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ΕΙΣΑΓΩΓΗ 

Η Βιομηχανική Τοξικολογία αποτελεί έναν από τους βασικούς κλάδους της Τοξικολογίας, 

ο οποίος τα τελευταία χρόνια παρουσιάζει ραγδαία ανάπτυξη. Είναι ο κλάδος εκείνος που 

μελετά την επίδραση στο ζωντανό οργανισμό διαφόρων τοξικών ουσιών που βρίσκονται σε 

ποικίλες μορφές και χρησιμοποιούνται με οποιοδήποτε τρόπο μέσα στο βιομηχανικό χώρο, 

αλλά και γενικότερα μέσα στον εργασιακό περίγυρο. 

Η Βιομηχανική Τοξικολογία ερευνά, κατά κύριο λόγο, τα αποτελέσματα μιας 

παρατεταμένης, χρονιάς έκθεσης σ' έναν τοξικό παράγοντα, τις παθολογικές δηλαδή εκείνες 

καταστάσεις που είναι δυνατόν προοδευτικά να εμφανισθούν, λόγω της παρουσίας μιας 

τοξικής ουσίας και ως συνέπεια μιας μη αντισταθμιζομένης διαταραχής των λειτουργιών του 

οργανισμού του εργαζόμενου, όταν αυτός από τη φύση της εργασίας του είναι υποχρεωμένος 

να βρίσκεται σε συνεχή επαφή με την ουσία αυτή. Ακόμη, εξετάζει και τις -σπάνιες- 

περιπτώσεις που αφορούν οξείες, κατεξοχήν τυχαίες, δηλητηριάσεις που συμβαίνουν στο 

περιβάλλον της εργασίας. 

Περιλαμβάνει ακόμη η Βιομηχανική Τοξικολογία εργαστηριακές μεθόδους ερεύνης της 

τοξικότητας των διαφόρων ουσιών, μεθόδους ποιοτικού και ποσοτικού προσδιορισμού αυτών 

μέσα στο βιομηχανικό χώρο, μεθόδους ανίχνευσης και προσδιορισμού των τοξικών ουσιών ή 

των μεταβολιτών τους σε βιολογικά υλικά, μεθόδους θεραπευτικής αντιμετώπισης των δη-

λητηριάσεων και, το σημαντικότερο, τον καθορισμό των επιτρεπομένων τιμών και ορίων 

ασφαλείας τόσο στο χώρο της εργασίας, όσο και στα διάφορα βιολογικά υλικά. Οι 

καθοριζόμενες τιμές ασφαλείας έχοντας ως στόχο την προστασία της υγείας των εργαζο-

μένων αποτελούν όπως είναι φυσικό, απαραίτητο στοιχείο της πρόληψης των 

επαγγελματικών νόσων. 

Η αναλυτική παράθεση των ουσιών που συναντώνται στο βιομηχανικό περίγυρο και η 

περιγραφή του τρόπου δράσης, μεταβολισμού, αλληλεπίδρασης, θεραπείας, αποτελεί το 

βασικό (και ειδικό) γνωστικό περιεχόμενο της Βιομηχανικής Τοξικολογίας. Οι γνώσεις αυτές 

είναι απαραίτητες για την πρόληψη και την εξασφάλιση της υγείας του εργαζομένου, 

επιδιώκονται δε με δύο κυρίως μεθόδους. 

Η π ρ ώ τ η, με τον καθορισμό των “μεγίστων επιτρεπτών ορίων” στα πλαίσια των οποίων 

δεν υφίσταται κανένας κίνδυνος για την υγεία και η δεύτερη με τον προσδιορισμό των ορίων 

μέσα στα οποία η επίδραση ενός χημικού παράγοντα είναι μεν εμφανής, αλλά η βλάβη είναι 

αναστρέψιμη. 

Οι οριακές αυτές τιμές δεν είναι ίδιες για όλα τα Κράτη, αλλά ο προσδιορισμός τους 

εξαρτάται από τη νοοτροπία κάθε λαού πάνω σε θέματα εργασίας και υγιεινής. Αυτό δεν 

σημαίνει βέβαια ότι οι επιστημονικές εκτιμήσεις για τη δράση μιας συγκεκριμένης ουσίας 

είναι ουσιωδώς διάφορες, αλλά καθώς τα προσδιοριζόμενα όρια ασφαλείας είναι συνήθως 

αρκετά ευρέα, αφήνουν περιθώρια για τη συνεκτίμηση και άλλων παραμέτρων, αφού η 

εγκατάσταση μιας επαγγελματικής νόσου εξαρτάται και από άλλους παράγοντες, όπως π.χ. 

του χρόνου απασχόλησης, των ιδιαιτέρων συνθηκών του εργασιακού περίγυρου, κ.λπ. 

Αναφέρονται δυο βασικά συστήματα αξιολόγησης των “επιτρεπτών ορίων”: Το 

σύστημα των TLVs και το σύστημα των MAC. 

Στο σύστημα των TLVs, (Threshold Limit Value) η μεγίστη επιτρεπομένη συγκέντρωση 
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(οριακή τιμή) μιας τοξικής ουσίας μέσα στο χώρο εργασίας, ορίζεται ως η συγκέντρωση 

εκείνη της ουσίας, μέσα στο χώρο αυτό, που δεν θα πρέπει, σε καμιά περίπτωση, να 

ξεπερασθεί. Η τιμή αυτή για τη συγκεκριμένη ουσία εκφράζει βασικά τις συνθήκες του 

εργασιακού περιβάλλοντος, κάτω από τις οποίες οι εργαζόμενοι είναι δυνατό να εκτίθενται 

καθημερινά, χωρίς κίνδυνο εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών. 

Πρέπει βέβαια να γραφεί ότι η εξασφάλιση συνθηκών εργασίας σύμφωνα με τις τιμές 

αυτές δεν αποκλείει πάντοτε και το ενδεχόμενο εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών σε άτομα 

που είναι υπερευαίσθητα ή την πιθανότητα επιδείνωσης μιας προϋπάρχουσας νοσηρής 

κατάστασης σε άτομα που πάσχουν, ακόμα και όταν η συγκέντρωση μιας τοξικής ουσίας 

βρίσκεται μέσα στα επιτρεπόμενα όρια. Έτσι, ο συνεχής έλεγχος και ειδικότερα ο έλεγχος για 

την ανεύρεση των περιπτώσεων αυτών είναι σήμερα υποχρεωτικός, χρησιμοποιούνται δε για 

το σκοπό αυτό πολλές δοκιμασίες και μέθοδοι. 

Διακρίνονται τρία “είδη” TLVs: 

Η TLV-TWA (Threshold Limit Value-Time Weighted Average) εκφράζει τη μέση τιμή των 

συγκεντρώσεων μιας ουσίας συναρτήσει του χρόνου (για ένα 8ώρο μιας εργάσιμης ημέρας 

και για 40 ώρες εργασίας την εβδομάδα). Στις συγκεντρώσεις αυτές, είναι δυνατόν όλοι 

σχεδόν οι εργαζόμενοι να εκτίθενται επανειλημμένα και καθημερινά, χωρίς την εμφάνιση 

ανεπιθύμητων ενεργειών. 

Η TLV- STEL (Threshold Limit Value - Short Term Exposure Limit), εκφράζει τη μεγίστη 

συγκέντρωση της ουσίας, στην οποία οι εργαζόμενοι μπορεί να εκτεθούν συνεχώς για 

χρονικό διάστημα 15' χωρίς να υποστούν: 

- Την ερεθιστική επίδραση της ουσίας. 

- Μια χρονία ή/και μη ανατάξιμη βλάβη των ιστών. 

- Καταστολή της λειτουργίας του ΚΝΣ (“νάρκωση”), σε βαθμό που να αυξηθεί η 

πιθανότητα προκλήσεως ατυχημάτων ή να επηρεασθεί η αποδοτικότητα τους στην εργασία. 

Αξίζει να τονισθεί ότι δεν πρέπει να γίνονται περισσότερες από τέσσερεις υπερβάσεις των 

τιμών STEL, κατά τη διάρκεια μιας εργασιακής περιόδου, κι αυτές, όταν συμβούν, ν' 

απέχουν τουλάχιστον 60' μεταξύ τους. Απαραίτητο επίσης είναι η μη υπέρβαση της 

ημερήσιας TLV-TWA. Η τιμή STEL, θα μπορούσε κατά συνέπεια να θεωρηθεί ότι εκφράζει 

τη μεγίστη επιτρεπτή συγκέντρωση (Maximum Allowable Concentration-MAC) ή ακόμη και 

την TLV-Ceiling που δεν πρέπει να ξεπεραστεί κατά τις 15λεπτες περιόδους υπερβάσεων. Οι 

τιμές STEL δεν μπορούν να θεωρηθούν ως “επικίνδυνες συγκεντρώσεις” (Emergency 

Exposure Level-EEL). 

Πρέπει εδώ να τονισθεί ότι η TLV-STEL δεν είναι μια ανεξάρτητη τιμή αλλά αποτελεί το 

“συμπλήρωμα” της τιμής TLV-TWA για την περίπτωση κατά την οποία μια ουσία που 

κατεξοχήν ευθύνεται για χρόνια τοξικότητα εμφανίζει και αντίστοιχη οξεία. Έτσι, συνιστάται 

η τιμή TLV-STEL για μια ουσία να χρησιμοποιείται μόνο για τις περιπτώσεις εκείνες κατά 

τις οποίες είναι δυνατό να εμφανιστούν συμπτώματα οξείας τοξικότητας από την ουσία αυτή. 

Η TLV-C (Threshold Limit Value-Ceiling) εκφράζει τη συγκέντρωση που δεν πρέπει να 

ξεπεραστεί ούτε στιγμιαία. Για ορισμένες ουσίες, όπως τα ερεθιστικά αέρια, η μόνη TLV που 

μπορεί να χρησιμοποιηθεί είναι η TLV-C, ενώ για άλλες έχουν καθιερωθεί περισσότερες από 

μια τιμές TLVs. Για τις τελευταίες περιπτώσεις πρέπει να επισημανθεί ότι αν κάποια από 

αυτές τις τιμές TLVs ξεπεραστεί, η ουσία αυτή πρέπει να θεωρηθεί επικίνδυνη. 

Στο σύστημα των MAC (Maximum Allowable Concentrations) εκφράζονται οι τιμές 
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εκείνες που σε καμιά περίπτωση δεν πρέπει να ξεπερασθούν. Αποτελούν όπως είναι φανερό, 

μια άλλη έκφραση των τιμών STEL ή των TLV-C. 

θα πρέπει ίσως να διευκρινιστεί ότι το σύστημα TLV-TWA ακολουθούν οι ΗΠΑ και 

άλλες Δυτικές χώρες, ενώ τις MAC οι τέως “Ανατολικές”. Από τις 600 δε, περίπου, ουσίες 

για τις οποίες έχουν προσδιοριστεί οι οριακές αυτές τιμές, μόνο για 24 υπάρχει συμφωνία. 

θα πρέπει ακόμη ιδιαιτέρως να υπογραμμισθεί, ότι οι τιμές αυτές πρέπει να 

χρησιμοποιούνται ως “οδηγός” για τον έλεγχο των κινδύνων της υγείας και όχι ως το όριο 

μεταξύ ασφαλών και επικινδύνων συγκεντρώσεων. Έτσι, οι τιμές αυτές μπορεί να επιτρέπουν 

ορισμένες υπερβάσεις, που θα πρέπει ν' αντισταθμίζονται με ισοδύναμες μειώσεις των 

συγκεντρώσεων, κάτω του ορίου, κατά τη διάρκεια της υπόλοιπης εργάσιμης ημέρας, ενώ σε 

μερικές περιπτώσεις μπορεί να επιτρέπεται και ο υπολογισμός της μέσης τιμής της 

εβδομαδιαίας και όχι της ημερήσιας συγκέντρωσης. Είναι φανερό ότι η δυνατότητα 

υπέρβασης των TLVs είναι εξαιρετικά περιορισμένη και εξαρτάται από πολλούς παράγοντες, 

όπως από το μέγεθος της υπέρβασης, το είδος της ουσίας, τον τρόπο δράσης της, κ.λπ. 

Οι TLVs στηρίζονται σε πληροφορίες που συλλέγονται από πειραματικές μελέτες σε ζώα 

και από επιδημιολογικές έρευνες σε εργαζομένους ή και συνδυασμούς, όπου αυτό είναι 

δυνατό. Η βάση αξιολόγησης διαφέρει βέβαια για κάθε ουσία, βασικό όμως στοιχείο 

εκτίμησης αποτελεί η δυνατότητα προφύλαξης του οργανισμού από οποιαδήποτε βλαπτική 

επίδραση. Για ορισμένες απ' αυτές μπορεί ο καθοριστικός παράγοντας να είναι η προστασία 

της υγείας, ενώ για άλλες η μη πρόκληση ερεθισμού, “νάρκωσης” ή ακόμη και stress. Γίνεται 

έτσι φανερό ότι οι TLVs διαμορφώνονται από πολλούς παράγοντες και αναπροσαρμόζονται 

κάθε φορά που προκύπτουν νεώτερα στοιχεία. 

Τονίζεται ακόμη ότι οι TLVs προορίζονται μόνο για χρήση στην υγιεινή του βιομηχανικού 

περιβάλλοντος και πρέπει να εκτιμώνται μόνο από αυστηρά εκπαιδευμένα άτομα στον τομέα 

αυτό, ενώ δεν είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν έστω και με τροποποιήσεις: 

- Ως σχετικοί δείκτες επικινδυνότητας ή τοξικότητας μιας ουσίας σε ελέγχους της 

ατμοσφαιρικής ρύπανσης. 

- Για την εκτίμηση ή τον έλεγχο των “ενοχλήσεων” που προκαλεί η ρύπανση της 

ατμόσφαιρας σε ομάδες ατόμων. 

- Για τον καθορισμό της φύσης μιας τοξικής ουσίας (σε συνεχή και αδιάκοπη έκθεση) 

κατά τη διάρκεια μιας εκτεταμένης περιόδου εργασίας. 

- Ως απόδειξη ή διάψευση μιας υπάρχουσας νοσηρής κατάστασης. 

Υπερβάσεις των ορίων: 

Για τις περισσότερες ουσίες για τις οποίες έχει καθοριστεί η TLV-TWA, δεν υπάρχουν 

αρκετές πληροφορίες ώστε να είναι εφικτός και ο προσδιορισμός της STEL. Είναι 

απαραίτητο έτσι, να γίνεται συχνός έλεγχος για τυχούσα υπέρβαση της TLV-TWA κατά τη 

διάρκεια του δώρου της εργασίας. 

Τυχόν υπερβάσεις πρέπει να γίνονται σε “λογικά όρια”, αφού δεν υπάρχουν δυστυχώς 

ακόμη επαρκή τοξικολογικά στοιχεία ούτε και εμπειρία στο χώρο της Ιατρικής της Εργασίας, 

έτσι ώστε να μπορεί να καθοριστούν τα όρια αυτών των υπερβάσεων. 

Η έννοια των BLVs (Biological Limit Values) ή BEIs (Biological Exposure Indices) 

Η διαφύλαξη της υγείας των εργαζομένων επιτυγχάνεται ακόμη και με την 

παρακολούθηση των συγκεντρώσεων των διαφόρων τοξικών ουσιών (ή των μεταβολιτών 
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τους) σε διάφορα βιολογικά υλικά (αίμα, ούρα, κ.λπ.) ή με την παρακολούθηση διαφόρων 

βιολογικών παραμέτρων ή κάποιας φυσιολογικής λειτουργίας, οι αποκλίσεις των οποίων 

οφείλονται στην τοξική δράση των ουσιών αυτών. 

Ως “βιολογικές οριακές τιμές” (Biological Limit Values - BLVs ή Biological Threshold 

Limit Values -BTLVs) ορίζονται τα όρια της συγκέντρωσης διαφόρων ουσιών (ή των 

μεταβολιτών τους) στα διάφορα βιολογικά υλικά, όρια κάτω από τα οποία, σύμφωνα με τις 

σημερινές μας γνώσεις δεν βλάπτεται η υγεία ή δεν επηρεάζεται η ευεξία των εργαζομένων. 

Η ACGIH (American Conference Governmental Industrial Hygienists) έχει πρόσφατα 

υιοθετήσει τον όρο βιολογικοί δείχτες έκθεσης (Biological Exposure Indices - BEIs). Οι 

δείκτες αυτοί αποτελούν, για την υγεία των εργαζομένων, τιμές αναφοράς για την εκτίμηση 

των πιθανών κινδύνων στο βιομηχανικό χώρο. Οι BEIs εκφράζουν τις τιμές των παραμέτρων 

που αναμένεται να παρατηρηθούν σε βιολογικά δείγματα συλλεγέντα από υγιείς 

εργαζομένους που εκτίθενται σε μια τοξική ουσία, σε αντίστοιχες με τις TLVs συ-

γκεντρώσεις στο χώρο. Εξαίρεση μόνον αποτελούν οι BEIs για ορισμένες ουσίες για τις 

οποίες οι TLVs καθορίζονται με βάση την παρεμπόδιση πρόκλησης μη συστηματικών 

βλαβών (όπως τοπικής ερεθιστικής ενεργείας ή γενικότερων διαταραχών του αναπνευστι-

κού), περιπτώσεις για τις οποίες ο βιολογικός έλεγχος κρίνεται απαραίτητος, λόγω της 

πιθανότητας απορρόφησης των ουσιών αυτών και μέσω άλλης οδού, εκτός της 

αναπνευστικής (όπως το δέρμα). Οι BEIs για τις ουσίες αυτές στηρίζονται στη μη πρόκληση 

συστηματικής βλάβης και καθορίζουν βασικά τη δόση που προσλαμβάνει ένα άτομο, μέσω 

του αναπνευστικού, μετά από έκθεση σε συγκεντρώσεις αντίστοιχες των τιμών TLVs. 

Με τους BEIs δεν μπορεί να γίνει διάκριση μεταξύ μιας επικίνδυνης και μιας ασφαλούς 

για την υγεία του εργαζομένου συγκέντρωσης, αφού λόγω της βιολογικής πολυμορφίας 

υπάρχει η πιθανότητα οι μετρήσεις των παραμέτρων ενός εργαζομένου να υπερβαίνουν τον 

ΒΕΙ χωρίς να υπάρχει κίνδυνος βλάβης της υγείας του. Ωστόσο, θα πρέπει να τονισθεί ότι σε 

περίπτωση κατά την οποία οι μετρήσεις στα βιολογικά δείγματα ενός εργαζομένου, σε 

διαφορετικές χρονικές στιγμές, είναι σταθερά μεγαλύτερες από τις ΒΕΙ ή αν η πλειονότητα 

των μετρήσεων για μια ομάδα εργαζομένων υπερβαίνει σταθερά τον ΒΕΙ θα πρέπει να 

αναζητηθεί η αιτία της υπέρβασης και να ληφθούν τα απαραίτητα μέτρα για τη μείωση της 

έκθεσης στην ουσία αυτή. 

Οι BEIs εκφράζουν τιμές που αφορούν 8ωρο μιας εργάσιμης ημέρας ή 40 ώρες εργασίας 

την εβδομάδα. 

Είναι όμως δυνατόν οι BEIs, με κατάλληλες τροποποιήσεις, βασισμένες σε 

φαρμακοκινητικές και φαρμακοδυναμικές παραμέτρους να εφαρμοσθούν σε διαφορετικά 

ωράρια εργασίας. Οι BEIs δεν μπορούν να εφαρμοσθούν άμεσα ή ακόμη και με τροποποιή-

σεις για τον καθορισμό ασφαλών επιπέδων, μη επαγγελματικής έκθεσης, σε ατμοσφαιρικούς 

ρυπαντές των υδάτων ή των τροφίμων, όπως επίσης δεν μπορούν να χρησιμοποιηθούν για 

τον καθορισμό ανεπιθύμητων ενεργειών ή τη διάγνωση επαγγελματικών παθήσεων. 

Αντίθετα, οι BEIs παρέχουν στοιχεία που αφορούν την απορρόφηση, την απέκκριση και το 

μεταβολισμό μιας ουσίας και συσχετίζουν το βαθμό της έκθεσης σε μια ουσία με τις 

επιδράσεις της στην υγεία του εργαζομένου. Η συσχέτιση αυτή προκύπτει με βάση τα 

στοιχεία που υπάρχουν από ελεγχόμενες μελέτες στον άνθρωπο, ενώ οι μελέτες σε 

πειραματόζωα υπολείπονται. 

Αντίθετα με τις TLVs οι οποίες, θεωρητικά τουλάχιστον, μπορεί να έχουν εφαρμογή για 
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όλες τις ουσίες στις οποίες μπορεί να εκτεθεί ένας εργαζόμενος, οι BLVs (BEIs) αναφέρονται 

σε ένα περιορισμένο μόνο αριθμό ουσιών, κάτι που οφείλεται στο γεγονός ότι για να μπορεί 

να καθιερωθεί BLV (ΒΕΙ) για μια ουσία θα πρέπει η ουσία αυτή: 

- Να εμφανίζεται η ίδια ή μεταβολίτης της σε κάποιο “προσιτό” βιολογικό υλικό (π.χ. 

αρσενικό στις τρίχες, μόλυβδος στο αίμα, φαινόλη ως μεταβολίτης του βενζολίου στα ούρα), 

ή 

- Να εμφανίζεται η ίδια στον εκπνεόμενο αέρα (π.χ. οι ατμοί των πτητικών υγρών και 

ορισμένα αέρια των οποίων κύρια οδός απέκκρισης είναι οι πνεύμονες) ή 

- Να προκαλεί μία μεταβολή στη δομή ή στη συγκέντρωση μιας προσιτής βιολογικής 

ουσίας (π.χ. Met-Hb, CO-Hb), ή 

- Να προκαλεί μεταβολή στη δραστικότητα ενός ζωτικής σημασίας ενζύμου (π.χ. 

ακετυλοχολινεστερά-σης από τη δράση οργανοφωσφορικού εστέρα), ή 

- Να προκαλεί διαταραχή σε φυσιολογικές λειτουργίες του οργανισμού που είναι δυνατό 

να μετρηθούν (π.χ.του F.E.V. από έκθεση σε ισοκυανικά). 

Αντίθετα δεν μπορεί να καθιερωθεί BLV για μια ουσία, η οποία: 

- Αποτελεί φυσιολογικό συστατικό του οργανισμού, π.χ. χλωριούχα. 

- Μεταβολίζεται προς κάποιο φυσιολογικό συστατικό του οργανισμού. 

- Έχει τοπική ερεθιστική δράση. 

- Είναι αλλεργιογόνος. 

Η παρακολούθηση των μεταβολών ορισμένων βιολογικών παραμέτρων του οργανισμού 

ή/και η ανίχνευση μιας τοξικής ουσίας σε βιολογικά υλικά του εργαζομένου παρέχουν 

μεγαλύτερες δυνατότητες για τον έλεγχο της έκθεσης του εργαζομένου στην τοξική αυτή 

ουσία, από την παρακολούθηση της συγκέντρωσης του ρυπαντή στην ατμόσφαιρα εργασίας, 

δεδομένου ότι: 

- Ο ίδιος ο εργαζόμενος είναι ο καλύτερος “ατομικός συλλέκτης” και καταγραφέας της 

ρύπανσης που δέχεται. 

- Η μέτρηση εξατομικεύεται ανάλογα με τον προσωπικό και χαρακτηριστικό τρόπο 

εργασίας, με τα βιολογικά χαρακτηριστικά και με τον τρόπο ζωής του εργαζομένου. 

- Η μέτρηση αποτυπώνει το ολικό “φορτίο” του οργανισμού που έχει απορροφηθεί από 

όλες τις οδούς (στόμα, δέρμα, πνεύμονες). 

- Οι BLVs (BEIs) προφυλάσσουν, επιπλέον, τον εργαζόμενο που έχει στο ιστορικό του 

προηγούμενη έκθεση στον ίδιο ρυπαντή, τόσο κατά την έκθεση του στον εργασιακό του 

περίγυρο, όσο και κατά την έκθεση του σε άλλες πηγές (δραστηριότητες στο οικιακό 

περιβάλλον, διαβίωση σε ρυπασμένη περιοχή, διαιτητικές συνήθειες, κάπνισμα, κ.λπ), 

εφόσον ο ρυπαντής έχει αθροιστική ενέργεια. 

Υπάρχουν όμως και περιορισμοί στην καθιέρωση και στη χρησιμοποίηση των BLVs, (BEIs) 

και συγκεκριμένα: 

- Οι BLVs (BEIs) μπορεί να καθιερωθούν μόνο για ουσίες για τις οποίες είναι γνωστή η 

κινητική τους και η τοξική τους δράση. Είναι έτσι αυτονόητο ότι οι τιμές αυτές δεν μπορεί να 

υπάρξουν για όλες τις τοξικές ουσίες. 

- Δεν εκτιμώνται οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των διαφόρων τοξικών παραγόντων, όπως 

επίσης οι διαφορές που υπάρχουν στην κινητική τους από ατόμου σε άτομο. 

- Δεν προσδιορίζουν την τοξική ουσία στο σημείο της τοξικής της δράση, αλλά σε κάποιο 

“προσιτό” βιολογικό υλικό. 
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Τέλος, πρέπει να γραφεί ότι η αναζήτηση και ο προσδιορισμός της συγκέντρωσης μιας 

τοξικής ουσίας σε βιολογικά υλικά παρουσιάζει σοβαρές δυσχέρειες ως προς τις μεθόδους 

ανάλυσης, αλλά και ως προς την αξιολόγηση του αποτελέσματος. Έτσι, προκειμένου να 

εκτιμηθούν οι πραγματικές συνθήκες έκθεσης του εργαζομένου θα πρέπει να επιλέγεται η 

απαραίτητη ποσότητα βιολογικού υλικού και η δειγματοληψία να γίνεται την κατάλληλη 

χρονική στιγμή. 

Η επιλογή του είδους του δείγματος (π.χ. αίματος , ούρων, σιέλου, τριχών κ.λπ.) και του 

χρόνου λήψης του, θα πρέπει να γίνει βάσει, κυρίως, των τοξικοκινητικών παραμέτρων της 

ουσίας. Η λήψη γίνεται συνήθως στο τέλος μιας εργάσιμης ημέρας, αλλά αυτό δεν αποτελεί 

τον κανόνα. Για τοξικές π.χ. ουσίες που αθροίζονται, αντιπροσωπευτικότερο δείγμα μπορεί 

να είναι αυτό που λαμβάνεται στο τέλος μιας εργάσιμης εβδομάδος. 

Με βάση την προσδιοριζόμενη παράμετρο, το δείγμα που έχει επιλεγεί και το χρόνο 

δειγματοληψίας αυτού, η μέτρηση δείχνει την έκταση της πρόσφατης έκθεσης του 

εργαζομένου σε μια τοξική ουσία, τη μέση ημερησία έκθεση του ή τη χρόνια έκθεση του σ' 

αυτή. 

Στο σημείο αυτό πρέπει να σημειωθεί ότι η συγκέντρωση ενός ρυπαντή στο αίμα 

αποτυπώνει απλά μια πρόσφατη έκθεση σ' αυτόν, ενώ η συγκέντρωση του ίδιου στα ούρα 

24ώρου καταγράφει το συνολικό σωματικό φορτίο του ρυπαντή. 

Απαραίτητη, τέλος, προϋπόθεση για την πλέον αντιπροσωπευτική δειγματοληψία είναι η 

αποφυγή κάθε εξωγενούς ρύπανσης. Τέτοια ρύπανση μπορεί να συμβεί σε κάθε στάδιο της 

δειγματοληψίας και ειδικότερα κατά τη λήψη ή κατά τη φύλαξη, αλλά μπορεί να συμβεί και 

από ρυπασμένο περιέκτη. 

Τα προβλήματα που αφορούν την ανάλυση είναι άμεσα συνυφασμένα με τις αναλυτικές 

δυνατότητες του εργαστηρίου. Είναι αυτονόητο ότι όλα τα εργαστήρια που ασχολούνται με 

τέτοιες αναλύσεις πρέπει να έχουν πλήρη -κι αν είναι δυνατόν την ίδια υλικοτεχνική 

υποδομή, αλλά και σε αυτά ακόμη η εφαρμογή μιας μεθόδου απαιτεί γνώση και εμπειρία 

ώστε το αποτέλεσμα που θα ληφθεί να είναι “σωστό” και αξιολογήσιμο. 

Το αποτέλεσμα αποτυπώνει πάντοτε τη συνισταμένη όλων των βιολογικών 

“ιδιαιτεροτήτων” του οργανισμού του υπό εξέταση ατόμου. Η αξιολόγηση όμως του 

αποτελέσματος είναι αρκετά δυσχερής, γεγονός που αφορά άλλωστε και όλες τις 

τοξικολογικές αναλύσεις. Κι είναι γνωστό ότι η κινητική μιας ουσίας διαφέρει από ατόμου σε 

άτομο, αλλά και στο ίδιο άτομο σε διαφορετικά χρονικά διαστήματα, ανάλογα με την 

επίδραση διαφόρων φυσιολογικών ή παθολογικών παραγόντων. Αλλά κι αν ακόμη το 

αποτέλεσμα αυτό θεωρηθεί αξιόπιστο και αξιολογήσιμο προκύπτει αμέσως ο 

προβληματισμός του μεγέθους με το οποίο η ληφθείσα τιμή θα πρέπει να συγκριθεί. Ποιες 

τιμές π.χ. θα θεωρηθούν ως “φυσιολογικές τιμές” και ποιες ως “μέγιστες επιτρεπόμενες 

τιμές”, ειδικά μάλιστα για ουσίες οι οποίες δεν αποτελούν απαραίτητα συστατικά του 

οργανισμού, όπως π.χ. συμβαίνει με το μόλυβδο. Στην περίπτωση αυτή, όπως και στην περί-

πτωση του καθορισμού των TLVs προκύπτει το ίδιο ερώτημα που αφορά την τιμή εκείνη που 

θα γίνει αποδεκτή ως μεγίστη επιτρεπομένη. Την τιμή δηλαδή η οποία δεν επηρεάζει κάποια 

βιολογική ή φυσιολογική λειτουργία του οργανισμού ή την άλλη η οποία παρ' όλο που 

επηρεάζει ορισμένες βιολογικές ή φυσιολογικές λειτουργίες του οργανισμού δεν οδηγεί, 

εντούτοις, σε εμφανή νόσηση. θα πρέπει μάλιστα να διευκρινισθεί ότι για τον καθορισμό των 

BLVs λαμβάνονται, κατά κανόνα, υπόψη -όπως άλλωστε και για τον καθορισμό των TLVs 
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εκτός από τα ιατρικά κριτήρια και άλλα, όπως τα οικονομικά και τεχνικά. 

Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι η αξιολόγηση του αποτελέσματος μιας τέτοιας ανάλυσης 

καθίσταται ιδιαίτερα δύσκολη όταν πρόκειται να συσχετισθεί με τη ρύπανση της 

ατμόσφαιρας του εργασιακού χώρου ή/και με άλλες βιολογικές παραμέτρους, όπως π.χ. αι-

ματολογικές ή / και με κλινικά ευρήματα. Κι αυτό διότι, πολλές φορές, παρά τις χαμηλές 

συγκεντρώσεις μίας τοξικής ουσίας στο υπό εξέταση βιολογικό υλικό υπάρχουν σοβαρές 

αποκλίσεις σε άλλες βιολογικές παραμέτρους (π.χ. αιματολογικές ή βιοχημικές) του υπό 

εξέταση ατόμου ή υπάρχουν έντονα υποκειμενικά ενοχλήματα ή/ και αξιόλογα κλινικά 

ευρήματα. 
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ΜΕΤΑΛΛΑ 
 

1. ΜΟΛΥΒΔΟΣ (Pb) 

Ο μόλυβδος ήταν από την αρχαιότητα ακόμη γνωστός, φαίνεται δε ότι η μεταλλουργία του 

είχε αρκετά αναπτυχθεί, ιδιαίτερα από τους Βαβυλώνιους και τους Αιγυπτίους. Έτσι, 

βρίσκεται σε αρχαία κρατερώματα (κ. βρούτζους), είναι δε γνωστό ότι μικρό άγαλμα από 

μόλυβδο που βρίσκεται στο Βρεττανικό Μουσείο ανάγεται στην εποχή της πρώτης 

δυναστείας της Αιγύπτου (3400 π.Χ.). Ηταν ακόμη γνωστός στους Έλληνες και η 

μεταλλουργία του είχε αναπτυχθεί στα πλούσια κοιτάσματα γαληνίτη των ορυχείων του 

Λαυρίου και της Σίφνου. 

Χρήσεις: Ο μόλυβδος και οι ανόργανες ενώσεις του χρησιμοποιούνται ευρύτατα στη 

βιομηχανία, όπως στην παρασκευή του θειικού οξέος (με τη μέθοδο των μολύβδινων 

θαλάμων), του λιθάργυρου και του μίνιου, στην κατασκευή μολυβδοσωλήνων, 

μολυβδοφύλλων, συγκολλητικών κραμάτων (καλάι) με το χαλκό, το αντιμόνιο κ.λπ., 

ελασμάτων, χρωμάτων, μελάνης, βερνικιών, συσσωρευτών αυτοκινήτων, καλωδίων, 

τυπογραφικών στοιχείων, ύαλου, πλαστικών, βλημάτων πυροβόλων όπλων. Χρησιμοποιείται 

ακόμη στην επικάλυψη καλωδίων, στην επικάλυψη και διακόσμηση κεραμικών, στην 

παρασκευή καλλυντικών και εντομοκτόνων, κ.λπ. 

Από τις οργανικές ενώσεις του μολύβδου, ο τετρααιθυλιούχος μολύβδος (TEL) ο οποίος 

περιέχει και προσμίξεις αιθυλενοδιβρωμιδίου και αιθυλενοδιχλωριδίου χρησιμοποιούταν 

παλαιότερα ως αντικροτικός (anti-knock) παράγων στη βενζίνη. Πλέον έχει γίνει 

αντικατάσταση του τετρααιθυλιούχου μολύβδου στη βενζίνη, από ένα μίγμα αρωματικών 

υδρογονανθράκων. 

Ο μόλυβδος της ατμόσφαιρας: Ο μόλυβδος της ατμόσφαιρας βρίσκεται είτε υπό στερεά 

μορφή, ως σκόνη ή σωματίδια διοξειδίου του Pb είτε με τη μορφή ατμών, κυρίως TEL ο 

οποίος όμως διασπάται ταχέως. 

Υπολογίζεται ότι ποσοστό 90% του μολύβδου που βρίσκεται στην ατμόσφαιρα 

προέρχεται, κυρίως, από την καύση της βενζίνης και σε μικρότερο βαθμό από τις 

βιομηχανικές δραστηριότητες. 

Η περιεκτικότητα της ατμόσφαιρας σε μόλυβδο είναι μεγαλύτερη στα αστικά κέντρα από 

ότι στην ύπαιθρο και ποικίλλει ανάλογα με την πυκνότητα κυκλοφορίας των οχημάτων, την 

ταχύτητα ροής της κυκλοφορίας, καθώς και τις καιρικές συνθήκες.  

Ο μόλυβδος στο ύδωρ: Στο πόσιμο ύδωρ, ο μόλυβδος βρίσκεται σε συγκεντρώσεις που 

ποικίλλουν ανάλογα με τη γεωγραφική περιοχή που βρίσκεται η πηγή, η ρύπανση της οποίας 

μπορεί να προέρχεται από το έδαφος, τα βιομηχανικά απόβλητα ή/και την ατμόσφαιρα. Στις 

ΗΠΑ από έρευνες που έγιναν στα επιφανειακά ύδατα που συνήθως χρησιμοποιούνται για 

οικιακή χρήση, βρέθηκαν τιμές από 0-55 μg / lit. To ανώτερο όριο ασφαλείας των συγκε-

ντρώσεων τον μολύβδου στο πόσιμο ύδωρ, συμφωνά με την WHO, είναι 100 μg/lit, ενώ με την 

Ε.Ε 50 μg/lit.  

Αίτια δηλητηριάσεων: Οι δηλητηριάσεις με μόλυβδο είναι δυνατό να είναι τυχαίες, με 

σκοπό την αυτοκτονία ή να οφείλονται σε εγκληματικούς σκοπούς ή τέλος, να αφορούν -

κυρίως- σε χρόνιες επαγγελματικές δηλητηριάσεις. 

Οι τυχαίες δηλητηριάσεις είναι συνήθως τροφικής αιτιολογίας, προέρχονται δε κυρίως α-
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πό το νερό. Από την άποψη αυτή, πλέον επικίνδυνο θεωρείται το νερό που έχει μικρό βαθμό 

σκληρότητας (αρκετά ρυπτικό, ρυπτικό, ημίσκληρο), διότι δεν περιέχει επαρκή ποσότητα 

αλάτων, ώστε να σχηματισθεί προστατευτικό επίστρωμα από ανθρακικό ασβέστιο στην 

εσωτερική επιφάνεια των μολυβδοσωλήνων, που θα παρεμποδίσει και τη διάλυση των 

οξειδίων του μολύβδου στο νερό. 

Ο εν λόγω κίνδυνος αυξάνεται, όσο οι εγκαταστάσεις είναι περισσότερο πρόσφατες και 

όσο μεγαλύτερο διάστημα έχει παραμείνει το ύδωρ εντός αυτών, περιπτώσεις κατά τις οποίες 

ο μόλυβδος μπορεί να φθάσει τα 1000 μg/lit. Πρέπει βεβαίως να γραφεί ότι τα δίκτυα 

ύδρευσης που ήταν κατασκευασμένα από μολυβδοσωλήνες αντικαθίστανται προοδευτικώς 

από γαλβανισμένους σωλήνες ή και από σωλήνες πλαστικούς υψηλής πίεσης. 

Δευτερεύουσα πηγή μολυβδίασης αποτελούν τα κεραμικά σκεύη, δοχεία κ.λπ. τα οποία 

φέρουν επικάλυψη μολύβδου. Τρόφιμα διατηρημένα σε τέτοιου είδους περιέκτες και 

ιδιαίτερα εκείνα τα οποία έχουν όξινη αντίδραση (π.χ. ξύδι, κονσέρβες χυμών και φρούτων 

κ.λπ.) είναι δυνατό να έχουν μεγάλες συγκεντρώσεις Pb, όπως επίσης τα λαχανικά και τα 

φρούτα που καλλιεργούνται σε περιοχές που βρίσκονται κοντά σε αυτοκινητόδρομους 

μεγάλης κυκλοφορίας ή σε μικρή απόσταση από μεταλλεία μολύβδου. 

Επίσης είχαν παρατηρηθεί δηλητηριάσεις και από την κατανάλωση άρτου 

παρασκευασμένου από άλευρο προερχόμενο από μύλους, οι μυλόπετρες των οποίων είχαν 

πληρωθεί στα σημεία των σχισμών με μόλυβδο. Οινοπνευματώδη, τέλος, ποτά, όπως το 

τσίπουρο, οικιακής ή παράνομης παρασκευής, βρέθηκαν να περιέχουν μόλυβδο σε υψηλές 

συγκεντρώσεις.  

Οι τυχαίες δηλητηριάσεις στα παιδιά αναφέρονται χωριστά λόγω της ιδιαίτερης σημασίας 

τους, είναι δε γνωστό ότι οι περισσότερες αφορούν παιδιά ηλικίας 1-5 ετών και είναι 

συχνότερες τους θερινούς μήνες. 

Η χωματοφαγία (pica), γνωστή συνήθεια στα μικρά παιδιά που προσπαθούν να γνωρίσουν 

το γύρω κόσμο και «με τη γεύση», οδηγεί σε αυξημένη πρόσληψη μολύβδου. Ουσίες που 

δοκιμάζουν είναι κομμάτια μπογιάς, πλαστικού, χαρτιά, μολύβια, παιχνίδια βαμμένα με 

χρώματα μολύβδου, το χώμα και η σκόνη. 

Η ρύπανση ακόμη του εδάφους και της σκόνης στο εσωτερικό των οικιών έχει μεγάλη 

σημασία για τα παιδιά, αφού έτσι μπορεί να λάβουν από του στόματος μέχρι και 100 μg 

μολύβδου την ημέρα, μόνο με τις ρυπασμένες με σκόνη καραμέλλες. Η βρώση επίσης 

«χιονιού» από το έδαφος αστικών περιοχών, αποτελεί ένα επιπλέον κίνδυνο, λόγω της 

υψηλής περιεκτικότητας του σε μόλυβδο. Έρευνες σε παιδιά που κατοικούν κοντά σε 

μεταλλεία μολύβδου, έδειξαν ότι οι συγκεντρώσεις του μολύβδου του αίματος είναι 

αντιστρόφως ανάλογες της απόστασης της κατοικίας τους από το μεταλλείο. 

Τοξικοκινητική: Απορρόφηση: Οι ενώσεις του ανόργανου μολύβδου απορροφώνται από 

τη γαστρεντερική οδό και τους πνεύμονες, ενώ τα άλατα των οργανικών ενώσεων του 

μολύβδου και από το υγιές δέρμα. 

Κατανομή: Μετά την είσοδο του στην κυκλοφορία, ο μόλυβδος παραλαμβάνεται ταχύ-

τατα από τα ερυθρά αιμοσφαίρια και μάλιστα σε ποσοστό περίπου 95%, ενώ ο μόλυβδος που 

παραμένει ελεύθερος στο πλάσμα, θεωρείται και το περισσότερο βιολογικά δραστικό κλάσμα 

του μετάλλου στον οργανισμό.  

Το «ευκίνητο κλάσμα» περιλαμβάνει το μόλυβδο του αίματος και των μαλακών μορίων. 

Ο μόλυβδος του αίματος ο οποίος -όπως ανεγράφη- σε ποσοστό 95% περιέχεται στα 
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ερυθρά αιμοσφαίρια, βρίσκεται σε ισορροπία με το μόλυβδο των μαλακών μορίων, στα οποία 

η συγκέντρωση παραμένει χαμηλή και σχετικά σταθερή καθ' όλη τη διάρκεια της ζωής του 

ανθρώπου. Η αύξηση της είναι υπεύθυνη και για την εμφάνιση τοξικών εκδηλώσεων στον 

άνθρωπο. 

Το «σταθερό κλάσμα» περιλαμβάνει το μόλυβδο που έχει «εναποθηκευθεί» στον 

οργανισμό ως αποτέλεσμα μιας μακρόχρονης έκθεσης. Στο κλάσμα αυτό δεν περιλαμβάνεται 

η συγκέντρωση του μολύβδου του αίματος. Ο εμπλουτισμός σε Pb αφορά όλους τους ιστούς, 

το ερειστικό όμως σύστημα αποτελεί την κυρία εντόπιση του, υπολογίζεται δε ότι περίπου 

90% του ολικού φορτίου μολύβδου του σώματος βρίσκεται στα οστά και τα δόντια, υπό τη 

μορφή φωσφορικού μολύβδου. 

Απέκριση: Στους ενήλικες η απέκκριση του μολύβδου γίνεται κυρίως από τα ούρα (75-

80%) και σε πολύ μικρότερο ποσοστό (περίπου 15%) από τα κόπρανα, ενώ στα παιδιά η 

απέκκριση του μολύβδου στα κόπρανα είναι λίγο μεγαλύτερη απ'ότι είναι στα ούρα.  

Τοξικότητα: Η θανατηφόρος δόση των αλάτων του μολύβδου δεν είναι επακριβώς 

γνωστή, αφού εξαρτάται από πολλούς αστάθμητους παράγοντες. Υπολογίζεται ότι η μέση 

θανατηφόρος δόση κυμαίνεται από 0,5-1 g, αλλά έχουν παρατηρηθεί και περιπτώσεις κατά 

τις οποίες η λήψη μιας ισχυρής εφάπαξ δόσης άλατος του μολύβδου δεν επέφερε το θάνατο, 

γεγονός αποδιδόμενο στην εμετική του δράση. Στη βιβλιογραφία αναφέρεται π.χ. περίπτωση 

λήψεως 60 g οξεικού μολύβδου κατά την οποία δεν επήλθε ο θάνατος. 

Τοξική δράση: Η τοξικότητα του μολύβδου εκδηλώνεται με τη δέσμευση των 

σουλφυδρυλομάδων των πρωτεϊνών, ενέργεια που έχει ως αποτέλεσμα την αδρανοποίηση ή 

την αναστολή ορισμένων ενζυμικών συστημάτων ζωτικής σημασίας. 

Επίδραση στο αιμοποιητικό: Οι διαταραχές στην αιμοποίηση που προκαλούνται κατά τη 

δηλητηρίαση με μόλυβδο, αφορούν σχεδόν αποκλειστικά την ερυθρά σειρά, αφού τόσο τα 

λευκά, όσο και τα αιμοπετάλια, δεν φαίνεται να επηρεάζονται από το μέταλλο αυτό.  

Η επίδραση του μολύβδου επί του αιμοποιητικού συστήματος μπορεί να αποδοθεί στη 

συνδυασμένη δράση του, επί της αναστολής της σύνθεσης της αιμοσφαιρίνης και της 

βράχυνσης τον χρόνου ζωής των κυκλοφορούντων ερυθρών. 

Αναστολή συνθέσεως της αιμοσφαιρίνης:  

O μόλυβδος φαίνεται να παρεμβαίνει στη βιοσύνθεση της αίμης σε διάφορα ενζυμικά 

επίπεδα, στη χρησιμοποίηση του σιδήρου και στη σύνθεση της σφαιρίνης στα ερυθρά. Ο 

μυελός των οστών μάλιστα, για να αντισταθμίσει τη μειωμένη σύνθεση αίμης, αυξάνει το 

ρυθμό παραγωγής ερυθροκυττάρων, με αποτέλεσμα να παράγονται άωρα 

δικτυοερυθροκύτταρα και εστιγματισμένα ερυθρά. Η βασεόφιλη αυτή στίξη οφείλεται στην 

αναστολή του ενζύμου πυριμιδινο-5-νουκλεοτιδάση, ένζυμο το οποίο απομακρύνει τα 

υπολείμματα της αλύσου των νουκλεοτιδίων που παραμένουν στα ερυθρά αιμοσφαίρια μετά 

από εξοίδηση του πυρήνας. Πρέπει να σημειωθεί ότι η δραστικότητα του ενζύμου αυτού 

είναι μειωμένη σε άτομα με αυξημένες συγκεντρώσεις μολύβδου στο αίμα, ακόμη και όταν η 

βασεόφιλη στίξη δεν είναι μορφολογικά εμφανής. Έτσι, στα παθολογικά ερυθροκύτταρα, το 

RNA των ριβοσωματίων σχηματίζει συσσωματώματα τα οποία προσδίδουν τη 

χαρακτηριστική βασεόφιλη στίξη. 

Οι διαταραχές στη σύνθεση της αίμης από το μόλυβδο έχουν διευκρινισθεί πλήρως με την 

απομόνωση «μη φυσιολογικών» συγκεντρώσεων προδρόμων ενώσεων της αίμης στο αίμα 

και στα ούρα. 
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Ο μόλυβδος παρεμβαίνει στη σύνθεση της αίμης αναστέλλοντας τη δραστικότητα της 

αφυδρογονάσης του δ-αμινολεβουλινικού οξέος (ALA-D), ένζυμο το οποίο καταλύει τη 

μετατροπή του δ-αμινολεβουλινικού οξέος (δ-ALA) σε πορφοχολινογόνο. Προκαλεί επίσης 

καταστολή της οξειδάσης του κοπροπορφυρινογόνου III, με αποτέλεσμα την αύξηση της 

κοπροπορφυρίνης. Επίσης παρεμβαίνει στο μηχανισμό ενσωμάτωσης του σιδήρου στην 

πρωτοπορφυρίνη IX (ΡΡ) κατά το σχηματισμό της αίμης αναστέλλοντας τη δραστικότητα 

του ενζύμου συνθετάση της αίμης (φερροχηλατάση). 

Οι συγκεντρώσεις μολύβδου στο αίμα, από τις οποίες αρχίζουν να εμφανίζονται οι 

διάφορες εκδηλώσεις των διαταραχών στη σύνθεση της αίμης, έχουν εκτενώς μελετηθεί στον 

άνθρωπο, εξ αυτών δε η διαταραχή εκείνη που σχετίζεται περισσότερο με τις συγκεντρώσεις 

του μετάλλου στο αίμα, είναι η αναστολή της δραστικότητας της ALA-D. 

