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Giriş 

Kurşun (Pb) başlıca endüstriyel kaynaklardan ve 
motorlu araçların ekzozlarından ayrıca kurşun ma
deninin çıkarhlması, eritilmesi, saflaşhrılması, iş

lenmesi, kurşun içeren ürünlerin kullanılması ve 
atılmasıyla çevreye önemli miktarlarda yayılan, ka
lıcılığı ve insanda çeşitli organlara toksisite po
tansiyeli yüksek bir kirleticidir. Endüstride kurşun 
ve kurşun bileşiklerinin başlıca akü sanayinde, asit 
akümülatörleri üretim ve tamirinde, boru, levha, 
çah malzemeleri, av saçması, mermi ve gülle ya
pımında, kaynak işlerinde, boya, matbaa ve kimya 
endüstrisinde, kristal cam ve plastik sanayinde kul
lanımı oldukça yaygındır (1-3). 

Kurşun etkisini farklı hücresel enzimlerin fonk
siyonel gruplarına bağlanarak ve diğer metal iyon
larıyla yer değiştirip, enzimleri inaktive ederek gös
terir. Kurşunun hücre düzeyindeki etkileri çok çe
şitli ve komplekstir. Temel etkiler hem sentezinin 
bozulması, kalsiyum gibi esansiyel metallerle et
kileşme ve mitokondriyal membranlara bağlanma 
sonucu gözlenir. Kronik kurşun zehirlenmesi kur
şunun kullanım alanlarının çok olması ve yeterli 
işyeri güvenliğinin sağlanmaması nedeniyle mes
lek hastalıklarının başında gelmektedir (1-3, 4). 

Son yıllarda kurşunun hematopoietik, sinir, üriner, 
kalp-damar, gastrointestinal, endokrin sistemlere, 
üreme ve fertilite üzerine etkilerinin yanında ko-
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11akçı savunma mekanizmasını bozabileceği ve 
irnrnün sistem fonksiyonlarını değiştirebileceği de 
bildirilmektedir (1, 5, 6). İmmün sistem mik
roorganizmalara, maliy11 hücrelere ve otoimmün 
olaylara karşı organizmanın savunma me
kanizmalarını oluşturan, birbirinden bağımsız 

fakat birbiriyle uyumlu hareket eden çeşitli hüc
relerin ve hücresel ürünlerin oluşturduğu kompleks 
bir sistemdir. Kurşunun konakçı duyarlığını et
kileyerek enfeksiyon ajanlarına resistansı azalthğı, 
monosit - makrofaj sistemi, hücresel ve humoral 
immün parametreleri etkilediği bildirilmektedir. 

Kurşunun Konakçı Duyarlığına Etkisi 

Kurşun temasını takiben organizmanın enfeksiyon 
veya neoplastik ajanlara maruz kalması, hastalık et
kenine duyarlılıkta ve/veya tümör insidansında 

veya büyümesinde artmaya neden olabilmektedir. 
Özellikle fare ve sıçanlarda kurşunun Escherichia, 
Salmonella, Listeria gibi enfeksiyon etkenlerine, En
sefalomiyokardit, Rausher lösemi ve Maloney sar
koma virüslere ve benzo(a)piren gibi neoplastik 
ajanlara duyarlığı arhrdığı gösterilmiştir (5,6). 
Diğer taraftan kurşuna maruz kalan hayvanlarda 
renal tübüler karsinoma insidansmda da artma göz
lendiği bildirilmiştir (7, 8). 

İlk kez 1966 yılında Selye ve ark. (9) pek çok ağır 
metalin biyolojik aktivitelerini incelerken tesadüfen 
oldukça düşük, tek doz i.v. kurşun asetat'ın sı-
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çanlarda bakteriyel endotoksinlere duyarlığı yak
laşık 10000 kez artırdığı ve kurşunun re
tiküloendotelyel sistemi (RES) inaktive etmek su
retiyle E.coli, S.enteritis, S.typhosa gibi gram(-) bak
teri endotoksinlerine bağlı enfelı:siyonların şid

