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Apsinuodijimas chromu ir jo ilgalaikės detoksikacijos ypatumai
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Santrauka. Ilgalaikis nuodingojo chromo pertekliaus poveikis �mogaus organizme sukelia
negrį�tamų kraujagyslių vidinių sienelių, organų ir jų sistemų pa�eidimų. Ilgalaikio gydymo
metu daugiausia chromo pasi�alina per pirmąsias 20 parų vyraujant biliariniam ir nuolat ma�ėjant
renaliniam pasi�alinimui, nes Cr-d-penicilamino kompleksas hepatocituose sukelia suri�ančiojo
chromą specifi�kai nepatvaraus baltymo gamybą, todėl chromas pasi�alina su tul�imi. Gyvybi�kai
svarbių mikroelementų (vario ir cinko) kiekiai gydymo metu atitinka fiziologinės tolerancijos
normas. I� �mogaus organizmo chromas �alinamas labai ilgai (apie metus), o po gydymo sveikata
nepagerėja, nes chromo sukelti kraujagyslių, organų ir jų sistemų pa�eidimai nepagydomi.
Gydymas vertinamas nuolat kontroliuojant chromo, vario ir cinko kiekį kraujyje, plazmoje ir
�lapime elektroterminės atominės absorbcinės spektrofotometrijos metodu.
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Įvadas
Chromo (Cr) junginiai kaip ir pats metalinis chro-

mas yra labai plačiai paplitę aplinkoje, todėl �mogus
da�nai sąlyčiauja su įvairiais chromo junginiais, kurie
labai skirtingai biologi�kai veikia jo organizmą. �iuose
junginiuose Cr esti įvairių valentinių būsenų: joninės
Cr(2+) ir Cr(3+) bei kovalentinės Cr(+6). Visų būsenų
Cr yra stiprus kompleksadaris, koordinaciniais ry�iais
prijungiantis organinius ligandus.

Cr patekimo būdai į �mogaus organizmą labai
įvairūs � tai dulkės, kurių dalis įkvepiama į plaučius
su oru ir yra pasisavinama alveolėse, dalis dulkių nu-
ryjama ir tik dalis jų pasisavinama vir�kinimo trakte.
Cr junginiai patenka per burną (pvz., valgant darbo
vietose Cr u�ter�tą maistą arba perdozavus Cr pre-
paratų, skirtų liesėjimui), galimi ir nelaimingi atvejai,
kai i�geriama spalvotųjų chromatų tirpalų, įsigėrimas
per pa�eistą odą ir t.t. I� vir�kinimo trakto visi Cr
junginiai pasisavinami blogai � beveik 99 proc.
pasi�alina su i�matomis (i�skyrus Cr(+6)). Cr
pasisavinamas pana�iai kaip gele�is: jungiasi su
transferinu ir ne�amas į kraują (6). Audiniuose Cr
pasiskirsto priklausomai nuo daugelio veiksnių:
am�iaus, ligų, pasisavinto Cr junginio rū�ies. Did�ioji
jo dalis i� prad�ių patenka į hepatocitus, kur susidaro
skirtingos Cr-proteinas: greitai pasi�alinantys ma�os
molekulinės masės junginiai (�mobilusis depo�) ir

labai lėtai pasi�alinantys didelės molekulinės masės
junginiai (�stabilusis depo�). Cr pasisavinimas labai
priklauso nuo kitų metalų (Fe, Ca), organinių rūg�čių,
lipidų kiekio ir organizmo būsenos. Cr i�siskiria i�
organizmo su �lapimu (renaliniu būdu) ir tik ma�a
dalis jo � su tul�imi (biliariniu būdu), dar ma�iau su
prakaitu, plaukais (6, 7, 9).