Η αύξηση της συγκεντρώσεως του δ-ALA στο αίμα συνοδεύεται και με αύξηση αποβολής 

δ-ALA στα ούρα. Τούτο θα μπορούσε να αποδοθεί τόσο στην ελάττωση του ρυθμού 

χρησιμοποίησης του δ-ALA, όσο και σε αύξηση του ρυθμού σχηματισμού δ-ALA, 

οφειλομένη σε μηχανισμό παλίνδρομης ρύθμισης (feedback). Έτσι, η μειωμένη βιοσύνθεση 

αίμης διεγείρει τη συνθετάση τον δ-αμινολεβουλινικού οξέος (ALA-S), η οποία συμμετέχει 

στο πρώτο στάδιο της βιοσύνθεσης της αίμης, με αποτέλεσμα την αύξηση του δ-ALA. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει η άθροιση πρωτοπορφυρίνης IX (ΡΡ) στα ερυθρά, που είναι και η 

πρώτη αιματολογική διαταραχή που εμφανίζεται. Η ενέργεια αυτή φαίνεται ότι είναι 

αποτέλεσμα της αναστολής της δραστικότητας της συνθετάσης της αίμης στο μυελό των 

οστών, ένζυμο το οποίο, όπως ήδη αναφέρθηκε, καταλύει την ενσωμάτωση του σιδήρου στο 

δακτύλιο της πρωτοπορφυρίνης IX (ΡΡ). 

Όσον αφορά τη χρησιμοποίηση του σιδήρου, αν και οι in vivo μηχανισμοί δεν έχουν 

διευκρινιστεί πλήρως, εντούτοις, σίδηρος μη συνδεδεμένος με αίμη (με τη μορφή φερριτίνης 

και μικκυλίων σιδήρου) αθροίζεται στα μιτοχόνδρια των δικτυοερυθροκυττάρων του μυελού 

των οστών. Η αδυναμία ενσωμάτωσης του σιδήρου στον δακτύλιο της ΡΡ, οδηγεί σε 

καταστολή της σύνθεσης της αίμης. Η περίσσεια ΡΡ αντικαθιστά την αίμη στο μόριο της 

αιμοσφαιρίνης και τα κυκλοφορούντα ερυθρά αιμοσφαίρια που περιέχουν ΡΡ σχηματίζουν 

χηλικά σύμπλοκα με τον Zn (ZnPP). O σίδηρος του ορού μπορεί να είναι αυξημένος σε άτο-

μα με δηλητηρίαση με μόλυβδο, δεν συνοδεύεται όμως με εκδηλώσεις «ένδειας» σιδήρου. 

Η σύνθεση σφαιρίνης στα ερυθρά εμφανίζεται σαφώς επηρεασμένη, αν και οι υπεύθυνοι 

μηχανισμοί παραμένουν άγνωστοι. Τα μέχρι σήμερα δεδομένα συνηγορούν υπέρ της άποψης 

ότι ελαφρά αναιμία με μικρή πτώση της αιμοσφαιρίνης μπορεί να εμφανισθεί στα επίπεδα 

εκείνα που συνοδεύονται με ελαχίστη αύξηση της αποβολής δ-ALA στα ούρα. 

Είναι επίσης πιθανό, ότι στην παθογένεια της αναιμίας της οφειλομένης στο μόλυβδο 

μπορεί να ενέχεται περισσότερο η σύνθεση της σφαιρίνης και λιγότερο της αίμης, αν και 

υπάρχουν διχογνωμίες ως προς την άποψη αυτή. 

Επίδραση επί του χρόνου ζωής των ερυθρών: 

Όταν τα ερυθρά εκτίθενται in vitro στην επίδραση μολύβδου, επιδεικνύουν αυξημένη 

ωσμωτική αντίσταση και αυξημένη μηχανική ευθραυστότητα, καθώς επίσης αναστολή της 

Na-K-ΑΤΡάσης που συνοδεύεται από αυξημένη απώλεια ενδοκυττάριου καλίου. Η αναιμία, 

ωστόσο, που παρατηρείται σε δηλητηρίαση με μόλυβδο δεν συνοδεύεται απαραίτητα από 

βράχυνση του χρόνου ζωής των ερυθρών. 

Επίδραση στο νευρικό σύστημα: Η προσβολή του περιφερικού νευρικού συστήματος, στα 
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πλαίσια μιας επαγγελματικής δηλητηριάσεως, θεωρείται σήμερα περισσότερο σπανία. 

Αντίθετα, η εγκεφαλοπάθεια, μια από τις σοβαρότερες επιπλοκές, μολονότι η συχνότητα 

εμφάνισης της έχει μειωθεί τα τελευταία 20 χρόνια λόγω της ευαισθητοποίησης του κόσμου 

ως προς τους παράγοντες που οδηγούν σ'αυτή, είναι περισσότερο συχνή στα παιδιά. 

Το ενδιαφέρον των ερευνητών έχει στραφεί σήμερα στην επίδραση χαμηλών 

συγκεντρώσεων μολύβδου στο αίμα (30-50 μg/dl ή και χαμηλότερων) σε βρέφη και σε 

παιδιά. Οι επιδράσεις του μολύβδου που παρατηρούνται στις συγκεντρώσεις αυτές 

χαρακτηρίζονται ως «τοξικότητα του μολύβδου σε χαμηλή στάθμη» ή ως «υποκλινική 

μολυβδίαση», αφού είναι δυνατό να διαγνωσθούν μόνο από τις νευροψυχιατρικές 

διαταραχές, όπως διαταραχές της συμπεριφοράς οι οποίες περιλαμβάνουν υπερκινητικότητα, 

δυσκολία μάθησης (μειωμένη προσοχή) και -κυρίως- ελάττωση του δείκτη νοημοσύνης 

(I.Q.) κατά 4-5 βαθμούς, από το μέσο I.Q. Παρατηρούνται επίσης και διαταραχές στο ΗΕΓ. 

Τέλος, η περιφερική νευροπάθεια εκδηλώνεται με βλάβες που ποικίλλουν, από πάρεση 

μέχρι ελαφρές λειτουργικές διαταραχές. Ο μόλυβδος προκαλεί εκφύλιση των νευρικών 

κυττάρων του Schwann η οποία συνοδεύεται από τμηματική απομυελίνωση και σε ορισμένες 

περιπτώσεις και από αξονική εκφύλιση. Προσβάλλονται συνήθως τα άνω παρά τα κάτω 

άκρα. 

Επίδραση στο ουροποιητικό: Η επίδραση του μολύβδου στους νεφρούς συνίσταται στην 

αναστρέψιμη βλάβη των νεφρικών σωληναρίων, που παρατηρείται συνήθως στα παιδιά μετά 

από οξεία έκθεση στο μόλυβδο και συνοδεύεται από διαταραχές του ΚΝΣ και στη μη 

αναστρέψιμη διάμεση νεφρίτιδα η οποία παρατηρείται μετά από χρονία έκθεση των 

εργαζομένων με μόλυβδο 

Επίδραση στο γαστρεντερικό:  Ο σπασμός των λείων μυϊκών ινών του εντέρου προκαλεί 

τους χαρακτηριστικούς κολικούς οι οποίοι μερικές φορές μπορεί να συνοδεύονται από 

σύσπαση του κοιλιακού τοιχώματος, κατάσταση η οποία υποδυόμενη οξεία χειρουργική 

κοιλία μπορεί να οδηγήσει σε λανθασμένη διάγνωση παρουσίας μιας χειρουργικής 

παθήσεως. 

Επίδραση επί της αναπαραγωγής: Είναι γνωστή από παλαιά η βλαπτική επίδραση του 

μολύβδου στην αναπαραγωγική ικανότητα των γυναικών. Προκαλεί αυτόματες αποβολές, 

όπως επίσης έχει σημειωθεί αυξημένο ποσοστό θνησιγενών νεογνών. Είναι ακόμη δυνατή η 

εμφάνιση διαταραχών του γεννητικού κύκλου (αμηνόρροια, δυσμηνόρροια). 

Στους άνδρες είναι γνωστό ότι η μακροχρόνια έκθεση οδηγεί σε. ολιγοσπερμία και 

ασθενοσπερμία. 

Τέλος, η εμβρυοτοξική και η τεραταγόνος δράση του μολύβδου έχει σήμερα επαρκώς 

επιβεβαιωθεί, δεδομένου ότι ο μόλυβδος διέρχεται εύκολα τον πλακούντα. Έτσι, όταν η 

συγκέντρωση μολύβδου στο μητρικό αίμα είναι υψηλή, υπάρχει κίνδυνος βλάβης του 

εμβρύου, ειδικά κατά το πρώτο τρίμηνο της κύησης. Τα επιζώντα έμβρυα εμφανίζονται 

λιποβαρή, αναιμικά, παρουσιάζουν βραδεία ανάπτυξη και συγγενείς ανωμαλίες. 

Κλινική εικόνα: Διακρίνονται δύο κυρίως μορφές δηλητηρίασης, η οξεία και η χρόνια. 

Οξεία δηλητηρίαση: Οι οξείες δηλητηριάσεις με μόλυβδο είναι σπάνιες, οφείλονται δε 

κυρίως στην τυχαία λήψη κάποιας ένωσης του μολύβδου σε μεγάλη ποσότητα.  

Χρονία δηλητηρίαση: Η χρονία δηλητηρίαση με μόλυβδο είναι πολύ συχνότερη της 

οξείας, αφορά δε κυρίως σε επαγγελματικές δηλητηριάσεις, καθώς και σε τυχαίες 

δηλητηριάσεις σε παιδιά. Τα συμπτώματα εγκαθίστανται προοδευτικά, εμφανίζουν δε 
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ποικιλομορφία και κλινική αστάθεια. 

Η χρονία δηλητηρίαση εξελίσσεται συνήθως σε τρία στάδια τα οποία περιγράφονται 

χωριστά και κατά σχηματική διάταξη. Είναι το στάδιο της μολυβδιασικής διαπότισης ή 

προμολυβδίασης, το στάδιο των παροξυσμικών συμβαμάτων και τέλος, το στάδιο της καθαρά 

χρονιάς συμπτωματολογίας. 

Προμολυβδίαση: Κατά την περίοδο αυτή, το άτομο παραπονείται αρχικά για ανορεξία, 

καταβολή των δυνάμεων, απίσχναση, δυσκοιλιότητα, εμφανίζει δε μικρής έντασης ωχρότητα, 

ενώ αργότερα εγκαθίστανται τα κυρίως χαρακτηριστικά της προμολυβδίασης, δηλαδή η 

παρυφή του μολύβδου και τα ευρήματα από το αίμα και τα ουρά. 

Παρυφή μολύβδου: (γραμμή του Burton): Η παρυφή αυτή εμφανίζεται στο ελεύθερο χείλος 

των ούλων και στον αυχένα των οδόντων με τη μορφή τεφρής γραμμώσεως ποικίλης έντασης 

και ύψους 1-2 mm, είναι δε ιδιαίτερα εμφανής αντίστοιχα προς τους τομείς και τους 

κυνόδοντες.  

Εργαστηριακά ευρήματα: Αναζητούνται κυρίως στο αίμα και είναι συνήθως περισσότερα 

και αξιολογότερα από την παρυφή. 

Εμφανίζεται υπόχρωμη αναιμία, μετρίας κατά κανόνα βαρύτητας. Ο αριθμός των ερυθρών 

αιμοσφαιρίων κυμαίνεται περίπου στα 3.500.000 κ.κ.χ., ενώ η αιμοσφαιρίνη εμφανίζει, 

ανάλογη με την πτώση του αριθμού των ερυθρών, μείωση. Σε σπάνιες περιπτώσεις ανευ-

ρίσκονται ακόμη εμπύρηνα ερυθρά, πάντοτε δε παρατηρείται αύξηση του αριθμού των 

δικτυοερυθροκυττάρων, καθώς και παρουσία βασεοφιλοστίκτων ερυθρών. 

Τα βασεοφιλόστικτα ερυθρά είναι ερυθρά αιμοσφαίρια, μέσων διαστάσεων, στα οποία 

εμφανίζονται στίξεις υπό μορφή μικρών κοκκίων, χρώματος κυανού, ποικίλης έντασης, το 

μέγεθος, ο αριθμός και η εντόπιση των οποίων δεν είναι σταθερά 

Παλαιότερα εδίδετο μεγάλη σημασία στην παρουσία της βασεόφιλης στίξης των ερυθρών 

αιμοσφαιρίων στο περιφερικό αίμα, εθεωρείτο δε το εύρημα αυτό ως ασφαλής δείκτης της 

δηλητηρίασης με μόλυβδο. Σήμερα όμως, η παρουσία βασεοφιλοστίκτων ερυθρών δεν 

θεωρείται πλέον ειδική και χαρακτηριστική της δηλητηρίασης με μόλυβδο. Μπορεί να πα-

ρατηρηθεί και σε δηλητηριάσεις με άλλες ουσίες, όπως με ανιλίνη, βενζόλιο, μονοξείδιο του 

άνθρακος, κ.λπ. Το σημαντικότερο όμως είναι ότι σπάνια παρατηρείται σε συγκεντρώσεις 

μολύβδου στο αίμα μικρότερες από 80 μg/dl. 

Οι κολικοί αποτελούν συχνό κλινικό εύρημα, που παρατηρείται σε ποσοστό περίπου 70%. 

Σε ορισμένες περιπτώσεις εμφανίζονται μετά από κάποια πρόδρομα συμπτώματα, όπως 

ανορεξία και εμετό, αλλά ως επί το πλείστον εισβάλλουν αιφνιδίως, μέσω της κλασικής 

συμπτωματολογίας, δηλαδή του άλγους, των εμετών και της δυσκοιλιότητας. 

Χρονία-καθαρά-συμπτωματολογία: 

Η χρονία μολυβδίαση χαρακτηρίζεται κυρίως από αρτηριακή υπέρταση και μη αναστρέψιμη 

νεφροπάθεια, καταστάσεις οι οποίες - πρέπει να σημειωθεί -σπανίως παρατηρούνται σε 

παιδιά. 

Αρτηριακή υπέρταση: Η αρτηριακή υπέρταση δεν αποτελεί σταθερό εύρημα. Ορισμένοι 

μόνο ασθενείς, κατά την πορεία της χρονίας μολυβδίασης, εμφανίζουν αρχικά παροξυσμούς 

υπέρτασης οι οποίοι ολοένα αυξάνουν και τελικά καταλήγουν σε μόνιμη υπέρταση. 

Μη αναστρέψιμη νεφροπάθεια: Παρατηρείται συχνά στους εργαζομένους που εκτίθενται 

χρονίως στο μόλυβδο και εκδηλώνεται ιδιαίτερα κατά τη διάρκεια κολικών ή εγκεφαλικών 

επεισοδίων. Γενικά, η νεφρική βλάβη που συνοδεύει τη χρονία δηλητηρίαση με μόλυβδο μπορεί 
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να μη δώσει κλινικές εκδηλώσεις για μήνες ή ακόμη και χρόνια. 

Διάγνωση: Η διάγνωση μιας δηλητηρίασης με Pb στηρίζεται στο ιστορικό (αν το άτομο 

έχει εκτεθεί σε Pb), στη συμπτωματολογία και στην αναζήτηση ορισμένων εργαστηριακών 

ευρημάτων, από μεταβολές ορισμένων βιοχημικών παραμέτρων. 

Το συντονιστικό όργανο των Κέντρων Ελέγχου Δηλητηριάσεων στις ΗΠΑ, έχει θεσπίσει 

ορισμένα διαγνωστικά κριτήρια, η συνεκτίμηση των οποίων μπορεί να βοηθήσει τη 

διάγνωση. 

Ειδικότερα αναφέρονται: 

/. Κλινικά διαγνωστικά κριτήρια 

Α. Εκδηλώσεις από το γαστρεντερικό σύστημα. Ένα ή περισσότερα συμπτώματα από τα 

ακόλουθα: 

• Ανορεξία 

• Διαλείποντες εμετοί 

• Κοιλιακά άλγη 

• Δυσκοιλιότητα  

Β. Εκδηλώσεις από το ΚΝΣ. Ένα ή περισσότερα συμπτώματα από τα ακόλουθα: 

• Ευερεθιστότητα 

• Υπνηλία 

• Επίμονοι εμετοί 

• Ασυνέργεια των κινήσεων 

• Σπασμοί 

• Κώμα 

• Αδυναμία ή παράλυση. Η περιφερική νευροπάθεια είναι σπανία στα παιδιά. 

• Πτώση του άκρου ποδός και γενικευμένη καταβολή των δυνάμεων είναι μεν χαρακτη-

ριστικά σημεία, εφόσον υπάρχουν, αλλά στους ενήλικες η περισσότερο κοινή εκδήλωση 

είναι η πτώση του καρπού. 

• Υπέρταση 

• Οίδημα της οπτικής θηλής, οπτική ατροφία 

• Χρώση αμφιβληστροειδούς (στίξη) 

• Παράλυση ενός ή περισσοτέρων εγκεφαλικών νεύρων 

• Αύξηση του λευκώματος στο ΕΝΥ 

• Αύξηση των κυττάρων του ΕΝΥ 

• Αύξηση της πιέσεως του ΕΝΥ 

II.Εργαστηριακά διαγνωστικά κριτήρια 

 Α. Από το αίμα 

- Υπόχρωμη μικροκυτταρική αναιμία και, σε σημαντικό βαθμό, βασεόφιλη στίξη των 

ερυθρών αιμοσφαιρίων. 

- Ερυθρός φθορισμός των ερυθροκυττάρων, κατά την εξέταση στο υπεριώδες, σε 

ποσοστό 75-100%. 

-  Ελεύθερη πρωτοπορφυρίνη στα ερυθρά (FEP): 

Η εξέταση του αίματος για FEP, διενεργείται σε μία σταγόνα αίματος που λαμβάνεται από το 

δάκτυλο. Είναι μία απλή, οικονομική και, ίσως, η πιο αξιόπιστη δοκιμασία για τη διάγνωση 

της χρονιάς, όχι όμως και της οξείας δηλητηρίασης με μόλυβδο.  

- Μόλυβδος στο αίμα: Η συγκέντρωση του μολύβδου στο ολικό αίμα αποτελεί τον πιο 
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αξιόπιστο. 

δείκτη τρέχουσας (πρόσφατης) έκθεσης στο μόλυβδο. Παλαιότερα, μια τέτοια μέτρηση 

εχρησιμοποιείτο και ως δείκτης προηγουμένης έκθεσης, νεώτερες όμως εργασίες απέδειξαν 

ότι η συγκέντρωση μολύβδου του αίματος δεν αποτελεί αξιόπιστο δείκτη για τις περιπτώσεις 

αυτές, αλλά αποτυπώνει το αποτέλεσμα μιας δυναμικής ισορροπίας μεταξύ πρόσληψης και 

αποβολής, είναι δηλαδή δείκτης «τρέχουσας ρύπανσης». Οι μεταβολές στις βιοχημικές 

παραμέτρους που προκαλούνται από το μόλυβδο εμφανίζονται στους ενήλικες αργότερα από 

ότι στα παιδιά. Τα συμπτώματα της δηλητηρίασης εκδηλώνονται συνήθως σε συγκεντρώσεις 

μολύβδου αίματος μεγαλύτερες από 60 μg/dl στα παιδιά και 80 μg/dl στους ενήλικες, είναι 

όμως δυνατόν και χαμηλότερες συγκεντρώσεις, κυμαινόμενες μεταξύ 40 και 60 μg/dl να 

συνδέονται με διαταραχές του λόγου, οπτικές διαταραχές, καθώς και διαταραχές της 

κινητικότητας, της μνήμης και της διάθεσης, χωρίς όμως διαταραχές του περιφερικού 

νευρικού συστήματος. Ειδικότερα για τα παιδιά συγκεντρώσεις ακόμη και μικρότερες των 10 

μg/dl, είναι δυνατό να προκαλέσουν αναστολή της ALA-D, μεταξύ 15-20 μg/dl αύξηση της 

πρωτοπορφυρίνης των ούρων, μεγαλύτερες δε των 25 -30 μg /dl εναπόθεση μολύβδου στα ο-

στά, αναιμία, αυξημένη απέκκριση δ- ALA στα ούρα, νευροψυχιατρικές διαταραχές και 

διαταραχές γενικά της συμπεριφοράς, καθώς και περιφερική νευροπάθεια και 

εγκεφαλοπάθεια, περισσότερο αναμενόμενες σε συγκεντρώσεις μεγαλύτερες των 50 μg/dl.  

- Πρωτοπορφυρίνη IX στα ερυθροκύτταρα συνδεδεμένη με ψευδάργυρο (ΖηΡΡ): Ο 

δείκτης αυτός 

χρησιμεύει για την εκτίμηση της επίδρασης του μολύβδου στο μυελό των οστών τις 

προηγούμενες 120 ημέρες από την έκθεση.  

-  Αναστολή της δραστικότητας της αφυδρογονάσης τον δ-αμινολεβουλινικού οξέος (ALA-

D): Η 

αναστολή της ALA-D θεωρείται ο πιο ευαίσθητος δείκτης της επίδρασης του μολύβδου. Έχει 

βρεθεί ότι μέσα στα όρια έκθεσης στο Pb, που παρατηρούνται στο γενικό πληθυσμό, όσο 

μεγαλύτερη είναι η συγκέντρωση του μολύβδου στο αίμα, τόσο μικρότερη είναι η 

δραστικότητα του ενζύμου. Πάνω όμως από τα όρια αυτά, η αναστολή του ενζύμου είναι 

σχεδόν πλήρης και ελάχιστα μεταβάλλεται με την αύξηση των επιπέδων μολύβδου του 

αίματος. Η οριακή τιμή μολύβδου του αίματος, πάνω από την οποία έχει υπολογισθεί ότι 

αρχίζει η επίδραση του μετάλλου επί του ενζύμου, είναι περίπου 10-15 μg/dl στα παιδιά, ενώ 

στους ενήλικες βρίσκεται μεταξύ 10-20 μg/dl. 

Β. Από τα ούρα: 

- Γλυκοζουρία και αμινοξουρία, συνήθως στα παιδιά. 

- Μόλυβδος στα ούρα: Συγκέντρωση μολύβδου στα ούρα 24ώρου μεγαλύτερη από 80 

μg/lit υποδηλώνει δηλητηρίαση με μόλυβδο. 

- Μέτρηση δ-ALA στα ούρα: Η μέτρηση του δ-ALA στα ούρα έχει χρησιμοποιηθεί ως 

έμμεσος δείκτης για την παρακολούθηση της επαγγελματικής έκθεσης στο μόλυβδο, έχει δε 

ήδη αναφερθεί ότι η αύξηση της συγκέντρωσης του δ-ALA στο αίμα συνοδεύεται και από 

αύξηση της αποβολής δ-ALA στα ούρα Η αποβολή του δ-ALA στα ούρα σε συγκεντρώσεις 

υψηλότερες των 5 mg/lit αρχίζει σε επίπεδα μολύβδου στο αίμα που κυμαίνονται από 31-40 

μg/ dl. 

- Κοπροπορφυρίνη των ούρων Cp: Οι τιμές της Cp δεν πρέπει να είναι μεγαλύτερες των 

0,15 mg σε ούρα 24ώρου. Όταν η συγκέντρωση της Cp είναι > 0,8 mg/ lit σημαίνει έκδηλη 
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δηλητηρίαση στους ενήλικες. 

Θεραπεία: Γενικά μέτρα: Με την παρουσία οιουδήποτε συμπτώματος, τα άτομα πρέπει να 

απομακρύνονται αμέσως από τον ύποπτο χώρο. Σε λήψη από του στόματος αλάτων του 

μολύβδου, γίνεται πλύση στομάχου ή/και εμετός. 

Χορήγηση αντιδότων: Σε περιπτώσεις δηλητηριάσεως με ανόργανο Pb χορηγούνται 

χηλικοί παράγοντες και κατά προτίμηση το μετά Ca άλας του δινατριο-αιθυλενοδιαμινο-

τετραοξεικού οξέος (EDTA), το BAL και η πενικιλλαμίνη. Πρέπει εδώ να τονισθεί ότι οι 

δηλητηριάσεις με οργανικές ενώσεις του μολύβδου δεν ανταποκρίνονται σε θεραπεία με 

χηλικούς παράγοντες, κάτι που υπογραμμίζει την αναγκαιότητα ενός πιο σχολαστικού 

ελέγχου αυτών που έρχονται σε επαφή με τις ενώσεις αυτές. 

Χορηγούνται: 

1. Διμερκαπρόλη ή 2,3-διμερκαπτοπροπανόλη (British Anti-Lewisite, BAL) 

Μηχανισμός όρασης: Στηρίζεται στη δέσμευση του μολύβδου στο αίμα και το 

εγκεφαλονωτιαίο υγρό. Αναλυτικότερα, οι σουλφυδρυλομάδες του BAL συνδέονται με το 

μόλυβδο και γενικότερα με τα βαρέα μέταλλα και σχηματίζουν σταθερά ετεροκυκλικά 

χηλικά σύμπλοκα με το μέταλλο. Λόγω της μεγαλύτερης χημικής συγγένειας του BAL με το 

μόλυβδο από εκείνη των ενζύμων που περιέχουν σουλφυδρυλομάδες, το BAL, συνδεόμενο 

με το μόλυβδο, αποδεσμεύει τα ενεργά κέντρα των ενζύμων, μειώνοντας έτσι την τοξικότητα 

του μετάλλου. 

Φαρμακοκινητική: Η δράση του BAL αρχίζει 30' περίπου από τη χορήγηση του, η 

αποτελεσματικότητα του δε είναι τόσο μεγαλύτερη, όσο νωρίτερα χορηγηθεί, αφού έτσι 

προλαμβάνονται οι μη αναστρέψιμες βλάβες των κυττάρων. Το BAL επάγει τη νεφρική 

απέκκριση του μολύβδου μέσα σε λίγες ώρες. Το σύμπλοκο του BAL με το μόλυβδο 

απεκκρίνεται μέσα σε 4-6 ώρες, κυρίως μέσω της χολής. 

Οι ενδείξεις της θεραπείας με BAL περιλαμβάνουν κυρίως την οξεία εγκεφαλοπάθεια, την 

κλασική μολυβδίαση και ορισμένες ασυμπτωματικές περιπτώσεις με υψηλές συγκεντρώσεις 

μολύβδου στο αίμα. 

Ανεπιθύμητες ενέργειες: Η εμφάνιση ανεπιθύμητων ενεργειών από τη χορήγηση του BAL 

είναι δοσο-εξαρτώμενη, ανεπιθύμητες δε ενέργειες εμφανίζονται σε ποσοστό 50 % σε 

ασθενείς στους οποίους εχορηγήθη δόση 5 mg/Kg*. Είναι δυνατή η εμφάνιση παροδικής 

υπέρτασης και ταχυκαρδίας, μόλις 30' μετά τη χορήγηση του, συμπτώματα τα οποία 

διαρκούν μερικές ώρες, ενώ οι βραδύτερα εμφανιζόμενες ανεπιθύμητες ενέργειες 

περιλαμβάνουν ευερεθιστότητα, ανησυχία, ναυτία, εμετό, παραισθησίες, δακρύρροια, επι-

πεφυκίτιδα, κεφαλαλγία, σιελόρροια, εφίδρωση, αίσθημα καύσου στο λαιμό, στα χείλη και 

στους οφθαλμούς, μυϊκούς σπασμούς, κοιλιακό άλγος και πυρετό (συνήθως στα παιδιά). 

Υψηλές δόσεις μπορεί να προκαλέσουν κώμα, εμβροντησία (stupor), σπασμούς και υπόταση, 

λόγω άμεσης βλάβης του τοιχώματος των τριχοειδών και σχετικής ελάττωσης του όγκου 

αίματος. 

Αντενδείξεις: Η χρήση του BAL αντενδείκνυται σε άτομα με ηπατική ανεπάρκεια και 

ανεπάρκεια G-6-PD (επάγει την αιμόλυση). Η νεφρική ανεπάρκεια δεν αποτελεί απόλυτη 

αντένδειξη, αφού η απέκκριση του BAL γίνεται κυρίως μέσω της χολής. Η χορήγηση 

σιδήρου αντενδείκνυται, διότι το σύμπλοκο BAL-σιδήρου είναι τοξικό. 

Δοσολογία: Η δόση του BAL εξαρτάται από τη βαρύτητα της δηλητηρίασης και την 

ανταπόκριση του ατόμου. 
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Αρχικά, χορηγούνται ενδομυΐκώς 12-24 mg/Kg* την ημέρα σε 3-6 διηρημένες δόσεις. Τη 

δεύτερη ημέρα της θεραπείας, η δόση συνήθως ελαττώνεται και συνεχίζεται το ίδιο σχήμα 

για 5-7 ημέρες, ακολουθούμενο από περίοδο διακοπής. Το δασολογικό σχήμα μπορεί να 

χρειασθεί να επαναληφθεί. Η χορήγηση διφαινυδραμίνης πριν από τη χορήγηση του BAL 

μπορεί να βοηθήσει την ηπιότερη εκδήλωση ορισμένων από τις ανεπιθύμητες ενέργειες. 

2. Ασβέστιο - δινάτριο - αιθυλένο - διαμινοτετραο-ξεικό οξύ (CaNa2EDTA) 

Μηχανισμός δράσης: To CaNa2EDTA σχηματίζει σταθερά σύμπλοκα με το μόλυβδο, τα 

οποία απεκκρίνονται από τους νεφρούς. Το αντίδοτο δεν δεσμεύει τον ενδοκυττάριο 

μόλυβδο, αλλά μόνο τον εξωκυττάριο, αφού δεν διαπερνά την κυτταρική μεμβράνη. Γι αυτό 

και η ελάττωση του μολύβδου των «αποθηκών» του οργανισμού, δηλαδή των 

ερυθροκυττάρων, των μαλακών ιστών και του ΚΝΣ προϋποθέτει και επιτυγχάνεται με 

προηγούμενη μετακίνηση του μετάλλου στον εξωκυττάριο χώρο. Όταν το CaNa2EDTA χρη-

σιμοποιηθεί μόνο του μπορεί να επιδεινώσει την οξεία εγκεφαλοπάθεια. 

Ανεπιθύμητες ενέργειες: Βλάβες των νεφρών επί χορηγήσεως CaNa2EDTA, σε δόσεις 

μικρότερες των 75 mg/Kg*, συνήθως δεν παρατηρούνται, αλλά κι αν εμφανισθούν, είναι 

αναστρέψιμες. Οπωσδήποτε πριν από τη χορήγηση του CaNa2EDTA πρέπει να έχει πι-

στοποιηθεί η καλή λειτουργία των νεφρών. 

To CaNa2EDTA δεν πρέπει να χορηγείται από του στόματος, διότι έτσι μπορεί να 

ευνοηθεί η απορρόφηση του μολύβδου από την οδό αυτή. Η χορήγηση ακόμη σε άτομα με 

ελαττωμένη συγκέντρωση ψευδαργύρου στον οργανισμό πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη 

προσοχή, αφού το CaNa2EDTA κενώνει τις αποθήκες ψευδαργύρου. Διακοπή της χορήγησης 

του αντιδότου για 2-5 ημέρες τουλάχιστον είναι απαραίτητη για να μπορέσει ο οργανισμός 

να ανακατανείμει το μόλυβδο και τον ψευδάργυρο. 

Δοσολογία: Ο συνδυασμός CaNa2EDTA και BAL προλαμβάνει αποτελεσματικά την 

ταχεία κινητοποίηση του μολύβδου από τους μαλακούς ιστούς και από τα οστά στο αίμα, σε 

συγκεντρώσεις μεγαλύτερες των 60 μg/dl. Έτσι, όταν χορηγείται σε συνδυασμό με BAL, η 

έναρξη της χορήγησης του αρχίζει μετά τη δεύτερη δόση BAL. 

Η ακριβής δόση εξαρτάται από τη συμπτωματολογία. Στα παιδιά μπορεί να χορηγηθούν 

ενδομυϊκός 50 mg/Kg* CaNa2EDTA την ημέρα, σε 2-4 διηρημένες δόσεις, σε βαρείες δε 

περιπτώσεις η δόση αυτή μπορεί να αυξηθεί μέχρι και 75 mg/Kg* την ημέρα. Πρέπει να 

σημειωθεί ότι επειδή η ενδομυϊκή χορήγηση CaNa2EDTA είναι επώδυνη, συνιστάται η 

χορήγηση [0,2-0,5% CaNa2EDTA (2-5 mg/ml)] να πραγματοποιείται με αργή ενδοφλέβια 

έγχυση σε διάλυμα δεξτρόζης 5% ή σε φυσιολογικό ορό, για 4-6 ώρες. Απαιτείται επίσης 

καθημερινός έλεγχος της νεφρικής λειτουργίας. 

Στους ενήλικες χορηγούνται ενδομυϊκός ή μετά από αραίωση, ενδοφλεβίως 1,5 g την 

ημέρα σε 2 διηρημένες δόσεις. Η διάρκεια της θεραπείας είναι 5 ημέρες, με ενδιάμεση 

διακοπή της χορήγησης του αντιδότου για 2-3 ημέρες. Η επανάληψη αυτού του δασολογικού 

σχήματος εξαρτάται από την ανταπόκριση του ατόμου στη θεραπεία και από τη 

συμπτωματολογία. Η προσθήκη 0,5 ml διαλύματος 2% προκαΐνης ή λιδοκαινης περιορίζει 

τον πόνο της ενδομυϊκής χορήγησης. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι η χρήση του Na2EDTA αντενδείκνυται, διότι προκαλεί 

υπασβεστιαιμία. 

3. d-Πενικιλλαμίνη ή ββ-διμεθυλοκυστεΐνη 

Μηχανισμός δράσης: Η d-πενικιλλαμίνη είναι ο μόνος χηλικός παράγων που μπορεί να 
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χορηγηθεί από του στόματος για την κινητοποίηση του μολύβδου των οστών. Φαίνεται να 

είναι λιγότερο αποτελεσματικό στην απέκκριση του μολύβδου από τα ούρα από το 

CaNa2EDTA. 

Ως προς τη δοσολογία, ακολουθείται το εξής σχήμα: 

Αρχικά, χορηγείται το 1/4 της δόσης (20-40 mg/Kg*^v ημέρα) ώστε να μειωθεί το 

ενδεχόμενο εμφανίσεως ανεπιθύμητων ενεργειών, στη συνέχεια δε χορηγείται αυξημένη 

δόση για 3-4 εβδομάδες. Η d-πενικιλλαμίνη χορηγείται από του στόματος σε 4 διηρημένες 

δόσεις, 2 ώρες πριν από τα γεύματα. Αντένδειξη χορήγησης αποτελεί η υπερευαισθησία του 

ατόμου στην πενικιλλίνη. 

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες είναι οι ίδιες με τις εμφανιζόμενες επί υπερευαισθησίας στην 

πενικιλλίνη και περιλαμβάνουν ερύθημα, λευκοπενία, ανορεξία, ναυτία, εμετό, ηωσινοφιλία, 

πρωτεϊνουρία, πυρετό, ελαττωμένα αντανακλαστικά και σπάνια αυτοάνοση αιμολυτική 

αναιμία, σύνδρομο Stevens-Johnson και νεφροτοξικότητα. 

4. Παράγωγα του BAL που χορηγούνται από τον στόματος. 

Τα 2,3-διμερκαπτο-Ι-προπανοσουλφονικό οξύ (DMPS) και διμερκαπτοηλεκτρικό οξύ 

(DMSA) είναι υδατοδιαλυτά παράγωγα τον BAL που χορηγούνται από τον στόματος. 

Εργασίες σε πειραματόζωα έχουν καταδείξει ότι το DMSA και το DMPS είναι 

λιγότερο τοξικά και αποτελεσματικότερα του BAL, αφού και τα δύο έχουν υψηλότερες 

τιμές LD50 (στους αρουραίους) και ευρύτερους θεραπευτικούς δείκτες, συγκρινόμενα με 

το BAL. To DMSA θεωρείται το λιγότερο τοξικό από τα δύο παράγωγα. 

Η χορήγηση 30 mg/Kg* DMSA σε 3 διηρημένες δόσεις την ημέρα για 5 ημέρες σε 

18 ασθενείς βρέθηκε να έχει ως αποτέλεσμα τη μείωση των συγκεντρώσεων μολύβδου 

στο αίμα κατά 72,5%. 

Στις ΗΠΑ σήμερα οι δηλητηριάσεις με Pb αντιμετωπίζονται συνήθως με DMSA, το ίδιο 

δε αντίδοτο χρησιμοποιείται ακόμη και σε περιπτώσεις δηλητηριάσεων με άλλα βαρέα 

μέταλλα (As, Hg, κ.λπ.). Ιδιαίτερα διαδεδομένη είναι η χρήση του στα παιδιά. 

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες, κατά την εφαρμογή του, είναι σπάνιες, βασικά δε 

περιλαμβάνουν αύξηση του Zn στα ούρα και μείωση του ιδίου ιχνοστοιχείου στο πλάσμα, 

καθώς και παροδική αύξηση της SGPT στον ορό. Αναφέρθηκαν ακόμη ναυτία, εμετός και 

εξανθήματα (στο 4% των ασθενών). 

To DMSA (Chemet) συνιστάται όταν οι συγκεντρώσεις του Pb στο αίμα είναι > 45 μg/ dl. 

Στα παιδιά χορηγείται σε δόσεις 10 mg/Kg* (από του στόματος) κάθε 8 ώρες, επί 5 ημέρες. 

Στη συνέχεια, η δόση μειώνεται σε 10 mg/kg* κάθε 10 ώρες, για τις επόμενες 14 ημέρες. Η 

θεραπεία συνήθως διαρκεί 19 ημέρες και επαναλαμβάνεται μετά από 2 εβδομάδες, αν τα 

επίπεδα Pb έχουν παραμείνει υψηλά. Σήμερα θεωρείται ότι το DMSA είναι το πιο 

αποτελεσματικό αντίδοτο και ότι στο μέλλον θα αντικαταστήσει με βεβαιότητα και τα άλλα. 

 

2. ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ (Hg) 

Ο υδράργυρος- ήταν από πολλές χιλιάδες χρόνια γνωστός στον άνθρωπο. Σχεδόν σε κάθε 

πολιτισμό, σε όλα τα μήκη και πλάτη της γης, γνώριζαν, από πολύ παλαιά, αρκετές από τις 

ιδιότητες του υδραργύρου και υπάρχουν μαρτυρίες ότι τον χρησιμοποιούσαν στη 

βιομηχανική τεχνολογία, καθώς και στην Ιατρική. 

Οι τοξικές επιδράσεις του υδραργύρου σε άτομα επαγγελματικώς εκτεθειμένα σ' αυτόν, 
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ήταν επίσης γνωστές από πολύ παλαιά. Οι δηλητηριάσεις που συνέβησαν πριν από 400 

περίπου χρόνια σε καπελοβιοτεχνίες, καθιέρωσαν τις εκφράσεις: «τρελλός σαν καπελοποιός» 

και «τρέμει σαν καπελοποιός». 

Κυριότερες από τοξικολογικής πλευράς ενώσεις τον υδραργύρου θεωρούνται: 

Ο στοιχειακός ή μεταλλικός υ δράργυρος (Hg°): Εξάγεται αποκλειστικά από το κιννάβαρι 

(HgS, ερυθρός θειούχος υδράργυρος). Χρησιμοποιείται στη χημική βιομηχανία, στη 

βιομηχανία θερμομέτρων, διακοπτών, καθρεπτών, μανομέτρων, αντλιών Hg, στην 

κατασκευή ραδιοφώνων και ακτινογραφικών λυχνιών. Ακόμη, χρησιμοποιείται για την 

κατασκευή επιστημονικών οργάνων, συσσωρευτών και μετασχηματιστών. Επίσης, στην 

Οδοντιατρική για την παρασκευή αμαλγαμάτων με χαλκό, άργυρο, κασσίτερο ή χρυσό, 

καθώς και στην παρασκευή «καλάϊ» που περιέχει υδράργυρο, κασσίτερο και μόλυβδο. Η 

μεγαλύτερη όμως χρήση φαίνεται ότι γίνεται στις ηλεκτρολυτικές συσκευές παραγωγής 

χλωρίου. 

Δηλητηριάσεις με μεταλλικό Hg μπορεί να συμβούν σε ορυχεία Hg, όπως επίσης και κατά 

τη χρησιμοποίηση του στη βιομηχανία, σε εργαστήρια από θραύση οργάνων που περιέχουν 

Hg, σε οδοντιατρεία, χειρουργεία κ.λπ. Ο κίνδυνος προέρχεται από το γεγονός ότι το 

μέταλλο εξαχνώνεται στη θερμοκρασία του δωματίου και εύκολα εισπνέεται 

Τόσο ο υδράργυρος, όσο και τα διάφορα άλατα του, χρησιμοποιούνται ευρύτατα ως κατα-

λύτες (π.χ. HgCl2 για την κατασκευή χρωστικών υλών και βαφών (HgS), για την κατεργασία 

δερμάτων και τριχών, καθώς και στην παρασκευή οδοντιατρικών κόνεων και αλοιφών. Τα 

οξείδια του υδραργύρου χρησιμοποιούνται στην κατασκευή μπαταριών για ρολόγια και για 

ακουστικά βαρηκοΐας. Επιπλέον, άλατα υδραργύρου χρησιμοποιούνται στην επιχρύσωση, 

επαργύρωση, κασσιτέρωση, ορειχάλκωση κ.λπ. 

Οι   οργανικές   ενώσεις  του  υδραργύρου οι οποίες εμφανίζουν ιδιαίτερο τοξικολογικό 

ενδιαφέρον είναι οι εξής: 

Aλκυλ-Hg-παράγωγα (R-Hg
+
): Εδώ ανήκουν ο μεθυλ- και αιθυλ-υδράργυρος, παράγωγα 

τα οποία με τη μορφή αλάτων (χλωριούχων) χρησιμοποιούνται ως μυκητοκτόνα. Ο μεθυλ-

υδράργυρος είναι σημαντικός ρυπαντής του περιβάλλοντος και παρεμβαίνει στην τροφική 

άλυσο. 

Aρυλ-Hg-παράγωγα (R-C6H5-Hg
+
): Ο φαινυλοξεικός-Hg και ο νιτρικός φαινυλ-Hg 

χρησιμοποιούνται στη γεωργία ως μυκητοκτόνα, ζιζανιοκτόνα και σποριοκτόνα. 

Αλκοξυ-αλκυλο-Ηξ-παράγωγα (R-CH2-COR-CH2-Hg
+
): Εχρησιμοποιούντο παλαιότερα στη 

θεραπευτική ως διουρητικά και μερικές από τις ενώσεις αυτής της κατηγορίας στη γεωργία 

ως μυκητοκτόνα (π.χ. μεθοξυ-αιθυλ-οξεικός-Hg). 

Η χρήση των περισσοτέρων από τις οργανικές ενώσεις του υδραργύρου στη θεραπευτική 

έχει σήμερα εγκαταλειφθεί, λόγω της τοξικότητας τους. Ωστόσο, ενώσεις όπως ο 

φαινυλοξεικός-Hg, ο νιτρικός-φαινυλ-Hg, το nitromersol, το thiomersal (υδραργυρικό πα-

ράγωγο του θειοσαλικυλικού οξέος), το mercurobutol και το merthiolate χρησιμοποιούνται, 

σε περιορισμένη βεβαίως κλίμακα, ακόμη και σήμερα, ως αντισηπτικά, ακόμη δε σπανιότερα 

σε οφθαλμικά κολλύρια, ως αντισυλληπτικά, κ.λπ. Αντίθετα, σε ευρεία χρήση εξακολουθεί 

να βρίσκεται το mercurochrome (υδραργυ-ρο-διβρωμο-φλουορεσκεΐνη, μερβρωμίνη). 

Αίτια δηλητηριάσεων: Οι δηλητηριάσεις με υδράργυρο είναι δυνατό να είναι τυχαίες, με 

σκοπό την αυτοκτονία ή το έγκλημα. Τέλος, είναι δυνατό να οφείλονται σε επαγγελματική 

έκθεση του ατόμου το οποίο, από τη φύση της εργασίας του, έρχεται σε επαφή με τον 
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υδράργυρο και τις ενώσεις του. 

Μεταξύ των επαγγελματικών νοσημάτων η δηλητηρίαση με υδράργυρο ή με ανόργανες 

ενώσεις του (υδραργυρίαση) είναι σχετικά μικρής συχνότητας σε σχέση με τον αριθμό των 

ατόμων τα οποία εκτίθενται σε αυτές, γεγονός οφειλόμενο στην εφαρμογή προληπτικών 

μέτρων. 

Όπως ήδη αναφέρθηκε, οι εργαζόμενοι σε επαγγέλματα που σχετίζονται με τις πιο πάνω 

εφαρμογές του μεταλλικού Hg°, εύκολα έρχονται σε επαφή με τους ατμούς του που ευχερώς 

απορροφώνται από το αναπνευστικό.  

Τοξικότητα: Ο μεταλλικός υδράργυρος, αυτός καθαυτός, δεν είναι τοξικός, 

λαμβανόμενος από του στόματος και σε σημαντικές ακόμη ποσότητες. Εχρησιμοποιείτο 

άλλωστε παλαιότερα σε περιπτώσεις εντερικής απόφραξης. Αντίθετα, ο υδράργυρος σε 

λεπτότατο καταμερισμό υπό μορφή σκόνης, αλοιφής κ.λπ., είναι αρκετά τοξικός, όπως 

επίσης οι ατμοί του, η τοξικότητα των οποίων αυξάνεται με τη θερμοκρασία. 

Από τις οργανικές, τέλος, ενώσεις του υδραργύρου μόνο τα αρυλ-Hg και αλκοξυ-αλκυλ-

Hg παράγωγα έχουν τοξικότητα ανάλογη με αυτήν των ανόργανων ενώσεων του Hg
2+

. 

Οργανικές ενώσεις του υδραργύρου που χρησιμοποιούνται ως συντηρητικά σε οφθαλμικά 

σκευάσματα και ως αντισηπτικά του δέρματος, μπορεί να επιφέρουν το θάνατο σε δόσεις 2-4 

φορές μεγαλύτερες αυτών των διαλυτών ανόργανων αλάτων του υδραργύρου.  

Τοξικοκινητική: Απορρόφηση: Στοιχειακού υδραργύρου: Η μορφή αυτή απορροφάται 

ευχερώς από το αναπνευστικό (περίπου 80%), ενώ από το γαστρεντερικό η απορρόφηση 

είναι αμελητέα (περίπου 0,01%). Από του δέρματος απορροφάται πολύ εύκολα, ιδιαίτερα 

από τα σημεία εκείνα στα οποία υπάρχουν πολλοί σμηγματογόνοι αδένες, με αποτέλεσμα να 

είναι πιθανή ακόμη και η εμφάνιση τοξικής δράσης. 

Ανόργανων ενώσεων του υδραργύρου: Απορροφώνται δύσκολα από το αναπνευστικό με 

τη μορφή σωματιδίων που αιωρούνται στον αέρα του εργασιακού περιβάλλοντος, ενώ 

ευκολότερη είναι η απορρόφηση από το γαστρεντερικό (7-15%). Τέλος ευχερέστερα 

απορροφώνται από του δέρματος. 

Οργανικών ενώσεων του υδραργύρου: Ο μεθυλ-υδράργυρος απορροφάται σχεδόν πλήρως 

από το γαστρεντερικό (περίπου 90%), ενώ σε μικρότερο ποσοστό απορροφάται ο φαινυλ-

υδράργυρος. Η απορρόφηση των ενώσεων αυτών από του δέρματος είναι επίσης δυνατή. 

Τέλος, οι οργανικές ενώσεις του Hg απορροφώνται πιθανότατα και από το αναπνευστικό. 

Κατανομή: Ο υδράργυρος που κυκλοφορεί στο αίμα, βρίσκεται σε μικρή αναλογία στο 

πλάσμα και σε μεγαλύτερη στα ερυθρά αιμοσφαίρια. Μέρος του απορροφηθέντος 

υδραργύρου εντοπίζεται στους νεφρούς, στο ήπαρ, στο παχύ έντερο, στο σπλήνα, στον 

εγκέφαλο, στα οστά κ.λπ. 

Απέκκριση: Στοιχειακού υδραργύρου: Απεκκρίνεται κυρίως στα ούρα και στα κόπρανα. 

Ένα πολύ μικρό ποσοστό απεκκρίνεται και από τους πνεύμονες. 

Ανόργανων ενώσεων του υδραργύρου: Απεκκρίνονται στα ούρα, τα κόπρανα και σε μικρές 

συγκεντρώσεις στο σίελο και τον ιδρώτα. 

Οργανικών ενώσεων του υδραργύρου: Η κυρία οδός απέκκρισης του μεθυλ-υδραργύρου 

είναι η χολή, μέσω της οποίας μεταφέρεται στο έντερο, σημείο από το οποίο και 

επαναπορροφάται, σχεδόν εξ ολοκλήρου, μέσω της εντεροηπατικής κυκλοφορίας 

Τοξική δράση: Η τοξική δράση του υδραργύρου εξαρτάται από τη μορφή του. 

