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ВЪВЕДЕНИЕ
Токсичният ефект на оловото върху бъбречната функция е един от най-известните. Оловната нефропатия се развива поради инхибиторния ефект на оловото върху клетъчното дишане (26). Оловото предизвиква комплексни промени на
проксималните тубули, манифестиращи
се като Fanconilike синдром с аминоацидоурия, глюкозоурия и фосфатурия (2,3),
който е обратим при провежданата хелатотерапия. Хроничната индустриална
експозиция на олово е свързана с необратима интерстициална нефропатия.
Хроничната ескпозиция от високи
нива на олово може да доведе до бъбречна тубулна лезии с глюкозоурия и аминоацидоурия (оловна подагра). Някои проучвания показват линейна корелация
между нивата на серумния креатинин и
концентрацията на олово в кръвта (BLL)
над 40 μg/dl, докато други автори не са установили токсичен ефект под 60 μg/dl (21).
Дискутабилни са повишаването на нивата на N-ацетил-β-D-glucosaminidase и β2микроглобин в урината на олово експонирани работници, някои автори оспорват тези данни (12,20).
Патологичните абнормости в бъбреците са от особено клинично значение.
Патогенетичният механизъм, който обуславя необратимото бъбречно увреждане
се обуславя от клетъчни и/или функциоУНС Професионални болести,
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Effects of occupational
lead exposure on renal
and hematologic system
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I. Djedjev, 2B. Ivanov
BACKGROUND: Chronic, high-level lead
exposure is a known risk factor for kidney diseases. The effect of current low-level occupational lead exposure is less known.
Therefore, in this study, we investigated
the association between lead exposure and
kidney function in workers employed in a
lead battery factory. METODS: The objective of this study was to assess the relationship between blood-lead levels (BLL), hematological and renal indicators among
workers in a lead battery factory in Bulgaria. Blood samples were taken from 233
workers and BLL, HGB (hemoglobin), RBC
(red blood cells) were measured. Levels of
Crea (creatinine) and uric acid in the blood
were assessed to indicate renal function.
RESULTS: The results showed that there
was a decrease in BLL in healthy workers
long-term exposed to lead (over 20 years).
There was a similar trend for RBC and increase of Crea. There were significant correlations of BLL with RBC (p=0.001) and
Crea (p=0.002). There were no significant
correlations of BLL with the other indicators. Our results showed that length of exposure correlated with HGB (p=0.015) Crea
(p=0.027) and BLL (p=0.028). There was
no significant trend for the other health indicators. CONCLUSIONS: Our data provide no evidence of an important role of
low-level occupational lead exposure in
the cause or progression of severe CKD.

нални промени (21). Допуска се, че установените лезии са в резултат от натрупаните общи оловни количества в органи-
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зма (6,11), а не на BLL и че натрупаното
олово в костите е в по-тясна корелация с
бъбречните нарушения (17).
Продължителното излагане на ниски дози на олово може да доведе до субклинична бъбречна дисфункция (17).
Нефропатия, свързана с повишени кръвни нива на олово е отбелязано в многобройни проучвания, въпреки че в някои от тях не се съобщава за корелация
(10,15).
Явните клинични симптоми, манифестни за оловна интоксикация са анемия, пареза на китката, ренална недостатъчност и др., докато такива скрити
ефекти, като намалена нервна проводимост, когнитивни нарушения, нарушена
биосинтеза на хема и нарушена екскреция на пикочна киселина са субклинични белези (5).
Наблюдаваните промени в настроението, намаление на паметта и намалено
либидо са субклинични изяви на токсичното действие на олово (25).
Важно е да се отбележи, че тези субклинични промени са в резултат от
вредното действие на оловото и не са
просто хомеостатично и физиологично приспособяване към присъствието на
олово (18,19).

ЦЕЛ
Цел на настоящето проучване е да
се извърши проучване на субклиничните хематологични и нефротоксични прояви при хронично професионално експонирани с олово работници.

