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czynnik ludzki w bezpieczeñstwie pracy

Zagro¿enia rodowiskowe
Geny wra¿liwoci rodowiskowej
Japoñska sekta, która dokona³a przed 6 laty zamachu terrorystycznego w tokijskim metrze, nadal stara siê odzyskaæ
si³y. W³adze pañstwowe usi³uj¹ sprawowaæ pe³n¹ kontrolê
nad kultem AUM SHINRI KYO (Aum Najwy¿sza Prawda) 
tê wiadomoæ poda³a jaki czas temu codzienna prasa.
Wyznawcy wspomnianej sekty w 1995 r. wrzucili do tunelów metra tokijskiego pojemniki z gazem  trucizn¹ uk³adu nerwowego  sarinem. W wyniku zbrodniczego zamachu
zginê³o 12 osób, wiele by³o ciê¿ko zatrutych i wymaga³o d³ugotrwa³ego leczenia szpitalnego.
Sarin jest rozk³adany do zwi¹zku mniej toksycznego przez
jeden z enzymów paraoksonazê (ang. paraoxonase). Po tym
wypadku wiele uwagi powiêcono w badaniach toksykologów w³anie temu enzymowi. Okaza³o siê, ¿e wystêpuje on
kilkoma postaciami  izozymami, z ró¿n¹ aktywnoci¹ w stosunku do sarinu. Jedna z postaci izozymatycznych paraoksonazy jest 10-krotnie bardziej aktywna od innych. Szczêliwie siê z³o¿y³o, ¿e ta bardziej aktywna postaæ enzymu wystêpuje we krwi obwodowej u 25% osób populacji azjatyckich. Aktywna paraoksonaza wystêpuje tylko w 10% ludzi
rasy kaukaskiej (bia³ych). Gdyby zamach terrorystyczny zdarzy³ siê w Europie liczba ofiar miertelnych by³aby zapewne
znacznie wiêksza.
Opisano szczegó³y zwi¹zane z lokalizacj¹ i budow¹ genu
paraoksonazy. Obecnie liczba genów odpowiedzialnych za
produkcjê enzymów istotnych w unieczynnianiu rodowiskowych czynników chemicznych poszerza siê; opisano kilkanacie genów z ich odmianami (które w efekcie przyczyniaj¹ siê do powstawania ró¿nie aktywnych chemicznie odmian
enzymów  izozymów).
Mimo mo¿liwych niewielkich pomy³ek, w ostatnim roku
XX w. dokonano zakoñczenia niezwyk³ego programu naukowego  opisu genomu cz³owieka. Program ten okrela w szczegó³ach lokalizacjê poszczególnych genów w kolejnych chromosomach cz³owieka. Kto z uczonych powiedzia³ dowcipnie, ¿e stworzono receptê na stworzenie cz³owieka. Przed 4
laty w Narodowym Instytucie Zdrowia rodowiskowego w
USA powo³ano doæ ambitny projekt naukowy  rodowiskowy genom cz³owieka.
W nadziei na znalezienie kolejnych wariantów genów
wra¿liwoci rodowiskowej, Instytut ten ma zamiar zbadaæ ok. 1 000 osób pod k¹tem zwi¹zku miêdzy niektórymi
genami a wzorami zachorowañ i wra¿liwoci na niektóre
czynniki chemiczne. Uzyskanie takich informacji mo¿e przyczyniæ siê do zabezpieczenia zdrowia publicznego  poprzez
zidentyfikowanie i specjaln¹ ochronê osób szczególnie wra¿liwych na ryzyko  taka jest opinia uczonych, którzy przyst¹pili do programu.
Warto w tym miejscu przytoczyæ ocenê Dyrektora Centrum Ekogenetyki i Nauk o rodowisku Uniwersytetu w Cincinnati  Dana Neberta. Uwa¿a on, ¿e ka¿da osoba charakte-
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ryzuje siê w³asnym wzorem receptorów leków, receptorów
zwi¹zków chemicznych oraz enzymów metabolizuj¹cych leki
i chemikalia. Przed nami opisanie zwi¹zków miêdzy rodzajami i aktywnoci¹ biologiczn¹ licznych genów zaanga¿owanych w aktywowanie lub dezaktywowanie i detoksykowaniem leków i zwi¹zków chemicznych, którymi oddychamy, ale tak¿e które pijemy i zjadamy. Wymieniony przyk³ad
z paraoksonaz¹  enzymem, który rozk³ada zwi¹zki fosforoorganiczne (w³¹cznie z insektydami) do postaci mniej toksycznych uzasadnia znaczenie innych genów np. metabolizuj¹cych karcinogeny  cytochrom P450 i rodzina genów
NAT. U palaczy (i palaczek!) jedna z postaci genu NAT zwiêksza przesz³o 6-krotnie zachorowalnoæ na raka pêcherza i sutka.
