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Parathënie

Pavarësisht se shumë vende kanë nisur programe për të ulur nivelin e plumbit në
mjedis, ekspozimi i njerëzve ndaj plumbit përbën ende shqetësim në mbarë botën
për ofruesit e përkujdesjes shëndetësore dhe për punonjësit e shëndetit publik.
Për 35 vjet Organizata Botërore e Shëndetësisë dhe Programi Ndërkombëtar
mbi Sigurinë Kimike kanë qenë të shqetësuar rreth efekteve të dëmshme në shëndet
të plumbit që ndodhet në mjedis. Vlerësimi i risqeve për shëndetin e njeriut që
vijnë nga plumbi që merret nga ushqimi është kryer nga Organizata Botërore e
Shëndetësisë në katër raste që nga viti 1972. Përveç kësaj, nga grupe të ndryshme
pune të ngritura nga Organizata Botërore e Shëndetësisë janë zhvilluar vlera
udhëzuese të bazuara në shëndetin për ujin, ajrin dhe vendin e punës. Kritere të
Shëndetit Mjedisor 3: Plumbi (Environmental Health Criteria 3: Lead), i publikuar në
vitin 1977, shqyrtoi efektet e plumbit mbi shëndetin e njeriut dhe Kritere të Shëndetit
Mjedisor 85: Plumbi- Aspekte Mjedisore (Environmental Health Criteria 85: Lead-
Environmental Aspects) u publikua në vitin 1989. Gjatë 10 vjetëve të fundit është
akumuluar një volum i madh njohurish mbi efektet e plumbit në nivele të ulëta të
ekspozimit mbi zhvillimin nervor dhe atë të sjelljes së fëmijëve.

Kjo broshurë fokusohet në çfarë dihet mbi helmimin nga plumbi në fëmijëri, një
sëmundje krejtësisht e parandalueshme.
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Hyrje

Të dashur kolegë,

Kam kënaqësinë t’ju prezantoj këtë broshurë mbi Helmimet nga Plumbi në Fëmijëri.

Për mijëvjeçarë, helmimi nga plumbi ka qenë një kamzhik për shëndetin publik.
Helmimi nga plumbi në fëmijëri ka qenë I njohur klinikisht që në dekadën e parë
të shekullit të 20-të. Plumbi ka rrjedhoja shkatërruese për shëndetin e fëmijëve në
botë. Në nivele të larta të ekspozimit akut, plumbi sulmon trurin dhe sistemin
nervor qendror duke shkaktuar koma, konvulsione dhe madje vdekje. Fëmijët që
i mbijetojnë helmimit akut me plumb tipikisht ngelen me vonesë mendore shumë
të dukshme dhe me çrregullim të sjelljes. Në nivele më të ulëta të ekspozimit, që
nuk shkaktojnë simptoma të dukshme dhe që më parë konsideroheshin si të
sigurta, tani dihet se plumbi prodhon një spektër dëmtimesh që shkaktojnë humbje
të aftësisë njohëse, zvogëlimin e hapësirës së përqëndrimit, ndryshim të sjelljes,
disleksi, çrregullime të vëmendjes, hipertension, dëmtim të veshkave,
imunotoksicitet dhe toksicitet në organet e riprodhimit. Në pjesën më të madhe
këto efekte janë të përhershme. Ato janë të pakthyeshme dhe të patrajtueshme
nga mjekësia moderne. Kur ekspozimi ndaj plumbit është i përhapur - siç ndodhi
në shekullin e 20-të kur benzina me plumb dhe bojrat me bazë plumbi ishin
gjerësisht të përhapura në mjedis – kompromentohet shëndeti dhe mirëqenia e
shoqërive të tëra. Dhe kur kjo ndodhi, kostot ekonomike në termat e kujdesit
shëndetësor dhe mundësive të ulura shkuan në gjithë botën në qindra miliarda
dollarë në vit. Parandalimi është rruga më e mirë për të luftuar helmimin nga
plumbi.

Kjo broshurë sintetizon urtësinë e qindra publikimeve dhe rezultateve të vlerësuara
të dokumentave të Organizatës Botërore të Shëndetësisë. Ajo ka për qëllim të jetë
e arritshme dhe praktike për punonjësit e shëndetit në të gjitha vendet. Unë po jua
besoj juve.

Maria Neira, Drejtor
Shëndeti Publik dhe Mjedisi

Organizata Botërore e Shëndetësisë
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Përmbledhje

Kjo broshurë përshkruan helmimin nga plumbi në fëmijëri, një nga sëmundjet
me origjinë toksike mjedisore më të zakonshme dhe më të kuptuara. Helmimi
akut dhe kronik nga plumbi mbeten problem me rëndësi jashtëzakonisht të madhe
për shëndetin dhe zhvillimin e fëmijëve në mbarë botën. Plumbi nuk ka rol thelbësor
në trupin e njeriut dhe helmimi nga plumbi llogaritet se shkakton rreth 0.6% të
barrës globale të sëmundshmërisë. Helmimi nga plumbi është krejtësisht i
parandalueshëm.

Burimet kryesore të ekspozimit të fëmijëve nga plumbi janë:

• Plumbi i shtuar në benzinë

• Plumbi nga industria aktive, si minierat (veçanërisht në toka)

• Bojrat dhe pigmentet me bazë plumbi

• Ngjitjet prej plumbi në konservat ushqimore

• Glazurimet e qeramikës

• Sistemet e ujit të pijshëm me saldime plumbi dhe tuba plumbi

• Plumbi në produkte, si mjekime bimore dhe tradicionale, shërime popullore,
produkte kozmetike dhe lodra

• Plumbi i çliruar nga djegja e mbeturinave që përmbajnë plumb

• Plumbi në mbetjet elektronike (e-mbetje)

• Plumbi në zinxhirin ushqimor, përmes dheut të ndotur

• Ndotja nga plumbi si një trashëgimi nga ndotja historike nga vende të
mëparshme industriale.

Ekspozimi intensiv ndaj dozave të larta të plumbit shkakton helmim akut
simptomatik, që karakterizohet nga kolika, anemi dhe depresion i sistemit nervor
qendror, që mund të rezultojë në koma, konvulsione dhe vdekje. Helmimi akut
simptomatik nga plumbi ndodh ende në ditët e sotme dhe më së shpeshti haset
mes fëmijëve në vëndet me të ardhura të ulëta dhe popullsitë e margjinalizuara,
ose tek fëmijët që jetojnë në vendet e ndotura nga plumbi.

Nivelet e plumbit në gjak, që më parë konsideroheshin si të sigurta, tani është
kuptuar se kompromentojnë shëndetin dhe dëmtojnë shumë organe edhe në
mungesë të simptomave të dukshme. Rrjedhoja më kritike e toksicitetit të plumbit
në nivele të ulëta në mitër dhe gjatë fëmijërisë është dëmtimi i zhvillimit të trurit
dhe sistemit nervor.
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Sistemet imune, riprodhuese dhe kardiovaskulare ndikohen gjithashtu negativisht
nga nivele relativisht të ulëta të ekspozimit ndaj plumbit – d.m.th. më pak se 10
ìg/dl.

Pasojat e dëmtimit të trurit nga ekspozimi ndaj plumbit herët në jetë janë humbja
e inteligjencës, shkurtimi i periudhës së vëmendjes dhe çrregullimi i sjelljes. Për
shkak se truri njerëzor ka kapacitet të ulët për rigjenerim, këto efekte janë të
patrajtueshme dhe të pakthyeshme. Ato shkaktojnë ulje të funksionit të trurit dhe
reduktim të arritjeve, që zgjat gjatë gjithë jetës.

Kërkime të kohëve të fundit tregojnë se plumbi shoqërohet me dëmtim të
neurosjelljes në nivele në gjak prej 5 ìg/dl dhe madje edhe më të ulëta. Duket se
nuk ka një nivel kufi, poshtë të cilit plumbi nuk shkakton asnjë dëmtim në zhvillimin
e trurit njerëzor. Komiteti i Përbashkët i Ekspertëve të OBU1/WHO mbi Aditivët
Ushqimorë rivlerësoi plumbin në qershor 2010 dhe tërhoqi vlerën e përkohshme
udhëzuese të marrjes së tolerueshme javore, me argumentin se ajo është e
pamjaftueshme për të mbrojtur ndaj humbjes së IQ.

Toksiciteti i neurosjelljes i shkaktuar nga plumbi shkakton një barrë të madhe
ekonomike mbi familjet dhe shoqërinë. Kur ekspozimi ndaj plumbit është i përhapur,
toksiciteti në nivele të ulëta mund të dëmtojë shëndetin, të ulë inteligjencën, të dëmtojë
ekonomitë dhe të cënojë udhëheqjen dhe sigurinë e vëndeve të tëra. Nga një analizë
ekonomike e kryer në Shtetet e Bashkuara u gjet se shpenzimet aktuale të helmimit
nga plumbi në fëmijëri janë 43 miliardë US$ në vit. Një analizë kosto-përfitim e
ndërmarrë kohët e fundit në Shtetet e Bashkuara gjeti se për çdo 1 US$ të shpenzuar
për të zvogëluar risqet nga plumbi, ka një përfitim prej 17- 220 US$. Ky raport
kosto-përfitim është më i mirë se për vaksinat, të cilat për një kohë të gjatë janë
përshkruar si ndërhyrja mjekësore ose ndërhyrja e shëndetit publik më kosto-
përfituese.

Qëllimi i kësaj broshure është të informojë dhe formojë profesionistët e shëndetit-
mjekët pediatër, mjekët e tjerë, infermieret dhe punonjësit e shëndetit publik në të
gjitha nivelet – rreth rëndësisë së ekspozimit ndaj plumbit në fëmijëri dhe helmimit
nga plumbi dhe rrjedhojat serioze të tij.

Kjo broshurë nënvizon se kontekstet, burimet dhe rrugët e ekspozimit ndaj plumbi
ndryshojnë për fëmijët në komunitete, vende dhe rajone të ndryshme përreth
botës, megjithëse biologjia e helmimit nga plumbi në fëmijëri është globalisht e
njëjta.

1 Organizata për Bujqësinë dhe Ushqimin – FAO (shënim i redaktores)
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Hyrje: helmimi nga plumbi - një problem i
vazhdueshëm

Helmimi nga plumbi është një nga sëmundjet më të zakonshme dhe më të njohura
me origjinë mjedisore toksike. Fëmijët në të gjithë botën sot janë në risk të
ekspozimit ndaj plumbit prej burimeve të shumëfishta. Helmimi nga plumbi
llogaritet të shkaktojë 0.6% të barrës totale të sëmundjes (OBSH, 2009).

Modelet dhe burimet e ekspozimit ndaj plumbit, shkalla e prevalencës së helmimit
nga plumbi dhe ashpërsia e rezultateve ndryshojnë shumë nga një vend në tjetrin
dhe, brenda vendeve, nga një zonë në tjetrën. Vendet gjithashtu ndryshojnë shumë
në shkallën e njohjes së problemit dhe në forcimin dhe efektivitetin e programeve të
tyre për parandalimin e helmimit nga plumbi. Disa vende kanë programe të fuqishme
për monitorimin e niveleve të plumbit në gjak dhe mjedis, si dhe programe të
fuqishme për parandalimin primar dhe sekondar të helmimit nga plumbi në fëmijëri.
Këto vende kanë imponuar ndalime për disa përdorime të plumbit, kanë vendosur
standarde mjedisore dhe kanë vendosur programe depistimi. Disa vende kanë hot
spot-e të plumbit, si impiante të riciklimit të baterive, shkrirës, rafineri, miniera, vende
të mbeturinave të rrezikshme dhe vende ku mbeturinat digjen në mjedise të hapura.

Disa vende pranojnë se kanë problem të helmimit nga plumbi në fëmijëri në
lidhje me disa burime ekspozimi, por nuk kanë zbatuar ende programe të vlerësimit
dhe parandalimit të ekspozimit. Dhe, në vendet ku problemi potencial i helmimit
nga plumbi nuk është njohur ende, nuk ka programe testimi apo survejancë dhe,
si rrjedhojë, autoritetet e shëndetit publik kanë pak ose aspak njohuri për ekzistencën
e problemit të helmimit nga plumbi në fëmijëri. Për shkak se kjo është një situatë
heterogjene, pamja e vërtetë globale dhe rajonale e helmimit nga plumbi në fëmijëri
akoma nuk është përcaktuar plotësisht. Kontributi i helmimit nga plumbi në barrën
totale të sëmundshmërisë dhe efektet e tij mbi ekonominë botërore dhe zhvillimin
njerëzor ndoshta ende janë nënvleftësuar.

Konferenca dhe deklarata të shumta ndërkombëtare kanë njohur rëndësinë e
helmimit nga plumbi në fëmijëri dhe nevojën për ndërhyrje për ta parandaluar atë
(shiko shtojcën për shembuj). Konventa e të Drejtave të Fëmijës e vitit 1989 dhe
Programi 21 i adoptuar nga Konferenca e Kombeve të Bashkuara mbi Mjedisin
dhe Zhvillimin në vitin 1992 shprehin nevojën për të mbrojtur fëmijët nga kimikatet
toksike. Deklarata e Udhëheqësve Mjedisorë të Tetëshes2 mbi Shëndetin Mjedisor
të Fëmijëve e vitit 1997 njohu rëndësinë e helmimit nga plumbi si një rrezik mjedisor

2 Grupi i tetëshes, G-8 – Forum i qeverive të tetë vendeve kryesorë ekonomikisht, që në përpjekje
bashkëpunuese takohen periodikisht për adresuar çështje ekonomike dhe monetare ndërkombëtare.
(shënim i redaktores)
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madhor dhe bëri thirrje për veprim për të zvogëluar nivelet e plumbit në gjak tek
fëmijët dhe për të përmbushur Deklaratën e Organizatës për Bashkëpunim dhe
Zhvillim Ekonomik mbi Zvogëlimin e Riskut nga Plumbi.

Deklarata e Bangkokut mbi Shëndetin dhe Mjedisin e Fëmijëve e vitit 2002 bëri
thirrje për heqjen e plumbit nga benzina (Suk, 2002). Në vitin 2005 Ministrat e
Shëndetit dhe Mjedisit të Amerikave ranë dakord në Deklaratën e Mar del Plata
të “forcojnë veprimet nën-rajonale dhe kombëtare për të arritur një eliminim të
plotë të plumbit në benzinë dhe pakësimin e tij prej burimeve të tjera” (OAS,
2005). Deklarata e Brescia-s e vitit 2006 mbi Parandalimin e Neurotoksicitetit të
Metaleve rekomandoi: eliminimin e menjëhershëm të tetra-etilit të plumbit nga
furnizimet e benzinës për të gjitha vendet; rishikimin e të gjitha përdorimeve të
plumbit, përfshirë riciklimin, në të gjitha vendet dhe ulje urgjente të të gjitha
standardeve ekzistuese të ekspozimit (Landrigan et al., 2007). Zotimi i Busanit për
Veprim mbi Shëndetin dhe Mjedisin e Fëmijëve afirmoi më tej premtimin e
komunitetit botëror për t’i dhënë fund helmimit nga plumbi në fëmijëri.

Kjo broshurë e ka zanafillën e saj në takimin e Grupit Joformal të Punës mbi
Ekspozimin ndaj Plumbit tek Fëmijët, të mbledhur nga Organizata Botërore e
Shëndetësisë (OBSH) dhe e mirëpritur nga Rrjeti Gjerman për Shëndetin dhe
Mjedisin e Fëmijëve në Universitetin Ludwig Maximilian të Mynihut, Mynih,
Gjermani, më 30 nëntor dhe 1 dhjetor 2006. Shkencëtarët, klinicistët dhe
profesionistët e shëndetit publik nga vendet me të ardhura të ulëta, të mesme e të
larta paraqitën në këtë takim të dhëna shkencore mbi përvojat e tyre në kërkimet
mbi toksicitetin e plumbit.
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Natyra, burimet dhe rrugët e ekspozimit ndaj plumbit

Çfarë është plumbi?

Plumbi është një metal i rëndë me ngjyrë blu-gri. Ka pikë shkrirjeje të ulët, merr
formë dhe derdhet kollaj dhe mund të kombinohet me metale të tjera për të
formuar aliazhe (shiko kutinë 1 për më shumë fakte rreth plumbit). Për këto
arësye, plumbi është përdorur nga njerëzit për mijëvjeçarë dhe sot është i përhapur
në produkte të ndryshëm si: tuba, bateri për ruajtje, pigmente dhe bojra, glazura,
produkte vinili, pesha, predha e municione, mbulesa kabllosh dhe mburoja për
radioaktivitetin.

Kutia 1.  Fakte rreth plumbit

Plumbi elementar. Simboli kimik për plumbin është Pb (nga emri Latin për plumbin,
plumbum). Plumbi ka numër atomik 82 dhe masë atomike 207.2. Është metal me
ngjyrë blu-gri që errësohet kollaj në ajër duke marrë ngjyrë gri të errët. Densiteti
i plumbit është 11.34 g/cm3. Ka pikë të ulët shkrirjeje prej 327.46 °C ose 621.43 °F.

MineraleT që gjenden në natyrë. Mineralet e plumbit përbëjnë 0.002% (15g/
t) të kores së tokës. Ata përfshijnë galenën (sulfurin e plumbit), anglezitin (sulfatin
e plumbit), keruzitin (karbonatin e plumbit), mimetitin (klorarsenatin e plumbit)
dhe piromorfitin (klorofosfatin e plumbit).