detini artırdığını ileri sürmüşlerdir. Subletal doz
larda i.v. kurşun bileşiklerinin deney hay
vanlarında bakteriyel endotoksinlere duyarlığı ve 
konakçı cevabını hangi mekanizma ile değiştirdiği 
bilinmemektedir. Kurşunun endotoksin inak
tivasyonundan sorumlu sülfidril grubu taşıyan ko
ruyucu enzimleri bloke edebileceği veya RES ve ka
raciğer fonksiyonlarında değişmeler oluşturarak 

fagositik aktivitede sapmalara neden olabileceği be
lirtilmektedir (9-11). Kurşunun karaciğer Kupffer 
hücrelerinin mitokondrilerini, endoplazmik re
tikulumlarını, lizozomlarını ve dalak makrofajlarını 
morfolojik değişmelere uğrattığı da gözlenmiştir 
(12). Deney hayvanlarında kurşuna temasdan sonra 
endotoksine artmış duyarlıkta tümör nekroz fak
törün (TNF) önemli rol oynadığı, kurşun temasının 
mononüklear fagositlerce TNF oluşumunu azal
tabileceği bildirilmiştir (13). 

Kurşunun deney hayvanlarında enfeksiyonlara 
karşı rol oynayan interferon (INF) sentezini, in
düksiyonunu ve etkisini değiştirerek En
sefalomiyokardit, Pseudorabies virüslerine du
yarlığı ve mortaliteyi artırdığı da iddia edil
mektedir (14, 15). 

Çeşitli paraziter enfeksiyonlara duyarlıkta da kur
şunun etkisi incelenmiştir. Bu çalışmalarda; kur
şun nitrat alan civcivlerde Ascaridia Gallia en
feksiyonlarına konakçı cevabının azaldığı (16), 
Hymenolepis nana ile enfekte farelerde kurşun nit
rat'ın irnmün cevabı baskılayıp, ~ ve garnrna glo
bulinlerde azalmaya neden olduğu (17), kurşun te
masının farede Usteria monocytogenes'e direnci 
azalttığı, kemik iliğinde monosit-makrofaj olu
şumunu sağlayan öncül hücreleri ve makrofaj fonk
siyonlarını bozar.ak L.monocytogenes'e bağlı mor
talite oranını artırdığı gösterilmiştir (18). 

Diğer taraftan kurşun tuzlarının hayvanlarda bak
teriyel enfeksiyonlarda artışa neden olmadığını bil
diren çalışmalar da bulunmaktadır (5, 19). Ayrıca 
kurşunun bakteri ve virüs enfeksiyonlarına, tümör 
ajanlarına karşı konakçı savunmasında önemli rol 
oynayan, doğal öldürücü hücre aktivitesine etkileri 
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de kesin değildir. İçme sularında kurşuna maruz 
kalan sıçanların doğal öldürücü' hücre ak
tivitelerinin azaldığı ve splenositlerindeki doğal öl
dürüc4 hücre sitotoksik ve interlökin-2 (IL-2) ak
tivitelerinin in vitro kurşun varlığn1da düştüğü 

gösterilmişse de (20), düşük doz kurşun temasının 
sıçan ve fare doğal öldürücü hücre fonk
siyonlarında değişme yapmadığı da bildirilmiştir 
(21). Farklı sonuçlar deney hayvanının türü, uy
gulanan kurşun tuzları, doz, temas şekilleri ve yön
tem farklılıklarından ileri gelebilmektedir. 

İnsanlarda kurşunun konakçı duyarlığına etkileri 
ile ilgili çalışmalar son derece az ve yetersizdir. 25 
µg/ dL veya daha yüksek kan kurşun düzeylerine 
sahip, Shigella entcritis ile enfekle çocukların di
yarelerinin kontrollere göre daha uzun sürdüğü (22) 
ve kan düzeyleri ortalama 55 µg/ dL olan kurşun iş
çilerinin grip ve soğuk algınlığına daha sık ya
kalandıkları belirtilmişse de (23) tabanca saç
malarıyla düşük dozda kurşuna maruz kalan a bş 
antrenörlerinin doğal öldürücü hücre sayıları da 
kontrollerden farklı bulunmamıştır (24). 