Su ląstelių chromatinu nuodingasis Cr perteklius
sudaro patvarius junginius (manoma, kad kovalenti-
nius), kurie organizme i�lieka gana ilgai (1), nes
sintezuojasi būdingieji baltymai, kurie suri�a labai
daug Cr: Okada baltymas, labai gerai įsisotinęs chro-
mu, turi jo apie 7 µmol/g. Tai patvarūs junginiai, kurie
skyla lėtai ir pama�u atpalaiduoja Cr(3+), palaikantį
ilgai nepraeinantį lėtinį apsinuodijimą (4). �is Cr(3+)
junginių perteklius pa�eid�ia ląstelės genetinį aparatą:
čia vyksta ilgalaikis Cr mutageninis ir kancerogeninis
poveikis (3, 5). Beveik visi Cr junginiai sutrikdo
trikarboninių rūg�čių ciklą ir taip sukelia gyvybei
pavojingas organizmo būkles.

Labai pavojingi yra Cr(+6) junginiai. Jie gerai
pasisavinami ir turi tiek vietinį, tiek bendrąjį nuodi-
jantį poveikius. Tai nefrotoksinis ir hepatotoksinis po-
veikiai, o vietiniai � alerginiai dermatitai ir i�opėjimai,
kurie labai blogai gyja. I�gerti Cr(+6) junginiai labai
pa�eid�ia visą sąlyčio plotą vir�kinimo trakte, sukel-
dami i�opėjimų ir net perforacijų (2).
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Cr junginiai priklauso alergenų grupei. Taip pat
i�tirta, kad Cr junginiai pa�eid�ia ląstelių membranas,
slopina tiolinius fermentus, sutrikdo aerobinį kvėpavi-
mą bei amino rūg�čių ir baltymų sintezę, o skleroti-
zuodami biologines membranas, sukelia audinių hi-
poksiją (labiausiai pa�eid�iama mikrocirkuliacija),
skatina anaerobinę glikolizę ir nespecifinių fosfatazių
aktyvumą. Cr(+6) gali i�kreipti vaisiaus augimą, sukel-
damas i�sigimimą, nes gali prasiskverbti per placentinį
barjerą arba patekti į kūdikio organizmą su motinos
pienu (3). Daugiausia Cr susikaupia plaučių audinyje,
taip pat kepenyse, inkstuose, blu�nyje, kauluose ir
kaulų čiulpuose. Ten jis sudaro jau minėtuosius jun-
ginius su baltymais (Okados baltymu) ir tai yra Cr
ilgalaikės sankaupos (�stabilaus depo�) organizme.

Iki �iol neai�ku, kaip ir kokiu greičiu �is, suri�tas
kovalentiniais ry�iais, Cr atsipalaiduoja, suirus Okada
baltymui, ir, perėjęs į joninę būklę, dalyvauja trikar-
boninių rūg�čių cikle, o i� ten patenka į ekstraceliulinį
skystį ir su krauju ne�amas į kitus organus. Čia vėl
gali būti suri�amas su Okados baltymu ar ląstelių
chromatinu, sudaro antrines sankaupas (antrinius
�depo�) ir sukelia antrinį ir tolesnius apsinuodijimus
chromu. Dėl to apsinuodijimas Cr visada esti ilgalaikis
ir, netgi veikiant antidotais, nepraeina de�imtmečiais,
sukeldamas �irdies ir kraujagyslių sistemos pa�ei-
dimus, neurasteniją, onkologines ligas.

Tyrimo būdai
Į Kauno medicinos universiteto Biomedicininių

tyrimų instituto Antropogeninių faktorių tyrimo
laboratoriją buvo atsiųstas ligonis, dirbęs ilgą laiką
galvaniniame ceche su Cr(+6) junginiais (kalio, natrio
ar amonio dichromatais). Jokių saugos būdų nesilaikė.
Skundėsi pablogėjusia klausa, galvos svaigimu ir
skausmais, labai dideliu nuovargiu, miego sutrikimu,
ry�kia ir medikamentiniam gydymui atsparia hipo-
tenzija. Elektrokardiograma ir echokardioskopija rodė
vainikinės kraujotakos pakitimus, ligonis skundėsi
skausmais �irdies plote. Diagnozuota angina pectoris.