Plumbi inorganik. Është forma e plumbit që gjendet në bojrat e vjetra, tokë,
pluhura dhe produkte të ndryshme konsumi. Ngjyra ndryshon në varësi të formës
kimike dhe format më të zakonshme janë e bardha e plumbit (një komponim i
karbonatit të plumbit), e verdha e plumbit (kromati i plumbit, monoksidi i plumbit)
ose e kuqja e plumbit (tetraoksidi i plumbit). Acetati i plumbit ka shije pak të
ëmbël.

Plumbi organik. Tetra-etili i plumbit është forma e plumbit që përdoret në
benzinën me plumb. Format organike të plumbit janë ekstremisht të rrezikshme,
pasi absorbohen nga lëkura dhe janë shumë toksike për trurin dhe sistemin nervor
qendror, shumë më tepër se format inorganike. Djegja e plumbit organik – kur
është i shtuar në benzinë si shtesë e lëndës djegëse – çon në çlirimin e plumbit në
atmosferë.

Të gjitha format e plumbit janë toksike!

Tetra-etili i plumbit u përdor gjerësisht që nga vitet 1930 deri në vitet 1970 si
shtesë e benzinës për të përmirësuar rendimentin e motorit. (Rosner & Markowitz,
1985; Landrigan, 2002). Tetra-etili i plumbit është eliminuar nga rezervat e benzinës
të shumicës së vendeve, por ende përdoret në rreth 9 vende (UNEP, 2010).
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Plumbi i përdorur nga industria vjen nga mineralet (primar) ose nga skrapi i
ricikluar i metaleve ose bateritë (sekondar). Sot, shumica e plumbit në tregun
botëror është sekondar dhe përftohet nga riciklimi i baterive plumb-acid. Shumica
(97%) e baterive në botë raportohet se riciklohen, kryesisht në vendet me të ardhura
të ulëta dhe kryesisht në mjedise joformale, krejtësisht të pakontrolluara.

Konsumi botëror i plumbit sot është në rritje për shkak të kërkesës në rritje për
automjete energji-efektive. Përdorimi më i madh aktual i plumbit është në bateritë
e veturave dhe automjeteve të tjera. Ky përdorim tani tejkalon përdorimin e
plumbit në benzinë (International Lead and Zinc Study Group, 2009). Ka shumë
industri të vogla shtëpiake, përfshirë riparimin e pajisjeve elektrike, që përdorin
saldim me plumb, biznese të vogla familjare për lyerje dhe riparime të automjeteve.
Nganjëherë këto aktivitete të dëmshme janë mjeti i vetëm i jetesës për familje dhe
komunitete të varfra.

Përpara shfrytëzimit nga njeriu, njerëzit nuk ishin të
ekspozuar ndaj plumbit
Plumbi përbën 0.002% të kores së Tokës dhe në natyrë ndodhet kryesisht si sulfur
plumbi. Plumbi është shpërndarë gjerësisht në biosferë vetëm në pak mijëvjeçarët
e fundit, pothuaj tërësisht si pasojë e aktivitetit njerëzor (National Research Coun-
cil, 1972). Pasi ka hyrë në mjedis, plumbi qëndron aty.

Kjo tendencë e rritjes së niveleve të plumbit në mjedis ilustrohet nga të dhëna
gjeokimike, që tregojnë akumulimin e plumbit në mbulesën e akullt të Grenlandë
gjatë tre mijëvjeçarëve të fundit (Murozomi, Chow & Patterson, 1969). Deri tani,
rritja më e madhe ndodhi në shekullin e 20-të, kryesisht për shkak të djegjes së
tetra-etilit të plumbit në motorat e automjeteve dhe shpërndarjes së plumbit në
atmosferë. Në mënyrë të ngjashme, matjet e sasisë së plumbit të depozituar në
rrugë ajrore në moçalet e torfës në Skoci e Kanada treguan se depozitimi mjedisor
para-industrial shkonte në rreth 0.01 mg plumb·m-2·a-1. Mirëpo, në vitet 1990 kjo
shkallë depozitimi ishte rritur në 8 mg plumb·m-2·a-1, edhe pasi plumbi u eliminua
nga benzina në shumë nga zonat rrethuese (Kylander, Weiss & Kober, 2009).

Kërkimet mbi skeletet njerëzore tregojnë se ngarkesa trupore e popullatës së
sotme me plumb është 500-1000 herë më e madhe se ajo e homologëve para-
industrialë. Vlerësohet se nivelet e plumbit në gjak në njerëz kanë qenë rreth 0.016
ìg/dl. Në zonat e largëta të hemisferës së jugut dhe asaj të veriut në fund të viteve
1980 nivelet e plumbit në gjak u raportuan të ishin përkatësisht 0.78 ìg/dl dhe
3.20 ìg/dl, (Flegal & Smith, 1992).
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Deri tani, kontribuesi më i madh në ndotjen globale me plumb ka qenë përdorimi
i plumbit në benzinë (OECD, 1999; Landrigan, 2002). Konsumi botëror i plumbit
u rrit në mënyrë të qëndrueshme mes viteve 1965 dhe 1990, kur arriti në rreth 5.6
milion ton. Mes viteve 1980 dhe 1990 konsumi i plumbit në vendet me të ardhura
të larta e të mesme shënoi një rritje të vogël, ndërsa, për të njejtën periudhë, në
vendet me të ardhura të ulëta ai u rrit nga 315 000 ton në 844 000 ton në vit.
Ndotja globale nga plumbi – produkt i veprimtarisë njerëzore dhe që i atribuohet
qarkullimit shumë të shtuar të plumbit në tokë, ujë dhe ajër - mbetet i rëndësishëm.

Me përpjekje të vazhdueshme për të larguar plumbin nga benzina, bojrat e
pigmentet, saldimet dhe burime të tjera të njohura mirë, nivelet e plumbit ne gjak
pritet të vazhdojnë të ulen. Megjithatë, pika të nxehta nga operacionet e shkrirjes,
minierat dhe riciklimi i metalit – disa prej tyre që vazhdojnë dhe të tjera si trashëgimi
e së kaluarës – mbeten probleme të rëndësishme. Dhe, pavarësisht një shekulli
grumbullimi të dhënash rreth rrezikut të tij për shëndetin e fëmijëve, plumbi
vazhdon të shtohet tepër shpesh në bojra, pigmente, lojra, mjekime tradicionale,
produkte kozmetike dhe produkte të tjera konsumi, veçanërisht si zhvendosje e
prodhimit në vende me të ardhura të ulëta, ku mungojnë politika dhe kontrolle
mjedisore dhe të përmbajtjes së produktit.

Burimet mjedisore të plumbit

Rrugët e absorbimit të plumbit
Me përkufizim, një rrugë ekspozimi duhet të ketë pesë përbërës: (a) një burim të
ndotjes (si p.sh. një bojë me bazë plumbi e cila po shpërbëhet mbi mure, dyer dhe
dritare të një banese; bateritë e përdorura të automjeteve; djegia e hapur e plehrave);
(b) një medium mjedisor dhe mekanizëm transporti (si p.sh. pluhuri i ndotur me
plumb mbi dyshemenë e një banese, tymi me plumb nga djegja e hapur, ose
shkarkimi i plumbit nga djegja e benzinës me plumb); (c) një pikë ekspozimi (si
p.sh. duart e fëmijës, dyshemeja ose lodrat e fëmijës); (d) një rrugë ekspozimi (si
gëlltitja e pluhurit përmes sjelljes nga-dora-në-gojë) dhe (e) një popullatë të
ekspozuar (si fëmijët në mjedisin e banesës ose gratë shtatzëna në mjediset e
ndotura ose në vendin e punës). Kur janë të pranishëm të pesë përbërësit, rruga e
ekspozimit quhet rrugë e plotë e ekspozimit.

Gëlltitja është rruga më e zakontë e ekspozimit të fëmijëve ndaj plumbit. Pasi
është gëlltitur, plumbi hyn në trupin e fëmijës përmes absorbimit nga trakti gas-
trointestinal. Kurioziteti i lindur i fëmijëve dhe sjellja nga dora në gojë, karakteristike
për moshën, sjellin në gojë objektet që përmbajnë plumb apo që janë të veshura
me plumb, si dheu apo pluhuri i ndotur me plumb, duke rritur kështu në shkallë
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të madhe riskun e ekspozimit të tyre. Kjo rrugë ekspozimi zmadhohet në fëmijët
që angazhohen në ngrënien e objekteve jo-ushqimore (çrregullimi pica3). Sasia e
dheut dhe pluhurit të shtëpisë që gëlltit një fëmijë i zakonshëm 1-6 vjeçar thuhet të
jetë 100 mg/24 orë, por është sugjeruar një vlerësim më konservator prej 200
mg/24 orë, me një percentile të sipërme prej 400 mg/24 orë. Fëmijët në Shtetet
e Bashkuara që angazhohen në pica mund të gëlltisin deri 10 g/24 orë (EPA,
2002). Këto vlera janë të rëndësishme kur vendosen standarde për rehabilitim që
të mos çojnë në nivele të rritura të plumbit në gjak.

Ndryshe nga ekspozimi profesional i të rriturve, thithja nga hunda e plumbit që
ndodhet në ajër mund të mos jetë tipikisht një burim madhor i ekspozimit të
fëmijëve, pasi madhësia e grimcave të plumbit në ajër në mjediset e komuniteteve
zakonisht është tepër e madhe për t’u inhaluar. Megjithatë, inhalacioni mund të
ndodhë kur fëmijët ekspozohen ndaj materialit të grimcuar me diametër nën 10
ìm (PM10) nga shkarkimet e automjeteve (në vendet që ende përdorin benzinë
me plumb) dhe tymi nga djegja e hapur e mbetjeve. Kujdes duhet t’i kushtohet
mundësisë së ekspozimit përmes thithjes me hundë nga rrethana të tjera të
pazakonta në mjedisin e fëmijëve, si largimi me nxehtësi i bojës nga sipërfaqet,
saldimi apo prerja me nxehtësi e çelikut ose aliazheve të çelikut të lyera me plumb
ose djegja e materialeve të ndotura me plumb (si bateritë e vjetra të automjeteve)
brenda apo pranë banesave të fëmijëve. Në këto situata, prodhohen në ajër grimca
shumë të imta të plumbit dhe mund të thithen me hundë nga fëmijët. Janë
dokumentuar raste të rënda të helmimeve pediatrike nga plumbi (Amitai et al.,
1987, 1991).

3 Pica (pika) është termi që përdoret për dëshirën e zvetënuar për të gëlltitur sende të papërshtatshme
për t’u përdorur si ushqim. U përdor për herë të parë nga Ambrose Paré (1509-1590). Është termi
latin i përdorur në mesjetë për laraskën, që thuhet se ha çdo gjë. (Shënim i redaktores)
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Burimet më të zakonshme të plumbit në mjedisin e
fëmijëve sot

Në shkallë botërore, burimet dhe produktet e mëposhtme janë shkaktarë të
shumicës së rasteve të ekspozimit të fëmijëve ndaj plumbit dhe të helmimeve nga
plumbi:

• plumbi i shtuar në benzinë

• plumbi nga industria aktive, si minierat (veçanërisht në dhera)

• bojrat dhe pigmentet me bazë plumbi

• saldimet me plumb në konservat e ushqimeve

• glazurimet e qeramikave

• sistemet e ujit të pijshëm me saldime apo tuba plumbi

• plumbi në produkte, si mjekime bimore dhe tradicionale, shërime popullore,
produkte kozmetike dhe lojra

• plumbi i çliruar nga djegja e mbetjeve që përmbajnë plumb

• plumbi në mbetjet elektronike

• plumbi në zinxhirin ushqimor përmes dheut të ndotur

• ndotja me plumb si trashëgimi e ndotjes historike nga vende të mëparshme
industriale.

Fig. 1 përshkruan disa nga rrugët përmes të cilave plumbi lëviz nga burimi i tij
primar për të arritur tek trupi i fëmijës.

Fig. 1. Burimet e ekspozimit të fëmijëve ndaj plumbit
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Rëndësia relative e këtyre burimeve të ndryshme potenciale të ekspozimit ndaj
plumbit ndryshon si mes vendeve, ashtu edhe mes rajoneve. P.sh., në Shtetet e
Bashkuara boja me bazë plumbi është një burim i rëndësishëm ekspozimi, ndërsa
në Meksikë janë shumë më të rëndësishme qeramikat e veshura me glazurë me
plumb, që përdoren për përgatitjen dhe ruajtjen e ushqimit (Rojas-López et al.,
1994). Në vendet me të ardhura të ulëta, rifitimi joformal i plumbit nga bateritë e
automjeteve dhe djegja e hapur e mbetjeve janë burime shumë të rëndësishme të
ndotjes mjedisore me plumb.

Faktorët socioekonomikë janë paraprirës të rëndësishëm të ekspozimit ndaj plumbit.
Familjet e varfra kanë më shumë gjasa të jetojnë pranë impianteve industriale që
trajtojnë plumb, si ricikluesit e baterive ose shkrirësit. Ata gjithashtu kanë më shumë
gjasa të banojnë në toka të ndotura, të punojnë në industri që ndosin, ose të
jetojnë në banesa të vjetra të lyera me bojë me bazë plumbi. Së fundmi, fëmijët e
varfër kanë më shumë gjasa të kenë mungesë të hekurit apo të kalciumit në dietë
dhe, si rezultat, ata mund ta absorbojnë më mirë plumbin.

Kultura dhe etnia janë fortësisht të lidhura me faktorë të tillë të riskut për ekspozim
ndaj plumbit nga përdorimet e kozmetikave tradicionale, produkteve mjekuese
bimore dhe pica-s gjatë shtatzanisë. Megjithatë, këto ekspozime nuk janë të kufizuara
në vendet e origjinës, për shkak të rritjes së migrimit global dhe tregjeve botërore,
si dhe të rritjes së popullaritetit të mjekimeve komplementare dhe alternative në
shoqëritë me të ardhura të mesme dhe të larta.

Toksiciteti i plumbit dhe efektet e tij në shëndet
Natyra toksike e plumbit është njohur të paktën që 2000 vjet P.K. Helmimi nga
plumbi ishte i zakonshëm në kohën e Romës, për shkak të përdorimit të plumbit
në tubat e ujit, përdorimit të enëve prej argjile dhe enëve për ruajtjen e verës, si
dhe përdorimit të një shurupi me plumb, të quajtur sapa, për të ëmbëlsuar verën
(Eisinger, 1982). Helmimi nga plumbi i shoqëruar me ekspozimin profesional u
raportua për herë të parë në vitin 370 P.K. Në vitin 1767 burri i shtetit dhe filozofi
amerikan Benjamin Franklin mori në spitalin La Charité në Paris një listë të
pacientëve që ishin pranuar për shkak të simptomave, të cilat, megjithëse se nuk
ishin njohur si të tilla, ishin qartësisht ato të helmimit nga plumbi. Të gjithë ata
pacientë ishin të angazhuar në profesione që i ekspozonin ata ndaj plumbit (Franklin,
1786). Në vitin 1939, mjeku francez Tanqueral des Planches përshkroi simptomat
e helmimit akut nga plumbi mbi bazën e 1213 pranimeve në spitalin La Charité
mes viteve 1830 dhe 1838. Studimi i tij ishte kaq i thellë, saqë pak i është shtuar më
pas pamjes klinike të simptomave dhe shenjave të helmimit akut nga plumbi te të
rriturit (Tanquerel des Planches, 1839).
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Helmimi nga plumbi u bë i zakonshëm mes punonjësve industrialë në shekullin e
19-të dhe fillimin e shekullit të 20-të, kur punonjësit ishin të ekspozuar ndaj plumbit
ndërsa angazhoheshin në zanate që përfshinin shkrirjen, lyerjen, plumbimin, printimin
dhe shumë aktivitete të tjera industriale (Thackrah, 1832). Në vitin 1882, pas vdekjes
së shumë punëmarrësve në industrinë e plumbit në Mbretërinë e Bashkuar, nisi
një hetim parlamentar mbi kushtet e punës në fabrikat e plumbit. Kjo çoi në
miratimin në vitin 1883 të Aktit të Fabrikës dhe Punishtes, i cili kërkonte nga
fabrikat e plumbit në Mbretërinë e Bashkuar që të plotësonin disa standarde
minimale, si sigurimi i ventilimit dhe veshjeve mbrojtëse.

Toksiciteti i plumbit tek fëmijët
Helmimi nga plumbi u njoh për herë të parë si sëmundje pediatrike në Australi
mbi 100 vjet më parë. Në vitin 1892 u raportua një seri prej 10 rastesh në
Queensland; 12 vjet më vonë, pas hetimeve të kryera, u gjet se burimi ishte cipa e
bojës me bazë plumbi në verandat e banesave të fëmijëve (Gibson, 1904).