Kurşunun Retiküloendotelyel Sistem 
Hücrelerine Etkisi 

Monosit ve makrofajlar gibi tek çekirdekli veya nöt
rofiller gibi çok çekirdekli lökositlerin yer aldığı re
tiküloendotelyel sistem (RES) hücreleri fagositoz ile 
antijenin yakalanması ve yok edilmesini sağlarlar. 
Ayrıca bu hücreler, özellikle mononüklear lö
kositlerden monosit ve makrofajlar antijeni T ve B
hücreleri gibi irnrnün sistemin spesifik cevabını 

ayarlayan hücrelere işleyip sunarak ve bu iki hücre 
grubu ve diğer hücreler arasında iletişimi sağ

layarak hücresel ve humoral immün cevabın dü
zenlenmesine yardımcı olurlar (25). Kurşunun 

immün sisteme en önemli etkisinin fagositik hüc
relerle etkileşerek bu hücrelerin aktivitesini de
ğiştirmek suretiyle olduğu sanılmaktadır. 

Sıçanlarda i.v. kurşun ile lipid ve karbon kol
loidlerinin intravasküler kleransının fagositik ak
tivitenin bozulmasına bağlı olarak azaldığı (10), fa
rede kurşunun doz ve temas süresine bağlı olarak 
peritoneal makrofaj fagositik aktivitenin ve oksidatif 
metabolizmasının bozulduğu bildirilmiştir (26, 27). 
Ayrıca farelerde alerjik kontak\ dermatitde önemli 
rol oynayan ve epidermisin antijen sunan hücreleri 
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olan Langerhans hücrelerinin de in vitro kurşun te
ması sonucunda yapısal ve fenotipik değişiklikler 
gösterdiği saptanmıştır (28). 

Kurşuna maruz kalan tavşan alveoler makrofaj ak
tivitelerinin ve makrofaj yapısının konsantrasyona 
bağlı bir şekilde azaldığı ve değiştiğini gösteren 
çalışmalar da bulunmaktadır. Kurşunun tavşan al
veolcr makrofaj ak ti vitesini, mitokondride hasar 
oluşturarak, bazı elektron zincir bileşenlerine bağ
lanarak, elektron transfer yolağmda karışıklığa yol 
açarak ve mcmbrana bağlı adenozin trifosfataz en
zimini hasara uğratarak azalttığı sanılmaktadır (29, 
30). Mesleki temas için kabul edilir hava kurşun 
standartlarının altındaki konsantrasyonlarında kur
şun oksit partiküllerinin tavşan pulmoner makrofaj 
fonksiyonlarında sitotoksik aktivite göstermeden 
önemli değişmelere yol açtığı, temas zamanına 
bağlı olarak fagositozun ve TNF aktivitesinin azal
masına yol açtığı ve muhtemelen yüzey re
septörlerinin aktivasyonuna bağlı oksijen ra
dikallerinin oluşumunu artırdığı da bildirilmiştir 
(31). 

Kurşunun insanda fagositik hücrelere etkilerine 
ilişkin veriler yetersizdir. Çeşitli kon
santrasyonlarda kurşun ile in vitro temas ettirilen 
insan polimorf nüveli lökositlerin doza bağlı bir şe
kilde kemotaktik ve fagositik aktiviteleri azalmış 
ancak nötrofillerdeki süperoksit radikal oluşumu 
etkilenmemiştir . (32, 33). Meslekleri nedeniyle 
düşük kan kurşun düzeylerine sahip işçilerin nöt
rofillerinde de bu in vitro bulgulara paralel olarak 
kemotaktik aktivitelerin bozulduğu ayrıca nöt
rofillerin yağ asit bileşimlerinde değişiklikler mey
dana geldiği gözlenmiş ancak işçilerin nötrofil 
hücre içi öldürme aktiviteleri kontrollerden farklı 

bulunmamıştır (34, 35). 

Kurşun işçilerinin fagositik ve kemotaktik ak
tivitelerinin incelendiği bir başka çalışmada ise iş
çilerde kemotaktik aktivitenin kontrollere nazaran 
önemli ölçüde azaldığı ancak fagosi tozun de
ğişmediği bildirilmiştir (36). Ortalama kan kurşun 
düzeyleri 40 µg/ dL olan kurşun işçilerinin ke
motaktik ve nitrozoblue tetrazolyum (NBT) re
düksiyon testi ile ölçülen hücre içi öldürme ak
tivitelerinin kontrollere kıyasla önemli ölçüde azal
dığı gösterilmiştir. Kurşun işçilerindeki hücre 
membran akışkanlığının ve mikrotübül yapısının 

değişmesi ve mitokondriyal hasar sonucu bu fonk
siyonların bozulduğu iddia edilmiştir (37). Diğer ta
raftan kurşun işçilerinin nötrofil fonksiyonlarının 
kontrollerden farklı olmadığını bildiren bir çalışma 
da mevcuttur (38). 

