RESEARCH BRIEF

Poveikio biologiniai žymenys.
Ką reikia žinoti?
KIEK BIOLOGINIŲ ŽYMENŲ RŪŠIŲ ŽINOME?
Biologiniai žymenys paprastai skirstomi į tris grupes.

1. Biologiniai žymenys poveikiui įvertinti. Naudojant šiuos žymenis, nustatoma, ar iš organizmo paimtuose biologiniuose
mėginiuose yra egzogeninė cheminė medžiaga, jos metabolitas arba ksenobiotinio ir tikslinės molekulės arba ląstelės sąveikos
produktas (pvz., bisfenolio A ir ftalatų metabolitų kiekis šlapime arba vėžį sukeliančių DNR pokyčiai).
2. Biologiniai žymenys jautrumui įvertinti. Šie žymenys naudojami kaip konkretaus organizmo jautrumo ksenobiotiniam
poveikiui rodikliai (pvz., specifiniai genetiniai polimorfizmai).
3. Poveikio biologiniai žymenys. Šie žymenys parodo biocheminius, fiziologinius arba elgsenos pokyčius organizme, kuriuos sukelia
egzogeninių cheminių medžiagų poveikis; jie gali būti susiję su neigiamu poveikiu sveikatai arba liga (pvz., cirkuliuojančiu hormonų kiekiu).

KAS YRA POVEIKIO BIOLOGINIAI
ŽYMENYS?

KAM NAUDOJAMI POVEIKIO
BIOLOGINIAI ŽYMENYS?

Poveikio biologiniai žymenys, dar vadinami biologinio
atsako biologiniais žymenimis, yra stebimi ir kiekybiškai
įvertinami organizmo biologiniai pokyčiai, kuriuos sukelia
cheminių teršalų poveikis. Šie biologiniai pokyčiai gali būti
susiję su biocheminiais, molekuliniais ar ląstelių komponentais
arba procesais, struktūromis ar funkcijomis, taip pat su
ligų vystymusi. Šie pokyčiai taip pat yra naudingi renkant
informaciją žmogaus biologinės stebėsenos (HBM)
tyrimams, susijusiems su organizmo atsako į cheminius
junginius stiprumu tam tikru proceso, kai atsiranda ryšys tarp
poveikio ir ligos, momentu. Todėl jie taip pat gali būti vertinami
kaip fiziologinio arba patologinio biologinio proceso rodikliai.
Poveikio biologiniai žymenys gali būti objektyviai įvertinami
tiriant skirtingus žmogaus biologinius mėginius, daugiausia
kraujo (serumo) ir šlapimo.

Per pastaruosius kelis dešimtmečius poveikio biologinių
žymenų naudojimo atvejų gerokai padaugėjo.
Jie naudojami sąveikai tarp gyvo organizmo ir ksenobiotiko
(cheminio, fizinio arba biologinio veiksnio) įvertinti ir yra ypač
naudingi vertinant riziką susirgti tam tikra liga.
Poveikio biologiniai žymenys yra svarbūs nustatant ryšį tarp
teršalų poveikio ir neigiamo poveikio sveikatai. Šie biologiniai
žymenys suteikia informacijos, kuria vadovaujantis galima kuo
labiau sumažinti neigiamą poveikį, įgyvendinti veiksmingas
prevencines priemones ir nustatyti asmenis, kurie yra
jautresni konkretiems cheminiams junginiams.

1 pav. Poveikio biologinio žymens chronologija: nuo pirminio poveikio iki poveikio žmonėms.
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POVEIKIO BIOLOGINIŲ ŽYMENŲ
SUPRATIMAS

Visi esame susipažinę su poveikio biologiniais žymenimis
to net nežinodami.
Poveikio biologiniai žymenys yra įprastos medicininės praktikos
dalis. Jie padeda nustatyti diagnozę ir įvertinti intervencijos
programas, gydymą ir ligos vystymąsi, taip pat reagavimą
į įvairius gydymo būdus. Jie taip pat labai svarbūs vertinant
riziką ir kuriant naujus cheminius junginius.
Atliekant įprastus kraujo tyrimus, vertinami įvairūs poveikio
biologiniai žymenys, įskaitant kreatininų nustatymą inkstų
funkcijai įvertinti, bilirubino ir transaminazės nustatymą
kepenų funkcijai įvertinti, ir skydliaukės hormonų
nustatymą skydliaukės funkcijai įvertinti.