Ιόντα Hg
+
, Hg

2+
, ανόργανος Hg: Τα ιόντα υδραργύρου προκαλούν καθίζηση των 
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πρωτεϊνών των κυττάρων και αναστολή της ενζυμικής δραστικότητας διαφόρων ενζυμικών 

συστημάτων, όπως αυτών των μιτοχονδρίων και των μικροσωματίων. Το κύτταρο οδηγείται 

έτσι σε νέκρωση. Τα ιόντα υδραργύρου δεσμεύουν τις σουλφυδρυλικές, τις φωσφορικές, τις 

καρβοξυλικές, τις αμιδικές και τις αμινοομάδες των ενζύμων και των πρωτεϊνών. 

Οι ενώσεις του υδραργύρου δεν δρουν εκλεκτικά σε ορισμένα ένζυμα. Στόχος δράσης 

τους είναι η κυτταρική μεμβράνη, λόγω των σουλφυδρυλομάδων που συμμετέχουν στη δομή 

της. Η επίδραση του υδραργύρου στο σύστημα Νa
+
-Κ

+
-ΑΤΡάσης προκαλεί μεταβολές στην 

εξωκυττάριο και ενδοκυττάριο συγκέντρωση των ιόντων. 

Επίδραση στο γαστρεντερικό. Η λήψη ανόργανων ενώσεων του Hg από του στόματος 

προκαλεί σοβαρή νέκρωση του βλεννογόνου του γαστρεντερικού. 

Επίδραση στους νεφρούς: Οι νεφροί είναι το κύριο όργανο-στόχος των ανόργανων 

ενώσεων του Hg, ενώ αντίθετα ο στοιχειακός Hg ή οι οργανικές ενώσεις του Hg σπανίως 

προκαλούν νεφρική δυσλειτουργία.  

Στοιχειακός υδράργυρος και οργανοϋδραργυρικές ενώσεις. Επίδραση στο ΚΝΣ: Ο στοι-

χειακός Hg και ο μεθυλ-υδράργυρος επιδρούν κυρίως στο ΚΝΣ. Προκαλούν αλλοιώσεις στον 

αιματοεγκεφαλικό φραγμό και εξαγγείωση των πρωτεϊνών του πλάσματος, όπως επίσης 

εκφυλιστικές αλλοιώσεις των αισθητικών νεύρων σε μεγαλύτερο βαθμό από αυτές των 

κινητικών, πιθανόν λόγω διαταραχής του κυτταρικού μεταβολισμού. Βλάβες προκαλούνται 

επίσης στην παρεγκεφαλίδα, στα κύτταρα του μετωπιαίου κέρατος του εγκεφάλου και στο 

μυελώδες έλυτρο του νευρίτη. 

Επίδραση στο γαστρεντερικό:  Οι οργανικές ενώσεις του Hg μπορεί να προκαλέσουν 

ηπίου βαθμού γαστρεντερικό ερεθισμό. 

Επίδραση στο αναπνευστικό: Οι βλάβες που προκαλούνται στο αναπνευστικό οφείλονται 

κυρίως στην εισπνοή στοιχειακού Hg. Η οξεία έκθεση προκαλεί εξιδρωματική «φλεγμονή» 

και οίδημα 

των κυψελίδων και του διαμέσου ιστού. Η απόφραξη η οποία οφείλεται στην «απολέπιση» 

του βρογχικού επιθηλίου έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση σοβαρών διαταραχών στον 

αερισμό των πνευμόνων, καθώς και υποξαιμία. Οι παθολογοανατομικές βλάβες 

περιλαμβάνουν διάταση των κυψελίδων η οποία οφείλεται σε ρήξη του διαφράγματος, 

μεσοπνευμόνιο εμφύσημα, πνευματοκήλη και πνευμονοθώρακα. 

Κλινική εικόνα: Η δηλητηρίαση με ενώσεις του υδραργύρου μπορεί να είναι οξεία, 

υποξεία ή χρονιά. 

Χρονία δηλητηρίαση: Η χρονία δηλητηρίαση είναι σχεδόν πάντοτε επαγγελματικής 

αιτιολογίας, εμφανίζει δε δύο κυρίως ομάδες συμπτωμάτων, από το νευρικό σύστημα, επί 

εισπνοής ατμών ή υδραργυροβριθούς σκόνης και από το γαστρεντερικό σύστημα, επί 

εισρόφησης ή κατάποσης υδραργυροβριθούς σκόνης. 

Εκδηλώσεις από το γαστρεντερικό: Το πιο συνηθισμένο και σχετικά πρώιμο σύμπτωμα 

αποτελεί η χρονία στοματίτις η οποία εμφανίζεται αρχικά ως κοινή ουλίτις.  

Από το γαστρεντερικό παρατηρούνται κατά αραιά χρονικά διαστήματα κρίσεις διαρροϊκής 

οξείας εντερίτιδος οι οποίες είναι ιδιαίτερα έκδηλες σε περιόδους εντονότερης δηλητηρίασης, 

καθώς και μετά την επιστροφή στη συνήθη εργασία, από πολυήμερη άδεια. 

Παρόμοιες κρίσεις, αλλά μικρής έντασης, είναι και αυτές που παρατηρούνται την πρώτη 

ημέρα της εβδομάδος μετά τη διήμερη εβδομαδιαία ανάπαυση, γνωστές ως «διάρροιες της 

Δευτέρας». 
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Εκδηλώσεις από το νευρικό σύστημα: Οι διαταραχές από το νευρικό σύστημα είναι 

ποικίλες με προεξάρχοντα συμπτώματα τις διαταραχές του ψυχισμού ή νευροψυχιατρικές 

διαταραχές και τον τρόμο. Οι βλάβες αφορούν κυρίως το ραβδωτό σώμα, τον υποθάλαμο, 

τον ερυθρό πυρήνα, το σώμα του Luys και το έξω γονατώδες σώμα, οι δε παραλύσεις είναι 

αποτέλεσμα νευρίτιδας, τοξικής ή δευτεροπαθούς, από διαταραχές του μεταβολισμού των 

βιταμινών του συμπλέγματος Β. Οι βλάβες αποδίδονται στη δράση του μετάλλου στις 

δομικές πρωτεΐνες των κυττάρων με αποτέλεσμα την εγκατάσταση εκφυλιστικών 

αλλοιώσεων. 

Το άτομο γίνεται ευσυγκίνητο και ευερέθιστο, παραπονείται για αϋπνία, κεφαλαλγία, 

ιλίγγους, ανορεξία και απίσχναση, η εν λόγω δε κατάσταση καταλήγει τελικά σε ψυχωσικό 

άγχος ή και σχιζοειδές σύνδρομο. 

Ο υδραργυρικός τρόμος (Hatter shakes) σχεδόν ακολουθεί τις διαταραχές του ψυχισμού ή 

τις νευροψυχιατρικές διαταραχές που προαναφέρθηκαν και εμφανίζεται υπό μορφή μικρών 

συσπάσεων, ιδιαίτερα εμφανών κατά το πρόσωπο και τα χείλη. Σύμφωνα με ορισμένους 

ερευνητές, το ποσοστό εμφάνισης του τρόμου εξαρτάται, αφενός μεν από τη χρονική 

διάρκεια, κατά την οποία το άτομο εργάζεται, αφετέρου δε από την πυκνότητα του 

υδραργύρου.  

Θεραπεία: Σε οξεία δηλητηρίαση : 

- Επείγοντα μέτρα: Απομάκρυνση του δηλητηρίου με πρόκληση εμετού ή με πλύση 

στομάχου και στη συνέχεια χορήγηση καθαρτικού. 

- Αντίδοτα: Χορηγούνται ειδικά αντίδοτα, όπως η διμερκαπρόλη ή η πενικιλλαμίνη που 

σχηματίζουν με τον υδράργυρο ευδιάλυτα σύμπλοκα, αποβαλλόμενα δια των ούρων. 

Διμερκαπρόλη (BAL): Χρησιμοποιείται σε βαρείες δηλητηριάσεις με ανόργανες ενώσεις 

του Hg, ενώ η αποτελεσματικότητα της σε δηλητηριάσεις με οργανικές ενώσεις του Hg 

αμφισβητείται. Ωστόσο, θα πρέπει να χορηγείται σε οξείες δηλητηριάσεις με αρυλ-

υδράργυρο. 

Το αντίδοτο δεν μπορεί να χορηγηθεί από του στόματος. Χορηγείται αρχικώς ενδομυϊκώς 

σε δόσεις 3-5 mg/kg*, κάθε 4 ώρες, επί 2 ημέρες, στη συνέχεια σε δόσεις 2,5-3 mg/kg* κάθε 

6 ώρες, για 2 ημέρες, και κατόπιν σε δόσεις 2,5-3 mg/kg*, κάθε 12 ώρες, για 7 ημέρες. Κατά 

τα πρώτα 15-20' από τη χορήγηση του παρατηρείται αύξηση της συστολικής και διαστολικής 

πίεσης, ταχυκαρδία, κεφαλαλγία, εμετός. Τα συμπτώματα υποχωρούν μέσα στις επόμενες 2 

ώρες. Αντενδείκνυται η χορήγηση σε άτομα με ηπατικά νοσήματα, σε άτομα με έλλειψη G-6-

PD, καθώς και σε άτομα που βρίσκονται σε θεραπεία με ενώσεις Fe. Αντίθετα, συνιστάται σε 

άτομα αλλεργικά στην πενικιλλίνη και σε άτομα με νεφρική ανεπάρκεια. 

Η αιμοδιύλιση επιταχύνει την απομάκρυνση του συμπλόκου υδραργύρου-BAL. 

Πρέπει, τέλος, να γραφεί ότι σήμερα χρησιμοποιείται με μεγάλη επιτυχία το DMSA 

(υδατοδιαλυτό ανάλογο της διμερκαπρόλης) το οποίο είναι ασφαλές, χορηγείται εύκολα από 

του στόματος και αποδεικνύεται αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση των δηλητηριάσεων 

από βαρέα μέταλλα. Περισσότερα στοιχεία για το αντίδοτο αυτό έχουν ήδη δοθεί στη 

μονογραφία του μολύβδου. 

Πενικιλλαμίνη. Χρησιμοποιείται σε ελαφρότερες δηλητηριάσεις με ανόργανες ενώσεις του 

Hg, αλλά και με μεταλλικό Hg. Έχει το πλεονέκτημα ότι μπορεί να χορηγηθεί από του 

στόματος. Η συνήθης δόση είναι 250-500 mg, κάθε 6 ώρες, επί 10-14 ημέρες. Συνήθεις 

παρενέργειες από τη χρήση της είναι αντιδράσεις υπερευαισθησίας, νεφροτοξικότης, αναιμία, 
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λευκοπενία, θρομβοκυτοπενία. Απαραίτητος θεωρείται ο έλεγχος της νεφρικής λειτουργίας. 

Δεν πρέπει να χορηγείται σε άτομα αλλεργικά στην πενικιλλίνη. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι το BAL και η πενικιλλαμίνη δεν έχουν επίδραση στις 

νευρολογικές διαταραχές που οφείλονται σε δηλητηριάσεις με αλκυλ-υδραργυρικές ενώσεις. 

Γενικά μέτρα. Περιλαμβάνουν: 

- Αντιμετώπιση της ανουρίας και του shock. 

- Ενδοσκόπηση, για τη διαπίστωση στενώσεων στη γαστρεντερική οδό. Η χορήγηση 15-

22,5 mg νεοστιγμίνης την ημέρα και 2-3 mg ατροπίνης (για την ενίσχυση της μουσκαρινικής 

διέγερσης) σε διηρεμένες δόσεις, αυξάνει τη μυϊκή ισχύ σε προχωρημένα στάδια 

δηλητηρίασης με αλκυλ-υδραργυρικές ενώσεις. 

      Σε χρονιά δηλητηρίαση, συνιστώνται: 

- Απομάκρυνση του ατόμου από το ρυπασμένο χώρο. 

- Χορήγηση διμερκαπρόλης. 

- Αντιμετώπιση της ολιγουρίας. 

- Παρεντερική διατροφή. 

 

3. ΑΡΓΙΛΙΟ (ΑΙ) 

Το αργίλιο (κοινώς αλουμίνιο) είναι το τρίτο μετά το οξυγόνο και το πυρίτιο διαδεδομένο 

στοιχείο στη φύση, υπολογίζεται δε ότι αποτελεί το 8% του φλοιού της γης. Δεν απαντάται 

ελεύθερο στη φύση, αλλά με τη μορφή ορυκτών από τα οποία και εξάγεται. 

Ορυκτά του αργιλίου είναι ο βωξίτης, ο κρυόλιθος, η άργιλος, κ.λπ. Απαντά, επίσης, ως 

καθαρό κρυσταλλικό ΑΙ2Ο3, σε ποικίλες μορφές, όπως το κορούνδιο (άχρωμο), το ρουβίνιο 

(ερυθρό), ο σάπφειρος (κυανός) και η σμύριδα (μαζί με οξείδιο του σιδήρου). 

Οι κυριότερες, από τοξικολογικής άποψης, ενώσεις τον αργιλίου θεωρούνται: 

Το οξείδιο τον αργιλίου (Al2O3) ή αλουμίνα, σκόνη λευκή, άμορφη, αδιάλυτη στο ύδωρ και 

αρκετά δύστηκτη. 

Το υδροξείδιο τον αργιλίου [Al(OH)3] το οποίο λαμβάνεται με καταβύθιση άλατος του 

αργιλίου με αμμωνία, ως λευκή πηκτωματώδης μάζα, ευδιάλυτη στα οξέα όπως και στα 

ΚΟΗ και NaOH. To πηκτωματώδες ίζημα του υδροξειδίου του αργιλίου έχει την ιδιότητα να 

καταβυθίζει πολλές χρωστικές ουσίες από τα διαλύματα τους, σχηματίζοντας έγχρωμες 

αδιάλυτες ενώσεις. 

Το χλωριούχο αργίλιο (AlCl3) είναι μάζα λευκή, αρκετά υγροσκοπική η οποία 

αποσυντίθεται παρουσία ατμοσφαιρικού αέρος, εκλύοντας υδροχλώριο. 

Το θειικό αργίλιο [Al2(SO4)]3 χρησιμοποιείται στη βαφική ως πρόστυμμα και για το 

«κολλάρισμα» του χαρτιού. 

Η στυπτηρία με κάλιο [KAl(SO4)2 12H2O], είναι η σημαντικότερη των στυπτηριών. 

Κρυσταλλώνεται σε μεγάλα κανονικά οκτάεδρα και είναι ευδιάλυτη στο ύδωρ. 

Χρησιμοποιείται ως προσθετικό των τροφίμων. 

Το οξεικό αργίλιο είναι άλας ουδέτερο, ανευρισκόμενο μόνο με τη μορφή διαλύματος. 

Χρησιμοποιείται στη βαφική ως πρόστυμμα και στην ιατρική ως αντιφλογιστικό και 

στυπτικό. 

Το φωσφορούχο αργίλιο χρησιμοποιείται ως παρασιτοκτόνο. 
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Αίτια δηλητηριάσεων: Οι οξείες δηλητηριάσεις με αργίλιο είναι σπάνιες, λόγω της 

ιδιάζουσας στυπτικής γεύσης των διαφόρων αλάτων του μετάλλου που το καθιστούν 

αντιληπτό και της εμετικής τους ιδιότητος, αν και η τελευταία δεν είναι αρκετά έντονη. 

Μεγάλες συζητήσεις έχουν γίνει όσον αφορά την τοξικότητα ή μη του μεταλλικού 

αργιλίου το οποίο χρησιμοποιείται ευρύτατα στην κατασκευή μαγειρικών σκευών. Ο 

κίνδυνος όμως δηλητηρίασης από αργίλιο, κατά την κατανάλωση τροφίμων που παρα-

σκευάστηκαν σε τέτοιου είδους μαγειρικά σκεύη, είναι ελάχιστος έως ανύπαρκτος. 

Οι οξείες δηλητηριάσεις οι οποίες από παλαιότερα έχουν περιγραφεί, οφείλοντο στην 

στυπτηρία η οποία κατά λάθος ελαμβάνετο σε μεγάλη δόση αντί άλλου φαρμάκου. 

Ανεπιθύμητες ενέργειες, εξάλλου, σε χρονίως εκτεθειμένα, σε σκόνη αργιλίου, άτομα δεν 

είναι πιθανές και συζητούνται σήμερα ευρέως στη διεθνή βιβλιογραφία. 

Τέλος, δηλητηριάσεις με σκοπό την αυτοκτονία ή το έγκλημα δεν αναφέρονται στη 

βιβλιογραφία. 

Τοξικοκινητική: Το αργίλιο απορροφάται κυρίως από τους πνεύμονες και σε ελάχιστο 

ποσοστό από το γαστρεντερικό, μετά δε την απορρόφηση του βρίσκεται στο αίμα 

συνδεδεμένο με πρωτεΐνες (σε ποσοστό 50%) και κυρίως αλβουμίνη και τρανσφερρίνη. 

Τοξικότητα - Τοξική δράση: Από τα άλατα του αργιλίου, τα δυσδιάλυτα ή αδιάλυτα 

άλατα του ΑΙ φαίνεται ότι δεν είναι τοξικά.. Αντίθετα, τα διαλυτά άλατα του αργιλίου έχουν 

σημαντική τοξικότητα. 

Μικρές ποσότητες αργιλίου οι οποίες κυμαίνονται από 10-100 mg ημερησίως, 

προσλαμβάνονται με τις τροφές και κυρίως με το κρέας, τα δημητριακά, τα γαλακτοκομικά 

προϊόντα και τα ψάρια, τρόφιμα στα οποία περιέχεται σε μεγάλες συγκεντρώσεις. Οι πο-

σότητες αυτές δεν επηρεαζόταν το μεταβολισμό άλλων ουσιών και ιδιαίτερα του φωσφόρου, 

στον οποίο, το αργίλιο φαίνεται ότι ασκεί κάποια εκλεκτική δράση. 

Κατά τη θεραπευτική χορήγηση αντιοξίνων σκευασμάτων που περιέχουν αργίλιο, έχει 

παρατηρηθεί αύξηση της απορρόφησης του μετάλλου από το έντερο, σε περιπτώσεις δε 

παιδιών με νεφρική ανεπάρκεια, αύξηση της ευαισθησίας τους προς τα φάρμακα αυτά. 

Ιδιαίτερα ευαίσθητα είναι παιδιά με αζωθαιμία, νεογνά στα οποία χορηγούνται ενδοφλεβίως 

διαλύματα τα οποία έχουν παρασκευασθεί με ύδωρ που έχει ρυπανθεί με αργίλιο και 

ουραιμικά νεογνά τα οποία διατρέφονται με γάλα, σε σκόνη, υψηλής περιεκτικότητας σε 

αργίλιο. 

Η εναπόθεση αργιλίου στα οστά παρεμποδίζει την ενσωμάτωση του ασβεστίου στο 

οστεοειδές με αποτέλεσμα την πρόκληση οστεομαλάκυνσης και την αύξηση των επιπέδων 

ασβεστίου του ορού, αύξηση η οποία με τη σειρά της αναστέλλει την απελευθέρωση της 

παραθυρεοειδούς ορμόνης. Η άθροιση αργιλίου στα οστά φαίνεται ότι μειώνει τη θετική 

επίδραση της βιταμίνης D στην ουραιμική οστεοδυστροφία. 

Το αργίλιο μπορεί, επιπλέον, να αποτελεί και έναν από τους αιτιολογικούς παράγοντες 

στην αναιμία που παρατηρείται σε χρονία νεφρική ανεπάρκεια, όπως επίσης πιστεύεται ότι 

μειώνει την απορρόφηση της χοληστερόλης, σχηματίζοντας σύμπλοκο με την πηκτίνη η 

οποία συνδέει τα λίπη με μη απορροφούμενες φυτικές ίνες. 

Το αργίλιο μεταβάλλει επίσης την κινητικότητα του γαστρεντερικού σωλήνας 

αναστέλλοντας τη δράση της ακετυλοχολίνης στο έντερο, δράση η οποία ίσως εξηγεί και την 

προκαλούμενη δυσκοιλιότητα από αντιόξινα σκευάσματα που περιέχουν αργίλιο. 

Ορισμένοι ασθενείς με χρονία νεφρική ανεπάρκεια που υποβάλλονται σε αιμοκάθαρση 
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και δεν μπορούν να απομακρύνουν το αργίλιο, λόγω ουραιμίας, απορροφούν σε μεγάλο 

ποσοστό αργίλιο με μηχανισμούς που παραμένουν άγνωστοι. Στις περιπτώσεις αυτές, είναι 

δυνατόν, οι άρρωστοι αυτοί να εμφανίσουν, μετά από 3-7 χρόνια αιμοδιύλισης, νευρολογικό 

σύνδρομο το οποίο μπορεί και να οφείλεται σε δηλητηρίαση με αργίλιο, από το περιεχόμενο, 

στο νερό που χρησιμοποιείται για την παρασκευή του υγρού αιμοδιύλισης, μέταλλο. Στα 

άτομα αυτά η συγκέντρωση αργιλίου στον εγκέφαλο, στους μυς και στα οστά είναι 

αυξημένη. 

Τέλος, το ενδιαφέρον των ερευνητών έχει στραφεί στο ρόλο του αργιλίου στην 

παθογένεια της νόσου Alzheimer (πρόωρης γεροντικής άνοιας). Η έγχυση αργιλίου στο 

εγκεφαλονωτιαίο υγρό πειραματόζωων, έχει βρεθεί ότι προκαλεί προοδευτική εγκεφαλοπά-

θεια και εκφυλιστικές αλλοιώσεις των νευρικών ινών παρόμοιες μ'αυτές που παρατηρούνται 

σε άτομα με νόσο Alzheimer. Τα ευρήματα όμως αυτά είναι ανοιχτά σε συζήτηση, αφού, 

εκτός του γεγονότος ότι παραμένει ανεξήγητη η εμφάνιση ευαισθησίας στο αργίλιο, σε 

ορισμένα μόνο άτομα, έχει επί πλέον, παρατηρηθεί ότι οι μικροσκοπικές αλλοιώσεις του 

εγκεφάλου που παρατηρούνται σε ασθενείς με νόσο του Alzheimer λείπουν στα άτομα που 

πάσχουν από «άνοια εξ αιμοδιύλησης». Στη νόσο του Alzheimer άλλωστε, το αργίλιο 

φαίνεται να συγκεντρώνεται στο κυτταρόπλασμα, ενώ στην «άνοια εξ αιμοδιύλισης», στον 

πυρήνα του κυττάρου. Επιπλέον, στη νόσο του Alzheimer τα επίπεδα αργιλίου στον 

εγκέφαλο, στο εγκεφαλονωτιαίο υγρό και στον ορό μπορεί να είναι φυσιολογικά. Πρέπει 

ακόμη να γραφεί ότι η συσσώρευση αργιλίου στον εγκέφαλο σχετίζεται με την πρόκληση 

πλαγίας μυελοδυστροφικής σκλήρυνσης. 

Τέλος, η χρήση αλάτων του αργιλίου στην παρασκευή εμβολίων μπορεί να προκαλέσει 

κοκκιωματώδεις αντιδράσεις, στα σημεία των ενέσεων. 

Κλινική εικόνα: Οι δηλητηριάσεις με αργίλιο είναι δυνατό να είναι οξείες ή χρόνιες. 

Η οξεία δηλητηρίαση, η οποία, όπως αναφέρθηκε, είναι πολύ σπανία, εκδηλώνεται με 

αίσθημα οξυτάτου άλγους στην στοματική κοιλότητα, το φάρυγγα και το στόμαχο, εμετούς, 

διαρροϊκές κενώσεις, σφοδρούς κολικούς, αίσθημα γενικής κακουχίας, καταβολής των 

δυνάμεων, κ.λπ. 

Η χ ρ ο ν ί α δηλητηρίαση αμφισβητείται από πολλούς ερευνητές. Σε ολιγάριθμες σχετικά 

εργασίες που έγιναν στο θέμα αυτό, τόσο σε ανθρώπους, όσο και σε πειραματόζωα, μετά από 

χορήγηση αργιλίου με την' τροφή δεν διαπιστώθηκε κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια. 

Κλινικά, εξάλλου, ουδέν σύμπτωμα παρατηρήθηκε σε ασθενείς οι οποίοι ελάμβαναν για 

μεγάλο χρονικό διάστημα 16g Al(OH)3 ημερησίως για θεραπευτικούς σκοπούς. Παρόλα 

αυτά όμως, σήμερα υποστηρίζεται ότι χρονία δηλητηρίαση μπορεί να εμφανισθεί σε άτομα 

επαγγελματικώς εκτεθειμένα στη σκόνη αργιλίου ή σε ασθενείς με χρονία νεφρική 

ανεπάρκεια. 

Στην πρώτη περίπτωση, η χρονία εισπνοή σκόνης αργιλίου μπορεί να προκαλέσει 

προοδευτικά, βαρείες αλλοιώσεις των πνευμόνων ή μια μορφή πνευμονικής ίνωσης, γνωστής 

ως «νόσου τον Shaver». Οι αλλοιώσεις αυτές των πνευμόνων διαπιστώθηκαν κατά τον 

ακτινοσκοπικό έλεγχο του θώρακος 1000 και πλέον εργατών, σε ποσοστό 3,5% των 

εκτεθειμένων σε βωξίτη και 4,9% των εκτεθειμένων σε Al2O3 και κρυόλιθο. 

Στη δεύτερη περίπτωση, σε ασθενείς με χρονία νεφρική ανεπάρκεια που υποβάλλονται σε 

αιμοδιΰλιση έχει παρατηρηθεί η προοδευτική εγκατάσταση ενός νευρολογικού συνδρόμου το 

οποίο καταλήγει θανατηφόρα. Τα αρχικά συμπτώματα με τα οποία εκδηλώνεται το σύνδρομο 
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αυτό περιλαμβάνουν διαταραχές της ομιλίας, σπασμούς, ιδιαίτερα κλονικούς, άνοια. Ακόμη, 

μπορεί να παρατηρηθούν άλγος στα οστά, παθολογικά κατάγματα, γενικευμένη μυοπάθεια. 

Συμπτώματα, τέλος, από το δέρμα είναι δυνατό να εμφανισθούν σε εργάτες ορισμένων 

αλάτων του αργιλίου οφειλόμενα σε τοπική ερεθιστική ενέργεια. Το πλέον χαρακτηριστικό 

σύμπτωμα στις περιπτώσεις αυτές είναι η ακροαναισθησία που εντοπίζεται κυρίως στα 

δάκτυλα των άκρων χειρών. 

Θεραπεία: Για την αντιμετώπιση της εγκεφαλοπαθείας και της οστεομαλάκυνσης που 

προκαλεί το αργίλιο σε νεφροπαθείς χορηγείται δεσφεροξαμίνη, εφόσον τα επίπεδα αργιλίου 

στον ορό κυμαίνονται από 100-200 μg/ml. Η δεσφεροξαμίνη έχει επίσης χρησιμοποιηθεί στη 

διάγνωση της οστεοδυστροφίας που οφείλεται στο αργίλιο. Η χορήγηση CaNa2EDTA δεν 

θεωρείται εξίσου αποτελεσματική με τη χορήγηση δεσφεροξαμίνης. 

 

4. ΑΡΣΕΝΙΚΟ (As) 

Το αρσενικό ήταν γνωστό από την αρχαιότητα ακόμη, οι δε τοξικές του ιδιότητες 

αναφέρονται από πολλούς αρχαίους συγγραφείς, όπως το Διοσκουρίδη, το Γαληνό και τον 

Πλίνιο. Ο Αριστοτέλης ανέφερε πρώτος τη σανδαράχη, ενώ ο Θεόφραστος τη λέξη αρσενικό. 

Εχρησιμοποιείτο από τους Αρχαίους Αιγυπτίους για τη διακόσμηση των τάφων. Απαντά 

ελεύθερο στη φύση σε μικρές ποσότητες, συνηθέστερα όμως βρίσκεται ενωμένο με τη μορφή 

των θειούχων κυρίως ενώσεων, όπως είναι η ερυθρή και η κίτρινη σανδαράχη. Βρίσκεται 

ακόμη σε ορισμένες ιαματικές πηγές της Γαλλίας, της Ιταλίας και του Τυρόλου. Τέλος, α-

παντά στον ανθρώπινο οργανισμό και ειδικά στο θυρεοειδή αδένα, στον εγκέφαλο, στο θύμο, 

στις τρίχες, στο δέρμα, κ.λπ. 

Το αρσενικό και οι ενώσεις του βρίσκουν ευρείες εφαρμογές στη βιομηχανία, όπως στη 

βιομηχανία των χρωμάτων και στην παρασκευή τεχνητών ανθέων, στις απομιμήσεις 

πολυτίμων λίθων και στις τεχνητές ψευδαργυρώσεις. Ακόμη, ως συντηρητικό ξύλων, καθώς 

και στην υαλουργία, στη βυρσοδεψία, στην εριοβιομηχανία ως αποψιλωτικό των φύλλων, 

στην ταρίχευση και συντήρηση δερματίνων ειδών, στην παρασκευή κυνηγετικών ειδών, σε 

ζωοτροφές. To As προστίθεται επίσης, σε μικρές ποσότητες, σε ορισμένα κράματα, 

ορισμένες δε από τις ενώσεις του βρίσκουν σήμερα ευρεία εφαρμογή και στους 

μικροϋπολογιστές και κυρίως σε μικροεξαρτήματα, καθώς και σε διάφορα επιστημονικά 

όργανα. Το αρσενικούχο γάλλιο (GaAs) το οποίο χρησιμοποιείται ως ημιαγωγός τείνει να 

αντικαταστήσει το πυρίτιο σε πολλές εφαρμογές. 

Ένας μεγάλος αριθμός ενώσεων του αρσενικού ε-χρησιμοποιείτο στο παρελθόν στη 

θεραπευτική, στην αντιμετώπιση ασθενειών που οφείλοντο σε πρωτόζωα, έλμινθες, 

αμοιβάδες, σπειροχαίτες (νευροσύφιλη) και τρυπανόσωμα, λόγω της δυνατότητας του 

μετάλλου να διέρχεται τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό. Παλαιότερα εχρησιμοποιείτο επίσης 

ως μυοκτόνο (As2O3), ενώ στην κτηνιατρική ως ανθελμινθικό. Σήμερα, πάντως, οι ενώσεις 

του As έχουν αντικατασταθεί από περισσότερο αποτελεσματικά και λιγότερο τοξικά 

φάρμακα. 

Περιβαλλοντικά στοιχεία: Η ρύπανση του περιβάλλοντος με αρσενικό προέρχεται από τις 

ανθρώπινες δραστηριότητες, όπως είναι η εξόρυξη αρσενικού-χων κοιτασμάτων, η καύση 

του λιθάνθρακας και η χρήση παρασιτοκτόνων που περιέχουν ενώσεις του αρσενικού. Η 
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ρύπανση αυτή είναι ευκολότερο να ελεγχθεί όταν προέρχεται από μεγάλες μονάδες, όπως 

είναι τα μεταλλεία χαλκού ή μονάδες παραγωγής ενεργείας με λιθάνθρακα, παρά όταν 

προέρχεται από διάσπαρτες πηγές, όπως είναι η χρήση παρασιτοκτόνων. 

Η μεταφορά του αρσενικού στο περιβάλλον εξαρτάται κυρίως από την προσροφητική 

ικανότητα του εδάφους, ενώ η μετακίνηση της ιλύος θεωρείται υπεύθυνη για τη μεταφορά 

των υπολειμμάτων του αρσενικού του εδάφους στο βάθος των ωκεανών. Η άργιλος που 

περιέχεται στην ιλύ προσροφά τις ενώσεις του αρσενικού οι οποίες υφίστανται οξείδωση, 

αναγωγή ή μεθυλίωση. Εξάλλου, η μετατροπή των ενώσεων του αρσενικού του εδάφους σε 

πτητικές αλκυλαρσίνες οδηγεί στη μεταφορά του αρσενικού από το έδαφος στον 

ατμοσφαιρικό αέρα. 

Οι συγκεντρώσεις αρσενικού στο νερό είναι πολύ χαμηλότερες από ότι στην ιλύ. Έτσι, 

στη λίμνη Michigan οι συγκεντρώσεις του αρσενικού στο νερό κυμαίνονται από 0,5-2,3 

μg/lit, ενώ στην ιλύ από 7,2-28,8 mg/kg*. 

Η συσσώρευση μεθυλιωμένων ενώσεων του αρσενικού γίνεται με μεγάλη ευκολία και σε 

μεγάλο ποσοστό σε ορισμένους υδροβίους θαλασσίους οργανισμούς. Σε ορισμένα είδη, όπως 

το Daphnia magna και σε ορισμένα φύκη, το αρσενικό βρίσκεται υπό τη μορφή αρσενικικών 

αναλόγων των φωσφολιπιδίων, γεγονός το οποίο υποδηλώνει τη λανθασμένη συσσώρευση 

και χρήση των αρσενικικών στη θέση των φωσφορικών. θαλάσσιοι οργανισμοί, όπως τα 

καβούρια και οι αστακοί συσσωρεύουν αρσενικό με τη μορφή οργανικών ενώσεων του, το 

οποίο μεταφέρεται στον άνθρωπο με την τροφική άλυσο. Πρέπει να γραφεί ότι ο άνθρωπος 

μπορεί να μεταβάλει τη συγκέντρωση του αρσενικού στο περιβάλλον μιας πολύ 

περιορισμένης περιοχής, μεταβολή η οποία όμως, σύμφωνα με τα μέχρι σήμερα στοιχεία, δεν 

φαίνεται να επηρεάζει τον κύκλο του αρσενικού στο ευρύτερο περιβάλλον. 

Η παρουσία του As στον ατμοσφαιρικό αέρα οφείλεται κυρίως στη βιομηχανική 

παραγωγή και οι συγκεντρώσεις του σ' αυτόν κυμαίνονται από μερικά νανογραμμάρια έως 

δέκατα του μικρογραμμαρίου ανά κυβικό μέτρο. Σύμφωνα με παλαιότερες μετρήσεις (1964), 

η μέση ετησία συγκέντρωση αρσενικού στον αέρα γύρω από ορυχεία κυμαίνεται από 0,01-

0,75 μg/m
3
, σε μεγαλύτερες δε μονάδες υπερβαίνει το 1 μg/m

3
. 

Το πόσιμο ύδωρ περιέχει συνήθως μερικά μικρογραμμάρια ανά λίτρο. 

Οι τροφές περιέχουν αρσενικό σε ελάχιστες συγκεντρώσεις, με εξαίρεση ορισμένους 

θαλασσίους οργανισμούς οι οποίοι περιέχουν αρσενικό σε συγκεντρώσεις που κυμαίνονται 

έως 100 mg/kg*. Η μέση ημερησία πρόσληψη αρσενικού από τις τροφές είναι μικρότερη από 

0,04 mg, αλλά μπορεί να φτάσει τα 0,2 mg όταν στις τροφές περιλαμβάνονται θαλασσινά. Η 

ολική ημερησία πρόσληψη αρσενικού σε άτομο που δεν εκτίθεται επαγγελματικώς στο αρσενικό 

είναι μικρότερη από 0,3 mg. 

Τέλος, η πρόσληψη αρσενικού μπορεί να αυξηθεί με το κάπνισμα, αφού τα σιγαρέττα 

περιέχουν αρσενικό το οποίο προέρχεται από τον ψεκασμό, με αρσενικούχα παρασιτοκτόνα, 

των καπνών στα οποία το As βρίσκεται σε συγκεντρώσεις μικρότερες από 8 μg/g. 

Αίτια δηλητηριάσεων: Οι δηλητηριάσεις με As μπορεί να είναι τυχαίες, με σκοπό την 

αυτοκτονία ή να οφείλονται σε εγκληματικούς σκοπούς. 

Οι τυχαίες δηλητηριάσεις είναι κατά κανόνα τροφικής προέλευσης και οφείλονται στη 

βρώση άρτου ή προϊόντων ζαχαροπλαστικής ή άλλων τροφίμων που περιέχουν, από λάθος, 

μεγάλες ποσότητες ενώσεων του αρσενικού. 

Τυχαίες, επίσης, δηλητηριάσεις έχουν αναφερθεί από την κατανάλωση ρυπασμένου 
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ύδατος που προέρχεται από πηγάδια ή από βρώση ρυπασμένων θαλασσινών, αλλά και σε 

παιδιά από την κατάποση αρσενικικού νατρίου το οποίο χρησιμοποιείται ως εντομοκτόνο για 

την καταπολέμηση των μυρμηγκιών. 

Στους ενήλικες, επαγγελματικές δηλητηριάσεις είναι δυνατό να συμβούν, από την 

εισπνοή, κυρίως, σκόνης ή ατμών, κατά τη διάρκεια της βιομηχανικής επεξεργασίας 

αρσενικούχων ενώσεων, καθώς και κατά τη διάρκεια της εξόρυξης των ορυκτών του μετάλ-

λου ή του χαλκού. Κίνδυνος ακόμη υπάρχει στους εργάτες οι οποίοι χρησιμοποιούν 

αρσενικούχες ενώσεις ως παρασιτοκτόνα, σκευάσματα τα οποία σε επαφή με αναερόβιους 

μικροοργανισμούς του περιβάλλοντος μετατρέπονται σε τοξικές ενώσεις του αρσενικού. 

Οι δηλητηριάσεις με σκοπό την αυτοκτονία ήταν παλαιότερα συχνές και οφείλοντο στη 

λήψη μυοκτόνων, κυρίως, σκευασμάτων, με δραστικό συστατικό το As2Ο3. Σήμερα οι 

δηλητηριάσεις αυτές έχουν περιορισθεί στο ελάχιστο, λόγω της χρήσης, ως μυοκτόνων, 

άλλων, αποτελεσματικότερων και πλέον ακίνδυνων για τον άνθρωπο, δηλητηρίων, όπως 

είναι τα κουμαρινικά παράγωγα, κ.λπ. 

Οι εγκληματικές δηλητηριάσεις με αρσενικό ήταν παλαιότερα αρκετά γνωστές, μέχρι τα 

μέσα δε του περασμένου αιώνος, το αρσενικό αποτελούσε όπλο φοβερό των ανθρωπίνων 

παθών. Υπολογίζεται ότι το 90% περίπου του συνόλου των εγκληματικών δηλητηριάσεων 

από το 15ο-18ο μ.Χ. αιώνα αφορούσε το αρσενικό και υποθέσεις όπως των Βοργία, Lafarge, 

κ.λπ. είχαν αναστατώσει τους κοσμικούς και επιστημονικούς κύκλους των 

εκαντονταετηρίδων αυτών. 

Σήμερα οι δηλητηριάσεις αυτές έχουν σχεδόν εξαλειφθεί, γεγονός που οφείλεται στην 

προτίμηση των εγκληματιών σε άλλες τοξικές ουσίες οι οποίες ανευρίσκονται ευκολότερα. 

Τοξικότητα: Η τοξικότητα των ενώσεων του αρσενικού εξαρτάται από διαφόρους 

παράγοντες, σπουδαιότεροι των οποίων θεωρούνται: 

Η διαλυτότητα:  

Η ύπαρξη Ο2 στο μόριο της ένωσης: Γενικά πιστεύεται ότι η τοξικότητα μιας αρσενικούχου 

ένωσης εξαρτάται, κυρίως, από την παρουσία στο μόριο της O2, με μοναδική εξαίρεση την 

αρσίνη (AsH3) και τα παράγωγα της. 

Οι δυσχέρειες για τον καθορισμό του βαθμού τοξικότητας των ενώσεων του αρσενικού, 

είναι κυρίως δύο: 

- Η ύπαρξη ατομικής προδιάθεσης και 

- οι άμεσες αντιδράσεις από το πεπτικό σύστημα.  

Τοξικοκινητική: Οι ανόργανες ενώσεις του αρσενικού απορροφώνται από το δέρμα, από 

τους πνεύμονες και από το γαστρεντερικό. 

Η απορρόφηση του αρσενικού από το υγιές δέρμα είναι πρακτικά αδύνατη, λόγω της 

ανατομικής κατασκευής του. Είναι όμως γνωστό ότι το δέρμα ουδέποτε παραμένει ανέπαφο, 

από πλευράς συνεχείας, στην προκειμένη δε, ειδικότερα, περίπτωση κατά την οποία λόγω της 

τοπικής καυστικής επενέργειας του μετάλλου είναι δυνατό να εμφανισθούν τοπικές σοβαρές 

αλλοιώσεις, το δέρμα μπορεί τελικά να αποβεί ιδιαίτερα σημαντική οδός απορρόφησης. 

Η απορρόφηση από τους πνεύμονες εξαρτάται από το μέγεθος των σωματιδίων. Πρέπει 

όμως να σημειωθεί ότι το μεγαλύτερο μέρος των σωματιδίων αυτών που εισέρχεται στον 

οργανισμό με την εισπνοή, λόγω της σχετικά μεγάλης διαμέτρου τους, εναποτίθεται στο 

βλεννογόνο της ανωτέρας αναπνευστικής οδού και απομακρύνεται με τις κινήσεις του 

κροσσωτού επιθηλίου του βλεννογόνου, ενέργεια η οποία οδηγεί σε κατάποση και 
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απορρόφηση του μετάλλου από το γαστρεντερικό σωλήνα, περισσότερο, παρά από τους 

πνεύμονες. 

Από το γαστρεντερικό σωλήνα απορροφάται το 90% των διαλυτών ανόργανων και των 

οργανικών ενώσεων του μετάλλου. Έτσι το As
5+

 απορροφάται λιγότερο από το 

γαστρεντερικό, ενώ το As
3+

 ως περισσότερο διαλυτό απορροφάται περισσότερο. Ιδιαίτερα 

για το As2O3 πρέπει να γραφεί ότι η απορρόφηση από το γαστρεντερικό εξαρτάται, κυρίως, 

από το μέγεθος των σωματιδίων και το pΗ του γαστρικού περιεχομένου. 

Μετά την απορρόφηση του, το αρσενικό συνδέεται αρχικά με σφαιρίνες του αίματος και 

κατανέμεται, μέσα σε 24 ώρες, στο ήπαρ, στους νεφρούς και στους πνεύμονες από τους 

οποίους και απομακρύνεται ταχέως.  

Το αίμα περιέχει αρσενικό σε συγκεντρώσεις 0,02-1 μg/ml περίπου. 

Το αρσενικό αποβάλλεται σχετικά βραδέως από τους νεφρούς, τη χολή, το έντερο και 

τους βλεννογόνους. 

Τοξικότηια - Μηχανισμός τοξικής δράσης: Αμέσως μετά την είσοδο του στον 

οργανισμό, το αρσενικό, ασκεί την τοξική του δράση σ' όλα τα κύτταρα, συνιστώντας έτσι 

δηλητήριο τον πρωτοπλάσματος. Ειδικότερα, η τοξική δράση του αρσενικού στα κύτταρα 

ασκείται στα χρωμοσωματικά συστήματα, κυρίως, κατά την περίοδο της μετάφασης, καθώς 

και στο πρωτόπλασμα, όπου αναστέλλει τη δράση των διαφόρων ενζυμικών συστημάτων και 

ειδικότερα των φωσφατασών. 

Το αρσενικό ελαττώνει ακόμη την ένταση των οξειδοαναγωγών, παρεμποδίζει τις 

ανταλλαγές των αερίων μεταξύ αίματος και ιστών, ενώ παράλληλα ασκεί παραλυτική 

επενέργεια στις λείες μυϊκές ίνες. 

Η τοξική δράση του αρσενικού οφείλεται στη δέσμευση των σουλφυδρυλομάδων (-SH) 

των πρωτεϊνών και των ενζυμικών συστημάτων, δέσμευση η οποία συνεπάγεται την 

αναστολή της δραστικότητας των μιτοχονδριακών ενζύμων και διαταραχές στη λειτουργία 

της αναπνευστικής αλύσου, με αποτέλεσμα τη δηλητηρίαση του κυττάρου. Κατά τη 

γλυκόλυση, το αρσενικό ανταγωνίζεται τα φωσφορικά στην αντίδραση που συμμετέχει η 

αφυδρογονάση της 3-Ρ-γλυ-κεριναλδεΰδης, με αποτέλεσμα την αναστολή της παραγωγής 

του ΑΤΡ και την αποσύζευξη της οξειδωτικής φωσφορυλίωσης. 

Tο αρσενικό προκαλεί καρκίνο του δέρματος, παρατήρηση η οποία έχει αναφερθεί για 

πρώτη φορά από τον Άγγλο Hutchinson, σε άτομα τα οποία ελάμβαναν χρονίως διάλυμα του 

Fowler. Σήμερα ο καρκίνος του δέρματος έχει πλέον σημαντικά τεκμηριωθεί, τα υπάρχοντα 

δε από τη βιβλιογραφία, των τελευταίων 20 ετών στοιχεία, μαρτυρούν ότι πρέπει να υπάρχει 

πράγματι θετική συσχέτιση μεταξύ έκθεσης - αποτελέσματος. 

Κλινική εικόνα: Η δηλητηρίαση με αρσενικό διακρίνεται σε τρεις κυρίως μορφές: την 

οξεία, την υποξεία και τη χρονιά δηλητηρίαση. 

Οξεία δηλητηρίαση: Η οξεία δηλητηρίαση διακρίνεται στην υπεροξεία μορφή, κατά την 

οποία προεξάρχουν τα συμπτώματα από το πεπτικό ή από το νευρικό και στην κυρίως οξεία 

μορφή. 

Κατά την υπεροξεία μορφή, ο θάνατος επέρχεται μέσα σε λίγες ώρες, συνήθως από 

περιφερική κυκλοφορική ανεπάρκεια, της οποίας προηγείται κατά κανόνα χολεροειδές 

σύνδρομο με επώδυνους και επίμονους εμετούς, έντονες και αιματηρές διάρροιες, ολιγουρία, 

γενική εξασθένηση, τρόμο, οδυνηρές μυϊκές συστολές, κ.λπ. 

Υποξεία ή φαρμακευτική δηλητηρίαση: 
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Η υποξεία δηλητηρίαση με αρσενικό είναι κατά κανόνα φαρμακευτικής αιτιολογίας, γι' αυτό 

και καλείται φαρμακευτική. Η κλινική εικόνα χαρακτηρίζεται από το ηπατονεφρικό σύνδρομο, 

τις γαστρεντερικές διαταραχές και την εμφάνιση εξανθημάτων. 

Οι δερματικές εκδηλώσεις είναι από τις πιο χαρακτηριστικές και σταθερές μιας χρονιάς 

δη-λητηριάσεως με As και ιδιαίτερα αρσενικούχου σκόνης. Οι βλάβες από το δέρμα 

περιγράφηκαν ήδη από το 1728 από τον Henckel, αρχίζουν δε με συμβάματα 

ευαισθητοποίησης τα οποία όμως δεν έχουν κάτι το χαρακτηριστικό. Συνήθως εμφανίζονται 

ερυθήματα, εκζεματοειδείς δερματοπάθειες, πετέχειες, πορφύρα, υπερχρωμίες, κ.λπ. 

Αργότερα εμφανίζονται δερματικές εκδηλώσεις και ιδιαίτερα υπερκεράτωση, μελανο-δερμία 

καθώς και βλάβες στις τρίχες και στα νύχια. 

Η υπερκεράτωση αφορά στις παλάμες και τα πέλματα, εμφανίζει δε τους τυπικούς 

μακροσκοπικούς και ιστολογικούς χαρακτήρες της υπερκεράτωσης και της αποφολίδωσης 

(απόπτωσης των επιπολής στιβάδων της επιδερμίδας) η οποία είναι ιδιαίτερα εμφανής κατά 

τα αντιβράχια και την κοιλιακή χώρα. Η υπερκεράτωση των άκρων είναι συμμετρική και 

κατά κανόνα ισότιμη. Σε ορισμένες δε περιπτώσεις είναι τόσο έντονη ώστε το πέλμα να δίνει 

την εντύπωση σολοδέρματος. 

Θεραπεία: Σε οξεία δηλητηρίαση: Η θεραπεία συνίσταται αρχικά στην πρόκληση εμετού 

ή/και στην πλύση στομάχου για τις πρώτες 4-6 ώρες από τη δηλητηρίαση. Στη συνέχεια, 

χορηγείται ενεργός άνθρακας και αλατούχο καθαρτικό, αν και η αποτελεσματικότητα του 

παραμένει αμφιλεγόμενη. 

Η έγκαιρη έναρξη της θεραπείας, με χηλικούς παράγοντες, θεωρείται στη συνέχεια 

απολύτως επιβεβλημένη. 