Kurşunun Hücresel İmmünileye Etkileri 

Hücresel immünitenin birincil etkin l1ücreleri olan 
T-lenfositleri kemik iliğindeki ana hücrelerden kay
nak alan ancak timus bezinde olgunlaşarak fonk
siyonel hale geçebilen, antijen ile aktive edildiğinde 
hücre - aracılı immün cevabn1 oluşmasına yol açan 
hücrelerdir. Duyarlı kılınmış T-lenfositleri antijenle 
temasa geldiklerinde interlökin, lenfotoksin, ke
motaktik faktör, makrofaj aktive edici faktör gibi 
lenfokin adı verilen glikoprotein yapısında lokal 
mediatörler salgılarlar. Böylece B-hücrelerince an
tikor sentez edilmesine ve salgılanmasına yardımcı 
olur, alerjik iltihap belirtilerine ve hedef hücrenin 
ölümüne yol açarlar. T hücrelerinin gecikmiş tip 
aşırı duyarlık reaksiyonu, tümör hücrelerinin ve vi
rüsle enfekte hücrelerin eliminasyonu ve doku red
dinde rol oynayan sitotoksik T-lenfositleri ve ayrıca 
immün cevabı büyüten yardımcı-T ve baskılay.ıcı-T 
gibi çeşitli alt grupları vardır (25, 39, 40). 

Kurşunun hücresel immün cevaplar üzerine etkileri 
ile ilgili kesin sonuçlar bulunmamaktadır. Kurşun 
saçmalarına maruz kalan ördeklerin kontrollere kı
yasla beyaz kürelerinin ve plak oluşturan hücre sa
yılarının azaldığı bildirilmiştir (41). Farede de kur
şun temasının gecikmiş tip aşırı duyarlık re
aksiyonunu konsantrasyon ile orantılı baskıladığı 

gösterilmiştir (42). Konkavalin A (Can A) ve Fi
tohemaglutinin (PHA) gibi mitojenlere T-lenfosit ce
vabı kurşuna temas etmiş hayvanlarda genellikle 
baskılanmıştır (43, 44). Düşük doz kronik pre ve 
post-natal kurşun temasının sıçanlarda T-hücre mi
tojenlerine blastojenik cevabı baskılamasımn yam 
sıra timus ağırlığında ve gecikmiş tip aşırı du
yarlık reaksiyonlannda azalmaya neden olduğu 
gözlenmiş ve kurşunun hücresel immüniteyi bas
kıladığı da iddia edilmiştir (43). T-lenfositlerince sa
lınan ve T-hücresi büyüme faktörü diye de ad
landırılan JL-2 aktivitesinin içme sularıyla kurşuna 
temas eden farelerde azaldığı bildirilmişse de (20) 
bir başka çalışmada kurşunun farede IL-2 ak
tivasyonunda istatistiksel olarak önemli olmayan bir 
artışa neden olduğu gösterilmiştir (45). Kuşlarda 
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kısa süreli düşük doz kurşunun immün fonk

siyonlarda önemli bir değişme y:apmadığı ancak 
uzun süre artmış kurşun temasının T
lenfositlerinin PHA ile uyarımlarında azalmaya 

neden olduğu bildirilmiştir (44). Ancak tüm hayvan 
türlerinde T-hücre mi tojen cevabının arttığını veya 
etkilenmediğini gösteren çalışmalar da bu
lunmaktadır (46, 47). 

