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ZDROWIE - definicja
niemowlęta
dzieci
wg WHO:
:
… to nie tylko całkowity brak choroby, czy kalectwa, ale
także stan pełnego, fizycznego, umysłowego i
społecznego dobrostanu (dobrego samopoczucia).
młodzież
Zdrowie to potencjał zdolności
adaptacyjnych danego organizmu do
wymogów otoczenia
kobiety w ciąży

osoby
dorosłe
chorzy

seniorzy
Nadwrażliwość na związki chemiczne:
- kobiety w ciąży, dzieci, seniorzy
- chorujący na astmę czy choroby układu oddechowego

Jeśli chcesz dowiedzieć się czegoś o zdrowiu
populacji, spójrz na powietrze, którym oddychają,
wodę, którą piją i miejsce, w którym żyją.
Hipokrates (460 p.n.e. - ok. 370 p.n.e.)

Kategorie jakości życia wg WHO

Poczucie zdrowia jest jednym z
podstawowych wyznaczników
jakości życia

KONSTYTUCJA
RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ
Tekst uchwalony w dniu 2 kwietnia 1997 r. przez
Zgromadzenie Narodowe.
Art. 5.
Rzeczpospolita Polska strzeże niepodległości i
nienaruszalności swojego terytorium, zapewnia
wolności i prawa człowieka i obywatela oraz
bezpieczeństwo obywateli, strzeże dziedzictwa
narodowego oraz zapewnia ochronę środowiska,
kierując się zasadą zrównoważonego rozwoju.

USTAWA
z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (Dz.U.
2001 Nr 62 poz. 627)
Defincje:

4) emisji – rozumie się przez to wprowadzane bezpośrednio lub pośrednio, w wyniku
działalności człowieka, do powietrza, wody, gleby lub ziemi:
a) substancje,
b) energie, takie jak ciepło, hałas, wibracje lub pola elektromagnetyczne;
11) oddziaływaniu na środowisko – rozumie się przez to również oddziaływanie na zdrowie
ludzi
49) zanieczyszczeniu – rozumie się przez to emisję, która może być szkodliwa dla zdrowia
ludzi lub stanu środowiska, może powodować szkodę w dobrach materialnych, może
pogarszać walory estetyczne środowiska lub może kolidować z innymi, uzasadnionymi
sposobami korzystania ze środowiska

USTAWA z dnia 27 kwietnia 2001 r.
Prawo ochrony środowiska (Dz.U. 2001 Nr 62 poz. 627)
TYTUŁ III
Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom
DZIAŁ I
Przepisy ogólne
Art. 137. Przeciwdziałanie zanieczyszczeniom polega na
zapobieganiu lub ograniczaniu wprowadzania do
środowiska substancji lub energii.

DZIAŁ II
Instalacje, urządzenia, substancje oraz produkty
Rozdział 1
Instalacje i urządzenia
Art. 141. 1. Eksploatacja instalacji lub urządzenia nie powinna powodować
przekroczenia standardów emisyjnych.
2. Oddziaływanie instalacji lub urządzenia nie powinno powodować pogorszenia stanu
środowiska w znacznych rozmiarach lub zagrożenia życia lub zdrowia ludzi.

DZIAŁ V
Przeglądy ekologiczne
Art. 237. W razie stwierdzenia okoliczności wskazujących na możliwość
negatywnego oddziaływania instalacji na środowisko, organ ochrony środowiska
może, w drodze decyzji, zobowiązać prowadzący instalację podmiot korzystający ze
środowiska do sporządzenia i przedłożenia przeglądu ekologicznego.

Wymóg uwzględniania w OOŚ oceny
oddziaływania na zdrowie ludzi
wszedł w życie w 2005 roku, kiedy to
wprowadzono poprawkę do ustawy o
ochronie środowiska [Dz.U. z 2004 r.
Nr 92, poz. 880 z późn. zm. tekst
jednolity na 1.08.2005, z
uwzględnieniem zmian wniesionych
ustawami zm. Prawo Ochrony
Środowiska z 18.05.2005 i Prawo
Wodne z 3.06.2005].