Ειδικότερα: 

- Χορήγηση BAL (i.m.) σε δόση 3 mg/kg*, κάθε 4 ώρες, για 2 ημέρες. 

- Χορήγηση στη συνέχεια πενικιλλαμίνης, σε δόση 100 mg/kg* την ημέρα, σε 4 

διηρεμένες δόσεις. Όταν ο ρυθμός νεφρικής απέκκρισης του αρσενικού γίνει μικρότερος από 

50 μg/24ωρo, διακόπτεται η χορήγηση των αντιδότων, θα πρέπει να σημειωθεί ότι πρόσφατες 

πειραματικές μελέτες έδειξαν ότι η θεραπεία με BAL, μία ώρα μετά τη χορήγηση τρισθενούς 

αρσενικού σε κουνέλια, είχε ως αποτέλεσμα την αύξηση των επιπέδων αρσενικού στον 

εγκέφαλο. Ακόμη, η πενικιλλαμίνη θεωρείται λιγότερο αποτελεσματικός χηλικός παράγων 

στη δέσμευση του As σε σύγκριση με τις υδατοδιαλυτές ανάλογες ενώσεις του BAL. Έτσι, το 

διμερκαπτο-ηλεκτρικό οξύ (DMSA) είναι αποτελεσματικό στην αντιμετώπιση των 

δηλητηριάσεων, τόσο στα πειραματόζωα, όσο και στον άνθρωπο, από τις ολοένα δε 

αυξανόμενες κλινικές ενδείξεις, διαφαίνεται ότι η ένωση αυτή θα αποβεί ιδιαίτερα χρήσιμη 

στην αντιμετώπιση της οξείας και πιθανόν και της χρονιάς δηλητηρίασης με As. Παρόμοια 

αποτελεσματικότητα φαίνεται να έχει και ένας άλλος χηλικός παράγων, ανάλογος του BAL, 

το διμερκαπτο-προπανο-σουλφονικό οξύ (DMPS). 

- Χορήγηση διαλύματος γλυκόζης 5% σε φυσιολογικό ορό i.v. για την αντιμετώπιση της 

αφυδάτωσης και της υπότασης που προκαλείται από το αρσενικό, λόγω αγγειοδιαστολής. 

- Συμπτωματική αντιμετώπιση της κυκλοφορικής καταπληξίας, του πνευμονικού 

οιδήματος, της ανουρίας και της ηπατικής βλάβης. 

- Σε βαρείας μορφής δηλητηριάσεις, συνιστάται επίσης η αιμοδιύλιση, μετά τη θεραπεία 

με BAL, για την απομάκρυνση του συμπλόκου BAL-αρσενικού. 

Σε χρονία δηλητηρίαση: Απομακρύνεται το άτομο από το ρυπασμένο χώρο. Η χορήγηση 
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BAL και πενικιλλαμίνης δεν είναι αποτελεσματική. Τα συμπτώματα της δηλητηρίασης 

εξαφανίζονται με αργό ρυθμό. 

 

5. ΚΑΔΜΙΟ (Cd) 

Το κάδμιο (Cd) ανακαλύφθηκε το 1818 από το Γερμανό Strohmeye ο οποίος και πρότεινε 

ως ονομασία του μετάλλου τη λέξη κάδμιο, επειδή η κυρία πηγή προέλευσης του είναι τα 

μεταλλεύματα ψευδαργύρου τα οποία αποκαλούνται «zinc-flowers» ή «cadmia-fornicum». 

Κατά τις τελευταίες δεκαετίες το Cd άρχισε να βρίσκει εκτεταμένες βιομηχανικές 

εφαρμογές. Οι κύριες ενώσεις που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία είναι το οξείδιο τον 

καδμίου (CdO), το θειούχο κάδμιο (CdS), το χλωριούχο (CriCl2), το βρωμιούχο (CdBr2) και το 

θειικό κάδμιο (CdSO4). 

Οι σημαντικότερες βιομηχανικές πηγές καδμίου είναι τα μεταλλεύματα ψευδαργύρου και 

μολύβδου στα οποία περιέχεται σε συγκεντρώσεις 0,1-0,6%. Είναι γεγονός ότι όπου στη 

φύση υπάρχει ψευδάργυρος ή μόλυβδος ανευρίσκεται οπωσδήποτε και κάδμιο. 

Χρησιμοποιείται ευρέως στη βιομηχανία και ειδικότερα στην κατασκευή διαφόρων 

κραμάτων, όπως αυτών με χαμηλό συντελεστή τριβής, καθώς και των χρησιμοποιουμένων 

για τη συγκόλληση στη χρυσοχοΐα και στην κατασκευή κοσμημάτων, για την παραγωγή 

ηλεκτρικών καλωδίων, για την κατασκευή (με άργυρο) καθρεπτών ή αμαλγαμάτων στην 

Οδοντιατρική. Ακόμη για την κατασκευή αρνητικών πόλων στους συσσωρευτές Cd-Ni, 

ηλεκτροδίων για τις λάμπες Cd, συλλεκτών νετρονίων στους πυρηνικούς αντιδραστήρες, 

ραβδίων ηλεκτροσυγκόλλησης Mn-Cd, γλάσου (glaze) και χρωμάτων κεραμικών σκευών, 

ημιαγωγών, φωτοηλεκτρικών κυττάρων, καταλυτών στην οργανική σύνθεση, κ.λπ. 

Ακόμη τα άλατα του Cd χρησιμοποιούνται για την επικαδμίωση μεταλλικών επιφανειών, 

στην εκτύπωση φωτογραφιών και λιθογραφίων, στην υαλουργία, στην κατασκευή χρωμάτων, 

στην Αναλυτική και Βιομηχανική Χημεία. Οι σάπωνες, τέλος, του καδμίου χρησιμοποιούνται 

ως σταθεροποιητές των πλαστικών υλών και κυρίως του PVC σε συνδυασμό με σάπωνες του 

βαρίου. 

Περιβαλλοντικά στοιχεία: Με την αύξηση της βιομηχανικής δραστηριότητος και της 

μεταλλουργίας αυξήθηκε παράλληλα και ο ρυθμός ρύπανσης του περιβάλλοντος με κάδμιο 

με άμεση συνέπεια την αύξηση, από τον άνθρωπο, της πρόσληψης του μετάλλου από τον 

αέρα με την εισπνοή, με την τροφή ή το νερό. Ακόμη, η χρήση λιπασμάτων αυξημένης 

περιεκτικότητας σε κάδμιο είχε ως αποτέλεσμα τον εμπλουτισμό του περιβάλλοντος με το 

μέταλλο, την αύξηση της πρόσληψης του από τον άνθρωπο και τελικά την αύξηση του 

συνολικού σωματικού φορτίου (ΣΣΦ) το οποίο για το μέσο ενήλικα υπολογίζεται σε 30 mg, 

ενώ κατ' άλλους κυμαίνεται από 10-50 mg. Στα νεογέννητα το συνολικό σωματικό φορτίο 

(ΣΣΦ) υπολογίζεται να είναι μικρότερο του 1 μg. Είναι έτσι φανερή η αύξηση του βαθμού 

πρόσληψης του καδμίου με την πάροδο της ηλικίας. 

Από την ατμόσφαιρα ο άνθρωπος μπορεί να προσλάβει Cd μέχρι και 1,5 μg ημερησίως. Η 

φυσιολογική συγκέντρωση καδμίου στον αέρα είναι της τάξης του 0,001 μg/m
3
. Το ποσοστό 

αυτό είναι μεγαλύτερο στις μεγάλες πόλεις και κατά πολύ μεγαλύτερο (έως 0,5 μg/m
3
) στις 

βιομηχανικές περιοχές. 

Από το πόσιμο ύδωρ η ημερησία πρόσληψη καδμίου ανέρχεται στα 10 μg περίπου. Η 

«φυσιολογική» περιεκτικότητα του ύδατος σε κάδμιο υπολογίζεται σε 1 μg/lit, επηρεάζεται 
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όμως από τη βιομηχανική ρύπανση και την περιεκτικότητα του εδάφους σε κάδμιο. 

Από τις τροφές (και κυρίως από τα δημητριακά, τα γαλακτομικά προϊόντα και το κρέας), ο 

άνθρωπος προσλαμβάνει σημαντικές ποσότητες καδμίου. Η WHO προτείνει όπως η ολική 

πρόσληψη Cd ανά εβδομάδα να βρίσκεται σε επίπεδα 400-500 μg. 

Τα θαλασσινά προϊόντα (στρείδια, οστρακόδερμα, ψάρια) τα οποία προσλαμβάνουν κάδμιο 

από το ρυπασμένο θαλάσσιο ύδωρ είναι δυνατό να περιέχουν συγκεντρώσεις του μετάλλου 

10 έως 100.000 φορές μεγαλύτερες από αυτές του θαλασσίου ύδατος. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι το κάδμιο μπορεί να ρυπάνει περιοχές σε μεγάλες αποστάσεις από 

το σημείο εκπομπής του. Έτσι, σε χώρο γύρω από χυτήριο καδμίου, η περιεκτικότητα σε 

κάδμιο στα φύλλα δέντρων βρέθηκε να είναι 50 ppm, ενώ σε απόσταση 15 km από αυτό 0,25 

ppm. Πρέπει επίσης να αναφερθεί ότι τα λιπάσματα και ειδικότερα τα φωσφορούχα τα οποία 

περιέχουν ψευδάργυρο και κάδμιο συμβάλλουν στη ρύπανση των εδαφών με κάδμιο, και 

αυτά με τη σειρά τους εμπλουτίζουν με το μέταλλο τα φυτικά και έμμεσα τα ζωικά τρόφιμα. 

Τέλος, σημαντικές ποσότητες καδμίου προσλαμβάνει ο άνθρωπος με το κάπνισμα. Έχει 

βρεθεί ότι τα σιγαρέττα περιέχουν έκαστο από 0,5-2 μg καδμίου, οι ποσότητες δε που 

προσλαμβάνει ο άνθρωπος με το κάπνισμα είναι σαφώς μεγαλύτερες από εκείνες που 

προσλαμβάνει λόγω της ατμοσφαιρικής ρύπανσης. Το κάπνισμα θεωρείται ως η κυριότερη 

μη επαγγελματική πηγή πρόσληψης καδμίου, εκτός της τροφής. 

Η TLV-TWA για το κάδμιο έχει ορισθεί σε 0,01 mglm
3
 και η TLV-STEL σε 0,2 mglm

3
. 

Η WHO έχει προτείνει ως PEL (Permissible Exposure Limits) τα 10 μg/m
3
. 

Αίτια δηλητηριάσεων - Τοξικότητα: Οι δηλητηριάσεις με άλατα του καδμίου είναι 

σπάνιες. Ελάχιστες μέχρι σήμερα περιπτώσεις αναφέρονται και αυτές μη θανατηφόρες, όλες 

δε σε επαγγελματικούς χώρους. 

Τυχαίες δηλητηριάσεις επισυμβαίνουν κυρίως σε εργάτες οι οποίοι εκτίθενται σε σκόνη 

καδμίου, καθώς επίσης και στους εργαζομένους κατά την παρασκευή συγκολλητικών 

κραμάτων, κεραμικών, στις βιομηχανίες ηλεκτρικών συσσωρευτών κ.λπ. Κατά τη φύλαξη 

ακόμη όξινων τροφών ή ποτών μέσα σε σκεύη που περιείχαν κάδμιο προκλήθηκαν, μετά την 

κατανάλωση αυτών, τυχαίες δηλητηριάσεις. 

Τοξικοκινητική: Κυρία οδός εισόδου του καδμίου στον οργανισμό για επαγγελματικώς 

εκτεθειμένα άτομα θεωρείται το αναπνευστικό σύστημα, ενώ η απορρόφηση του από το 

γαστρεντερικό και το δέρμα θεωρείται δευτερευούσης σημασίας. Ο ρυθμός απορρόφησης 

δεν είναι σταθερός και εξαρτάται από την ηλικία, το φύλο, την οδό εισόδου και το 

προϋπάρχον σωματικό φορτίο του μετάλλου. 

Μετά την απορρόφηση του το κάδμιο συνδέεται με τις υψηλού μοριακού βάρους 

πρωτεΐνες του αίματος, αλβουμίνη και α2-μακροσφαιρίνη και μεταφέρεται από το αίμα στο 

ήπαρ όπου επάγει το σχηματισμό της με-ταλλοθειονεινης του καδμίου, της καδμιοθειονεινης. 

Η πρωτεΐνη αυτή έχει αποδειχθεί ότι υπάρχει σε πολλά ζωικά είδη, αλλά και σε άτομα χωρίς 

προηγουμένη επαγγελματική έκθεση σε κάδμιο. Έχει επίσης βρεθεί ότι στο μόριο της 

περιέχονται 5 άτομα καδμίου και 2 άτομα ψευδαργύρου, ανά μόριο πρωτεΐνης. 

Ο βιολογικός ρόλος της δεν έχει πλήρως εξακριβωθεί. Σύμφωνα με ορισμένους ερευνητές 

η μεταλλοθειονεΐνη αυτή παίζει προστατευτικό ρόλο για τον οργανισμό, ιδιαίτερα σε 

δηλητηριάσεις με κάδμιο, άλλοι όμως έδειξαν ότι η κάδμιο θειονεΐνη είναι ιδιαίτερα τοξική 

και χορηγούμενη ενδοφλεβίως προκαλεί σοβαρές βλάβες στους νεφρούς. Αλλά και γι αυτήν 

την άποψη υπάρχουν αντιρρήσεις, αφού ορισμένοι ερευνητές τις αποδίδουν στο κάδμιο που 
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τοπικά απελευθερώνεται και όχι στη μεταλλοθειονεΐνη. Γεγονός πάντως παραμένει ότι όταν 

η μεταλλοθειονεΐνη είναι συνδεδεμένη με ψευδάργυρο και χορηγηθεί ενδοφλεβίως δεν προ-

καλεί νεφρικές βλάβες, ενώ με την πρόσληψη του καδμίου η πρωτεΐνη αποκτά μια ιδιαίτερη 

τοξικότητα, στα πλαίσια της οποίας αναφέρεται και η παρεμπόδιση της απέκκρισης των 

ιόντων Cd
2+

 λόγω της μεγάλης συγγένειας της με το μέταλλο. Είναι χαρακτηριστικό ότι το 

συνδεδεμένο με τη μεταλλοθειονεΐνη κάδμιο είναι πιο τοξικό για τους νεφρούς από ότι τα 

άλατα του καδμίου. Τελικά, φαίνεται ότι η καδμιοθειονεΐνη παρέχει ένα μηχανισμό 

ενδοκυτταρικής άθροισης του καδμίου με πολύ μεγάλο χρόνο ημισείας ζωής, γεγονός το 

οποίο οδηγεί σε χρόνιες επιδράσεις στους ιστούς. 

Tο μεγαλύτερο ποσοστό του καδμίου (90-95%) βρίσκεται στα ερυθρά αιμοσφαίρια συνδε-

δεμένο με την αιμοσφαιρίνη και τη μεταλλοθειονεΐνη. Στους ιστούς ανευρίσκεται 

συνδεδεμένο με τη μεταλλοθειονεΐνη. 

Η απέκκριση γίνεται κυρίως από τους νεφρούς και είναι αρχικά σχετικά περιορισμένη, 

αργότερα όμως όταν επέλθει η νεφρική βλάβη, μεγαλύτερη. Η φυσιολογική ημερησία 

αποβολή καδμίου για τον μη εκτεθειμένο ενήλικα είναι μικρότερη από 2 μg την ημέρα. Είναι 

προφανές ότι εκτεθειμένα άτομα, όπως π.χ. καπνιστές, θα εμφανίζουν υψηλότερη αποβολή. 

Τοξική δράση: Όταν το συνολικό φορτίο του καδμίου σε ένα ιστό αυξάνεται και η 

συντιθέμενη μεταλλοθειονεινη δεν επαρκεί για τη δέσμευση του, τότε οι συγκεντρώσεις του 

μη συνδεδεμένου με το μεταλλοένζυμο καδμίου υφίστανται (σε σχέση πάντοτε με το 

συνδεδεμένο) επίσης αύξηση η οποία φθάνει τελικά σε τοξικά επίπεδα, θεωρείται έτσι ότι η 

τοξικότητα του καδμίου είναι άμεση συνάρτηση της ποσότητος του μετάλλου που δεν είναι 

συνδεδεμένη με τη μεταλλοθειονεΐνη. 

Περίσσεια μη συνδεδεμένου καδμίου στο κυτταρόπλασμα μπορεί να οδηγήσει στην 

καταστολή διαφόρων μεταλλοενζύμων, όπως είναι η λευκινοαμινοπεπτιδάση, ένζυμο που 

περιέχει ψευδάργυρο και συμμετέχει στο μεταβολισμό των επαναπορροφουμένων πρωτεϊνών 

από τα εγγύς εσπειραμένα σωληνάρια. Επίσης το κάδμιο μπορεί να αναστείλει τη φυσιολογι-

κή λειτουργία των ενδοθηλιακών κυττάρων των εσπειραμένων σωληναρίων α' τάξεως με 

αποτέλεσμα οι πρωτεΐνες να μην επαναπορροφώνται αποτελεσματικά και να εμφανίζονται 

στα ούρα. 

Το κάδμιο παρεμβαίνει επίσης στην ομοιόσταση της γλυκόζης, προκαλώντας αύξηση της 

σύνθεσης της γλυκόζης στο ήπαρ και ελάττωση της έκκρισης ινσουλίνης από το πάγκρεας. 

Το κάδμιο εμφανίζει ακόμη μεγάλη συγγένεια με τις σουλφυδρυλομάδες (-SH) ορισμένων 

ενζύμων διαταράσσοντας έτσι τον μεταβολισμό των θειούχων αμινοξέων, αλλά και τη δράση 

πολλών ενζύμων, όπως της ΑΤΡάσης, της καρβονικής ανυδράσης, διαφόρων 

αφυδρογονασών, κ.λπ. 

Κλινική εικόνα: Οξεία δ η λ η τ η ρ ία ση : 

Σε λήψη από τον στόματος: Οι οξείες δηλητηριάσεις με κάδμιο στις περιπτώσεις αυτές είναι 

σπάνιες και αυτό λόγω της αυξημένης εμετικής δράσης που έχουν οι ενώσεις του. 

Τα συμπτώματα εμφανίζονται μέσα σε δύο ώρες περίπου από τη λήψη και περιλαμβάνουν 

συμπτώματα οξείας γαστρεντερίτιδος, σιελόρροια, ναυτία, τάση προς εμετό, κάποτε 

αιματέμεση, αργότερα δε διάρροια, μυαλγίες και συμπτώματα βλάβης του ήπατος και των 

νεφρών. Ακολουθεί shock που οφείλεται σε απώλεια υγρών. Σε βαρείες περιπτώσεις ο 

θάνατος είναι δυνατό να οφείλεται είτε στο shock και συμβαίνει εντός 24 ωρών από την 

κατάποση του δηλητηρίου, είτε σε καρδιοαναπνευστική καταστολή και οξεία νεφρική 
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ανεπάρκεια και επέρχεται εντός μιας ή δύο εβδομάδων. 

Σε εισπνοή ατμών. Αρχικά εμφανίζονται προειδοποιητικά συμπτώματα προσόμοια με του 

πυρετού εκ μεταλλοχυσίας (metal fume fever). Στη συνέχεια εκδηλώνονται ερεθισμός του 

ρινοφάρυγγας και βήχας, με αφρώδη και αιματηρά πτύελα, αργότερα δε, μετά πάροδο 4-12 

τουλάχιστον ωρών, ρινικός κατάρρους (όπως σε γρίππη ), δύσπνοια, ναυτία, κεφαλαλγία, θω-

ρακικό και επιγαστρικό άλγος, διάρροια, αίσθημα αδυναμίας και γενικής κακουχίας και 

πρωτεϊνουρία. Κλινικά μπορεί να διαπιστωθούν υγρά ακροαστικά στις βάσεις των 

πνευμόνων, ακτινολογικός δε στοιχεία πνευμονικής διήθησης. 

Χρονία δηλητηρίαση: Στις χρόνιες δηλητηριάσεις τα συμπτώματα δεν είναι ειδικά. Τα άτο-

μα παραπονούνται για ανορεξία, αίσθημα κοπώσεως, απώλεια βάρους, κοιλιακά άλγη, 

ναυτία, βήχα και απώλεια της οσμής. Εμφανίζεται επίσης δακτυλιοειδής κίτρινη χρώση του 

σμάλτου των οδόντων και αναιμία που οφείλεται σε παρεμβολή του καδμίου στο μεταβο-

λισμό του σιδήρου. 

Πρέπει να τονισθεί ότι τα βασικά συμπτώματα σε μια χρονία δηλητηρίαση με κάδμιο 

οφείλονται σε απευθείας βλάβη των νεφρών και των πνευμόνων. 

Επίδραση στους νεφρούς: Οι νεφροί είναι το όργανο-στόχος του καδμίου. Η νεφροτοξική 

επίδραση του καδμίου αφορά στα εσπειραμένα σωληνάρια και εμφανίζεται όταν η 

συγκέντρωση του καδμίου στον ιστό είναι μεγαλύτερη των 200 μg/g. Η καταστροφή του 

νεφρικού παρεγχύματος εκδηλώνεται με την αποβολή στα ούρα α- και β-σφαιρινών χαμηλού 

μοριακού βάρους και μικρής ποσότητος αλβουμίνης. Ετσι, η πρώτη χαρακτηριστική 

λειτουργική διαταραχή που εμφανίζεται είναι η πρωτεϊνουρία (κυρίως πρωτεΐνες χαμηλού 

μοριακού βάρους, όπως η β2-μικροσφαιρίνη, λυσοζύμη, ριβονουκλεάση, κ.λπ). Η αυξημένη 

έκκριση της β2-μικροσφαιρίνης είναι χαρακτηριστική της νεφροτοξικότητος του καδμίου, 

έκκριση η οποία εξαρτάται από το χρόνο και το βαθμό έκθεσης, καθώς και την ηλικία. 

Εργάτες εκτεθειμένοι σε κάδμιο εκκρίνουν 30 φορές μεγαλύτερες ποσότητες πρωτεΐνης από 

μη εκτεθειμένα άτομα. Η πρωτεϊνουρία αυτή θεωρείται ως δυσλειτουργία (ή σύνδρομο) των 

εγγύς εσπει-ραμένων σωληναρίων και αφορά το 40-80% των εργατών που εκτίθενται στο 

κάδμιο. 

Επίδραση στο αναπνευστικό: Η τοξική δράση του καδμίου στο αναπνευστικό είναι 

ανάλογη του βαθμού και της διάρκειας έκθεσης και εκδηλώνεται με χρονία βρογχίτιδα και 

πνευμονική ίνωση των αναπνευστικών οδών συνοδευόμενη από κυψελιδική βλάβη που 

οδηγεί σε εμφύσημα, καταστάσεις οι οποίες εξελίσσονται σε χρονία αποφρακτική νόσο των 

πνευμόνων (χρονία αποφρακτική πνευμονοπάθεια). 

Itai-Itai byo (ή νόσος ωχ-ωχ): Η κατά λέξη μετάφραση της αρρώστειας αυτής είναι 

«ασθένεια πόνος-πόνος», ή «νόσος ωχ-ωχ» (ouch-ouch disease). Η νόσος αυτή εμφανίστηκε 

στην περιοχή Toyoma της Ιαπωνίας και αποδόθηκε στο κάδμιο. Εμφανίστηκε σε γυναίκες 

ηλικίας 45-70 ετών (μετεμμηνοπαυσιακής ηλικίας) που ζούσαν κατά μήκος ενός ποταμού 

εντός του οποίου έπεφταν τα απόβλητα ενός εργοστασίου που περιείχαν μεγάλες ποσότητες 

καδμίου, με αποτέλεσμα την αυξημένη ρύπανση του ποσίμου ύδατος και των ορυζόνων. Η 

κλινική εικόνα ήταν χαρακτηριστική και περιελάμβανε οστεομαλάκυνση, παραμόρφωση του 

σκελετού, μυαλγίες, οσφυαλγία, ελαττωμένη παγκρεατική λειτουργία, πρωτεϊνουρία και 

γλυκοζουρία. Ο συνδυασμός της αυξημένης πρόσληψης του καδμίου σε συνδυασμό με 

ορμονικές διαταραχές, μια ανεπάρκεια ασβεστίου ή το υπερβολικό πάχος αναφέρονται ως 

κυρία αιτία της νόσου. 
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Θεραπεία: Επί εισπνοής συνιστάται: 

- Η απομάκρυνση του ατόμου από το ρυπασμένο χώρο και η διατήρηση του σε κατάσταση 

ηρεμίας, αφού η φυσική προσπάθεια μπορεί να επιδεινώσει τα συμπτώματα του πνευμονικού 

οιδήματος. 

- Η θεραπεία του πνευμονικού οιδήματος. Σε λήψη από τον στόματος συνιστάται: 

- Χορήγηση γάλακτος για να ανακουφισθεί το άτομο από τα συμπτώματα του 

γαστρεντερικού ερεθισμού και στην πρόκληση εμετού. 

- Χορήγηση καθαρτικού, με σκοπό την απομάκρυνση του μη απορροφηθέντος καδμίου. 

- Αντιμετώπιση της ηπατικής και της νεφρικής βλάβης. 

Σε δηλητηριάσεις με κάδμιο αντενδείκνυται η χορήγηση χηλικών συμπλοκών διότι 

αυξάνουν όχι μόνο την απέκκριση του καδμίου από τους νεφρούς, αλλά και την τοξική του 

δράση, λόγω της τοπικής απελευθέρωσης του καδμίου κατά τη διάσπαση του χηλικού 

συμπλόκου. 

Έρευνες σε πειραματόζωα έχουν καταδείξει ότι η επίδραση των χηλικών παραγόντων στη 

φαρμακοκινητική του καδμίου εξαρτάται από το χρόνο χορήγησης τους σε σχέση με την 

έκθεση στο κάδμιο. Έτσι, έχει βρεθεί ότι όταν οι χηλικοί παράγοντες χορηγηθούν λίγο μετά 

την οξεία έκθεση στο κάδμιο, όταν δηλαδή δεν έχει συντεθεί νέα μεταλλοθειονεινη, οι χη-

λικοί παράγοντες που περιέχουν θειολομάδες, όπως το BAL και η πενικιλλαμίνη, αυξάνουν 

την απέκκριση του καδμίου στη χολή, ενώ το EDTA και το DTPA αυξάνουν την απέκκριση 

του στα ούρα. Στη χρονία έκθεση δεν συνιστάται η χορήγηση χηλικών παραγόντων. 

Σε περιπτώσεις της νόσου Itai-Itai χορηγήθηκαν, με στόχο την ανακούφιση από τα οστικά 

άλγη, μεγάλες δόσεις βιταμίνης D και μάλιστα για μεγάλο χρονικό διάστημα, με το ακόλουθο 

σχήμα: 

- Αρχικά 100.000 IU βιταμίνης D2 από του στόματος, κάθε ημέρα και επί 10 συνεχείς 

ημέρες. 

- Διακοπή επί 10 ημέρες. 

- Επανάληψη της ανωτέρω δοσολογίας. Χορηγήθηκαν επίσης, 8 φορές το χρόνο, ενδομυϊ-

κός 300.000 I.U. βιταμίνης D3, όπως επίσης παρεντερικός αναβολικά στεροειδή. 

 

6. ΧΡΩΜΙΟ (Cr) 

Το χρώμιο ανακαλύφθηκε από τον Vauquelin το 1797 στον κροκοϊτη, στον ερευνητή δε 

αυτό οφείλεται 

και το όνομα του. Απαντά σε αφθονία στο φλοιό της γης. Βρίσκεται σε διάφορες μορφές, από 

Cr
2+

 έως Cr
6+

, αλλά μόνο το τρισθενές (Cr
3+

) και το εξασθενές (Cr
6+

) παρουσιάζουν 

βιολογικό και τοξικολογικό ενδιαφέρον. 

Το κυριότερο ορυκτό του χρωμίου είναι ο χρωμίτης [Fe (CrO2)2 ή FeO · Cr2O3] το οποίο 

απαντά στη Ρωσία, στην Τουρκία και στην Ελλάδα, στην περιοχή της Βορείου Ευβοίας, τη 

Θεσσαλία και τη Χαλκιδική. Ορυκτά του χρωμίου είναι επίσης η ώχρα τον χρωμίου (Cr2O3) 

και ο κροκοΐτης (PbCrO4). To μεταλλικό χρώμιο δεν βρίσκεται ελεύθερο στη φύση. 

Είναι μέταλλο λευκό, αρκετά σκληρό και δύστηκτο, ειδ.β. 6,8 και σ.τ. 1800° C. Στις 

συνηθισμένες συνθήκες δεν προσβάλλεται από τον ατμοσφαιρικό αέρα και τα περισσότερα 

διαβρωτικά αντιδραστήρια. 
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Σπουδαιότερες, από τοξικολογικής απόψεως, ενώσεις θεωρούνται: 

Το οξείδιο τον χρωμίου (Cr2O3) το οποίο είναι σκόνη πράσινη. Χρησιμοποιείται στην 

υαλουργία και στη ζωγραφική διακόσμηση της πορσελάνης. 

Το θειικό χρώμιο [Cr2SO4)3] είναι σώμα κρυσταλλικό από το οποίο παρασκευάζεται η 

στυπτηρία με χρώμιο. 

Το τριοξείδιο τον χρωμίου (CrO3) σχηματίζει κρυστάλλους βελονοειδείς, βαθέος ερυθρού 

χρώματος, αρκετά ευδιάλυτους στο ύδωρ. Είναι από τα ισχυρότερα οξειδωτικά μέσα. 

Παλαιότερα εχρησιμοποιείτο στην Ιατρική σε δερματικές παθήσεις. 

Το διχρωμικό κάλιο (K2Cr2O7) το οποίο αποτελεί τη σπουδαιότερη από τις ενώσεις του 

χρωμίου, κρυσταλλώνεται σε ερυθρά πρίσματα και διαλύεται εύκολα στο ύδωρ. 

Οι συγκεντρώσεις τον χρωμίου στον ατμοσφαιρικό αέρα των αστικών περιοχών είναι 

συνήθως μικρότερες από 0,1 ng/m
3
, ενώ στις βιομηχανικές περιοχές κυμαίνονται από 0,01-

0,03 μg/m
3
. 

Το χρώμιο περιέχεται στις τροφές σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις. Υπολογίζεται ότι η 

ημερησία πρόσληψη χρωμίου από τις τροφές είναι της τάξεως των 100 μg. 

Η περιεκτικότητα των σιγαρέττων σε χρώμιο υπολογίζεται σε 390-400 μg/kg*. 

Το χρώμιο βρίσκεται και φυσιολογικά στον ανθρώπινο οργανισμό σε σχετικά μικρές 

συγκεντρώσεις. Ικανές συγκεντρώσεις Cr έχουν βρεθεί στο μόριο του DNA, χωρίς όμως 

η σημασία αυτής της παρουσίας να έχει μέχρι σήμερα πλήρως διευκρινισθεί. Το μέταλλο 

φαίνεται να παίζει ακόμη σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της ακεραιότητας των αγγείων, 

ενώ στα πειραματόζωα έχει βρεθεί ότι ανεπάρκεια του μετάλλου προκαλεί αύξηση των 

επιπέδων της χοληστερόλης του ορού και δημιουργία αθηρωματικων πλακών στην 

αορτή. Κατά τη νεκροτομή, εξάλλου, ατόμων που έπασχαν από αρτηριοσκλήρυνση δεν 

βρέθηκε χρώμιο στην αορτή, αντίθετα με τις αρ-τηριοσκληρυντικές αλλοιώσεις που 

συχνά βρίσκονται σε «φυσιολογικά» άτομα, ο θάνατος των οποίων οφειλόταν σε άλλη 

αιτία. 

Το χρώμιο πιστεύεται, ακόμη, ότι συμμετέχει στη ρύθμιση του μεταβολισμού της 

γλυκόζης, ενισχύοντας πιθανόν τη δράση της ινσουλίνης, καθώς και στη ρύθμιση του 

μεταβολισμού των λιπαρών οξέων. 

Η συγκέντρωση του χρωμίου στους ιστούς μειώνεται σταδιακά από τη γέννηση μέχρι την 

ηλικία των 10 ετών. Μετά την ηλικία όμως αυτή, παρατηρείται μικρή αύξηση της 

συγκέντρωσης του χρωμίου στους πνεύμονες, ενώ στα υπόλοιπα όργανα, αντίθετα, μείωση. 

Το χρώμιο και οι διάφορες ενώσεις χρησιμοποιούνται σήμερα στη βιομηχανία στην οποία 

βρίσκουν πολλές εφαρμογές, ενώ στο παρελθόν εχρησιμοποιούντο και στην Ιατρική και 

ειδικότερα στην καταστροφή των ακροχορδόνων, στην καυτηρίαση συφιλιδικών βλαβών του 

δέρματος, καθώς επίσης και σε διάφορες περιπτώσεις στην Οφθαλμολογία και στην 

Ωτορινολαρυγγολογία. 

Ειδικότερα, στη βιομηχανία οι σημαντικότερες εφαρμογές του χρωμίου αφορούν: 

Τη μεταλλοβιομηχανία στην οποία το χρώμιο χρησιμοποιείται σε διάφορα μίγματα ειδικής 

σύνθεσης. Μαζί με το μολυβδένιο, το βανάδιο και το νιόβιο αποτελεί το βασικό κράμα 

κατασκευής της θωράκισης των αεριοωθουμένων. Με το κοβάλτιο σχηματίζει μίγματα 

μεγίστης σκληρότητας. Κράμα του χρωμίου με το χάλυβα είναι ιδεώδες για την κατασκευή 

διαφόρων εργαλείων και μάλιστα χειρουργικών, οικιακών σκευών κ.λπ. Τέλος, μίγματα του 

Cr με σίδηρο και νικέλιο έχουν το πλεονέκτημα της αυξημένης ηλεκτρικής αντίστασης και 
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της εκμηδένισης της οξειδωτικής επίδρασης του ατμοσφαιρικού αέρος, χρησιμοποιούμενα, 

ως εκ τούτου, στην κατασκευή ηλεκτρικών κλιβάνων, ροοστατών κ.λπ. 

Την ηλεκτρολύτική χρωμίωση: Το χρώμιο χρησιμοποιείται κυρίως στις βιομηχανίες 

αυτοκινήτων και στις αντίστοιχες, κατασκευής ειδών υγιεινής. 

Τη χρωματοβιομηχανία στην οποία χρησιμοποιούνται κυρίως οι ενώσεις του μετάλλου, 

όπως το πράσινο του guignet (Cr2O3), το πράσινο turquoise (Cr2O3 Al2O3 CoO), το πράσινο 

του Arnandon (K2Cr2O7 NH4Cl), το πράσινο της Ιρλανδίας (PbCrO4+ κυανούν της 

Πρωσσίας), το κίτρινο του χρωμίου (PbCrO4), το ερυθρό του χρωμίου (PbCr4 + PbO) και 

τέλος το κυανούν του χρωμίου (CrO2Br). Στη βαφική χρησιμοποιούνται ακόμη διάφορα 

άλατα του χρωμίου, λόγω των στυπτικών τους ιδιοτήτων. 

Οι ενώσεις του χρωμίου χρησιμοποιούνται, τέλος, στην παρασκευή συντηρητικών του 

ξύλου, την κεραμική, τη διακοσμητική, τη φωτολιθογραφία, τη βυρσοδεψία, την παραγωγή 

υφασμάτων, τη βιομηχανία παρασκευής εκρηκτικών υλών και σπίρτων ασφαλείας, κ.λπ. 

Αίτια δηλητηριάσεων: Οι δηλητηριάσεις με χρώμιο οφείλονται κυρίως σε χρονία 

επαγγελματική έκθεση. Σπανιότερα αναφέρονται οξείες δηλητηριάσεις από τυχαία λήψη των 

αλάτων του, ενώ ακόμη πιο σπάνιες είναι οι δηλητηριάσεις με σκοπό την αυτοκτονία ή το 

έγκλημα. 

Οι επαγγελματικές δηλητηριάσεις συμβαίνουν κυρίως σε άτομα τα οποία έρχονται σε 

χρονία επαφή με το χρώμιο, λόγω του επαγγέλματος τους. 

Οι τυχαίες δηλητηριάσεις αφορούν κυρίως στην εκ παραδρομής λήψη διαλύματος 

διχρωμικού καλίου αντί για οινοπνευματώδες ποτό, καθώς και στην κατανάλωση τροφών 

που έχουν παρασκευασθεί ή κατασκευασθεί μέσα σε σκεύη από νικέλιο και χρώμιο, τροφές 

οι οποίες διαλυτοποιούν ορισμένη ποσότητα του χρωμίου που βρίσκεται υπό μορφή 

χρωμικών αλάτων. Στην περίπτωση κατά την οποία το χρώμιο βρίσκεται στα σκεύη, υπό τη 

μορφή χρωμιούχων ή διχρωμιούχων αλάτων, δεν διαλύεται, με αποτέλεσμα να μην 

προκαλούνται δηλητηριάσεις. 

Τοξικοκινητική - Τοξικότητα: Οι ενώσεις του χρωμίου που ενδιαφέρουν περισσότερο 

από πλευράς τοξικότητας είναι τα χρωμικά και διχρωμικά άλατα. 

Σχετικά με τις ενώσεις αυτές έχει παρατηρηθεί ότι η προσθήκη διχρωμικού καλίου στην 

τροφή κονίκλων, σε αναλογία 0,12%, δεν προκαλεί νοσηρές εκδηλώσεις, ενώ η προσθήκη 2 

g, περίπου από την ίδια ένωση, σε πλήρως καταναλωθείσα τροφή, έχει προκαλέσει το θάνατο 

των πειραματόζωων, σε διάστημα δύο ωρών. 

Στον άνθρωπο, ποσότητα διχρωμικού καλίου 50-80 mg προκαλεί ελαφρές γαστρεντερικές 

διαταραχές, οι σοβαρές όμως τοξικές εκδηλώσεις εμφανίζονται σε ποσότητες της τάξης των 

120 mg περίπου. 

Η ελαχίστη θανατηφόρος δόση του διχρωμικού καλίου ανέρχεται σε 0,25-0,30 g, ενώ η μέση 

θανατηφόρος δόση σε 0,5-1 g. 

Στον πίνακα ΙΑ.5.1 δίδονται οι τιμές TLVs για το χρώμιο και τις ενώσεις του, που 

προτείνονται από διαφόρους Οργανισμούς. 

Η απορρόφηση από του δέρματος των αλάτων του τρισθενούς χρωμίου είναι ελαχίστη, 

δυνατότητα η οποία όμως ευοδούται σε περίπτωση κατά την οποία υπάρξει λύση της 

συνεχείας του ιστού. Αντίθετα, τα άλατα του εξασθενούς χρωμίου απορροφώνται εύκολα 

από του δέρματος, ακόμη και σε περίπτωση κατά την οποία δεν υπάρχει λύση της συνεχείας. 

Κατά την υποδόριο, την ενδοφλέβιο και την πειραματική ενδοτραχειακή χορήγηση, το 
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χρώμιο εναποτίθεται με τη μορφή υδατοδιαλυτών αλάτων στους πνεύμονες οι οποίοι και 

εμφανίζουν τη μεγαλύτερη δυνατή συγγένεια με το μέταλλο, σε σύγκριση με άλλους ιστούς. 

Παράλληλα, έχει διαπιστωθεί ότι το εξασθενές χρώμιο το οποίο χορηγείται ενδοτραχειακώς, 

μετακινείται, απομακρυνόμενο, ταχέως από τους πνεύμονες, κατά το μεγαλύτερο μέρος του, 

έτσι ώστε, μετά πάροδο ολίγων μηνών, να μην απομένουν στον πνευμονικό ιστό παρά 

ελάχιστα ποσά χρωμίου. 

Από το αναπνευστικό, η απορρόφηση του στοιχειακού χρωμίου, καθώς και των 

χρωμιούχων και χρωμικών αλάτων (με αντίστοιχα σθένη 0, +2, +3) είναι περιορισμένη. 

Παρόλα ταύτα, αναφέρεται στη βιβλιογραφία τοπική εναπόθεση των αλάτων αυτών στους 

πνεύμονες, μετά από έκθεση σ' αυτά, χωρίς όμως και να παρατηρηθούν ανεπιθύμητες 

συστηματικές εκδηλώσεις. Αντίθετα, η εισπνοή των υδατοδιαλυτών αλάτων του εξασθενούς 

χρωμίου, όπως του χρωμικού οξέος, του διχρωμικού νατρίου και του διχρωμικού καλίου, 

μπορεί να οδηγήσει σε συστηματική απορρόφηση, ενώ λιγότερο υδατοδιαλυτά άλατα δεν 

φαίνεται να προκαλούν συστηματική δράση, χωρίς όμως να αποκλείεται και η εμφάνιση 

αναπνευστικών προβλημάτων. 

Από το γαστρεντερικό, τα άλατα του τρισθενούς χρωμίου απορροφώνται σε ποσοστό 1-

25%, ο βαθμός δε απορρόφησης τους εξαρτάται από το συγκεκριμένο άλας και από τις 

συνθήκες λήψης από του στόματος. Η απορρόφηση, εξάλλου, από την ίδια οδό των αλάτων 

του εξασθενούς χρωμίου προϋποθέτει αναγωγή των εξασθενών ιόντων, από το γαστρικό 

περιεχόμενο, σε τρισθενή. 

To Cr
6+

 μετά την απορρόφηση του ανάγεται (κατά το μεγαλύτερο ποσοστό) σε Cr
3+

 και 

κατανέμεται στους διαφόρους ιστούς, κυρίως δε όπως έχει ήδη αναφερθεί- στους πνεύμονες. 

Μεγάλες συγκεντρώσεις τέλος, βρίσκονται εναποτιθεμένες και στους ενδοκρινείς αδένες και 

ιδιαίτερα στην υπόφυση και στα λεμφογάγγλια. Στη συνέχεια, το αναχθέν (σε τρισθενές) 

εξασθενές χρώμιο αποβάλλεται σε ποσοστό περίπου 13% στα ούρα, μέρος του εναποτίθεται 

στα παρεγχυματώδη όργανα (σπλήνα, ήπαρ κλπ.), ποσοστό 11% κατακρατείται στους 

πνεύμονες, τέλος δε 8% κατακρατείται από τα ερυθρά αιμοσφαίρια. Η εναπόθεση αυτή στους 

διαφόρους ιστούς γίνεται μετά από ένωση του μετάλλου με τις πρωτεΐνες των ιστών. 

Πειράματα που έγιναν με το τρισθενές χρώμιο, κατέδειξαν ότι μετά το προπό 

εικοσιτετράωρο, ποσοστό 6% περίπου του χρωμίου αποβλήθηκε στα ούρα, ενώ περίπου 

το 45-50 %, βρέθηκε στους πνεύμονες. 

Ακόμη, συγκριτικές μελέτες, όσον αφορά το βαθμό κατακράτησης διαφόρου σθένους 

χρωμίου, έδειξαν ότι, μετά από δίμηνο, εξακολουθούσε να υπάρχει στους πνεύμονες 

ποσοστό 1,6 % εξασθενούς και 12% τρισθενούς χρωμίου. 

Τέλος, μικρό ποσοστό αποβάλλεται με τα κόπρανα, το ίδιο δε περίπου και με το μητρικό 

γάλα. Γενικά, η τοξική δράση του χρωμίου οφείλεται, αφενός μεν στην ιδιότητα του να 

προκαλεί αφυδάτωση, αφετέρου δε στην οξειδωτική του δράση. 

To Cr
6+

 εμφανίζει ερεθιστική και διαβρωτική δράση, ενώ εξ απορροφήσεως η πλέον 

σημαντική επίδραση αφορά τους νεφρούς στους οποίους προκαλεί οξεία νεφρική 

σωληναριακή νέκρωση. 

Στα πειραματόζωα έχει βρεθεί ότι μεγάλες δόσεις διχρωμικού καλίου (20 mg/Kg*) 

προκαλούν λευκωματουρία, απόπτωση του επιθηλίου των ουροφόρων σωληναρίων και, 

τέλος, λιπώδη εκφύλιση ή νέκρωση των νεφρών. Μικρές δόσεις διχρωμικού καλίου της 

τάξης των 10 mg/Kg* προκαλούν ισχαιμία και βλάβες του νεφρικού ιστού και, τέλος, ακόμη 
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μικρότερες, χορηγούμενες για αρκετές ημέρες, δεν προκαλούν βλάβη. 

Κατά τη μελέτη των αποτελεσμάτων της συνεχούς έκθεσης πειραματόζωων σε 

ατμόσφαιρα που περιείχε χρώμιο στις ίδιες συγκεντρώσεις μ' αυτές που απαντώνται στις 

βιομηχανίες χρωμίου, διαπιστώθηκε, κατά την ιστολογική εξέταση των πνευμόνων, 

διάχυτη πάχυνση του τοιχώματος των κυψελίδων με έντονο κυτταρικό πολλαπλασιασμό, 

ιδιαίτερα έκδηλο στα αιμοφόρα αγγεία και στους βρόγχους, χωρίς όμως νεοπλασματικά 

στοιχεία. 

Καρκινογόνος δράση: Το πρόβλημα της πρόκλησης καρκίνου του πνεύμονας από το 

χρώμιο είχε ήδη προκύψει από το 1932 ακόμη, όταν Γερμανοί ερευνητές είχαν παρατηρήσει 

αυξημένη συχνότητα (15%) της νεοπλασίας αυτής σε εργάτες παραγωγής χρωμίου, εύρημα 

το οποίο επιβεβαιώθηκε αργότερα και από ορισμένους άλλους ερευνητές.  

Εντούτοις, στη συνέχεια, υπήρξαν, σχετικά με το θέμα αυτό, και αντίθετες πληροφορίες 

που δεν συνέπιπταν δηλαδή απολύτως με τις παλαιότερα υποστηριχθείσες απόψεις. 

Σύμφωνα με ορισμένους ερευνητές, η ενδοφλέβιος χορήγηση χρωμίου σε πειραματόζωα 

δεν προκάλεσε την εμφάνιση καρκίνου, ενώ κατά την εμφύτευση χη-μικώς καθαρού χρωμίου 

στο μηριαίο οστούν κονίκλων, δημιουργήθηκαν, σε διάφορα όργανα των πειραματόζωων, 

συμπεριλαμβανομένων και των πνευμόνων, σαρκώματα. 

Κατά τη χορήγηση, μέσω της ενδοτραχειακής και ενδοϋπεζωκοτικής οδού, μείγματος 

χρωμίου, στην ίδια συγκέντρωση με αυτήν που ανευρίσκεται στους βιομηχανικούς χώρους, 

δεν σημειώθηκε ανάπτυξη νε-οπλασματικής επεξεργασίας. Αντίθετα, όμως, κατά την 

ενδοϋπεζωκοτική εμφύσηση αλάτων του χρωμίου, σε πειραματόζωα, παρατηρήθηκε 

ανάπτυξη σαρκωμάτων στους πνεύμονες. 

Πειραματικές παρατηρήσεις έχουν καταδείξει ότι από τις ενώσεις του χρωμίου, αυτές που 

έχουν δυνητικά καρκινογόνο δράση είναι οι ελάχιστα διαλυτές ενώσεις του Cr
6+

, αν και 

ανάλογες παρατηρήσεις σε βακτήρια έχουν καταδείξει ότι δεν υπάρχει διαφορά, ως προς την 

καρκινογόνο δράση, μεταξύ των διαλυτών και ελάχιστα διαλυτών ενώσεων του. 

Η επαγγελματική έκθεση στο χρώμιο και ιδιαίτερα στις βιομηχανίες που παράγουν 

χρώματα έχει συσχετισθεί με την πρόκληση καρκίνου της αναπνευστικής οδού και 

συνηθέστερα βρογχογενούς καρκίνου. Υπολογίζεται ότι η πιθανότητα εμφάνισης μιας 

τέτοιας νεοπλασίας σε άτομα επαγγελματικώς εκτεθειμένα στα διάφορα άλατα του χρωμίου, 

είναι 15-20 φορές μεγαλύτερη από ότι στο γενικό πληθυσμό. 

Ενδιαφέρουσες ερευνητικές εργασίες οι οποίες περιλαμβάνουν συστηματική αναζήτηση 

χρωμίου στους πνεύμονες σε περιπτώσεις νεοπλασιών και μη, έχουν καταδείξει ότι η 

ανεύρεση στον πνευμονικό ιστό υψηλών συγκεντρώσεων χρωμίου (πολύ υψηλότερων των 

«φυσιολογικών») δεν σχετίζεται με την παρουσία νεοπλασίας ή/ και άλλης παθολογικής 

εξεργασίας. 

