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Summary

Lead (PB, latin name plumbum) is a heavy metal com‑
monly found in nature. In the environment it is not biode‑
gradable nor does it undergo dissociation. It can accumulate 
in the tissues of living organisms. Throughout the years 
the attitude towards lead has changed. Once widely used, 
currently considered a big threat to the health of a human. 
The development of civilization and associated with it an 
increase of lead emission contributes to a major contami‑
nation of the natural Pb environment.

The authors have focused attention on the causes and 
effects on the environmental contamination of lead on human 
health. Environmental and occupational dangers of lead expo‑
sition have been discussed. Strict interdependence between 
the dose and time of exposition, its concentration in tissues 
and the appearance of clinical symptoms among humans 
have been stressed. Additionally, rules of controlling lead 
concentration in natural environments and places of work 
with the aim of avoiding lead poisoning have been discussed.

K e y   w o r d s: natural environment – lead – toxicity – 
humans.

Streszczenie

Ołów (Pb, łac. plumbum) jest metalem ciężkim sze‑
roko rozpowszechnionym w przyrodzie. W środowisku nie 

ulega biodegradacji ani rozpadowi. Kumuluje się w tkankach 
organizmów żywych. Przez wieki zmieniało się podejście 
człowieka do ołowiu. Kiedyś był szeroko stosowany, obec‑
nie uważany jest za duże zagrożenie dla zdrowia. Rozwój 
cywilizacji i związany z tym wzrost emisji ołowiu prowadzi 
do znacznego skażenia nim środowiska naturalnego.

Autorzy zwrócili uwagę na przyczyny i skutki zanie‑
czyszczeń środowiskowych Pb dla zdrowia człowieka. Omó‑
wiono narażenia środowiskowe i zawodowe na ekspozycję 
ołowiem. Podkreślono ściśłe zależności pomiędzy dawką 
i czasem ekspozycji na ołów, jego stężeniem w tkankach 
oraz wystąpieniem objawów klinicznych u ludzi. Dodat‑
kowo, omówiono zasady kontroli stężenia Pb w środowi‑
sku naturalnym oraz miejscach pracy w celu uniknięcia 
zatrucia ołowiem.

H a s ł a: środowisko naturalne – ołów – toksyczność.

Wstęp

Metale ciężkie to pierwiastki o masie właściwej więk‑
szej od 4,5 g/cm3, które w reakcjach chemicznych wyka‑
zują tendencję do oddawania elektronów, tworząc proste 
kationy. Do metali ciężkich zaliczamy m.in.: Cu, Co, Cr, 
Cd, Fe, Zn, Pb, Sn, Hg, Mn, Ni, Mo, V, W oraz niemetal Se. 
W grupie tej występują zarówno pierwiastki niezbędne dla 
organizmów (np. mikroelementy: Cu, Zn, Ni, Cr), jak i pier‑
wiastki o nieznanej roli fizjologicznej (np. Cd, Hg, Pb, As). 
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Z powodu bardzo szerokiego stosowania metali ciężkich 
są one powszechnymi zanieczyszczeniami ekosystemu, 
dlatego też tak ważna jest wiedza o ich właściwościach, 
również toksycznych [1].

Jednym z szeroko rozpowszechnionych w przyrodzie 
metali ciężkich jest ołów (Pb, łac. plumbum). Jest znany 
ludzkości od przeszło 4500 lat. W układzie okresowym leży 
w grupie 14, okresie 6. Zaliczany jest do rodziny węglowców. 
Stan skupienia: ciało stałe (w warunkach standardowych). 
Typ przewodnika: metal o gęstości 11,34 g/cm3, twardości 
38,3 MPa (skala Brinella), 1,5 (skala Mohsa), temperaturze 
topnienia 327,4°C i temperaturze wrzenia 1749°C, dający 
się łatwo odlewać i kształtować. Liczba atomowa ołowiu 82, 
masa atomowa 207,19; promień atomowy 180 pm; promień 
kowalencyjny 146 ± 5 pm. Elektroujemność 2,33 (w skali 
Paulinga). Współczynnik sprężystości podłużnej (moduł 
Younga) 16 Gpa. Przewodnictwo cieplne 35,9 W/(m ∙ K), 
a molowe ciepło właściwe (tzn. molowa pojemność cieplna) 
dla 25°C 26,4 J/(mol*K) [2].

W związkach chemicznych Pb występuje na II i IV 
stopniu utlenienia. Na powietrzu pokrywa się warstewką 
tlenku (ochrona przed korozją). Nie reaguje z parą wodną, 
fluorowodorem i azotem. W podwyższonej temperaturze 
wchodzi w reakcję z chlorem, siarką i fluorem. Reaguje 
z kwasem octowym (w obecności powietrza), stężonym 
kwasem siarkowym i azotowym, a w obecności utleniaczy 
z rozcieńczonym kwasem solnym. Z tlenem Pb tworzy nie‑
rozpuszczalny w wodzie, amfoteryczny PbO, który wystę‑
puje w odmianie rombowej i tetragonalnej [1].

Historia ołowiu

Już starożytni Egipcjanie znali i szeroko stosowali Pb. 
Dowodem na to są ołowiane cegły, które znaleziono w świą‑
tyni Ramzesa III, czy też zachowane spisy egipskich zdo‑
byczy wojennych, w których wymieniano ołów. Egipcja‑
nie stosowali Pb w medycynie jako środek poronny oraz 
jako czernidło do brwi i rzęs (w postaci siarczku ołowiu). 
O Pb wspomina również Stary Testament we fragmencie 
w opisującym zwycięstwo Izraelitów nad Midianitami (lista 
łupów) [3, 4]. Dopiero Grecy ok. 550 lat p.n.e. rozpoczęli 
pozyskiwanie ołowiu z rudy (galena) na dużą skalę. Głów‑
nymi miejscami produkcji ołowiu w tamtych czasach były 
wyspy Rodos i Cypr oraz okolice Aten. Prawdopodobnie 
grecki epik Hezjod (VII w. p.n.e.) napisał siedem ksiąg 
na arkuszach z ołowiu. Jednak bezsprzecznym dowodem 
na stosowanie ołowiu przez Greków było znalezienie w oko‑
licach Aten puderniczki z bielą ołowianą w grobie z II w. 
p.n.e. [3]. Ale dopiero Rzymianie zaczęli wykorzystywać 
ołów na skalę przemysłową. Przykładem tego są rzymskie 
wodociągi, które prawie w całości zostały zbudowane z oło‑
wianych rur. W czasach świetności Rzymu rurociągi miały 
400 km długości (z czego 352 km pod ziemią) oraz 48 km 
naziemnie (po części jako akwedukty). Warto zauważyć, 
iż Rzymianie nie znali technologii produkcji gotowych rur. 

Produkowali ołowiane blachy, które następnie zaginali, zbli‑
żając oba brzegi blachy do siebie, a następnie zespalali je 
płynnym ołowiem. O trwałości rzymskich akweduktów 
świadczy fakt, iż część z nich funkcjonuje do teraz (oło‑
wiane rury zostały wymienione). W czasach rzymskich 
ołów był również używany do produkcji kul do proc i kata‑
pult, trumien, obręczy do beczek czy też drutu. Był rów‑
nież stosowany do produkcji farb malarskich oraz doda‑
wany do wina (w postaci octanu ołowiu), aby poprawić 
jego smak (cukier ołowiowy). Uważa się, iż tak szerokie 
stosowanie ołowiu mogło być jedną z przyczyn schyłku 
cesarstwa rzymskiego [4, 5].