İnsanlarda kurşunun hücresel immüniteye et
kilerini araştıran çalışmalar sayısal olarak azdır. 
Kurşun ile uzun süre temas etmiş ve kan kurşun 
düzeyleri 40-50 µg/ dL arasında olan 10 işçinin Con 
A ve PHA ile indüklenmiş lenfosit blastojenik ce
vabı, koyun eritrositleriyle E-rozet oluşturan T
hücreleri ve yardımcı ve baskılayıcı-T hücreleri in

celenmiş, sadece Con A ile indüklenmiş baskılayıcı 
T hücre fonksiyonunun kontrollere göre arttığı göz
lenmiştir (48). Diğer taraftan bir başka çalışmada 
da kurşun işçilerinin lenfositlerinde PHA ile in
düklenmiş blast transformasyonu kontrollerden 
farklı bulunmamıştır (49). Ayrıca kurşun ile ilgili 

çeşitli iş kollarında çalışan 38 işçinin kontrollere 
kıyasla T-lenfositlerinin azaldığı, ancak baskılayıcı
T lenfositlerinin arttığı bildirilmiştir (50). Düşük 
dozda kurşuna maruz kalan 51 atış antrenörünün 
T ve yardımcı-T hücre sayılarında, mitojenlerle in
düklenmiş lenfosit transformasyonunda ve karma 

lenfosit cevabında kontrollere göre azalma sap
tanmış ve kurşunun T ve yardımcı T hücre yüzey 
reseptörlerindeki tiyol gruplarına afinite göstererek 
bu hücre fonksiyonlarında ve bu hücreler ile antijen 
sunan diğer hücreler arasındaki iletişimde bo
zukluk yapabileceği iddia edilmiştir (24, 51). 25 

akümülatör işçisinde periferik kan lenfosiılerinin 
incelendiği bir başka çalışmada sadece yardımcı-T 
lenfosit mutlak ve yüzde değerleri kontrol grubuna 
kıyasla önemli ölçüde düşük bulunmuş ancak T ve 
baskılayıcı T-lenfositleri kontrollerden farklı bu
lunmamıştır (52). 

Kurşunun Humoral İmmün Sisleme Etkileri 

Humoral immün· sistemin birincil etkin hücresi olan 
B-lenfositleri antijen tarafından aktive edildiğinde 
transformasyona ve farklılaşmaya uğrayarak an
tikor sentezleyen. ve salgılayan plazma hücrelerine 

dönüşürler. Ig G, Ig M, Ig A, Ig E ve Ig O olmak 
üzere yapıları ve fonksiyonları farklı 5 çeşit antikor 
yada immünoglobulin antijen ile birleşip onu nöt-
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ralize ederek organizmayı antijenik sataşmalardan 
korurlar. B hücrelerinin antijenik cevaba karşı an
tikor oluşturabilmeleri için T ve özellikle yardımcı
T hücreleriyle iletişimleri gerekmektedir (25, 39, 40). 

Antikor oluşumunu ve hayvanlarda diğer immoral 

immün parametrelerini çalışan araştırıcıların çoğu 
kurşunun humara! immüniteyi baskılayıp, antikor 
oluşturma kapasitesini azalttığım bildirmiştir (47). 
Farelerde kronik kurşun temasının ve hatta tek doz 
kurşunun bile lg G başta olmak üzere antikor sen
tezinde azalmaya neden olarak bakteriyel ve vira! 

enfeksiyon mortalitesini artırdığı ve özellikle in
halasyon yoluyla alınan kurşunun humara! im
müniteyi daha fazla baskıladığı belirtilmektedir (53-
58). Uzun süre kurşun temasının sıçanlarda da Jg G 

düzeylerini ve lg G alt grup dağılımını etkilediği, 
ördeklerde ise PHA ve B-hücre aktivatörü li

popolisakkarid (LPS) cevabının azalmasına neden 
olduğu ve koyun eritrositlerine antikor oluşumunu 
azalttığı bildirilmiştir (59, 60). Ancak deneylerde 
kullanılan tür, cins, kurşuna temas yolu ve dozu, 
antijen şekli, antijen ile temas süresi farklılıkları ve 
ayrıca bazı hayvan türlerinin humoral imrnün sis
teminin kurşunun immünosüpresif etkilerine daha 
dirençli olmasına bağlı olarak B-lenfositlerinin 
LPS'e mitojenik cevabı üzerine de birbirleriyle çe
lişkili sonuçlar bulunmaktadır (61-63). Ayrıca kur
şunun hayvanlarda humoral immüniteyi de
ğiştirmediğini bildiren çalışmaların yanı sıra, kur
şunun B-hücreleriyle etkileşerek farede in vitro B
hücre farklılaşmasını ve T-hücre proliferasyonunu 
indükleyerek antikor salgılanmasını artırdığı ve bu 

şekilde otoimmünite olaylarında rolü olabileceğini 
de bildirilmiştir (44, 63, 64). Bir çalışmada insan te
masını yansıtacak şekilde insan lenfosit kültürlerine 
eklenen kurşunun doza bağlı bir şekilde B-hücre 

aktivasyonunu artırdığı ve kurşunun otoantikor 
oluşumunu uyardığı gösterilmiştir (65). 