Tani është kuptuar se fëmijët janë në risk veçanërisht të lartë ndaj toksicitetit të
plumbit. Nga ngjizja e tutje fëmijët kanë një risk më të madh ekspozimi dhe
ndjeshmëri më të madhe ndaj efekteve toksike të plumbit se sa të rriturit. Në jetën
e hershme – gjatë fazës së embrionit, fetusit dhe jetës së hershme pas lindjes – ka
dritare cënueshmërie ndaj plumbit që nuk kanë homologë në jetën prej të rrituri
(American Academy of Pediatrics Committee on Environmental Health, 2003).
Fëmijët janë në risk të lartë të ekspozimit ndaj plumbit, pasi ata:

• janë të ekspozuar ndaj plumbit gjatë gjithë shtatzanisë;

• hanë më shumë ushqim, pijë më shumë ujë dhe thithin më shumë ajër për
njësi peshe trupore (American Academy of Pediatrics Committee on Envi-
ronmental Health, 2003);

• Kanë kuriozitet të lindur për të eksploruar botët e tyre dhe angazhohen në
sjelljen  dorë-gojë, e përshtatshme për zhvillimin, dhe nganjëherë edhe në
pica, një formë jonormale ekstreme e sjelljes dorë-gojë;

• Shpenzojnë më shumë kohë në një mjedis të vetëm, si banesa;

• Ka më shumë gjasa të kenë mangësi ushqimore që çojnë në absorbim të
rritur të plumbit (Mahaffey, 1995);

• Kanë përpara më shumë vite të jetës dhe, në këtë mënyre, një kohë më të
gjatë për të zhvilluar rrjedhoja të vonuara të ekspozimeve të hershme, që
potencialisht mund të përfshijnë edhe çmenduri, që mund të vijë si pasojë e
vonuar e ekspozimit të hershëm ndaj plumbit (American Academy of Pedi-
atrics Committee on Environmental Health, 2003); dhe



22

Organizata Botërore e Shëndetitësisë

• Kanë mungesë të kontrollit mbi rrethanat e mjedisit të tyre.

Nga ngjizja e tutje – që do të thotë gjatë gjithë shtatzanisë - plumbi që është
akumuluar në eshtrat e një gruaje largohet nga eshtrat e saj dhe kalon lirisht nga
nëna te fëmija; nivelet e plumbit në gjak te nëna dhe te fetusi janë praktikisht
identike. Me të hyrë në qarkullimin fetal, plumbi hyn lehtësisht në trurin në zhvillim
nëpërmjet barrierës së pazhvilluar gjak-tru.

Ndjeshmëria biologjike e fëmijëve ndaj plumbit është më e madhe se ajo e të
rriturve për shkaqet që vijojnë:

• Truri i njeriut në zhvillim pëson rritje, zhvillim dhe diferencim të shpejtë dhe
plumbi mund të ndërhyjë në këto procese jashtëzakonisht komplekse dhe
delikate. Pasojat e dëmtimit të trurit të shkaktuar nga ekspozimi kronik në
nivele të ulëta ndaj plumbit janë të pakthyeshme dhe të patrajtueshme
(Needleman et al., 1990; Bellinger, Stiles & Needleman, 1992; Rogan et al.,
2001). Kjo cënueshmëri e lartë shtrihet nga jeta para lindjes, në foshnjëri dhe
fëmijëri të hershme.

• Ekspozimi ndaj plumbit herët në jetë mund të ri-programojë gjenet, çfarë mund
të çojë në shprehje të ndryshuar të gjeneve dhe në risk të rritur shoqërues për
sëmundje më vonë në jetë (Basha et al., 2005; Wu et al., 2008; Pilsner et al.,
2009). Ekspozimi i hershëm ndaj plumbit mundet gjithashtu të zvogëlojë
aftësinë e një individi për të përballuar me sukses rëndesa të tjera neurologjike
më vonë në jetë (Schneider & DeCamp, 2007).

• Absorbimi gastrointestinal i plumbit rritet në fëmijëri – deri në 50% e plumbit
të gëlltitur absorbohet nga fëmijët, krahasuar me 10% tek të rriturit.

• Nivele relativisht të ulëta të ekspozimit ndaj plumbit, që mund të mos kenë
ndonjë efekt imunotoksik mbi një organizëm të pjekur, në se pësohen gjatë
periudhës kritike të zhvillimit të sistemit imunitar mund të çojnë në
mosfunksionim të imunitetit më vonë gjatë jetës. Efektet e dëmshme mund
të jenë të fshehura dhe mund të mos shfaqen deri sa sistemi imunitar të
stresohet në një moment kohor, që mund të jetë shumë larg nga koha e
ekspozimit. Diferenca e raportuar në nivelet-më-të-ulëta-ku-vërehen-efekte-
të-dëmshme in vivo mes periudhave të ekspozimit perinatal dhe adult është
tre deri dymbëdhjetë herë për efekte të ndryshme imunotoksike të shkaktuara
nga plumbi (Dietert & Piepenbrink, 2006).
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Efektet shëndetësore të helmimit nga plumbi tek fëmijët
Plumbi shoqërohet me një gamë të gjerë toksiciteti tek fëmijët përgjatë një fashe
shumë të shtrirë të ekspozimeve, deri në nivelet më të ulëta të përqëndrimeve të
plumbit në gjak të studjuara deri tani si tek kafshët, ashtu edhe tek njeriu. Këto
efekte toksike shkojnë nga akute, të qarta klinikisht, helmim simptomatik në nivele
të larta të ekspozimit, deri në efekte subklinike (por përsëri shumë të dëmshme)
në nivele më të ulëta. Helmimi nga plumbi mund të ndikojë praktikisht çdo sistem
organesh në trup. Organet kryesore që dëmtohen janë sistemi nervor qendror
dhe ai periferik, si dhe sistemet kardiovaskular, gastrointestinal, renal, endokrin,
imun dhe hematologjik.

Toksiciteti klinik akut
Ekspozimi i madh, akut, me doza të larta ndaj plumbit mund të shkaktojë helmim
simptomatik tek fëmijët. Ai karakterizohet nga kolika, kapsllëk, lodhje, anemi dhe
tipare neurologjike, që mund të ndryshojnë nga ulja e përqëndrimit e deri në
trullosje. Në rastet më të rënda, mund të ndodhë një encefalopati potenciale akute
fatale me ataksi, koma dhe konvulsione. Në shumë raste, fëmijët që i mbijetojnë
helmimit akut nga plumbi vazhdojnë të kenë mangësi të përhershme dhe klinikisht
të dukshme në funksionin e tyre të zhvillimit nervor (Byers & Lord, 1943).

Shenjat dhe simptomat klinike të dukshme të helmimit nga plumbi janë ende sot
të zakonshme në shumë vende me të ardhura të ulta dhe tek fëmijët që jetojnë
rreth vendeve aktive të ndotura nga plumbi, ose hot spoteve të trashëguara.
Përkundrazi, këto shenja dhe simptoma janë më pak të zakonshme në vendet ku
testimi për plumb dhe monitorimi mjedisor kryhen rutinë. Megjithatë, profesionistët
e shëndetit dhe agjencitë e shëndetit publik kudo që ndodhen duhet të jenë të
ndërgjegjshëm për shenjat dhe simptomat e helmimit akut me plumb, në mënyrë
që të sigurojnë diagnozë të shpejtë të rasteve individuale dhe njohjen e grupeve të
rasteve që mund të lidhen me një burim të ri, të panjohur më parë, të plumbit në
një komunitet të ekspozuar.

Toksiciteti subklinik
Termi toksicitet subklinik paraqet konceptin që doza relativisht të vogla të ekspozimit
ndaj plumbit në nivele të plumbit në gjak që më parë mendoheshin si të sigurta,
mund të shkaktojnë efekte të dëmshme, që nuk janë të dukshme në një ekzaminim
klinik standard.

Megjithëse nuk janë klinikisht të dukshme, efektet toksike subklinike të plumbit
mund të jenë shumë të dëmshme. Premisa që qëndron nën konceptin e toksicitetit
subklinik është se ka një varësi të vazhduar mes efekteve toksike dhe dozës, ku
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efektet klinike të dukshme kanë homologët e tyre asimptomatikë (por përsëri
shumë realë) (Landrigan, 1989) (Fig. 2).

Legjenda e figurës: Fig. 2. Efektet pediatrike të plumbit në nivele të
                                                        ndryshme të plumbit në gjak

Burimi: Përshtatur nga Bellinger & Bellinger (2006).
Riprodhuar me leje nga Shoqëria Amerikane për Hetim Klinik.

Toksiciteti hematologjik
Anemia është shfaqja klinike klasike e toksicitetit të plumbit në eritrocite. Ashpërsia
dhe prevalenca e anemisë të shkaktuar nga plumbi ka korrelacion direkt me
përqëndrimin e plumbit në gjak. Fëmijë më të vegjël dhe me mungesë të hekurit
janë në risk më të lartë për anemi klinike të shkaktuar nga plumbi. Anemia e
shkaktuar nga plumbi vjen së pari nga dëmtimi i biosintezës së hemës, por mund
të ndodhë gjithashtu rritje e shpejtësisë së shkatërrimit të eritrociteve (Schwartz et
al., 1990).
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Toxiciteti neurologjik
Në sistemin nervor periferik, aksonet motorike janë shënjestra kryesore e toksicitetit
të plumbit. Ndryshimet patologjike të shkaktuara nga plumbi në këto fibra
përfshijnë demielinimin segmentor dhe degjenerimin e aksoneve. Paraliza e
muskujve zgjatues me rënie të kyçeve të dorës dhe këmbës janë njohur që në
kohën e Hipokratit si shenja klasike klinike e toksicitetit neurologjik periferik të
plumbit; megjithatë, kjo zakonisht ndodh vetëm me helmimin kronik nga plumbi
dhe është e rrallë në ekspozimin akut ndaj plumbit.

Në sistemin nervor qendror, plumbi shkakton dëmtim asimptomatik të funksionit
të neurosjelljes tek fëmijët në doza të pamjaftueshme për të prodhuar encefalopati
klinike. Në vitet 1970 u kryen studime të hershme kros-seksionale të lidhjes mes
plumbit dhe koeficientit të inteligjencës (IQ) (Landrigan et al., 1975b; Needleman et
al., 1979). Këto studime treguan se fëmijët klinikisht asimptomatikë me ngarkesë
trupore të rritur të plumbit kishin një defiçit prej katër deri pesë pikë në rezultatet
mesatare verbale të IQ krahasuar me fëmijë nga të njejtat komunitete me ngarkesë
më të ulët të plumbit. (Është për t’u vënë re që ngarkesat trupore më të ulëta të
grupeve të referencës të përfshira në këto studime ishin mjaft të rritura ndaj
standardeve të sotme, duke tejkaluar nganjëherë 30 µg/dl.) Kjo gjetje ishte akoma e
qartë pas korrigjimit për një gamë të gjerë faktorësh socio-ekonomikë, biologjikë
dhe të sjelljes. Rezultate të ngjashme u raportuan nga studime të tjera të hershme.
Sot, mbi bazën e studimeve të shumëfishta në shumë vende, vlerësohet se për çdo
rritje prej 1µg/dl në nivelin e plumbit në gjak gjatë viteve parashkollore tek fëmijët
që kanë nivele të plumbit në gjak në nivele 10–20 µg/dl, humbet rreth një e katërta
deri në gjysëm pike e IQ (Schwartz, 1994; Pocock, Smith & Baghurst, 1994).

Nivelet e ulëta të plumbit në nivelet 1-3 µg/dl në gjakun e plotë janë shoqëruar
me toksicitet subklinik të sjelljes nervore tek fëmijët e vegjël (Canfield et al., 2003).
Shumica e studimeve që shqyrtonin këtë çështje – bazuar në analizën e të dhënave
për më shumë se 4800 fëmijë të moshës 6-16 vjeç që morën pjesë në Studimin e
Tretë Kombëtar të Ekzaminimit të Shëndetit dhe Ushqimit në Shtetet e Bashkuara
– gjetën një lidhje në përpjestim të zhdrejtë mes plumbit në gjak dhe notave në
matematikë dhe lexim tek fëmijët me përqëndrime të plumbit në gjak më të ulëta
se 5 µg/dl. Lidhja ishte akoma evidente pas korrigjimit për një seri të zgjeruar të
faktorëve konfondues potencialë. Në të vërtetë, varësia dozë-përgjigje mes niveleve
të plumbit në gjak dhe humbjes së IQ ishte më e fortë në nivele të plumbit në gjak
më të ulëta se 10 µg/dl se sa në nivele më të larta (Lanphear et al., 2000).

Këto gjetje janë konfirmuar nga një analizë ndërkombëtare e grupuar e të dhënave
nga shtatë kohorte (Lanphear et al., 2005) (see Fig. 3). Rritja e nivelit të plumbit në
gjak prej më pak se 1 µg/dl deri në 10 µg/dl u shoqërua me një ulje të IQ me
gjashtë pikë, çka është shumë më e lartë se ulja e shoqëruar me nivele të plumbit
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në gjak të rritura nga 10 µg/dl në 20 µg/dl. Gjetjet e kësaj analize të grupuar – që
ekzistojnë efekte të dëmshme nën 10 µg/dl dhe që efektet janë më të theksuara në
nivelet më të ulëta të ekspozimit – janë konfirmuar nga shumë vrojtues (Emory
et al., 1999, 2003; Bellinger & Needleman, 2003; Wasserman et al., 2003; Chiodo,
Jacobson & Jacobson, 2004; Despres et al., 2005; Fraser, Muckle & Despres,
2006; Hu et al., 2006; Kordas et al., 2006; Schnaas et al., 2006; Tellez-Rojo et al.,
2006; Chiodo et al., 2007; Surkan et al., 2007).

Fig. 3. Lidhja mes nivelit të njëkohshëm4 të plumbit në gjak dhe IQ të
              fëmijëve

Burimi: Lanphear et al. (2005).
Riprodhuar me lejen nga Environmental Health Perspectives.

Kur ekspozimi i një popullate ndaj plumbit është mjaft i përhapur për të shkaktuar
ulje në IQ mesatare, rezulton një rritje e konsiderueshme në numrin e fëmijëve me
inteligjencë të ulur dhe me vonesë mendore. Në të njejtën kohë, ka një zvogëlim
të rëndësishëm në numrin e fëmijëve me inteligjencë vërtet superiore (shiko Fig.4).
Pasojat janë: (a) Një rritje e rëndësishme e numrit të fëmijëve që kanë rezultate të
dobëta në shkollë, të cilët mund të kërkojnë edukim të posaçëm dhe programe të
tjera ndreqëse, dhe që nuk mund të kontribuojnë plotësisht në shoqëri kur rriten;
(b) ulje në udhëheqjen e ardhme të vendit dhe (c) rritje e diferencës në arritjet
socio-ekonomike mes vendeve me nivele të larta e të ulëta të ekspozimit të
popullsisë ndaj plumbit (Needleman et al., 1979).

4 concurrent- niveli i plumbit në gjak i matur në të njejtën kohë me IQ (shënim i redaktores)
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Fig. 4. Humbjet e shoqëruara me një rënie prej pesë pikësh të IQ për 100
              milion njerëz

Burimi: Colborn, Dumanoski & Myers (1996).

Ekspozimi ndaj plumbit para lindjes dhe ekspozimi ndaj
plumbit në qumështin e njeriut

Që nga konceptimi e këtej, plumbi që është ruajtur në skeletin e nënës vitet e
kaluar çlirohet në qarkullim nën stresin metabolik të shtatzanisë. Përgjatë shtatzanisë,
plumbi kalon lehtësisht nga qarkullimi i nënës tek ai i fëmijës dhe përqëndrimi i
plumbit në gjakun e fëmijës bëhet praktikisht i njejtë me atë të nënës (Markowitz,
2000). Sapo është tek fëmija, plumbi mund të depërtojë barrierën e paformuar
gjak-tru, duke hyrë në trurin që zhvillohet. (Lidsky & Schneider, 2003). Truri i
njeriut që zhvillohet është veçanërisht i cënueshëm nga plumbi, madje edhe në
nivele shumë të ulëta të ekspozimit.

Burimi i plumbit në gjakun e një foshnje duket të jetë përzierje e rreth dy të tretave
nga dieta dhe një e treta plumb skeletor, siç tregohet nga studime që përdorën
diferencat në izotopët e plumbit të ruajtur në eshtrat e grave që kishin migruar nga
Evropa në Australi (Gulson et al., 2003). Megjithëse plumbi shfaqet tek qumështi
i njeriut, përqëndrimi është më afër atij të plumbit në plazëm dhe mjaft më i ulët
se ai i gjetur në gjakun e plotë, kështu që pak transferohet te fëmija.

Meqë formulat e bebeve dhe ushqimet e tjera për bebe gjithashtu përmbajnë
plumb (po ashtu mundet të përmbajë plumb uji që përdoret për të përgatitur
këto ushqime), ekspozimi ndaj plumbit i bebeve që ushqehen me gji nga gra me
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përqëndrime të plumbit në gjak që hasen zakonisht është pak më i ulët se sa në
rastin kur nuk ushqehen me gji. Dhënia e kalciumit suplementar për gratë gjatë
laktacionit në Meksikë çoi në një ulje të vogël (më pak se 2 µg/dl) në përqëndrimin
e plumbit në gjakun e nënave, me sa duket nga ulja e resorbimit skeletor (Ettinger
et al., 2006). Teorikisht, kjo mund ta ulte më tej transferimin e plumbit përmes
qumështit të gjirit.

Mekanizmat e neurotoksicitetit të plumbit
Një nga mekanizmat që qëndron në bazë të neurotoksicitetit të plumbit është
aftësia e tij për të zëvendësuar kationet e tjera polivalente (veçanërisht kationet
dyvalente, si kalciumi (Ca2+) dhe zinku (Zn2+)) në makinën molekulare të
organizmave të gjalla (Godwin, 2001). Në shumicën e rasteve, karakteristikat e
plumbit e lejojnë atë të lidhet me afinitet më të madh në skajet lidhëse të proteinave
se sa jonet e kalciumit dhe zinkut. Këto bashkëveprime e lejojnë plumbin të ndikojë
procese të ndryshme të rëndësishme biologjike, përfshirë  transportin e metaleve,
metabolizmin e energjisë, apoptosis, përçimin jonik, adezionin molekular,
sinjalizimin brendaqelizor dhe ndërqelizor, procese të ndryshme enzimatike,
maturimin e proteinave dhe rregullimin gjenetik. Kanalet e membranës jonike
dhe molekulat sinjalizuese duket të jenë nga shënjestrat molekulare më relevante
që kontribuon në neurotoksicitetin e plumbit; sistemi nervor qendror në zhvillim
është veçanërisht i cënueshëm (Markowitz, 2000).