RAPORT NIK, 2015

Najwyższa Izba Kontroli (NIK)

https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/rolnictwo/nik-o-fermach-zwierzat.html
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Brak wiedzy nt.:
- obecności antybiotyków, środków czystości/dezynfekcji w nawozie
organicznym, glebie i wodach podziemnych
- zmian w składzie mikroorganizmów glebowych pod wpływem nawożenia
- bioaerozol

RAPORT NIK, 2015

W Polsce działają 864 wielkoprzemysłowe fermy zwierząt.
Od roku 2010 r. ich liczba wzrosła o 112.
Mają one ogromny wpływ na jakość i warunki życia ludzi
mieszkających w ich sąsiedztwie, zwłaszcza najbliższym.
Fermy wydzielają uciążliwe odory.
Poza tym niewłaściwe magazynowanie, wylewanie i utylizowanie
powstających w fermach ogromnych ilości nieczystości (np. gnojowicy,
obornika) prowadzi do poważnych zagrożeń dla środowiska
naturalnego i zdrowia człowieka (np. nadmierne nawożenie gleb
odchodami zwierzęcymi zanieczyszcza wody gruntowe).
Wniosek jest, ale brak jest podstawy w postaci badań/danych
https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/rolnictwo/nik-o-fermach-zwierzat.html

RAPORT NIK, 2015

Udział społeczności lokalnej
Wniosek jest, ale brak jest podstawy w postaci badań/danych
https://www.nik.gov.pl/aktualnosci/rolnictwo/nik-o-fermach-zwierzat.html

KONKLUZJA raportu WHO z 2016:
Disease can be prevented through healthier environments
— this is the clear message of a major new global review.
Chorobom można zapobiegać poprzez zdrowsze środowiska
— to jest jasne przesłanie głównego nowego globalnego raportu

Intensywny chów zwierząt

stan wiedzy nt. zagrożeń zdrowotnych

P - pracownicy
S - sąsiedzi

K - konsumenci

P - pracownicy

Najwyższe natężenia i stężenia czynników
szkodliwych, zróżnicowany czas narażenia

Najistotniejszymi atrybutami fermy wielkoprzemysłowej będzie jej wyspecjalizowanie w
wielkotowarowej produkcji zwierzęcej, prowadzonej profesjonalnymi technologiami
przemysłowymi.

Technologie te odznaczają się:
❖ dużą koncentracją obsady,
❖ stosowaniem monodiety pełnowartościowej (masowe wykorzystanie pasz treściwych i
koncentratów paszowych),
❖ nastawieniem na maksymalną wydajność,
❖ intensyfikacją i wysoką specjalizacją (niskim zróżnicowaniem) produkcji,
❖ zaawansowaną mechanizacją i automatyzacją procesów produkcyjnych (zadawanie
pasz, udój, usuwanie odchodów, transport, etc.),
❖ dążeniem do skracania czasu cyklu produkcyjnego, utrzymywaniem stałego poziomu
i rytmu produkcji, jej cyklicznością oraz modułowym (sektorowym) charakterem,
❖ a także obniżonymi warunkami bytowania zwierząt oraz wzrostem energochłonności.
Skorupski J., Kowalewska-Łuczak I., Kulig H., Roggenbuck A: Wielkotowarowa produkcja zwierzęca
w Polsce a ochrona środowiska przyrodniczego Morza Bałtyckiego, 2012, Federacja Zielonych GAJA
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Podczas chowu świń do powietrza jest emitowanych
około 200 różnych substancji zanieczyszczających.

efekt

wymioty, problemy z oddychaniem, nudności, senność, zmęczenie,
dolegliwości oczu, nosa i gardła, chrypka, ból głowy, biegunka, ucisk w klatce
piersiowej, uczucie zatkanego nosa, kołatanie serca i duszność

natężenie odorów
bóle głowy i nudności

Mogą mieć znaczący wpływ
na codzienne czynności
danej osoby, długotrwałe
działanie tych czynników
jest nieznane.

