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Liczba pracowników zmianowych
wzrasta z roku na rok, głównie w krajach rozwiniętych i rozwijających się
i wynosi aktualnie około 15-20% pracowników w Europie, 20% w Stanach
Zjednoczonych Ameryki Północnej,
6-32% w krajach azjatyckich oraz 8,1%
ogółu osób pracujących w Polsce. Ten
typ zatrudnienia dotyczy najczęściej
sektorów takich, jak opieka zdrowotna, przemysł produkcyjny, górnictwo,
transport, komunikacja i hotelarstwo.
Publikacja zawiera charakterystykę
skutków zdrowotnych pracy zmianowej w zakresie układu pokarmowego,
krążenia, schorzeń onkologicznych,
zaburzeń neuropsychiatrycznych
oraz zaburzeń snu. Autorzy wyciągają
wniosek, że praca nocna oraz zmianowa mają negatywny wpływ na różne
aspekty zdrowia człowieka i zasadne
są dalsze badania oceniające szkodliwy wpływ pracy nocnej i zmianowej.

Number of shift workers increases
in developed as well as in developing
countries every year and equals 1520% of total amount of working people
in Europe, 20% of total count of workers in United States of America, 6-32%
in Asian countries and 8.1% workers
in Poland. This type of employment
is connected with such sectors of
economy as medical care, industry,
mining, transportation, communication and hospitality. The literature
review analyses health effects of shift
work and night work in the area of
gastroenterology, circulatory system,
oncologic diseases, neuropsychiatric
and sleep disorders. In summary shift
and night work have negative impact
on human health. Further investigations analyzing impact of shift and
night work are needed.

Wstęp
Wg dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady Europy z dnia 4 listopada
2003 roku (2003/88/WE) dotyczącej niektórych aspektów organizacji czasu pracy,
świadczenie pracy w systemie zmianowym
wymaga zapewnienia ochrony bezpieczeństwa i zdrowia pracowników. W dyrektywie tej praca zmianowa, zgodnie z którą
pracownicy zmieniają się na tych samych
stanowiskach pracy według określonego harmonogramu, łącznie z systemem
następowania po sobie, który może mieć
charakter nieprzerwany lub przerywany oraz
pociąga za sobą konieczność wykonywania
pracy przez pracownika o różnych porach w
ciągu określonych dni lub tygodni. Powyższy
typ pracy związany jest z niebezpieczeństwem dla zdrowia pracowników. Zgodnie
z dyrektywą pracodawca zobowiązany jest
do zapewnienia pracownikowi odpoczynku
od wykonywania pracy, przerw w pracy, badań stanu zdrowia pracowników. Co istotne,
na krajach członkowskich ciąży obowiązek
zapewnienia ochrony bezpieczeństwa
i zdrowia pracowników wykonujących pracę
w systemie zmianowym [1].
W polskim ustawodawstwie Zgodnie z
art. 124 ustawy z dnia 26 czerwca 1974 roku
Kodeks Pracy (Dz.U. z 1998 r., nr 21, poz. 94
ze zm., dalej jako K.p.), przez pracę zmianową należy rozumieć wykonywanie pracy
według ustalonego rozkładu czasu pracy
przewidującego zmianę pory wykonywania
pracy przez poszczególnych pracowników

po upływie określonej liczby godzin, dni lub
tygodni [1].
Liczba pracowników zmianowych wzrasta z roku na rok, głównie w krajach rozwiniętych i rozwijających się. Szacuję się, że liczba
ta wynosi około 15-20% pracowników w Europie, 20% w Stanach Zjednoczonych Ameryki
Północnej oraz 6-32% w krajach azjatyckich.
W Polsce według danych Głównego Urzędu
Statystycznego w 2008 roku pracę w porze
nocnej wykonywało 8,1% ogółu osób pracujących [2]. Ten typ zatrudnienia dotyczy najczęściej sektorów takich, jak: opieka zdrowotna,
przemysł produkcyjny, górnictwo, transport,
komunikacja i hotelarstwo [3].