Εξάλλου, και τα δύο είδη των ενώσεων του χρωμίου, διαλυτών και αδιαλύτων, έχουν 

βρεθεί στον πνευμονικό ιστό ατόμων τα οποία παρουσίασαν καρκίνο μετά από παρέλευση 

αρκετών ετών από την τελευταία έκθεση στο χρώμιο. Αναφέρεται μάλιστα στη βιβλιογραφία 

περίπτωση ατόμου το οποίο αφού εργάσθηκε για δύο (2) χρόνια σε εργασία σχετιζόμενη με 

το χρώμιο, αργότερα, μετά από 23 χρόνια, κατά τη διάρκεια των οποίων ουδεμία σχέση είχε 

με το χρώμιο, βρέθηκαν στους πνεύμονες του 295 μg διαλυτού χρωμίου και 353 μg 

αδιαλύτου ανά 10 g ξηρού πνευμονικού ιστού. 

Σημειώνεται, ότι το μέγιστο χρονικό διάστημα από την τελευταία έκθεση στο χρώμιο, 
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κατά το οποίο ο νομοθέτης αποδέχεται σχέση αυτού με τον καρκίνο του πνεύμονας, στη 

Γερμανία και στην Ιταλία, ανέρχεται σε 10 έτη. 

Η εμφανιζόμενη συμπτωματολογία δεν διαφέρει συνήθως των κλασικών συμπτωμάτων 

του καρκίνου του πνεύμονας στα οποία περιλαμβάνονται απώλεια βάρους, καταβολή των 

δυνάμεων, βήχας, δύσπνοια, άλγος κατά το στέρνο κ.λπ. 

Από την πλευρά της προέλευσης, είναι κατά κανόνα βρογχογενής, παθολογοανατομικώς 

δε ανευρίσκεται υπό διαφόρους τύπους, ήτοι ως πλακώδης μικρο-κυτταρικός, 

αδενοκαρκίνωμα κ.λπ. Εντοπίζεται κυρίως στο δεξιό πνεύμονα και ιδιαίτερα στον κάτω λο-

βό, λιγότερο δε στον αριστερό πνεύμονα και στον άνω λοβό. 

Η λανθάνουσα περίοδος είναι αρκετά μεγάλη, κυμαινόμενη από 7 μέχρι 47 έτη, ο δε 

ελάχιστος χρόνος έκθεσης υπερβαίνει τα 4 έτη. Η διάρκεια ζωής, μετά την εμφάνιση της 

νόσου, είναι μικρή και κυμαίνεται από 1 μέχρι 12 μήνες. 

Ο καρκίνος του πνεύμονας των χρωμιεργατών δίνει μεταστάσεις κυρίως προς τους 

θωρακικούς πόρους, το ήπαρ και τους νεφρούς. 

Μεταλλαξεογόνος δράση: Υποστηρίζεται ότι τα άλατα του τρισθενούς χρωμίου (Cr
3+

) 

έχουν ελαχίστη ή καθόλου μεταλλαξεογόνο δράση στα βακτηρίδια. Ωστόσο, λόγω της 

εκλεκτικής πρόσληψης Cr
6+

 από τα κύτταρα και της δραστικότητας του Cr
3+

 (προέρχεται από 

το Cr
6+

) το οποίο συνδέεται με τα νουκλεϊνικά οξέα, μέσα στο κύτταρο, πιστεύεται, ότι ο 

αιτιολογικός παράγοντας της μεταλλαξεογόνου δράσης του χρωμίου είναι πράγματι το Cr
3+

, 

αφού συνδέεται με το γενετικό υλικό του κυττάρου. 

Κλινική εικόνα: Οι δηλητηριάσεις με χρώμιο διακρίνονται σε δύο κυρίως μορφές, στην 

οξεία και στη χρονία δηλητηρίαση. 

Οξεία δηλητηρίαση: Η οξεία δηλητηρίαση η οποία είναι αρκετά σπάνια, σε πολλά σημεία 

θυμίζει τη δηλητηρίαση με υδράργυρο. Το άτομο παραπονείται αρχικά για ξηρότητα του 

στόματος και έντονα κοιλιακά άλγη, παράλληλα δε εμφανίζει οίδημα στα χείλη και τη 

γλώσσα, ναυτία, εμετούς και διαρροϊκό σύνδρομο το οποίο σε ορισμένες περιπτώσεις είναι 

αιμορραγικού τύπου. 

Στη συνέχεια, ο σφυγμός γίνεται μικρός, νηματοειδής, η αναπνοή ρογχώδης, επέρχεται δε 

σημαντική μείωση των αισθήσεων και το άτομο, τελικώς, περιπίπτει σε ημικωματώδη 

κατάσταση. 

Μέσα σε μικρό εξάλλου χρονικό διάστημα ο ασθενής εμφανίζει ίκτερο και τα αρκετά 

κακής προγνώσεως σημεία της νεφρικής προσβολής. 

Ο βλεννογόνος των χειλέων εμφανίζει χαρακτηριστική πορτοκαλόχρουν απόχρωση, τα δε 

ούρα του ασθενούς περιέχοντα λεύκωμα, ερυθρά αιμοσφαίρια κ.λπ., καθίστανται ως προς το 

ποσόν, προοδευτικώς ολιγότερα. Τελικά, εγκαθίσταται ανουρία και ο θάνατος επέρχεται εν 

μέσω αζωθαιμικού κώματος. 

Παράλληλα προς την περιγραφείσα αυτή τυπική μορφή της οξείας δηλητηριάσεως έχουν 

περιγραφεί και αρκετά σπάνιες άτυπες μορφές, από τις οποίες αναφέρονται η χολεροειδής 

μορφή με κυάνωση και η οξεία πνευμονική. 

Χρονία δηλητηρίαση: Η χρονία δηλητηρίαση με χρώμιο είναι αποκλειστικά 

επαγγελματικής αιτιολογίας, παρατηρείται δε σε άτομα τα οποία, λόγω της επαγγελματικής 

τους δραστηριότητος, έρχονται σε επαφή με το χρώμιο και τις ενώσεις του. 

Οι πρώτες επαγγελματικές δηλητηριάσεις με χρώμιο περιεγράφησαν από τον Camming το 

1827, πολύ δε αργότερα, ο Pye περιέγραψε τη διάτρηση του ρινικού διαφράγματος από 
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χρώμιο. 

Η δηλητηρίαση εγκαθίσταται βαθμιαίως και προοδευτικώς με συμπτώματα τα οποία 

παρατηρούνται και σε άλλες δηλητηριάσεις, έτσι ώστε να μην είναι δυνατό να 

προσανατολίσουν προς τη συγκεκριμένη δηλητηρίαση με χρώμιο. 

Παρατηρούνται μείωση μέχρι και πλήρης απώλεια της γευστικής και οσφρητικής 

ικανότητος του ατόμου, γαστρεντερικές διαταραχές, καθώς και εξελκώσεις καθ' όλο το 

μήκος του γαστρεντερικού σωλήνος. 

Από ορισμένους συγγραφείς έχουν ακόμη περιγραφεί και διαταραχές από το αίμα, πλην 

όμως ασήμαντες, κυρίως δε λευκοκυττάρωση ή αντιθέτως λευκοπενία, εκ του 

λευκοκυτταρικού τύπου μονοπυρήνωση και ηωσινοφιλία, τέλος δε αύξηση των τιμών της 

ουρίας, των ανόργανων φωσφορικών, των αμινοξέων και της κρεατινίνης. 

Βλάβες από το ήπαρ σπανίως παρατηρούνται, αν και έχει περιγραφεί περίπτωση οξείας 

ηπατίτιδας με ίκτερο σε γυναίκα εργαζομένη από πενταετίας σε περιβάλλον χρωμίου. Η 

βιοψία του ήπατος στην περίπτωση αυτή έδειξε νέκρωση των κυττάρων της κεντρικής ζώνης, 

ενώ στα ούρα οι τιμές του χρωμίου βρέθηκαν να είναι από 0,135-1,480 mg/24ωρο. 

Η κυρία δράση του χρωμίου σε χρόνιες επαγγελματικές δηλητηριάσεις ασκείται στο 

δέρμα, στους βλεννογόνους και ειδικότερα στο ρινικό βλεννογόνο και στους πνεύμονες. 

Επίδραση στο δέρμα: Οι αλλοιώσεις του δέρματος ποικίλλουν σε μορφή και βαρύτητα, α-

πό το απλό ξηρό ερυθηματώδες εξάνθημα, μέχρι του ορορροούντος εκζέματος και του 

χαρακτηριστικού χρωμικού έλκους. Εντοπίζονται κυρίως στην άκρα χείρα, στους καρπούς 

και στα αντιβράχια και λιγότερο στο πρόσωπο, στα βλέφαρα και στον τράχηλο. Δεν 

αποκλείεται όμως η εντόπιση τους και σε άλλα μέρη του σώματος που έρχονται σε επαφή με 

τις ενώσεις του χρωμίου. 

Ειδικότερα οι δερματοπάθειες μπορεί να είναι: 

- Η ξηρά ερυθηματώδης έκθυση, καλής προγνώσεως, αφού πρόκειται περί ασήμαντου 

εκδηλώσεως, πλην όμως είναι μακράς διαρκείας. Ορισμένοι ερευνητές υποστηρίζουν ότι το 

ελάχιστο χρονικό διάστημα για την εξαφάνιση της, μετά την παύση της εκθέσεως του ατόμου 

στον κίνδυνο του χρωμίου, είναι μεγαλύτερο των 6 μηνών. 

- Η εκζεματοειδής δερματίτις που είναι χρονία και υποτροπιάζοντος χαρακτήρας 

εντοπίζεται δε συνήθως στις άκρες χείρες και τα αντιβράχια. 

- Άλλες δερματοπάθειες, όπως σπάνιες περιπτώσεις αλλεργικής δερματίτιδος που οφείλεται 

σε όξινα χρωμικά άλατα. 

- Δερματικές εξελκώσεις οι οποίες εμφανίζονται οπουδήποτε, αλλά με εκλεκτική εντόπιση 

στα άνω και κάτω άκρα και ειδικότερα στα σημεία εκείνα τα οποία έρχονται σε άμεση επαφή 

με τις τοξικές ενώσεις του χρωμίου και κυρίως στη ραχιαία επιφάνεια των δακτύλων, 

ευκολότερα δε στους έχοντες αμυχές και γενικότερα σχάσεις της επιδερμίδας. 

Σπανιότερα εντοπίζονται και στο πρόσωπο (έξω ακουστικός πόρος), τα γεννητικά όργανα, 

την οσφύ κ.λπ, πιστεύεται δε ότι πρόκειται για άμεση νεκρωτική δράση των χρωμικών 

ιόντων και όχι εκδήλωση από ευαισθητοποίηση. 

Οι εξελκώσεις αυτές παρατηρούνται κυρίως σε άτομα που εργάζονται σε βιομηχανίες 

χρωμίου και ειδικότερα στην παρασκευή κυρίως του χρωμικού οξέος, των χρωμιούχων και 

των διχρωμιούχων αλάτων και στα βυρσοδεψεία, πολλοί δε αποδέχονται ότι οι αλλοιώσεις 

αυτές οφείλονται, κυρίως, για ορισμένους δε και αποκλειστικώς, στο χρωμικό οξύ και τα 

όξινα άλατα του χρωμίου. Προς την άποψη όμως αυτή διαφωνούν άλλοι ερευνητές οι οποίοι 
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έχουν διαπιστώσει ότι σημαντικός αριθμός εργατών ερχομένων σε επαφή με βασικά 

διχρωμιούχα άλατα, εμφάνιζε επίσης δερματικές εκδηλώσεις προσόμοιες με αυτές που 

προκαλούνται από το χρωμικό οξύ ή τα όξινα άλατα του. 

Από μορφολογικής άποψης, τα έλκη αυτά έχουν χαρακτηριστική όψη και συγκεκριμένα 

είναι κωνικά με στρογγυλή βάση, με χείλη σκληρά, παχέα και ερυθρά και νεκρωτικό 

πυθμένα, αφοριζόμενα σαφώς από το πέριξ υγιές δέρμα. Εμφανίζουν τάση επέκτασης 

περισσότερο κατά βάθος παρά κατά πλάτος και μάλιστα σε τέτοιο βαθμό, ώστε σε 

περιπτώσεις κατά τις οποίες έχουν παραμεληθεί από θεραπευτικής απόψεως, να έχουν 

προκαλέσει στη συνέχεια βαρείες εν τω βάθει βλάβες που έφθαναν και μέχρι των τενόντων. 

Είναι ακόμη εξαιρετικά επίμονα και κατά κανόνα επώδυνα, κάκοσμα, χωρίς να δείχνουν 

τάση για διαπύηση. 

Η εξέλιξη τους είναι μακροχρόνια, μετά δε τη θεραπεία οι σχηματιζόμενες ουλές είναι 

χαρακτηριστικές, δύσμορφες, κατά τη μεσότητά τους δε εμφανίζουν κοιλάνσεις με χείλη 

καλώς και σαφώς αφοριζόμενα. 

Ενδιαφέροντα στατιστικά στοιχεία αναφορικά με την επίπτωση των δερματοπαθειών 

από το χρώμιο δίδονται από πολλούς ερευνητές. 

Έτσι, ορισμένοι αναφέρουν ότι το ποσοστό των δερματοπαθειών στους εργάτες των 

αεροπλάνων, κυμαίνεται από 0,1-0,6% και περί το 1% στους εργάτες ατμομηχανών 

Diesel, ενώ κατ' άλλους το ποσοστό αυτό, στους λιθογράφους, υπερβαίνει τα 25%. 

Ορισμένοι άλλοι υποστηρίζουν ότι ο πιθανός αριθμός των δερματοπαθειών από τη 

χρήση του εξασθενούς χρωμίου κυμαίνεται από 1-10% των εργαζομένων. 

Η ευαισθησία που παρατηρείται με τα άλατα του χρωμίου παρουσιάζει σοβαρά 

προβλήματα στη βιομηχανία. Γενικά, πιστεύεται ότι το εξασθενές χρώμιο είναι ο κύριος 

υπεύθυνος των παρατηρουμένων βλαβών στους τσιμεντεργάτες, αλλά έχει βρεθεί 

αυξημένο ποσοστό δερματίτιδων και στους εριεργάτες, όταν οι χρησιμοποιούμενες απ' 

αυτούς βαφές περιείχαν διχρωμικά άλατα για τη «στερέωση» των χρωμάτων στα 

υφάσματα. Επίσης, και στο γενικό πληθυσμό, έχει παρατηρηθεί ότι η επαφή με υφά-

σματα ή με υποδήματα κατεργασμένα με χρωμικά, καθώς και με απορρυπαντικά ή 

λευκαντικά που περιέχουν ίχνη χρωμικών αλάτων, είναι δυνατό να προκαλέσει 

δερματοπάθειες. 

Ενδιαφέρον παρουσιάζει, τέλος, η αιτιολογία της καλούμενης «ψώρας των 

τσιμεντεργατών». Έχει παρατηρηθεί ότι οι τσιμεντεργάτες εμφάνιζαν αλλεργικές εκδηλώσεις 

ταυτόσημες με αυτές που προκαλεί το χρώμιο, γεγονός το οποίο αποδίδεται, από ορισμένους 

ερευνητές, στην παρουσία χρωμίου, σε μικρές συγκεντρώσεις, στο τσιμέντο. Άλλοι όμως 

ερευνητές, αποδίδουν την «ψώρα των τσιμεντεργατών» σε ορθο-εργική αντίδραση, 

οφειλόμενη στην απ' ευθείας καυστική δράση του τσιμέντου. 

Επίδραση στους βλεννογόνους: 

Ρινικός: Κατά τη χρονία δηλητηρίαση με χρώμιο συνηθέστατα προσβάλλεται ο ρινικός 

βλεννογόνος και μάλιστα κατά τρόπο σοβαρό, αφού οι εγκαθιστά-μενες βλάβες κυμαίνονται 

από τον απλό ερεθισμό μέχρι της διατρήσεως του ρινικού διαφράγματος, βλάβη η οποία 

αποτελεί κλασικό εύρημα. 

Η βλάβη αρχίζει ως εξέλκωση και καταλήγει σε διάτρηση με τους εξής χαρακτήρες. Είναι 

στρογγυλή και καλώς περιγεγραμμένη με λεπτή παρυφή, με χροιά ερυθρά ή ωχρά ή και 

τεφρόχρουν. Είναι ανώδυνος και εδράζεται κυρίως στο πρόσθιο και κάτω τμήμα του ρινικού 
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διαφράγματος. 

Οφθαλμικός: Οι επιπεφυκότες προσβάλλονται μεν, αλλά σχετικώς σπανίως. Από τους 

χιτώνες του οφθαλμού προσβάλλεται κυρίως ο κερατοειδής σε θέση που αντιστοιχεί προς τη 

βλεφαρική σχισμή, λαμβάνει δε χροιά υποκαστάνιο οφειλόμενη στο σχηματισμό, υπό την 

επίδραση του φωτός, αδιαλύτου χρωμικού οξειδίου. Σε σπάνιες περιπτώσεις έχουν περιγρα-

φεί ακόμη και εγκαύματα του κερατοειδούς. 

Στόματος, φάρυγγος: Σε παλαιότερες εποχές ήταν αρκετά συχνά τα έλκη, σήμερα όμως 

τέτοιες βλάβες είναι σπανιότατες. 

Επίδραση στα διάφορα συστήματα: 

Αναπνευστικό σύστημα: Οι διαταραχές από το σύστημα αυτό είναι ποικίλες, από της απλής 

τραχειοβρογχίτιδος μέχρι του καρκίνου των πνευμόνων για τον οποίο μάλιστα εξακολουθούν 

ακόμη να γίνονται -όπως ήδη ανεγράφη- πολλές συζητήσεις. 

Σχετικά καλής προγνώσεως είναι οι βλάβες εκείνες που αφορούν περισσότερο σε διάχυτες 

φλεγμονώδεις αλλοιώσεις, κυρίως δε σε ερυθρότητα και οίδημα του λάρυγγας και των 

φωνητικών χορδών και λιγότερο σε έλκη κατά τη διαδρομή του λάρυγγας. Σε μερικές 

μάλιστα περιπτώσεις βρέθηκαν έλκη επί της μιας ή και επί των δύο φωνητικών χορδών, 

εντοπιζόμενα, κυρίως, κατά το ανώτερο χείλος της γλωττίδας και την αρχική μοίρα της 

τραχείας. Κλινικώς το άτομο εμφανίζει απώλεια βάρους, βήχα, άλγος κατά το στέρνο, 

μετρίου βαθμού κυάνωση κατά τα χείλη και τους όνυχες, η συνόλη δε κλινική πορεία της 

νόσου συνοδεύεται με άτυπη πυρετική κίνηση. 

Ακτινογραφικούς, διαπιστώνεται αρχικά συμφορητική εικόνα και στους δύο πνεύμονες, 

ενώ μετά από θεραπεία 6 μηνών περίπου, τόσο η κλινική όσο και η ακτινογραφική εικόνα 

βελτιώνονται σημαντικά, πλην του άλγους στην περιοχή του στέρνου το οποίο είναι 

ιδιαιτέρως έκδηλο κατά την εισπνοή. 

Πεπτικό σύστημα: Το χρώμιο προκαλεί συχνότατα γαστρεντερικές διαταραχές κατά το 

μάλλον ή ήττον σοβαρές. Έτσι, είναι δυνατό να εμφανισθούν οισοφαγίτιδες, γαστρίτιδες, 

έλκη του στομάχου, του δωδεκαδάκτυλου κ.λπ. 

Διάγνωση: Η διάγνωση επιτυγχάνεται κλινικώς και εργαστηριακός. 

Κλινικώς, εκτός από τη λεπτομερή λήψη ιστορικού, σημαντικά σημεία αποτελούν οι 

δερματοπάθειες και κυρίως οι εξελκώσεις ή η διάτρηση του ρινικού διαφράγματος η οποία 

αποτελεί, πρακτικά, ειδικό επαγγελματικό στίγμα, εφόσον βεβαίως αποκλεισθεί η περίπτωση 

του αρσενικού. 

Η αιτιολογική διάγνωση είναι αρκετά δυσχερής, διότι κατά την επεξεργασία των 

μεταλλευμάτων του χρωμίου, όσο και κατά τις διάφορες βιομηχανικές εργασίες κατά τις 

οποίες το μέταλλο αυτό χρησιμοποιείται υπεισέρχονται και άλλες τοξικές ουσίες που μπορεί 

να προκαλέσουν δερματοπάθειες, όπως π.χ. το τριχλωραιθυλένιο, διάφορα οξέα κ.λπ. 

Εργαστηριακώς, το χρώμιο ανιχνεύεται κυρίως στον ελεύθερο αέρα και κατά δεύτερο 

λόγο αναζητείται στα κόπρανα, αν και η μη ανεύρεση του δεν αποκλείει και το ενδεχόμενο 

της δηλητηρίασης. 

Οι συγκεντρώσεις του Cr στον ορό και στα ούρα μπορεί να δώσουν χρήσιμες 

πληροφορίες για τη δηλητηρίαση. Τιμές μεγαλύτερες των 2,65 μg/dl στο αίμα και 3,7 μg/lit 

στα ούρα υποδηλώνουν τοξικά επίπεδα του μετάλλου. 

Από τις παρακλινικές εξετάσεις η μόνη που επιβεβαιώνει κατηγορηματικά τη διάγνωση 

είναι η δερμοαντίδραση. 
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Πρόληψη: Πριν από την πρόσληψη ενός ατόμου σε εργασία όπου χρησιμοποιείται χρώμιο 

θα πρέπει το άτομο αυτό να ελεγχθεί για τυχούσα ευαισθησία στο μέταλλο, μολονότι για τη 

δερμοαντίδραση που χρησιμοποιείται για το σκοπό αυτό υπάρχουν αμφιλεγόμενες απόψεις. 

Συγκεκριμένα, από ορισμένους ερευνητές υποστηρίζεται ότι η δερμοαντίδραση είναι 

μικρότερης σημασίας συγκρινόμενη με την επίθεση υδατικών διαλυμάτων διχρωμικού 

καλίου, αφού τα τελευταία αυτά προκαλούν αντιδράσεις σε πολύ μεγαλύτερη αραίωση από 

ότι η δερμοαντίδραση. Είναι γνωστό ότι η επίθεση στο δέρμα διηθητικού χάρτου ε-

μποτισμένου με διάλυμα K2Cr2O7 δημιουργεί ερύθημα, οίδημα, φυσαλλιδοποίηση και 

φλυκταινοποίηση. 

Ενδεδειγμένη θεωρείται επίσης η απομάκρυνση των ατόμων που εμφανίζουν 

δερματοπάθειες, καθώς επίσης και των γυναικών και των νέων ηλικίας κάτω των 18 ετών. 

Κατά τις περιοδικές εξετάσεις ο ιατρός πρέπει να εξετάζει λεπτομερώς το δέρμα και τους 

βλεννογόνους της ρινός και των επιπεφυκότων, τους πνεύμονες και το γαστρεντερικό. 

Απαραίτητος θεωρείται ακόμη ο ακτινολογικός έλεγχος των πνευμόνων, μια φορά του-

λάχιστον κατ' έτος ή και συχνότερα. Εκτός, τέλος, από τις γενικές αρχές υγιεινής 

(απαγόρευση λήψης τροφής κατά τη διάρκεια της εργασίας, καθώς και χειρισμού 

χρωμιούχων ουσιών με γυμνά χέρια, χρήση ειδικών προστατευτικών ενδυμάτων κ.λπ.) 

συνιστάται ακόμη η προφύλαξη των αναπνευστικών οδών για την αποφυγή της δημιουργίας 

εξελκώσεων του ρινικού βλεννογόνου, προφύλαξη για την οποία απαιτείται σχολαστικό 

πλύσιμο της ρινός και επάλειψη του ρινικού διαφράγματος με ψευδαργυρούχο αλοιφή ή άλλη 

περιέχουσα ως βάση διμερκαπρόλη ή CaNa2EDTA. 

Η περιοδική παρακολούθηση των συγκεντρώσεων χρωμίου στα ούρα των εργαζομένων 

δεν φαίνεται να προσφέρει κάποιο όφελος. Σε μεμονωμένες μόνο περιπτώσεις και εφόσον 

ζητηθεί, διενεργείται έλεγχος των συγκεντρώσεων χρωμίου στα ούρα, πριν και μετά την 

έκθεση σε ρυπασμένο με το μέταλλο περιβάλλον. Η αξιολόγηση όμως των αποτελεσμάτων 

θεωρείται δύσκολη, αφενός μεν λόγω των εργαστηριακών δυσχερειών κατά την ανάλυση που 

είναι δυνατό να επηρεάσουν την ακρίβεια, αφετέρου λόγω της πιθανότητας ρυπάνσεως του 

δείγματος κατά τη συλλογή και φύλαξη του. 

Τέλος, συνιστάται όπως οι εργασίες κατά τις οποίες εκλύεται σκόνη και ατμοί χρωμίου να 

γίνονται κάτω από ελεγχόμενες συνθήκες. 

Θεραπεία: Κατά την οξεία δηλητηρίαση, ανεξαρτήτως της οδού λήψεως του μετάλλου, η 

αρχική αντιμετώπιση του ασθενούς συνίσταται στην υποστήριξη της αναπνευστικής και της 

καρδιακής λειτουργίας. Στη συνέχεια λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα: 

Σε λήψη από του στόματος, αποφεύγεται η πρόκληση εμετού λόγω της διαβρωτικής 

δράσης των ενώσεων του χρωμίου, με επακόλουθο την επιδείνωση της κατάστασης υγείας 

του ασθενούς. 

Η χορήγηση από του στόματος ή με ρινοφαρυγγικό καθετήρα, ασκορβικού οξέος (το οποίο 

δρα ανάγοντας το Cr
6+

 σε Cr
3+

), εφόσον το χρώμιο βρίσκεται ακόμη στο στόμαχο, αν και έχει 

προταθεί στην αντιμετώπιση της δηλητηριάσεως, εντούτοις, η αξία της αμφισβητείται. 

Ορισμένες εργασίες συνηγορούν υπέρ του γεγονότος ότι το ασκορβικό οξύ βελτιώνει την 

κλινική εικόνα του ασθενούς, μετά από τοπική έκθεση στα χρωμικά και μειώνει την 

τοξικότητα του χρωμίου στα πειραματόζωα, μετά την από του στόματος λήψη του άλατος, 

εφόσον χορηγηθεί μέσα σε 2 ώρες από την έκθεση. Η δόση ασκορβικού οξέος, που συνιστά-

ται για ορισμένα άλατα του εξασθενούς χρωμίου, φαίνεται στον πίνακα ΙΑ.5.2. 
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Η αραίωση του δηλητηρίου θεωρείται ιδιαίτερα αποτελεσματική και μάλιστα όταν το pΗ 

είναι αρκετά χαμηλό (π.χ. χρωμικό οξύ) ή αρκετά υψηλό (π.χ. δι-χρωμικό αμμώνιο). Η 

αραίωση μπορεί να γίνει με ύδωρ ή άλλα υγρά τα οποία δρουν ως μαλακτικά, όπως το γάλα. 

Η γαστρική πλύση εφαρμόζεται σε περίπτωση κατά την οποία το χρώμιο παραμένει στο 

στόμαχο. Έχει προταθεί και η πλύση με αντιόξινα, όπως το υδροξείδιο του μαγνησίου, 

μολονότι η υπεροχή τους σε σχέση με την πλύση με ύδωρ, δεν έχει αποδειχθεί. 

Η χορήγηση ενεργού άνθρακος δεν θεωρείται αποτελεσματική. 

Η αφαιμαξομετάγγιση θεωρείται αποτελεσματική σε υψηλό ποσοστό, συμβάλλουσα στη 

μείωση των συγκεντρώσεων του Cr στο αίμα μέχρι και 67%. Η αιμοδιύλιση και η 

αιμοδιήθηση με άνθρακα, όταν η νεφρική λειτουργία δεν έχει επηρεασθεί δεν φαίνεται να 

προσφέρουν σημαντική βοήθεια, αντίθετα με τις περιπτώσεις εκείνες κατά τις οποίες έχει ήδη 

εγκατασταθεί νεφρική βλάβη. 

Σε περίπτωση αιμόλυσης, ενδείκνυται η αλκαλική διούρηση, ώστε να αποφευχθεί η 

πιθανότητα περαιτέρω νεφρικής βλάβης, ενώ αν η εμφανιζόμενη μεθαιμοσφαιριναιμία 

υπερβεί το 30%, χορηγείται κυανούν του μεθυλενίου. 

Σε κάθε περίπτωση, ιδιαίτερη μέριμνα λαμβάνεται για τη διατήρηση του ισοζυγίου ύδατος 

και ηλεκτρολυτών. 

Η χορήγηση BAL, φυλικού οξέος ή CaNa2EDTA δεν έχει αποδειχθεί ότι είναι 

αποτελεσματική στη θεραπεία της οξείας δηλητηρίασης. 

Η χορήγηση Ν-ακετυλοκυστεΐνης (NAC) ως αντιδότου βρίσκεται σε πειραματικό στάδιο. 

Στα πειραματόζωα η χορήγηση της αύξησε την κάθαρση του χρωμίου και ανέστρεψε την 

ολιγουρία που προκλήθηκε σε δηλητηρίαση με διχρωμικό κάλιο. Η χορήγηση της NAC στον 

άνθρωπο δεν έχει μέχρι σήμερα τεκμηριωθεί. 

Για την αντιμετώπιση της χρονιάς δηλητηρίασης συνιστάται αρχικά η άμεση 

απομάκρυνση του ατόμου από την εργασία του. Σε περίπτωση βρογχοσπάσμου, η κατάσταση 

αυτή αντιμετωπίζεται με βρογχοδιασταλτικά τα οποία και θεωρούνται φάρμακα επιλογής. 

Σε περίπτωση κατά την οποία έχει εισπνευσθεί χρωμικό οξύ, απαιτείται συνεχής 

παρακολούθηση του ατόμου, λόγω της πιθανότητας επιβραδυσμένης πρόκλησης 

πνευμονικού οιδήματος. 

Ανάλογα προφυλακτικά μέτρα απαιτούνται και για την αντιμετώπιση των δηλητηριάσεων 

με εισπνοή άλλων πυκνών εξασθενών ενώσεων του χρωμίου. 

Για την προστασία τον δέρματος, μετά από επαφή με ενώσεις του χρωμίου, τοποθετείται 

επ' αυτού πρόσφατα παρασκευασμένο διάλυμα ασκορβικού οξέος (10%) ή αλοιφή που 

περιέχει 2% γλυκίνη και 1 % τρυγικό οξύ. 

Για την αντιμετώπιση των δερματικών εξελκώσεων τοποθετούνται ψυχρά επιθέματα με 

διάλυμα 1% οξεικού αργιλίου. 

Τέλος, για την ενίσχυση της ηπατικής λειτουργίας χορηγείται τροφή πλουσία σε 

υδατάνθρακες, πρωτεΐνες και βιταμίνες. 

 

 

7. ΝΙΚΕΛΙΟ (Νi) 

Το νικέλιο είναι αργυρόλευκο μέταλλο, ειδ.β. 8,99 και σ.τ. 1452
o
C, ελατό και όλκιμο. Στον 

αέρα παρουσία υγρασίας μετατρέπεται σε NiO. Εμφανίζει μεγάλη αντίσταση στα αλκάλεα, 

ενώ αντίθετα το βασιλικό ύδωρ το διαλύει. Εμφανίζει επίσης μαγνητικές ιδιότητες. 
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Το μεταλλικό νικέλιο βρίσκεται στους μετεωρίτες. Τα κυριότερα ορυκτά του είναι ο 

γαρνιερίτης, ο νικελίνης και ο λατερίτης, ορυκτό το οποίο περιέχει επίσης μαγνήσιο και 

σίδηρο. Το τελευταίο αυτό απαντά και στη χώρα μας, στη Λάρυμνα, στη Φθιώτιδα, κ.λπ. 

Κυριότερες, από τοξικολογικής πλευράς, ενώσεις του νικελίου θεωρούνται: 

Το οξείδιο τον νικελίου (NiO) το οποίο είναι α-διάλυτο σε θερμό ή ψυχρό ύδωρ και 

διαλυτό στα ανόργανα οξέα και το ΝΗ4ΟΗ. 

Το μυρμηκικό νικέλιο [Ni(CHO)2·2H2O)] το οποίο είναι διαλυτό στα οξέα και στο 

ΝΗ4ΟΗ. 

Το θειικό νικέλιο (NiSO4.6H2O) το οποίο είναι διαλυτό στο ύδωρ, όπως και στο ΝΗ4ΟΗ. 

Το καρβονύλιο τον νικελίου [Ni(CO)4] το οποίο έχει ιδιαίτερη σημασία στη μεταλλουργία 

του νικελίου και περιγράφεται αναλυτικά σε άλλο σημείο. 

Χρησιμοποιείται ευρέως στην προστατευτική επικάλυψη μεταλλικών επιφανειών, επίσης 

και στην κατασκευή μεγάλου αριθμού κραμάτων, στη βιομηχανία του σμάλτου, στην 

κατασκευή συσσωρευτών νικελίου-καδμίου, νομισμάτων (25% Ni, 75% Cu), κοσμημάτων, 

οδοντιατρικών ή ιατρικών προσθέσεων, στην παρασκευή μαγνητικών ταινιών και εξαρτημά-

των των ηλεκτρονικών υπολογιστών. Χρησιμοποιείται επίσης ως καταλύτης σε χημικές 

αντιδράσεις. 

Ο χάλυψ νικελίου είναι σκληρός, ανθεκτικός, ελατός και απρόσβλητος από τη σκουριά, γι' 

αυτό και χρησιμοποιείται στη βιομηχανία αυτοκινήτων, αεροπλάνων, κ.λπ. 

Περιβαλλοντικά στοιχεία: Το θαλασσινό ύδωρ περιέχει 0,1-0,5 μg/lit, τα επιφανειακά 

ύδατα 15-20 μg/lit και το πόσιμο <20 μg/lit. Σε ορισμένες περιπτώσεις το πόσιμο ύδωρ 

περιέχει πολύ υψηλότερες συγκεντρώσεις Ni όταν προέρχεται από περιοχές με μεγάλη 

ατμοσφαιρική ρύπανση. 

Οι συγκεντρώσεις του Ni σε αστικές περιοχές σχετίζονται με την κατανάλωση υγρών 

καυσίμων υλών. Στις ΗΠΑ, οι συγκεντρώσεις αυτές κυμαίνονται από 6 ng/m
3
 σε μη αστικές 

περιοχές, ενώ σε αστικές είναι μεγαλύτερες, από 17 ng/m
3
 (καλοκαίρι) μέχρι 25 ng/m

3
 

(χειμώνα). Σε περιοχές με μεγάλη βιομηχανική δραστηριότητα ή σε μεγάλες πόλεις έχουν 

μετρηθεί πολύ υψηλές συγκεντρώσεις Ni στον ατμοσφαιρικό αέρα (170 ng/m
3
). 

Το νικέλιο, από εργασίες σε πειραματόζωα, φαίνεται ότι είναι ένα από τα απαραίτητα 

ιχνοστοιχεία των θηλαστικών. Η ανεπάρκεια του οργανισμού σε νικέλιο έχει ως 

αποτέλεσμα τη διαταραχή του μεταβολισμού της γλυκόζης και τη σημαντική μείωση των 

συγκεντρώσεων της στον ορό. Σε πειραματόζωα, η ανεπάρκεια σχετίζεται επίσης με 

καθυστέρηση της σωματικής ανάπτυξης και πρόκληση αναιμίας, πιθανόν δευτερογενώς, 

λόγω των προκαλουμένων διαταραχών της απορρόφησης του σιδήρου από το 

γαστρεντερικό. Φαίνεται επίσης, ότι υπάρχει στον οργανισμό αλληλεπίδραση του νικελίου 

με το χαλκό και τον ψευδάργυρο. Το συμπέρασμα αυτό προκύπτει από τη μερική μόνο 

βελτίωση που παρατηρείται σε πειραματόζωα, στα οποία έχει προκληθεί αναιμία από 

ανεπάρκεια νικελίου, κατά την χορήγηση δίαιτας χαμηλής περιεκτικότητος σε χαλκό και 

ψευδάργυρο και εμπλουτισμένης με νικέλιο. 

Στα φασόλια έχει βρεθεί ένα μεταλλοένζυμο του νικελίου, η ουρεάση. Ακόμη έχει 

βρεθεί, σε κυττα-ροκαλλιέργειες σόγιας, ότι το νικέλιο είναι απαραίτητο στο μεταβολισμό 

της ουρίας. Ωστόσο, στα θηλαστικά δεν έχει ανευρεθεί κάποιο αντίστοιχο μεταλλοένζυμο. 

Στον ορό, φυσιολογικά, ανευρίσκεται νικέλιο σε συγκεντρώσεις της τάξης των 0,05-1,08 

μg/lit, ενώ η ημερησία απέκκριση του από τα ούρα κυμαίνεται από 0,5-6,4 μg. Επίσης, 
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νικέλιο ανευρίσκεται και στα κόπρανα σε συγκεντρώσεις 100πλάσιες των αντιστοίχων στα 

ούρα. Οι συγκεντρώσεις αυτές εξαρτώνται από την πρόσληψη νικελίου με τις τροφές και από 

τη συγκέντρωση του μετάλλου στον ατμοσφαιρικό αέρα, γι' αυτό και ποικίλλουν από περιοχή 

σε περιοχή. 

Η ημερησία πρόσληψη νικελίου με τις τροφές ανέρχεται περίπου σε 165 μg. Είναι όμως 

δυνατό να φθάσει τα 900 μg/ημερησίως με δίαιτες πλούσιες σε κακάο, σοκολάτες, φυστίκια 

και προϊόντα σόγιας. Οι καπνιστές προσλαμβάνουν, επί πλέον, νικέλιο και με το κάπνισμα, 

αφού η περιεκπκότητα των σιγαρέττων σε νικέλιο ανέρχεται σε 4 μg Ni ανά πακέττο. Τέλος, 

σε άτομα που κατοικούν σε περιοχές γύρω από μεταλλεία νικελίου, οι συγκεντρώσεις του 

μετάλλου στον ορό κυμαίνονται από 2,0-7,3 μg/ lit. 

Τοξικότητα: Τα άλατα του νικελίου εμφανίζουν, γενικά, υψηλή τοξικότητα η οποία 

εκδηλώνεται με διαταραχές στο αιμοποιητικό. 

Αναφορικά προς την τοξικότητα των αλάτων του νικελίου κατά την από του 

στόματος λήψη τους, οι απόψεις των ερευνητών διίστανται. Ορισμένοι ερευνητές 

υποστηριζόταν ότι, σε πειραματόζωα, η από του στόματος λήψη μεγάλων ποσοτήτων 

νικελίου ή αλάτων του (1-3 mg/kg*) δεν προκαλεί ανεπιθύμητες ενέργειες, ενώ άλλοι 

ερευνητές διαπίστωσαν ότι δόσεις νικελίου από 4-12 mg/kg* την ημέρα, χορηγούμενες 

σε πειραματόζωα, για χρονικό διάστημα 200 ημερών, προκάλεσαν βλάβες του 

μυοκαρδίου. Επίσης, χορήγηση ύδατος που περιείχε NiSO4 σε ποσότητα που 

αντιστοιχούσε σε συγκέντρωση 0,54 mg/kg*, για χρονικό διάστημα 160 ήμερων προκά-

λεσε βλάβες του ηπατικού παρεγχύματος. Για την τελευταία αυτή παρατήρηση, πιθανή 

εξήγηση θεωρείται το γεγονός ότι το νικέλιο απορροφάται ευχερέστερα με το νερό παρά 

με την τροφή, με την οποία βρίσκεται αναμεμιγμένο. Στο σημείο αυτό πρέπει να 

αναφερθεί ακόμη ότι δεν υπάρχουν ενδείξεις κατά τις οποίες μπορεί να εμφανισθούν 

ανεπιθύμητες ενέργειες από την πρόσληψη μικρών δόσεων Ni προερχομένων από 

μαγειρικά σκεύη. 

Για την ενδοφλέβιο χορήγηση NiCI2 ή κολλοειδών ενώσεων του νικελίου, από 

παρατηρήσεις σε πειραματόζωα, είναι γνωστό ότι η τοξική τους δόση κυμαίνεται από 

10-20 mg/kg*, ενώ η ελαχίστη δόση που μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες, 

μετά από υποδόριο χορήγηση υπολογίζεται σε 7-16 mg/kg*. 

Ο θάνατος επέρχεται από παράλυση των κέντρων της αναπνοής και της κυκλοφορίας. 

Η TLV-ΤWA για το νικέλιο και τις αδιάλυτες ανόργανες· ενώσεις τον έχει ορισθεί σε 1,0 

mg/m
3
, ενώ για τις διαλυτές ανόργανες ενώσεις τον σε 0,1 mg/m

3
. Η TLV-STEL για τις διαλυτές 

ανόργανες ενώσεις τον έχει ορισθεί σε 0,3 mg/m
3
. 

Υπάρχουν εντούτοις σημαντικές διαφορές στις ανωτέρω τιμές στα διάφορα Κράτη. 

Ενδεικτικά αναφέρονται τα εξής. Τιμές TLV-TWA, για το Ni και τις αδιάλυτες ενώσεις τον, στη 

Μεγάλη Βρεττανία, Ιαπωνία και Ολλανδία, έχουν ορισθεί τα 1 mg/m
3
, στις ΗΠΑ, Δανία, 

Γερμανία και Σουηδία τα 0,5 mg/m
3
' στη Νορβηγία τα 0,1 mg/m

3
 και στην Τσεχοσλοβακία τα 

0,01 mg/m
3
· 

Για τις διαλυτές ενώσεις τον Ni, οι τιμές TLV-TWA ανέρχονται στη Δανία, Ιαπωνία, ΗΠΑ 

(OSHA) σε 1 mg/m
3
, ενώ στην Ολλανδία, Νορβηγία, Σουηδία, ΗΠΑ (ACGIH) σε 0,1 mg/m

3
· 

Αίτια δηλητηριάσεων: Οι δηλητηριάσεις με νικέλιο είναι σπάνιες και παρατηρούνται 

συνήθως σε άτομα επαγγελματικώς εκτεθειμένα στο μέταλλο. 

Οι τυχαίες δηλητηριάσεις μπορεί να οφείλονται σε κατανάλωση ύδατος ή αλκοολούχων 
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ποτών ρυπασμένων με υψηλές συγκεντρώσεις διαλυτών αλάτων του νικελίου. Ακόμη είναι 

δυνατό να παρατηρηθούν μετά από επαφή με μεταλλικά αντικείμενα καθημερινής χρήσης. 

Τέλος, είναι δυνατό να παρατηρηθούν τυχαίες δηλητηριάσεις οφειλόμενες στην 

εμφύτευση προσθέσεων που περιέχουν Ni ή στη χορήγηση φαρμακευτικών προϊόντων 

ρυπασμένων με Ni (όπως αλβουμίνης, α-κτινοσκιερών σκευασμάτων, υγρών αιμοδιύλισης, 

διαλυμάτων παρεντερικής διατροφής, κ.λπ). 

Τοξικοκινητική - Τοξική δράση: Το νικέλιο απορροφάται από όλες τις οδούς, αλλά σε 

διαφορετικό βαθμό και ανάλογα με την οδό χορήγησης. Μικρές ποσότητες απορροφώνται 

από τη γαστρεντερική οδό, ακόμη δε μικρότερες μέσω της αναπνευστικής οδού. 

Γενικά, η απορρόφηση των ανόργανων ενώσεων του νικελίου εξαρτάται από τη 

διαλυτότητα τους, έχει δε βρεθεί ότι οι διαλυτές ενώσεις (χλωριούχα, θειικά άλατα) 

απορροφώνται ευκολότερα. 

Το εισπνεόμενο νικέλιο συσσωρεύεται στο ρινικό βλεννογόνο και στους πνεύμονες, η 

συγκέντρωση δε στον τελευταίο αυτόν ιστό είναι ανάλογη προς τη διάρκεια έκθεσης των 

εργαζομένων στο νικέλιο. Σημασία έχει ακόμη και ο μεγάλος χρόνος ημιζωής του μετάλλου 

(3,5 χρόνια), συνέπεια του οποίου είναι η επί μακρόν χρόνο παραμονή του στους ιστούς, 

ακόμη και μετά τη διακοπή της έκθεσης. 

Από του δέρματος, απορροφάται σε μεγάλο ποσοστό, ιδίως κατά τις πρώτες 24 ώρες. 

Από πειράματα σε ζώα στα οποία χορηγήθηκε παρεντερικώς νικέλιο βρέθηκε ότι 

κατανέμεται ταχύτατα στους νεφρούς, στην υπόφυση, στους πνεύμονες, στο δέρμα, στα 

επινεφρίδια, στις ωοθήκες και στους όρχεις. 

Η κατανομή και η ενδοκυττάριος σύνδεση του νικελιού δεν έχουν πλήρως ερμηνευθεί. 

Στον ορό, το Ni
2+

 συνδέεται με την αλβουμίνη, τη νικελοπλασμίνη (μια α2-μακροσφαιρίνη) 

και άλλα συστατικά, όπως π.χ. ιστιδίνη, γλυκίνη, ασπαρτικό οξύ. Μελέτες σε τρωκτικά 

έδειξαν ότι το Ni προάγει τη σύνθεση με-ταλλοθειονίνης στο νεφρό και στο ήπαρ, αλλά το 

ίδιο το Ni δεν συνδέεται με τις μεταλλοθειονεινες σ'αυτούς τους ιστούς. 

Η κυρία οδός απέκκρισης του απορροφουμένου Ni είναι η δια των νεφρών, απέκκριση η 

οποία συμπληρώνεται μέσα σε 4-5 ημέρες. Ποσοστό 99% περίπου της ποσότητος του Ni που 

περιέχεται στις τροφές και το οποίο δεν απορροφάται από το γαστρεντερικό σύστημα, 

αποβάλλεται απευθείας στα κόπρανα. Μικρότερης σημασίας οδοί απέκκρισης του Ni 

θεωρούνται η χολή, ο ιδρώτας, ο σίελος, οι γαστρικές εκκρίσεις, οι τρίχες και το γάλα. 

Ο ακριβής μηχανισμός της τοξικής δράσης του νικελίου δεν έχει ακόμη πλήρως 

διευκρινισθεί. Παρατηρήσεις μόνον σε περιπτώσεις χρονιάς έκθεσης στο μέταλλο αναφέρουν 

την εμφάνιση αλλεργικής δερματίτιδας εξ επαφής, καθώς και την καταστροφή των α και των 

β κυττάρων του παγκρέατος με τα εξ αυτής επακόλουθα, όπως η εμφάνιση υπεργλυκαιμίας. 

θεωρείται ακόμη ότι το νικέλιο έχει δυνητικά αγγειοσυσταλτική δράση στα στεφανιαία 

αγγεία, ενέργεια η οποία έχει μεν διαπιστωθεί σε πειραματόζωα, αλλά στον άνθρωπο, ο 

ρόλος του στη στεφανιαία νόσο δεν έχει ακόμη διευκρινισθεί. 

Καρκινογόνος δράση: Σήμερα το νικέλιο συγκαταλέγεται στα καρκινογόνα της 

αναπνευστικής οδού. Από διάφορες επιδημιολογικές έρευνες έχει επιβεβαιωθεί ότι οι 

εργαζόμενοι σε βιομηχανίες επεξεργασίας Ni εμφανίζουν αυξημένη θνησιμότητα από 

καρκινώματα του πνεύμονας και των ρινικών κοιλοτήτων. Επίσης θεωρείται ότι διατρέχουν 

αυξημένο κίνδυνο προσβολής από άλλους κακοήθεις όγκους, όπως καρκίνωμα του λάρυγγας, 

των νεφρών, του προστάτη, του στομάχου, καθώς επίσης και από σαρκώματα των μαλακών 
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ιστών. Οι έρευνες αυτές βρίσκονται ακόμη σε εξέλιξη. Οι κακοήθειες της αναπνευστικής 

οδού σχετίζονται με έκθεση τόσο σε διαλυτές όσο και σε α-διάλυτες ενώσεις του Ni. 

Κλινική εικόνα: Οι δηλητηριάσεις με νικέλιο είναι ως επί το πλείστον χρόνιες, 

σπανιότερα δε οξείες. 

