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Үндэслэл
Зарим хүнд металл хүний эрүүл мэндэд хортой нөлөө үзүүлдэг. Эдгээрээс
ялангуяа мөнгөн ус, хар тугалга, кадьми нь онцгой хортой юм. Хар тугалга нь
хүний биед залгиур, амьсгалын замаар нэвтрэн орж мэдрэлийн тогтолцоог
хамгийн ихээр гэмтээдэг. Их тунгаар биед орвол тархи, бөөрийг гэмтээн үхэлд
хүргэх аюултай байдаг бол жирэмсэн эмэгтэйд зулбах, эрэгтэй хүнд үргүй болох
шинж илэрдэг байна. Биед шингэсэн хар тугалгын 90% нь цусанд байж,
эритроциттай холбогдох ба цусны плазмд трасферринтэй нэгддэг тул цусан дахь
хар тугалганы хэмжээгээр хордлогын үнэлгээг өгдөг. Бид нүүрсний уурхайд
ажиллагсдын цусан дахь хар тугалганы хэмжээг тогтоон олон улсад баримталдаг
жишиг доод хэмжээтэй харьцуулан дүгнэв.
Материал, арга зүй
Бид нүүрсний уурхайд 4-өөс доошгүй жил уурхайн дээж бутлах, дээж тээвэрлэх,
боловсруулах, шинжилгээ хийх ажил гүйцэтгэсэн 20 ажилтаны цусанд атом
шингээлтийн спектрометрийн аргаар Perkin Еlmer AAnalyst400 багажин дээр хар
тугалганы хэмжээг тодорхойлох шинжилгээг хийж гүйцэтгэв. Дараалсан 3 жилийн
(2013, 2014, 2015) шинжилгээний үр дүнг Microsoft Excel программыг ашиглан
статистик боловсруулалт хийв.
Үр дүн
Эхний жилд (2013 он) нүүрсний уурхайд ажилладаг 20 хүний цусан дахь хар
тугалгын дундаж хэмжээ 6,44 мкг/дл байсан ба энэ нь ДЭМБ (5 мкг/дл ихгүй)
баримталдаг доод хэмжээнээс их, ОХУ (10 мкг/дл)-д баримталдаг доод
хэмжээнээс ихгүй байв. Дараагийн жилд (2014 оны байдлаар) уг 20 ажиллагсадын
цусны хар тугалгын дундаж хэмжээ 7,19 мкг/дл байв.
Хоѐр жилийн (2013, 2014онуудын) дундаж хэмжээг харьцуулан үнэлэхэд уурхайд
ажилласан жилээс хамааран нэмэгдэх хандлага ажиглагдаж байгаа боловч уг
ялгаа нь статистик ач холбогдол бүхий ялгаа байсангүй (p=0,11>0.05). 2015 онд
судалгаанд хамрагдсан 20 ажиллагсадын цусны хар тугалгын дундаж хэмжээ 8,52
мкг/дл байсан ба энэ нь ДЭМБ (5 мкг/дл ихгүй) баримталдаг доод хэмжээнээс их
байв. 2013 он болон 2015 оны дундаж хэмжээг харьцуулахад уурхайд ажилласан
жилээс хамааран нэмэгдэх хандлага ажиглагдсан ба энэ нь статистик ач
холбогдол бүхий байв (p=0,02<0.05).
Дүгнэлт: Нүүрсний уурхайд ажиллагсадын цусан дахь хар тугалганы хэмжээ
ДЭМБ-ын баримталдаг жишиг доод хэмжээнээс хэтэрсэн байна. Мөн ажилласан
жилээс хамаараад өсөх хандлага ажиглагдаж байна.
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