W detoksykacjê pewnych zwi¹zków chemicznych zaanga¿owanych jest czasem kilka lub wiele enzymów. Nara¿enie na benzen mo¿e wywo³ywaæ u eksponowanych ludzi rozwój bia³aczki. Jednym z enzymów zaanga¿owanych w konwersjê benzenu do postaci metabolitu wi¹¿¹cego siê  i uszkadzaj¹cego chromosom  jest CYP2E1. Wród badanych ludzi aktywnoæ tego enzymu mo¿e ró¿niæ siê blisko 14-krotnie. Wydawaæ by siê mog³o, ¿e niska aktywnoæ CYP2E1
winna byæ okolicznoci¹ chroni¹c¹ przed zachorowaniem.
Tak byæ mo¿e i jest, ale w metabolizmie benzenu zaanga¿owane s¹ tak¿e i inne enzymy.
Istnieje bezporedni dowód wskazuj¹cy na korzyci wynikaj¹ce z poszukiwania genów wra¿liwoci rodowiskowej.
Przed 8 laty znaleziono marker genetyczny wra¿liwoci na
beryl. Ludzie obdarzeni tym markerem (HLA-DP bet 1) zapadaj¹ na nieuleczaln¹ chorobê p³uc. Marker wra¿liwoci
na beryl wykrywa siê u ok. 30% populacji. Wród osób, które zapad³y na indukowane berylem schorzenie p³uc wykryto
97% nosicieli tego markera.
Przyk³ady genów wra¿liwoci rodowiskowej zamieszczono w tabeli.
Oczywiste staj¹ siê korzyci z wyników projektu genom
wra¿liwoci rodowiskowej. U poszczególnych osób mo¿liwe bêdzie okrelanie dla nich wielkoci ryzyka zwi¹zanego
z ekspozycj¹ na czynniki ryzyka. Wydawaæ by siê mog³o, ¿e
mo¿na wówczas zapobiegaæ nieuchronnemu rozwojowi niektórych schorzeñ, przyk³ad z beryloz¹, odsuwaj¹c od pracy
osoby posiadaj¹ce marker wra¿liwoci.
Istniej¹ obawy, ¿e mog¹ pojawiæ siê przeszkody natury
prawnej. Dla wielu osób wiedza o ich specyfice biologicznej, odmiennoci genów, wra¿liwoci na choroby jest cile
chronionym dobrem osobistym. £atwo sobie wyobraziæ mo¿liwoæ manipulowania np. polityk¹ kadrow¹ zale¿nie od znajomoci tych w³anie danych.
Wiele uwagi powiêca siê efektom terapii farmakologicznej, zale¿nie od metabolizmu leków, osobniczej wra¿liwoci
na leki. Wra¿liwoæ ta mo¿e wykazywaæ ró¿nice zale¿nie od
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grupy etnicznej czy rasy  jak mia³o to miejsce w omawianym tu przypadku zatrucia sarinem. Jako przyk³ad mo¿e pos³u¿yæ niewyjaniony powód gorszej skutecznoci leczenia
pewnym lekiem (inhibitor enzymu konwertuj¹cego angiotenzynê) nadcinienia têtniczego wród chorych Murzynów
amerykañskich i afrykañskich, w porównaniu z pacjentami 
przedstawicielami rasy kaukaskiej (bia³ymi) [1].