W średniowieczu jednym z głównych producentów oło‑
wiu były kraje Europy Środkowej, w tym Polska. Związane 
to było z lokalizacją jednych z najbogatszych w Europie złóż 
rud cynkowo ‑ołowiowych (Wyżyna Śląska oraz Krakowsko‑
 ‑Częstochowska). Przyjmuje się, że eksploatacja złóż oło‑
wiu rozpoczęła się w Polsce w XII w. (prawdopodobnie 
był to już XI w. – znaleziska archeologiczne). Najstarsze 
dowody na piśmie mówiące o wydobyciu ołowiu na terenie 
Małopolski pochodzą dopiero z XIII w. (dokumenty wydane 
przez Bogusława Wstydliwego, księcia sandomierskiego 
i krakowskiego). W dokumentach tych w 1257 r. książę 
nadał klasztorowi Klarysek w Zawichoście (przenosząc go 
do Skały) przywilej dający prawo korzystania z dochodów 
pochodzących z kopalni rud ołowiu w Olkuszu (2 grzywny 
złota rocznie). W średniowieczu ogromne znaczenie miało 
również złoże w Sławkowie. Dzięki tym dwóm ośrodkom 
(złożom) ołów stał się przedmiotem handlu o międzynarodo‑
wym zasięgu. Kraków był miastem, które zmonopolizowało 
handel metalami (w tym ołowiem) na rynku europejskim. 
Ołów ze złóż w Olkuszu i Sławkowie transportowany był 
w postaci tzn. bochnów ołowiu (o wadze nawet do kilkuset 
kilogramów) na rynek główny w Krakowie, gdzie w pobliżu 
Sukiennic działała instytucja Wielkiej Wagi. Tam ołów był 
ważony, znakowany oraz w razie potrzeby dzielony. Pobie‑
rano tam również obowiązujące opłaty oraz prowadzono 
sprzedaż detaliczną i hurtową [2].

Warto wspomnieć, iż ważnym dziełem, z którego czer‑
pana jest informacja o sposobie produkcji ołowiu w średnio‑
wieczu, jest napisana w 1550 r. przez Georgiusa Agricolę 
(wydana po śmierci autora w 1556 r. w Bazylei) De Re 
Metallica Libri XII [2, 6, 7]. W średniowiecznej Europie 
ołów wykorzystywano np. do pokrycia dachów, produkcji 
framug okiennych, rur, zastawy stołowej, produkcji biżu‑
terii oraz odważników. Odgrywał on również znaczną rolę 
w wytwarzaniu szkła. Ważnym surowcem przemysłowym 
ołów stał się dopiero w chwili wykorzystania go do produkcji 
kul strzelniczych (po wynalezieniu prochu strzelniczego) 
oraz produkcji czcionek drukarskich. Był również szeroko 
wykorzystywany w przemyśle zabawkarskim do produkcji 
ołowianych żołnierzyków. Obecnie Pb jest wykorzysty‑
wany głównie do wyrobu płyt do akumulatorów oraz apa‑
ratury do produkcji kwasu siarkowego (ok. ⅓ całej produk‑
cji), do produkcji osłon do kabli, w przemyśle farbiarskim 
i ceramicznym, w przemyśle chemicznym i budownictwie, 
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w materiałach lutowniczych, do produkcji łożysk i czcio‑
nek drukarskich, osłon w reaktorach atomowych, produkcji 
benzyny lotniczej, fartuchów i pojemników do osłony radio‑
aktywnej itp. [3, 4]. Pomimo iż szkodliwe skutki działania 
ołowiu w organizmie człowieka były znane już w II w. p.n.e. 
(Nikader z Kolofonu), zatrucie ołowiem zostało dokładnie 
opisane dopiero w 1892 r. przez Gibsona [8, 9]. Przez wieki 
zmieniało się podejście do ołowiu. Kiedyś szeroko stoso‑
wany, obecnie uważany jest za duże zagrożenie dla zdrowia 
człowieka. Aby uświadomić sobie, z jak dużym wzrostem 
stężenia Pb w organizmie człowieka mamy do czynienia 
w ostatnich latach, należy wspomnieć, iż stężenie ołowiu 
we włosach ludzi żyjących w XV w. na Grenlandii wynosiło 
1,2 μg/g, natomiast u współczesnego mieszkańca któregoś 
z większych miast europejskich jest większe ok. 10 ‑krotnie 
i wynosi 10–15 μg/g [9, 10]

Ołów w środowisku

1. Ołów w powietrzu atmosferycznym
Według danych WHO z 1987 r. średnie stężenie oło‑

wiu w powietrzu w okolicach pól uprawnych może wyno‑
sić 0,1–0,3 μg/m3, w okolicach wsi i miast ok. 0,5 μg/m3, 
natomiast w pobliżu dużych miast europejskich nawet 
0,5–3,0 μg/m3 [11, 12]. Do organizmu człowieka Pb przenika 
z powietrza przez drogi oddechowe w postaci pyłu. Ziarna 
pyłu różnią się wielkością oraz zawartością Pb. Stężenie 
ołowiu jest mniejsze w ziarnach pyłu o średnicy 100 μm. 
W ziarnach o średnicy poniżej 10 μm jest większe, sta‑
nowiąc ok. 50–60% zawartości ołowiu znajdującego się 
w zanieczyszczonym powietrzu [13]. W Polsce najbardziej 
zanieczyszczone ołowiem powietrze występuje w okoli‑
cach kopalni i hut metalu – przede wszystkim wojewódz‑
twie śląskim, opolskim oraz małopolskim [12]. W latach 
90. XX w. i w pierwszej dekadzie XXI w. wykazano istotny 
spadek stężenia ołowiu w powietrzu atmosferycznym, co ma 
związek z rozpowszechnieniem benzyny bezołowiowej jako 
zamiennika paliwa zawierającego czteroetylek ołowiu [4]. 
Warto zauważyć, że w warunkach naturalnych ołów uwal‑
niany jest do atmosfery przez czynne wulkany w postaci 
pyłów wulkanicznych [4].

2. Ołów w wodach powierzchniowych i wodzie do picia
Zanieczyszczenie wód ołowiem ma miejsce zazwyczaj 

w pobliżu zakładów produkcyjnych, które uwalniają nie‑
oczyszczone ścieki (zawierające resztki poprodukcyjne). 
Związki ołowiu w wyniku wytrącania i sedymentacji sub‑
stancji nierozpuszczalnych w wodzie ulegają akumulacji 
w mule i osadach rzecznych. Rolnictwo, głównie poprzez 
stosowanie nawozów azotowych zawierających Pb [4, 13], 
wpływa również na stan zanieczyszczenia ołowiem wód 
powierzchniowych, rzek i jezior. Z danych przedstawionych 
przez Państwowy Instytut Geologiczny w latach 1990–1991 
wynika, że największe skażenie osadów ołowiem wystę‑
puje m.in. w okolicach Legnicy, Konstancina, Mysłowic 

oraz Oświęcimia [4]. Woda pitna płynąca wodociągami 
oraz pochodząca ze studni publicznych lub przydomowych 
jest pod stałą kontrolą stacji sanitarno ‑epidemiologicznych. 
Obecnie rzadko stwierdza się przekroczenie normy dla stęże‑
nia ołowiu w wodzie przeznaczonej do picia [4]. Ze względu 
na potencjalną toksyczność określono dopuszczalne poziomy 
zawartości Pb dla wód gruntowych, morskich, rzek i jezior, 
gleb, produktów spożywczych, np. warzyw i owoców oraz 
dla liści oraz gałązek drzew i krzewów [4].