Η οξεία δηλητηρίαση αφορά τη λήψη από του στόματος μεγάλων ποσοτήτων αλάτων του 

νικελίου ή στην έκθεση σε φάρμακα ή φαρμακευτικά εν γένει προϊόντα ρυπασμένα με Ni, 

εκδηλώνεται δε με έντονο γαστρεντερικό σύνδρομο το οποίο σχεδόν ουδέποτε καταλήγει στο 

θάνατο, κεφαλαλγία και αδυναμία. 

Η χρονία δηλητηρίαση θεωρείται επαγγελματική δηλητηρίαση, νοσολογικά δε 

προεξάρχουν κυρίως οι νεοπλασματικές εξεργασίες. Η δερματίτις η οποία εμφανίζεται μέσα 

σε χρονικό διάστημα που κυμαίνεται από μία έως λίγες εβδομάδες, αποτελεί ακόμη συχνό 

εύρημα στους εργαζομένους στις βιομηχανίες νικελίου, εντοπίζεται δε συνήθως στα χέρια 

και εκδηλώνεται με αίσθημα τοπικού καύσου που συνοδεύεται, κατά το οξύ στάδιο, και από 

πυρετό. 

Η δερματίτις εκ νικελίου (nickel dermatitis) είναι μία από τις συχνότερες μορφές 

αλλεργικής δερματίτιδας εξ επαφής, εμφανιζόμενη με χαρακτηριστικές πομφόλυγες, ενώ οι 

εκζεματοειδείς περιοχές μπορεί να υποστούν λειχηνοποίηση. Από τα άτομα με δερματίτιδα 

εξ επαφής ένα ποσοστό που κυμαίνεται από 1-10% (σε γυναίκες 7-10%, σε άνδρες 1-3%) 

αντιδρά θετικά σε επιδερμιδικές δοκιμασίες (patch test νικελίου). Πιστεύεται ότι η αυξημένη 

λήψη νικελίου με τις τροφές αυξάνει την πιθανότητα εξωγενούς ευαισθητοποίησης του 

οργανισμού στο νικέλιο, άποψη η οποία ενισχύεται από την αυξημένη απέκκριση νικελίου σε 

περιπτώσεις οξείας δερματίτιδας από νικέλιο. 

Ευαισθητοποίηση και εμφάνιση αλλεργικής δερματίτιδας μπορεί να συμβούν επίσης και 

από επαφή με πολλά μεταλλικά αντικείμενα καθημερινής χρήσης π.χ. νομίσματα, 

κοσμήματα, μαγειρικά σκεύη, κ.λπ. 

Η δερματίπς εκ νικελίου εμφανίζεται ως απλή, πρωτοπαθής, εντοπισμένη αποκλειστικά 

στο σημείο επαφής, δευτεροπαθής η οποία εξαπλώνεται κατά συμμετρικό τρόπο ή ως χρόνιο 

έκζεμα ή νευροδερματίτις εντοπισμένη οπουδήποτε και ιδιαίτερα σε σημεία τελείως 

ανεξάρτητα του αρχικού σημείου επαφής. 

Η χρονία εισπνοή νικελίου μπορεί να προκαλέσει την εμφάνιση άσθματος, λόγω 

ευαισθητοποίησης του οργανισμού, ανοσμίας, χρονιάς ρινίτιδας, παραρρινο-κολπίτιδος και 

διάτρησης του ρινικού διαφράγματος. 

Πρόληψη: Εκτός των γενικών μέτρων ασφαλείας στους χώρους εργασίας, απαιτείται, επί 

πλέον, η λήψη και άλλων προσθέτων μέτρων. Κατά την πρόσληψη, π.χ. πρέπει κατ' αρχήν να 

αποκλείονται άτομα που εμφανίζουν δερματίτιδα εκ Ni (θετικό patch test και μειωμένη 

μιτωτική ανταπόκριση των λεμφοκυττάρων στο Ni). Πριν από κάθε επαφή με το Ni θα 

πρέπει να λαμβάνεται πλήρες ιατρικό και επαγγελματικό ιστορικό και ολοκληρωμένη κλινική 

εξέταση, με ιδιαίτερη έμφαση στην επισκόπηση του δέρματος και των βλεννογόνων του 

ανωτέρου αναπνευστικού συστήματος. 

Η εξέταση ακόμη περιλαμβάνει ακτινολογικό έλεγχο του θώρακος και λειτουργικές 

δοκιμασίες της αναπνοής (σπιρομετρικός έλεγχος). 

Επιβάλλονται ακόμη περιοδικές εξετάσεις των εργαζομένων που εκτίθενται στο Ni που να 

περιλαμβάνουν:- Κυτταρολογική εξέταση πτυέλων ή βιοψία των ανωτέρω αναπνευστικών 

οδών. 
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- Ακτινογραφία θώρακος. 

- Επισκόπηση των ρινικών κοιλοτήτων. 

- Σπιρομετρικό έλεγχο της λειτουργίας των πνευμόνων. 

- Έλεγχο της νεφρικής λειτουργίας. 

- Έλεγχο ευαισθητοποίησης (patch test). 

Θεραπεία: Σε οξεία δηλητηρίαση με Ni ή ενώσεις του επιβάλλεται: 

- Η διατήρηση της φυσιολογικής θερμοκρασίας, διότι το Ni προκαλεί διαταραχές του 

συστήματος της θερμορρύθμισης. 

- Η χορήγηση ενδοφλεβίως υγρών με σκοπό την επαγωγή της διούρησης, αφού όπως ήδη 

αναφέρθηκε το Ni απεκκρίνεται στα ούρα. Η αιμοδιύλιση θεωρείται ως η θεραπεία εκλογής 

σε περιπτώσεις σοβαρών οξειών δηλητηριάσεων που χαρακτηρίζονται από την παρουσία 

νεφρικής ανεπαρκείας, καρδιακής δυσλειτουργίας ή νευροτοξικότητος. 

Η χορήγηση χηλικών συμπλοκών συνιστάται για την αντιμετώπιση μόνο των σοβαρών 

δηλητηριάσεων με νικέλιο στις οποίες και χορηγείται το διαιθυλο-διθειο-καρβαμιδικό νάτριο 

(DDC) σε δόση 50-100 mg/kg* από του στόματος ή ενδοφλεβίως. Επισημαίνεται ιδιαιτέρως 

ότι η χρήση του DDC κρατείται μόνον για εξαιρετικά σοβαρές περιπτώσεις δηλητηριάσεων, 

διότι ασκεί τοξική δράση στον εγκέφαλο. 

Καρβονύλιο τον Νικελίου Ni(CO)4 

Το καρβονύλιο του νικελίου είναι υγρό άχρωμο, με χαρακτηριστική οσμή, χαμηλό σημείο 

ζέσεως (σ.ζ. 43°) και υψηλή τάση ατμών σε θερμοκρασία δωματίου. Έχει μοριακό βάρος 

170,73 και ειδικό βάρος 1,318 στους 17°C. Σχηματίζεται από τη διοχέτευση CO πάνω από 

λεπτά καταμερισμένο μεταλλικό νικέλιο, κατά τη διαδικασία διαχωρισμού του νικελίου από 

τα ορυκτά του. Είναι εξαιρετικά εύφλεκτο. Αν θερμανθεί (π.χ. σ' επαφή με σωλήνες 

θέρμανσης) μπορεί να εκραγεί. Έκρηξη και πυρκαγιά προκαλούνται επίσης κατά την 

αντίδραση του με οξειδωτικές ουσίες. Σχηματίζει επίσης εκρηκτικά μίγματα με τον αέρα. 

Παρουσία ηλιακής ακτινοβολίας οι ατμοί του μπορεί να προκαλέσουν σπινθήρα. Κατά τη 

θέρμανση του ή όταν έρθει σε επαφή με οξέα παράγεται μονοξείδιο του άνθρακος. 

Χρησιμοποιείται στην επεξεργασία του νικελίου με τη μέθοδο Mond, ως καταλύτης στην 

οργανική σύνθεση και στα διυλιστήρια πετρελαίου. 

Τοξικοκινητική - Τοξική δράση: To Ni(CO)4 απορροφάται από όλες τις οδούς. 

Εισπνεόμενο απορροφάται σε ποσοστό 50% περίπου από τους πνεύμονες. Αμέσως μόλις 

εισέλθει στον οργανισμό διασπάται προς CO, το οποίο συνδέεται με την αιμοσφαιρίνη και 

σχηματίζει HbCO και μεταλλικό Ni, το οποίο εναποτίθεται στο επιθήλιο των πνευμόνων και 

από τη θέση αυτή απορροφούμενο προκαλεί βλάβες στους πνεύμονες και στον εγκέφαλο. 

Λίγες ώρες μετά την έκθεση σε Ni(CO)4, ένα ποσοστό του εισπνεομένου καρβονυλίου 

απεκκρίνεται από τους πνεύμονες, ελάχιστο ποσοστό από το έντερο, ενώ το υπόλοιπο (90%) 

διασπώμενο, όπως ήδη αναφέρθηκε, απεκκρίνεται ως Ni από τα ούρα. 

Σε ηπία έκθεση του ατόμου σε ατμόσφαιρα Ni(CO)4, τα ούρα περιέχουν περισσότερο από 

0,1 mg/lit, ενώ επί εισπνοής μεγάλων ποσοτήτων ανευρίσκονται συγκεντρώσεις υψηλότερες 

των 0,5 mg/lit. Η μεγίστη ανευρισκομένη φυσιολογική τιμή νικελίου στα ούρα ανέρχεται σε 

0,03 mg/lit. 

To Ni(CO)4 θεωρείται ως η τοξικότερη από όλες τις ενώσεις του νικελίου. Οι ατμοί του 

ασκούν ερεθιστική δράση στους βλεννογόνους, ενώ το υγρό Ni(CO)4 ερχόμενο σε επαφή με 
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το δέρμα προκαλεί δερματίτιδα και εγκαύματα, επιτρέποντας έτσι την απορρόφηση της 

ενώσεως και την ευόδωση της συστηματικής της δράσης. Πειραματικές εξάλλου μελέτες σε 

επίμυς απέδειξαν ότι η χρονία εισπνοή Ni(CO)4 σε συγκεντρώσεις 4-9 ppm προκαλεί 

μετάπλαση του βρογχικού βλεννογόνου, αν και σήμερα υποστηρίζεται ότι περισσότερο 

υπεύθυνος παράγων για μια τέτοια εξαλλαγή είναι τα σουλφίδια του νικελίου. 

Αυξημένη συχνότητα καρκίνου των πνευμόνων, σε εργάτες εκτεθειμένους στο 

καρβονύλιο του νικελίου, παρατηρήθηκε στην Αγγλία, εύρημα το οποίο όμως δεν 

επιβεβαιώθηκε από τα επιδημιολογικά στοιχεία άλλων χωρούν, στις οποίες συγκαταλέγο-

νται η Γερμανία, οι ΗΠΑ, ο Καναδάς, η Γαλλία, η Φινλανδία και η Σοβ. Ένωση (πρώην). 

Οι Άγγλοι εργάτες άλλωστε εκτίθεντο ταυτόχρονα και σε θειικό οξύ και αρσενικό. 

Ωστόσο, βάσει πειραματικών πάντοτε δεδομένων, το Ni(CO)4 θα πρέπει να θεωρηθεί ως 

καρκινογόνο και για τον άνθρωπο. 

Έκθεση της εγκύου στο Ni(CO)4 πιθανό να προκαλεί συγγενείς ανωμαλίες στο έμβρυο. 

Σήμερα τέλος, είναι ακόμη γνωστό ότι το καρβονύλιο του νικελίου διαταράσσει τη 

σύνθεση του RNA αναστέλλοντας τη δράση της RNA-πολυμεράσης. 

Έκθεση σε 30 ppm επί 30' υπολογίζεται ότι μπορεί να προκαλέσει το θάνατο. Η TLV-TWA 

έχει ορισθεί σε 0,001 ppm. Αξίζει να σημειωθεί ότι με την ίδια τιμή έχει ορισθεί η PEL 

(Permissible Exposure Level) και 

Κλινική εικόνα: Οξεία δηλητηρίαση: Η έκθεση στους ατμούς του καρβονυλίου του 

νικελίου προκαλεί βήχα, εμετό, ζάλη, ναυτία, κεφαλαλγία και απόπνοια, χαρακτηριστικής 

ενίοτε οσμής, λόγω της απέκκρισης της ένωσης από τους πνεύμονες και πιθανώς απώλεια 

της συνείδησης. Τα πρώιμα αυτά συμπτώματα ομοιάζουν με την κλινική εικόνα της 

δηλητηρίασης από CO και υποχωρούν ταχέως όταν το άτομο εισπνεύσει καθαρό αέρα. Μετά 

από 12-36 ώρες εμφανίζονται τα συμπτώματα της χημικής πνευμονίτιδος, με προοδευτικά 

αυξανόμενη δύσπνοια, επιγαστρικό άλγος, οπισθοστερνικό πόνο, βήχα, κυάνωση, ρίγη, 

λευκοκυττάρωση, εφίδρωση, ιλίγγους, ταχυκαρδία, ναυτία, εμετό, πνευμονικό οίδημα, 

παραλήρημα, σπασμούς και shock. Υπάρχει επίσης ξηρός, αρχικά, βήχας ο οποίος 

προοδευτικά επιδεινώνεται και συνοδεύεται από αιμόφυρτα πτύελα. Η θερμοκρασία του 

σώματος αρχικά μειώνεται, ενώ στη συνέχεια εμφανίζεται υψηλός πυρετός. 

Τα συμπτώματα αυτά διαρκούν επί 6 περίπου μέρες, ενώ η κατάσταση του ασθενή 

επιδεινώνεται συνεχώς, εγκαθισταμένων τελικά σημείων καρδιακής ανεπαρκείας μέσα σε 2 

περίπου εβδομάδες. Η τελική έκβαση εξαρτάται από το βαθμό καταστροφής του επιθηλίου 

των πνευμονικών κυψελίδων αλλά, αν το άτομο τελικά επιβιώσει, ανανήπτει χωρίς μόνιμες 

βλάβες. Ο θάνατος μπορεί να επέλθει μετά από 4-12 ημέρες από αναπνευστική ανεπάρκεια. 

Σημειώνεται, τέλος, ότι ερχόμενο σε επαφή με το δέρμα και τους οφθαλμούς προκαλεί 

ερυθρότητα και πόνο. 

Χρονία δηλητηρίαση: Επανειλημμένες εκθέσεις σε χαμηλές συγκεντρώσεις μπορεί να 

δημιουργήσουν «ευαισθησία» στο νικέλιο, που προοδευτικά οδηγεί στην εμφάνιση 

ασθματικών κρίσεων και ηωσινόφιλης διήθησης στον πνεύμονα με ακτινολογικά ευρήματα. 

Πρόληψη: Γενικά: Λόγω της υψηλής τοξικότητας του καρβονυλίου του νικελίου πρέπει 

να αποφεύγεται κάθε επαφή με την ένωση αυτή η οποία πρέπει να φυλάσσεται σε κλειστά 

δοχεία. Ο χώρος εργασίας πρέπει να εξαερίζεται καλά και οι εργαζόμενοι να χρησιμοποιούν 

προστατευτική μάσκα, γάντια, ρουχισμό και γυαλιά. Απόλυτη ανάγκη αποτελεί η συχνή ανά-

λυση του αέρος στο χώρο της εργασίας. 
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Απαιτείται ακόμη εκπαίδευση των εργαζομένων που εκτίθενται σε καρβονύλιο του 

νικελίου και συχνός προσδιορισμός του νικελίου στα ούρα, η συγκέντρωση του οποίου σ' 

αυτά δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,03 mg/lit. Η παρακολούθηση επίσης της συγκέντρωσης 

της HbCO του αίματος, μπορεί να αποβεί χρήσιμη στη διάγνωση της δηλητηρίασης, αφού -ό-

πως ήδη αναφέρθηκε- αυτή αυξάνεται παρουσία Ni(CO)4 λόγω της διάσπασης του 

τελευταίου στον οργανισμό σε CO. Απαιτείται ακόμη πνευμονολογική εξέταση και 

ακτινογραφία θώρακος τουλάχιστον μία φορά το χρόνο. 

Κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης πρέπει ν' αποφεύγεται η έκθεση της εγκύου στην 

ουσία αυτή. 

Μέτρα προστασίας κατά τη φύλαξη τον Ni(CO)4. Φυλάσσεται σε κλειστούς περιέκτες κάτω 

από αδρανές αέριο, σε απόσταση από ισχυρές οξειδωτικές ουσίες και σε χώρους χαμηλής 

θερμοκρασίας. Σε περίπτωση διαρροής λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα: 

- Εκκενώνεται ο χώρος στον οποίο σημειώθηκε η διαρροή. 

- Κλείνονται όλες οι παροχές που μπορεί να προκαλέσουν ανάφλεξη. 

- Για τη διασπορά των ατμών του Ni(CO)4 γίνεται ψεκασμός με νερό. 

- Συλλέγεται αμέσως το υγρό Ni(CO)4 και τοποθετείται σε περιέκτες οι οποίοι 

σφραγίζονται. 

- Το υγρό που παραμένει στο έδαφος προσροφά-ται σε άμμο ή άλλη προσροφητική ουσία 

η οποία απομακρύνεται σε ασφαλές μέρος. 

- Αποφεύγεται η απομάκρυνση του Ni(CO)4 με νερό και η διοχέτευση του στην 

αποχέτευση. 

Θεραπεία: Οξείας δηλητηρίασης: Ο ασθενής μετά από την έκθεση στο καρβονύλιο του 

νικελίου διατηρείται σε απόλυτη ηρεμία επί αρκετές ημέρες, και παρακολουθείται συνεχώς 

ακόμη και αν είναι ασυμπτωματικός. 

Για την αντιμετώπιση της κυάνωσης και της δύσπνοιας χορηγείται Ο2 100 %, ενώ το 

πνευμονικό οίδημα αντιμετωπίζεται με τα γνωστά θεραπευτικά σχήματα. 

Αν το Ni (CO)4 έλθει σ' επαφή με το δέρμα γίνεται απόπλυση με άφθονο νερό και σαπούνι 

αφού απομακρυνθούν τα ενδύματα. Απόπλυση με άφθονο νερό γίνεται και στους οφθαλμούς 

αν προσβληθούν. Σε λήψη από του στόματος αποπλύνεται η στοματική κοιλότης με νερό και 

προκαλείται εμετός. 

Ως αντίδοτο χορηγείται διμερκαπρόλη (3 mg/Kg* κάθε 4 ώρες). Επίσης μπορεί να 

χορηγηθεί διαιθυλο-διθειο-καρβαμιδικό νάτριο (25-100 mg/kg*, ημερησίως) από του 

στόματος, σε ηπίας μορφής δηλητηριάσεις ή ενδομυϊκώς σε βαρείας μορφής δηλητηριάσεις. 

Χρονίας δηλητηρίασης: Οριστική απομάκρυνση του ασθενούς από το χώρο της εργασίας 

και συμπτωματική αντιμετώπιση. Στους εργαζομένους σε περιβάλλον με καρβονύλιο του 

νικελίου επιβάλλεται τακτική μέτρηση του μετάλλου στα ούρα. Συγκέντρωση 0,25-0,5 mg/lit 

στα ούρα υποδηλοί σοβαρή έκθεση και πιθανόν να χρειαστεί η προληπτική χορήγηση 

διαιθυλο-διθειο-καρβαμιδικού νατρίου, αφού η φυσιολογική συγκέντρωση νικελίου στα 

ούρα, όπως ήδη αναφέρθηκε, δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 0,03 mg / lit. 

Αν το άτομο επιβιώσει τις πρώτες 14-15 ημέρες, η ανάνηψη είναι μεν βεβαία, αλλά 

επέρχεται σταδιακά. 
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ΑΕΡΙΑ ΤΟΞΙΚΑ ΜΕ ΑΣΦΥΞΙΟΓΟΝΟ ΚΥΡΙΩΣ ΔΡΑΣΗ 

 

Στην κατηγορία αυτή υπάγονται αέρια τα οποία είναι επικίνδυνα, 

- μόνον όταν βρίσκονται στο χώρο σε συγκεντρώσεις ικανές να μειώσουν τη μερική πίεση 

του οξυγόνου, σε τιμές κάτω των απαραιτήτων για τη ζωή, ή 

-όταν ο μηχανισμός δράσης τους έχει ως αποτέλεσμα την έλλειψη οξυγόνου ή την έλλειψη 

δυνατότητας χρησιμοποίησης του οξυγόνου στους ιστούς. 

Είναι γνωστό ότι συγκεντρώσεις Ο2 στον εισπνεόμενο αέρα της τάξεως του 10% 

προκαλούν ζάλη, δύσπνοια, ταχύπνοια, χαμηλότερες του 7% σύγχυση και απώλεια 

μνήμης, ενώ από 5% και κάτω είναι σαφώς επικίνδυνες για τη ζωή του ατόμου. 

1. Μεθάνιο (CH4) 

Το μεθάνιο αποτελεί το πρώτο μέλος της σειράς των ακύκλων κεκορεσμένων 

υδρογονανθράκων, έχει δε μικρό τοξικολογικό ενδιαφέρον λόγω της χαμηλής τοξικότητας 

του. Ασκεί μόνο ελαφρά “ναρκωτική” ενέργεια, θα πρέπει δε ο εισπνεόμενος αέρας να 

περιέχει 90% τουλάχιστον CH4 για να προκληθεί θάνατος από παράλυση του κέντρου της 

αναπνοής. 

2. Διοξείδιο τον άνθρακος (CO2) 

Τυχαίες δηλητηριάσεις συμβαίνουν κυρίως σε εργάτες επισκευής και συντήρησης 

φρεατίων, σε εργάτες παρασκευής ζύθου, αεριούχων ποτών και σε άτομα που εργάζονται σε 

αποθήκες γλεύκους. Αν το στερεό CO2 εξαχνωθεί μέσα σ' ένα περιορισμένο χώρο, είναι 

δυνατό να προκύψουν εξαιρετικά επικίνδυνες συγκεντρώσεις του αερίου. 

3. Μονοξείδιο τον άνθρακος (CO) 

Το μονοξείδιο τον άνθρακος είναι ένα από τα αρχαιότερα δηλητήρια, αφού άρχισε να 

προκαλεί δηλητηριάσεις από τότε που ο άνθρωπος ανεκάλυψε τη φωτιά. Ιστορικές μαρτυρίες 

για την τοξική του δράση υπάρχουν από την εποχή του Αριστοτέλη και του Γαληνού, στη 

Ρωμαϊκή εποχή μάλιστα αναφέρονται και περιπτώσεις θανατικών εκτελέσεων με αυτό. 

Παράγεται κατά την ατελή καύση του άνθρακος, αλλά και οποιασδήποτε άλλης οργανικής 

ουσίας, γενικότερα δε πρέπει να θεωρείται μάλλον ως δεδομένο ότι καύση σε κλειστό χώρο -

γεγονός το οποίο σημαίνει ατμόσφαιρα πτωχή σε οξυγόνο- παράγει πάντοτε CO. Η ποσότητα 

που σχηματίζεται κάθε φορά εξαρτάται από το έλλειμμα του οξυγόνου που υπάρχει στο χώρο 

για την καύση της οργανικής ύλης, από το πόσο δηλαδή ατελώς αερίζεται η εστία. Και είναι 

αυτό τόσο καθοριστικής σημασίας, ώστε ακόμη και αν το μίγμα καυσίμου-οξυγόνου είναι 

ιδανικά ρυθμισμένο, ώστε η καύση να είναι τελεία, η ρυθμισμένη αυτή σχέση με την πάροδο 

του χρόνου μπορεί να αλλάξει, αν ο χώρος δεν αερίζεται επαρκώς. Στην τελευταία αυτή 

περίπτωση το οξυγόνο που υπάρχει στο χώρο προοδευτικά θα ελαττώνεται και η καύση θα 

γίνεται συνεχώς ατελέστερη, με συνέπεια η ποσότητα του παραγομένου CO συνεχώς να 

αυξάνεται. 

Ιδιαίτερα υψηλές συγκεντρώσεις CO εκπέμπονται από τις φιάλες που περιέχουν κηροσίνη, 

προπάνιο ή βουτάνιο και χρησιμοποιούνται στις φορητές συσκευές θέρμανσης ή 

μαγειρέματος που λειτουργούν σε περιορισμένους χώρους (π.χ. τροχόσπιτα, σκηνές, κ.λπ). 
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Κίνδυνος παραγωγής CO υπάρχει ακόμη και όταν η φωτιά έρχεται σε επαφή με μια ψυχρή 

επιφάνεια (όπως π.χ. από την τήξη του χιονιού σε δοχείο πάνω στη φωτιά), οπότε μπορεί να 

παραχθεί CO στο γύρω χώρο, σε συγκεντρώσεις μέχρι και 1000 ppm. 

Μονοξείδιο του άνθρακος παράγεται επίσης από όλες τις μηχανές εσωτερικής καύσεως, 

περιέχεται δε στα αέρια των εξατμίσεων των αυτοκινήτων σε ποσοστό 7% περίπου. Πηγή 

μεγάλων ποσοτήτων CO αποτελούν, τέλος, οι πυρκαϊές, ιδιαίτερα στις σύγχρονες κατοικίες 

οι οποίες περιέχουν πολλά εύφλεκτα πολυμερή υλικά τα οποία καίγονται ακόμη και σε 

χαμηλές θερμοκρασίες. 

Αίτια δηλητηριάσεων: To CO, το “τέλειο ασφυξιογόνο αέριο”, όπως χαρακτηριστικά 

αποκαλείται, αποτελεί, από παλαιά, μια από τις συχνότερες αιτίες θανατηφόρων 

δηλητηριάσεων οι οποίες συνήθως αφορούν περιστατικά ατυχημάτων ή αυτοκτονιών και 

σπανιότατα οφείλονται σε εγκληματικές ενέργειες. Στο οικιακό περιβάλλον είναι αρκετά 

συχνά τα ατυχήματα, ιδίως κατά τους χειμερινούς μήνες, από κακή χρήση, εγκατάσταση και 

λειτουργία διαφόρων θερμαντικών μέσων ή παλαιότερα, από διαφυγή φωταερίου. Πολλά 

άτομα επίσης, αποκοιμούνται με αναμμένο τσιγάρο το οποίο πέφτοντας βάζει φωτιά στα 

κλινο-σκεπάσματα και στο στρώμα, τα οποία καιόμενα απελευθερώνουν μεγάλες ποσότητες 

CO. 

Ατυχήματα συμβαίνουν ακόμη σε οδηγούς όταν λόγω των καιρικών συνθηκών ή της 

κόπωσης σταθμεύουν στην άκρη του δρόμου και διανυκτερεύουν εντός του ερμητικά 

κλεισμένου αυτοκινήτου με τη μηχανή “αναμμένη”, με αποτέλεσμα τα παραγόμενα από τη 

μηχανή αέρια να διαφεύγουν στο εσωτερικό του αυτοκινήτου. Επίσης, αναφέρονται 

περιπτώσεις ατυχημάτων σε άτομα που έχουν παραμείνει σε κλειστό γκαράζ, με τη μηχανή 

του αυτοκινήτου αναμμένη. Έχει υπολογισθεί ότι όταν η μηχανή ενός αυτοκινήτου 

“δουλεύει” σε κλειστό γκαράζ σχηματίζονται θανατηφόρες συγκεντρώσεις CO στο χώρο 

αυτό μέσα σε 5'. 

Τοξικοκινητική: Απορρόφηση. Το εισπνεόμενο CO απορροφάται ταχύτατα και μόνο από 

τους πνεύμονες. Μετά τη γρήγορη διάχυση του από τις κυψελίδες περνά στην κυκλοφορία 

και συνδέεται με την αιμοσφαιρίνη εκδιώκοντας από τις θέσεις σύνδεσης το οξυγόνο. Η 

ένωση που σχηματίζεται είναι η ανθρακυλαιμοσφαιρίνη (HbCO), η συγκέντρωση της οποίας 

στο αίμα εκφράζεται με το επί τοις % ποσοστό της αιμοσφαιρίνης που έχει συνδεθεί. 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν την πρόσληψη του CO και το σχηματισμό HbCO είναι: 

- Η συγκέντρωση του CO στον εισπνεόμενο αέρα. 

- Η διάρκεια της έκθεσης. 

- Η συγκέντρωση της ανθρακυλαιμοσφαιρίνης πριν από την έκθεση. 

- Ο ρυθμός αερισμού των πνευμόνων. 

Απέκκριση: Το μεγαλύτερο ποσοστό του προσλαμβανόμενου CO απομακρύνεται χωρίς 

βιομετατροπή, με ενεργό εκπνοή από τους πνεύμονες, ενώ λιγότερο από 1% οξειδώνεται 

στον οργανισμό προς CO2. Τα στοιχεία αυτά δεν ισχύουν βεβαίως σε περιπτώσεις οξείας 

δηλητηρίασης με CO. Η απέκκριση του CO εξαρτάται από τους ίδιους παράγοντες που 

προσδιορίζουν την πρόσληψη του, κατά την αντίστροφη όμως φορά. 

Ο χρόνος της βιολογικής ημιζωής του CO σε άτομα που βρίσκονται σε ηρεμία και στο 

επίπεδο της θάλασσας είναι περίπου 4-5 ώρες. Η μερική πίεση του οξυγόνου στο αίμα είναι 

προφανώς καθοριστικής σημασίας για την ταχύτητα διάσπασης της HbCO, αφού το Ο2 και το 

CO ανταγωνίζονται για τη σύνδεση τους με την αιμοσφαιρίνη. Έτσι, αν το άτομο 
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προσλαμβάνει περισσότερο αέρα (αν αυξηθεί δηλαδή ο ρυθμός ή το βάθος της αναπνοής) ή 

αν ο εισπνεόμενος αέρας έχει αυξημένη περιεκτικότητα σε O2, τότε μειώνεται ο χρόνος 

ημιζωής της HbCO σε 80', ενώ η χορήγηση οξυγόνου με πίεση 3 ατμοσφαιρών τον μειώνει 

στα 25' περίπου. 

Τοξική δράση: To CO δεν έχει ερεθιστική δράση στους πνεύμονες. Μετά τη 

γρήγορη διάχυση του από τις κυψελίδες περνά στην κυκλοφορία και 1-4 μόρια CO 

συνδέονται, αναστρέψιμα, με ένα μόριο αιμοσφαιρίνης. Η τάση του να συνδέεται με 

την αιμοσφαιρίνη είναι 200-250 φορές μεγαλύτερη από αυτήν του οξυγόνου. Στο 

αίμα συνήθως δεν υπάρχουν μόρια αιμοσφαιρίνης συνδεδεμένα μόνο με οξυγόνο και 

άλλα μόνο με CO, αλλά στο ίδιο μόριο ορισμένες θέσεις είναι κατειλημμένες με το 

ένα αέριο και οι υπόλοιπες με το άλλο. 

Η ταυτόχρονη μείωση της ικανότητος του αίματος να μεταφέρει οξυγόνο και η ελλιπής 

απελευθέρωση του διαθεσίμου οξυγόνου στους ιστούς προκαλεί μεγαλύτερη έλλειψη 

οξυγόνου από αυτή που θα μπορούσε να προκληθεί από μια ισοδύναμη μείωση της μερικής 

πίεσης του οξυγόνου στον ατμοσφαιρικό αέρα ή από μια ισοδύναμη μείωση της 

αιμοσφαιρίνης λόγω αναιμίας. 

Αν και η τοξική δράση του CO αποδίδεται βασικά στο σχηματισμό της HbCO και την 

επακόλουθη ανοξία των ιστών, υπάρχουν και άλλοι μηχανισμοί, σε κυτταρικό επίπεδο, οι 

οποίοι φαίνεται ότι παίζουν σημαντικό ρόλο στην τοξική του δράση. Βρέθηκε δηλαδή, ότι το 

CO συνδέεται και με άλλες ενδοκυττάριες αιμοπρωτεΐνες τη λειτουργία των οποίων ανα-

στέλλει. Μεγαλύτερη σημασία φαίνεται ότι έχει η σύνδεση του CO με τη μυοσφαιρίνη, 

πρωτεΐνη που διευκολύνει τη διάχυση του Ο2 στο κυτταρόπλασμα και τη μεταφορά του στα 

μιτοχόνδρια. Η χημική συγγένεια του CO προς τη μυοσφαιρίνη είναι 20 φορές μεγαλύτερη 

από αυτήν του οξυγόνου. Σ' ένα φυσιολογικό άτομο, με τις πρωτεΐνες αυτές, μπορεί να 

συνδεθεί το 10-15% του προσληφθέντος CO. To CO συνδέεται ακόμη με τη διοξυγονάση της 

τρυπτοφάνης (πυρολάση) αναστέλλοντας τη δράση της. 

To CO συνδέεται επίσης με το σύστημα της οξειδάσης του κυτοχρώματος και 

συγκεκριμένα με το κυτόχρωμα α και α3 καθώς επίσης και το κυτόχρωμα P450 στην ανηγμένη 

του μορφή, αναστέλλοντας τις οξειδώσεις και προκαλώντας διακοπή της αναπνευστικής 

αλύσου και επομένως και της οξειδωτικής φωσφορυλίωσης, όπως ακριβώς συμβαίνει στη 

δηλητηρίαση με κυανιούχες ενώσεις. Σήμερα, η σημασία της σύνδεσης αυτής στην τοξική 

δράση του CO έχει αμφισβητηθεί σοβαρά, επειδή αποδείχθηκε ότι η χημική συγγένεια της 

οξειδάσης του κυτοχρώματος με το οξυγόνο είναι πολύ μεγαλύτερη από τη χημική συγγένεια 

με το CO. 

Κλινική εικόνα: Οξείας δηλητηρίασης: 

Τα συμπτώματα της οξείας δηλητηρίασης με CO είναι χαρακτηριστικά της προκαλούμενης 

ανοξίας των ιστών και, όπως αναμένεται, τα σπουδαιότερα απ' αυτά προέρχονται από τους 

ιστούς που είναι πιο ευαίσθητοι στην έλλειψη οξυγόνου, όπως είναι το ΚΝΣ και το 

μυοκάρδιο. Οι περισσότερες μόνιμες βλάβες που παρατηρούνται σε άτομα που επέζησαν από 

δηλητηριάσεις με CO αφορούν το ΚΝΣ, ενώ φαίνεται ότι οι θάνατοι από CO οφείλονται 

μάλλον στις βλάβες του μυοκαρδίου από την ανοξία. 

Γενικά, σε περιπτώσεις οξειών δηλητηριάσεων με CO, όταν η HbCO υπερβαίνει το 50% 

θεωρείται ότι απειλείται η ζωή, ενώ επίπεδα της τάξεως του 70-80% είναι σίγουρα 
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θανατηφόρα. Σε άτομα όμως που ανήκουν στις ευαίσθητες πληθυσμιακές ομάδες (παιδιά, 

ηλικιωμένοι, ασθενείς) συγκεντρώσεις HbCO ακόμη και της τάξεως του 20-30% είναι 

δυνατό να επιφέρουν το θάνατο. 

Η μέτρηση της HbCO στο αίμα είναι το πιο αξιόπιστο στοιχείο για τη διάγνωση της 

δηλητηρίασης. Επειδή όμως η αντιμετώπιση μιας τέτοιας δηλητηρίασης πρέπει να είναι όσο 

το δυνατό ταχύτερη, αν υπάρξουν σοβαρές υπόνοιες ότι πρόκειται για CO, δεν πρέπει να 

καθυστερεί η έναρξη της θεραπευτικής αγωγής περιμένοντας το εργαστηριακό αποτέλεσμα. 

Εξάλλου, υπάρχουν περιπτώσεις κατά τις οποίες ο χώρος στον οποίο βρέθηκε ο ασθενής δεν 

αφήνει πολλά ερωτηματικά, συχνά δε, βοηθεί το γεγονός ότι εμφανίζονται τα ίδια 

συμπτώματα σε άτομα που βρίσκονται στον ίδιο κλειστό χώρο. 

Θεραπευτική αντιμετώπιση: Η θεραπευτική αντιμετώπιση της οξείας δηλητηρίασης 

ουσιαστικά δεν έχει αλλάξει από την εποχή του Haldane και στηρίζεται βασικά στην άμεση 

χορήγηση οξυγόνου. Το άτομο απομακρύνεται αμέσως από το χώρο της έκθεσης και 

παραμένει σε απόλυτη ακινησία, ώστε να περιορισθεί κατά το δυνατόν η κατανάλωση 

οξυγόνου. Καθαρίζεται η στοματορρινική κοιλότης από τυχόν υπάρχοντα εμέσματα και 

προστατεύεται ο πάσχων από την απώλεια θερμαντικού. Αν ο όγκος του εισπνεομένου αέρα 

δεν είναι φυσιολογικός, γίνεται τεχνητή αναπνοή και χορηγείται, με μάσκα, οξυγόνο 100%. 

Το οξυγόνο χορηγείται συνεχώς επί 4 ώρες ή μέχρις ότου η ανθρακυλαιμοσφαιρίνη πέσει 

κάτω από 20%.  

4. Υδρόθειο (Η2S) 

Το υδρόθειο είναι αέριο άχρωμο, με γεύση υπόγλυκη και δυσάρεστη, χαρακτηριστικής 

οσμής “κλούβιων αυγών”, γι' αυτό και εύκολα επισημαίνεται ακόμη και σε συγκεντρώσεις 

της τάξεως των 0,02 ppm. Συνεχής πάντως έκθεση σε χαμηλές συγκεντρώσεις (π.χ. 30 ppm), 

μπορεί να προκαλέσει εξοικείωση της όσφρησης σε τέτοιο σημείο ώστε να υπάρχει 

ενδεχόμενο κινδύνου δηλητηρίασης σε περίπτωση απότομης αυξήσεως των συγκεντρώσεων 

αυτών, λόγω μη αναγνώρισης του. 

5. Υδροκυάνιο και άλατα του κυανίου 

Το υδροκυάνιο (HCN) ανεκαλύφθη το έτος 1782 από τον αλχημιστή Scheele ο οποίος 

μάλιστα έπεσε και θύμα της ίδιας του ανακάλυψης, παρασκευάσθηκε δε αργότερα, γύρω στο 

1815, από τον Gay-Lussac. Έχει σημείο ζέσεως 27.7
ο
C, γεγονός το οποίο επιτρέπει τη 

δυνατότητα να βρίσκεται υπό αέριο ή υπό υγρά μορφή. 

Ως αέριο είναι άχρωμο, με οσμή που περιγράφεται ως εκ πικραμυγδάλων. Το υγρό HCN 

είναι επίσης ένα άχρωμο ή λευκωπό διάλυμα, με οσμή ιδία με αυτή του αερίου. 

Παρασκευάζεται από αμμωνία και μεθάνιο ή από τη διάσπαση του φορμαμιδίου ή δι' επιδρά-

σεως οξέων σε κυανιούχα άλατα ή τέλος, δι' επιδράσεως καιομένου άνθρακα (κωκ) σε 

ανθρακικό νάτριο. 

To HCN φέρεται στο εμπόριο υπό την αέριο μορφή ή ως διάλυμα 5%, 10% και 96-99%. 

Όλα τα διαλύματα του HCN περιέχουν σταθεροποιητές (π.χ.φωσφορικό οξύ) για την 

αποφυγή της διάσπασης και των εκρήξεων, διότι διαφορετικά το HCN υφίσταται αυτόματα 

εξώθερμο πολυμερισμό και εκρήγνυται. 

Υπάρχουν ακόμη πολλά ανόργανα άλατα του κυανίου που βρίσκουν πολλές εφαρμογές 

στη χημική βιομηχανία, όπως π.χ. τα μετά καλίου, νατρίου ή ασβεστίου κυανιούχα άλατα τα 
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οποία απαντούν ως άσπρες, κρυσταλλικές σκόνες (σε θερμοκρασία δωματίου), ευδιάλυτες 

στο νερό, αναδίδουσες επίσης οσμή πικραμυγδάλου. Σε υψηλή θερμοκρασία οξειδώνονται 

από τον αέρα μετατρεπόμενα στα αντίστοιχα κυανικά άλατα. To CO2 της ατμόσφαιρας 

αντιδρώντας με τα άλατα αυτά τα μετατρέπει σε ανθρακικά τα οποία στερούνται 

τοξικότητας, ταυτόχρονα δε απελευθερώνεται HCN. Στο σχηματισμό ανθρακικών αλάτων 

φαίνεται ότι οφείλεται και η αποτυχημένη απόπειρα δηλητηρίασης του καλογήρου Rasputin, 

στον οποίο χορηγήθηκε μεγάλη ποσότητα KCN μέσα σε κρασί και γλυκίσματα. 

Τοξικοκινητική- Μηχανισμός δράσης: Οι κυανιούχες ενώσεις συμπεριλαμβάνονται 

μεταξύ των δραστικότερων και πλέον ταχέως δρώντων δηλητηρίων, αφού είναι δυνατό μέσα 

σε λίγα μόλις δευτερόλεπτα να προκαλέσουν βαρύτατα φαινόμενα δηλητηρίασης ή ακόμη 

και το θάνατο του ατόμου. Ιδιαίτερα πρέπει να μνημονευθεί το HCN, η ταχεία δράση του 

οποίου οφείλεται στο γεγονός ότι απορροφάται ταχύτατα από όλες σχεδόν τις οδούς και 

ιδιαίτερα από τους πνεύμονες. 

Ο τρόπος όρασης των κυανιούχων έχει σήμερα αρκετά διερευνηθεί. Έτσι, είναι γνωστό, ότι 

η τοξική τους δράση εκτείνεται σε όλα τα κύτταρα και τους ιστούς του οργανισμού και 

ιδιαίτερα στο νευρικό κύτταρο και στο αίμα. Ειδικότερα, η τοξική δράση του HCN 

εκδηλώνεται σε κυτταρικό επίπεδο, σιννίσταται δε στην ικανότητα του να αδρανοποιεί 

ορισμένα μεταλλικά ιόντα τα οποία είναι καθοριστικής σημασίας για τη λειτουργία των 

ενζυμικών μηχανισμών. Έχει βρεθεί ότι στον οργανισμό υπάρχουν περισσότερα από 40 

ενζυμικά συστήματα τα οποία αδρανοποιούνται από τα κυανιούχα, το πιο σημαντικό όμως 

είναι το σύστημα της οξειδάσης του κυτοχρώματος, το οποίο περιλαμβάνει το [σύμπλοκο 

του] κυτόχρωμα αα3 που χρησιμοποείται για τη μεταφορά ηλεκτρονίων στην αναπνευστική 

άλυσο. 

Η αδρανοποίηση του ενζύμου, οφείλεται προφανώς στη σύνδεση των κυανιούχων με το 

σίδηρο της αίμης του συμπλόκου κυτοχρώματος αα3. Με το μηχανισμό αυτό, αναστέλλεται, 

έτσι, το τελικό στάδιο της οξειδωτικής φωσφορυλίωσης και παρεμποδίζεται ο αερόβιος 

μεταβολισμός. Η γλυκόλυση συνεχίζεται αναερόβια, με αναγωγή του πυροσταφυλικού σε γα-

λακτικό οξύ, αντίδραση η οποία οδηγεί στην ταχεία συσσώρευση γαλακτικού οξέος. 

Όπως είναι φανερό, στις δηλητηριάσεις με κυανιούχα η ποσότητα του οξυγόνου που 

φθάνει στους ιστούς, είναι φυσιολογική, αλλά το κύτταρο δεν μπορεί να το χρησιμοποιήσει, 

με επακόλουθο το θάνατο του κυττάρου από ανοξία. Χαρακτηριστικό εύρημα από τη μη 

χρησιμοποίηση του Ο2 από τους ιστούς, αποτελεί η περισσότερο ερυθρωπή χροιά του 

φλεβικού αίματος, λόγω της μικρής διαφοράς αυτού σε Ο2 από το αρτηριακό, διαφορά η 

οποία φυσιολογικά ανέρχεται σε 4-5 όγκους Ο2. 

Είναι προφανές ότι ο μηχανισμός της τοξικής δράσης του HCN διαφέρει ουσιωδώς από το 

μηχανισμό της δηλητηρίασης με CO. Στην πρώτη περίπτωση, η οξειδωτική φωσφορυλίωση 

στο κύτταρο αναστέλλεται, παρά το γεγονός ότι υπάρχει Ο2 ενώ στη δεύτερη δεν υπάρχει O2, 

δεδομένου ότι η Hb δεσμεύεται από το CO και η μεταφορά του Ο2 στους ιστούς, καθίσταται 

αδύνατη. 

Η ανασταλτική δράση των κυανιούχων, ασκείται και σε άλλα 12 περίπου ενζυμικά 

συστήματα που περιέχουν στο μόριο τους Fe ή Cu, η κυτοχρωματική οξειδάση όμως, 

αποτελεί το πλέον ευαίσθητο, στα κυανιούχα, σύστημα. Συγκέντρωση υδροκυανίου 10
-8

 Μ 

είναι δυνατό να προκαλέσει ενζυμική αναστολή κατά 50%. 

Η ενέργεια του ενζύμου επί της αιμοσφαιρίνης εκδηλώνεται στο Fe του μορίου της αίμης 
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και αφορά κυρίως τη μεθαιμοσφαιρίνη (στην οποία ο Fe είναι τρισθενής) και λιγότερο την 

οξυαιμοσφαιρίνη και την αναχθείσα αιμοσφαιρίνη. 

Η βιομετατροπή των κυανιούχων σε θειοκυανιού-χα (ροδανικά) γίνεται με τη δράση δύο 

ενζύμων, της ροδανάσης (μιτοχονόριακής θειοτρανσφεράσης) η οποία απαντά σε διαφόρους 

ιστούς και ιδιαίτερα στο ήπαρ, στους νεφρούς και στους σκελετικούς μυς, σύμφωνα με την 

αντίδραση: 

S2Ο3
2-

 + CN
-
 →  SΟ3

2-
 + SCN

- 

και της β-μερκαπτοπυροσταφυλικής-κυανο-σουλφοτρανσφεράσης, ένζυμο το οποίο 

συνεισφέρει στη μετατροπή των κυανιούχων σε θειοκυανιούχα, σύμφωνα με την αντίδραση: 

HSCH2COCOO
-
 + CN → SCN

-
 + CH3COCOO

-
 

Το ένζυμο αυτό, εκτός από το ήπαρ και τους νεφρούς, απαντά και στα ερυθροκύτταρα. 

Ωστόσο, η δράση του ενζύμου ροδανάση στην “αποτοξίνωση” των κυανιούχων, 

αμφισβητείται από πολλούς ερευνητές, διότι τα θειοθειικά, το υπόστρωμα για τη δράση της 

ροδανώσης, δεν φαίνεται ότι μπορούν να διαπεράσουν ευχερώς την εσωτερική μεμβράνη των 

μιτοχονδρίων και να φθάσουν μέχρι το ένζυμο. 

Έτσι, προτείνεται ένας γενικότερος αποτοξινωτικός μηχανισμός, σύμφωνα με τον οποίο 

διάφορες σουλφοτρανσφεράσες, μεταξύ των οποίων και η ροδανάση και η β-

μερκαπτοπυροσταφυλική-κυανοσουλ-φοτρανσφεράση δρουν σε θειούχες ενώσεις, σχηματί-

ζοντας σουλφονικά ιόντα, τα οποία στη συνέχεια σχηματίζουν σύμπλοκα με την αλβουμίνη 

του αίματος. Τα σύμπλοκα αυτά, μέσω ενός μη ενζυματικού μηχανισμού, αντιδρούν με τα 

κυανιούχα και σχηματίζουν τελικά θειοκυανιούχα. Η υπόθεση αυτή, συμφωνεί με τις 

κινητικές μελέτες που δείχνουν ότι ο αποτοξινωτικός μηχανισμός λαμβάνει χώρα σε έναν 

όγκο κατανομής, ανάλογο με τον όγκο του αίματος. Υπάρχουν όμως και αντίθετες απόψεις, 

σύμφωνα με τις οποίες το σύμπλοκο αλβουμίνης-σουλφονικών δε φαίνεται να παίζει 

σημαντικό ρόλο στον in vivo αποτοξινωτικό μηχανισμό. Έτσι, σε πειραματόζωα 

παρατηρήθηκε ότι τα θειοθειικά διατηρούσαν την ικανότητα τους να δεσμεύουν τα 

κυανιούχα, παρατήρηση από την οποία συνάγεται ότι ο αποτοξινωτικός μηχανισμός μπορεί 

να αποδοθεί μόνο στη δράση της σουλφοτρανσφερά-σης, η οποία δρα στους ιστούς και όχι 

στο αίμα. 

Ανεξαρτήτως όμως του μηχανισμού, θα πρέπει ιδιαίτερα να τονισθεί ότι τα σουλφονικά 

ιόντα και ειδικότερα τα θειοθειικά, απαιτούνται οπωσδήποτε για τη μετατροπή των 

κυανιούχων σε θειοκυανιούχα. 