Wreszcie jako przyk³ad wra¿liwoci pewnych populacji,
pozostaj¹cych w izolacji od reszty wiata z przyczyn kulturowych lub geograficznych mo¿na przytoczyæ Indian Pima,
którzy s¹ szczególnie podatni na zapadanie na cukrzycê niezale¿n¹ od insuliny (cukrzyca typu 2) [2]. Innym przyk³adem s¹ tubylcy mieszkaj¹cy w Gambii, u których w wyniku
polimorfizmu jednego z genów (gen NRAMPI) istnieje równie¿ niezwykle wysoka podatnoæ na zaka¿enie pr¹tkami
grulicy [3].
I w tym przypadku pojawia siê w¹tpliwoæ, czy nie za ma³o
uwagi powiêca siê stylowi ¿ycia, statusowi spo³ecznemu i
ekonomicznemu pacjenta. Wiedza o ró¿nym dzia³aniu niektórych leków zale¿nie od ró¿nic rasowych budzi obawê czy
w myleniu klinicznym (diagnostycznym) uwaga lekarza nie
bêdzie kierowa³a siê na oboczne, a nie prawdziwe przyczyny choroby [4].
[1] Exner D.V. i wsp.: NEJM 2001: 344: 13511357
[2] Knowler W.C. i wsp.: Diabetes Care 1993,16: 216227
[3] Bellamy R. i wsp.: NEJM 1998, 338: 640644
[4] Wood A.J.J.: NEJM 2001, 344: 13941396
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XXXVI posiedzenie Miêdzyresortowej Komisji ds. Najwy¿szych Dopuszczalnych
Stê¿eñ i Natê¿eñ Czynników Szkodliwych dla Zdrowia w rodowisku Pracy

Zmiana rozporz¹dzenia w sprawie najwy¿szych dopuszczalnych
stê¿eñ i natê¿eñ czynników szkodliwych dla zdrowia w rodowisku pracy
W Dzienniku Ustaw z dnia 23 stycznia 2001 r. opublikowano rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 2
stycznia 2001 r. zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie w sprawie najwy¿szych dopuszczalnych stê¿eñ i natê¿eñ czynników szkodliwych
dla zdrowia w rodowisku pracy (Dz.U. nr 4, poz. 36). W za³¹czniku nr 1, czêci A rozporz¹dzenia dodano 62 nowe substancje chemiczne oraz zmieniono wartoci NDS dla 25 substancji chemicznych, w czêci B poszerzono wykaz o 3 pozycje
nowych py³ów oraz wprowadzono zmienion¹ wartoæ dla 1 py³u.
W za³¹czniku nr 2 wprowadzono zmiany w czêci A  ha³as
infradwiêkowy i ultradwiêkowy, B  drgania dzia³aj¹ce na
organizm cz³owieka przez koñczyny górne i drgania o ogólnym
dzia³aniu na organizm cz³owieka oraz E  pola i promieniowanie elektromagnetyczne z zakresu czêstotliwoci 0 Hz¸300 GHz.
Wprowadzone zmiany s¹ efektem trzyletniej dzia³alnoci Miêdzyresortowej Komisji ds. NDS i NDN. Rozporz¹dzenie to pozwoli³o równie¿ na dostosowanie polskich przepisów do Dy-

rektywy 2000/39/CE Komisji Europejskiej z dnia 8 czerwca
2000 r. dotycz¹cej ustanowienia pierwszej listy wartoci granicznych ekspozycji pracowników.
Na XXXVI posiedzeniu Miêdzyresortowej Komisji w dniu
11 kwietnia 2001 r. rozpatrywano przygotowane przez Zespó³
Ekspertów ds. Czynników Chemicznych dokumentacje proponowanych wartoci dopuszczalnych poziomów nara¿enia zawodowego dla nastêpuj¹cych substancji chemicznych: alfa-cypermetryna, benzenotiol, bromoetan, 2,4-D  kwas (2,4-dichlorofenoksy)octowy, N-etylomorfolina, glicerol, heptan-4-on oraz
dokumentacjê przygotowan¹ przez Grupê ds. Aerozoli przemys³owych dla py³ów sztucznych w³ókien mineralnych.
Po przedyskutowaniu uwag zg³oszonych przez uczestników
posiedzenia, Miêdzyresortowa Komisja przyjê³a wniosek, który zosta³ przed³o¿ony Ministrowi Pracy i Polityki Spo³ecznej w
sprawie zmiany wykazu najwy¿szych dopuszczalnych stê¿eñ i
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