3. Ołów w glebie
W środowisku naturalnym ołów występuje przede 

wszystkim w górnej powierzchni skorupy ziemskiej 
(do 0,0016%). Obecnie znanych jest 199 minerałów zawie‑
rających Pb. Zasoby ołowiu w postaci rud szacuje się na ok. 
100 mln ton, jednakże szybkie wydobycie może spowodo‑
wać w ciągu następnych kilkudziesięciu lat wyczerpanie 
się złóż tego metalu [4]. Ołów nie ulega biodegradacji ani 
rozpadowi, dlatego jego największe stężenia w środowi‑
sku naturalnym występują w glebie [14]. Rozwój cywili‑
zacji i związany z tym wzrost emisji ołowiu do środowiska 
prowadzi do znacznego skażenia otoczenia siedzib ludz‑
kich oraz okolic zakładów przemysłowych. Skażenie jest 
spowodowane szybkim rozwojem przemysłu wydobycia 
i przetwórstwa rud ołowiu oraz wielu innych metali kolo‑
rowych, które zawierają związki ołowiu jako domieszki. 
Spośród gałęzi przemysłu ważnymi źródłami uwalniania 
Pb do środowiska są zakłady produkujące: powłoki kabli, 
emalie i polewy, farby i lakiery, szkła i kryształy. Duże 
ilości Pb uwalniane są także przy produkcji żelaza, stali 
i cementu. Dutkiewicz i Świątczak stwierdzili, że najbar‑
dziej zanieczyszczona jest gleba pól uprawnych w pobliżu 
hut cynku, ołowiu i miedzi [4]. Ogromną rolę odgrywa 
również dynamiczny rozwój motoryzacji. Potwierdzono 
znacznie większe stężenie Pb glebie w pobliżu dróg szyb‑
kiego ruchu [15]. W wielu krajach, w tym w Polsce, obo‑
wiązują normy regulujące zawartość czteroetylku ołowiu 
w benzynie. Obecnie paliwo z Pb często zastępowane jest 
paliwem bezołowiowym [4, 11, 14, 16].

4. Ołów w roślinach i żywności
Zawartość ołowiu w roślinach zależy zarówno od stop‑

nia zanieczyszczenia gleby, jak i od rodzaju uprawy (zboże, 
warzywa, owoce). Największe stężenie ołowiu w roślinach 
jadalnych (ziemniaki, zboża, owoce) występuje w rejonach 
znacznie uprzemysłowionych, np. tereny województwa ślą‑
skiego, oraz na terenach rolniczych, w województwach łódz‑
kim i wielkopolskim. Ogromne znaczenie ma również odle‑
głość danego pola uprawnego od dróg o dużym natężeniu 
ruchu [4]. Według Kucharskiego, który badał stężenie ołowiu 
w roślinach z terenu dawnego województwa katowickiego, 
najbardziej zanieczyszczone ołowiem są siano, zielonki 
z traw oraz kiszonka z kukurydzy. Najmniejsza zawartość 
ołowiu występowała natomiast w ziarnach zbóż [12]. Stężenie 
ołowiu w powietrzu ma niewielki wpływ na jego zawartość 
w roślinach. W niektórych rejonach, np. w województwie 
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śląskim, zawartość ołowiu w paszach jest zbyt duża, aby 
mogły one być użyte jako karma dla zwierząt [12]. Udo‑
wodniono również, że narządy (np. wątroba, nerki, kości) 
zwierząt hodowanych w okolicach hut metali (zwłaszcza mie‑
dzi) zawierają znacznie więcej miedzi, cynku i ołowiu niż 
narządy zwierząt hodowanych na innych wolnych od przemy‑
słu obszarach [12]. W warunkach polskich największe ilości 
Pb występują głównie w ziemniakach oraz w mleku krowim, 
dlatego te właśnie produkty powinny znajdować się pod 
stałą i szczegółową kontrolą sanitarno ‑epidemiologiczną [4].

Narażenie środowiskowe na ołów

Aby ocenić narażenie środowiskowe człowieka na Pb 
oraz ewentualne szkodliwe następstwa ekspozycji, wpro‑
wadzono pomiar stężenia ołowiu we krwi (Pb ‑B). Rozwój 
badań nad wpływem Pb na zdrowie człowieka nastąpił 
w latach 70. i 80. XX w. Uzyskano wtedy dane w formie 
zależności typu dawka–efekt, dawka–odpowiedź [14]. Za 
główne źródła narażenia środowiskowego na Pb dla czło‑
wieka uważa się: farby, wodę pitną, glebę i kurz, powietrze 
oraz żywność [14]. Farby z dużą zawartością Pb (ok. 50%) 
były stosowane w budownictwie przed 1980 r. Zjadanie 
ich przez dzieci może być nawet czynnikiem wywołują‑
cym stany chorobowe związane z zatruciem Pb [14, 15]. 
Gleba i kurz stanowią duże zagrożenie, jeśli są zanieczysz‑
czone Pb, szczególnie dla dzieci [14]. Zgodnie z zaleceniami 
WHO [11, 13] dopuszczalne roczne stężenie Pb w powie‑
trzu wynosi 0,5–1,0 μg/m3. Obecnie postuluje się obniże‑
nie górnej granicy do 0,5 μg/m3. Na terenie Polski obowią‑
zuje norma 0,2 μg/m3 rocznie. Z badań przeprowadzonych 
w 1993 r. w Polsce wynika, że w niewielu miejscach (głów‑
nie obszary górnicze i okolice hut, np. Tarnowskie Góry) 
stężenie Pb przekraczało 0,5 μg/m3 [14, 17]. Po raz pierwszy 
oszacowano dzienną dawkę Pb przyjmowaną z pokarmem 
przez człowieka w latach 70. XX w. Ustalono, że wynosi 
ona ok. 200–300 μg/dobę. Obecnie uważa się, że dzienna 
dawka Pb spożytego z pokarmem nie powinna przekraczać 
100 μg. Zależność ilości pokarmu i zawartości w nim Pb 
a przyrostem stężenia Pb we krwi przedstawia się nastę‑
pująco: 1 kg pożywienia zawierający 1 μg Pb powoduje 
wzrost stężenia Pb we krwi o 0,4 μg/L u ludzi dorosłych, 
zaś u dzieci jest to wzrost o 1,6 μg [18]. Ta sama zależność 
dotyczy wody pitnej, która ze względu na dobrą kontrolę 
sanitarno ‑epidemiologiczną nie jest istotnym czynnikiem 
środowiskowego narażenia na Pb [14]. 