Pirminiam patikrinimui buvo i�tirti ligonio plaukai,
veninis kraujas, jo plazma, paros �lapimas. I�tyrus �ias
biologines terpes tiesioginiu elektrotermografitiniu
atominiu absorbciniu spektrofotometru su Zecman
korekcija (ETG ZAAS) metodu (8), visose rastas
ry�kiai padidėjęs Cr kiekis: kraujyje 1,49 µg/dl (norma
0,075�0,160), �lapime 7,03 µg/l (norma 0,44�0,84),
nepadidėjęs � plaukuose 0,30 µg/g (norma 0,30�2,60).
Kitų sunkiųjų metalų (Cd, Pb, Mn, Cu, Zn) koncent-
racijos �iose bioterpėse buvo ma�ai pakitusios.

Remiantis �iais tyrimais, nuspręsta, kad daugumos
nustatytų ligos po�ymių prie�astis buvo �ymiai pa-

didėjusi ir ilgą laiką veikusi Cr koncentracija orga-
nizme. Nuspręsta sukauptą Cr �alinti i� organizmo
chelatonais, derinant juos su prie�stenokardiniais ir
antidepresiniais vaistais. Pasirinktas medikamentų
derinys, pasi�ymintis dvejopu veikimu: Ditiokarbas
(natrio dietilditiokarbamatas, NaDEDTK), gebantis
atplė�ti Cr nuo chromatino, sudarantis chromo komp-
leksą, greitai pa�alinamą i� ląstelės ir toliau skilti
kraujyje į DEDTK anijoną bei Cr(3+) katijoną; ir d-
penicilaminą DPA (�Cuprenyl�), kuris, pasiekęs
terapinę koncentraciją kraujyje, i�kart jungiasi su
Cr(3+) katijonais ir susidaro patvarus kompleksas,
pasi�alinantis i� organizmo dviem būdais � su tul�imi
i�matose ir per inkstus su �lapimu. Abu vaistai buvo
geriami pagal �iam ligoniui sudarytą ilgalaikį dviejų
mėnesių gydymo planą, numačius �ias atsargumo
sąlygas: kas dvi savaitės atliekamas periferinio kraujo
(radus pakitimų, vaistų dozės ma�inamos arba vaistų
vartojimas nutraukiamas) ir veninio kraujo morfolo-
ginis tyrimas, plazmos bei �lapimo metalų koncent-
racijų kontrolė ETG ZAAS metodu įvertinant vaistų
poveikį Cr ir kitų biologi�kai svarbių metalų (ypač
Cu plazmoje) pa�alinimui i� organizmo (2 pav.). �is
gydymas tęstas tol, kol Cr koncentracija kraujyje
suma�ėjo iki 1,22 µg/dl ir pradėjo ry�kėti hematotok-
si�kumas, būdingas d-penicilaminui.

Pradėjus antrąjį gydymo kurso mėnesį, buvo
skiriama geriausiai ligonio toleruojamų tonizuojančių
preparatų (eleuterokoko ekstrakto, Maurerio balzamo)
tam, kad suma�ėtų ligonį varginusi hipotenzija.

Patvirtinus, kad Cr pasi�alina gerai, buvo parinkti
geriausi prie�nuod�ių kiekiai ir jų vartojimo trukmė,
atitinkanti did�iausią patenkančio į kraują Cr kiekį ir
ma�iausią būtinąjį Zn ir Cu kiekį plazmoje � visa tai
leido i�vengti naudingųjų metalų Zn ir Cu netekimo.
Ilgalaikiam tolesniam gydymui buvo skiriama po dvi
tabletes d-penicilamino vakare ir kartu, kas antrą dieną
� 1 kapsulė NaDEDTK) du mėnesius.

Detoksikacijos eigoje buvo nuolat tiriamas Cr, Mn,
Pb, Cd kiekis kraujo, Zn, Cu plazmos ir visų �ių metalų
kiekis �lapimo mėginiuose ilgalaikio gydymo metu,
t.y. po 20, 37 ir 52 parų bei nutraukus prie�nuod�io
vartojimą � po 68 parų ir po 11 mėnesių. Gydymo
prad�ioje nustatytas Cr kiekis kraujyje 2,80 µg/dl buvo
didesnis negu pirminio patikrinimo (1,49 µg/dl), o
�lapime (4,85 µg/l) � ma�esnis (7,03 µg/l).