İnsanlarda kurşunun immoral immün sistem et
kileri üzerine çalışmalar son derece kısıtlı ve ye
tersizdir. 72 kurşun işçisinde serum lg'leri ve C3 
kompleman düzeylerinin ve ayrıca tükürük Ig A 
konsantrasyonunun azaldığı bildirilmiştir (23). Kur
şuna temas eden çocuklarda da mevsimsel var
yasyonlar olmasına rağmen Ig M, lg G ve tükürük 
Ig A düzeylerinin düşük olduğu gösterilmiştir (66). 
25 akümülatör işçisi ile yapılan diğer bir çalışmada 
ise serum lg G, Ig M ve kompleman C3, C4 protein 
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düzeyleri sağlıklı kontrollere kıyasla önemli ölçüde 
düşük bulunmuştur (67). · 

Ancak bir çalışmada 39 kurşun işçisinin serum lg 
düzeylerinin kontrollerden farklı bulunmadığı (68), 

bir başka çalışmada da kurşunla ilgili çeşitli iş kol
larında çalışan işçilerin lg M düzeylerinin düşük 
olmasına rağmen B-lenfositlerinin, rg A ve C4 
kompleman düzeylerinin yükseldiği de bil
dirilmiştir (50). 

Sonuç ve Yorum 

1970'1i yıllardan itibaren benzine vuruntuyu ön
lemek üzere kurşun katılımının azalmasına karşın, 
akü, boru gibi iş kollarında kurşun kullanımında 

artış gözlenmesi diğer bir deyişle kronik kurşun 
temasının kaynağın111 değişmesi ve boyutunun art
ması işçi sağlığını önemli ölçüde tehlikeye sok
maktadır (1). 

Mesleki veya çevresel düşük .dozlarda kronik kur
şun temasının, hematopoietik, renal, perifcrik ve 
santral sinir sistemi gibi biyolojik sistemlerde ge
cikmiş veya kronik toksisite potansiyeli bi
linmektedir. Diğer taraftan kurşun bileşiklerinin 

immün sistemi de etkileyebileceği pek çok hayvan 
türünde gösterilmiş, kurşunun konakçı savunma 
mekanizmasını bozarak hayvanlarda enfeksiyon 
ajanlarına duyarlığı artırabileceği, antikor oluş

turan hücre sayısında ve antikor sentezinde azal
maya neden olabileceği, hücresel immün ve re
tiküloendotelyel sistem fonksiyonlarını bo
zabileceği çeşitli araştırmalarla belirtilmiştir. -
Ancak bu çalışmaların çoğunda suda çözünen yük
sek dozda kurşun bileşiklerinin kullanılmış ol
ması, alınan sonuçlarla partiküle kurşun in
halasyonu ile ilişkili insan riskinin öngörülmesini 
güçleştirmektedir. Mesleki ve çevresel kurşun te
masının insanlarda imrrıün sisteme etkileri ile ilgili 
veriler de son derece kısıtlı ve yetersiz olmasına 
rağmen düşük doz kronik kurşun temasının da in
sanda immün sistemi etkileyebileceği, hücresel ve 
humoral immün parametreleri ve nan-spesifik 
irnmün cevabı değiştirebileceği bildirilmektedir. 
Kurşunun irnmünoglobulin düzeylerinde sap
malara neden olabileceği, lenfosit sayı ve fonk
siyonlarını değiştirebileceği ve retiküloendotelyel 
sistem hücrelerinin fonksiyonlarını bas
kılayabileceği ve bu şekilde konakçı savunma me-

kanizrnasım bozabileceği görülmektedir. Özellikle 
kurşun işçilerinde toksisite değerlendirilmelerinde 
immün sistem parametrelerinin de incelenmesi bu 
açıdan yararlı olacakhr. 
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