KĄ POVEIKIO BIOLOGINIS ŽYMUO
RODO APIE MŪSŲ SVEIKATĄ?
Svarbus poveikio biologinių žymenų privalumas yra tas, kad juos
galima naudoti siekiant nustatyti, kaip kiekvienas asmuo reaguoja
į cheminio junginio poveikį. Todėl, remdamiesi šiais žymenimis,
galime nustatyti skirtumus tarp atskirų asmenų ir to paties
asmens skirtumus per tam tikrą laiką arba atsižvelgiant į
konkrečių fiziologinių funkcijų būklę.
Kita svarbi poveikio biologinių žymenų savybė yra gebėjimas
aptikti organizmo pokyčius prieš pasireiškiant tam tikram
neigiamam poveikiui ar ligai. Toks ankstyvas pakitimų
nustatymas gali padėti įgyvendinti veiksmingesnius
prevencinius veiksmus.

TAIGI POVEIKIO BIOLOGINIAI ŽYMENYS SUTEIKIA VERTINGOS INFORMACIJOS APIE ASMENŲ SVEIKATOS BŪKLĘ.
2 pav. Kiekvienas poveikio biologinis žymuo (pvz., geležies, tiroksino, gliukozės ar fermentų koncentracija ir ląstelių skaičius),
lengvai kiekybiškai įvertinamas kraujo mėginyje, leidžia nustatyti konkrečią ląstelių ar organų funkciją.
Specifinė funkcija / liga

Kepenų / tulžies
funkcija

Bilirubinas

Skydliaukės
funkcija

Tiroksinas

Kepenų / tulžies
funkcija

Kreatininas

Anemija

Raudonųjų
kraujo ląstelių
augimo stadija

Kepenų
funkcija

SGOT-SGPT

Koaguliacijos
būsena

Kardiovaskulinė
rizika

Cholesterolis

Anemija

Geležies
lygiai

Diabetas

Gliukozė

Kojų tinimas / inkstų
nepakankamumas

Šlapimo
rūgštis

Trombocitų
skaičius

Poveikio biologiniai žymenys

POVEIKIO BIOLOGINIAI ŽYMENYS
ŽMOGAUS BIOLOGINĖS STEBĖSENOS
PROGRAMOSE
Žmogaus biologinė stebėsena apima cheminės medžiagos
koncentracijos mažuose kraujo, šlapimo ar plaukų mėginiuose
matavimą, siekiant įvertinti bendrą cheminės medžiagos kiekį
organizme (vidinę dozę), kuris atitinka iš visų galimų šaltinių
gaunamą medžiagos kiekį. Mėginiai turėtų būti imami iš didelio
kiekio žmonių, kad būtų galima susidaryti vaizdą apie
poveikį populiacijai.
Cheminio teršalo nustatymas žmogaus mėginyje kelia pavojų,
tačiau nerodo neigiamo poveikio per se. Tačiau jei šis poveikis
susijęs su biologiniu pokyčiu, įvertintu naudojant poveikio
biologinį žymenį, galima nustatyti ryšį tarp poveikio ir biologinio
pokyčio bei tarp dozės ir stebimo atsako.
Todėl poveikio biologiniai žymenys padeda gerinti informaciją,
gaunamą vykdant žmogaus biologinės stebėsenos programas,
ir įvertinti riziką, kurią kelia vien tik šie cheminiai junginiai arba
jų derinys.

