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Dtuga walka o zdrowie

- Nikt nie chce miec ataku serca czy nowotworu, ale prawda jest taka, ze wielu z nas go b§dzie mialo.
Jest jednak roznica, czy b§dziemy mieli atak serca po 50., czy po 75. roku zycia. Zajmujemy si?
chorobami, ktore zabijajq ludzi - mowi Lars Vatten, profesor Uniwersytetu wTrondheim
ka, ze wielu z nas go b?dzie mialo. Ale
jest roznica, czy be_dziemy mieli atak
serca po 50., ezy po 75. roku zycia. To
jest najwazniejsza rolaepidemiologii
ZIEMOWIT NOWAK: Jakie korzysci uda- - nauczy6 si?, jak unikac okreslonych
lo si$ osiqgn^c w Norwegii po utwo- chorob lub przynajmniej oddaltc
rzeniu pierwszego biobanku i takie- w czasie ich powstanie.
go programu badania populacji, jaki Czy jest pan pewien, ze z perspektyprowadzimy teraz w Kielcach?
wy nastepnych dziesiecioleci tdzie doLARS VATTEN*: Jest ich wiele. Najwaz- brq drogq? Czy, powiedzmy. za 20 lat
niejsze, ze pozwulilo nam to badac jakis naukowiec nie powie: ..Vatten.
pryyczyny wielu groznych chorob, jaki on byt nierozsqdny. Dlaczego nie
takich jak choroby serca, cukrzyca zbieral probek skory. paznokci, wtoi wiele rodzajow nowotworow. Ale sow, lez...".
rownie waznejest opisanie proble- To dobre pytanie. Oczywiscie, ze
mow, jakie aktualnie mamy, z jaki- si? nad tym zastanawiam. Pewnic ma
mi si? musimy uporac. lie os6b pan racj?. ze za 20 lat odkiyjemy cos,
w danej populacji chonije najakie co moze \vykazac, ze bylismy rzeczychoroby. Dopiero wtedy mozemy \viscie ^upcami. Xie v\aem. czy powinobliczyc, jakich srodkowpotrzebu- nismy pobierac probki skory, paznokjeiny. aby zajac si? tymi choroba- ci, wlosow...
mi. Biobank pozwolil nam pogle- Tylko strzelam, to nie ja jestem naubic tc wicdzc, jesli chodzi o choro- kowcem...
by serca i cukrzyce, ale przede
- Tak. ale to sa dobre strzaly. Trudwszystkim nowotwory. Dzieki nie- no na to dzis dobrze odpowiedziec. Za
mu mozemy wspolpracowac 7 po 30 lat moze ktos zap>1a. dlaczego podobnymiplacowkami naswiecie, szlismy tq droga, a nie inna. Jest tego
poi-ownywac wyniki badari naszych duze prawdopodobienstwo. A]e z druprobek krwi z innymi i wyciagac giej strony. jesli comiemy si? do roku
wnioski. Projekt kielecki wejdzie 19S5,26 lat wczesniej. nie bylo to takie
do krggu takiej samej miedzynaro- glupie. To, co zrobilismy. miaJo sens.
dowej wspolpracy.
Wi?c moze w 2030 roku ktos powie:
Kiedy pan rozpoczaj prac^ nad takkn ,,No, w 20ll roku zrobili kawal dobrej
projektem po raz pierwszy i czym si^ roboty, pr7>rdaly nam si? Le badania".
wtedy zajmowaliscie?
Zobaczymy.
- W naszym rejonie pierwszy bio- Czy sa. Wedy. ktore wy popetniliscie,
bank wystartowal w 1985 roku. Wte- a my mozemy si? na nich uczyc? Co
dy pobralismy probki krwi wylacz- mozemy zrobic lepiej?
- Przede wszystkim. jesli chodzi
nie w kicrunku cuki-zycy. Badalismy calq dorosla populacje.. powy- 0 badania nad nowotworamL przekazej 20. roku zycia, rowniez za po- zemy warn naszq zgromadzon^ wiemoca ankiet. Jesli chodzi o ankiete. dz?. To ogromna wartosc. I oczywibyia bardzo podobnado tcj, ktorg. scic wskazemy naszc blpdy. abyscie
wykorzystujemy w Kielcach. Dru- ich w Kielcach nie powtarzali. Na pewgie duze badanie przeprowadzilis- no mozecie lepiej zarzadzac gromamy w 1995 roku i probki krwi z tego dzonymi danyrni. Chcialbym tez warn
okresu wykorzystujemy do dzisiaj. pomoc zbud"owac efektywny. przyWtedy juz zainteresowalismy sie in- j azny system utrzymywania kontaknymi chorobami poza cukrzyc^. Juz tu i zbierania dalszjrch informacj i od
wiedzielismy. ze musimy caly czas ochotnikdw, ktorzy zdecydowali sie
obserwowac. co si? dzieje z ludzmi na wzi?cie udzialu w badaniach.
poddanymi badaniom, ze im wie^- Chcialbym rowniez pomoc warn
cej zbieramy tej wiedzy, tymjest utworzycbiubank w taki sposob, aby
ona cenniejsza. To samo dotyczy byljak najbardziej efektj^vTiy. Planuprojektu kieleckiego. 7. czasem be^ j?znalez^w Kielcach ludzi rh?tnych
dziemy porownywatf pienvoine \vy- do prowadzenia bad ah epidernioloniki ludzi, u ktorych w przyszlosci giranych. populac>jnych i do kontakpojawia sie jakies choroby, z wyni- towania si? w tym zakresie ze swiakami tych. u ktorych te choroby si? tem. >\ieiv.? gl?boko w to. ze kielecniepojawily.
ki projekt b?dzie przjrkladem dla iriWiele osob. styszqc o projekcie na- nych rejonow w Polsce. jak to robic.
ukowym. mysli: Eee tarn, to jakies
lie swojego czasu, energii jest pan gobadania rodem z kosmosu, to mnie tow nam poswiecic?
nie dotyczy, nie irrteresuje". Jak prze- Mam riad/iejv1. '/-e uda mi sic odkonac ludzi, ze to praktyczna wiedza, wiedza^ Kielne dwa. trzy ra?y w roku.
sfuzaca lekarzom i pacjentom?
Bede tez utrzymywai staly kontakt
- Musimy wciaz powtarzac, ze na- z osobami odpowiedzialnymi za proszc badania sluza zapobieganiu po- jekt przez e-mail. Zrobi? wszystko, co
wstawania chorob serca, nowotwo- w mojej mocy, aby pomoc temu prorow. cukr-zycy, a wiec bardzo groz- jektowi. A kiedy zgromadzicie odponych, potencjalnie smiertelnych scho- wiednia liczb? danych. b?d? pomagal
rzeri. Nikt nie chce miec ataku serca w ich analizowaniu. porzqdkowaniu
czy nowotworu, ale prawda jest ta- 1 prezentowaniu opinii publicznej.