Podczas chowu świń do powietrza jest emitowanych
około 200 różnych substancji zanieczyszczających.

P

NH3

Do najistotniejszych należy amoniak — produkt
bakteryjnego rozkładu aminokwasów, amidów, mocznika i
kwasu moczowego, którego roczna emisja z ferm
hodowlanych na świecie szacowana jest na poziomie ok.
26 mln ton, co stanowi ok. 42% emisji globalnej tego gazu

Ze względu na swoje właściwości drażniące amoniak stanowi
zagrożenie dla zdrowia osób wykonujących czynności
w pomieszczeniach hodowlanych, powodując podrażnienie
i stany zapalne w obrębie śluzówki oczu, nosa i dróg
oddechowych pracowników.
Średnie poziomy amoniaku oznaczane u pracowników zatrudnionych przy
wielkoprzemysłowym chowie trzody chlewnej wynoszą od 1,1 ppm do 12 ppm

P

Wartość progowa dopuszczalnego stężenia amoniaku w
miejscu pracy wynosi 25 ppm (19 mg/m3) (National Institute
for Occupational Safety and Health (NIOSH). Occupational
safety and health guideline for ammonia. 1992. Available at:
http://www.cdc.gov/niosh/topics/ammonia/default.html).
Badania przeprowadzone wśród rolników wykazały już
spadek
FEV1
(natężona
objętość
wydechowa
pierwszosekundowa) na poziomie NH3 powyżej 7,5 ppm
(Von Essen S, Romberger D. The Respiratory Inflammatory
Response to the Swine Confinement Building Environment: The
Adaptation to respiratory Exposures in the Chronically Exposed
Worker. J Agric Saf Health 2003; 9:185–196).

Amoniak (NH3) jest substancją toksyczną. W postaci gazowej działa
drażniąco na skórę i płuca, wywołując u osób narażonych podrażnienie śluzówki
oczu, nosa i dróg oddechowych. Przy wysokim stężeniu u osób narażonych
powoduje: napady kaszlu, uczucie braku oddechu, podrażnienie śluzówki nosa, oczu
i dróg oddechowych
NDS: 14 mg/m3 = 18,5 ppm
NDSCh: 28 mg/m3

Podczas badania na monitorze spirografu wyświetlane są wartości badanych
parametrów, między innymi:
VC – pojemność życiowa
FEV1 – natężona objętość wydechowa pierwszosekundowa
FEV1/VC – stosunek procentowy natężonej objętości wydechowej
pierwszosekundowej do pojemności życiowej
FVC – natężona pojemność życiowa
IC – pojemność wdechowa
TV – objętość oddechowa
ERV – wydechowa objętość zapasowa
IRV – wdechowa objętość zapasowa

Oskrzela u osoby zdrowej i chorej na POChP
Toksyczne/trujące substancje
trafiają do płuc, mobilizując je
do
obrony
(zwiększonego
wytwarzania śluzu). Część
substancji blokuje ruch rzęsek i
niszczy je, pozbawiając płuca
możliwości samooczyszczania.