Aptarimas
�is ilgalaikis gydymas parodė, kad Cr patenka į

kraują i� pastovios sankaupos (stabilaus depo) Oka-
dos baltymo bei kompleksų su chromatinu pana�iai
kaip į �lapimą (1 pav.; 1 ir 2 kreivių pobūdis pana�us).
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I� organizmo Cr labai gausiai skyrėsi pirmąjį mė-
nesį. Apskaičiavus pirmųjų 30 parų duomenų vidur-
kius, per parą jo i�siskirdavo vidutini�kai apie 25,56
µg, kai jo kiekio vidurkis  kraujyje buvo 3,59 µg/dl, o
�lapime � 15,36 µg/l. Cu ir Zn toksikometriniai
parametrai nuo fiziologinės normos skyrėsi kompen-
sacijos ribose. Per antrąjį ir tolesnius 11 gydymo
mėnesių Cr �alinosi i� organizmo tolygiau, Cu ir Zn
kiekiams palaipsniui normalizuojantis iki fiziologinės
tolerancijos ribų (2 pav.).

1 pav. kreivių analizė rodo, kad ilgalaikio gydymo
metu antidotui įsisotinus, Cr patenka į kraują vis
daugiau per pirmąsias 20 parų (2 kreivė kyla), nors su
�lapimu jo �alinasi vis ma�iau (1 kreivė krinta). Matyt,

čia Cr komplekso su DPA vis daugiau reabsorbuojasi
į kraują, todėl vis daugiau Cr pasi�alina biliariniu būdu
(tą rodo skirtumas tarp 1 ir 2 kreivių). Todėl daugiausia
Cr pasi�alina per pirmąsias 20 parų vyraujant bi-
liariniam būdui. Tai galima būtų paai�kinti, kad Cr-
DPA kompleksas i� dalies jungiasi su įvairiais plazmos
baltymais (�i Cr būsena biologi�kai neaktyvi) ir
patenka į įvairius audinius (antrinę neaktyviojo Cr
sankaupą), i� kurių, įsisotinus prie�nuod�iui, Cr-DPA
vėl patenka į kraują, o i� ten gali pasi�alinti su tul�imi.
Dėl tos pačios prie�asties po 20 parų chromas toliau
pasi�alina vis ma�iau renaliniu būdu ir vis daugiau
biliariniu. Tai matyti i� to, kad Cr kiekis labiau ma�ėja
kraujyje negu �lapime iki pat nutraukiant prie�nuod�io
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vartojimą. Nepaisant to, Cr kiekis kraujyje ir �lapime
ma�ėja ir toliau. Matyt aktyvuojamas susikaupęs
prie�nuodis ir jis �alina Cr iki paskutinio kontrolinio
patikrinimo po 11 mėnesių, nes tarpinio patikrinimo
metu po dviejų mėnesių Cr kiekis kraujyje 1,22 µg/dl
ir �lapime 3,78 µg/l po 11 mėnesių buvo suma�ėję iki
0,38 µg/dl ir 0,36 µg/l. �ie kiekiai pana�ūs į sveiko
organizmo Cr kiekius.

Gydymo metu ligonio būklė nei subjektyviai, nei
objektyviai negerėjo, nors Cr kiekis kraujyje ir �lapime
ma�ėjo. Atvykęs po 11 mėnesių pasitikrinti ligonis
skundėsi silpnumu, galvos skausmais, miego sutri-
kimu, rankų ir kojų tirpimu, nepakantumu �altam
drėgnam orui, stenokardinio pobūd�io skausmais
�irdies plote, bloga klausa, padidėjusiu dirglumu. �ie
nusiskundimai buvo tokio paties pobūd�io kaip ir
gydymo prad�ioje, ligonio būklė nepasikeitė. Tai
paai�kinama taip: ilgą laiką (apie 13 metų) veikęs
didelis susikaupusio Cr kiekis sukėlė organinių įvairių
organų ir jų sistemų (daugiausia kraujagyslių vidinių
sienelių) pokyčių, kurie jau buvo negrį�tami ir nulėmė
bendrąją pastovią patologiją bei invalidumą.