КОНТИГЕНТ И МЕТОДИ
Изследвани са работници (n=233) в
клиниката по Професионални болести
на МБАЛ „Св. Марина” Варна за периода
от 2005-2009 г. Лицата са насочени за диагностично уточняване с отклонения в
скрининговите параклинични показатели (олово в кръв над 40μg/dl) след проведени профилактични прегледи, проведени в завод за производство на акумулатори – „ЕнерСис“ АД гр. Търговище. Всич-
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ки работници са без клинични и параклинични данни за оловна интоксикация.
В изследванията не са включени
лица със съпътстващи заболявания на
кръвната и отделителна система.
Всички изследвани лица са дали информирано съгласие за провеждане на
изследването.
Изследвани са хематологични и биохимични параметри: еритроцити, ретикулоцити, хемоглобин, креатинин, урея
и пикочна киселина. Биохимичните параметри се изследват в клинична лаборатория на МБАЛ „Св. Марина” Варна, сертифицирана по ISO. Олово в кръв е изследвана в РИОКОЗ гр. Търговище. Олово в урина и ДАЛК е изследвана в РИОКОЗ гр. Варна.
Данните са обработени с корелационен, регресионен и дескриптивен анализ.
Използван програмен продукт SPSS 12.

РЕЗУЛТАТИ
Демографска характеристика, параклинични и токсикологични данни
За целите на проучването са изследвани са общо 233 здрави (асимптомни)
работници мъже от акумулаторно производство, които са в продължителна експозиция на ниски стойности на оловни
аерозоли в работната среда.
Средната възраст на лицата (n=233) е
42,4 ± 8,7 (20–58) години, със средна продължителност на трудовия стаж 10,7±6,7
(1–32) години. Средната концентрация на
олово в кръвта е 59,8 ±9,3 μg/dl.
Изследваните работници са разпределени на четири възрастови групи: група до 30 г.; от 30 до 40 г.; от 40 до 50 г. и
над 50 г.
Според продължителността на експозицията лицата са разделени на 5 групи: до 5г- 61 души; до 10г. – 68, до 15 г. –
42; до 20г. – 44 и над 20 г. -18 и от II – ра
група съответно: до 5г. – 17 души; до10 г.
– 12; до 15г. -13; до 20г. – 17 и над 20 г. -13.
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Изследваните лица се групират и
според стойностите на олово в кръв: под
40μg/dl; от 40-50 μg/dl; от 50-60 μg/dl; от
60-70 μg/dl и на 70 μg/dl.
На табл.1 е представено разпределението на изследваните работници според
възраст, експозиционен период и концентрация на олово в кръв.
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20 г. са регистрирани по-ниски стойности на олово – 59,07±1,55 μg/dl. (Фиг.1).

Параклинични и токсикологични данни
Всички изследвани параклинични
показатели са в референтни стойности.
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Резултати от проведените изследвания на изследваните работници (n=233)
С най-високи кръвни концентрации
на олово са работниците с трудов стаж до
5г. – 62,42±1,36 μg/dl. При работниците с
продължителност на трудовия стаж над

Фиг.1. Разпределение на работниците по
продължителността на експозиционния
период и концентрация на олово в кръвта.
Легенда: 1,00 – до 5г.; 2,00 – от 5 до 10г.; 3,00 – от 10 до 15 г.;
4,00 – от 15 до 20г. и 5,00 – над 20г.
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С оглед установяване наличие на зависимост между факторите възраст и
олово в кръвта на изследваните работници с параклиничните показатели, извършихме корелационен анализ за определяне на степента на зависимост. Изследваните параклинични показатели
хемоглобин, еритроцити, ретикулоцити,
урея,креатинин и пикочна киселина са
различните променливи. Резултатите са
демонстрирани на Табл. 2 и Табл. 3.
С оглед установяване наличие на зависимост между фактора експозиционен период и изследваните параклинични показатели извършихме корелационен анализ.
Установихме статистически значима
зависимост между продължителността
на трудовия стаж и креатинина p=0,027
и хемоглобина p=0,015 и концентрацията
на олово в кръв p=0,028. Не се установи
статистическа значима зависимост между експозиционния период и останалите
параклинични показатели.
Резултатите показват статистически
значима връзка между концентрацията
на олово в кръв и продължителността на
експозиционния период, стойностите на
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Табл.2. Корелационни коефиценти по Pearson между концентрация на олово в кръв и различни
променливи.
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Табл.3. Корелационни коефиценти по Pearson между възраст и различни променливи.
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Табл. 4. Корелационни коефициенти по Pearson между експозиционния период и различни
променливи.
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ретикулоцитите, еритроцити и креатинина (табл. 4).
Серумната концентрация на пикочната киселина не зависи от възрастта,
експозиционния период и концентрацията на олово в кръв.
С увеличение на серумната концентрация на олово се намаляват средните
стойности на еритроцитите, увеличават
се ретикулоцитите, а средните стойности
на серумния креатинин не се променят.