Rozwija się choroba zwana przewlekłym zapaleniem oskrzeli,
której pierwszym objawem jest kaszel. Toksyczne substancje
akumulują się w śluzie pokrywającym drogi oddechowe – od
tchawicy, przez oskrzela, po najmniejsze oskrzeliki (na ich
końcach znajdują się pęcherzyki płucne). Kaszląc i chrząkając,
sporą część z nich usuwamy.
https://pochp.mp.pl/podstawoweinformacje/54198,przewlekla-obturacyjna-choroba-pluc-pochp

FEV1 natężona objętość wydechowa pierwszosekundowa
FVC – natężona pojemność życiowa

Jak się rozwija POChP?
Część toksyn dostaje się do pęcherzyków
płucnych, uszkadza je, organizm wysyła
swoje wojsko: białe krwinki (leukocyty). W
walce z truciznami część leukocytów ginie i
rozpada się w tkance płucnej, uwalniając
tzw. elastazę, która uszkadza włókna
sprężyste w płucach i niszczy mnóstwo
pęcherzyków płucnych, a pozostałe są
nadmiernie
rozdęte.
To
stan
charakterystyczny dla rozedmy płuc.

Pęcherzyki płucne odgrywają kluczową rolę w wymianie gazowej - procesie
oddychania. Otaczają je naczynka włosowate, którymi płynie krew zbierająca z
całego organizmu dwutlenek węgla – zbędny produkt przemiany materii.
Pęcherzyki płucne pobierają dwutlenek węgla. Wydychamy go, a krew nasyca
się życiodajnym tlenem. Gdy mamy mało pęcherzyków płucnych, organizm jest
niedotleniony. Kiedy zniszczenia płuc spowodowane przez
przewlekłe zapalenie oskrzeli i rozedmę nałożą się na siebie – rozwija się
przewlekła obturacyjna choroba płuc.

Podczas chowu świń do powietrza jest emitowanych
około 200 różnych substancji zanieczyszczających.

P

H2 S

Siarkowodór ze względu na swój ciężar gromadzi się
na dnie kanałów spływowych i stanowi zagrożenie dla
pracowników, szczególnie podczas prac związanych
z czyszczeniem systemów odprowadzających nieczystości

Analiza publikowanych wyników badań wskazuje, że średnie poziomy
siarkowodoru w powietrzu pomieszczeń hodowlanych kształtują w zakresie
od 20 ppb do ponad 1200 ppb

CH4, CO2, NOx

VOC?

Podczas chowu trzody chlewnej uwalniane są do powietrza także
metan, tlenki azotu (metabolizm) i dwutlenek węgla (oddychanie).

P

Substancje złowonne w środowisku pracy

PODZIAŁ WYBRANYCH SUBSTANCJI CHEMICZNYCH
WEDŁUG KLAS ZAPACHOWEGO
WSPÓŁCZYNNIKA BEZPIECZEŃSTWA

A (12%)

B (33%)

akrylan metylowy
i etylowy, aldehyd
walerianowy,
fosforyn trimetylu,
m-krezol, etantiol,
morfolina,
siarkowodór,
trimetyloamina

aceton,
disiarczek węgla,
eter dietylowy,
fluorowodór

C (30%)
amoniak,
chlor,
chlorowodór,
cyjanowodór

D (12%)
acetylen,
benzen,
fosforowodór

akrylonitryl,
chlorek winylu,
chloroform,
tetrachlorek węgla

Związki
bezwonne,
ale szkodliwe

Związki o niskiej
szkodliwości,
ale uciążliwe

NDS /

E (13%)

próg wyczuwalności węchowej SPWW (minimalne
stężenie wyczuwalne przez zmysł powonienia)

P

Bezpieczeństwo pracy 4/2014

CIOP – Centralny Instytut Ochrony Pracy

Źródłem w pomieszczeniach inwentarskich i produkcyjnych są
substancje pochodzenia zwierzęcego (tj. wydzieliny, wydaliny,
fragmenty pierza czy złuszczonego naskórka) oraz surowce
roślinne wykorzystywane jako pasza lub ściółka
Największe zagrożenie dla zdrowia człowieka
stwarzają te czynniki biologiczne, które
rozprzestrzeniają się w środowisku pracy
drogą powietrzną, w postaci tzw. bioaerozoli

Aerozole biologiczne, czyli tzw.
bioaerozole są układami, w których
fazą rozproszoną są drobnoustroje,
ich metabolity, toksyny i fragmenty
mikroorganizmów występujące w
postaci drobnych kropli lub cząstek
stałych.
Ze względu na rodzaj i wielkość
cząstek bioaerozolu, które tworzą
fazę rozproszoną, najczęściej
wyróżniamy: wirusy (0,01-1 μm),
bakterie (0,1-1 μm), glony (1-9 μm),
zarodniki grzybów, mchów i porostów
(1-90 μm), pyłki kwiatów (9-90 μm)
oraz nasiona i owoce (9-900 μm).