Pakthyeshmëria e neurotoksicitetit të plumbit
Ndryshimet nervore të sjelljes të shoqëruara me ekspozim të hershëm ndaj plumbit
duket të jenë të qëndrueshme dhe të pakthyeshme (Needleman et al., 1990; Burns et
al., 1999; Dietrich et al., 2001; Cecil, 2008; Wright et al., 2008). Këto ndryshime nuk
janë kthyer apo përmirësuar me terapi kelatimi (Rogan et al., 2001). Edhe 10, 15
dhe 20 vjet pas matjes se niveleve të plumbit në gjak, ekziston një lidhje e zhdrejtë
mes ekspozimit ndaj plumbit në fëmijërinë e hershme dhe performancës në teste të
funksioneve njohëse dhe sjelljes (Bellinger, Stiles & Needleman, 1992). Ekspozimi i
hershëm është lidhur gjithashtu me një shkallë të rritur të hiperaktivitetit, mungesës
së përqëndrimit, mospërfundimit të studimeve, çrregullimeve të sjelljes, kriminalitetit
të të rinjve, përdorimit të drogave dhe burgimit (National Research Council, 1992;
Sciarillo, Alexander & Farrell, 1992; Needleman et al., 1990, 1996, 2002; Dietrich et
al., 2001; Nigg & Casey, 2005; Braun et al., 2006, 2008; Fergusson, Boden &
Horwood, 2008; Nigg et al., 2008; Wang et al., 2008; Wright, 2008; Ha et al., 2009).

Në Shtetet e Bashkuara është vërejtur se ritmi i vrasjeve ra me shpejtësi brenda një
intervali 20 vjeçar pas heqjes së plumbit nga benzina (Nevin, 2007) (Fig. 5), gjetje
kjo në përputhje me besimin se ekspozimi ndaj plumbit herët në jetë është një
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përcaktor i fuqishëm i sjelljes në jetën prej të rrituri dekada më vonë. Studimet në
kafshë sigurojnë prova eksperimentale që mbështesin shoqërimin mes plumbit
dhe agresionit (Li et al., 2003).

Fig. 5. Korrelacioni mes niveleve mesatare të plumbit në gjak dhe shkallës
                së vrasjeve, Shtetet e Bashkuara, 1878–2006

Burimi: Nevin, 2000.
Riprodhuar me lejen e Elsevier, Inc.

Tani është krejt e qartë se ka efekte të dëmshme të zhvillimit nervor në përqëndrimet
më të ulëta të plumbit në gjak që janë studjuar. Mbi bazën e këtyre të dhënave, sot
është e mundur të pohohet se përqëndrimet e ulëta të plumbit janë të dëmshme
për zhvillimin e trurit dhe funksionin njohës. Megjithatë, nuk është identifikuar një
prag për efektet e dëmshme të plumbit në nivel të popullatës (Schwartz, 1994;
Schneider, Huang & Vemuri, 2003; Lanphear et al., 2005).

Plumbi dhe toksiciteti renal
Në veshka plumbi shkakton dëmtim proksimal tubular me një pathologji
karakteristike të organeve të inkluzionit nuclear tubular proksimal, që zhvillohet
në sëmundje tubulo-intersticiale dhe fibrozë. Akumulimi i plumbit në tubulën
proksimale çon në hiperuricemi dhe cermë (gout) – me gjasa nëpërmjet inhibimit
të sekretimit të acidit urik – dhe gjithashtu në ulje të qartësisë renale, riabsorbimit
tubular dhe ritmit të filtrimit glomerular (Gonick, 2008).
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Përqëndrimet e plumbit në gjak më të larta se 40 µg/dl janë shoqëruar me një risk
të rritur të nefropatisë dhe mosfunksionimit renal të lidhur me të. Nivele më të
ulëta të ekspozimit ndaj plumbit mund të veprojnë si një bashkë-faktor që rrit
riskun e mosfunksionimit dhe ritmin e rënies funksionale. Në shumicën e studimeve
mjedisore kohort është raportuar një lidhje e anasjelltë mes plumbit në gjak dhe
ritmit të filtrimit glomerular, pas korrigjimit për variabla ngatërrues dhe kjo lidhje
është vërejtur në kohorte me përqëndrime mesatare të ulëta të plumbit në gjak në
nivelin 2 µg/dl (Akesson et al., 2005). Gjithashtu, njerëz me diabet dhe hipertension
janë në risk të rritur të mosfunksionimit renal klinik në ekspozime më të vogla
ndaj plumbit.

Plumbi dhe sëmundjet kardiovaskulare
Në fillim të shekullit të 20-të, është raportuar se ekspozimi për kohë të gjatë dhe
ndaj dozave të larta të plumbit mes punonjësve të ekspozuar profesionalisht
shoqërohej me incidencë të rritur të hipertensionit dhe goditjeve (aksidenteve
cerebrovaskulare). Më vonë, shumë studime epidemiologjike kanë gjetur prova
se absorbimi i rritur i plumbit, madje edhe në doza relativisht të ulëta, gjithashtu
shoqërohet me rritje të rëndësishme të presionit të gjakut në popullata të përgjithshme
pa ekspozim profesional ndaj plumbit, si p.sh. popullsia e SHBA e vlerësuar
nëpërmjet Studimit Kombëtar të Ekzaminimit të Shëndetit dhe Ushqyerjes. Një
rishikim sistematik i kohëve të fundit doli në përfundimin se në shumë studime në
sfonde të ndryshme është identifikuar një lidhje modeste positive mes ekspozimit
ndaj plumbit dhe tensionit të gjakut dhe se disa nga këto studime kanë identifikuar
një lidhje dozë-përgjigje. Kjo përmbledhje doli me përfundimin se shoqërimi
mes plumbit dhe hipertensionit ishte rastësor.

Efektet hipertensive të plumbit janë konfirmuar në modele eksperimentale me
kafshë. Përtej hipertensionit, studime në popullata të përgjithshme kanë identifikuar
një lidhje positive mes ekspozimit ndaj plumbit dhe ngjarjeve klinike kardiovaskulare
(vdekshmëria për shkak të sëmundjeve kardiovaskulare, sëmundje koronare të
zemrës dhe goditje dhe sëmundje arteriale periferike), por numri i studimeve që
ekzaminojnë këto efekte është relativisht i vogël. Në disa raste, këto lidhje vëreheshin
në nivele të plumbit në gjak më të ulëta se 5 µg/dl (Navas-Acien et al., 2007).
Ngjarjet kardiovaskulare të shoqëruara me ekspozimin ndaj plumbit shtojnë në
mënyrë të konsiderueshme koston totale ekonomike të helmimit nga plumbi të
popullsisë adulte (Pirkle et al., 1985; Cheng et al., 2001).
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Plumbi dhe funksionet imune dhe të riprodhimit

Sistemi imun (Lutz et al., 1999; Bunn et al., 2001; Karmaus et al., 2005) dhe
sistemi riprodhues (Selevan et al., 2003; Wu, Buck & Mendola, 2003; Iavicoli et
al., 2006) ndikohen gjithashtu negativisht nga nivele relativisht të ulëta të ekspozimit
ndaj plumbit, më të ulëta se 10 µg/dl.

Ndërlikimet politike të toksicitetit të plumbit në nivele
të ulëta

Një temë e përsëritur në kërkimet mbi helmimin nga plumbi në fëmijëri në 40
vitet e fundit ka qenë se plumbi është toksik për sistemin nervor qendror në
zhvillim në nivele që më parë mendoheshin të ishin të sigurta (Needleman, 2009).
Në vitet 1960, nga Departamenti i Shteteve të Bashkuara për Shërbimet e Shëndetit
dhe Njeriut të Qendrave për Kontrollin dhe Parandalimin e Sëmundjeve (CDC)
u përcaktua si nivel i rritur pediatrik i plumbit përqëndrimi i plumbit prej 60 µg/
dl në gjakun e plotë. Më pas, në fillim të viteve 1970, u rrit pranimi se plumbi
mund të shkaktonte  neurotoksicitet subklinik dhe të ulte inteligjencën e fëmijëve
dhe të ndryshonte sjelljen në nivele të plumbit në gjak më të ulëta se 60 µg/dl.
Eksplorimi ka vazhduar duke përdorur dizajne studimi më të forta dhe mjete
analitike më të mprehta, për të treguar se plumbi është toksik për fëmijët në nivele
edhe më të ulëta.

Si përgjigje ndaj këtyre të dhënave, CDC e Shteteve të Bashkuara ka zvogëluar në
mënyrë të vazhdueshme nivelin e plumbit në gjak që përcakton helmimin nga
plumbi në fëmijëri. Kështu, në vitet 1970 niveli ishte ulur në 40 µg/dl dhe më pas
në 30 µg/dl. Në vitet 1980 ai u zvogëlua në 25 µg/dl. Më vonë, në fillimin e
viteve 1990, CDC zvogëloi nivelin shqetësues të plumbit në gjak në 10 µg/dl,
nivel që mbetet edhe sot.

Në dritën e sasisë në rritje të provave mbi zhvillimin nervor dhe efektet e tjera
sistemike të plumbit në nivele nën 10 µg/dl, disa kërkues kanë sugjeruar se niveli
aktual prej 10 µg/dl mund të mos jetë mjaftueshmërisht mbrojtës për shëndetin
e fëmijëve (Lanphear et al., 2000; Canfield et al., 2003; Bellinger & Needleman,
2003; Wasserman et al., 2003; Lanphear et al., 2005; Hu et al., 2006; Kordas et al.,
2006; Schnaas et al., 2006; Tellez-Roj et al., 2006; Surkan et al., 2007). Disa
juridiksione në Shtetet e Bashkuara (p.sh. Agjencia e Mbrojtjes së Mjedisit e
Kalifornisë dhe Departamenti i Shëndetit i New York-ut) kanë përkthyer në politikë
të dhënat më të fundit mbi toksicitetin e plumbit në nivele të ulëta. Një numër
agjencish të shëndetit publik po konsiderojnë ose kanë marrë tashmë masa për të
njohur se çdo nivel i ekspozimit ndaj plumbit shoqërohet me dëm ndaj fëmijës në
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zhvillim dhe shkencëtarët kanë sugjeruar se një nivel më i ulët i plumbit në gjak –
ndoshta 2 µg/dl - duhet të jetë pragu për ndjekje dhe vlerësim të një fëmije nga
profesionistët (Gilbert & Weiss, 2006).

Komiteti i Përbashkët i OBU5/OBSH mbi Aditivët Ushqimorë e rivlerësoi plumbin
në qershor 2010 dhe tërhoqi vlerën udhëzuese të përkohshme të marrjes së
tolerueshme javore me argumentin se ajo ishte e pamjaftueshme për të mbrojtur
ndaj humbjes së IQ (JECFA, 2010).

Ekspozimi ndaj plumbit dhe barra totale e sëmundjeve
Në vitin 2000 OBSH vlerësoi barrën totale të sëmundjeve së shkaktuar nga një
numër faktorësh risku (Prüss-Ustün, 2004). Mes tyre ishte vlerësimi mjedisor ndaj
plumbit. Fig. 6 tregon vitet e vlerësuara të jetës me paaftësi të korrigjuara (DALY-
t) për vonesë mendore të zbutur dhe sëmundje kardiovaskulare në vitin 2000.

DALY-t janë njësi që përdoren nga OBSH për të vlerësuar barrën globale të
sëmundjeve. DALY-t janë përcaktuar si shuma e viteve jetë të humbur për shkak
të vdekjes dhe paaftësisë për shkak të një sëmundjeje ose gjendjeje të veçantë.
Çdo gjendje shoqërohet me një peshë të caktuar të ashpërsisë.

Nivelet e plumbit në gjak ndryshojnë shumë nga njeri vend në tjetrin dhe nga një
rajon në tjetrin. Nivelet më të larta të plumbit në gjak dhe barra më e lartë e
sëmundjes nga ekspozimet ndaj plumbit shikohen në vendet me të ardhura të
ulëta- në veçanti në zona ku ka përdorime industriale të plumbit (si shkrirje, miniera
dhe rafineri) dhe/ose ku ende përdoret gjerësisht benzinë me plumb. Gjatë rishikimit
të vlerësimeve të barrës së sëmundjeve të bërë në vitin 2004, 16% e të gjithë
fëmijëve në gjithë botën u vlerësua se kishin nivele mbi 10 µg/dl (WHO, 2009).
Prej fëmijëve me nivele të rritura, vlerësohet se 90% jeton në rajone me të ardhura
të ulëta.

5 Organizata për Bujqësinë dhe Ushqimin – FAO (shënim i redaktores)
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Fig. 6. DALY për shkak të vonesës së lehtë mendore të shkaktuar nga plumbi
                dhe sëmundjeve kardio-vaskulare, në vitin 2000

Fig. 3. DALY për shkak të vonesës së lehtë mendore të shkaktuar nga
plumbi dhe sëmundjeve kardio-vaskulare, në vitin 2000
Shënim. Në figurë janë përdorur këto shkurtime sipas nën-rajoneve të OBSH: AfrD
= Afrika D; AfrE = Afrika E; AmrA = Amerika A; AmrB = Amerika B; AmrD = Amerika
D; EmrB = Mesdheu Lindor B; EmrD = Mesdheu D; EurA = Evropa A; EurB = Evropa
B; EurC = Evropa C; Sea 1B = Azia Jug-Lindore B; Sea 1D = Azia Jug-Lindore B; WprA
= Paqësori Perëndimor A; WprB = Paqësori Perëndimor B.

Burimi: Adoptuar nga Prüss-Ustün et al. (2004).
Riprodhuar me lejen e Elsevier, Inc.

Barra totale e sëmundjes që i atribuohet plumbit shkon në rreth 9 milion DALY.
Kjo përfaqëson rreth 0.6% të barrës totale të sëmundjes (WHO, 2009). Që kur u
publikuan këto vlerësime, janë akumuluar prova të konsiderueshme, që tregojnë
se këto shifra nënvleftësojnë barrën e sëmundjes dhe koston që i atribuohet
toksicitetit të plumbit në nivel të ulët.
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Kostot ekonomike të helmimit nga plumbi

Kostot ekonomike të shoqëruara me ekspozimin ndaj plumbit në fëmijëri janë të
rëndësishme (Landrigan et al., 2002). Është treguar se përfitimet ekonomike të
ndërhyrjeve të suksesshme ndaj helmimit nga plumbi janë shumë të mëdha (Grosse
et al., 2002; Gould, 2009). Këto përfitime tejkalojnë me tepri kostot e krijimit të
një programi për ekzaminim, survejancë dhe parandalim të helmimit nga plumbi.

Kostoja e helmimit nga plumbi në fëmijëri mund të ndahet në kosto direkte dhe
indirekte. Kostoja direkte ose mjekësore përfshin kostot që shoqërohen me sigurimin
e kujdesit mjekësor për fëmijët me helmim akut nga plumbi. Këto kosto mund të
jenë të rëndësishme në një rast individual, por, në shumicën e vendeve nuk përfshijnë
një pjesë të madhe të kostove totale ekonomike të helmimit nga plumbi, pasi sot
në shumicën e vendeve helmimi akut nga plumbi është relativisht i rrallë. Kostot
direkte të helmimit nga plumbi përfshijnë gjithashtu kostot e trajtimit të sëmundjeve
kardiovaskulare te të rriturit që kanë zhvilluar hipertension pas ekspozimit ndaj
plumbit.

Kostot indirekte ose jomjekësore të helmimit nga plumbi në fëmijëri përshkruajnë
barrën ekonomike që ai vendos mbi shoqërinë.  Analiza e kostove indirekte të
helmimit nga plumbi është fokusuar kryesisht në humbjen e inteligjencës që
shkaktohet nga plumbi dhe nga pakësimi përgjatë gjithë jetës i produktivitetit
ekonomik që rezulton nga kjo humbje inteligjence. Këto kosto nganjëherë referohen
si kostot e mundësive të humbura. Duke përdorur një vlerësim konservator, ulja e
inteligjencës që i atribuohet çdo 1 µg/dl rritje në nivelin e plumbit në gjak është
0.25 pikë IQ dhe pakësimi i prodhimtarisë ekonomike përgjatë jetës e shoqëruar
me çdo pikë IQ të humbur është 2.4%. Kur ekspozimi ndaj plumbit është i
përhapur në një shoqëri, humbja totale e inteligjencës (dhe, në këtë mënyrë, e
prodhueshmërisë ekonomike) mund të jetë e rëndësishme (Salkever, 1995).
Përfitimet që akoma duhet të llogariten lidhen me uljen e shkallës së krimeve, që
shoqërohet me zvogëlimin e niveleve të plumbit në gjak si rrjedhojë e heqjes nga
përdorimi i benzinës me plumb.