Narażenie zawodowe na ołów w Polsce

Obecnie w Polsce w warunkach narażenia zawodowego 
na Pb pracuje ok. 2600 osób. Według Rozporządzenia Mini‑
stra Zdrowia i Opieki Społecznej z dnia 30.05.1996 r. ozna‑
czanie stężenia Pb we krwi u osób narażonych zawodowo 
na Pb jest w Polsce obowiązkowe. Rozporządzenie określa 

częstotliwość badań, a także kiedy pracownik powinien być 
odsunięty od danego stanowiska pracy. Obligatoryjność tego 
rozporządzenia została potwierdzona w 2004 r. kolejnym 
Rozporządzeniem Ministra Zdrowia z dnia 30 grudnia, które 
jest zgodne z Dyrektywą Unii Europejskiej 98/24/EC [19, 
20]. Zgodnie z wynikami badań prowadzonymi w Polsce 
w latach 1995–1997 najbardziej narażeni na toksyczne dzia‑
łanie Pb są pracownicy zakładów wytwarzających kolejno: 
szkło kryształowe, akumulatory, panewki, łożyska oraz 
pracownicy hut miedzi i cynku [20, 21]. Wspomniane bada‑
nia wykazały również, że istnieje możliwość dodatkowej 
ekspozycji poprzez przewód pokarmowy, co spowodo‑
wane jest złymi nawykami higienicznymi u pracowników 
(głównie zanieczyszczenie rąk) oraz nieprzestrzeganiem 
zasad BHP. W celu lepszego monitoringu środowiska pracy 
wprowadzono jednostkę 1 NDS (0,05 ng/m3), która jest 
wyznacznikiem stężenia Pb w powietrzu. Zgodnie z danymi 
IMP z 2000 r. liczba zatrudnionych osób na stanowiskach, 
gdzie stężenie Pb przekraczało 1 NDS, wynosiła 1638 osób 
[22, 23]. Obecnie ocenia się, że liczba osób zatrudnionych 
w warunkach szkodliwych wzrosła o 257 osób i wynosi 
łącznie 1895 [23]. Kolejnymi parametrami, które są uwzględ‑
niane w ocenie narażenia i jego skutków, są stężenia cyn‑
koprotoporfiryn (ZnPP) we krwi i stężenie kwasu gamma‑
 ‑aminolewulinowego (ALA) w moczu. Badania te wchodzą 
w skład zakresu monitoringu biologicznego i odgrywają 
dużą rolę w wykrywaniu osób z nadwrażliwością układu 
krwiotwórczego na związki Pb. Takie osoby powinny zostać 
odsunięte od wykonywanej pracy [20, 24]. U dorosłych 
zależność między stężeniem Pb ‑B (μg/L) a stanem zdro‑
wia przedstawia schemat:

200–299 wzrost stężenia ZnPP u 50% kobiet i 15% 
mężczyzn.

300–399 wzrost stężenia ZnPP u 90% kobiet i 40% męż‑
czyzn, wzrost wydalania ALA z moczem.

400–499 wzrost stężenia ZnPP u 100% kobiet i 50% 
mężczyzn, dalszy wzrost wydalania ALA z mo‑
czem, obniżenie szybkości przewodzenia we 
włóknach ruchowych wolnoprzewodzących, 
obniżenie liczby plemników.

500–599 100% ZnPP powyżej poziomów normalnych, 
ALA ‑U podwyższone u 50% mężczyzn i 100% 
kobiet, u 20% obniżenie szybkości przewodze‑
nia w nerwach obwodowych.

600–699 nasilone objawy z ośrodkowego układu ner‑
wowego, zmniejszenie poziomu hemoglobiny 
i ilości erytrocytów, toksyczne działanie ołowiu 
na kanaliki nerkowe.

1000–3000 encefalopatia ołowicza, kolka ołowicza, prze‑
wlekła nefropatia.

Zgodnie z Dyrektywą Unii Europejskiej z 2008 r. opieką 
medyczną powinni być objęci pracownicy, u których stę‑
żenie Pb ‑B wynosi powyżej 400 μg/L [19, 20]. W Polsce, 
zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Zdrowia i Opieki 
Społecznej z dnia 30.12.2004 r. graniczna wartość Pb ‑B 
wynosi dla narażenia zawodowego 500 μg/L i dla kobiet 
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w wieku rozrodczym (do 45. r.ż.) 300 μg/L [22, 25, 26]. 
Pracownicy narażeni zawodowo na kontakt z Pb powinni 
być poddani badaniom profilaktycznym z następującą czę‑
stotliwością:

Przed zatrudnieniem.1. 
Pracownicy, u których stężenie Pb we krwi utrzymu‑2. 

je się w granicach 300–500 μg/L (mężczyźni) i 2300 μg/L 
(kobiety) – badania co 6 miesięcy.

Pracownicy, u których stężenie Pb we krwi utrzymu‑3. 
je się poniżej 300 μg/L (mężczyźni) i 2300 μg/L (kobiety) 
– badania co 12 miesięcy.

W Europie badania stężenia Pb ‑B powinny być przepro‑
wadzane przez akredytowane laboratoria, które powinny 
posiadać wysokiej jakości sprzęt do badania narażenia 
zawodowego na metale [19]. W Polsce posiadanie akredy‑
tacji przez laboratorium wymagane jest od 2008 r., kiedy 
to weszło w życie Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 2005 r. 
w sprawie badań i pomiarów czynników szkodliwych dla 
zdrowia w środowisku pracy [27]. Wcześniej, ze względu 
na brak odpowiedniej ilości laboratoriów o określonym 
standardzie, monitoringiem objęci byli mieszkańcy tylko 
8 z 16 województw [20].

Ołów w organizmie człowieka

Ołów jest wchłaniany do organizmu ludzkiego przede 
wszystkim przez przewód pokarmowy oraz układ oddechowy. 
Uznaje się, że w drogach oddechowych gromadzi się ok. 50% 
ziaren pyłu unoszącego się w powietrzu. Wchłanianie związ‑
ków Pb przez drogi oddechowe zależy od ich rozpuszczal‑
ności w wodzie. Im większa rozpuszczalność, tym szybsze 
wchłanianie. Ołów dostarczany do przewodu pokarmowego 
z żywnością wchłaniany jest u ludzi dorosłych w ok. 10%, 
a u dzieci aż do 50%. Duża podaż wapnia i fosforu w die‑
cie powoduje obniżenie ilości wchłanianego Pb w jelitach. 
Z kolei kwas askorbinowy i cytrynowy proces ten nasilają 
[24]. Niewielka ilość Pb może się również wchłonąć przez 
skórę [23, 28]. Po wchłonięciu do organizmu ludzkiego Pb 
(po związaniu z erytrocytami) transportowany jest drogą 
krwionośną do tkanek i narządów, w których się gromadzi. 
Tkanki gromadzące Pb dzieli się na dwa przedziały: szyb‑
kowymienne (krew, tkanki miękkie) oraz wolnowymienne 
(kości) [24]. Warto zauważyć, iż okres półtrwania Pb w prze‑
dziale wolnowymiennym wynosi 2,3–27 lat, a w przedziale 
szybkowymiennym mniej więcej 30 dni. Większość gro‑
madzonego Pb znajduje się w przedziale wolnowymien‑
nym, czyli w kościach, zębach i paznokciach. Łożysko nie 
stanowi bariery dla Pb, dlatego uważany jest on za czyn‑
nik działający niekorzystnie na płód i stan zdrowia nowo‑
rodka. Dla dzieci karmionych piersią, mleko matek eks‑
ponowanych na Pb (ze względu na możliwość osiągnięcia 
dużego stężenia Pb w mleku kobiecym – nawet 12 μg/L) 
może być szkodliwe. Z organizmu ludzkiego związki 
ołowiu są wydalane przede wszystkim z moczem (76%), 
kałem (16%), potem (8%) oraz mlekiem kobiecym [24, 29].