Pył respirabilny

>10 mm
2,5 mm
<1 mm

zbiór cząstek przechodzących przez selektor wstępny o charakterystyce
przepuszczalności według wymiarów cząstek opisanej logarytmicznonormalną funkcją prawdopodobieństwa ze średnią wartością średnicy
aerodynamicznej 3,5 ± 0,3 µm i z geometrycznym odchyleniem
standardowym 1,5 ± 0,1 (Dz.U. 2002 nr 217 poz. 1833)

P
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choroba charakteryzująca się
gorączką, ostrą, zwykle ustępującą
niewydolnością nerek, krwawieniami, w
skrajnych przypadkach wstrząsem i
śmiercią

P

P

P

Larwy będące przyczyną choroby
umiejscawiają się nie tylko w
przewodzie pokarmowym, lecz
także w różnych narządach, np.
oku lub mózgu, doprowadzając do
ich uszkodzenia.

P

świerzbowiec

pchły

wszy

kleszcze

wszoły

PŁUCO FARMERA (ROLNIKA) to
najczęstsza postać AZPP, którą
rozpoznaje się zwykle u rolników i
hodowców zwierząt. Jej przyczyną
są przede wszystkim
promieniowce termofilne (bakterie
Gram-dodatnie) pochodzące z
gnijącego siana i ziarna, takie jak:
Termoactinomyces vulgaris, T.
viridis, T. candidus, T. lisko, T.
koski, Saccharomyces rectivirgula,
Aspergillus fumigatus.

P

Maska z odpowiednim filtrem to koszt 100 zł

Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych (AZPP) to choroba śródmiąższowa płuc
o podłożu zapalnym, rozwijająca się w odpowiedzi na wdychanie różnych antygenów
pochodzenia organicznego (m.in. z grzybów, bakterii, białek zwierzęcych) lub
chemicznego (np. diizocyjaniany, bezwodniki kwasów, siarczek miedzi).
Zewnątrzpochodne (egzogenne) alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych, bo tak
brzmi pełna nazwa choroby, należy także do grupy chorób zawodowych układu
oddechowego, ponieważ na jej rozwój najczęściej narażeni są rolnicy i hodowcy
zwierząt, a także osoby narażone na pyły drewna (m.in. stolarze), pracownicy przemysłu
spożywczego, pracownicy przemysłu chemicznego. Szacuje się, że choroba rozwija się
u 5-15 proc. osób narażonych przez długi okres czasu na duże stężenie alergenów.
W Polsce występuje z częstością 12,6/100 tys. mieszkańców.
http://www.poradnikzdrowie.pl/zdrowie/alergie/alergiczne-zapalenie-pecherzykow-plucnych-AZPP-przyczyny-co-powodujea_35628.html

S - sąsiedzi

Niższe stężenia i natężenia czynników szkodliwych,
ale w dłużyszch okresach czasu życia

