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SKAŻENIE ŚWIATŁEM: CO DZIŚ WIEMY O JEGO WPŁYWIE NA FUNKCJONOWANIE ORGANIZMU 
CZŁOWIEKA?

Streszczenie

Funkcjonowanie organizmu człowieka i pozostałych mieszkańców Ziemi dostosowuje się do cyklicznych zmian śro-
dowiska, czyli naturalnych okresów światła i ciemności (dzień i noc) następujących po sobie z niezmienną regularnością 
i zawsze zamykających się w 24 godzinach doby. Rytmiczny przebieg procesów fizjologicznych generuje endogenny me-
chanizm molekularny, tzw. zegar biologiczny, wymagający stałej synchronizacji ze zmieniającymi się warunkami zewnętrz-
nymi. Najważniejszym sygnałem środowiskowym, tzw. dawcą czasu, jest światło odbierane przez specjalne receptory me-
lanopsynowe siatkówki, skąd informacja jest kierowana do głównego (centralnego) zegara mieszczącego się u ssaków w 
jądrach nadskrzyżowaniowych podwzgórza (SCN). Zegar SCN kontroluje procesy fizjologiczne i zachowanie, przekazuje 
też informację do szyszynki, produkującej i uwalniającej do krwi melatoninę, która jako hormon ciemności odpowiednio 
modyfikuje funkcjonowanie narządów docelowych. Zakłócenie naturalnych cykli światła i ciemności zarówno desynchro-
nizuje pracę zegara, jak i zaburza naturalny rytm syntezy melatoniny, w istotny sposób wpływając na funkcje całego orga-
nizmu. Coraz powszechniejsze skażenie światłem, czyli jego obecność w niewłaściwym czasie i ilości, wydaje się wiązać 
z ogromnym wzrostem zachorowań na tzw. choroby cywilizacyjne oraz z postępującą opornością na tradycyjne środki 
terapeutyczne. W artykule są omówione niektóre aspekty tego wpływu na ludzi na podstawie dostępnych badań popula-
cyjnych. 
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LIGHT POLLUTION — WHAT DO WE KNOW ABOUT ITS EFFECT ON HUMAN PHYSIOLOGY? 

Summary

Diurnal rhythms and seasonal cycles operating in humans and other living organisms adjust their function to the se-
quence day/night, and allow to anticipate the next day sunrise. Generated by the endogenous molecular mechanism (i.e. 
biological clock), diurnal rhythms are synchronized with the actual external conditions by the environmental cues, with 
light being the most potent of them. Coordinating effect of light is exerted through the non-visual pathway starting in the 
melanopsin containing receptors of the retina and going to the master clock. Located in mammals in the suprachiasmati-
cus nucleus (SCN), master clock controls majority of downstream physiological processes and behavior. Information on 
the daily light cycle is sent also to the pineal gland, producing and releasing its main hormone melatonin as a biochemi-
cal substrate of darkness, perceived by the effector organs. Interruption of the natural circadian light-dark cycle desyn-
chronizes functioning of the master clock and disrupts the normal melatonin rhythm, leading to the serious pathophysi-
ological consequences. Increasing prevalence of the inappropriate presence of light, i.e. light pollution, adversely affects 
human physiology, and seems to be responsible for an important increase in several civilization-related illness and, even 
more dangerous, increased resistance to the conventional treatments. Present article discusses some aspects of the effect 
of light pollution based on the population studies.


