMd_]SONdéMOT
osoby.
DK]^Y]YaKXSO LK\NdY TK]XOQY ļaSK^ĥK Z\dOd  WSX_^ Z\dON Z¸ĥXYMé $
22:00), a nastêpnie we wczesnych godzinach porannych (3:15-04:00) zwiêksza
Md_TXYļëS^OWZO\K^_\ýMSKĥKZSOVýQXSK\OU

6KMUSa]ZE G

=VO^^OXSa]ZEG

5KUYYOSSa]ZEG

9ZS]KXO aMdOļXSOT Md^O\c _\déNdOXSK
YļaSO^VOXSYaO ZYaYNYaKĥc ^ĥ_WSOXSO Z\Ydukcji melatoniny. Wp³ywa³y te¿ na korzystne
NVK Z\KMYaXSUK XYMXOQY YZ¸ŚXSOXSO PKdYaO
\c^WSUS YUYĥYNYLYaOT MRYë YLK ^O OPOU^c
XSO Lcĥc TONXKUYaO QNcŜ aSOŜK ļaSO^VXK
Y\Kd MdKZUK d YļaSO^VOXSOW a NK]dU_ Lcĥc
bardziej skuteczne ni¿ lampa lightbook oraz
okulary LED. Ma to swoje uzasadnienie w tym,
¿e urz¹dzenia ró¿ni³y siê znacznie pod wzglêNOWSX^OX]caXYļMSOWS^YaKXOQYļaSK^ĥKY\Kd
Nĥ_QYļMSPKVSZ\YWSOXSYaKXSK6KWZKVSQR^LYYU
oraz okulary LED by³y podobne pod wzglêdem
SX^OX]caXYļMSOWS^YaKXOQYļaSK^ĥKVb
na poziomie oczu). Maksymalna emisja lampy
lightbook wynosi³a 465 nm z szerok¹ koñcow¹
emisj¹ w d³u¿szych falach, natomiast okulary
LED emitowa³y jedynie monochromatyczne
ļaSK^ĥY \dýN_  XW ,K\NdY dK]UKU_TéMc
zdaniem prowadz¹cych badania okaza³ siê
PKU^ ŜO aSOŜK ļaSO^VXK ]ZYaYNYaKĥK XKTaSýU]dOVSMdLYaYYZ¸ŚXSOXSOPKdYaOZYWSWY
^OQYŜOOWS]TKļaSK^ĥKa^cW_\déNdOXS_LcĥK
mniej intensywna ni¿ w czapce z daszkiem.

Stwierdzono na tej podstawie, ¿e ani t³umienie
produkcji melatoniny, ani zmiany faz rytmów
oko³odobowych nie s¹ funkcjami liniowymi
SX^OX]caXYļMSļaSK^ĥKXKaO^Z\dcZYNYLXcMR
Nĥ_QYļMSKMRPKVEG
4ONXédWYŜVSacMRRSZY^OdTO]^^YŜOļaSK^ĥYYWXSOT]dOTTK]U\KaYļMSacaYĥ_TOaSýU]dO
\Yd]dO\dOXSO Ś\OXSM XK^YWSK]^ OPOU^OW OU]ZYdcMTSXKTK]XOļaSK^ĥYTO]^daýŜOXSOŚ\OXSM
8SO acTKļXSK ^Y TONXKU NVKMdOQY ļaSK^ĥY
Y WXSOT]dOT SX^OX]caXYļMS Ȝmax = 500 nm
aSOŜKļaSO^VXKXK^ýŜOXSOYļaSO^VOXSKVb
WYŜO Lcë \¸aXSO V_L LK\NdSOT ]U_^OMdXO
aZYNXY]dOXS_ZYdSYW_Md_TXYļMSaZY\¸aXKXS_dOdXKMdXSOSX^OX]caXSOT]dcWļaSK^ĥOW
emitowanym przez diody LED zamontowanej
aNK]dU_MdKZUSXWXK^ýŜOXSOYļaSOtlenia 8000 lx). Prawdopodobnym wyt³umaMdOXSOWWYŜOLcë]_LSOU^caXSOYNMd_aKXc
dyskomfort widzenia zwi¹zany z ekspozycj¹
XK SX^OX]caXO ļaSK^ĥY MdKZUS d NK]dUSOW
wywo³uj¹cy tendencje do zamykania oczu,
_XSUKXSOZK^\dOXSKXKļaSK^ĥYSMdý]^]dOW\_QKXSOZYaSOUKWSZK^\dOXSOaN¸ĥZYdKŚ\¸NĥY

ļaSK^ĥK 8OQK^caXcW OPOU^OW OU]ZYdcMTS
XKdLc^TK]U\KaOļaSK^ĥYWYŜOLcëNc]UYWPY\^
obserwowany po jej zakoñczeniu, polegaj¹cy
np. na problemach z widzeniem monitora
czy czytaniem tekstu. St¹d uzasadniona
]_QO]^SKLcaLKNKXSKMRZYdSYW_Md_TXYļMS
ZYOU]ZYdcMTSXKļaSK^ĥYY\¸ŜXcMRMRK\KU^O\c]^cUKMRYZ\¸MddKNKħad\YUYacMR]^Y]YaKë
zadania s³uchowe.