Ponieważ najlepszym wskaźnikiem zarówno naraże‑
nia na Pb, jak i parametrem pozwalającym ocenić skutki 
tego narażenia jest pomiar stężenia Pb we krwi (Pb ‑B), 
wprowadzono zakresy dopuszczalnych stężeń Pb we krwi 
obwodowej. Normy te zakładają, że stężenie Pb ‑B u doro‑
słych nie powinno wynosić więcej niż 200 μg/L, a u dzieci 
100 μg/L [11, 24]. Według danych opublikowanych przez 
Jakubowską i wsp. [24] stężenie Pb ‑B w populacji naszego 
kraju nie odbiega od stężenia Pb ‑B w innych populacjach 
europejskich [30]. Obserwowano, iż mężczyźni mają więk‑
sze stężenie ołowiu we krwi niż kobiety, a palący tytoń 
większe niż osoby niepalące. Badanie stężenia Pb ‑B we 
krwi ma jedną, istotną wadę, która wynika z faktu, iż okres 
półtrwania Pb we krwi wynosi ok. miesiąc. Badając Pb ‑B 
można więc tylko określić, czy w ostatnim czasie orga‑
nizm był eksponowany na Pb [31]. Według Kozielca i wsp. 
suplementacja magnezem wpływa na obniżenie stężenia 
ołowiu we krwi [32, 33]. Magnez działa antagonistycznie 
w stosunku do Pb, jednak zależy to ściśle od ilości oraz 
od stężenia Pb we krwi. Jeśli dysproporcja między Mg 
a Pb jest zbyt duża (na korzyść Pb) magnez nie jest w sta‑
nie powstrzymać np. destrukcyjnego wpływu Pb na ośrod‑
kowy układ nerwowy.

Wpływ ołowiu na przebieg ciąży

Po raz pierwszy mutagenny i teratogenny wpływ Pb 
na płód zaobserwowano w Anglii w XIX w. Stwierdzono 
wtedy zwiększoną liczbę poronień, martwych urodzeń oraz 
urodzeń płodów z wadą wrodzoną u kobiet mających w pracy 
kontakt z Pb [34, 35]. Obecnie kobiety ciężarne są ekspono‑
wane na Pb w dwojaki sposób: jest to albo narażenie środo‑
wiskowe związane z miejscem pracy bądź też zamieszkania 
lub narażenie spowodowane przez palenie tytoniu (przez 
ciężarną lub kogoś z jej otoczenia). Dym tytoniowy zawiera 
wiele szkodliwych związków, działających embriotoksycz‑
nie i teratogennie. Zalicza się do nich również związki Pb 
[36, 37], którego zawartość w tytoniu, zależnie od rodzaju 
papierosów, wynosi 0,4–1,3 μg na 1 papierosa [38]. Ołów ma 
zdolność przenikania przez błony biologiczne, także błony 
płodowe. Hemoglobina płodowa ma większe powinowac‑
two do Pb niż hemoglobina osób dorosłych, tak więc Pb 
jest szybko oraz efektywnie wiązany i przenoszony do róż‑
nych tkanek płodu [35]. Na podstawie badań przeprowa‑
dzonych w 2001 r. na terenie miasta Szczecina wykazano, 
że stężenie Pb we krwi pępowinowej wynosi ok. 78% Pb ‑B 
krwi matki [39]. Jest to zgodne z wynikami badań innych 
autorów [39, 40, 41, 42]. Uważa się, że stężenie Pb ‑B we 
krwi pępowinowej przekraczające 0,15 μmol/L wywołuje 
zmiany w układzie nerwowym płodu [43, 44, 45]. Im więk‑
sze stężenie Pb ‑B, tym wolniejszy rozwój dziecka w łonie 
matki. Nie dotyczy to jednakże przypadków, w których 
stężenie Pb ‑B jest mniejsze niż 15–25 μg/dL [35, 40, 46]. 
Przenikając przez łożysko do krwiobiegu płodu, ołów gro‑
madzi się w tkankach i narządach, co dowiodły badania 
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przeprowadzone przez Durską. Po zbadaniu zawartości 
Pb we włosach 14 noworodków, doszła ona do wniosku, 
że metale ciężkie kumulują się w organizmie jeszcze przed 
urodzeniem [35]. Powoduje to często urodzenie noworodka 
z wadą wrodzoną lub zespołem wad określanych mia‑
nem VACTREL: V – wady kręgów (vertebral anomalies); 
A – atrezja odbytu (anal atresia); C – wrodzone wady serca 
(cardiac abnormalities); T – przetoka tchawiczo ‑przełykowa 
(tracheo ‑esophagal fistula); E – atrezja przełyku (esopha‑
gal atresia); R – wady nerek (renal abnormalities) albo 
dysplazja kości promieniowej (radial dysplasia); L – wady 
kończyn (limb abnormalities) [35, 37, 39]. Zarówno Pb, jak 
i inne składniki dymu tytoniowego odpowiedzialne są za 
zwiększenie ryzyka wystąpienia powikłań położniczych, 
takich jak: poród przedwczesny, przedwczesne pęknięcie 
błon płodowych, zespół IUGR (intrauterine growth restric‑
tion), czy LBW (low birth weight). Ingerują one w strukturę 
i funkcję łożyska, co powoduje powstawanie jego niewydol‑
ności hormonalnej oraz zaburzeń w przepływie substancji 
odżywczych (mikroelementów i innych) [41, 42, 45]. Nie jest 
to zgodne z obserwacjami Bellingera i wsp. [47]. Autorzy 
ci uważają, że wzrost stężenia Pb ‑B powoduje wydłużenie 
czasu trwania ciąży, ale niekorzystnie wpływa na masę 
urodzeniową płodu [35]. Według Bellingera i wsp. śred‑
nia urodzeniowa masa ciała noworodków ze stężeniem Pb 
we krwi pępowinowej > 15 μg/dL była zwykle mniejsza 
o 80–100 g od masy ciała noworodków z grupy kontro‑
lnej, u których stężenie nie przekraczało 15 μg/dL [47]. 
W związku z opisanymi powyżej skutkami działania Pb 
na ciężarną i płód, Silbergeld [48] podkreśla konieczność 
unikania przez kobiety ciężarne narażenia na Pb. Jeżeli jed‑
nak przyszła matka była eksponowana w dzieciństwie lub 
w życiu dorosłym (np. w pracy) na Pb, oznaczenie stężenie 
Pb ‑B we krwi w ciąży wydaje się niezbędne [35].

Wpływ ołowiu na rozwój postnatalny

U dzieci, które były eksponowane na Pb w okresie 
pre‑ lub postnatalnym wykazano szereg odchyleń w roz‑
woju umysłowym. Najczęściej obserwowano napady agre‑
sji, labilność emocjonalną, zaburzenia pamięci, trudności 
w nauce czytania i pisania [35, 40, 44, 49, 50]. Badania 
poziomu inteligencji (w skali McCarthy) dzieci ekspono‑
wanych i nieeksponowanych na Pb nie wykazały jednak 
korelacji między podwyższonym stężeniem Pb ‑B we krwi 
a mniejszym poziomem IQ [35, 40, 44]. Mniej optymistyczne 
są wyniki badań zespołu pod kierownictwem Needelmana, 
który udowodnił, że wiele dzieci narażonych prenatalnie 
na Pb ze stężeniem 20 μg/g (mierzone w zębinie) nie kończy 
szkoły średniej (ryzyko 7 ‑krotnie większe niż w populacji 
ogólnej) [35, 47]. U dzieci tych poza trudnością w nauce 
obserwowano problemy z koncentracją uwagi, zachowaniem 
prawidłowej koordynacji wzrokowo ‑ruchowej, oraz wzrost 
absencji w szkole. Przeprowadzona w 2008 r. obserwacja 
populacji dzieci nowojorskich imigrantów ujawniła istnienie 