Τα κυανιούχα συνδέονται ακόμη και με την κυστίνη σχηματιζόμενου 2-ιμινο-4-

θειαζολιδινο-καρβοξυλι-κού οξέος το οποίο αποβάλλεται από τους νεφρούς. Το ποσό του 

σχηματιζόμενου παραγώγου είναι άγνωστο, αλλά ο αποτοξινωτικός αυτός μηχανισμός θεω-

ρείται αρκετά σημαντικός. 

Τοξικότητα: Τα κυανιούχα είναι τα ταχύτερα δρώντα από τα μέχρι σήμερα γνωστά 

δηλητήρια. Ωστόσο, η ελαχίστη ποσότητα HCN που απαιτείται για να επιφέρει το θάνατο, 

δεν έχει ακόμη καθορισθεί, αφού οι περισσότερες οξείες δηλητηριάσεις με HCN είναι 

απότοκες υπερβολικής λήψης. Έτσι, η εισπνοή υψηλών συγκεντρώσεων HCN (200-300 

mg/m
3
 αέρος) προκαλεί αμέσως το θάνατο, ενώ όταν η συγκέντρωση κυμαίνεται από 120-

150 mg/m
3
 αέρος, ο θάνατος επέρχεται σε 30-60'. 

Δόση 1 mg/Kg* όταν ληφθεί από του στόματος, μπορεί να προκαλέσει θανατηφόρο 

δηλητηρίαση. Τα πικραμύγδαλα περιέχουν 1 mg περίπου HCN ανά πυρήνα, οπότε η βρώση 



60 

 

60-70 πικραμυγδάλων μπορεί να προκαλέσει θανατηφόρο δηλητηρίαση. Στα παιδιά, η 

θανατηφόρος δόση μπορεί να είναι ακόμη μικρότερη, περιγράφεται δε από ορισμένους 

συγγραφείς ότι ποσότητα 4-6 πικραμυγδάλων είναι δυνατό να προκαλέσει σε παιδιά 

θανατηφόρο δηλητηρίαση. 

Τοξική δράση: Τα κυανιούχα ασκούν τοπική, καθώς και συστηματική εξ απορροφήσεως 

δράση. 

Η τοπική δράση του “υδροκυανικού οξέος” ή των ατμών του στο δέρμα είναι 

αναισθητική, ο βαθμός δε της αναισθησίας και η διάρκεια της είναι ανάλογοι της πυκνότητας 

του οξέος και του χρόνου επαφής. Έτσι, ένα διάλυμα 2% “υδροκυανικού οξέος” σε νερό 

επιφέρει αιμωδία και αναισθησία, σε βαθμό ώστε το αίσθημα της αφής στο σημείο της 

επίδρασης, να αμβλύνεται επί 3-4 ημέρες. 

Η συστηματική εξ απορροφήσεως δράση των κυανιούχων, αφορά κυρίως το κεντρικό 

νευρικό και το καρδιαγγειακό σύστημα, λόγω της αυξημένης ευαισθησίας του εγκεφάλου και 

της καρδιάς στις ενεργειακές διαταραχές που προκαλεί η αναστολή της οξειδωτικής 

φωσφορυλίωσης. Ακόμη, η κυτοχρωματική οξειδάση που βρίσκεται στον καρδιακό μυ, 

αναστέλλεται πιο εύκολα από τα κυανιούχα. 

Η δράση του HCN στο νευρικό κύτταρο είναι παραλυτική και εκδηλώνεται κυρίως στα 

εγκεφαλικά κέντρα και ιδίως σε αυτά του προμήκη, τα οποία παραλύει αμέσως ή αφού 

προηγηθεί διέγερση. Ειδικά για το αγγειοκινητικό και αναπνευστικό κέντρο, διαπιστώθηκε 

πειραματικά, ότι υφίστανται αρχικά κάποιου βαθμού διέγερση και στη συνέχεια παράλυση. 

Την καταστολή και τελικά παράλυση του προμήκη ακολουθεί η παράλυση των λοιπών 

μερών του ΚΝΣ, τέλος δε επέρχεται βαθμιαία και συνήθως μετά από διέγερση, η παράλυση 

των περιφερικών νεύρων. Έχει ακόμη βρεθεί ότι η ελάττωση της συγκέντρωσης του γ-αμινο-

βουτυρικού οξέος (GABA) στον εγκέφαλο, που οφείλεται σε αναστολή της γλουταμικής 

αποκαρβοξυλάσης, μπορεί να συμβάλει στην έκλυση σπασμών. 

Από το καρδιαγγειακό σύστημα, είναι δυνατό να παρατηρηθούν υπόταση, 

βραδυαρρυθμίες, κοιλιακές αρρυθμίες και ασυστολία. Στην περίπτωση κατά την οποία η 

συγκέντρωση των κυανιούχων δεν είναι τέτοια ώστε να επιφέρει το θάνατο, αυτά 

αποδεσμεύονται βαθμιαία από το Fe του κυτοχρώματος ή της μεθαιμοσφαιρίνης, και ένα μεν 

μέρος αποβάλλεται αναλλοίωτο από τους πνεύμονες, ενώ το μεγαλύτερο ποσοστό 

μετατρέπεται σε θειοκυανιούχα (SCN
-
) και αποβάλλεται από τους νεφρούς. 

Κλινική εικόνα: Η δηλητηρίαση με κυανιούχα, διακρίνεται σε δύο κυρίως μορφές, την 

οξεία και τη χρονία δηλητηρίαση. 

Οξεία δηλητηρίαση: Η οξεία δηλητηρίαση με κυανιούχα εμφανίζεται πολύ συχνότερα από 

τη χρονία, αφορά δε κυρίως περιπτώσεις εισπνοής ή λήψης από του στόματος υψηλών 

δόσεων κυανιούχων, οπότε η εκδήλωση των συμπτωμάτων της δηλητηρίασης και ο θάνατος 

επέρχονται σχεδόν ακαριαία. 

Έτσι, επί εισπνοής ατμών HCN, τα συμπτώματα εκδηλώνονται αμέσως με δραματική 

μορφή. Το άτομο αισθάνεται έντονη οσμή πικραμυγδάλου, κεφαλαλγία και σύσφιξη του 

φάρυγγα. Η μορφή και η έκφραση του προσώπου είναι τραγικές και αγωνιώδεις. Η αναπνοή 

στην αρχή επιταχύνεται, γρήγορα όμως δυσχεραίνεται, η εισπνοή γίνεται σπασμωδική και 

διακεκομμένη, η εκπνοή βαθειά και αργή, τελικά δε αναστέλλεται πλήρως. Παρουσιάζεται 

μυδρίαση και σύσφιξη των γνάθων, απώλεια συνειδήσεως, απώλεια ούρων και κοπράνων, 

σπασμοί και ο θάνατος επέρχεται σε 1-2' το αργότερο. 
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Όταν το HCN ή τα κυανιούχα άλατα λαμβάνονται από του στόματος, τα συμπτώματα 

εμφανίζονται, επίσης, ταχύτατα και χαρακτηρίζονται, επίσης, από απώλεια συνειδήσεως, 

τονικούς και κλονικούς σπασμούς και, τέλος, θάνατο. Η όψη του προσώπου είναι ωχρή ή 

κυανωτική, οι γνάθοι συσφιγμένες, οι κόρες διεσταλμένες, στο στόμα εμφανίζεται 

οροαιματηρός αφρός, ενώ όλο το σώμα καλύπτεται από ψυχρό ιδρώτα. 

Χρονία δηλητηρίαση 

- Επαγγελματική έκθεση: Εμφανίζεται σε άτομα επαγγελματικά εκτεθειμένα τα οποία 

έρχονται σε καθημερινή επαφή με μικρές ποσότητες των ενώσεων αυτών. Τα πιο συνήθη 

συμπτώματα που παρατηρούνται στις περιπτώσεις αυτές είναι η κεφαλαλγία, η ναυτία, ο 

εμετός και η πικρή γεύση ή ως εκ πικραμυγδάλων. Έχουν ακόμη παρατηρηθεί, μετά από 

έκθεση σε μεγάλες συγκεντρώσεις κυανιούχων, ψυχωσικές αντιδράσεις και διόγκωση του 

θυρεοειδούς, χωρίς όμως σημεία διαταραχής της λειτουργίας του αδένα, συμπτώματα για τα 

οποία όμως υπάρχουν ελάχιστα στοιχεία στη διεθνή βιβλιογραφία. Μπορεί να οφείλονται σε 

υψηλές συγκεντρώσεις κυανιούχων, σε διαταραχή του μηχανισμού αποτοξίνωσης του 

οργανισμού από τα κυανιούχα ή σε πλημμελή διατροφή ή, τέλος, σε συνδυασμό των 

παραπάνω παραγόντων. 

Επισημαίνονται ιδιαιτέρως οι αλλοιώσεις στο δέρμα της ραχιαίας επιφάνειας των άκρων 

χειρών, αλλοιώσεις τύπου εκζέματος ή ακμής, όπως επίσης, σε εργάτες που εκτίθενται σε 

σιδηροκυανιούχο κάλιο, η αλλαγή του χρώματος των μαλλιών το οποίο καθίσταται 

ερυθρωπό. 

Θεραπεία: Σε δηλητηρίαση δι' εισπνοής ή λήψης από του στόματος 

Επείγοντα μέτρα: Επιβάλλονται: 

- Απομάκρυνση τον ατόμου από το ρυπασμένο χώρο, από άτομα εξοπλισμένα με ειδικό 

προστατευτικό ρουχισμό και προσωπίδες. 

- Χορήγηση νιτρώδους αμυλίου, δι' εισπνοής, σε ρυθμό μιας (1) φύσιγγας (0,2 ml) κάθε 5'. 

Η χορήγηση διακόπτεται αν η συστολική πίεση βρεθεί μικρότερη από 80 mmHg. Θα πρέπει 

να αναφερθεί ότι το νιτρώδες αμύλιο είναι σχετικά αναποτελεσματικό στην πρόκληση 

μεθαιμοσφαιριναιμίας, χορηγείται όμως μέχρις ενάρξεως της θεραπείας με νιτρώδες νάτριο. 

- Τεχνητή αναπνοή και χορήγηση Ο2 100%, ώστε να διατηρηθεί υψηλή η μερική τάση του 

Ο2 στο αίμα. Η τεχνητή αναπνοή θα πρέπει να εφαρμόζεται μόνο με τη χρήση ειδικής 

προστατευτικής αναπνευστικής συσκευής, ώστε να αποφευχθεί η δηλητηρίαση του ατόμου 

που παρέχει τις πρώτες βοήθειες. 

- Παρακολούθηση της καρδιακής λειτουργίας. Διόρθωση της μεταβολικής οξέωσης (pΗ< 

7,15) και της διαταραχής των ηλεκτρολυτών (υπερκαλιαιμίας, υπερασβεστιαιμίας). 

Αν τα κυανιούχα έχουν ληφθεί από του στόματος, η γαστρική πλύση πρέπει να γίνεται 

μετά τη χορήγηση των αντιδότων. 

Αντίδοτα: Τα αντίδοτα των κυανιούχων είναι επίσης τοξικά, γι' αυτό και η χορήγηση τους 

πρέπει να γίνεται με μεγάλη προσοχή (ιδιαίτερα στα παιδιά) και μόνο όταν αυτή είναι 

απολύτως ενδεδειγμένη. 

Χορηγούνται: 

Συνδυασμός νιτρώδους και θειοθειϊκου νατρίου. Χορηγείται αμέσως σε μη αναιμικά άτομα, 

διάλυμα νιτρώδους νατρίου 3% I.V., σε δόση 10 ml, με ρυθμό 2,5-5 ml/min. Η χορήγηση 

διακόπτεται αν η συστολική πίεση βρεθεί μικρότερη από 80 mmHg. Τα νιτρώδη μετατρέπουν 

με αργό ρυθμό -όπως είναι γνωστό- την αιμοσφαιρίνη σε μεθαιμοσφαιρίνη, η οποία 
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ανταγωνίζεται την κυτοχρωματική οξειδάση για τη δέσμευση των κυανιούχων. Έτσι, τα 

κυανιούχα αποδεσμεύονται από την οξειδάση του κυτοχρώματος των ιστών και 

μετακινούνται στο αίμα, όπου δεσμεύονται από τη μεθαιμοσφαιρίνη των ερυθροκυττάρων, 

σχηματίζοντας έτσι κυανομεθαιμοσφαιρίνη. 
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ΑΡΩΜΑΤΙΚΟΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΩΓΑ 

 

1. Βενζόλιο (C6H6) 

Το βενζόλιο είναι υγρό άχρωμο, εξαιρετικά πτητικό, εύφλεκτο, με οσμή χαρακτηριστική 

των αρωματικών υδρογονανθράκων. Έχει Μ.Β. 78,1 και υψηλή τάση ατμών στους 20°C, 

(100 mmHg) με αποτέλεσμα να προκαλεί ταχεία ρύπανση του ατμοσφαιρικού αέρος σε 

θερμοκρασία περιβάλλοντος. Σχηματίζει εκρηκτικά μίγματα με τον ατμοσφαιρικό αέρα. 

Κατά την καύση του εκλύεται CO. Αντιδρά βίαια με ισχυρές οξειδωτικές ουσίες 

προκαλώντας κίνδυνο πυρκαϊάς και έκρηξης. 

Παλαιότερα το βενζόλιο ελαμβάνετο σχεδόν αποκλειστικά από την ξηρά απόσταξη των 

λιθανθράκων, σήμερα όμως προέρχεται, κυρίως, από την απόσταξη του πετρελαίου ή από 

την απαλκυλίωση του τολουολίου. 

Το βενζόλιο ανευρίσκεται στο περιβάλλον προερχόμενο κυρίως από τη βενζίνη των 

αυτοκινήτων. Αποτελεί επίσης υποπροϊόν της καύσης διαφόρων οργανικών ουσιών και 

ανευρίσκεται στον καπνό του σιγαρέττου. Επιπλέον, το βενζόλιο θεωρείται «φυσικό» 

συστατικό διαφόρων φρούτων, λαχανικών, κρεάτων και άλλων τροφών, σε συγκεντρώσεις 

που κυμαίνονται από 2 μg/kg* (στο κρέας) έως 2.100 μg/kg* (στα αυγά). Σήμερα, ο κίνδυνος 

από το βενζόλιο αποδίδεται στο άθροισμα όλων των πηγών έκθεσης, δηλαδή της 

επαγγελματικής και της περιβαλλοντικής. 

Ο κάτοικος μιας αστικής περιοχής υπολογίζεται ότι λαμβάνει ημερησίως 250 μg βενζολίου 

περίπου με την τροφή του και εισπνέει 180 μg από τη ρύπανση του ατμοσφαιρικού αέρος, 

ενώ ο καπνιστής 20 σιγα-ρέττων ημερησίως εισπνέει, επιπλέον, 1800 μg από τον καπνό του 

σιγαρέττου. 

Χρήσεις: Η εφαρμογή του βενζολίου στη βιομηχανία ξεκίνησε από τα τέλη του 19ου 

αιώνα, ως πτητικό διαλυτικό και, αργότερα, ως πρώτη ύλη για τη σύνθεση χημικών ουσιών. 

Έτσι, βοήθησε στην ταχεία ανάπτυξη της βιομηχανίας του καουτσούκ και των ελαστικών, 

λόγω της ιδιότητος του να διαλύει το καουτσούκ και να εξατμίζεται εύκολα κατά την πα-

ραγωγή ελαστικών προϊόντων. 

Εξίσου σημαντική ήταν η συμβολή του στην τυπογραφία. Χρησιμοποιήθηκε λόγω της 

μεγάλης του πτητικότητας και διαλυτικής ικανότητος ως διαλυτικό της μελάνης, 

επιταχύνοντας έτσι τις διαδικασίες εκτύπωσης. Ως διαλυτικό χρησιμοποιήθηκε ακόμη στη 

βιομηχανία των υποδημάτων, των αδιάβροχων, στην παρασκευή τεχνητών ανθέων, φτερών, 

στην επεξεργασία φυσικών ή τεχνητών ρητινών, στην παρασκευή βερνικιών, βαφών, 

σμάλτων κ.λπ. Επίσης, στην κατεργασία λιπαρών ουσιών, δερμάτων και φυτικών ινών, στην 

παρασκευή πλαστικών και στην απολίπανση μεταλλικών ειδών, καθώς και στα 

στεγνοκαθαριστήρια. 

Σήμερα, η χρήση του ως διαλυτικού, έχει περιορισθεί στο ελάχιστο, με ελάττωση της 

παρουσίας του στα προϊόντα καθημερινής χρήσης (ή του οικιακού περιβάλλοντος), αλλά 

κυρίως με αντικατάσταση του από το τολουόλιο και το ξυλόλιο, διαλύτες οι οποίοι είναι 

λιγότερο τοξικοί. 

Ποσοστό 85 % της παραγωγής βενζολίου, σήμερα, χρησιμοποιείται στη χημική 

βιομηχανία και ιδιαίτερα στην παραγωγή στυρολίου, φαινόλης και κυκλοεξανίου. Ακόμη, 

χρησιμοποιείται κατά την παρασκευή απορρυπαντικών, εκρηκτικών υλών και πολλών φαρ-

μακευτικών ουσιών. 
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Τέλος, το βενζόλιο είναι φυσικό συστατικό των υγρών καυσίμων των αυτοκινήτων, όπου 

περιέχεται σε ποσοστό από 0,8-30%. Στο σημείο αυτό πρέπει να γραφεί ότι η αντικατάσταση 

του τετρααιθυλιούχου και τετραμεθυλιούχου μολύβδου στη βενζίνη, από ένα μίγμα 

αρωματικών υδρογονανθράκων εμπλουτισμένο σε βενζόλιο, λόγω των αντικροτικών 

ιδιοτήτων του (anti-knock παράγων), αύξησε την πιθανότητα έκθεσης σε μεγαλύτερες 

συγκεντρώσεις βενζολίου στην ατμόσφαιρα. Ας σημειωθεί ακόμη ότι για να αυξηθεί ο 

βαθμός οκτανίων της βενζίνης κατά μία μονάδα απαιτείται αύξηση της περιεκτικότητας της 

σε αρωματικούς υδρογονάνθρακες κατά 20 %. 

Αίτια δηλητηριάσεων: Οι δηλητηριάσεις με βενζόλιο είναι τυχαίες και σε σημαντικό 

ποσοστό επαγγελματικές, δηλητηριάσεις οι οποίες παρόλη την αναμφισβήτητη βελτίωση των 

υγειονομικών μέτρων των διαφόρων χωρών, εξακολουθούν να παρατηρούνται ακόμη σε 

υψηλό ποσοστό. 

Οι τυχαίες δηλητηριάσεις είναι ελάχιστες και κατά κανόνα παρατηρούνται στα 

επαγγελματικώς εκτεθειμένα στο βενζόλιο άτομα, χαρακτηρίζονται δε ως εργατικό ατύχημα 

ή ως επαγγελματική νόσος. Τέτοιες περιπτώσεις παρατηρούνται π.χ. κατά την τυχαία έκρηξη 

ή ρήξη αγωγών του βενζολίου ή κατά τη διάρκεια καθαρισμού δεξαμενών του βενζολίου, 

λόγω μη εφαρμογής προηγουμένως των ενδεικνυομένων μέτρων. 

Τοξικοκινητική - Μηχανισμός δράσης: Η απορρόφηση του βενζολίου από του δέρματος 

γίνεται σε περιορισμένο βαθμό, αλλά παρατεταμένη επαφή προκαλεί απολίπανση, λύση της 

συνεχείας του και αύξηση της απορρόφησης. Απορροφάται, κυρίως, από τους πνεύμονες, 

κατακρατούμενο σε ποσοστό το οποίο κυμαίνεται από 30-80%, αλλά και από το 

γαστρεντερικό, από το οποίο η απορρόφηση, αρχικά, είναι ταχεία. 

Μετά την απορρόφηση του, το βενζόλιο κατανέμεται στους ιστούς (οι μέγιστες 

συγκεντρώσεις παρατηρούνται μέσα σε 3 ώρες) και κυρίως στο λιπώδη ιστό. Οι μέγιστες 

συγκεντρώσεις των μεταβολιτών του ανευρίσκονται στο μυελό των οστών και στο λιπώδη 

ιστό. 

Αρχικά, το βενζόλιο βιομετατρέπεται στο ήπαρ με το κυτόχρωμα Ρ450 και το κύριο προϊόν 

είναι η φαινόλη η οποία με τη σειρά της και με το ίδιο σύστημα του P450 υφίσταται 

περαιτέρω οξείδωση δημιουργώντας πολυφαινολικούς μεταβολίτες του βενζολίου (κυρίως 

υδροκινόνη). Η οξείδωση της φαινόλης μπορεί να γίνει και εξωηπατικά, με διάφορες 

υπεροξειδάσες, οπότε σχηματίζονται διφαινολικές ενώσεις, υδροκινόνη και το τελικό προϊόν, 

η π-βενζοκινόνη. 

Μικρό ποσοστό του βενζολίου (0,1-4%) οξειδούμενο αποβάλλεται στα ούρα ως βλεννικό 

οξύ και ως trans βλενναλδεΰδη. Η τελευταία αυτή έχει αποδειχθεί ότι είναι τοξική για το 

αιμοποιητικό σύστημα, φαίνεται δε ότι η ενέργεια αυτή ευθύνεται σημαντικά για την 

τοξικότητα του βενζολίου. Μετά τη διακοπή της έκθεσης, σημαντικό ποσοστό του 

κατακρατηθέντος βενζολίου (10-50%), εξαρτώμενο από την αναλογία του λιπώδους ιστού 

στον οργανισμό και την άσκηση του ατόμου, απεκκρίνεται αναλλοίωτο από τους πνεύμονες, 

ελάχιστο δε μόνο στα ούρα και στη χολή. Το υπόλοιπο (10-14%) αποβάλλεται με τη μορφή 

φαινόλης, 3% ως κατεχόλη και 1% ως κινόνη. Το μέγιστο της αποβολής των δύο πρώτων 

παρατηρείται μετά τη συμπλήρωση του πρώτου 24ώρου. Από την κατεχόλη με περαιτέρω 

οξείδωση λαμβάνεται η υδροξυκινόνη. Τα παράγωγα αυτά αποβάλλονται στα ούρα είτε με τη 

μορφή θειικών εστέρων είτε με τη μορφή γλυκουρονιδίων. 

Ελάχιστο μέρος του βενζολίου (0,37-1%), οξειδούμενο, αποβάλλεται με τη μορφή του 1- 
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φαινυλο-μερκαπτουρικού οξέος. 

Τέλος, οι μεταβολίτες του βενζολίου μπορεί να έχουν διαφορετική τύχη στον οργανισμό 

και να συνδεθούν ομοιοπολικά με τα μακρομόρια των κυττάρων. Πιστεύεται ότι η 

ομοιοπολική αυτή σύνδεση έχει σχέση με το μηχανισμό τοξικής δράσης του βενζολίου 

(περιλαμβανομένης και της καρκινογόνου δράσης). 

Σύμφωνα με ορισμένους ερευνητές, η ομοιοπολική σύνδεση με τις πρωτεΐνες οφείλεται σε 

κάποιο μεταβολίτη της φαινόλης, παρά στο εποξείδιο. 

Τοξική δράση: Η τοξικότητα του βενζολίου οφείλεται στη μεν οξεία δηλητηρίαση, στην 

εκ της λιποδιαλυτότητός του καταστροφή των φωσφολιπιδίων του ΚΝΣ, στη δε χρονία, στη 

μυελοτοξική του δράση, ενέργεια η οποία αφορά κατ' αποκλειστικότητα το βενζόλιο, δεν 

εμφανίζεται, δηλαδή, από τους υπόλοιπους αρωματικούς υδρογονάνθρακες. 

Η τοξική όραση του βενζολίου στο αιμοποιητικό εκδηλώνεται με την πρόκληση 

απλαστικής αναιμίας και λευχαιμίας. Μέχρι σήμερα, η πρόκληση λευχαιμίας από χρονία 

έκθεση στο βενζόλιο έχει παρατηρηθεί μόνο στον άνθρωπο, δεν έχει βρεθεί δε ακόμη κάποιο 

«μοντέλο» πειραματόζωων στο οποίο να μπορεί να προκληθεί αντίστοιχη βλάβη. 

Ο μηχανισμός της μυελοτοξικής όρασης του βενζολίου είναι περίπλοκος και δεν έχει 

εξηγηθεί πλήρως, αφού δεν έχει βρεθεί ακόμη το ειδικό κύτταρο -στόχος, ούτε η 

ενδοκυττάριος θέση του στόχου. 

Σύμφωνα με τα υπάρχοντα στοιχεία, οι μεταβολίτες του βενζολίου προκαλούν βλάβες στο 

πολυδύναμο αρχέγονο κύτταρο και στο πρόδρομα αναπτυσσόμενο κύτταρο της 

ερυθροκυτταρικής ή μυελογενούς σειράς. Τα αναπτυσσόμενα δε κύτταρα και τα ώριμα 

κύτταρα του μυελού των οστών, όπως είναι η προνορμοβλάστη και η νορμοβλάστη της 

ερυθροκυτταρικής σειράς παρουσιάζουν τη μεγαλύτερη ευαισθησία στο διαλύτη αυτό. 

Οι πρώτες αναφορές εμφανίσθηκαν γύρω στο 1960 και προήρχοντο από εργαζόμενους σε 

βιομηχανίες υποδημάτων και κατεργασίας δερμάτων, η προσεκτική δε μελέτη όλων των 

διαθεσίμων στοιχείων οδήγησε στην άποψη ότι υπάρχει κάποια οριακή συγκέντρωση 

βενζολίου πάνω από την οποία, όταν το άτομο εκτεθεί, να παρουσιάζεται σημαντικός κίνδυ-

νος εμφάνισης βλάβης στο μυελό των οστών. 

Γενικά, πάντως, οι περισσότερες μελέτες συμφωνούν ότι υπάρχει σαφής συσχέτιση μεταξύ 

χρονίας έκθεσης σε βενζόλιο και ανάπτυξης οξείας μυελογενούς λευχαιμίας (ΟΜΛ). 

Η έκθεση στο βενζόλιο δεν αποκλείει, ως γνωστόν, την ταυτόχρονη έκθεση και σε άλλους 

διαλύτες, στοιχείο το οποίο παρεμποδίζει τη δυνατότητα της σωστής εκτίμησης της σχέσης 

αιτίας - αποτελέσματος στην περίπτωση του βενζολίου και της λευχαιμίας. Ωστόσο, πρέπει 

τελικά να γίνει δεκτό ότι το βενζόλιο έχει καρκινογόνο δράση και πιθανό να είναι σημαντι-

κός παράγων πρόκλησης οξείας μυελογενούς λευχαιμίας ή/και άλλων μορφών λευχαιμίας 

στον άνθρωπο. Το βενζόλιο φαίνεται να έχει ανοσοκατασταλτική δράση στον άνθρωπο, αν 

και δεν είναι γνωστή η ελαχίστη συγκέντρωση βενζολίου η οποία την προκαλεί. Έτσι, σε 

επαγγελματικώς εκτεθειμένα άτομα ανευρίσκονται χαμηλά επίπεδα ανοσοσφαιρινών IgG και 

IgA, αλλά όχι IgM, καθώς και χαμηλές συγκεντρώσεις πρωτεϊνών του συμπληρώματος. 

Επίδραση στην αναπαραγωγή: Το βενζόλιο επηρεάζει την ικανότητα αναπαραγωγής στον 

άντρα και στη γυναίκα. 

Επίδραση στους οφθαλμούς: Ποσότητα βενζολίου όταν εκτιναχθεί στους οφθαλμούς είναι 

δυνατό να προκαλέσει θόλωση του κερατοειδούς. Προκαλείται μάλιστα διάσπαρτη απώλεια 

επιθηλιακών κυττάρων, λόγω της διαλυτότητας ορισμένων από τα λιπίδια που βρίσκονται 
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στα κύτταρα αυτά. Πρέπει να σημειωθεί ότι η βλάβη που τελικά εγκαθίσταται δεν είναι 

εκτεταμένη εφόσον, κατά την εκτίναξη, ο διαλύτης βρίσκεται σε θερμοκρασία δωματίου, ενώ 

σε περίπτωση κατά την οποία ο διαλύτης είναι θερμός, εκτός της λιποδιαλυτότητας, μπορεί 

να προκληθεί και θερμικό έγκαυμα. 

Επίδραση στο δέρμα: Όπως και οι υπόλοιποι οργανικοί διαλύτες, το βενζόλιο έχει την 

ικανότητα να διαλύει τα λίπη, με αποτέλεσμα όταν έλθει σε επαφή με το δέρμα να προκαλεί 

ερεθισμό, απολέπιση και σχάσεις του δέρματος. 

Η θανατηφόρος δόση από τον στόματος είναι περίπου 20 ml. Η τοξική δόση του βενζολίου 

στον άνθρωπο έχει υπολογισθεί σε 0,2 g/kg* περίπου. 

Κλινική εικόνα: Οξεία δηλητηρίαση: Η οξεία δηλητηρίαση με βενζόλιο, αρκετά σπανία, 

όπως ήδη αναφέρθηκε, είναι απότοκος εισπνοής σημαντικής ποσότητος ατμών βενζολίου ή 

τυχαίας λήψης. Διακρίνεται σε τρεις μορφές, ανάλογα με τις συγκεντρώσεις του 

εισπνεομένου βενζολίου και το χρόνο έκθεσης: 

Η ελαφρά μορφή, χαρακτηρίζεται από ερυθρότητα του προσώπου, ερυθρό-κερασόχρουν 

χροιά των βλεννογόνων, κεφαλαλγία, εμετούς, υπνηλία και «μέθη». Τα συμπτώματα αυτά 

που μοιάζουν με αυτά της μέθης από αιθανόλη, υποχωρούν σχετικά γρήγορα, χωρίς να 

καταλείπουν κάποιο παθολογικό υπόλειμμα. 

Η βαρεία μορφή, εμφανίζεται μετά από έκθεση σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις βενζολίου 

ή λήψη μεγαλυτέρας ποσότητος. Κατ' αυτήν, μετά την αρχικά παρατηρούμενη διεγερτική 

φάση, το άτομο εμφανίζει σημεία κατάπτωσης με ναυτία, εμετούς, τρόμο, αισθητικές και 

κινητικές διαταραχές, υπνηλία, τελικά δε εισέρχεται βραδέως σε κωματώδη κατάσταση. 

Η πρόγνωση εξαρτάται από τις αναπνευστικές και καρδιαγγειακές διαταραχές. Πρέπει 

μάλιστα εδώ να σημειωθεί ότι το βενζόλιο, όπως και άλλοι διαλύτες, μπορεί να προκαλέσει 

αρρυθμίες οι οποίες οφείλονται σε ευαισθητοποίηση του μυοκαρδίου στις ενδογενείς 

κατεχολαμίνες. Ο θάνατος επέρχεται από συγκοπή ή κατά τη διάρκεια του κώματος από 

καρδιακή ανεπάρκεια. 

Η κεραυνοβόλος, τέλος, μορφή η οποία εμφανίζεται, σε συγκεντρώσεις άνω των 20.000 

ppm οδηγεί σχεδόν ακαριαία στο θάνατο με τον ίδιο μηχανισμό που επέρχεται και στη βαριά 

μορφή. 

Χρονία δηλητηρίαση: Διακρίνεται σε: 

-Λανθάνουσα περίοδο (προβενζολισμός), και 

- Την καθ' αυτό χρονία δηλητηρίαση (χρόνιος βενζολισμός). 

Λανθάνουσα περίοδος: Κατ'αυτήν την περίοδο το άτομο παραπονείται για κεφαλαλγία, 

ιλίγγους, καταβολή δυνάμεων, ανορεξία, δυσθυμία, επιγαστραλγία, ναυτία, εμφανίζει δε 

ακόμη ωχρότητα του προσώπου, απίσχναση, μικρή πυρετική κίνηση κατά τις απογευματινές 

ώρες, σπανιότερα μικρές αιμορραγίες στα ούλα, τη μύτη ή και αυτόματες ορισμένες φορές 

εκχυμώσεις. Στις γυναίκες, σ' αυτή τη φάση, δεν είναι σπάνιες οι διαταραχές του γεννητικού 

κύκλου. 

Τα συμπτώματα αυτά, μη παθογνωμονικά, αποτελούν απλώς ενδείξεις του λανθάνοντος 

βενζολισμού, οι οποίες όμως ισχυροποιούνται, όταν συνοδεύονται από τα εργαστηριακά 

ευρήματα. 

Έτσι, από το αίμα διαπιστώνεται μικρή αναιμία (ερυθρά αιμοσφαίρια: 3.500.000-

4.000.000 κ.κ.χ), ισόχρωμη ή ελαφρά υπέρχρωμη, συνοδευόμενη από ανισοκυττάρωση, 

ποικιλοκυττάρωση και σ' ορισμένες περιπτώσεις από πολυχρωματοφιλία. Από τα λευκά 
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παρατηρείται λευκοπενία (4.000-5.000 κ.κ.χ) η οποία εμφανίζεται συνήθως μετά από 

παροδική λευκοκυττάρωση. Ο αριθμός των κοκκιοκυττάρων παρουσιάζει μεγαλύτερη 

ελάττωση σε σύγκριση με των λεμφοκυττάρων, το σημείο δε αυτό θεωρείται βοηθητικό στην 

πρώιμη διάγνωση. Ο αριθμός των αιμοπεταλίων βρίσκεται ελαττωμένος, γεγονός το οποίο 

αποτελεί επιβοηθητικό στοιχείο πρώιμης διάγνωσης, αν και επ' αυτού οι γνώμες δεν 

συμπίπτουν απόλυτα. Ορισμένοι ερευνητές εκλαμβάνουν αυτό ως «σημείο προειδοποιητικό», 

ενώ αντίθετα άλλοι θεωρούν ότι δεν έχει ιδιαίτερη διαγνωστική αξία. 

Οι δοκιμασίες ευθραυστότητας των τριχοειδών είναι συχνά θετικές, η συστολή του 

θρόμβου είναι παρατεταμένη και ο χρόνος πήξεως φυσιολογικός. 

Το μυελόγραμμα εμφανίζεται φυσιολογικό ή δείχνει ελαφρά μείωση της μυελικής 

δραστηριότητος, όσον αφορά την ερυθρά και τη λευκή σειρά, μειωμένης όμως διαγνωστικής 

αξίας. 

Τέλος, η ανίχνευση τον βενζολίου στο αίμα και στο μυελό των οστών αποτελεί το 

σημαντικότερο διαγνωστικό στοιχείο και δεν θα πρέπει να παραλείπεται σε καμία περίπτωση 

υπονοίας δηλητηρίασης. 

Χρόνιος βενζολισμός: Ο χρόνιος βενζολισμός αποτελεί πολύμορφη νοσολογική οντότητα, 

οι δε κλινικές εκδηλώσεις του οφείλονται, κατά κύριο λόγο, στη μυελοτοξική δράση του 

βενζολίου και στη δράση του στο ανοσοποιητικό. 

Κλινικά εκδηλώνεται με τρεις επίσης μορφές οι οποίες περιλαμβάνουν μεταβολή της 

γενικής κατάστασης, αιμορραγικό και αναιμικό σύνδρομο. 

Η βαρύτητα της μεταβολής της γενικής κατάστασης εξαρτάται από το χρόνο, κατά τον 

οποίο το άτομο εκτίθεται στο βενζόλιο, καθώς και από τη συγκέντρωση του στον 

ατμοσφαιρικό αέρα των χώρων της εργασίας. Το άτομο εμφανίζει κακουχία, καταβολή των 

δυνάμεων, πετέχειες, απώλεια βάρους, πυρετό, συχνές λοιμώξεις, παράλληλα δε 

αναφαίνονται ποικίλες εκδηλώσεις από διάφορα συστήματα και όργανα. 

Από το πεπτικό σύστημα παρατηρούνται συνήθως γαστρεντερικές ενοχλήσεις ποικίλης 

έκτασης, ενώ από το ήπαρ περιγράφεται αιμορραγικό σύνδρομο, το οποίο είναι συνέπεια της 

υποπροθρομβιναιμίας και σπανιότερα κίρρωση. Σε ορισμένες περιπτώσεις παρατηρείται 

ακόμη χαρακτηριστική γλωσσίτις, όπως επί της κακοήθους αναιμίας του Biermer, 

σπανιότερα δε στοματίτις που έχει ελκωτική ή νεκρωτική τάση. 

Από το νευρικό δεν παρατηρείται κάτι το ιδιαίτερο. Αναφέρονται μόνο σπάνιες 

περιπτώσεις βενζολικής πολυνευρίτιδος, διαταραχή της χροναξίας του αιθουσαίου νεύρου 

κ.λπ. Τέλος, από το δέρμα και τους βλεννογόνους έχουν περιγραφεί σπάνιες περιπτώσεις 

εκζέματος, δερματίτιδας, βλεφαρίτιδος, κ.λπ. 

Το αιμορραγικό σύνδρομο είναι πρωταρχικής σημασίας και μεγίστης σπουδαιότητας. 

Εξωτερικεύεται γενικά υπό μορφή επιστάξεων, ουλορραγιών, μηνομητρορραγιών ή 

πορφύρας, ενώ λιγότερο συχνές είναι οι αιματεμέσεις, οι μέλαινες, οι αιματουρίες, οι αι-

μοπτύσεις και ακόμα σπανιότερες οι αιμορραγίες από τον αμφιβληστροειδή, τις μήνιγγες και 

τον εγκέφαλο. 

Το αναιμικό σύνδρομο εκδηλώνεται με ωχρότητα ιδιαίτερα εμφανή κατά το βλεννογόνο 

των χειλέων και γενικότερα του προσώπου, συνοδεύεται δε από δύσπνοια μετά από την 

κατάποση, ελαφρά προκάρδια άλγη, λειτουργικά φυσήματα, κ.λπ. 

Από το αίμα διαπιστώνεται ελάττωση του αριθμού των ερυθρών αιμοσφαιρίων, σε 

ορισμένες δε περιπτώσεις ο αριθμός τους κατέρχεται κάτω από 1.500.000 κ.κ.χ. 
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Μορφολογικά παρατηρείται ανισοκυττάρωση, ποικιλοκυττάρωση, καθώς και εμφάνιση 

αναπλαστικών στοιχείων, όπως δικτυοερυθροκυττάρων, κ.λπ. 

Το ποσό της αιμοσφαιρίνης είναι ελαττωμένο, αλλά η ελάττωση αυτή δεν είναι ανάλογη 

προς την πτώση των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Ο αριθμός ακόμη των λευκών αιμοσφαιρίων 

είναι σημαντικά ελαττωμένος και κυμαίνεται γύρω στα 2.000 κ.κ.χ., αλλά έχουν περιγραφεί 

και αρκετές περιπτώσεις κατά τις οποίες ο αριθμός των λευκών έχει φθάσει τα 1.000 κ.κ.χ. ή 

και λιγότερο. 

Από το λευκοκυτταρικό τύπο παρατηρείται σημαντική ελάττωση των ουδετεροφίλων (15-

20 %), αύξηση των ηωσινοφίλων (5-10 %) και σχετική ελάττωση των λεμφοκυττάρων. 

Ο αριθμός των αιμοπεταλίων είναι κατά κανόνα ελαττωμένος. Ο χρόνος ροής 

παρατείνεται σημαντικά, ενώ ο χρόνος πήξης ελάχιστα επηρεάζεται. 

Η μορφολογία του μυελού στη χρονία δηλητηρίαση ενέχει ιδιαίτερη σπουδαιότητα σε 

αντίθεση με την οξεία, οι παρατηρούμενες δε διαταραχές στο μυελό-γραμμα αφορούν και τις 

τρεις σειρές της αιμοποίησης.  

Πρόληψη: Το σύνολο των λαμβανομένων μέτρων αποσκοπεί στη λήψη γενικών και 

ατομικών προληπτικών φροντίδων για τα άτομα εκείνα τα οποία από τη φύση της εργασίας 

τους έρχονται σε άμεση και χρονιά επαφή με το βενζόλιο. Επιβάλλεται επιμελής αερισμός 

του εργασιακού χώρου, η απαγωγή των ατμών του βενζολίου με κατάλληλα συστήματα, η 

επισήμανση των χρησιμοποιουμένων τοξικών προϊόντων με χρωστικές και η εγκατάσταση 

στο χώρο συσκευών που ανιχνεύουν το βενζόλιο. Αν η απομάκρυνση του βενζολίου είναι 

αδύνατη το άτομο πρέπει να είναι εφοδιασμένο με ειδικό προστατευτικό ρουχισμό, μάσκες, 

γυαλιά και με γάντια από νεοπρένιο. 

Τέλος, επιβάλλεται η συστηματική ιατρική παρακολούθηση των εργαζομένων. Ως δείκτης 

παρακολούθησης της έκθεσης των εργαζομένων στο βενζόλιο χρησιμοποιείται η 

συγκέντρωση της φαινόλης στα ούρα και του βενζολίου στα ούρα και στον εκπνεόμενο αέρα. 

Η συγκέντρωση της φαινόλης στα ούρα δεν πρέπει να ξεπερνά τα 45 mg/g κρεατινίνης, 

συγκέντρωση που αντιστοιχεί σε έκθεση στην TLV-TWA του βενζολίου. 

Πολλοί αιματολόγοι θεωρούν ότι η συχνή μέτρηση του αριθμού των ερυθρών 

αιμοσφαιρίων είναι η πλέον απαραίτητη, απλή και αποδεκτή εργαστηριακή εξέταση που θα 

πρέπει να γίνεται στα επαγγελματικώς εκτεθειμένα άτομα. Άλλοι όμως υποστηρίζουν ότι η 

μέτρηση αυτή έχει περιορισμένη διαγνωστική αξία στους εργαζόμενους που εκτίθενται σε 

συγκεντρώσεις μικρότερες των 50 ppm και είναι δυνατό να παρουσιάσει πολλές 

διακυμάνσεις, λόγω παροδικών καταστάσεων, ασχέτων με την επαγγελματική έκθεση (π.χ. 

χρήση φαρμάκων, λοιμώξεις, έμμηνος ρύση). 

Μέτρα προστασίας κατά τη φύλαξη: Φυλάσσεται σε απόσταση από ισχυρές οξειδωτικές 

ουσίες, σε χώρους οι οποίοι προστατεύονται από τον κίνδυνο πυρκαϊάς. Σε περίπτωση 

διαρροής λαμβάνονται τα ακόλουθα μέτρα: 

- Συλλέγεται το υγρό αμέσως και τοποθετείται σε περιέκτες οι οποίοι σφραγίζονται. 

- Το υγρό που παραμένει στο έδαφος προσροφάται με τη χρήση άμμου ή άλλης αδρανούς 

προσροφητικής ουσίας και απομακρύνεται σε ασφαλές μέρος. 

Θεραπεία: Επί οξείας δηλητηριάσεως προερχομένης εκ καταπόσεως, επιβάλλεται η 

απομάκρυνση του βενζολίου από το στόμαχο με πλύση στομάχου, αλλά με ιδιαίτερη 

προσοχή, λόγω του κινδύνου πρόκλησης χημικής πνευμονίτιδος από εισρόφηση και εν 

συνεχεία η αντιμετώπιση του επαπειλουμένου collapsus. Αποφεύγεται η πρόκληση εμετού. 
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Επί εισπνοής εξ άλλου ατμών βενζολίου απομακρύνεται το άτομο από το ρυπασμένο 

περιβάλλον και του παρέχονται οι πρώτες βοήθειες, όπως επί ασφυξίας. Αν το άτομο 

βρίσκεται σε κατάσταση διέγερσης ή εμφανίζει σπασμούς, χορηγείται διαζεπάμη σε δόση 0,1 

mg/kg* με αργή ενδοφλέβια έγχυση. Συνιστάται επίσης η κλινήρης παραμονή του ατόμου 

μέχρι να αναλάβει πλήρως. 

Αντενδείκνυται η χορήγηση αδρεναλίνης ή εφεδρίνης ή άλλων συμπαθητικομιμητικών 

φαρμάκων, διότι μπορεί να προκαλέσουν κοιλιακή μαρμαρυγή με μοιραία εξέλιξη. 

Απαιτείται ακόμη συνεχής παρακολούθηση του ΗΚΓ, έτσι ώστε σε περίπτωση που 

εμφανισθεί κοιλιακή αρρυθμία να αποφευχθεί (προληφθεί) η καρδιακή ανακοπή. 

Αντιμετωπίζονται τα αναπνευστικά προβλήματα και ελέγχεται η πιθανότητα να έχει προκλη-

θεί χημική πνευμονίτις καθώς και πνευμονικό οίδημα μη καρδιογενούς αιτιολογίας. 

Η αναιμία αντιμετωπίζεται με επανειλημμένες μεταγγίσεις αίματος. Τέλος, 

αντιμετωπίζονται οι ηπατικές και νεφρικές βλάβες. 

2. Τολουόλιο 

Το τολουόλιο (μεθυλοβενζόλιο ή φαινυλομεθάνιο) είναι υγρό άχρωμο, οσμής 

χαρακτηριστικής, ως των αρωματικών υδρογονανθράκων. Είναι προϊόν απόσταξης του 

πετρελαίου, ελάχιστα υδατοδιαλυτό, ενώ αντίθετα έχει μεγάλη διαλυτότητα στο αίμα και στο 

λιπώδη ιστό. Είναι εξαιρετικά εύφλεκτο. Σχηματίζει εκρηκτικά μίγματα με τον αέρα, όταν δε 

έλθει σε επαφή με ισχυρά οξειδωτικά, μπορεί να προκαλέσει έκρηξη και πυρκάίά. Στην 

τελευταία περίπτωση μπορεί να εκλυθούν CO2 και CO. To τολουόλιο, τέλος, προσβάλλει 

ορισμένα είδη πλαστικών. 

Χρησιμοποιείται ως διαλυτικό των χρωμάτων, των ελαστικών, των ελαίων, των ρητινών 

κ.λπ., όπως επίσης ως πρώτη ύλη για την παραγωγή βενζολίου και άλλων ουσιών. 

Περιέχεται ακόμη ως πρόσμιξη σε διάφορες χημικές ουσίες, όπως στο τρινιτροτολουόλιο, 

στα απορρυπαντικά, σε χρωστικές και σε φάρμακα. 

Τέλος, το τολουόλιο και τα υπόλοιπα αλκυλοβενζόλια, όπως και το βενζόλιο, είναι φυσικό 

συστατικό των υγρών καυσίμων. 

Στις αστικές περιοχές η συγκέντρωση του τολουολίου στον ατμοσφαιρικό αέρα 

κυμαίνεται από 5-25 μg/m
3
. Στους εσωτερικούς χώρους η συγκέντρωση είναι μεγαλύτερη 

από αυτή στον ατμοσφαιρικό αέρα και φθάνει τα 32 μg/m
3
, η παρουσία του δε οφείλεται σε 

διάφορα πλαστικά είδη, χρώματα, διαλύτες και στον καπνό του τσιγάρου. 

Αίτια δηλητηριάσεων: Οι δηλητηριάσεις με τολουόλιο είναι κυρίως επαγγελματικές. Η 

επαγγελματική αυτή έκθεση αφορά κυρίως τους εργαζόμενους στις βιομηχανίες παραγωγής 

χρωμάτων, ελαστικών κ.λπ., καθώς και τους εργαζόμενους στα πρατήρια βενζίνης. Έκθεση 

σε τολουόλιο συμβαίνει, τέλος, -σε μικρότερο βεβαίως βαθμό- και μέσα στο οικιακό 

περιβάλλον. Στην τελευταία αυτή περίπτωση η παρουσία του τολουολίου δικαιολογείται από 

το γεγονός ότι ο διαλύτης περιέχεται σε πολλά χρώματα. 

Τοξικοκινητική -Τοξική δράση: Κυρία οδός εισόδου του τολουολίου στον οργανισμό 

θεωρείται το αναπνευστικό, υπολογίζεται δε ότι το ποσοστό απορρόφησης του διαλύτη από 

το αναπνευστικό, όταν το άτομο εκτεθεί σ' αυτό, για 5 ώρες σε 100 ppm, ανέρχεται σε 50% 

περίπου. Αντίθετα, η απορρόφηση του υγρού τολουολίου από του δέρματος, θεωρείται λιγό-

τερο σημαντική οδός έκθεσης και γίνεται με αργό ρυθμό. Υπολογίζεται σε 14-23 mg/cm
2
 

δέρματος / hr. 
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Εμφανίζει -όπως ήδη έχει αναφερθεί- υψηλή λιποδιαλυτότητα, τούτου δε ένεκα 

κατανέμεται, κυρίως, στο λιπώδη ιστό με ιδιαίτερη προτίμηση στις πλούσιες σε λίπος δομές 

του νευρικού ιστού. 