Një analizë e kostove direkte mjekësore dhe atyre indirekte shoqërore të shoqëruara
me helmimin nga plumbi në Shtetet e Bashkuara gjeti se këto kosto shkojnë në 43
miliard US$ çdo vit, madje edhe në nivelet aktuale relativisht të ulëta të ekspozimit
ndaj plumbit në Shtetet e Bashkuara (Landrigan et al., 2002). Kostot indirekte
shtesë për shkak të ndoshta nevojës në rritje për shërbime të posaçme edukuese,
institucionalizim ose burgosje të njerëzve që kanë vuajtur helmimin nga plumbi në
fëmijëri nuk ishin përfshirë në këtë llogaritje për shkak të mungesës së të dhënave
të besueshme mbi frekuencën e këtyre ngjarjeve.
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Ndërhyrjet për të parandaluar helmimin nga plumbi kanë demonstruar përfitime
shumë të mëdha ekonomike. Grosse et al. kanë vlerësuar se rritja në inteligjencën
e fëmijëve dhe kështu edhe në produktivitetin ekonomik përgjatë jetës, që rezultoi
nga largimi i plumbit nga benzina në Shtetet e Bashkuara ka prodhuar një përfitim
prej nga 110 miliard deri në 319 miliard US$ në çdo kohort të lindjes (Grosse et
al., 2002).

Një analizë kosto-përfitim e kohëve të fundit sugjeron se për çdo US$ të shpenzuar
për të zvogëluar rreziqet nga plumbi ka një përfitim prej 17-220 US$. Ky raport
kosto-përfitim është më i mirë se ai për vaksinat, i cili është përshkruar për një
kohë të gjatë si ndërhyrja e vetme më kosto-përfituese mjekësore ose e shëndetit
publik (Gould, 2009).

Ekspozimi ndaj plumbit dhe padrejtësia mjedisore
Megjithëse plumbi mund të dëmtojë fëmijë nga çdo shtresë socioekonomike,
fëmijët e deprivuar socialisht dhe ekonomikisht dhe fëmijët në vendet me të
ardhura të ulëta mbajnë barrën më të madhe të sëmundjes shkaktuar nga plumbi.
Njerëzit e varfër kanë më shumë gjasa të jenë ekspozuar ndaj plumbit dhe të jenë
në risk të ekspozimit ndaj burimeve të shumëfishta. Ata kanë më shumë gjasa të
banojnë në toka anësore (pranë landfilleve dhe vendeve të ndotura), të jetojnë në
banesa të rëndomta me bojë të vjetëruar dhe në degradim dhe të jetojnë pranë
industrisë, vendeve ku digjen mbeturinat dhe trafikut të rënduar. Gjithashtu, shkrirja
e plumbit përdoret nga njerëzit e margjinalizuar për të krijuar të ardhura.

Të dhëna nga studime vrojtuese dhe eksperimentale tregojnë se efektet fiziologjike
dhe psikologjike të stresit mund të modifikojnë efektet e dëmshme neurologjike
dhe kardiovaskulare të ekspozimit ndaj plumbit – d.m.th. një nivel ekuivalent i
ekspozimit shkakton dëmtim më të madh në objektet e stresuara (Cory-Slechta,
2005; Gump et al., 2005, 2009; Virgolini et al., 2005, 2006; Peters et al., 2007;
Surkan et al., 2008). Ka gjithashtu të dhëna se një mjedis i pasuruar mund të zbusë
efektet e dëmshme neurologjike të plumbit (Schneider et al., 2001; Guilarte et al.,
2003).

Është treguar vazhdimisht se komunitetet që nuk kanë ndikim politik, komunitetet
që u është hequr e drejta e votës dhe grupet e minoriteteve etnike janë në risk më
të lartë ekspozimi se sa grupet e tjera të popullsisë. Këto komunitete tipikisht nuk
kanë forcë to detyrojnë kompanitë, si ricikluesit ose shkrirësit, të ndalojnë ndotjen
e mjedisit të tyre (American Academy of Pediatrics Committee on Environmen-
tal Health, 2003).

Shfrytëzimi i punës së fëmijëve është një tjetër burim i ekspozimit ndaj plumbit
për fëmijët më të varfër. Në disa rajone të botës me të ardhura të ulëta, fëmijët
mund të përdoren si krah i lirë pune në industritë me risk të lartë ekspozimi ndaj
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kimikateve të rrezikshme. Gjithshtu, disa fëmijë mund të detyrohen të punojnë në
mjedise shumë të ndotura, ku kontrollet administrative dhe inxhinjerike nuk
ekzistojnë dhe ku neglizhohet higjiena e duhur.

Historia e papërfunduar e suksesit të plumbit në benzinë
Heqja graduale e plumbit nga benzina është konsideruar si një hap i parë kritik në
uljen e përqëndrimit të plumbit në gjak në të gjithë botën dhe konsiderohet një
arritje madhore ndërkombëtare e shëndetit publik (Falk, 2003). Për fat të keq, 9
vende, kryesisht me të ardhura të ulëta, nuk e kanë hequr benzinën me plumb
(UNEP, 2009b) (shiko tabelën). Ky veprim në vetvete është një nga rrugët më
efektive të reduktimit të ekspozimit të popullsisë në përgjithësi ndaj plumbit. Kalimi
nga prodhimi i benzinës me plumb në atë pa plumb është teknikisht i thjeshtë.
Rafineritë moderne nuk kanë nevojë të bëjnë investime të shumta; megjithatë,
rafineritë e vjetra operojnë me humbje dhe duhet ose të modernizohen, ose të
mbyllen. Heqja e benzinës me plumb është një parakusht për masa të tjera për
kontrollin e ndotjes së ajrit, si përdorimi i benzinës pa plumb për konverterat
katalitikë, që reduktojnë çlirimin e oksideve të azotit dhe ndotësve të tjerë të
dëmshëm të ajrit.

Rezultatet nga vendet që shtrihen në spektrin e diversitetit të ekonomisë kanë qenë
mahnitëse. Kjo histori paraqet një model të asaj që duhet bërë për të luftuar
helmimin nga plumbi përmes një kombinimi të survejancës së fortë dhe veprimit
të vendosur qeveritar. Kjo histori ilustron pikën kyçe se helmimi nga plumbi në fëmijëri
është pothuaj 100 % i parandalueshëm.

Në Shtetet e Bashkuara, heqja graduale e benzinës me plumb mes viteve 1976
dhe 1995 u shoqërua me një zvogëlim prej më shumë se 90% në përqendrimin
mesatar të plumbit në gjak (Annest et al., 1983; CDC, 1997b; Jones et al., 2009)
(shiko Fig. 7). Në Shtetet e Bashkuara përqindja e fëmijëve të moshave 1-5 vjeç
me nivele të plumbit në gjak më shumë se ose të barabarta me 10 ìg/dl ra nga
77.8% në fund të viteve 1970 në 4.4% në fillim të viteve 1990, dhe niveli mesatar
i plumbit të një fëmije në Shtetet e Bashkuara ra në 1.9 ìg/dl mes viteve 1999 dhe
2002 (CDC, 2005a). Në të njejtën kohë, plumbi u eliminua nga ngjitjet e përdorura
në konservat e ushqimeve dhe produktet e reja të bojrave për banesat (Task
Force e Presidentit mbi Risqet e Shëndetit Mjedisor dhe Risqet e Sigurisë së
Fëmijëve, 2000). Rënia e përqëndrimeve mesatare të plumbit në gjak u shoqërua
me një rritje prej 5-6 pikësh në IQ mesatare të popullatës dhe kjo rritje në IQ
është llogaritur se prodhon një përfitim vjetor ekonomik mes 100 miliard US$
dhe 300 miliard US$ (Grosse et al., 2002).
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Fig. 7.  Nivelet e plumbit në gjak në Shtetet e Bashkuara të Amerikës dhe
                 rënia e përdorimit të plumbit në benzinë, 1974–2000

Burimi: Adoptuar nga CDC (2005b).
Riprodhuar me lejen e CDC.

Efekte të ngjashme u shënuan në Evropën Perëndimore, Australi, Kanada,
Zelandën e Re dhe Afrikën e Jugut (von Schirnding & Fuggle, 1996; Landrigan,
2002). Në një numër vendesh me industrializim të shpejtë, përfshirë Kinën, El
Salvadorin, Indinë, Meksikën dhe Tailandën, heqja e plumbit nga benzina është
ndjekur nga rënie në nivelet e plumbit në gjak (OECD, 1999; Mathee et al., 2006;
He, Wang & Zhang, 2009). Në të gjithë botën, benzina pa plumb tani vlerësohet
se përbën 99% të shitjeve totale (UNEP, 2009b). Nga fundi i viteve 2010, pothuaj
gjithë vendet kanë hequr gradualisht benzinën me plumb, duke lënë pas 9 vende
me benzinë me plumb. Tre vende përdorin vetëm benzinë me plumb dhe 6
vende përdorin benzinë me dhe pa plumb (shiko tabelën).
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Tabelë. Vendet që nuk e kanë eliminuar ende benzinën me plumb

Përdorimi i plumbit në bojra
Pas plumbit në benzinë, plumbi në bojra është një nga burimet më të mëdha të
ekspozimit ndaj plumbit. Boja me plumb mbetet një burim ekspozimi ndaj plumbit
dhe i helmimit nga plumbi për shumë vite pasi boja është aplikuar në sipërfaqe.
P.sh. edhe pse përdorimi i plumbit në bojra praktikisht ishte ndaluar në Shtetet e
Bashkuara në 1978, ka akoma 38 milion njësi banesash që kanë bojra me plumb
(CPSC, 1977).

Helmimi nga plumbi në fëmijëri nga boja me bazë plumbi në banesa u përshkrua
për herë të parë në vitin 1892 në Brisbane, Australi dhe paralajmërimet e para të
publikuara mbi riskun për fëmijët nga plumbi në bojrat e banesave u botuan më
shumë se një shekull më parë (Gibson, 1904). Plumbi në bojrat për banesa u
ndalua në Australi në vitin 1914, në të njëjtin vit që helmimi nga plumbi në fëmijëri
u raportua për herë të parë në Amerikë. Megjithatë, Shtetet e Bashkuara nuk bënë
të njejtën gjë deri në vitin 1978; deri në atë kohë, 74% e banesave në Shtetet e
Bashkuara përmbanin bojë me bazë plumbi. Për shumë dekada, boja me bazë
plumbi ishte forma mbizotëruese e bojës së banesave në vendet me të ardhura të
ulëta dhe një përqindje e rëndësishme e shtëpive e përmbajnë akoma mbi disa
sipërfaqe.

Meqë boja e banesave me bazë plumbi shkatërrohet me kohën ose gjatë renovimit
të shtëpive, prodhohet pluhur me përmbajtje plumbi. Si rrjedhojë, plumbi mund
të gjendet në përqëndrime të larta në tre mjedise ndaj të cilëve fëmija mund të
ekspozohet direkt ose indirekt: (a) vetë boja; (b) pluhuri i brendshëm dhe (c) dheu
ose pluhuri i jashtëm. Sipas të dhënave të vitit 2009, boja e banesave me bazë
plumbi ishte burimi kryesor i helmimit nga plumbi në fëmijët e Shteteve të
Bashkuara. Përpjekjet për të zvogëluar nivelet e plumbit në gjak përmes pastrimeve
intensive dhe inkapsulimeve në banesat dhe shkollat në Shtetet e Bashkuara siguruan
një ulje të përkohshme të ekspozimit, kur puna u krye në mënyrën e duhur.

Vendi Koment 
Afganistani  
Algjeria  I dyfishtë. Është shpallur se do largohet gradualisht deri në 2013 
Bosnja-Herzegovina  Data e largimit gradual të pritshëm  2011 
Iraku I dyfishtë 
Mali i Zi I dyfishtë. Është shpallur se do largohet gradualisht deri në janar 2011 
Myanmar  
Koreja e Veriut  Plotësisht me plumb 
Serbia  I dyfishtë 
Jemeni I dyfishtë 



39

Helmimet nga plumbi në fëmijëri

Në fund të fundit, shtëpitë e lyera me produkte me bazë plumbi kërkojnë
rehabilitim të plotë të problemit, siç është diskutuar në pjesën e kësaj broshure
mbi menaxhimin e mjedisit. Dekada pas zbatimit të politikave për eliminimin e
përdorimit të bojës me bazë plumbi në banesa, barra e kësaj kostoje bie mbi
pronarët, agjencitë qeveritare dhe ato të strehimit, si dhe mbi pronarët e shtëpive
private.

Pas Luftës së Dytë Botërore, në Shtetet e Bashkuara përdorimi i plumbit në bojra
u ul dukshëm. Në vitin 1978 Shtetet e Bashkuara ndaluan përdorimin e bojës që
përmbante më shumë se 0.06% (600 pjesë për million) në peshë plumb mbi
lodra, mobilje dhe sipërfaqet e brendshme dhe të jashtme të shtëpive dhe godinave
e strukturave të tjera të përdorura nga publiku i gjerë. Standardet e reja për plumbin
në bojë dhe produktet e konsumit në Shtetet e Bashkuara, që hynë në forcë në
vitin 2009, kërkojnë që çdo produkt i projektuar apo i menduar kryesisht për
fëmijë 12 vjeç ose më të vegjël do të ndalohet në se përmban më shumë se 300
pjesë për million përmbajtje të plumbit total në peshë për çdo pjesë të produktit.
Gjithashtu, këto standarde të reja kërkojnë që përmbajtja e plumbit në bojën e
sipërfaqes së mobiljeve, lodrave dhe produkteve të tjera për fëmijë të jenë
maksimumi 0.009% (90 pjesë për million) në peshë. Një model i ngjashëm ndodhi
gjithashtu në vendet evropiane, përpara se shitja e bojës me plumb të ndalohej në
Bashkimin Evropian në vitin 1989.

Në Australi, kufizimet e përdorimit të plumbit në bojërat për përdorime shtëpiake
nisën në fillim të shekullit të 20-të. Shtojca I e Standardit Australian për Planifikimin
Uniform të Barnave dhe Helmeve, e njohur si Standardi Uniform i Bojës,
parashikon kontrollin e bojërave që shiten te konsumatorët. Për aplikime të tilla,
furnizimi i bojës me përqëndrim të plumbit më të ulët se 0.1% është i ndaluar. Në
vitin 2007, Federata Australiane e Prodhuesve të Bojës loboi me rregulluesin
australian të kimikateve industriale, Skemën Kombëtare të Vlerësimit dhe Njoftimit
të Kimikateve Industriale, për të kufizuar importimin dhe përdorimin e 14
komponimeve të plumbit që ende përdoreshin në bojra. Në 2008 dhe 2009 u
vendosën kufizimet  mbi prodhimin dhe importin e 14 komponimeve të plumbit
si përbërës të veshjeve dhe bojërave të sipërfaqeve industriale në përqëndrime më
të larta se 0.1%.

Gjithashtu, që nga viti 2009 Afrika e Jugut kufizoi përdorimin e plumbit në bojërat
e banesave në më pak se 600 pjesë për million. Megjithëse Tailanda mori masa
pothuaj dy dekada më parë për të hequr gradualisht bojën që përmban plumb, në
thelb kjo një nismë vullnetare e industrisë së bojrave, mostrat e pesë nga shtatë
marka bojërash përmbanin nivele të larta të plumbit deri në 30 000 pjesë për
milion (UNEP, 2009a).

Në shumë vende me të ardhura të mesme e të larta dioksidi i titanit është përdorur
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shpesh si zëvendësues i plumbit në bojra. Megjithatë, plumbi akoma është gjetur
në bojën dhe pigmentet, veçanërisht në bojën e prodhuar dhe shitur sot (Clark et
al., 2006, 2009). Për shembull, nivelet e larta të plumbit janë gjetur aktualisht në
bojën e banesave të vjetra, si dhe atyre të ndërtuara rishtas në Afrikën e Jugut
(Mathee et al., 2007). Një studim i bojës llak të pigmentuar, të blerë në dyqanet në
Johanesburg dhe Keip Taun, tregoi se 83% e mostrave ishin bojëra banesash me
bazë plumbi. Vetëm 2 nga 25 produktet e bojërave për banesat me bazë plumbi
përmbanin paralajmërim për përmbajtjen e lartë të plumbit.

Në Federatën Ruse, bojërat e brendshme që përmbajnë plumb janë kufizuar me
legjislacionin e adoptuar në Bashkimin  e Republikave Socialiste Sovjetike në 1929
dhe 1984 dhe më vonë nga Federata Ruse në 1991 dhe 1992. Në vitin 1991,
Federata Ruse ratifikoi Konventën e Plumbit të Bardhë (Për lyerje) të Zyrës
Ndërkombëtare të Punës, 1921 (No.13). Kërkimi i pavarur ka treguar se bojërat
që përmbajnë plumb, kryesisht bojëra për mjedise të jashtme, mund të gjenden
lehtësisht në tregun rus.

Një studim i kohëve të fundit në Kinë tregoi se 50% e mostrave të bojërave të
reja përmban plumb në nivele të barabarta ose më të larta se 600 pjesë për
million. Pavarësisht një game të gjerë në shitjet me pakicë, në 58 mostra të mbledhura
nuk kishte korelacion mes çmimit dhe përmbajtjes së plumbit.

Një studim i ngjashëm i bojërave të reja të banesave që shiten në Indi tregoi se
84% e bojërave smalt kanë nivele të plumbit që tejkalojnë 600 pjesë për million.
Megjithatë, një markë kryesore e shpërndarë në vend, që ishte e disponueshme
brenda të njejtit kufi çmimi si konkurentët, dukej që kishte eliminuar përdorimin
e pigmentit të plumbit dhe shtesave të tjera me plumb. Ky fakt sugjeron se çmimi
nuk duhet të përbëjë një frikë për kompanitë e bojërave për të kaluar në alternativa
pa plumb dhe për të qëndruar konkuruese.

Përdorimi i vazhduar i pigmenteve të plumbit në bojëra po krijon një problem
për shëndetin publik për vitet që vijnë. Tashmë ekzistojnë zëvendësuesit, duke e
bërë eliminimin global të plumbit në bojëra një qëllim të arritshëm.