ścisłej zależności pomiędzy miejscem urodzenia lub prze‑
bywaniem poza granicami USA a ekspozycją na Pb i wyni‑
kającymi z tego komplikacjami zdrowotnymi. Dzieci, które 
urodziły się lub przebywały w innym niż Stany Zjednoczone 
kraju (Meksyk, Haiti, Dominikana, Pakistan), były bardziej 
narażone na zatrucie Pb. Szczególnie narażone były dzieci 
zamieszkujące budynki zbudowane przed 1950 r. lub takie, 
w których zostały użyte wyroby zawierające związki Pb 
w celu wykończenia wnętrza (farby, lakier) [51]. Kolejnym 
interesującym doniesieniem jest wykazanie przez Wrighta 
i wsp. powiązania między z pre ‑ i postnatalnym narażeniem 
na ołów a zwiększoną ilością czynów karalnych popeł‑
nianych w wieku młodzieńczym, a później dorosłym [46]. 
Należy jednak zaznaczyć, iż autorzy ci zastrzegli, że ich 
sposób przeprowadzenia badania daleki był od doskonałości, 
chociażby ze względu na fakt, że nie wszystkie przestęp‑
stwa są zgłaszane i nie wszyscy sprawcy trafiają do aresztu. 
Jednakże ich obserwacje bardzo dobrze obrazują to, jak 
ekspozycja na Pb w wieku dziecięcym wpływa na zacho‑
wanie w okresie dojrzewania i później.

Wpływ ołowiu na organizm 
człowieka dorosłego

W ostatnich latach przeprowadzono wiele badań doty‑
czących wpływu Pb na dorosły organizm ludzki. Dotyczą 
one przede wszystkim działania, jakie wywiera Pb na układ 
sercowo ‑naczyniowy, układ moczowy, nerwowy oraz immu‑
nologiczny. Sugeruje się także, że Pb wpływa znacząco 
na potencję oraz może powodować mutacje genetyczne.

1. Nadciśnienie tętnicze
Uważa się, że Pb pośrednio może być przyczyną pod‑

wyższonego ciśnienia tętniczego. Ołów działając nefrotok‑
sycznie, może spowodować zaburzenie funkcji nerek oraz 
rozwinięcie się tzn. nadciśnienia nerkopochodnego. Istnieje 
duże ryzyko wystąpienia niewydolności nerek, jeśli dana 
osoba była narażona na wysokie dawki Pb lub ekspozycja 
na wysokie dawki trwała dłuższy czas [9, 52]. Mechanizm 
działania Pb na powstawanie nadciśnienia nie jest jednak 
do końca wyjaśniony. Uznaje się, że Pb może również wpły‑
wać na układ krążenia poprzez np. nasilenie kurczliwość 
naczyń tętniczych czy nasilenie procesów miażdżycowych 
[53, 54]. Pionierami badań nad wpływem Pb na wystąpienie 
nadciśnienia tętniczego byli Beevers i wsp., którzy prowa‑
dząc badania na populacji mieszkańców Glasgow w latach 
70., wykazali, że istnieje korelacja miedzy wysokimi stęże‑
niami Pb we krwi a nadciśnieniem [55]. Sokas i wsp. prze‑
badali 264 ludzi pracujących w budownictwie, mających 
kontakt z materiałami budowlanymi zawierającymi Pb [56]. 
Stężenie Pb ‑B było znacząco większe u pracowników wyko‑
nujących prace rozbiórkowe, spawanie lub utylizację starych 
farb malarskich. Podwyższonego stężenia Pb nie wykazano 
natychmiast u pracowników budowlanych niewykonują‑
cych żadnego z wymienionych zajęć. Autorzy ci stwierdzili 
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wyraźne zależności pomiędzy stężeniem Pb we krwi a nad‑
ciśnieniem tętniczym u rasy czarnej. Potwierdzili również, 
że Pb ‑B jest wyższe u osób starszych oraz palących tytoń [9, 
56]. Według Wu i wsp. wartość ciśnienia tętniczego nie ma 
związku z jednorazowym lub krótkotrwałym narażeniem 
na Pb, a raczej z przewlekłą ekspozycją zawodową [57]. 
Autorzy ci wykazali, że dopiero u pracowników tajwańskiej 
ładowni akumulatorów z dużym stażem pracy (czyli długim 
okresem narażenia na związki Pb) występowały podwyż‑
szone wartości ciśnienia tętniczego [9, 57]. Jest to również 
zgodne z obserwacjami Tepper i wsp., którzy potwierdzili, 
że procent osób z nadciśnieniem tętniczym wyraźnie rośnie 
w grupie pracowników razem z liczbą lat przepracowanych 
w ładowni akumulatorów [9, 58]. Schwartz i Stewart potwier‑
dzili, że stężenie ołowiu we krwi jest czynnikiem predys‑
ponującym do wystąpienia nadciśnienie tętniczego u osób 
powyżej 58. r.ż. [50]. Związku takiego nie potwierdzono 
w analizie stężenia Pb w kości piszczelowej [9, 50, 59]. Ist‑
nieją również sprzeczne doniesienia. Wu i wsp. potwierdzili 
istotną zależność pomiędzy wartościami ciśnienia tętni‑
czego a zawartością Pb w warstwach beleczkowej i korowej 
kości [9, 57]. Jest to również zgodne z danymi opublikowa‑
nymi przez Chenga i wsp. [9, 60]. Także Hanke i Szeszenia‑
 ‑Dąbrowska wykazali zależność pomiędzy wartościami 
skurczowym ciśnienia tętniczego a ekspozycją na Pb [61]. 
Wyniki ich badań sugerują, że nawet niewielka dawka Pb 
może powodować wzrost ciśnienia tętniczego [9, 62]. Nie 
jest to zgodne z obserwacjami Staessena i wsp. Autorzy ci 
przeprowadzili prospektywne badania 728 dorosłych osób, 
negując istnienie związku pomiędzy stężeniem Pb we krwi 
a podwyższonymi wartościami ciśnienia tętniczego [9, 63]. 
Zdecydowanie najbardziej wiarygodnym jest badanie zre‑
alizowane w ramach programu NHANES (przeprowadzone 
na grupie 20 000 dorosłych Amerykanów). W badaniu tym 
jednoznacznie udowodniono, iż wraz ze wzrostem stężenia 
Pb we krwi badanych rośną wartości zarówno ciśnienia 
skurczowego, jak i rozkurczowego [9, 55].

2. Czynność serca
Istnieje wiele opracowań dotyczących oddziaływania Pb 

na układ sercowo ‑naczyniowy [64, 65]. Wykazano, że Pb 
może generować stres oksydacyjny, który w efekcie dopro‑
wadza do zaburzeń funkcjonowanie układu sympatycznego. 
Redukuje także wrażliwość baroreceptorów i napięcie nerwu 
błędnego [62, 66, 67]. Jak się okazało, Pb znacząco wpływa 
na przewodzenie bodźców w układzie parasympatycznym. 
Może to skutkować arytmiami pochodzenia komorowego 
lub zawałem mięśnia sercowego. Potwierdzono również 
związek między stężeniem Pb w rzepce a częstością akcji 
serca (HRV). Zależności takiej nie wykazano pomiędzy 
stężeniem Pb w kości piszczelowej a HRV [68].