wskaznikow, a jakiemu niekoniecznie. Wi?c mysf?. ze idziemy w kierunku coraz bardziej precyzyjnej terapii, skierowanej do konkretnego
pacjenta.
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fir V PONS
Jesli jestes mieszkaricem Kidc
lub wpjewddztwa swi^tokrzyskiego
w wieku od 45 do 64 lat
zapraszamy Ci? do wzi^cia udzialu
w projekcie naukowo-badawczym:

e

Zajmuje si? pan badaniami populacyjnymi od lat, jest pan uznanym swiatowym autorytetem. Co pan mysli, kiedy styszy o kolejnym epokowym odkryciu. ze po przebadaniu ilus tarn dzieci wykryto, ze czekolada szkodzi na
zeby, albo ze jak si? wyspisz, to lepiej
zapamietujesz? Przeciez to juz wiedziala moja babcia. bez naukowych
badah...

- Tak, mnie tez fmstrujq takie inf brmacje. Mog^zniech?cicspoleczenstwo do powaznego traktowania badan populacjjnych. Wywazajqotwarte drzwi. 1 wrzucaj^ te glupie badania
do intemetu. cytuj^je gazety. a ludzie
Lars Vatten, profesor Uniwersytetu w Trondheim. podczas wizyty w Kielcach
myslq sobie, ze ci naukowcy to jacys
w 2010 roku
idioci. To jest dla nas wyzwanie. MuRowniez polkykom, aby mogli na ich Czy nie jest to dla nich szok. ze moze simy udowodnic kielczanom, ze podpodstawie podejmowac decjrzje o za- cos jest nietak?
chodzimy powaznie do tego projektu.
rz^dzaniu opiekq medycznEj na Kie- My opracowalismy taki system ze naprawd? chcemy pomoc, dostai1lecczyznie.
- kazdy z ochotnikow \\nedzial. ze ja- czyc przydatnych informacji. Zgadzam
Jak zachecic ochotnikow, aby zgodzi
kies wazne informacje dostajelistem si?, musimy na t? spraw? zwrocic
li si? oddac krew, poddac badaniom, i ze po szczegoly ma si? zwrocic do
szczegolnq uwag?.
wziqc udziat w anktecie?
swojego lekai"za pierwszego kontak- Dziekuj? za rozmowe...
- Z nas/ych doswiadczen wynika, tu. Jak na razie nie wykorzystywalis- To bedzie opublikowane po polze jest tu tnidne. jesli sie czegos nie za- my w tym kierunku wynikovv badan sku? Mam nadziej?, ze nie b?d? muofemjo w zamian. To, c;o my robilismy, krwi, jedynie pudstawowych budah, sialczytac...
to dawalismy nczcstnikom wyniki ba- jak cisnienie, stan pine. W tej chwili Calego wywiadu nie, ale chociaz Jeddari i zalecienia co do trybu zycia. ewen- skupilisniy sie na analizowaniu tlus/- no zdanie...
tualnego radzenia sobie z klopotami czow we krwi, bo wydaje si? to istot- OK. jednego zdania si? naucz?
ne, jesli chodzi o choroby serca. Ale
zdrowotnymi.
A jakies nietypowe zachety? Sfyszawi?kszosc probek wcia_z spoczywa
nienaruszona w zamrazarkach.
lem, ze organizatorzy takich badah zaTroch? fantastyki naukowej. Czy mo- • Lars Vatten zdobyl dyplom lekarza
oferowali ochotnikom darmowe parkowanie w miescie przez rok?
ze pan sobie wyobrazic, jakich infor- na Uniwersytecie w Tromso w Nor- My takich zachet nie uzywalismy. macji b?dq poszukiwali w naszych wegii i z zarzqdzania stuzba, zdrowia