Nivele të larta të plumbit (deri në 145 000 ìg/g) janë gjetur në bojën e hequr nga
lodra për fëmijë të përdorura gjerësisht që ishin blerë nga dyqane të mëdhenj
lodërash, supermarkete dhe dyqane kancelarie, si dhe nga tregjet e sendeve të
përdorura apo artizanale (Montgomery & Mathee, 2005). Kutia 2 jep detaje shtesë
rreth plumbit në bojë.
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Kutia 2. Plumbi në bojë: kapitull i ri në një histori të vjetër

Një studim i ndërmarrë në Johanesburg, Afrikë e Jugut, për vlerësimin e pranisë
së bojërave me bazë plumbi në shtëpi, bëri një zbulim të habitshëm. U gjet bojë
banese me bazë plumbi në 20% të shtëpive të mostruara si në zona të reja dhe
të vjetra, dhe në zona me shumëllojshmëri të përkatësive socio-ekonomike.
Mostrat e bojërave të banesave u mblodhën nga shtëpitë në 60 zona të
përzgjedhura random në të gjithë qytetin. Rezultatet treguan se 17% e të gjithë
mostrave të mbledhura përmbanin bojë me bazë plumbi (bojë që përmban nivele
të plumbit të barabarta me ose më të larta se 0.5% në peshë). Përqindja e
plumbit në peshë në mostra varionte nga 0.01% në 29.00% (Montgomery &
Mathee, 2005).

Një studim i veçantë i bojërave të reja nga Kina, India dhe Malajzia zbuloi se 66%
përmbanin më shumë se 5000 pjesë për million (0.5%) plumb –  përkufizimi i
Shteteve të Bashkuara për bojën me bazë plumbi në shtëpitë ekzistuese – dhe
78% përmbanin 600 pjesë për million (0.06%) ose më tepër, kufiri për bojërat e
reja për përdorim shtëpiak. Në kontrast me këtë, nivelet analoge në një vend të
afërt me të ardhura të larta, Singapor, ishin përkatësisht 0% dhe 9%. Në
shqyrtimin e niveleve të plumbit në bojërat e së njejtës markë të blera në vende
të ndryshme, u gjet se disa marka kishin bojëra me bazë plumbi në një nga
vendet dhe bojëra që plotësonin kufizimet e Shteteve të Bashkuara në një tjetër;
një tjetër kishte bojë pa plumb në të gjitha vendet ku u morën mostra (Clark et
al., 2006, 2009).

Iniciativa e OBSH/UNEP për të hequr globalisht plumbin nga
bojërat

Sesioni i dytë i Konferencës Ndërkombëtare mbi Menaxhimin e Kimikateve,
mbajtur në Gjenevë në maj 2009 miratoi një iniciativë globale për të promovuar
heqjen graduale nga përdorimi të plumbit në bojëra (UNEP, 2009a). Ky propozim
për një iniciativë për heqjen e plumbit nga boja u paraqit në mënyrë të përbashkët
nga Lidhja e Toksikëve, Forumi Ndërqeveritar mbi Sigurinë Kimike dhe Agjencia
për Mbrojtjen e Mjedisit e Shteteve të Bashkuara (EPA). Një aleancë tjetër e
ngjashme globale ka bërë progress të madh në heqjen e benzinës me plumb në
gjithë botën. Konferenca Ndërkombëtare mbi Menaxhimin e Kimikateve, që
është një organizëm ndërqeveritar që përbëhet nga 162 vende, miratoi një aleancë
për të promovuar heqjen e plumbit në bojëra dhe ftoi të gjithë aktorët të bëheshin
anëtarë. OBSH dhe Programi i Kombeve të Bashkuara për Mjedisin (UNEP)
brenda mandateve përkatëse, shërbejnë si sekretariat. Aleanca do të raportojë
mbi progresin në sesionin III të Konferencës mbi Menaxhimin e Kimikateve, në
2012.
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Qeramikat me glazurë plumbi
Përdorimi i glazurave të plumbit në qeramika është i zakonshëm dhe është
nënkuptuar si një burim i shpeshtë i ndotjes së ushqimit. Në Meksikë, përdorimi
i shpeshtë i artikujve qeramikë tradicionalë, të temperaturave të ulëta, të glazuruara
me plumb është shoqëruar direkt me nivele të rritura të plumbit në gjakun e
fëmijëve (Rojas-López et al., 1994).

Objektet e vjetra të plasaritura të qeramikës, ruajtja e ushqimeve acide dhe gatimi
në qeramikë e rrisin sasinë e plumbit që lëshohet nga glazura. Fëmijët e poçarëve
që angazhohen në prodhimin e objekteve të qeramikës me plumb, në shumë
vende një industri e vogël, kanë nivele të plumbit në gjak shumë më të larta se
fëmijët e familjeve të punësuara në mënyra të tjera. Megjithatë, studime rasti nga
vende të tjera kanë raportuar gjithashtu një përdorim të kudogjendur të glazurave
të plumbit.

Përdorimi preferencial i enëve për gatim me glazurë plumbi ndoshta vjen për
shkak të shijes së veçantë të ushqimeve që përgatiten në to. Megjithatë, udhëtarët
që blejnë suvenire mund të helmojnë familjet e tyre pa e ditur.

Kutia 3 diskuton efektet mbi fëmijët që jetojnë në një komunitet në Ekuador që
prodhon tjegulla qeramike për çati dhe objekte qeramike.

Kutia 3. Një studim i vogël vëzhgimor në Ekuador

Rreth gjysma e familjeve në La Viktoria, Ekuador, janë përfshirë në prodhimin e
tjegullave qeramike për çati ose objekteve prej qeramike. Zakonisht, ata
angazhohen në aktivitete që lidhen me këtë industri në ambjente pune të vogla
që ndodhen pranë shtëpive të tyre. Argjila e përdorur në qeramikë nxirret nga
malet lokale dhe, më pas, formohet në tjegulla ose objekte. Artikujt më pas
glazurohen me kripëra plumbi të bëra nga bateritë e shkrira. Më pas, qeramika
piqet në furra për 24-48 orë, duke përhapur në ajër pluhur e tymra si nga
qeramika, ashtu edhe nga lënda djegëse. Nuk merret asnjë masë parandaluese
mjedisore.

Në këtë zanat janë vërejtur të punojnë edhe fëmijë 6 vjeçarë. Një studim i vogël
vëzhgimor regjistroi 12 fëmijë për të vlerësuar nivelet e tyre të plumbit. Dhjetë
nga këta fëmijë në mosha 6-15 vjeç dhanë mostra gjaku dhe nivelet e tyre të
plumbit varionin nga 23 ¼g/dl në 124 ¼g/dl, me një mesatare 70 ¼g/dl. Tre nga
fëmijët kishin punuar për më pak se tre muaj; nivelet e plumbit në gjakun e tyre
ishin më pak se 50 ¼g/dl. Të gjithë fëmijët që kishin punuar më gjatë se tre muaj
kishin nivele të plumbit në gjak më të larta se 60 ¼g/dl. Gjithashtu, pesë prej
fëmijëve kishin përsëritur një ose më shumë vite shkolle (Ide & Parker; 2005).
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Plumbi nga bateritë e ricikluara të makinave
Rikuperimi i plumbit dhe kriprave të plumbit nga bateritë e hedhura është i
zakonshëm në gjithë botën dhe, veçanërisht, në vendet me të ardhura të ulëta.
Riciklimi i baterive dhe operacionet e shkrirjes janë shpesh ndërmarrje industriale
të vogla deri të mesme në sektorin joformal dhe kanë kontroll minimal mjedisor
apo të shëndetit në punë. Në disa raste, puna kryhet brenda shtëpive. Meqë
përdorimi i baterive me plumb pritet të rritet vitet që vijnë me rritjen e prodhimit
te automjeteve elektrike dhe hibride benzinë-elektrike, rikuperimi i baterive mund
të rritet gjithashtu. Dy rastet që vijojnë nxjerrin në pah shtrirjen e gjerë të kësaj
praktike të rrezikshme.

Republika Dominikane
Në mars 1997, nivelet e plumbit në gjak u matën në 116 fëmijë të helmuar nga
plumbi në një komunitet pranë një shkrirësi për shkrirjen e baterive të automjeteve
që më parë ka qenë aktiv në Haina, pranë Santo Domingo, Republika Dominikane.
Niveli mesatar i plumbit në gjak në atë kohë ishte 71 ìg/dl me një minimum prej
9 ìg/dl dhe një maksimum prej 234 ìg/dl. Qeveria e mbylli impiantin pas raportit
fillestar të këtyre gjetjeve.

Pas gjashtë muajsh, u rivlerësuan nivelet e plumbit në gjak dhe analiza në vijim
konfirmoi një incidencë të rëndë të niveleve të rritura të plumbit në gjak. Niveli
mesatar e plumbit në gjak ishte 32 ìg/dl, me një minimum prej 6 ìg/dl dhe një
maksimum prej 130 ìg/dl. Shpërndarja e frekuencave të niveleve të plumbit në
gjak tregoi se vetëm 9% e fëmijëve kishin përqëndrime të plumbit në gjak më të
ulta se niveli kufi 10 ìg/dl, 23% kishin nivel mes 10 ìg/dl dhe 19 ìg/dl, 40% kishin
mes 20 ìg/dl dhe 39 ìg/dl, 27% kishin mes 40 ìg/dl dhe 99 ìg/dl dhe pjesa tjetër
kishte nivel të plumbit në gjak më të lartë se 100 ìg/dl. Për t’u vënë re është se këto
gjetje ishin rëndësishëm më të mëdha se niveli mesatar i plumbit në gjak prej 14
ìg/dl në një grup krahasimi prej 63 fëmijësh në Barsekijo, 6.4 km larg. Shpërndarja
e frekuencës së niveleve të plumbit në gjak për këtë grup krahasimi tregoi përqindjet
që vijojnë për të njejtin grupim të shpërndarjes: më pak se 10 ìg/dl (42%), 10–19
ìg/dl (32%), dhe 20–39 ìg/dl (16%); në 10% e mbetur, nivelet e plumbit në gjak
ishin mes 40 ìg/dl dhe 99 ìg/dl (Kaul et al., 1999).

Senegal
Në një lagje të Dakar-it, Senegal, 18 fëmijë vdiqën nga një sëmundje agresive e
sistemit nervor qendror mes nëntorit 2007 dhe marsit 2008. Për të hetuar mbi
vdekjet u thirrën konsulentë nga OBSH dhe autoritetet lokale. Megjithatë, ndalimet
kulturore nuk lejonin autopsitë e fëmijëve. Për të mbledhur informacion indirekt
mbi shkakun e vdekjes, kërkuesit ekzaminuan 32 nga vëllezërit dhe motrat e fëmijëve
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dhe 23 nëna të motrave e vëllezërve, së bashku me 18 fëmijë lokalë jo të lidhur
dhe 8 të rritur jo të lidhur me fëmijët. Të 81 individët e hetuar u gjet se ishin të
helmuar me plumb, disa prej tyre rëndë. Nivelet e plumbit në gjak në 50 fëmijët
e analizuar variuan prej 39.8 ìg/dl në 613.9 ìg/dl. Shtatëmbëdhjetë fëmijë treguan
shfaqje të rënda neurologjike të toksicitetit të plumbit. Shtëpitë dhe toka në zonat
përreth u gjetën shumë të ndotura me plumb (në mjediset e brendshme: deri në
14 000 mg/kg, në mjediset e jashtme: deri në 302 000 mg/kg) si rezultat i riciklimit
joformal të baterive plumb-acid me kontroll mjedisor minimal.

Hetuesit dolën në përfundimin se shkaku i mundshëm i vdekjes ishte encefalopatia
që shkaktohej nga helmimi i rëndë me plumb. Përveç kësaj, gjetjet sugjeruan se
edhe banorët e tjerë të zonës së ndotur, të vlerësuar në një numër prej 950 personash,
kishte mundësi të ishin të helmuar përmes një kombinimi të frymëmarrjes dhe
ngrënies së pluhurit të ndotur me plumb  (Häfliger et al., 2009).

Plumbi në ajër
Me heqjen e plumbit nga benzina në shumicën e vendeve, u ulën përqëndrimet e
plumbit në ajrin ambjental. Megjithatë, plumbi ende mund të hyjë në ajër nga
burime të tjera. Në shumë rajone, djegia e hapur e mbeturinave është një nga
burimet kryesore që fusin plumb në mjedis. Plumbi është i pranishëm në shumë
produkte shtëpiake dhe në shumë përbërës të tjerë të mbetjeve që përfundojnë në
mbetjet urbane ose në depozitime të pakontrolluara të mbetjeve. Shpesh, mbetjet
në landfille digjen spontanisht ose me qëllim për të zvogëluar vëllimin dhe për të
identifikuar më mirë sendet që ende kanë vlerë që mund të përmbajnë mbetjet.
Në shumë raste, mbetjet digjen në vendndodhjet e mbetjeve për të rekuperuar
metalet, për shembull, kabllot ose e-mbetjet. Ky tip i mbetjeve elektrike dhe e-
mbetjeve gjithashtu mund të sillet tek banesat e rrëmuesve të mbetjeve ose në
rrethinat e varfra të tyre, ku digjen për të rekuperuar metalet; kjo punë bëhet nga
grupe familjesh që jetojnë në zonat që rrethojnë këto vende. Fëmijët dhe adoleshentët
e rrëmuesve të hedhurinave dhe familjeve të varfra që jetojnë pranë vendndodhjeve
të mbetjeve mund të marrin pjesë aktivisht në këto aktivitete për të rekuperuar
metalet dhe, nganjëherë, fëmijët kërkojnë për plumb që ta shkrijnë dhe të bëjnë
lavamane për t’i shitur. Tymi nga djegiet e hapura të mbeturinave mund të ndosë
ajrin dhe ta transportojë plumbin në distanca të largëta, duke arritur kështu
komunitete të vendosura kilometra larg burimit. Në disa raste, mbetjet mund të
përdoren si lëndë djegëse e lirë për të gatuar ose për të ngrohur brendësinë e
banesave ose rreth tyre. Plumbi gjithashtu emetohet në ajër nga incineratorët,
krematoriumet dhe furrat e çimentos që janë të vjetra ose të pakontrolluara mirë;
ato ndosin ajrin e të gjithë komuniteteve. Udhëzuesi i OBSH për cilësinë e ajrit për
Evropën konstaton se niveli mesatar vjetor i plumbit në ajër nuk duhet të tejkalojë
0.5 ìg/m3 (WHO, 2000).
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Plumbi në sistemet e ujit të pijshëm
Pajisjet hidraulike me plumb (nga latinishtja, plumbum = plumb) kanë ndotur ujin e
pijshëm për shekuj dhe plumbi në ujë mund të kontribuojë në përqëndrime të
rritura të plumbit në gjakun e fëmijëve. Në kohën e Romës, vetë tubat e ujit
bëheshin prej plumbi. Sot, në shumicën e rasteve, burimi parësor i plumbit në ujin
e pijshëm është ngjitja me plumb.

Ngjitja me plumb që përdoret në bashkimet mes tubave dhe qyngjeve kryesore të
ujit dhe si përbërës i pajisjeve lidhëse prej tunxhi mund të lëshojë tek uji i pijshëm,
veçanërisht kur uji ka pH acid (Beattie et al., 1972). Standardi aktual i OBSH për
përmbajtjen e plumbit në ujin e pijshëm është 10 ìg/l (WHO, 2008).

Plumbi në ushqime
Më shumë se 80% e marrjes ditore të plumbit vjen nga ngrënia e ushqimit, tokës
dhe pluhurit. Sasia e plumbit në bimët që përdoren për ushqim varet nga
përqëndrimet në tokë dhe është më e lartë rreth minierave dhe shkrirësve. Drithërat
mund të përmbajnë nivele të larta të plumbit. Qumështi ose formulat janë një
burim i rëndësishëm i ekspozimit për bebet. Përdorimi i kanaçeve që janë të
ngjitura me plumb për ushqime dhe pije mund të rrisë në mënyrë të konsiderueshme
përmbajtjen e plumbit, veçanërisht në rastin e ushqimeve ose pijeve acide. Plumbi
gjithashtu ndot në mënyrë të paqëllimshme ushqimin si rezultat i ndotjes me dhé
ose nga plumbi i përdorur në makineritë për përpunimin e artikujve – për shembull,
gurët e mullirit që vishen me plumb.

Meqë pijet alkolike tentojnë të jenë acide, përdorimi i çdo produkti që përmban
plumb në prodhimin ose shpërndarjen e tyre do të rrisë nivelet e plumbit.
Gjithashtu, pirja e duhanit rrit marrjen e plumbit.

Marrja javore e tolerueshme e përkohëshme: vlerat udhëzuese
të OBSH-së
Niveli i përkohshëm i sasisë maksimale të një ndotësi ndaj të cilës personi mund të
ekspozohet në javë përgjatë gjithë jetës, pa risk të papranueshëm të efekteve të
dëmshme mbi shëndetin, është çështje për t’u rishikuar kur të ketë informacione
të reja. Ky nivel për plumbin është vendosur nga Komiteti i përbashkët i Ekspertëve
të Organizatës së Kombeve të Bashkuara për Ushqimin dhe Bujqësinë dhe OBSH-
së mbi Shtesat në Ushqime (JECFA). Fillimisht, niveli u vendos në vitin 1982 për
foshnjat dhe fëmijët, bazuar në studimet e kryera për fëmijët. Në vitin 1993,
JECFA rikonfirmoi marrjen e tolerueshme ekzistuese prej 25 ìg/kg peshë trupore
në javë për foshnjat dhe fëmijët dhe e zgjeroi atë për njerëzit e të gjitha grupmoshave
(JECFA, 1993). JECFA e rivlerësoi plumbin në qershor 2010 dhe tërhoqi vlerën
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udhëzuese të përkohëshme për marrjen javore të tolerueshme me argumentin se
ajo ishte e pamjaftueshme për të mbrojtur kundër humbjes së IQ (JECFA, 2010).