3. Miażdżyca
Badania kliniczne osób zmarłych z powodu miażdżycy 

jednoznacznie ujawniły wpływ kadmu i Pb na powstawa‑
nie blaszek miażdżycowych. Uważa się, że metale ciężkie, 

w tym Pb, indukują zmiany w śródbłonku naczyniowym 
i tym samym przyczyniają się do powstawania zmian miaż‑
dżycowych [69, 70]. Wyróżnia się 2 mechanizmy uszka‑
dzania śródbłonka: zahamowanie syntezy ERDF (ERDF – 
zależny od śródbłonka czynnik naczyniorozszerzający) [71], 
lub enzymu konwertującego angiotensynę I [72]. Wyniki 
badań przeprowadzonych zarówno na zwierzętach, jak 
i na ludziach wskazują na to, że Pb indukuje wzrost napięcia 
spoczynkowego błon komórkowych i wzrost spontanicznej 
aktywności skurczowej ściany naczyń [29, 73, 74].

4. Układ immunologiczny
Metale ciężkie, w szczególności kadm i Pb, wywierają 

znaczny wpływ na przebieg wczesnych i późnych reak‑
cji zapalnych. W układzie immunologicznym człowieka 
występuje szereg komórek, które są uszkadzane przez metale 
ciężkie. Należą do nich m.in. limfocyty T i B, makrofagi 
oraz komórki cytotoksyczne. Komórki śródbłonka (chociaż 
nie wchodzą w skład układu odpornościowego) uwalniają 
pod wpływem Pb czynniki prozapalne oraz chemotak‑
tyczne, uczestniczące u odpowiedzi immunologicznej [70]. 
Uszkodzenie szpiku jest częstym powikłaniem zatrucia Pb. 
Zaburzenia czynności krwiotwórczej objawiają się wów‑
czas głównie jako trombocytopenia, leukopenia lub nie‑
dokrwistość. W zaawansowanym uszkodzeniu szpiku nie‑
wydolne są wszystkie linie komórkowe szpiku [75]. U osób 
z wyższym Pb ‑B obserwowano również niższe stężenie 
immunoglobulin, szczególnie IgA, IgE i IgG [70]. Zwiększa 
się również częstość występowania różnych chorób nowo‑
tworowych [76]. W badaniach Yücesoy i wsp. jednoznacz‑
nie potwierdzono, że zawodowa ekspozycja na Pb może 
prowadzić do znacznego obniżenia stężenia interferonu 
gamma. Odwrotnie jest w przewlekłym narażeniu zawo‑
dowym na kadm [77, 78]. U policjantów służby drogowej 
zawodowo eksponowanych na Pb stwierdzono zwiększona 
liczbę limfocytów CD 8, przy równoczesnym obniżeniu ilo‑
ści limfocytów B, a także wzrost stężenia IgA [79]. Z kolei 
u hutników zaobserwowano zmniejszenie produkcji Iga 
i IgG. W oparciu o wyniki wspomnianych badań, u osób 
eksponowanych na Pb stwierdzono częstsze zachorowania 
na nowotwory, alergie oraz choroby o podłożu zapalnym [76].

5. Układ nerwowy
Zaburzenia neurologiczne po długiej ekspozycji na Pb 

przebiegają zwykle pod postacią neuropatii ołowiczej. Zaj‑
muje ona zazwyczaj neurony ruchowe kończyn górnych, 
a w szczególności nerwy promieniowe [80, 81, 82, 83, 84]. 
Wpływ Pb na obwodowy układ nerwowy badali w 2001 r. 
Rubens i wsp. Według nich neuropatia czuciowo wegeta‑
tywna rozwija się u pracowników eksponowanych na dzia‑
łanie Pb przez wiele lat. Opisane objawy to przede wszyst‑
kim ból, parestezje, hipotonia ortostatyczna oraz zaburzenia 
potowydzielnicze i naczynioruchowe [79]. Nieprawidłowe 
wyniki EMG po ekspozycji na Pb opisywali też Seppäläi‑
nen i wsp., Bilińska i wsp. oraz Stein metz‑Beck i wsp. [85, 
86, 87]. Według Bilińskiej i wsp. ze stężeniem Pb we krwi 
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koreluje również nieprawidłowa odpowiedź potowydziel‑
nicza [86]. Jest to zgodne z obserwacjami Rubensa i wsp., 
którzy wykazali, że nieprawidłowa skórna odpowiedź 
wydzielnicza występuje aż u 93% pracowników przewle‑
kle narażonych na toksyczne działanie związków Pb [79]. 
Ośrodkowy układ nerwowy również ulega toksycznemu 
wpływowi metali ciężkich. Istnieją przesłanki, aby podej‑
rzewać, że Pb ma związek z powstawaniem i rozwojem 
choroby Alzheimera. Już w 1994 r. Sandhir i wsp. opisali 
nieprawidłowe funkcjonowanie neuronów substancji czar‑
nej mózgu zachodzące po ekspozycji organizmu na związki 
Pb (objawy podobne do tych występujących w chorobie 
Parkinsona) [88]. W 1997 r. Gorell i wsp. [89] powiązali 
ekspozycję na metale ciężkie z podwyższonym ryzykiem 
zachorowania na chorobę Parkinsona [90]. Badania Coona 
i wsp. z 2007 r. potwierdzają powyższe obserwacje. Mie‑
rząc stężenie Pb w kościach i sprawdzając historię nara‑
żenia na Pb badanych osób, autorzy ci doszli do wniosku, 
że większa dawka Pb pochłonięta w ciągu życia istotnie 
podwyższa ryzyko wystąpienia choroby Parkinsona [90].

6. Zaburzenia płodności
Pojęcie niepłodność małżeńska odnosi się do par, które 

przez rok współżycia nie mogą począć dziecka. Dotyczy 
ok. 25% par [11, 91]. Ocenia się, że niepłodność jest teraz 
jedną z częstszych przyczyn zgłaszania się kobiet w wieku 
rozrodczym do ginekologów. Analiza danych epidemiolo‑
gicznych pokazuje, że ekspozycja mężczyzn na Pb skutkuje 
podwyższeniem ryzyka wystąpienia poronienia samoistnego 
u ich partnerek. U kobiet nie wykazano takiej zależności 
[91, 92]. Duży odsetek poronień zaobserwowano w gru‑
pie kobiet poniżej 27. r.ż., których partnerzy byli ekspono‑
wani na Pb w środowisku pracy [91, 93]. U pracowników 
zakładu produkującego akumulatory (stężenie ołowiu we 
krwi u tych osób wynosiło najczęściej 400 μg/L lub wię‑
cej) zaburzenia funkcjonowania gonad w postaci obniżenia 
jakości spermy było bardzo częstym zjawiskiem [91, 94, 
95, 96]. Potwierdzają to wyniki Lancranjan i wsp., któ‑
rzy dokonali analizy częstości występowania azoospermii 
i teratozoospermii w grupie pracowników eksponowanych 
na Pb. Wśród mężczyzn „zatrutych Pb” (u których wchła‑
nianie i stężenie Pb we krwi oceniono na bardzo duże) ilość 
uszkodzonych plemników wynosiła ok. 86% [96]. Nie jest 
to zgodne z obserwacjami Sitarek i wsp. Autorzy ci nie 
potwierdzili związku pomiędzy stężeniem Pb ‑B a zaburze‑
niami płodności w populacji polskich mężczyzn pracujących 
w warunkach ciągłej ekspozycji na Pb. Jednakże autorzy 
zastrzegają, że na wyniki ich badań mogło wpłynąć wiele 
czynników, np. małe grupy badanych osób o dodatkowo róż‑
nych poziomach narażenia na Pb oraz fakt, iż pomiary Pb ‑B 
wykonywane były w warunkach niestandaryzowanych [91].