WPŁYW NA POWIETRZE
WPŁYW NA WODY (powierzchniowe, podziemne)
WPŁYW NA GLEBY

S - sąsiedzi
Erika von Mutius & Donata Vercelli, Farm living: effects on
childhood asthma and allergy. Nature Reviews Immunology 10,
861-868 (December 2010) | doi:10.1038/nri2871
Liczne badania epidemiologiczne wykazały, że dzieci, które dorastają w
tradycyjnych gospodarstwach, są chronione przed astmą, katarem siennym i
uczuleniem na alergeny.
Kontakt we wczesnym dzieciństwie ze zwierzętami hodowlanymi, ich paszą
oraz spożywanie nieprzetworzonego mleka krowiego zostało zidentyfikowane
jako czynniki ochronny.
Badania immunobiologii życia w gospodarstwie rolnym wskazują na
aktywację i modulowanie wrodzonej i nabytej odpowiedzi odpornościowej w
wyniku intensywnych ekspozycji na bakterie i ewentualnie sygnałów
ksenogenicznych dostarczanych przed lub wkrótce po urodzeniu.

S

Ciekawostka ….
Borlee F, Yzermans CJ, Van Dijk CE, Heederik D, Smit LAM. Increased respiratory symptoms
in COPD patients living in the vicinity of livestock farms. Eur Respir J 2015;46:1605–1614.

Nasze dane sugerują ochronny wpływ emisji w
gospodarstwach domowych na zdrowie układu
oddechowego mieszkańców.
Niemniej jednak pacjenci z POChP (COPD)
mieszkający
w
pobliżu
hodowli
zwierząt
gospodarskich zgłaszali więcej objawów ze strony
układu oddechowego, co sugeruje zwiększone
ryzyko wystąpienia zaostrzeń.
POChP ang. chronic obstructive pulmonary disease, COPD

S

Zanieczyszczenia pochodzące z ferm wpływają na płuca sąsiadów

S
Air pollution from livestock farms is associated
with airway obstruction in neighboring residents
Floor Borlee1,2, C. Joris Yzermans2, Bernadette Aalders3, Jos Rooijackers3,
Esmeralda Krop1, Catharina B.M. Maassen4, Francois Schellevis2,5, Bert
Brunekreef1,6, Dick Heederik1, Lidwien A. M. Smit1
1 Institute for Risk Assessment Sciences, IRAS, Utrecht University, Netherlands,
2 Netherlands Institute for Health Services Research, NIVEL, Utrecht, Netherlands,
3 Netherlands Expertise Centre for Occupational Respiratory Disorders, Utrecht, The Netherlands,
4 National Institute for Public Health and the Environment (RIVM), Centre for Infectious Disease Control,
5 Department of General Practice & Elderly Care Medicine/EMGO Institute for Health and Care Research, VU University
Medical Center, Amsterdam, the Netherlands,
6 Julius Center for Health Sciences and Primary Care, University Medical Center Utrecht

AJRCCM Articles in Press. Published on 10-May-2017 as 10.1164/rccm.201701-0021OC
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Na powierzchni 41 000 km2
17 milionów ludzi mieszka
razem z:
• 105 milionem kurcząt,
• 12 milionem świń,
• 4 milionem krów,
• 0,5 milionem kozłów
• 1 milionem norek

S

Powietrze w obszarze hodowli
zwierząt gospodarskich zawiera
duże ilości pyłów i gazów, które
mogą wpływać na układ
oddechowy człowieka w
miejscach pracy.
Do powietrza emitowanych jest
kilka zanieczyszczeń, w tym gazy
takie jak amoniak (NH3) i
cząstki stałe zanieczyszczone
mikroorganizmami.
Niewiele wiadomo na temat
zagrożeń dla zdrowia sąsiadów,
które mogą wynikać z takich
emisji w rolnictwie

Wpływ farm/ferm na zdrowie sąsiadów
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Konkluzje:
Łącznie 11,3% uczestników żyło w "hotspot" i miało
4,5% niższe MMEF (95% CI -8,64 do -0,36), a 1,86%
niższe FEV1 (95% CI -3,80 do 0,09) niż u uczestników
z obszaru o niższej gęstości farm.
Stwierdziliśmy związek między funkcją płuc a życiem
na obszarach o ponad 17 farmach w promieniu 1000
m i wyznaczono takie obszary jak "hot spots".