AZĥcaļaSK^ĥKXKZYdSYWMd_TXYļMS
adKVOŜXYļMSYNaSOU_
Wraz z wiekiem postêpuje proces starzenia
siê zmys³ów cz³owieka, w tym narz¹du wzroku.
9LXSŜK ]Sý ]Z\KaXYļë acUYXcaKXSK dKNKħ
umys³owych i fizycznych. Nie s¹ to zjawiska
przebiegaj¹ce równolegle, st¹d ró¿ne osoby
WYQé Lcë ZY]^\dOQKXO Z\dOd Y^YMdOXSO TKUY
„m³ode” lub „stare” mimo takiego samego
wieku metrykalnego. Ca³kiem odmienna mo¿e
Lcë]_LSOU^caXKYMOXKi]^K\YļMSnZ\dOdY]YLc
w tym samym wieku.
Uwa¿a siê, ¿e ze wzglêdu na zmiany, jakie
z wiekiem zachodz¹ w obrêbie narz¹du wzroU_MdĥYaSOUKYQ\YWXOdXKMdOXSOWYŜOWSOë
aĥKļMSacNYL¸\YļaSO^VOXSKXK]^KXYaS]UKMR
Z\KMc Y]¸L ]^K\]dcMR EG ĻaSK^ĥY ]d^_MdXO
o odpowiednio dobranych parametrach mo¿e
pomóc w uzyskaniu wy¿szego poziomu sprawXYļMS _Wc]ĥYaOT WYŜO UY\dc]^XSO aZĥcXéë
XK ZYdSYW Md_TXYļMS S YQ\KXSMdcë ]OXXYļë
Y]¸L ]^K\]dcMR daĥK]dMdK ŚVO ]cZSKTéMcMR
noc¹ i pracuj¹cych z ograniczonym dostêpem
ļaSK^ĥKNdSOXXOQYSaXYMcE !
W badaniach laboratoryjnych z udzia³em
m³odych (ok. 23 lata) i starszych (ok. 65 lat)
dN\YacMR WýŜMdcdX YMOXSKXY ]U_^OMdXYļë
XSOLSO]USOQY ļaSK^ĥK a ZYZ\KaSO Md_TXYļMS
i nastroju oraz jego wp³yw na przesuniêcie fazowe zegara oko³odobowego. Przypuszczano,
¿e u osób starszych wiekiem jest ono mniejsze
ni¿ u m³odych. W obu grupach oceniano wp³yw
ļaSK^ĥK XSOLSO]USOQY Y U\¸^USOT Nĥ_QYļMS PKVS
(Ȝmax'  XW S dSOVYXOQY Y ļ\ONXSOT Nĥ_QYļMS PKVS Ȝmax '" XW XK ZYdSYW Md_TXYļMS
i nastroju. Zastosowano 2-godzinn¹ przerywan¹ ekspozycjê na monochromatyczne
ļaSK^ĥY ZY USVU_ QYNdSXKMR Z\dOLcaKXSK
a ZYWSO]dMdOXS_ Y Z\dcëWSYXcW ļaSO^VO
czyli po rozpoczêciu wydzielania melatoniny.
Porównanie wyników poziomu subiektywnej
Md_TXYļMS]OXXYļMSY\KdXK]^\YT_YMOXSKXcMR
przed, w trakcie i po ok. 5 godzinach od eksZYdcMTSXKļaSK^ĥYZYdaYVSĥcacaXSY]UYaKë
ŜOZYOU]ZYdcMTSXKXSOLSO]USOļaSK^ĥYZYdSYW
]_LSOU^caXOT Md_TXYļMS ]^K\]dcMR WýŜMdcdX
jest istotnie ni¿szy ni¿ m³odych. Ekspozycja
XKXSOLSO]USOļaSK^ĥYZYaYN_TOdXKMdXéZYprawê subiektywnego nastroju w porównaniu
z tym, jaki odczuwany jest przed zastosowaXSOW ļaSK^ĥK DaSýU]dYXc ZYdSYW Md_TXYļMS
WYŜO_^\dcWcaKë]SýTO]dMdOZYQYNdSXKMR
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YN OU]ZYdcMTS XK ļaSK^ĥYA YL_ Q\_ZKMR
wieku, przyspieszenie fazowe rytmiki oko³odobowej jest nieznacznie wiêksze w reakcji
XKXSOLSO]USOļaSK^ĥYXSŜa\OKUMTSXKļaSK^ĥY
dSOVYXOEG
Wiele zespo³ów badawczych na podstawie
zmian subiektywnie odczuwanego poziomu
Md_TXYļMSY\Kd]OXXYļëZYOU]ZYdcMTSXKļaSK^ĥY
stwierdzi³o, ¿e osoby m³ode cechuje wiêksza
a\KŜVSaYļë XK ļaSK^ĥY XSOLSO]USO XSŜ ]^K\]dO
U m³odych ludzi subiektywnie oceniana popraaKMd_TXYļMSZYOU]ZYdcMTSXKXSOLSO]USOļaSK^ĥY
obserwowana jest po up³ywie 15-30 minut
E "#GpMRYMSKŜTKUXKZS]KXYaMdOļXSOT
ju¿ w kilka sekund po krótkotrwa³ej ekspozycji
XKļaSK^ĥYXSOLSO]USOac]^ýZ_TéaW¸dQ_dWSKXcacU\caKXOd_ŜcMSOWP7<3E!G
Przyk³adowe wyniki badañ dotycz¹cych
acUY\dc]^KXSKļaSK^ĥKNVKZYZ\Kac]KWYZYMd_MSK ]Z\KaXYļMS S ZYdSYW_ Md_TXYļMS Y]¸L
pracuj¹cych w nocy zestawiono w tabeli 2.