ale na pewno bylyby one przydatne. probkach krwi naukowcy za 20-30 lat? na Uniwersytecie Potnocnej KaroliPrawdajcst taka, zc my na poczatku
- Myslc, zc dalcj najbardziej bc/- ny w Stanach Zjednoczonych. prac?
nie mielismy dobrych kontaktow z wla- dzie ich interesowac zwiazek mi^dzy doktorskq obronk na Uniwersytecie
dzami i nie udalo nam si? uzyskac ja- genami a trybem zycia. Wciaz probu- w Trondheim w Norwegii. Jest cztonkichs ulg. Musielismy ochotnikom na- jemy odpowiedziec na pytania, dla- kiem Norweskiego Stowarzyszenia
wet troche zaplacic za udzial w bada- czego dla niektorych ludzi podwryz- Onkologii. W 1996 r. zostat dziekaniu. Wiele osob myslalo: MDlaczego szone cisnienie krwi stanowi duze nem wydziatu epidemiologii Norwemam si? poswi?cac, zeby pomoc na- p-zyko zachorowania na serce. a dla skiego Uniwersytetu Naukowoukowcom wbadaniu".
innych nie. Dlaczego dla niektor\ch Technologicznego. jest wykladowca.
I jaki byt rezuttat? Udalo si? zgroma- podwyzszony poziom cholesterolu
Harvard School of Public Health
dzic ndpowiednifj liczb? probek i an- jest bardzo niebezpieczny, a dla in- w Bostonie (USA) i pracownikiem
kiet?
nych taki sam poziom nie stanowi naukowym Miedzynarodowego In- W pierwszy m badaniu zgroma- wi?kszego problemu. Jakiemu pa- stytutu Zapobiegania Chorobom
d/ilisrnydaneod Sproc. populacji.
cjentowi zalecatf obnizenie tynh w Lyonie (Francja)
lie to osob?
- 77 tysi?cy.
Program PONS
To bardzo duzo. My w Kielcach chcetner i glowny wspolbadacz), pr< ifesor
my zaczqc od 15 tysiecy.
epidemiologii na Uniwersytecie WieKtozaniego
- Tak, ale to wystarczy. Ograniczydzy i Technologii w Trondheim,
odpowiada
listuy lic/h? ochotnikow w Kielcach
a w Kielc-ach konsorcjum Swietokr/ydo 15 tysi?cy tylko dlatego, /e nie wieska Agencja Ro/woju Regionu i Swie** Projekt realizujeCentnim Onko- tokrzyskie Centrum Onkologii. Agenniy, c/y wystarczy nam picni?dz.v na
wigcej. Aleslys/alem, ?.c tr-waj^juz
logii Instyiut w Wars/awie, a scislej cjaodpowiada /abadania (odln-wajij
rormowy miedzvrzadami Polski iNorZaklad Epidemiolo^i i Prewencji No- si? one wutworzonych specjalnie na
wej;ii ijestesmy na dobrej drodze do
wotworow w Centrum Onkologii. In- potrzeby7 projektu przychodniach BIOzdobycia dodatkowych funduszy. Bye
stytut im, Marii SkJodowskiej-Curie MEDIC) oraz rekrutacj? osob. a SCO
moze uda nam si? zwiekszyc grup?
w Warszawie jest glownym wyko- za przechowywanie probek (biobank).
badanych z 15 do 50 tvsiecy.
nawc^ projektu PONS. Liderami
Dodatkowe informacje o realizacji
Wrocmy do badanej populacji. Jak lui wspoltworcami projektu sa. prof, dr programu uzyskac mozna na stronie
dzie reagujq na informacje, ze powinhab. n. med. Witold A. Zatonski oraz projektuw\\\\.projectpons.ploraz
ni si? zglosic na ponowne badania?
prof. Lars J. Vatten (norweski par- wSARRSA.tel. 41344 3316.O