MMEF- (maximum midexpiratory flow)
MMEF = ½FVC/Δt

W dyskusji:
Osoby narażone na roczne poziomy NH3 19,7 μg /
m3 lub wyższe miały niższe FEV1 i FEV1 / FVC (8,2% FEV1 i -3,3% FEV1 / FVC w porównaniu do
osób narażonych na niższe poziomy NH3).
Zarówno badanie z Dolnej Saksonii jak i obecne
badania wykazały oznaki wskazujące na skutki
obturacyjne.
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Te wielowymiarowe badanie
populacji wykazuje, że
zanieczyszczenie powietrza
spowodowane przez
gospodarstwa hodowlane
zwierząt gospodarskich jest
związane z obturacyjnymi
zmianami funkcji płuc u
sąsiadujących mieszkańców.

Stwierdzono ujemne
powiązanie pomiędzy
gęstością farm wokół
analizowanej lokalizacji i
funkcją płuc.
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Ponadto, funkcja płuc była mniejsza, gdy ją zmierzono po tygodniach z wyższym poziomem NH3 w
otaczającym powietrzu. Prawie wszystkie emisje NH3 są wynikiem działalności rolniczej.
Zależność obserwowano głównie z parametrami funkcji płuc, które wskazują na niedrożność
dróg oddechowych.
Nasze wyniki wskazują, że wahania przestrzenne i czasowe emisji w gospodarstwach domowych
związane są z obturacyjnymi skutkami oddechowymi.

Ponadto, w niemieckim badaniu stwierdzono pozytywny związek między poziomem
endotoksyny a objawami astmy u dzieci z rodzicami atopowymi, podczas gdy nie
znaleziono związku wśród dzieci z rodzicami nieatopowymi [Hoopmann M, Hehl O, Neisel F,
Werfel T. Associations between bioaerosols coming from livestock facilities and asthmatic symptoms in children].
Gesundheitswesen 2006;68:575–584]

Poprzednie badania wśród mieszkańców wykazały również związek pomiędzy H2S a
podrażnieniem oka i objawami ze strony układu oddechowego [Schinasi L, Horton RA,

Guidry VT, Wing S, Marshall SW, Morland KB. Air pollution, lung function, and physical symptoms in communities
near concentrated Swine feeding operations. Epidemiology 2011;22:208–215.]

Pacjenci z COPD, mieszkający w pobliżu hodowli zwierząt gospodarskich, zgłaszali częściej
świszczący oddech i stosowanie wziewne kortykosteroidów, a także częściej leczeni byli z
powodu zaostrzenia choroby

K - konsumenci
In addition to treating sick animals, meat producers use antibiotics
to prevent disease and also to get animals
to grow faster. The FDA has taken steps to
stop the use of these drugs for growth
promotion purposes by the end of 2017.
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https://www.geneticliteracyproject.org/2015/12/15/antibiotic-use-farm-animals-continues-grow/

562 tony przeciwbakteryjnych produktów leczniczych
weterynaryjnych sprzedano w 2013 roku w Polsce
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Całkowita sprzedaż
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hurtownie farmaceutyczne
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Najnowszy wydany w kwietniu 2014 roku
dokument Światowej Organizacji Zdrowia
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World Health Organization. Antimicrobial Resistance Global Report
on surveillance 2014, http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/
112642/1/9789241564748_eng.pdf?ua=1

„Antimicrobial Resistance: Global
Report on surveillance”
stanowi najpoważniejsze ostrzeżenie z
dotychczas przedstawionych wskazujące,
że era

post-antybiotykowa nie
jest wyłącznie odległym
obrazem apokaliptycznym, lecz
stanowi realne zagrożenie dla
świata w XXI wieku
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Od wielu lat oporność na leki przeciwdrobnoustrojowe
uznawana jest przez Światową Organizację Zdrowia
(WHO, ang. World Health Organization),
za jedno z najpoważniejszych zagrożeń
dla współczesnej medycyny.
World Health Organization. WHO Global Strategy for Containment of
Antimicrobial Resistance, Word Health Organization; 2001