7. Genotoksyczny wpływ ołowiu
Związki ołowiu oraz sam Pb jako pierwiastek zostały 

zakwalifikowane do czynników prawdopodobnie działają‑
cych rakotwórczo na organizm ludzki (grupa 2A wg IARC; 

2 IARC, 3 IARC, 4 IARC). Mechanizm działania kancero‑
gennego nie jest jednak do końca poznany. Jako prawdopo‑
dobną przyczynę uszkadzania komórek uznaje się obecnie 
zaburzenia procesów syntezy i naprawy jądrowego DNA 
[87, 97, 98]. Wyniki badań przeprowadzonych m.in. przez 
Johnsona w 1998 r. i Silbergelda i wsp. w 2000 i 2003 r. 
uzasadniają zaliczenie Pb do czynników rakotwórczych 
[88, 97]. Wskazują one, że Pb może działać kancerogennie 
w stężeniach niższych niż stężenia powszechnie uznawane 
za toksyczne dla organizmu. Istnienie powiązania między 
liczbą komórek z uszkodzonym DNA a poziomem Pb we 
krwi wykazał Danadevi i wsp. Autorzy ci wykazali zależ‑
ność pomiędzy poziomem uszkodzenia komórkowego DNA 
a stażem pracy w warunkach szkodliwych (m.in. naraże‑
nie na Pb) [87].

8. Ołów a menopauza
W 1994 r. zostały przeprowadzone badania mające 

na celu wyjaśnienie związku między narażeniem na Pb 
a koncentracją Pb w kościach i stężeniem we krwi u kobiet. 
Ponad 108 pracownic huty w Bunker Hill w Idaho zgodziło 
sie uczestniczyć w eksperymencie, który miał potwierdzić 
większe narażenie na tzw. endogenną ekspozycję na Pb 
u kobiet [99]. Endogenną ekspozycją nazywa się uwalnia‑
nie z kości do krwi zgromadzonego podczas ekspozycji 
Pb. Według wcześniejszych danych opracowanych przez 
zespół pod kierownictwem Hernandez ‑Avila i wsp. stęże‑
nie Pb we krwi pępowinowej noworodka jest proporcjo‑
nalne do stężenia Pb w kości piszczelowej u matki. Nasuwa 
to wniosek, że u kobiet są okresy, kiedy kości są szybciej 
metabolizowane, co ma miejsce np. w ciąży, stresie emocjo‑
nalnym czy też w okresie menopauzy. Założenie to potwier‑
dziło się po przeprowadzeniu już wspomnianych wcześniej 
badań pracownic huty z Bunker Hill. Uczestniczki badania 
zostały podzielone na 2 grupy – kobiety eksponowane i nie‑
eksponowane na Pb. Okazało się, że kobiety eksponowane 
w przeszłości na Pb miały znacznie większe stężenie Pb 
w kościach niż kobiety nieeksponowane (różnica ok. 0,17 
μg/dL). Stężenie Pb we krwi u kobiet w okresie menopauzy 
(gdy wzrasta obrót kostny) było znacznie wyższe niż u kobiet 
przed menopauzą. Udowodniono również, że więcej kobiet 
z grupy eksponowanej na Pb przebyło zabieg chirurgicznego 
usunięcia macicy (77% w porównaniu do 50%). Jeśli chodzi 
o kobiety, które miały naturalną menopauzę, stwierdzono, 
że występuje ona wcześniej u kobiet narażonych na Pb (43,7–
51,8 lat u nieeksponowanych). Dodatkowo potwierdzono, 
że u eksponowanych na Pb, które przeszły hysterektomię, 
Pb ‑B jest istotnie mniejsze niż u kobiet po naturalnej meno‑
pauzie. Jest to być może spowodowane mniejszym obrotem 
kostnym podczas szybkiego spadku hormonów [99].

9. Zatrucie ołowiem (ołowica)
Zatrucie Pb, kiedyś dość częste ze względu na liczne 

jego zastosowania, obecnie należy do rzadkości [100]. Ostre 
zatrucie (stężenie Pb ‑B powyżej 80 μg/dL) stanowi obec‑
nie niewielki procent zatruć Pb. Dawka toksyczna wynosi 
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prawdopodobnie ok. 0,5 g Pb, dawka śmiertelna 20–50 g 
jego soli. Początkowo zatrucie może objawiać się słodka‑
wym smakiem w ustach, bólami głowy, nudnościami, bólami 
brzucha o charakterze kolki (kolka ołowicza), zaparciem 
czy utratą łaknienia. Po pewnym czasie objawy te ustępują 
miejsca wymiotom, dodatkowo pojawiają się spadki ciśnie‑
nia krwi oraz obniżenie temperatury ciała. W przypadku 
dalszej ekspozycji na Pb (kiedy Pb ‑B rośnie) może dojść 
do niewydolności nerek, niewydolności wątroby, uszko‑
dzenie ośrodkowego układu nerwowego i w konsekwen‑
cji zgonu pacjenta [100, 101]. Zatrucie przewlekłe, kiedy 
do akumulacji Pb w organizmie dochodzi przez dłuższy 
czas, cechuje się głównie uszkodzeniem układu nerwo‑
wego, skóry, mięśni gładkich, nerek oraz szpiku kostnego. 
Cechą charakterystyczną chorych przewlekle zatrutych 
Pb jest „ołowiana cera” (żółtoszare zabarwienie skóry) 
czy „rąbek ołowiowy” na dziąsłach (efekt odkładania się 
siarczku Pb) [100]. Zatrucie Pb praktycznie zawsze zwią‑
zane jest z wystąpieniem uczucia zmęczenia, bólami mię‑
śniowymi, drażliwością, bezsennością oraz trudnościami 
w koncentracji. Leczenie zatrucia Pb z reguły jest prowa‑
dzone w ośrodkach specjalistycznych. Jeżeli jest wskaza‑
nie, to płucze się żołądek 3% siarczanem sodowym z dużą 
ilością węgla aktywowanego. Wskazaniem do hemodializy 
jest encefalopatia oraz ostra lub przewlekła niewydolność 
nerek. Jednym z uznanych sposobów leczenia osób zatru‑
tych Pb jest doustna lub dożylna chelacja przy użyciu EDTA, 
który po raz pierwszy został zastosowany w medycynie 
w 1948 r. (w USA u robotników z fabryki baterii, którzy 
ulegli zatruciu Pb). Jeśli u pacjenta występują kolki jelitowe 
o znacznym nasileniu, stosuje się również opiaty z lekiem 
parasympatykolitycznym [100, 101].

Podsumowanie

Jak wynika z przytoczonych powyżej danych, ekspo‑
zycja środowiskowa na Pb niesie ze sobą wiele potencjal‑
nych zagrożeń dla zdrowia a nawet życia ludzi. Dlatego też 
należy dążyć do jak największego ograniczenia emisji Pb 
do środowiska naturalnego. Wydaje się, że we współcze‑
snym zurbanizowanym świecie można to osiągnąć tylko 
poprzez rozwój nowych technologii, w których wykorzy‑
stanie Pb byłoby maksymalnie zredukowane.
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