Skutki pracy zmianowej najczęściej
rozpatruje się w trzech podgrupach, jako :
a) skutki socjologiczne powodują upośledzenie:
- udziału w życiu społecznym i politycznym
- korzystania z form wypoczynku (relaksu) zinstytucjonalizowanego
- aktywności pozazawodowej i towarzyskiej
- życia rodzinnego
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Night work and shift work - effects on the health
of workers

b) skutki biologiczne:
- wykonywanie pracy umysłowej
w niewykorzystanych fazach rytmu okołodobowego
- niezgodność faz rytmów czynności
fizjologicznych (trawienia i rytmów przewodu
pokarmowego, nietypowe pory przyjmowania posiłków)
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- zmiany charakterystyk rytmów okołodobowych (zwłaszcza w pracy nocnej), tj.
amplitudy, akrofazy, okresu
- „niepełnowartościowość” snu
c) skutki zdrowotne:
- schorzenia układu pokarmowego (bóle
nadbrzusza, zgaga, zaburzenia perystaltyki
jelitowej, choroba wrzodowa, zespół metaboliczny)
- schorzenia układu krążenia (choroba
wieńcowa, nadciśnienie tętnicze)
- schorzenia onkologiczne
- zaburzenia neuropsychiatryczne (zaburzenia nerwicowe, stany lękowe, depresje, lekomanie)
- zaburzenia snu (zmiany w wydzielaniu
hormonów, różne postacie bezsenności,
deficyt snu) [4].
Analiza dostępnej literatury wraz z jej
omówieniem
Schorzenia układu pokarmowego
Dolegliwości żołądkowo-jelitowych, powszechne w populacji generalnej, występują
2-3 razy częściej w grupie osób pracującej
w systemie zmianowym oraz 2-5 razy częściej w grupie osób pracującej w systemie
nocnym. Choroba wrzodowa w tej grupie
osób występują 2-5 razy częściej, podobnie
zespół jelita drażliwego. W wyniku zmian
nawyków żywieniowych, różnych godzin
przyjmowania pokarmów występują objawy
gastryczne takie jak zaburzenia apetytu,
zgaga, wzdęcia, nieregularność wypróżnień,
zmiany jakościowe wypróżnień, bóle brzucha, nudności. Może to być spowodowane
zmianami w procesie wchłaniania oraz
trawienia pokarmów w godzinach nocnych.
Po posiłkach spożytych w godzinach nocnych bardziej spada pH soku żołądkowego,
organizm wykazuje większą oporność na
insulinę, a układ pokarmowy jest mniej
podatny na przyjmowany pokarm, toteż procesy trawienne zachodzą znacznie wolniej.
Nojkov badając grupę 20 pielęgniarek,
które pracowały dzień, noc lub w systemie
zmianowym przedstawił serię kwestionariuszy dotyczących ich jakość życia, jakości
snu oraz dolegliwości gastrycznych. Wyniki
badań wykazały, że praca nocna, szczególnie praca zmianowa wiązała się z rozwojem
dolegliwości bólowych (OR, 2,14, 95% CI,
1,14-3,03) [5].
W swoich badaniach Pietroiusti porównując pracowników pracujących w dzień
i w nocy z dodatnim wynikiem na obecność
H. pylori udowodnił, że ryzyko wrzodów dwunastnicy jest istotnie statystycznie wyższe
u pracowników nocnych (OR, 3,96; 95 CI,
2,10-7,47) [6].
Rytm snu, zegar biologiczny oraz poziom melatoniny odgrywają rolę w regulacji
procesów zapalnych w obrębie przewodu
pokarmowego. W modelach zwierzęcych
zaburzenie rytmu dobowego przypominające pracę zmianową w godzinach nocnych 5
dni w tygodniu znacznie pogarsza przebieg
choroby zapalnej jelit [7].
W badaniach obserwacyjnych u ludzi
zaburzony rytm snu i czuwania wiąże się
z nasileniem ciężkości choroby Leśniowskiego-Crohna oraz wrzodziejącego zapalenia jelita grubego [8].
Nadmierna ekspozycja na sztuczne
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światło prowadząca do niższych stężeń
działającej przeciwzapalnie melatoniny
oraz nieregularne godziny pracy znacznie
nasilają prawdopodobieństwo wystąpienia
obu schorzeń [9].
Praca zmianowa jest również związana
z większym ryzykiem występowania zespołu metabolicznego. Karlsson w swoich
badaniach prowadzonych na populacji
27485 udowodnił, że w grupie pracowników
zmianowych otyłość, podwyższone stężenie
trójglicerydów oraz obniżone stężenie HDL
występuje istotnie statystycznie częściej
w porównaniu z populacją osób pracujących
w dzień [10].
Schorzenia układu krążenia
Zaburzony rytm dobowy związany
z pracą zmianową wiąże się z obniżonym
poziomem melatoniny, która oprócz funkcji
regulujących rytm sen–czuwanie wykazuje
również działanie immunomodulacyjne, antyoksydacyjne i przeciwzapalne. Obniżone
stężenie melatoniny spowodowane deprywacją snu w modelach zwierzęcych wiązało
się z podwyższonymi stężeniami TNF-alfa,
IL-6 oraz CRP [11]. Przewlekłe pozbawianie
snu wiąże się również ze zwiększeniem
ilości monocytów oraz komórek NK [12].