Apskritai ilgai gydant d-penicilaminu ir NaDETK
arba kitokiais chelatiniais antidotais, būtinai reikia i�
anksto apsvarstyti galimas to pasekmes ir jas kontro-
liuoti (ypač vartojant DPA). Visų kitų ligų atvejais,
kuomet numatomas ilgalaikis gydymas DPA, taip pat
būtina imtis anksčiau apra�ytų atsargumo priemonių,
nes �is vaistas per ilgesnį laiką gali ry�kiai sutrikdyti
gyvybi�kai svarbių mikroelementų (svarbiausia Cu)
apykaitą organizme, o tai gali sukelti naują patologiją

(pvz., anemiją). Cr �alinant i� �mogaus organizmo,
būtinai reikia patikimos metalų kontrolės viso gydymo
metu.

I�vados
I� �io ligonio gydymo rezultatų galima daryti tokias

i�vadas.
1. Ilgalaikio gydymo metu daugiausia Cr-d-penici-

lamino komplekso pasi�alino per pirmąsias 20 parų
vyraujant biliariniam būdui, pa�alinamo Cr-DPA
komplekso kiekis suma�ėjo iki santykio 0,8 proc.
renaliniu būdu: 98,1 proc. biliariniu būdu, o Cr-d-pe-
nicilamino sulaikymas pasiekė apie 1 proc. per parą.

2. d-penicilaminas palaipsniui kaupėsi kūne ir �a-
lino susikaupusį Cr daugiausia biliariniu būdu, nes
Cr kiekis kraujyje artėjo prie fiziologinės tolerancijos
normų.

3. Nepaisant to, kad Cr perteklius gerai �alinosi i�
ligonio organizmo, nuodijantis jo poveikis sukėlė
negrį�tamų organų bei jų sistemų (labiausiai vidinių
kraujagyslių sienelių) pokyčių, o ligonio sveikata po
gydymo nepagerėjo net po 11 mėnesių.

4. Ilgalaikiai gydyti d-penicilamino preparatais
reikėtų labai atsargiai, nes jis pasirinktinai �alina i�
organizmo ne vien Cr perteklių, bet ir kitus gyvybi�kai
svarbius mikroelementus (ypač Cu), o tai gali sukelti
dar sunkesnių pasekmių negu pirminė liga.

5. I� �mogaus organizmo Cr perteklius �alinamas
labai ilgai, todėl reikia patikimos gyvybi�kai svarbių
metalų (labiausiai Zn ir Cu) kiekio nuolatinės kont-
rolės kraujyje viso gydymo metu.

Poisoning by chromium and its long lasting detoxication

Stanislovas Ryselis, Olegas Abdrachmanovas, Birutė Vitkuvienė1, Rima Naginienė
Institute for Biomedical Research, Kaunas University of Medicine,
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Summary. Long lasting influence of cumulated Cr provide irreversible damages of vascular walls, organs
and their systems. During long lasting treatment most of Cr is removed during the first 20 days through bileric
tract and at the same time through the renal tract the Cr amounts decreases because chromium-d-penicilamin
complex in hepatocytes induces synthesis of specific chromium-d-penicilamin binding labile protein and they
are removed with bile. The levels of essential microelements (Cu and Zn) are maintained at the level of the
physiological tolerance during treatment. Cr removes very slowly (about a year) from human body, and after
treatment patients health do not improve because Cr-inducted damages of vascullars, organs and their systems
are not recovered. The treatment must be evaluated continuously by controlling concentrations� of Cr, Cu, Zn
and other microelements in the blood, plasma and urine by electrothermal atomic absorbtion spectrophotom-
etry methods.
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