Podsumowanie
:YdY]^KTOWSOëXKNdSOTýŜOaZ\dc]dĥYļMS
_NK]Sý]^aY\dcë^KXSOacQYNXONYXY]dOXSK
i energooszczêdne urz¹dzenie, dostosowane
do indywidualnych potrzeb, lub inny sposób
YļaSO^VOXSK ZYWSO]dMdOħ ļaSK^ĥOW Y YU\OļVYXOT LK\aSO S SX^OX]caXYļMS U^¸\O ZYdaYVS
daSýU]dcë TKUYļë S acNKTXYļë Z\KMc Y]¸L
pracuj¹cych w nocy oraz osób wykonuj¹cych
prace w dzieñ w pomieszczeniach bez dostêpu
ļaSK^ĥKXK^_\KVXOQY
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=U_^OMdXYļëļaSK^ĥKaZYNXY]dOXS_ZYdSYW_Md_TXYļMSW_]SSļëaZK\dOddKMRYaKXSOW
bezpieczeñstwa fotobiologicznego w odniesieniu do siatkówki ludzkiego oka. Nowe urz¹NdOXSKYļaSO^VOXSYaOW_]dé]ZOĥXSKëaK\_XUS
bezpiecznej ekspozycji cz³owieka zarówno
na szerokie widmo, jak i na w¹skie pasmo
ļaSK^ĥK dQYNXSO d+WO\SMKX 8K^SYXKV =^KXdards Institute and Iluminating Engineering
Society of North America, 1996; Commission
Internationale de l’Eclairage, 1998). Nie wystarcz¹ tu wytyczne dotycz¹ce fotopowych
ZK\KWO^\¸aļaSK^ĥK8YaOac^cMdXOZYaSXXc
ZYa]^KëXKLKdSOd\Yd_WSOXSKPSdTYVYQSSYUYĥYNYLYaOTPY^Y\OMOZMTSSTOT]ZOMcPSMdXOTMd_ĥYļMS
aSNWYaOT 7_]dé TO _d_ZOĥXSKë SXPY\WKMTO
YaZĥcaSOļaSK^ĥKXK\OQ_VKMTý\c^WSUSYUYĥYdobowej procesów fizjologicznych, modulacjê
wydzielania melatoniny i jej konsekwencje
zdrowotne. Osi¹gniêcie celu bêdzie mo¿liwe
dziêki wspó³pracy naukowców z dziedziny
chronofizjologii i fizjologii widzenia oraz proN_MOX^¸aYļaSO^VOXSK
Dziêki takim rozwi¹zaniom mo¿liwe bêdzie
wypracowanie odpowiedniej charakterystyki
aSNWYaOTļaSK^ĥK]d^_MdXOQYU^¸\KZYdaYVS
pracownikom ze zmian nocnych (przede
wszystkim, aczkolwiek odnosi siê to równie¿
NYYLXSŜOXSKZYdSYW_Md_TXYļMSaQYNdSXKMR
popo³udniowych, tj. miêdzy 13 a 15) na utrzyWKXSO YNZYaSONXSOQY ZYdSYW_ Md_TXYļMS
w pracy i to niezale¿nie od wieku. A przez
YNZYaSONXSéMRK\KU^O\c]^cUýXKVOŜc\Yd_WSOë
^KUéU^¸\K]Z\KaSŜOOU]ZYdcMTKXKļaSK^ĥY
]d^_MdXOXSOLýNdSOZYaYNYaKëXOQK^caXcMR
konsekwencji dla zdrowia cz³owieka.
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