W badaniu na zdrowych ochotnikach
wykazano, że praca w godzinach nocnych
wiązała się z wyższymi stężeniami TNF-alfa oraz zwiększonym wydzielaniem noradrenaliny i większą aktywnością układu
współczulnego [13].
W świetle tego, że choroba wieńcowa
oraz miażdżyca traktowane są obecnie jako
choroby, w których istotną rolę odgrywają
procesy zapalne, powyższe fakty wydają
się bardzo istotne.
Na podstawie metaanalizy 17 badań,
przeprowadzonej w 1999 r. zaobserwowano,
że praca zmianowa zwiększa ryzyko chorób
sercowo-naczyniowych o około 40% [14].
Z kolei analiza stanu zdrowia 79 000
pielęgniarek wykazała, że ryzyko wystąpienia choroby wieńcowej jest wprost proporcjonalne do ilości lat pracy w systemie
zmianowym. W przypadku osób pracujących powyżej 6 lat ryzyko to zwiększało się
o 51% [15].
U osób, pracujących w trybie zmianowym przez przynajmniej 4 lata zwiększa
się również śmiertelność z powodu choroby
wieńcowej, co wykazano na podstawie
analizy retrospektywnej obejmującej okres
40 lat [16].
Ponadto w grupie pacjentów pracujących w Japońskiej fabryce stali, udowodniono istotnie statystycznie większe ryzyko
wystąpienia nadciśnienia w grupie pracowników zmianowych w porównaniu do osób
pracujących w dzień (odds ratio [OR] 1,10;
95% confidence interval [CI] 1,01—1,20)
[17] oraz wyższe ryzyko progresji nadciśnienia z umiarkowanego do ciężkiego (OR 1,23;
95% CI 1,05—1,44) [18].
Praca zmianowa w sposób istotny
zwiększa się również ilość udarów niedokrwiennych mózgu (1,05 CI 95%: 1,011,09) [19]. W populacji fińskiej odnotowano
również zależność pomiędzy grubością
kompleksu intima media oraz obecnością
blaszek miażdżycowych u młodych mężczyzn [20].

Schorzenia nowotworowe
Istnieje prawdopodobieństwo, że osoby wykonujące pracę zmianową mają
zwiększone ryzyko wystąpienia chorób
nowotworowych, w szczególności raka
piersi i raka jelita grubego [21]. W 2007
roku grupa ekspertów International Agency
for Research on Cancer (IARC) stwierdziła,
że praca zmianowa zawierająca zakłócenie
rytmów okołodobowych może mieć wpływ
karcynogenny u ludzi. Hipotezy związku
pomiędzy rakiem piersi a pracą zmianową
i w godzinach nocnych oparto na wpływie
sztucznego oświetlenia na mechanizmy
neurohormonalne. W badaniach na zwierzętach wykazano, że melatonina wydzielana
prawidłowo w godzinach nocnych działa
hamująco na komórki rakowe. Deprywacja
snu wraz z naświetlaniem sztucznym światłem przyczyniają się do nasilonego rozrostu
komórek nowotworowych [22].
Istnieją również doniesienia o związku
pomiędzy pracą zmianową a rakiem gruczołu krokowego oraz rakiem endometrium [21].
Badania eksperymentalne in vitro wykazały potencjalny mechanizm: stymulacja
receptora 1 melatoniny hamuje ekspresję
L1 (long interspersed element-1), cząsteczki odpowiedzialnej za niestabilność
genomu i prowadzącej do karcynogenezy,
której większe stężenia obserwuje się
w wielu nowotworach u ludzi. Z kolei dodanie
antagonisty receptora melatoninowego 1
przynosi efekt odwrotny [23].
Zaburzenia neuropsychiatryczne
U osób z rozpoznanym zaburzeniem
snu towarzyszącym pracy zmianowej
znacznie częściej odnotowuje się epizody
depresji, zaburzone relacje rodzinne i społeczne. Jednak nie jest jasne, czy istnieje
związek przyczynowo-skutkowy z pracą
zmianową. W badaniu pochodzącym z Iranu
i obejmującym 1200 pielęgniarek wykazano,
że u blisko 45% badanych stwierdzono
obecność zaburzeń psychicznych; dolegliwości częściej stwierdzano u kobiet niż
u mężczyzn. Najczęściej stwierdzanymi
nieprawidłowościami były stany lękowe oraz
zaburzenia somatyzacyjne (43,2 i 34,5%).