Centrum Onkdogii
-Instytutw Warszawie

PONS
USTANOWIENIE
INFRASTRUKTURY
DLA BADANIA
ZDROWIA POPULACJI
POLSKI

; Celem projektu jest odpowiedz na pytanie o przytzyny
I i sposoby zapobiegania chorobom cywiiizacyjnym.
i m.in. uktadu kr^zenia i nowotworowym.
Projekt obejmuje bezptatne badania zdrowotne:
I elektrohardiografia (EKG], spirometria, pomiar
{ cisnienia, poziom tlenku wegla w \v>'dychsnym
; powietrzu, badanie krwi i inne,

Umow sie na badania
w Niepubjicznym Zaktadzie Opieki Zdrowotnej
BIO-MEDIC Kielce:
• u,. Prusa } (osiedle Barwinek). tel. 41 361 58 83,
• u , Jana Nowaka-Jezioranskiego 87
(osiedle Swietokrzyskie), tel. 609 828 545.

Dodatkowe Informacje uzyskac mozna:
• poprzez infolinie 800 800 040,
• na stronie projektu WWW.OfOlectpons.pl
PATRONAT HONOROWY OBJELI:
WOJEWODA SWmOKRZYSKI.
MARS2At£K WOJEW60Z™« SWIETOKRZYSKIEGO,
PREZYDENT KIELC

Wojewodzlwo

Projekt wspdtfinansowany przez Polsko-Norweski \ Sadari Naukowych