ОБСЪЖДАНE
Токсикологични, параклинични данни
Анализирането на токсикологичните показатели при работниците установи
най-висок относителен дял лица (85,4%),
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с концентрация на олово между 50 – 60
μg/dl.
При съпоставяне на BLL с продължителността на трудовия стаж установихме по-високи средни стойности на олово в кръв при работниците с експозиционен период до 5г.
Установените данни, за по-високи
кръвни нива на олово, при лица с кратка
експозиция (до 5 години) се дължат вероятно на:
❖ дефицит в индивидуалните адаптивни възможности при сравнително кратката експозиция;
❖ възможност за по-ниска кумулация
на олово, в сравнение с лицата с продължителна експозиция;
❖ недостатъчно
отработени трудови навици и превантивни дейнос-
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ти, съответни на трудово-хигиенните изисквания.
Тютюнопушенето и неспазване на
личната хигиена на работното място са
определящи фактори, които обуславят
по-високата инхалация на оловни аерозоли и индивидуалната концентрация на
олово в кръвта (4).
Установената статистически значима зависимост между концентрацията на
олово в кръвта и експозиционния период
(р=0,028), съвпада с данните от литературата (21). Резултатите от нашето проучване установи статистически значима зависимост между концентрацията на олово в
кръв и еритроцитите (p=0,001), BLL и ретикулоцитите (р=0,044), BLL и серумния
креатинина p=0,002 което се потвърждава и от данните от литературата (20,24).
Установената и от нас статистически значима зависимост между олово в
кръв и броя на еритрoцитите, някои автори свързват с токсичния нефрологичен
ефект на оловото (7,24). Продължителното излагане на олово стимулира производството на червените кръвни клетки,
но ефектът му върху бъбречната функция не е ясен (14).
Данните от нашето изследване са
обусловени от трудността при оценката на точната експозиция на олово, която зависи не толкова от проблеми със настоящите аналитични методологии, а поскоро на особеността на токсикокинетиката на оловото в различните системи на
тялото (т.е., биокинетиката на Pb между
костната тъкан, кръвта и меките тъкани)
(1,6,11). Много висок процент от абсорбираното олово се отлага в костите, заедно с други минерали като калций, където то се натрупва с течение на времето и остава за дълъг период. При възрастни, оловото е разпределено между скелета и меките тъкани в съотношение приблизително 95% и 5% кост-меки тъкани
(27). Елиминационният полуживот, или
времето, необходимо на организма да се
отдели половината от натрупаното олово е около 25 години (13,23). Поради това,

високите концентрации на олово могат
да са налични в организма дълги години
след прекратяване на оловната експозиция (1,6).
Линейна корелация между продължителността на трудовия стаж и креатинина и еритроцитите в нашето проучване съответства на литературните данни
за токсичното действие на оловото (натрупването му в паренхимните органи,
в т.ч. и бъбреци и токсичните му ефекти върху бъбреците), като стойностите
на олово в кръв, довели до бъбречна тубулна лезия с глюкозоурия и аминоацидоурия (оловна подагра) са дискутабилни
(24). Регистрираните референтни стойности на изследваните хематологични и
биохимични показатели, както и липсата на субективна и обективна клинична
симптоматика, не дават основание за обсъждане на интоксикация с олово.
Нашите данни от проучването не установяват нефротоксичен ефект при ниски нива на хронична оловна експозиция, което се потвърждава и от изследванията на други автори (8,9,10,15).
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