Praca w trybie zmianowym wiązała się z
występowaniem depresji (11,2 %) oraz
dysfunkcji społecznych (79,5%) [24].
Wykazano zależność pomiędzy spożywaniem alkoholu poza pracą u pielęgniarek
pracujących w systemie pracy zmianowej
oraz pracujących dłużej niż 8h w ciągu
jednej zmiany (zależność istotna statystycznie). W przypadku pielęgniarek pracujących
w systemie pracy zmianowej w porównaniu
do pracowników dziennych o 50% większy
był odsetek osób wypijających 5 lub więcej
standardowych drinków na raz przy jednej
okazji w przeciągu minionego roku (15,5%
vs 22%; p<0,01). Również wypalanie przynajmniej dziesięciu papierosów w ciągu
dnia istotnie częściej obserwowano u osób
pracujących w nocy (20,5 vs 13,9% u pracowników dziennych; p<0,01)[25].
Zaburzenia snu (zmiany w wydzielaniu hormonów, różne postacie bezsenności, deficyt snu)
Na podstawie badania National Sleep
Foundation 2005 „Sleep in America” można
PJ. Stryjewski i wsp.

stwierdzić, że praca zmianowa wiąże się
z częstszym występowaniem bezsenności
jak również nadmiernej senności w ciągu
dnia (61% vs. 47% oraz 30% vs. 18% ).
Ilość godzin snu u pracowników zmianowych jest niższa w stosunku do pozostałych pracowników. Problem występowania
zaburzeń snu u pracowników zmianowych
został ujęty w jednostkę chorobowa zwana
Shift Work Sleep Disorder (SWSD), której
przejawem jest bezsenność lub nadmierna
senność rozpoznane zgodnie z kryteriami
ICD. SWSD występuje u 32% pracowników
nocnych oraz u 26% pracowników zmianowych. Konsekwencją SWSD są wypadki
spowodowane nadmierną sennością i brakiem koncentracji, dolegliwości somatyczne,
nadmierna chorobowość i częste absencje
w pracy [26].
Zaburzenia snu spowodowane pracą
zmianową i reakcja na przesunięcie cykli
okołodobowych są osobniczo zmienne [26].
Zwykle przesunięcie wewnętrznych cykli
okołodobowych spowodowane oświetleniem w nietypowych porach dnia i nocy jest
krótkotrwałe.
Zaburzenia hormonalne
Zmiany w syntezie i wydzielaniu melatoniny związane z narażeniem na światło
w nocy mogą oprócz wpływu na funkcję
układu immunologicznego wpływać na osie
przysadkowo-tarczycową i przysadkowo-gonadalną oraz oś podwzgórze–przysadka– nadnercza.
Zaburzony pracą zmianową rytm
dobowy wiąże się oprócz zakłóconego
i zmniejszonego wydzielania melatoniny
z nadmiernym wydzielaniem noradrenaliny
oraz przesunięciem aktywności układu
autonomicznego w kierunku aktywności
współczulnej. Praca w godzinach nocnych zaburza również rytm wydzielania
prolaktyny, glikokortykoidów, hormonu
adrenokortykotropowego, kortykoliberyny
i serotoniny [27].
Podsumowanie
Na podstawie dostępnej literatury wiadomo, że praca zmianowa oraz praca nocna
mają negatywny wpływ na wiele aspektów
życia człowieka, wiążą się z negatywnymi
skutkami psychicznymi, socjologicznymi
oraz biologicznymi. Z uwagi na powyższe,
niezwykle istotna jest edukacja pracodawców i pracowników dotycząca potencjalnych zagrożeń dla zdrowia wynikających
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z pracy nocnej oraz zmianowej. Społeczna
świadomość zagrożeń wynikających z pracy zmianowej może wpłynąć na decyzję
pracowników dotyczące podejmowania
tego charakteru pracy, jak również na pracodawców, którzy układając harmonogramy
pracy uwzględnią konieczność odpowiedniej
regeneracji pracownika. Może to również
skłonić instytucje zajmujące się kontrolą pracy do większej dbałości o przestrzeganie już
wypracowanych zasad dotyczących ochrony
pracowników zmianowych, jak również
instytucje zajmujące się zdrowiem publicznym do wprowadzenia dodatkowych badań
przesiewowych u tej wciąż rosnącej grupy
pracowników. Wskazane są dalsze badania
oceniające wpływ pracy nocnej i zmianowej
na ryzyko zdrowotne pracowników.
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