Plumbi në produkte
Plumbi shtohet qëllimisht në një sërë produktesh konsumi për përfitime terapeutike
të perceptuara, për ngjyrimin që i jep produkteve, ose për peshën që i shton
erëzave që shiten me peshë (Markowitz et al., 1994).

Për disa grupe kulturore ose etnike, ky është një burim i rëndësishëm i ekspozimit
ndaj plumbit. Rreth 80% e popullsisë së Indisë mbështetet në sisteme tradicionale
të kujdesit shëndetësor, si Ayurveda – që e ka origjinën në Azinë e Jugut mbi 2000
vjet më parë.

Për shkak të këtij besimi, fëmijëve të Azisë Jugore mund t’u jepen produkte
mjekësore bimore për kolikë infantile, daljen e dhëmbëve, të ftohurit dhe gjendje
të tjera shëndetësore. Gjithashtu, gratë mund të përdorin produkte mjekësore
bimore për mirëqenie të përgjithëshme, pjellori, diabet dhe gjendje të tjera. Për fat
të keq, raporte të kohëve të fundit të rasteve të helmimeve nga plumbi, të shoqëruara
me produkte bimore Ayurveda, ngrenë shqetësime serioze për shëndetin (Ravi et
al., 2008). Rastet e raportuara përfshijnë encefalopati fatale nga plumbi të një
foshnje 9 muajshe, vonesë të rëndë të zhvillimit në një djalë 5 vjeçar dhe paralizë
të lindur dhe shurdhëri në një foshnjë të lindur para kohe.

Agjentët sipërfaqësorë të aplikuar rreth syve, si surma dhe kohl, që përdoren në
vendet e Azisë dhe Arabisë mund të gëlltiten ose absorbohen (Al-Saleh et al., 1999);
dhe ilaçet tradicionale, ose të ashtuquajtura popullore, për çrregullime gastrointestinale
ose urologjike mund të përbëhen në shkallë të madhe nga plumbi. Madje edhe
peshku i tharë dhe erëzat e importuara mund të jenë të ndotura.

Një rishikim i literaturës i bërë në 2002 citonte 15 raportime rasti dhe gjashtë seri
rastesh që shoqëronin helmimet nga metalet e rënda me përdorimin e mjekimeve
Ayurveda nga India. Në 2004, CDC mori në pesë shtete raportet e rasteve të
helmimit nga plumbi të 12 të rriturve me nivele të plumbit në gjak më të larta se 80
ìg/dl, që shoqërohej me mjekime apo ilaçe Ayurveda. Nga produktet bimore të
prodhuara në Azinë e Jugut dhe të shitura në dyqanet ushqimore jugaziatike në
Boston, 19% përmbanin plumb (mediana: 40 pjesë për million; shtrirja: 5–37 000
pjesë për million). Gjysma e këtyre produkteve rekomandoheshin për fëmijët. Një
studim më i madh në vazhdimësi i 195 ilaçeve Ayurveda të prodhuara në Shtetet e
Bashkuara dhe Indi dhe të blera në internet tregoi një prevalencë 19% të produkteve
bimore të ndotura me plumb (Saper et al., 2008). Një studim në Arabinë Saudite
tregoi se, nga 247 prova të ilaçeve bimore, 16% përmbanin përqëndrime potencialisht
toksike të metaleve të rënda (Bogusz, al Tufail & Hassan, 2002).
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Lodrat janë një tjetër burim potencial i ekspozimit të fëmijëve ndaj plumbit. Plumbi
përbën problem në lodra për dy arësye: (a) lodra mund të jetë e lyer me bojë me
plumb, dhe (b) vetë lodra është bërë me plumb. Kohët e fundit janë raportuar
disa episode të plumbit në lodrat e fëmijëve dhe në vitin 2008 në Shtetet e Bashkuara
u kthyen mbrapsht në shkallë të gjerë lodra për fëmijë të importuara, të lyera me
plumb  (Weidenhammer, 2009).

Është raportuar vdekja e një fëmije që gëlltiti një lodër të vogël të lyer me plumb
(CDC, 2006b). Në një rast tjetër të raportuar në vitin 2003 në Shtetet e Bashkuara,
një djalë i vogël gëlltiti një medallion lodër dhe pati një nivel të plumbit në gjak
prej 123 ìg/dl. Medalioni, që ishte blerë nga një automat, u nxor nga barku i tij, u
analizua dhe u gjet se përmbante 38.8% plumb. Si rrjedhojë, u lëshua urdhër për
kthimin e 150 milionë varëseve. Fëmija mbijetoi, por shfaqja e rasteve të tjera të
raportuara dhe kthimeve të tjera tregoi se kthimi mbrapsht nuk i mbron të gjithë
fëmijët në mënyrë të mjaftueshme. Kthimet mbrapsht janë raportuar në vende si
Australia, Shtetet e Bashkuara dhe Mbretëria e Bashkuar.

Vendet e ndotura me plumb
Burimet pikësore të ndotjes së mjedisit nga plumbi – si minierat e plumbit ose
zinkut, shkrirësit e plumbit dhe impiantet e riciklimit të baterive – mund të krijojnë
vende të ndotura nga plumbi. Toka, uji, ajri dhe ushqimi mund të jenë të ndotur
dhe, si rrjedhojë, rriten nivelet e plumbit në gjakun e banorëve lokalë. (Landrigan
et al., 1975a; Vimpani et al., 1985; Musliu et al., 2008). Janë mirëdokumentuar
vende të ndotura të panumërta në shumë zona të ndryshme të botës; ka mundësi
që shumë vende të ngjashme të ndotura nuk njihen ende.

Disa nga këto vende të ndotura ndodhen rreth minierave aktive, shkrirësve,
fonderive dhe fabrikave. Të tjerat ndodhen në vendet e ndërmarrjeve industriale
të braktisura dhe referohen si vende të ndotura të trashëguara (Blacksmith Insti-
tute, 2007).

Industritë në shkallë të vogël, të pakontrolluara, si riciklimi i baterive dhe operacionet
e prodhimit të qeramikës, gjithashtu mund të krijojnë vende të ndotura nga plumbi
(Matte et al., 1989, 1991). Për industri të tilla, distanca nga burimi është faktor i
rëndësishëm për parashikimin e niveleve të plumbit në gjak, por kjo mund të
ndikohet nga kushtet mjedisore mbizotëruese, si era dhe shiu. Përreth shkrirësit
Torreón në Coahuila, Meksiko, 92% e fëmijëve kishin nivele të plumbit në gjak
më të larta se 15 ìg/dl (García Vargas et al., 2001).

Ekspozimi ndaj plumbit në punë dhe të marrë me vete në shtëpi
Punonjësit në industritë që përdorin plumb mund të çojnë në shtëpi pluhur të
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3 Pica (pika) është termi që përdoret për dëshirën e zvetënuar për të gëlltitur sende të papërshtatshme
për t’u përdorur si ushqim. U përdor për herë të parë nga Ambrose Paré (1509-1590). Është termi
latin i përdorur në mesjetë për laraskën, që thuhet se ha çdo gjë. (Shënim i redaktores)

ngarkuar me plumb mbi rrobat, këpucët dhe mjetet e tyre të transportit, duke
rezultuar në pluhur të ndotur në shtëpitë e tyre. Ky transferim i plumbit nga vendi
i punës në shtëpi është dokumentuar se shkakton raste të helmimit nga plumbi tek
bashkëshortet dhe fëmijët e punonjësve të plumbit (Baker et al., 1977; Chisolm,
1978). Lista e profesioneve që i vendosin punonjësit – dhe kështu edhe familjet e
tyre – në risk të ekspozimit ndaj plumbit përfshin prodhimin e enëve prej qeramike,
riciklimi i baterive, prodhimi i qelqit me ngjyra, riparimi i radiatorëve të automjeteve,
ndërtimi, riciklimi i metaleve dhe elektronikës dhe puna me qelqin.

Ekspozimi ndaj plumbit ndodh gjithashtu tek shkrirësit dhe industritë e minierave
dhe përmes ekspozimit ndaj lëndëve djegëse dhe vajrave.

Tek fëmijët që punojnë në profesione, ku ekspozimi ndaj plumbit tradicionalisht
nuk është dyshuar më pare, janë vërejtur nivele të tepërta të plumbit. Është vërejtur
që, fëmijët që punojnë si rrëmues mbeturinash, shitës në rrugë, riparues makinash
dhe çmontues anijesh kanë nivele të rritura të plumbit në gjak, që nuk mund të
spjegohen vetëm me ekspozimin mjedisor. Fëmijët e angazhuar në këto aktivitete
janë e njëjta popullatë që është në risk të mangësive në ushqyerje, çka shton efektet
e dëmshme dhe rrit absorbimin e plumbit.

Pica3 në shtatzani: një faktor risku i veçantë
Në disa kultura, gratë shtatzëna tradicionalisht hanë dhé, fragmente qeramike ose
materiale të tjera joushqimore. Në disa raste, këto materiale mund të përmbajnë
nivele të larta të plumbit. Si rezultat, këto gra shtatzëna mund të zhvillojnë nivele të
larta të plumbit në gjak. Më pas, meqë plumbi mund të kalojë lirshëm nga qarkullimi
i nënës tek ai i fetusit përgjatë gjithë shtatzanisë, mund të shkaktohet dëmtim
serioz i trurit para lindjes (Shannon, 2003; Erdem et al., 2004). Me migrimin
global gjithnjë në rritje, praktikuesit mjekësorë në gjithë botën duhet të
ndërgjegjësohen për këtë burim potencial të ekspozimit të nënës dhe fetusit ndaj
plumbit.

Parandalimi dhe kontrolli i ekspozimit ndaj plumbit që rrjedh nga ngrënia e
materialeve joushqimore gjatë shtatzanisë mund të arrihet përmes kombinimit të
një edukimi energjik të nënave dhe dhënësve të kujdesit para lindjes. Kjo gjithashtu
arrihet përmes analizimit të niveleve të plumbit në gjak, mbikëqyrjes dhe menaxhimit
të rasteve të grave shtatzëna, veçanërisht të grave nga komunitetet që dihen me
risk të lartë të ekspozimit ndaj plumbit (Klitzman et al., 2002).

Plumbi në mbetjet elektronike: një rrezik në zhvillim
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Me përhapjen e shpejtë të komjuterave, telefonave cellularë dhe pajisjeve të tjera
elektronike – si dhe cikleve të shpejtë të zëvendësimit dhe daljes nga përdorimi të
këtyre instrumentave – gjerenohet një sasi e pamasë mbetjesh elektronike çdo vit
në gjithë botën. Shumica e këtyre mbetjeve – ose materialeve elektronike pranë
fundit të jetës së dobishme – dërgohet në vendet me të ardhura të ulëta, ku, si në
sektorin formal, ashtu edhe në atë joformal, angazhohet një numër i madh
punonjësish për të ndarë plumbin, mërkurin dhe metale të tjera nga mbetja për
rifitim dhe riciklim.

Në sektorin joformal, shumica e punës kryhet nga fëmijët. Në komunitetet e
angazhuara në këtë punë janë parë nivele të rritura të plumbit në pluhur dhe tek
fëmijët që kryejnë këtë aktivitet janë raportuar nivele të rritura të plumbit në gjak
(Leung et al., 2008; Zheng et al., 2008).

Një raport i tillë studjonte fëmijët në Filipine, ku fëmijët që rrëmonin mbeturinat
punonin dhe jetonin mbi Smouki Mauntin, një vend mbeturinash që priste rreth
një të tretën e hedhurinave të Manilës, përpara se të mbyllej në vitin 1990. Studimi
gjeti se 20 000 banorët ishin të ekspozuar ndaj mbetjeve të kimikateve, spitaleve
dhe thertoreve. Fëmijët në moshë 5-7 vjeçare punonin si rrëmues mbeturinash.
Ata fillonin një stazh pune dyvjeçar dhe punonin pa ndonjë pajisje apo veshje
mbrojtëse. Një studim i vitit 1991 i 231 rrëmuesve të mbeturinave në moshë 6-15
vjeç gjeti një nivel mesatar të plumbit në gjak prej 28.4 ìg/dl (devijimi standard =
11.5). Tek 68.2% e djemve dhe 58.2% e vajzave u shënuan nivele të plumbit në
gjak më të larta se 20 ìg/dl. Autorët i krahasuan këto të dhëna me ato të mostrave
të gjakut nga 25 fëmijë shkolle në Manilan metropolitane, që kishin një nivel mesatar
të plumbit në gjak prej 11 ìg/dl (Ide & Parker, 2005).

Diagnostikimi i helmimit me plumb
Helmimi me plumb është kryesisht një sëmundje subklinike. Encefalopatia është
pak e mundshme për t’u gjetur dhe ankesat gastrointestinale apo neurologjike të
zakonshme mund të jenë të paqarta. Megjithatë, një pamje e zakonshme klinike
është dhimbja e barkut, kapsllëku, anemia dhe tipare neurologjike jospecifike, si
përqëndrimi i ulët dhe zhvillimi i varfër gjuhësor. Mund të dyshohet diagnoza e
helmimit me plumb në se përgjigjet ndaj pyetjeve rutinë për burime të mundshme
të ekspozimit janë pozitive. Burime të tilla përfshijnë cipat e bojës në banesa të
vjetra, kombinuar me sjellje si pica: kafshimi i sipërfaqeve dhe futja në gojë e
sendeve joushqimore. Gjithashtu, burime të tjera të helmimit me plumb janë afërsia
me djegien e hapur të mbetjeve ose me riciklimin e baterive të makinave.

Simptomat më të njohura dhe të vrojtuara më shpesh të një helmimi të qartë me
plumb përfshijnë sistemin gastrointestinal dhe atë nervor qendror. Kombinimi i
simptomave gastrointestinale me një histori të njohur ose potenciale të ekspozimit
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ndaj burimeve të plumbit sugjeron diagnozën. Kombinimi i dhimbjes së përsëritur
ose të ndërprerë të barkut, të vjellave dhe kapsllëkut duhet të ngrejë dyshimin e
helmimit nga plumbi, një sindromë e njohur në gjuhën e folur si kolika e plumbit.
Simptomat gastrointestinale mund të jenë të pranishme edhe në nivele të ulëta të
plumbit në gjak, si 20 ìg/dl; megjithatë, ato janë më të zakonshme tek fëmijët me
BLL më të larta se, ose të barabarta me 50 ìg/dl.

Përqëndrimet e plumbit në gjak në këtë diapazon shpesh shoqërohen me efekte
të tilla neurologjike, si ulje e përqëndrimit dhe vonesë në të folur dhe/ose gjuhë.

Në nivele më të larta se 100 ìg/dl disa fëmijë mund të tregojnë prova të
encefalopatisë, përfshirë defiçite të neurosjelljes që ndikojnë negativisht
bashkëveprimet sociale, një ndryshim të dukshëm në aktivitetin mendor, ataksi,
atake and koma. Fëmijët me ekspozim kronik mund të mos manifestojnë
simptomat e pritura, megjithatë probabiliteti i dëmtimit të përhershëm, veçanërisht
neurologjik, ekziston ende. Gjetjet e ekzaminimeve fizike në këto raste mund të
përfshijnë shenja të presionit të rritur intrakranial, vija të plumbit tek mishrat e
dhëmbëve dhe deficite neurologjike qendrore.

Mungesa e simptomave të dukshme ose gjetjeve klinike mbi ekzaminimin fizik
nuk përjashton riskun e këtyre fëmijëve për të patur dëmtim të përhershëm të
sistemit nervor qëndror nga ekspozimi i tyre. Në secilin rast, atje ku dyshohet apo
ka pasiguri për ekspozimin ndaj plumbit, në fund kërkohen matje të BLL për të
vendosur diagnozën (Markowitz, 2000).

Disa klinicistë me përvojë matën përqëndrimet e plumbit në gjakun e fëmijëve
me vonesë të rritjes, mosfunksionim të të folurit ose të gjuhës, anemi dhe çrregullime
të vëmendjes ose të sjelljes. Megjithatë, një rritje e qëndrueshme e përqëndrimeve
të plumbit në gjak në moshën e shkollës është i pazakontë, madje edhe në se
përqëndrimi pik i plumbit në gjak në moshën 2 vjeçare ishte i lartë. Ndoshta kjo
ndodh pasi aktiviteti nga dora në gojë ulet dhe masa trupore e fëmijës rritet.
Kështu, një përqëndrim i ulët i plumbit në gjak në fëmijët e moshës shkollore nuk
përjashton helmime të mëparshme nga plumbi. Në se, megjithatë, ngrihet çështja
e helmimit aktual nga plumbi, mënyra e vetme e besueshme për të bërë
diagnostikimin është me matje të plumbit në gjak. Përqëndrimi i plumbit në flokë
nuk jep informacion të dobishëm dhe nuk duhet të kryhet. Matja me radiografi
me fluoreshencë e plumbit në kocka është disponibël në pak qendra kërkimore
dhe është përdorur në fëmijë që nga 11 vjeç me vlefshmëri të pranueshme për
kërkim, por ende nuk ka përdorim klinik (Akademia Amerikane e Komitetit të
Pediatrisë mbi Shëndetin Mjedisor, 2005). Kutia 4, që vjen më poshtë, përmbledh
prezantimin klinik të helmimit nga plumbi. Kjo kuti përshkruan elementët kyç të
prezantimit klinik të helmimit nga plumbi: simptomat, ekzaminimin fizik dhe
provat laboratorike.
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a Simptomat mund të mungojnë pavarësisht nga helmimi i rëndësishëm.
b Nivelet e protoporfirinës (EPP ose ZPP) zakonisht nuk rriten deri sa BLL është më i madh, ose
i barabartë me 25 ìg/dl dhe mund të rritet gjithashtu në kushte të tjera, si anemia me mungesë
së hekurit.