AR INICIATYVA HBM4EU APIMA
POVEIKIO BIOLOGINIUS ŽYMENIS?
Įgyvendinant Europos žmogaus biologinės stebėsenos iniciatyvą
(HBM4EU), nagrinėjamas cheminių medžiagų poveikis sveikatai
ir bus naudojami bei derinami duomenys apie ypač svarbių
cheminių teršalų (pvz., ftalatų, bisfenolių, sunkiųjų metalų)
biologinius žymenis poveikiui įvertinti ir poveikio biologinius
žymenis, taip pat informacija apie eksperimentiniuose tyrimuose
nustatytus veikimo mechanizmus.
Prieš įgyvendinant poveikio biologinius žymenis žmogaus
biologinės stebėsenos programose, būtina atlikti kruopštų
atrankos ir patvirtinimo procesą. Biologiniai žymenys turėtų
sudaryti sąlygas patikimai ir paprastai nustatyti ir įvertinti
konkrečius biologinius pokyčius, kuriuos sukelia tiriamas
cheminis junginys, o vertinimas turi būti kruopštus, tikslus,
atkuriamas ir lengvai suprantamas.
Poveikio biologiniai žymenys bus tiriami atliekant žmogaus
stebėsenos tyrimus. Įgyvendinant iniciatyvą HBM4EU dėmesys
pirmiausia bus skiriamas konkretiems sveikatos sutrikimams,
susijusiems su reprodukcija, neurologiniu vystymusi ir elgesiu.

KAIP GALIMA PANAUDOTI
PAGAL INICIATYVĄ HBM4EU
GAUTĄ INFORMACIJĄ?

KAIP EUROPOS SĄJUNGA UŽTIKRINA
SAVO PILIEČIŲ APSAUGĄ?

Pagal iniciatyvą HBM4EU ištirti poveikio biologiniai žymenys
gali padėti suprasti mechanizmus, kuriais grindžiamas
aplinkos teršalų poveikis žmonių sveikatai.
Iš neseniai atliktų tyrimų matyti, kad, norint teisingai įvertinti
poveikį ir jo ankstyvąsias ir klinikines pasekmes, labai svarbu
nustatyti poveikio ir ligos priežastinį ryšį.
Informacija apie poveikio biologinius žymenis atliekant
gyventojų tyrimus bus derinama su mechanine toksikologine
informacija, pateikiama eksperimentiniuose tyrimuose, ir
informacija, gauta iš paskelbtų nepageidaujamų padarinių
atsiradimo būdų (angl. AOP), t. y. pažangi sistema, susiejanti
poveikio sveikatai biologinius žymenis, kurią remia Ekonominio
bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO), Europos
Komisija (EK) ir Jungtinių Amerikos Valstijų aplinkos apsaugos
agentūra (JAV EPA).
Be to, sukūrus naujus poveikio biologinius žymenis
naudojant genominę, epigenominę, transkriptominę,
lipiominę, proteominę ir metabolomikos informaciją
(metabolomikos biologinius žymenis), atsirado įdomių
naujų mokslinių tyrimų galimybių.

Iniciatyva HBM4EU siekiama įvertinti aplinkos cheminių junginių
ir jų metabolitų (poveikio biologinių žymenų) koncentraciją
iš įvairių Europos gyventojų grupių gautuose biologiniuose
mėginiuose. Šie biologiniai žymenys bus papildyti informacija
apie poveikio biologinius žymenis siekiant geriau suprasti
cheminių teršalų poveikio ir jų neigiamo poveikio žmonių
sveikatai ryšį.
Daugėjant žinių apie galimą pavojų žmonių sveikatai, bus
vykdoma veiksmingesnė prevencinė politika siekiant
sumažinti didžiausią susirūpinimą keliančių teršalų poveikį.
Vidinė dozė – kūno absorbuotos cheminės medžiagos
kiekis (išmatuotas biologiniame mėginyje).
Biologiškai veiksminga dozė – cheminės medžiagos kiekis,
dėl kurio organizme įvyksta biologiniai pokyčiai.
Ankstyvasis biologinis poveikis – pirmasis biologinis pokytis
po cheminės medžiagos poveikio.
Vėlyvasis biologinis poveikis – organizmo struktūros
ir (arba) funkcijos pakitimas, kuris galiausiai sukelia neigiamą
poveikį sveikatai arba klinikinę ligą.

3 pav. Cheminės medžiagos poveikio, vidinės dozės, biologinių žymenų (poveikiui įvertinti ir poveikio)
ir klinikinę ligą sukeliančio poveikio ryšys.
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