World Health Organization. Antibiotic resistance: synthesis of recommendations
by expert policy groups. Boston, MA, United States of America 2001

WHO wskazało konieczność prowadzenia następujących działań:
• podnoszenia świadomości społeczeństw w kwestii oporności na środki
przeciwdrobnoustrojowe; angażowanie jak najszerszej grupy osób z różnych
sektorów: medycyny, medycyny weterynaryjnej i rolnictwa;
• współpracy z organizacjami, środowiskiem akademickim, przemysłem
oraz obywatelami, w celu połączenia wysiłków na rzecz walki z
lekoopornością drobnoustrojów;
• tworzenia modeli biznesowych, umożliwiających rozwój nowych
metod wykrywania, leczenia lub zapobiegania zakażeniom
wywoływanym przez drobnoustroje lekooporne.
Mazińska B., Światowa Organizacja Zdrowia i Unia Europejska w przeciwdziałaniu
zjawisku oporności bakterii na antybiotyki. Biuletyn nr 3, 2014,

BAKTERIE
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5.1 Oporność antybakteryjna u zwierząt hodowlanych i tych w łańcuchu
żywieniowym

Bakteria E. Coli

GRZYBY
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5.1 Oporność przeciwgrzybicza leków: przykład inwazji kandydozy

https://www.theguardian.com/society/2016/aug/27/millions-atrisk-as-deadly-fungal-infections-acquire-drug-resistance

Quo vadis?
Dokąd zmierzasz?

Dziękuję
za uwagę
Lidia Wolska

lidiawolska@gumed.edu.pl
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Osoby nadwrażliwe muszą unikać kontaktu z alergenami zawartymi w zgniłym
sianie, w odchodach ptaków, sierści zwierząt, które wywołują dwie najczęstsze
formy alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych: płuco hodowcy ptaków
oraz płuco farmera.
http://www.medonet.pl/choroby-od-a-do-z/choroby-ukladu-oddechowego-i-alergie,choroba-pluc,artykul,1656584.html

W badaniu histologicznym pojawiają się nacieki z limfocytów CD8+ oraz piankowatych
makrofagów w tkance śródmiąższowej, oskrzelikach i pęcherzykach płucnych.
Naciekom tym towarzyszą słabo uformowane ziarniniaki oraz wielojądrzaste komórki
olbrzymie rozrzucone w obrębie płuc, a także okołooskrzelikowe włóknienie i skupiska
tkanki limfoidalnej. Alergiczne zapalenie pęcherzyków płucnych może przyjąć postać
ostrą, podostrą lub przewlekłą. W ostrej postaci choroby objawy pojawiają się po upływie
4-12 godzin od chwili ekspozycji na czynnik sprawczy. Występują wówczas gorączka,
dreszcze, duszność, kaszel oraz w badaniu osłuchiwaniem trzeszczenia nad polami
płucnymi. W badaniach laboratoryjnych stwierdza się przemijającą leukocytozę.
Poprawa stanu klinicznego następuje w ciągu 24-48 godzin, jeżeli chory nie jest
ponownie narażony na kontakt z alergenem. W przewlekłej postaci choroby obserwuje
się podstępne narastanie duszności. Towarzyszy temu najczęściej przewlekły kaszel,
utrata masy ciała oraz zmniejszona tolerancja wysiłku. Rozróżnienie postaci ostrej i
podostrej alergicznego zapalenia pęcherzyków płucnych często bywa trudne. Uważa
się, że ich wystąpienie zależy bardziej od przebiegu ekspozycji na alergen niż od
rodzaju alergenu
https://pl.wikipedia.org/wiki/Alergiczne_zapalenie_p%C4%99cherzyk%C3%B3w_p%C5%82ucnych