Kutia 4. Prezantimi klinik i helmimit nga plumbi

• Symptomata

o   Gastrointestinale
  Anoreksi, të përziera, të vjella, dhimbje barku,

kapsllëk, shije metalike
o   Sistemi nervor qendror

  Përqëndrim i ulët, dhimbje koke, lodhje, rraskapitje
Vonesë e gjuhës dhe e të folurit, probleme të sjelljes
Encefalopati: ataksi, atak, koma

o  Muskuloskeletore
Dhimbje e muskujve dhe kyçeve (kronike)

o   Efekte të tjera kronike
Lartësi e ulët, humbje në peshë, dobësi

• Ekzaminimi fizik
o  Shenja të presionit interkranial, linja të plumbit te
    dhëmbët,   cermë
o  Hipertension

• Laborator
o   BLL i rritur
o  Hematologji

 Anemi hipokromike, qeliza të kuqe të gjakut me
 Punctate basophilia, nivele të rritura të protoporfirinës
(protoporfiria  eritropoietike (EPP) ose protoporfirina e
zinkut (ZPP))b

o  Dëmtim hepatik
 Nivele të rritura të transaminazës (helmim akut)

o  Të tjera
 Hiperuricemi, hipokalcemi

o  Urinë
 Proteinuri, glukozuri dhe aminoaciduri (helmim akut)

o  Radiologjike
 Linja të plumbit në metafizat e eshtrave të gjata (helmim

                                 kronik).
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Historia mjedisore

Kur merret historia mjedisore e një fëmije, duhet përfshirë një kombinim i
përshtatshëm i pyetjeve dhe veprimeve të mëposhtme.

• Cila është mosha dhe gjendja e përgjithshme e banesës apo strukturave të
tjera (shkollës) ku fëmija kalon kohën?

•  A ka prova të kafshimit apo heqjes së bojës mbi mobilje, objekte druri ose
lodra?

• Sa gjatë ka jetuar familja në atë banesë?

• A janë bërë kohët e fundit rinovime ose riparime të banesës apo godinës?

• A janë të reja dritaret?

• A ka vende të tjera ku fëmija shpenzon sasi të konsiderueshme të kohës?

• Cila është gjendja ose përbërja e zonave të lojës brenda banesës?

• A përmbajnë zonat e lojës jashtë banesës dhé të zbuluar që mund të jetë i
ndotur?

• Si përpiqet familja të kontrollojë pluhurin dhe papastërtinë?

• A vjen tym apo pluhur nga burime të jashtme pranë godinës?

• A ka ndonjë burim tjetër pikësor pranë shtëpisë, si shkrirës, industri
metalurgjike, aktivitete të riciklimit të baterive (qoftë edhe joaktive) apo djegie
të hapur të mbetjeve?

• Cili ishte përdorimi i tokës përpara se të ndërtohej godina?

• Në çfarë shkalle paraqet fëmija aktivitetin nga dora në gojë?

• A shfaq fëmija pica4?

• A lahen duart e fëmijës përpara ushqimit?

• A ka patur ndonjë nga personat në shtëpi helmim nga plumbi?

• Cilat janë punët që kryejnë të rriturit e shtëpisë?

• A sillen në shtëpi apo lahen bashkë me rrobat e shtëpisë rrobat dhe këpucët
për aktivitete pune?

• A është familja apo ndonjë anëtar i saj i përfshirë në aktivitetin e rrëmimit të
mbeturinave?

• A bëhet ndonjë punë me plumb – për shembull, riciklim i baterive të makinave,
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riparime të radiatorëve ose rikuperim metalesh – brenda ose rreth banesës?

• Cilat janë hobi-t e anëtarëve të tjerë të familjes? Për shembull, a përfshijnë
këto peshkimin dhe përgatitjen e peshave, punë me qeramikë ose qelq me
ngjyra, gjueti dhe përgatitje të municionit, ose aktivitete artizanale që përdorin
ngjitje me kallaj ose plumb?

• A digjen në zjarret e shtëpisë apo përdoren si lëndë djegëse materiale të lyera
apo materiale mbetjesh?

• A ka ndonjë burim lokal të veçantë ose përdorime të plumbit?

• A ka fëmija akses tek ushqimet e importuara, ushqimet me origjinë të pasigurt,
kozmetikë ose ilaçe popullore?

• A përgatitet apo ruhet ushqimi në enë metali apo qeramike të glazuruar?

• A përdor familja ushqime të ruajtura në kanaçe të ngjitura?

Nëse përgjigjet për pyetjet e faktorëve të riskut tregojnë një risk të ekspozimit të
plumbit, duhet të merren në konsideratë matjet e BLL. Përveç identifikimit të
fëmijëve me BLL të rritur, pyetjet kanë vlerë edukuese. Pyetjet stimulojnë dialogun
mes siguruesit të shërbimit shëndetësor dhe prindit apo kujdestarit, çka hap një
mundësi për të edukuar familjet mbi rreziqet e plumbit.

Indikatorët klinikë për testimin e plumbit në gjak
Indikatorët klinikë për testimin e BLL përfshijnë: praninë e dyshuar ose të
identifikuar të një faktori risku për ekspozimin, shenja ose simptoma fizike ose
praninë e një anëtari të shtëpisë me ekspozim të njohur ndaj plumbit. Shumica e
individëve me ekspozim të matshëm të plumbit janë asimptomatikë. Kur
simptomat ose gjetjet fizike të helmimit me plumb janë të pranishme, ato shpesh
janë të vështira për t’u diferencuar, meqë përgjithësisht ato janë jospecifike dhe
mjaft të zakonshme. Këto simptoma përfshijnë kapsllëk, dhimbje barku, anemi,
dhimbje koke, lodhje, mialgji dhe artralgji, anoreksi, shqetësime të gjumit dhe
vështirësi në përqëndrim. Matja e BLL duhet marrë në konsideratë kur këto
simptoma janë të pranishme dhe ekziston dyshimi për një burim të helmimit nga
plumbi. Matja e BLL duhet marrë gjithashtu në konsideratë tek fëmijët e lodhur
ose të sëmurë akutë që paraqiten me kolika të rëndë, atake ose koma dhe duhet
konsideruar në diagnozën diferenciale të simptomave të qëndrueshme
konstitucionale (si dhimbje koke e qëndrueshme, mialgji dhe lodhje) dhe anemi.
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Përfundim
Gjatë shekullit të kaluar është mësuar shumë rreth efekteve të dëmshme të plumbit
tek fëmijët. Në nivele të larta të ekspozimit akut, plumbi sulmon trurin dhe sistemin
nervor qendror duke shkaktuar koma, konvulsione, madje edhe vdekje. Fëmijët
që i mbijetojnë helmimit akut me plumb tipikisht mbeten me vonesë mendore
shumë të dukshme dhe çrregullim të sjelljes. Në nivele më të ulëta të ekspozimit
që nuk shkaktojnë simptoma të dukshme dhe që më parë konsideroheshin si të
sigurta, tani dihet që plumbi prodhon një spektër dëmtimesh që shkaktojnë humbje
të aftësisë njohëse, zvogëlimin e hapësirës së përqëndrimit, prishje të sjelljes, disleksi,
çrregullim të mungesës së vëmendjes, hypertension, dëmtim renal, imunotoksicitet
dhe toksicitet të organeve të riprodhimit. Në pjesën më të madhe, këto efekte
janë të përhershme. Ato janë të pakthyeshme dhe të patrajtueshme nga mjekësia
moderne. Kur helmimi nga plumbi është i shpërndarë - si ndodhi në shekullin e
20-të, kur në mjedis u shpërndanë gjerësisht benzina me plumb dhe bojërat me
bazë plumbi – kompromentohet shëndeti dhe mirëqenia e shoqërive të tëra. Dhe
kur kjo ndodh, kostot ekonomike në termat e kujdesit mjekësor dhe mundësive
të ulura shkojnë në qindra miliarda dollarë në vit në të gjithë botën. Parandalimi
është mënyra më e mirë për t’u marrë me helmimin nga plumbi.
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Shtojcë. Informacion shtesë

Dokumenta dhe rekomandime ekzistuese

Programi Ndërkombëtar mbi Sigurinë Kimike ka përgatitur një numër
dokumentash mbi vlerësimin e riskut nga plumbi, përfshirë:

• Monografi Informacioni për Helmet mbi plumbin inorganik (PIM 301) -
Poisons Information Monograph (PIM) on inorganic lead (PIM 301; http:/
/www.inchem.org/documents/pims/chemical/inorglea.htm#PartTitle:
1.%20NAME);

• Monografi Informacioni për Helmet mbi plumbin organik (PIM 302)- Poi-
son Information Monograph on organic lead (PIM 302; për t’u përditësuar);

• Monografitë e Antidotëve - Antidote Monographs (http://www.who.int/
ipcs/poisons/antidote_peer_review/en/index.html);

• Monografia e Antidotëve mbi sukcimerin (DMSA) - Antidote Monograph
on succimer (DMSA) (i gatshëm për rishikim; http://www.who.int/ipcs/
poisons/dmsa.pdf);

• Monografia e Antidotëve mbi acidin dimerkapto-2,3-propan-1-sulfonik
(DMPS) - Antidote Monograph on 2,3-dimercapto-1-propanesulphonic acid
(DMPS) (i gatshëm për rishikim; http://www.who.int/ipcs/poisons/
dmps.pdf); and

• Kritere të Shëndetit Mjedisor 165: plumbi inorganik (195) - Environmental
Health Criteria 165: inorganic lead (1995) (http://www.inchem.org/docu-
ments/ehc/ehc/ehc165.htm)

Dokumenta të tjera mbi vlerësimin e riskut nga plumbi përfshijnë si vijon:

• Monografitë e IARC mbi Vlerësimin e Risqeve Kancerogjene për Njerëzit,
Vol. 87 (2006) Komponimet e plumbit inorganik dhe organik - IARC Monographs
on the Evaluation of  Carcinogenic Risks to Humans, Vol. 87 (2006) Inorganic
and organic lead compounds (http://monographs.iarc.fr/ENG/Monographs/
vol87/index.php

• Komiteti i Përbashkët i Ekspertëve i FAO/WHO mbi Shtesat Ushqimore
(2000) - Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (2000)

• Vlerësimi i disa shtesave dhe ndotësve ushqimore - Evaluation of certain food additives and
contaminants http://whqlibdoc.who.int/trs/WHO_TRS_896.pdf9

• Komiteti i Përbashkët i Ekspertëve i FAO/WHO mbi Shtesat Ushqimore
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(2002) Provë limit për metalet e rënda në specifikimet e shtesave ushqimore: shënim spjegues
- Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (2002) Limit test
for heavy metals in food additive specifications: explanatory note ftp://ftp.fao.org/es/
esn/jecfa/2002-09-10_Explanatory_note_Heavy_Metals.pdf

• Komiteti i Përbashkët i Ekspertëve i FAO/WHO mbi Shtesat Ushqimore
(2010) - Joint FAO/WHO Expert Committee on Food Additives (2010)

Konventat ndërkombëtare, marrëveshjet dhe deklaratat mbi
plumbin

Mes shumë konventave dhe deklaratave ndërkombëtare që kanë njohur rëndësinë
e ekspozimit ndaj plumbit si çështje kyçe e shëndetit publick janë:

Rrjeti i përgjithshëm për mbrojtjen e shëndetit të fëmijëve nga
ekspozimet e rrezikshme mjedisore

Ky grup përfshin dy deklaratat që vijojnë:

• Programi 21: Deklarata e Rio-s mbi Mjedisin dhe Zhvillimin (http://
habitat.igc.org/agenda21/index.htm)
Kapitulli 25. Fëmijët dhe të rinjtë në zhvillimin e qëndrueshëm
(http://habitat.igc.org/agenda21/a21-25.htm)

• Konventa mbi të Drejtat e Fëmijëve
E adoptuar dhe e hapur për firmë, ratifikim dhe hyrje nga rezoluta e Asamblesë
së Përgjithshme 44/25 e 20 nëntorit 1989
Ka hyrë në forcë në 2 shtator 1990, sipas nenit 49
(http://www2.ohchr.org/english/law/crc.htm)

Konventat, marrëveshjet, deklaratat dhe instrumenta të tjera
ligjore mbi aspektet e plumbit

Mes instrumentave ligjore mbi aspektet e plumbit janë:

• Konventa e 1979 mbi Ndotjen Ndërkufitare në Distanca të Largëta të Ajrit
mbi Metalet e Rënda (http://www.unece.org/env/lrtap/full%20text/
1998.Heavy. Metals.e.pdf)

• Konventa e Bazelit mbi Kontrollin e Lëvizjeve Ndërkufitare të Mbetjeve të
Rrezikshme dhe Nxjerrjen e tyre jashtë Përdorimit, e adoptuar në mars 1989
(http://www.basel.int/text/documents.html)

• Konventa e Aarhus-it mbi Aksesin në Informacion, Pjesëmarrjen e Publikut
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në Vendimmarrje dhe Aksesin tek Drejtësia për Çështje Mjedisore, 25 qershor
1998 Aarhus, Danimarkë (http://www.unece.org/env/pp/documents/
cep43e.pdf)

• Konventa e Roterdamit mbi Procedurën e Miratimit me Njoftim Paraprak
(PIC) për disa Kimikate dhe Pesticide të Rrezikshme në Tregtinë
Ndërkombëtare (http://www.pic.int/en/ConventionText/
RC%20text_2008_E.pdf)

• Shtojca III: Kimikatet e vendosura në listën e shtojcës III të Konventës dhe
aktualisht subjekt i procedurës PIC (tetraetili i plumbit, tetrametili i plumbit)
(http://www.pic.int/home.php?type=t&id=29&sid=30)

• Deklarata e OECD mbi Zvogëlimin e Riskut për Plumbin, 19 shkurt 1996
(http://webdomino1.oecd.org/horizontal/oecdacts.nsf/linkto/C(96)42)

• Rezoluta Nr.  99/6 mbi Heqjen e Plumbit nga Benzina në Konferencën Evropiane
të Ministrave të Transportit (http://www.internationaltransportforum.org/
europe/acquis/env19996e.pdf)

• Deklarata e vitit 1997 e Drejtuesve të Mjedisit të Tetëshes mbi Shëndetin
Mjedisor të Fëmijëve, Samiti i Drejtuesve të Mjedisit të Tetëshes, Miami,
Florida, 5-6 maj 1997 (http://www.g7.utoronto.ca/environment/
1997miami/children.html)

• Direktiva e Këshillit e 29 marsit 1977 mbi ekzaminimin biologjik të popullsisë
për plumb (77/312/EEC; http://www.legaltext.ee/text/en/T50878.htm)

• Shëndeti dhe mjedisi i fëmijëve: zhvillimi i planeve të veprimit (2004) (http:/
/www.euro.who.int/document/E86888.pdf)

• Qasja Ndërkombëtare për Menaxhimin Ndërkombëtar të Kimikateve:
përfshin Deklaratën Ndërkombëtare të Dubait mbi Kimikatet, Strategjinë e
Politikës Gjithëpërfshirëse dhe Planin Global të Veprimit. Adoptuar në shkurt
2006  (http://www.chem.unep.ch/saicm/SAICM%20texts/
SAICM%20documents.htm)

• Forumi Ndërqeveritar mbi Sigurinë Kimike

• Konferenca e Budapestit mbi Metalet e Rënda (mërkuri, plumbi dhe
kadmiumi), Budapest, Hungari, 23 shtator 2006 (http://www.who.int/ifcs/
documents/forums/forum5/8inf_rev1_en.pdf)

• Deklarata e Brescia-s mbi Parandalimin e Neurotoksicitetit të Metaleve],
Brescia, Itali, 17–18 qershor 2006  (http://www.unep.org/pcfv/PDF/
Brescia-Declaration.pdf)
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• Sesioni i katërt i Forumit Ndërqeveritar mbi Sigurinë Kimike, Bangkok,
Tailandë, 1-7 nëntor 2003 Mbrojtja e fëmijëve nga ekspozimi ndaj kimikateve
të dëmshme (http://www.who.int/ifcs/documents/forums/forum4/en/
14w_f4_en.pdf)

• Sesioni i pestë i Forumit Ndërqeveritar mbi Sigurinë Kimike, Budapest,
Hungari, 25-29 shtator 2006 Raport përfundimtar mbi aktivitetin mbi metalet
e rënda, 23 shtator 2006 (http://www.who.int/ifcs/documents/forums/
forum5/8inf_rev1_en.pdf)

• Sesioni i pestë i Forumit Ndërqeveritar mbi Sigurinë Kimike, Budapest,
Hungari, 25-29 shtator 2006 Lodrat dhe siguria kimike: shtysë për të menduar
(http://www.who.int/ifcs/documents/forums/forum5/03_ts_en.pdf)

• Sesioni i pestë i Forumit Ndërqeveritar mbi Sigurinë Kimike, Dakar, Senegal,
15-19 shtator 2008

• Premtimi i Busan-it për Veprim mbi Shëndetin dhe Mjedisin e Fëmijëve, 23
qershor 2009 (http://www.who.int/phe/busan_pledge_vs2.pdf)
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