Υπολογίζεται ότι το 80% του τολουολίου μεταβολίζεται μέσω της μονοοξυγενάσης του 

κυτοχρώματος P450 σε βενζυλική αλκοόλη η οποία, στη συνέχεια, οξειδώνεται με την 

επίδραση της αλκοολικής αφυδρογονάσης σε βενζοϊκό οξύ. Το βενζοΪκό οξύ με τη σειρά του 

συνδέεται με τη γλυκίνη και μετατρέπεται, κατά το μεγαλύτερο μέρος, σε ιππουρικό οξύ. Ο 

χρόνος ημιζωής του ιππουρικού οξέος είναι 1-2 ώρες, απεκκρίνεται δε στα ούρα μέσα σε 24 

ώρες. Το υπόλοιπο 20% απεκκρίνεται αμετάβλητο από τους πνεύμονες. Αξίζει να αναφερθεί 

ότι όταν το άτομο εγκαταλείψει το χώρο έκθεσης, η συγκέντρωση του τολουολίου στον 

εκπνεόμενο αέρα μειώνεται απότομα, μέσα δε σε 24 ώρες ο διαλύτης έχει πλήρως αποβληθεί. 

Ο μηχανισμός της τοξικής δράσης του τολουολίου δεν έχει πλήρως εξακριβωθεί, αν και 

από πειραματικές παρατηρήσεις έχει διαπιστωθεί ότι αναστέλλει την πρωτεινοσύνθεση. 

Πιστεύεται πάντως ότι ο μηχανισμός δράσης του τολουολίου, καθώς και των υπολοίπων 

αλκυλοβενζολίων, σε περιπτώσεις οξείας έκθεσης, προσομοιάζει με το μηχανισμό δράσης 

των γενικών αναισθητικών. 

Όσον αφορά τη χρονία έκθεση, σε χαμηλές συγκεντρώσεις, έχει βρεθεί ότι το τολουόλιο 

ασκεί κατασταλτική δράση στο ΚΝΣ και ερεθιστική δράση στους βλεννογόνους. 

Γενικά, το τολουόλιο, σε όλες σχεδόν τις περιπτώσεις, θεωρείται σχετικά μη τοξικό, εκτός 

από εκείνες που αφορούν την οξεία έκθεση του ατόμου σε υψηλές συγκεντρώσεις. Ως 

γνωστόν, η τοξικότητα πολλών ουσιών οφείλεται σε προϊόντα βιομετατροπής τους, αλλά 

στην περίπτωση του τολουολίου δεν υπάρχουν στοιχεία που να αποδεικνύουν ότι σε 

περίπτωση κορεσμού των ενζύμων βιομετατροπής του τολουολίου είναι δυνατό να 

παραχθούν τοξικά δραστικά ενδιάμεσα προϊόντα. 

Λόγω της ευρείας βιομηχανικής χρήσης και της χημικής του ομοιότητας με το βενζόλιο, η 

τοξικότητα του έχει αρκετά μελετηθεί και υπάρχει στη διεθνή βιβλιογραφία ικανός αριθμός 

αναφορών. 

Συγκεκριμμένα: 

- Έκθεση των εργαζομένων σε ατμούς τολουολίου σε συγκέντρωση 200 ppm προκαλεί 

κεφαλαλγία, ναυτία, αίσθημα καμάτου. 

- Έκθεση των εργαζομένων σε ατμούς τολουολίου σε συγκέντρωση 200-500 ppm 

προκαλεί ασυνέργεια των κινήσεων, προσωρινή απώλεια της μνήμης και ανορεξία. 

-Έκθεση του εργαζομένων σε ατμούς τολουολίου σε συγκέντρωση 500-1500 ppm 

προκαλεί αίσθημα προκαρδίων παλμών και υπερβολικής αδυναμίας (καταβολής των 

δυνάμεων), απώλεια του συντονισμού των κινήσεων και αύξηση του χρόνου αντίδρασης. 

Μεταλλαξεογόνος - καρκινογόνος δράση: Τα αποτελέσματα των in vivo και in vitro 

πειραμάτων συνηγορούν υπέρ του γεγονότος ότι το τολουόλιο δεν έχει μεταλλαξεογόνο ή 

καρκινογόνο δράση στα πειραματόζωα. Σε αρουραίους, εκτεθειμένους στο τολουόλιο, έχουν 

βέβαια παρατηρηθεί χρωμοσωματικές αλλοιώσεις, αλλά αντίστοιχα ευρήματα στον άνθρωπο 

δεν έχουν περιγραφεί. 

Τοξικότητα: Η τοξικότητα του τολουολίου είναι περιορισμένη (Toxicity rating 4/50-500 

mg/kg*). H TLV-TWA έχει προσδιορισθεί σε 50 ppm (~188 mg/m
3
) και η TLV-STEL σε 

150 ppm ( ~ 565 mg/m
3
). To NIOSH προτείνει τιμές TLV-TWA 200 ppm και TLV-C 300 

ppm. 
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Η ελαχίστη συγκέντρωση τολουολίου που γίνεται αντιληπτή με την όσφρηση κυμαίνεται 

από 0,8-2,7 ppm, η όσφρηση όμως πολύ λίγο συμβάλλει στην προστασία του ατόμου, αφού 

το άτομο, μετά από έκθεση στο τολουόλιο, πολύ γρήγορα παθαίνει ανοσμία. 

Η ελαχίστη συγκέντρωση ατμών τολουολίου στον αέρα που προκαλεί αισθητό ερεθισμό 

των επιπεφυκότων, ανέρχεται σε 300-400 ppm, αν και, σε πολλές περιπτώσεις, ο ερεθισμός 

μπορεί να είναι ελάχιστος ακόμα και σε 800 ppm. 

Κλινική εικόνα: Οξεία δηλητηρίαση: Τα συμπτώματα της οξείας δηλητηρίασης 

οφείλονται κυρίως στην κατασταλτική δράση του τολουολίου στο ΚΝΣ, εκδηλώνονται δε με 

κόπωση, αδυναμία, σύγχυση, κεφαλαλγία, ευφορία, ζάλη και νωθρότητα. 

Προκαλείται επίσης έντονος ερεθισμός των επιπεφυκότων, σε περίπτωση δε επαφής υγρού 

τολουολίου με τους οφθαλμούς μπορεί να εγκατασταθεί και προσωρινή απώλεια της όρασης. 

Υποστηρίζεται ότι ακόμη και η απλή έκθεση σε ατμούς τολουολίου μπορεί να προκαλέσει 

διαταραχές της όρασης. 

Παρατηρείται ακόμη ερεθισμός των βλεννογόνων του αναπνευστικού και του δέρματος. Η 

τοξική δράση του τολουολίου στις ανώτερες αναπνευστικές οδούς έχει ως αποτέλεσμα την 

εμφάνιση οξείας βρογχίτιδας, βρογχοσπάσμου και πνευμονικού οιδήματος, ενώ στο δέρμα 

προκαλείται αίσθημα αιμωδίας (όπως μετά από «τσίμπημα» καρφίτσας). 

Πολύ υψηλές, τέλος, συγκεντρώσεις τολουολίου (1.000-30.000 ppm) μπορεί να 

προκαλέσουν απώλεια των αισθήσεων μέχρι και θάνατο. 

Πρέπει να αναφερθεί ότι ο αιφνίδιος θάνατος των τοξικομανών που εισπνέουν κόλλα που 

περιέχει και τολουόλιο πιθανόν να οφείλεται σε κοιλιακή μαρμαρυγή, λόγω 

ευαισθητοποίησης του μυοκαρδίου στις κατεχολαμίνες. 

Χρονία δηλητηρίαση: Επίδραση στο ΚΝΣ: 

Η χρονία έκθεση στο τολουόλιο μπορεί να προκαλέσει μόνιμη παρεγκεφαλιδική αταξία, 

χρονία εγκεφαλοπάθεια (η οποία χαρακτηρίζεται από αταξία, τρόμο, ψυχική αστάθεια και 

ψυχικές διαταραχές), ψυχοκινητικές διαταραχές και διαταραχές της προσωπικότητος. Ακόμη, 

σύμφωνα με μια Σκανδιναυική μελέτη, η χρονία έκθεση των εργαζομένων σε βαφεία αυτοκι-

νήτων, δηλαδή έκθεση σε οργανικούς διαλύτες από τους οποίους το τολουόλιο βρισκόταν σε 

μεγαλύτερη αναλογία, προκάλεσε αύξηση της συχνότητας εμφάνισης ψυχιατρικών 

διαταραχών οι οποίες χαρακτηρίζονται από κατάθλιψη, αϋπνία και άγχος, καθώς και 

διαταραχές της αντίληψης (όπως προσωρινή διαταραχή της μνήμης, αδυναμία 

συγκέντρωσης) και συναισθηματική αστάθεια. 

Τα ανωτέρω συμπτώματα δεν έχει εξακριβωθεί αν οφείλονται στο τολουόλιο ή στους 

υπολοίπους διαλύτες. Ακόμη, μέχρι σήμερα δεν έχει τεκμηριωθεί μια σαφής σχέση δόσης-

αποτελέσματος ανάμεσα στην έκθεση στο τολουόλιο και στην πρόκληση μη αναστρέψιμης 

βλάβης του ΚΝΣ. Υπάρχουν όμως πολλά ενοχοποιητικά στοιχεία που αφορούν την έκθεση 

των ελαιοχρωματιστών στο τολουόλιο και την πρόκληση διαταραχών της αντίληψης, της 

προσοχής και του χρόνου αντίδρασης. 

Επίδραση στους νεφρούς: Σε τοξικομανείς της «κόλλας» έχουν αναφερθεί αναστρέψιμες 

βλάβες από τους νεφρούς, όπως είναι η διαταραχή στην ικανότητα των νεφρικών σωληναρίων 

να ανταλάσσουν Η+ (renal tubular acidosis), μια μορφή μεταβολικής οξέωσης 

χαρακτηριζόμενη από υποφωσφαταιμία, υπερχλωραιμία, υποκαλιαιμία, αιματουρία, 

πρωτεϊνουρία και πυουρία. Σύμφωνα με επιδημιολογικές έρευνες οι οποίες όμως δεν 

ενοχοποιούν άμεσα το τολουόλιο, πιστεύεται ότι υπάρχει κάποια σχέση ανάμεσα στην 
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έκθεση στους διαλύτες που ανήκουν στην κατηγορία των υδρογονανθράκων και στη 

σπειραματονεφρίτιδα που χαρακτηρίζει το σύνδρομο Goodpasture.* 

Επίδραση στο ήπαρ: Εργάτες οι οποίοι εκτίθενται χρονίως σε τολουόλιο δεν εμφανίζουν 

συνήθως αλλοιώσεις από το ήπαρ, αλλά και αν ακόμη εμφανισθεί ηπατική βλάβη αυτή είναι 

ήσσονος σημασίας. 

Επίδραση στο αιμοποιητικό: Η χρονία έκθεση στο τολουόλιο δεν προκαλεί καταστολή της 

λειτουργίας του μυελού των οστών η οποία είναι χαρακτηριστική της δηλητηρίασης με 

βενζόλιο. Το τολουόλιο δεν είναι μυελοτοξικό. 

Παρατηρήσεις σε ζωγράφους εκτεθειμένους για μεγάλο χρονικό διάστημα σε ατμόσφαιρα 

τολουολίου σε συγκέντρωση 100-1100 ppm, έδειξαν διόγκωση του ήπατος, 

μακροκυττάρωση και μετρία μείωση του αριθμού των ερυθρών αιμοσφαιρίων. Λευκοπενία 

δεν παρατηρήθηκε. 

Επίδραση στο δέρμα: Παρατεταμένη επαφή του δέρματος με το τολουόλιο προκαλεί 

απολίπανση με αποτέλεσμα την εμφάνιση δερματίτιδας εξ επαφής. 

Αλληλεπίδραση με το οινόπνευμα: Οι εργαζόμενοι σε ατμόσφαιρα τολουολίου δεν πρέπει 

να καταναλίσκουν οινοπνευματώδη ποτά κατά τη διάρκεια της εργασίας. Το τολουόλιο 

εμφανίζει δυναμική συνεργεία με το οινόπνευμα με αποτέλεσμα η ταυτόχρονη λήψη να 

μπορεί να οδηγήσει σε απώλεια των αισθήσεων. 

Πρόληψη: Ο χώρος εργασίας πρέπει να εξαερίζεται καλά και οι εργαζόμενοι να είναι 

εξοπλισμένοι με ειδικά προστατευτικά γάντια, μάσκα και γυαλιά. 

Έλεγχος τοξικότητος: (α) Η μέτρηση της συγκεντρώσεως τον ιππουρικού οξέος των ούρων 

μπορεί να αποτελέσει δείκτη έκθεσης στις περιπτώσεις κατά τις οποίες η έκθεση του ατόμου 

σε συγκεντρώσεις τολουολίου είναι μεγαλύτερη από 50 ppm. Τα δείγματα συλλέγονται μετά 

το τέλος της «βάρδιας» (δώρου εργασίας) (post-shift sample). 

Γενικά ισχύουν: 

Για μη εκτεθειμένα άτομα: 

[συγκέντρωση ιππουρικού οξέος] < 1,5 g/g κρεατινίνης (< 0,4 mg/min) 

Για εκτεθειμένα άτομα (Σε συγκέντρωση τολουολίου 100 ppm): 

[συγκέντρωση ιππουρικού οξέος] < 2,5 g/g κρεατινίνης. 

Επειδή όμως η συγκέντρωση του ιππουρικού οξέος των ούρων επηρεάζεται από εξωγενείς 

παράγοντες, καθώς και από τη διατροφή του ατόμου, χρειάζεται η συλλογή και η μέτρηση 

ενός δείγματος ούρων να γίνεται και πριν από την έναρξη της εργασίας (pre-shift sample). Ο 

δείκτης αυτός δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε περίπτωση κατά την οποία το άτομο έχει 

εκτεθεί και σε στυρόλιο, αιθυλοβενζόλιο ή βενζοϊκό οξύ. 

(β) Η μέτρηση της συγκεντρώσεως τον τολουολίου στο αίμα είναι χρήσιμη, για τον 

καθορισμό της τοξικότητας, σε περιπτώσεις έκθεσης του ατόμου σε συγκεντρώσεις 

τολουολίου μικρότερες από 50 ppm. Τα δείγματα συλλέγονται μετά το τέλος της «βάρδιας» 

(8ώρου εργασίας). 

Γενικά ισχύουν: 

Για μη εκτεθειμένα άτομα: 

[συγκέντρωση τολουολίου] < 0,015 mg/lit. 

Για εκτεθειμένα άτομα (Σε συγκέντρωση τολουολίου στον αέρα 100 ppm): 

[συγκέντρωση τολουολίου] < 1,0 mg/lit. 

Σε θανατηφόρες περιπτώσεις βρέθηκε συγκέντρωση τολουολίου στο αίμα ίση με 1 mg/dl, 
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Πρέπει, τέλος, να σημειωθεί ότι η συγκέντρωση του τολουολίου στο αίμα επηρεάζεται και 

από ορισμένους άλλους παράγοντες, όπως: 

- Την κατανάλωση οινοπνεύματος η οποία προκαλεί αύξηση της συγκεντρώσεως του 

τολουολίου στο αίμα. 

- Την παχυσαρκία: Τα παχύσαρκα άτομα κατακρατούν μεγαλύτερες ποσότητες 

τολουολίου και κατά συνέπεια έχουν και μεγαλύτερη συγκέντρωση αυτού στο αίμα. 

- To βαθμό πρόσληψης τον τολουολίου από το εκτεθειμένο άτομο. 

Θεραπεία: Είναι προσομοία με εκείνη η οποία έχει ήδη περιγραφεί για το βενζόλιο. 

 

3. Αρωματικές αμινο και νιτρο- ενώσεις 

Οι αρωματικές αμινο- και νιτρο- ενώσεις είναι αρωματικοί υδρογονάνθρακες που έχουν 

ως υποκατάστατη (-ες) αμινομάδα (-ες) ή νιτροομάδα (ες), με κυριότερο εκπρόσωπο την 

ανιλίνη. 

Η ανιλίνη είναι υγρό ελαιώδες, άχρωμο, γεύσης δριμείας και καυστικής. Σε επαφή με τον 

αέρα ή το φως γίνεται καφεόχρουν. Έχει ιδιάζουσα αρωματική οσμή η οποία γίνεται 

αντιληπτή με την όσφρηση σε συγκέντρωση 1 ppm. Σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 70 °C 

σχηματίζει εκρηκτικά μίγματα με τον αέρα. Είναι δυσδιάλυτη στο ύδωρ, ευδιάλυτη όμως στο 

οινόπνευμα, στον αιθέρα και στο χλωροφόρμιο, στα οποία διαλύεται σε οιανδήποτε 

αναλογία. Από χημικής πλευράς αποτελεί ισχυρή βάση, αν και δεν μεταβάλλει σε κυανούν 

τον ερυθρό χάρτη του ηλιοτροπίου. Με τα οξέα σχηματίζει κρυσταλλώσιμα άλατα. 

Η ανιλίνη είναι επικίνδυνη για το περιβάλλον και ιδιαίτερα για τα ψάρια και τα 

οστρακόδερμα. 

Τέλος, η ανιλίνη χρησιμοποιείται στην παρασκευή μελάνης εκτύπωσης, μελάνης που 

χρησιμοποιείται για τη σήμανση ρούχων (cloth-marking inks), χρωμάτων, διαλυτικών και 

στη σύνθεση βαφών. Ακόμη, χρησιμοποιείται στη σύνθεση φωτογραφικών αντιδραστηρίων, 

ισοκυανικών αλάτων, ζιζανιοκτόνων και μυκητοκτόνων φαρμάκων. 

Αίτια δηλητηριάσεων: Τυχαίες δηλητηριάσεις με ανιλίνη είναι δυνατόν επίσης να 

συμβούν κατά τη χρησιμοποίηση χρωστικών της ανιλίνης για τη βαφή υφασμάτων, 

γουναρικών, καθώς και δερματίνων υποδημάτων, οφείλονται δε στην απορρόφηση των 

ουσιών αυτών από το δέρμα. Στην τελευταία περίπτωση η απορρόφηση ευνοείται και από 

την εφίδρωση και τη θερμοκρασία των ποδών. 

Δηλητηριάσεις, τέλος, μπορεί ακόμα να συμβούν και κατά τη χρήση των χρωστικών της 

ανιλίνης οι οποίες χρησιμοποιούνται -δυστυχώς ακόμη- σε ορισμένες περιπτώσεις για τη 

βαφή των τριχών της κεφαλής. 

Τοξικοκινητική - Τοξική δράση: Οι αρωματικές νιτρο και αμινο- ενώσεις εισέρχονται 

στον οργανισμό δια της εισπνοής, όπως επίσης απορροφώνται από το δέρμα και από το 

γαστρεντερικό. Αξίζει ιδιαίτερα να σημειωθεί ότι και οι ατμοί της ανιλίνης είναι δυνατό να 

απορροφηθούν δια του δέρματος. 

Στη συνέχεια οι ενώσεις αυτές βιομετατρέπονται in vivo σε δραστικά προϊόντα, με τη 

δράση της μονο-οξυγενάσης του ήπατος. Πιστεύεται ότι τα δραστικά προϊόντα της 

βιομετατροπής είναι αμινοφαινόλες ή Ν-υδροξυπαράγωγα, για ορισμένες δε ουσίες, όπως η 

ανιλίνη και το νιτροβενζόλιο, η σχετική σημασία αυτών των δύο πιθανών μεταβολικών 

προϊόντων δεν έχει ακόμα διευκρινισθεί. 
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Οι αρωματικές Ν- νιτρο και αμινο- ενώσεις ασκούν τοπική ερεθιστική δράση στο δέρμα, 

ερεθισμός ο οποίος μπορεί να φθάσει μέχρις εγκαταστάσεως δερματίτιδας εξ επαφής, ενώ οι 

εξ απορροφήσεως ενέργειες αφορούν κυρίως τη μετατροπή της αιμοσφαιρίνης σε 

μεθαιμοσφαιρίνη. Η ανιλίνη, το νιτροβενζόλιο και το δινιτροβενζόλιο φέρονται ως ισχυροί 

παράγοντες πρόκλησης μεθαιμοσφαιριναιμίας, ενώ το τρινιτροτολουόλιο θεωρείται 

ασθενέστερος οξειδωτικός παράγοντας. 

Η ανιλίνη θεωρείται ότι δεν έχει καρκινογόνο δράση. Σύμφωνα όμως με πρόσφατη 

πειραματική μελέτη, βρέθηκε ότι η χορήγηση μεγάλων δόσεων για μεγάλο χρονικό 

διάστημα, είναι δυνατό να προκαλέσει σάρκωμα του σπληνός. Ο ακριβής μηχανισμός δεν 

έχει εισέτι διευκρινισθεί, πιστεύεται όμως ότι μπορεί να μη σχετίζεται με δράση της ανιλίνης 

στο DNA. 

Κλινική εικόνα: Οξεία δηλητηρίαση: Η κλινική εικόνα της δηλητηριάσεως με αρωματικές 

νίτρο- και αμινο- ενώσεις είναι ανάλογη αυτής που εμφανίζεται σε δηλητηρίαση με νιτρικά, 

με κύριο χαρακτηριστικό την πρόκληση μεθαιμοσφαιριναιμίας. 

Σε οξεία δηλητηρίαση παρατηρείται καθολική κυάνωση, με σαφείς κλινικές εκδηλώσεις 

από την προοδευτικά εγκαθιστάμενη ανοξία. Το δέρμα εμφανίζει χαρακτηριστική κυανή 

χροιά. Από το ΚΝΣ εγκαθίσταται κώμα, σε ορισμένες δε περιπτώσεις, προηγούνται του 

κώματος, αύξηση των αντανακλαστικών και σπασμοί. Από το γαστρεντερικό σύστημα 

μπορεί να προκληθεί ναυτία, εμετός, ενώ από το αναπνευστικό είναι δυνατό να εγκατασταθεί 

πνευμονικό οίδημα και έντονος βρογχικός κατάρρους. 

Αν δεν επέλθει ο θάνατος, μπορεί ακόμα να εμφανισθούν, αργότερα, ίκτερος, πόνος κατά 

την ούρηση και αναιμία, αιμολυτικής κυρίως αιτιολογίας, ενώ από το κυκλοφορικό 

εμφανίζονται βραδυκαρδία, εκτακτοσυστολική αρρυθμία και σπανιότερα περιφερική κυ-

κλοφορική ανεπάρκεια. 

Χρονία δηλητηρίαση: Η χρονία έκθεση στις αρωματικές νίτρο- και αμινο- ενώσεις 

επηρεάζει τη λειτουργία του νευρικού συστήματος, των νεφρών, του ήπατος και του μυελού 

των οστών. 

Εγκαθίστανται προοδευτικά κεφαλαλγία, εξασθένηση των δυνάμεων με απώλεια βάρους, 

ίλιγγος, ευερεθιστότητα και κυάνωση. 

Σε δηλητηριάσεις με ανιλίνη χαρακτηριστικά ευρήματα θεωρούνται οι αλλοιώσεις από το 

δέρμα. Παρατηρείται υπερίδρωση των παλαμών, χρόνιο οίδημα αυτών και υπερκεράτωση. 

Σπανιότερα οι αλλοιώσεις αυτές λαμβάνουν εκζεματοειδή μορφή. 

Η ανιλίνη μπορεί να προκαλέσει ακόμη και ιστικές αλλοιώσεις στα δάκτυλα ή και έλκη 

χωρίς φλεγμονή. Τέλος, συνυπάρχει πυρετός, κεφαλαλγία και γενική αδιαθεσία. 

Εργαστηριακά ευρήματα: Κατά τον εργαστηριακό έλεγχο ανευρίσκονται: 

- Αυξημένη συγκέντρωση της μεθαιμοσφαιρίνης του αίματος. 

- Μείωση του αριθμού των ερυθροκυττάρων στο 20-30% των φυσιολογικών τιμών. 

- Ποικιλοκυττάρωση και ανισοκυττάρωση, καθώς και σχηματισμός σωματίων Heinz. Σε 

δηλητηρίαση με τρινιτροτολουόλιο και τρινιτροβενζόλιο μπορεί να παρατηρηθεί 

πανκυτταροπενία. 

- Αυξημένα επίπεδα τρανσαμινασών. 

- Η παρουσία Ν-ακετυλο-π-αμινοφαινόλης στα ούρα υποδηλώνει χρονιά έκθεση. Η 

εμφάνιση μακροσκοπικώς ή μικροσκοπικώς αιματουρίας ή/και αιμοσφαιριναιμίας οφείλεται 

στον ερεθισμό της ουροδόχου κύστεως ή των νεφρών ή στην αιμόλυση. Μπορεί 
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ακόμη να παρατηρηθεί διαταραχή της νεφρικής λειτουργίας. 

Πρόληψη: Απαιτείται λήψη αυστηρών μέτρων υγιεινής στους χώρους εργασίας. Η 

πρόληψη στηρίζεται κυρίως στη λήψη προφυλακτικών μέτρων στις βιομηχανίες εκείνες που 

χρησιμοποιούν αρωματικές νιτρο-και αμινο- ενώσεις, περιλαμβάνουν δε κυρίως την 

εγκατάσταση κλειστών συστημάτων επαρκούς εξαερισμού των χώρων εργασίας και την 

αποφυγή -κατά το δυνατόν- οποιασδήποτε επαφής με τις ουσίες αυτές. Οι εργαζόμενοι 

πρέπει να είναι εξοπλισμένοι με ειδικές προστατευτικές μάσκες, γάντια, γυαλιά και ρου-

χισμό. Κατά τη διάρκεια της εργασίας απαγορεύεται η λήψη τροφής, ύδατος, καθώς και το 

κάπνισμα. Ιδιαίτερη προσοχή απαιτείται στην αποφυγή λήψης οινοπνευματωδών ποτών, 

λόγω της συνεργικής δράσης των ουσιών αυτών με το οινόπνευμα. 

Ο προσδιορισμός της συγκέντρωσης της Ν-ακετυλο-π-αμινοφαινόλης στα ούρα και της 

συγκέντρωσης της μεθαιμοσφαιρίνης στο αίμα αποτελούν αξιόλογους δείκτες για την 

παρακολούθηση της έκθεσης των εργαζομένων στην ανιλίνη. Η συγκέντρωση της Ν-

ακετυλο-π-αμινοφαινόλης στα ούρα δεν πρέπει να ξεπερνά τα 10 mg/g κρεατινίνης (50 mg/lit 

μετά το τέλος της «βάρδιας») και η συγκέντρωση μεθαιμοσφαιρίνης στο αίμα δεν θα πρέπει 

να ξεπερνά το 5%. 

Σε περίπτωση διαρροής: 

- Συλλέγεται το υγρό και τοποθετείται σε περιέκτες που σφραγίζονται. 

- Το υγρό που παραμένει στο έδαφος απορροφάται με τη χρήση αδρανούς προσροφητικής 

ουσίας ή άμμου και απομακρύνεται σε ασφαλές μέρος. 

- Ειδικά για την ανιλίνη πρέπει να λαμβάνονται μέτρα ώστε κατά τη διαρροή να μη 

διαφύγει στο περιβάλλον. 

Θεραπεία: Οξεία δηλητηρίαση: Απομακρύνεται η τοξική ουσία από το δέρμα με 

σχολαστική πλύση του δέρματος, με σαπούνι και νερό. Σε λήψη από του στόματος, 

απομακρύνεται η τοξική ουσία με εμετό ή πλύση του στομάχου. Χορηγείται επιπλέον και 

ενεργός άνθρακας. 

Σε περίπτωση βαρείας μορφής μεθαιμοσφαιριναιμίας χορηγείται διάλυμα κυανού του 

μεθυλενίου 1% (0,1 ml/kg* με αργή ενδοφλέβια έγχυση) για την αναγωγή της 

μεθαιμοσφαιρίνης σε αιμοσφαιρίνη. Σε περίπτωση κατά την οποία το κυανούν του 

μεθυλενίου δεν είναι αποτελεσματικό, γίνεται αιμοδιΰλιση ή μετάγγιση. 

Χρονία δηλητηρίαση: Η θεραπεία της χρονιάς δηλητηρίασης συνίσταται στην 

απομάκρυνση του πάσχοντος από το ρυπασμένο περιβάλλον και στην αντιμετώπιση της 

χρονιάς βλάβης του ήπατος. Αποφεύγεται η αφυδάτωση ή η χορήγηση περίσσειας υγρών. Αν 

ο εμετός είναι επίμονος και υπάρχει μεγάλη απώλεια υγρών, αναπληρώνεται η απώλεια με 

χορήγηση διαλύματος 5-10% δεξτρόζης σε διάλυμα χλωριούχου νατρίου 0,3-0,5 Ν. Ανάλογα 

με την κατάσταση της νεφρικής λειτουργίας χορηγούνται υγρά και ηλεκτρολύτες. 

 

 

4. Πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCBs) 

Τα πολυχλωριωμένα διφαινύλια ή PCBs είναι συνθετικές χλωριωμένες οργανικές ενώσεις, 

φέρονται δε στο εμπόριο με διάφορες ονομασίες, όπως Clophen, Pyralene, Arochlor, κ.λπ. 

Πρόκειται για υγρά ελαιώδη, μεγάλης σταθερότητος, χαμηλής αναφλεξιμότητος και 

χαμηλής πτητικότητας, η περιεκτικότητα των οποίων σε χλώριο κυμαίνεται από 12-68%. 
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Η διαλυτότητα των ενώσεων αυτών εξαρτάται από την περιεκτικότητα κάθε παραγώγου σε 

χλώριο, με αποτέλεσμα τα διάφορα PCBs να είναι από δυσδιάλυτα ως διαλυτά στο νερό. 

Τα PCBs περιέχουν ακόμη ορισμένο αριθμό ισομερών τα οποία παράγονται κατά την 

τεχνική τους κατεργασία ως προσμίξεις, οι προσμίξεις δε αυτές είναι ενώσεις οι οποίες 

περιέχουν από 3-6 άτομα C1 στο μόριο τους, πολυχλωριωμένα ναφθαλένια, πολυχλωριωμένα 

διβενζοφουράνια (PCDFs), πολυβρωμιωμένα δι-φαινύλια (PBBs) με ισοδιαμετρική 

κατανομή του Br και τετραχλωροδιβενζο-π-διοξίνη (TCDD), καθώς και άλλες 

πολυχλωριωμένες διβενζοδιοξίνες (PCDDs). 

Χημικώς, οι ενώσεις αυτές είναι πολύ σταθερές. Η εμπορική τους παραγωγή άρχισε το 

1929 και έφθασε τη δεκαετία του '60 στο αποκορύφωμα της. 

Χρησιμοποιούνται ως μονωτικά στην ηλεκτροτεχνία (μετασχηματιστές-πυκνωτές, 

προϊόντα γνωστά στο εμπόριο ως Askarels), ως υδραυλικά υγρά σε αντλίες, στη σύνθεση 

ελαστικών και πλαστικοποιητών, όπως στην πλαστικοποίηση του χαρτιού και ιδιαίτερα του 

χαρτιού περιτυλίγματος, ως επιβραδυντικά υλικά της φωτιάς, στη σύνθεση μελάνης και 

χρωμάτων εκτύπωσης και στη σύνθεση δυσαναφλέκτων υλών για την παραγωγή 

εξαρτημάτων επίπλων, πινάκων και καθισμάτων αυτοκινήτων και ως μέσα μεταφοράς 

θερμότητας. 

Η αποικοδόμησή τους στο (ατμοσφαιρικό) περιβάλλον είναι εξαιρετικά βραδεία, με 

αποτέλεσμα να αποτελούν βασικούς ρυπαντές του εδάφους και των υδατίνων συλλογών και 

να περιέχονται σε σημαντικές ποσότητες στα ψάρια των λιμνών και των ποταμών (στις ΗΠΑ 

5-20 ppm PCBs). 

Τοξικοκινητική - Τοξική δράση: Τα επαγγελματικώς εκτεθειμένα άτομα 

προσλαμβάνουν τα PCBs κυρίως μετά από διαδερμική απορρόφηση, ενώ ο γενικός 

πληθυσμός τα λαμβάνει μέσω της τροφής. 

Απορροφώνται από του δέρματος, το γαστρεντερικό και το αναπνευστικό, μετά δε την 

απορρόφηση τους, μεταφέρονται στο ήπαρ και στους μυς, όπως επίσης, λόγω της μεγάλης 

λιποφιλικότητος του μορίου τους κατανέμονται και στο λιπώδη ιστό. 

Οι συγκεντρώσεις τους στον ανθρώπινο οργανισμό εξαρτώνται από την οδό και τη 

διάρκεια της έκθεσης, τον τόπο κατοικίας, την ηλικία και πιθανόν από την ταυτόχρονη 

κατανάλωση οινοπνεύματος. 

Τα PCBs βιομετατρέπονται στο ήπαρ και σχηματίζουν υδροξυλιωμένες φαινολικές 

ενώσεις, φαίνεται δε ότι στα παιδιά η βιομετατροπή αυτή βαίνει ταχύτερα από ότι στους 

ενήλικες. 

Γενικότερα, η βιομετατροπή των PCBs είναι βραδεία και εξαρτάται βασικά από την 

περιεκτικότητα τους σε χλώριο. Παράγωγα υψηλής περιεκτικότητας στο στοιχείο αυτό 

βιομετατρέπονται και απεκκρίνονται με εξαιρετικά βραδύ ρυθμό ο οποίος κυμαίνεται από 6 

έως 34 μήνες, ανάλογα με το παράγωγο. 

Απεκκρίνονται στο γαστρεντερικό και στο γάλα είτε υπό την αρχική μορφή, είτε ως 

μεθυλσουλφυνυλοπαράγωγα. 

Είναι επαγωγείς των ενζύμων εκείνων που μεταβολίζουν τα φάρμακα στο ήπαρ και στους 

νεφρούς (π.χ. του συστήματος του κυτοχρώματος Ρ450). 

Η χρονία τοξικότητα των PCBs που περιέχουν μέχρι και 54% Cl, αυξάνεται ανάλογα με 

την περιεκτικότητα τους σε Cl. Η θέση των ατόμων Cl στο μόριο και η συμμετρία του μορίου 

μπορεί επίσης να επηρεάζουν την τοξικότητα των PCBs. 
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Οι ουσίες αυτές ασκούν ερεθιστική δράση στο δέρμα και οξεία εκφύλιση του ήπατος μετά 

από παρατεταμένη έκθεση. Η ηπατική βλάβη εμφανίζεται μετά από έκθεση σε 

συγκεντρώσεις 1-2 mg/m
3
 PCBs. 

Επίδραση στο ανοσοποιητικό σύστημα: Τα συνήθη ευρήματα από το ανοσοποιητικό 

σύστημα που ανευρίσκονται σε πειραματόζωα εκτεθειμένα σε διάφορα μίγματα PCBs (είτε 

σε λήψη από του στόματος, είτε μετά απορρόφηση από το δέρμα) σε υποτοξικές (μη 

θανατηφόρες) δόσεις, είναι βαρείας μορφής ατροφία των πρωτογενών και δευτερογενών 

λεμφοποιητικών οργάνων, χαμηλά επίπεδα των κυκλοφορουσών ανοσοσφαιρινών Ig και 

ελαττωμένη απάντηση των ειδικών αντισωμάτων μετά από ανοσοποίηση με αντιγόνα. 

Καρκινογόνος δράση: Τα PCBs ανήκουν στην κατηγορία των μη γονιδιοτοξικών 

επιγενετικών καρκινογόνων ουσιών επαγωγικού τύπου. 

Επίδραση στην αναπαραγωγή: Τα PCBs επηρεάζουν την αναπαραγωγική ικανότητα στον 

άντρα και στη γυναίκα. 

Κλινική εικόνα: Οξεία δηλητηρίαση: Τα συμπτώματα της οξείας δηλητηρίασης με PCBs 

οφείλονται στην ερεθιστική δράση την οποία ασκούν στους επιπεφυκότες και στο δέρμα. 

Έκθεση σε ατμούς PCBs που εκλύονται κατά την υπερθέρμανση των μετασχηματιστών και 

οι οποίοι περιέχουν και παραπροϊόντα της πυρόλυσης των PCBs προκαλεί κεφαλαλγία, ναυ-

τία, ερεθισμό των οφθαλμών και του φάρυγγας, συσφικτικό οπισθοστερνικό άλγος. Τα 

συμπτώματα αυτά πιθανό να οφείλονται στα παραπροϊόντα και στις προσμίξεις των PCBs. 

Χρονία δηλητηρίαση: Τα κύρια συμπτώματα της χρονίας δηλητηρίασης είναι η χλωρακμή 

και ο ίκτερος. 

Η τοξική δράση των PCBs εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό, όπως ήδη αναφέρθηκε, από τις 

προσμίξεις των PCBs, αλλά και από την πύλη εισόδου στον οργανισμό. Σε επαγγελματικώς 

εκτεθειμένα άτομα, όπου η κυρία οδός έκθεσης των εργαζομένων στα PCBs είναι το δέρμα, 

σπανίως παρατηρείται χλωρακμή. Στις περιπτώσεις αυτές οι συγκεντρώσεις των PCBs στον 

ορό μπορούν να συσχετιστούν με τις συγκεντρώσεις των ηπατικών ενζύμων, των λιπιδίων 

του ορού και ιδιαίτερα των τριγλυκεριδίων, ενώ δεν μπορούν να συσχετισθούν με τις τοξικές 

εκδηλώσεις. 

Αντίθετα, η λήψη ρυπασμένων τροφίμων με PCBs από του στόματος προκαλεί χλωρακμή, 

καθώς και άλλες τοξικές εκδηλώσεις. Η διαφορετική κλινική εικόνα αποδίδεται στην υψηλή 

περιεκτικότητα των προσμίξεων στις τροφές και ιδιαίτερα σε PCDF, παρά στα ίδια τα PCBs. 

Η χλωρακμή χαρακτηρίζεται από βλατιδώδες εξάνθημα του δέρματος, τύπου ακμής, 

μεγέθους που κυμαίνεται από κεφαλής καρφίτσας μέχρι φασιόλου. Συνίσταται από μικρές 

αργυρόχροες κύστεις οι οποίες σχηματίζονται κατά τη διέγερση του επιθηλίου των 

σμηγματογόνων αδένων και από φαγέσωρες. Οι πλέον ευαίσθητες περιοχές του δέρματος οι 

οποίες μπορεί να είναι και οι μόνες από τις οποίες εμφανίζονται τα χαρακτηριστικά σημεία 

της χλωρακμής, είναι η κάτω και έξω επιφάνεια των οφθαλμών (ζυγωματική κοιλότητα) και 

η οπίσθια επιφάνεια των ώτων. 

Το εξάνθημα εμφανίζεται κυρίως σε εκτεθειμένες περιοχές, αλλά και σε μη εκτεθειμένες 

περιοχές του δέρματος και ειδικά στο όσχεο. 

Η χλωρακμή παραμένει και μετά τη διακοπή της έκθεσης στα PCBs, πιθανόν λόγω 

απελευθέρωσης των ουσιών αυτών από τις αποθήκες του οργανισμού. 

Εργαστηριακά ευρήματα: Το εργαστηριακά ευρήματα είναι ενδεικτικά της διαταραχής της 

ηπατικής λειτουργίας. Περιλαμβάνουν αύξηση των τιμών των τρανσαμινασών, των 
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τριγλυκεριδίων του ορού, καθώς και αυξομειώσεις των τιμών της χολερυθρίνης. 

Πρόληψη: Λόγω της υψηλής τοξικότητας των PCBs πρέπει ν' αποφεύγεται αυστηρώς 

οποιαδήποτε επαφή με τις ενώσεις αυτές. Ο χώρος εργασίας πρέπει να εξαερίζεται καλά και 

οι εργαζόμενοι να χρησιμοποιούν προστατευτική μάσκα, ρουχισμό, γυαλιά και ειδικά γάντια 

από οξεικό PVC ή Viton. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα λαστιχένια γάντια ή τα γάντια από 

καουτσούκ (Neopren) δεν παρέχουν προστασία στο άτομο. 

Άτομα με ιστορικό παθήσεων των ανωτέρων αναπνευστικών οδών, δερματοπαθειών ή/και 

χρονιών συστηματικών νόσων, πρέπει να αποκλείονται από τις εργασίες στις οποίες υπάρχει 

κίνδυνος έκθεσης στα PCBs. 

Μέτρα πρόληψης κατά τη φύλαξη: Σε περίπτωση διαρροής, η αναπνοή στο χώρο που 

σημειώθηκε αυτή θα πρέπει να γίνεται σε κλειστό σύστημα. Συσκευές, δοχεία ή υλικά που 

έχουν διαβραχεί με PCBs, πρέπει να τοποθετούνται σε στεγανά μέσα τα οποία να επι-

σημαίνονται ως περιέχοντα επικίνδυνα υλικά. 

Η εναποθήκευση τους πρέπει να γίνεται με την επίβλεψη αρμοδίου κρατικού οργάνου σε 

στεγανοποιημένο υπόγειο χώρο, μέχρις ότου αποφασισθεί ο τρόπος καταστροφής τους. 

Θεραπεία: Απαιτούνται: 

Σε επαφή με το δέρμα: Άμεση απομάκρυνση της ουσίας με πολυγλυκόλη και στη συνέχεια 

πλύση του δέρματος με ζεστό νερό και σαπούνι. 

Σε επαφή με τους οφθαλμούς: Σχολαστική πλύση των οφθαλμών με άφθονο νερό και 

άμεση οφθαλμολογική εξέταση. 

Σε περίπτωση εισπνοής ατμών: Απομάκρυνση του ατόμου από το ρυπασμένο χώρο. 

Σε περίπτωση λήψης από τον στόματος: Χορήγηση παραφινέλαιου (3 ml/kg*) και λήψη 

αλατούχου καθαρτικού. 

Η θεραπεία σ' όλες τις περιπτώσεις είναι συμπτωματική. 
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ΑΛΟΓΟΝΩΜΕΝΟΙ ΥΔΡΟΓΟΝΑΝΘΡΑΚΕΣ 

 

Οι αλογονωμένοι υδρογονάνθρακες χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία σε συστήματα 

ψύξεως, ως διαλύτες πλαστικών και ελαστικών, ορισμένοι για την κατάσβεση πυρκαϊών, ως 

παρασιτοκτόνα κ.λπ. 

Η είσοδος αλογόνου στο μόριο ενός υδρογονάνθρακα αυξάνει γενικά την τοξικότητα του, 

κάτι που συμβαίνει και με την αύξηση του μοριακού του βάρους. Ως κανόνας ισχύει ότι η 

τοξική δράση των αλογονωμένων υδρογονανθράκων εξαρτάται από την αστάθεια του 

αλογονοϊόντος στο μόριο και την πτητικότητα τους. 

1. Μεθυλενοχλωρίδιο (CH2Cl2) 

Το μεθυλενοχλωρίδιο (διχλωρομεθάνιο, μεθυλενοδιχλωρίδιο) είναι υγρό εξαιρετικά 

πτητικό, άχρωμο, αναφλέξιμο μόνο κάτω από ειδικές συνθήκες, με ευχάριστη αρωματική 

οσμή. Έχει μεγάλη τάση ατμών (315 mmHg σε θερμοκρασία δωματίου), με αποτέλεσμα να 

διαχέεται πολύ γρήγορα στο χώρο. Όταν έρθει σε επαφή με θερμή επιφάνεια ή φλόγα 

αποσυντίθεται προς τοξικά και διαβρωτικά αέρια, όπως φωσγένιο και υδροχλώριο. Αντιδρά 

βίαια με μέταλλα, όπως το αργίλιο και το μαγνήσιο, ισχυρές βάσεις και νιτρικό οξύ 

προκαλώντας έκρηξη και πυρκαϊά. 

Χρησιμοποιείται  στη βιομηχανία των πλαστικών, ως υλικό απολίπανσης, ως μέσο 

εκχύλισης, ως διαλυτικό των χρωμάτων και ως προωθητικό των αερολυμάτων. 

Το μεθυλενοχλωρίδιο είναι επικίνδυνο για το περιβάλλον ιδιαίτερης δε σημασίας 

θεωρείται η ρύπανση των υδάτων. Λόγω της αθροιστικής του ικανότητος η οποία 

εμφανίζεται αυξημένη στα ψάρια, μπορεί να μεταφερθεί μέσω της τροφικής αλύσου στον 

άνθρωπο. 

Τοξικοκινητική: Απορροφάται, εισπνεόμενο, από τους πνεύμονες σε ποσοστό 35% και 

από το γαστρεντερικό. Απορροφάται επίσης και από το δέρμα, αλλά όχι σε έκταση τέτοια, 

ώστε να προκαλέσει συστηματική δράση. 

Το μεγαλύτερο ποσοστό του απορροφούμενου CH2Cl2 απεκκρίνεται από τους πνεύμονες 

αμετάβλητο. Υπολογίζεται ότι ποσοστό 25-33% μόνο της απορροφηθείσας ποσότητος 

βιομετατρέπεται σε CO και το υπόλοιπο σε CO2. 

Τοξική δράση: Η τοξική του δράση πιστεύεται ότι οφείλεται στη μεταβολική 

ενεργοποίηση του CH2Cl2, η δε διάσπαση των δεσμών C-H καθορίζει την ταχύτητα της 

αντίδρασης. To CH2Cl2 βιομετατρέπεται σε ένα ενδιάμεσο προϊόν, το φορμυλοχλωρίδιο, το 

οποίο είτε χάνει το χλώριο και μετατρέπεται σε CO, είτε συνδέεται με τις πρωτεΐνες ή τα 

λιπίδια του κυττάρου. Τα μη μικροσωματικά ένζυμα βιομετατρέπουν το CH2Cl2 σε 

φορμαλδεύδη και χλώριο. Κατά τη βιομετατροπή, απαραίτητο στάδιο είναι η αντίδραση του 

CH2Cl2 με τη γλουταθειόνη, με συνέπεια την απώλεια ενός χλωρίου. Η 

χλωριομεθυλογλουταθειόνη στη συνέχεια υφίσταται μη ενζυματική υδρολυτική απόσπαση 

αλογόνου και μετατρέπεται σε υδροξυμεθυλογλουταθειόνη. Στο επόμενο στάδιο η 

υδροξυμεθυλομάδα απομακρύνεται με τη μορφή φορμαλδεΰδης η οποία, τελικά, παρουσία 

αφυδρογονάσης της φορμαλδεΰδης και NAD, μετατρέπεται σε μυρμηκικό οξύ. 

Ο χρόνος ημιζωής της σχηματιζόμενης ανθρακυλαιμοσφαιρίνης σε λήψη CH2Cl2 από 

του στόματος είναι μεγαλύτερος από αυτόν που παρατηρείται σε απευθείας δηλητηρίαση με 

μονοξείδιο του άνθρακος. 
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Καρκινογόνος δράση: Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι το CH2Cl2 πιθανόν να έχει για τον 

άνθρωπο καρκινογόνο δράση. 

Κλινική εικόνα: Οξεία δηλητηρίαση: Τα συμπτώματα της οξείας δηλητηρίασης είναι 

αποτέλεσμα της κατασταλτικής δράσης του CH2Cl2 στο ΚΝΣ. 

Ανάλογα με τη συγκέντρωση του CH2Cl2 τα συμπτώματα εκδηλώνονται με ναυτία, 

κεφαλαλγία, αδυναμία συγκέντρωσης της προσοχής, διαταραχές του προσανατολισμού (σε 

χαμηλές συγκεντρώσεις), συμπτώματα τα οποία εξελίσσονται σε διαταραχές στο βάδισμα, 

ευερεθιστότητα (σε υψηλές συγκεντρώσεις) και τελικά απώλεια των αισθήσεων. 

Από το αναπνευστικό παρατηρείται στην αρχή επιτάχυνση και αργότερα επιβράδυνση 

του ρυθμού της αναπνοής. Ασκείται ακόμη άμεση τοξική επίδραση στους πνεύμονες, με 

αποτέλεσμα την πρόκληση πνευμονικού οιδήματος. Κατά την καύση εξάλλου CH2Cl2, 

εκλύεται φωσγένιο το οποίο επιτείνει την τοξική επίδραση στους πνεύμονες. 

Πρέπει να σημειωθεί ότι η εισπνοή CH2Cl2 αυξάνει τις συγκεντρώσεις της 

ανθρακυλαιμοσφαιρίνης στο αίμα, σε τιμές που φυσιολογικά μεν άτομα να είναι δυνατό να 

παραμείνουν ασυμπτωματικά, αντίθετα με άτομα τα οποία πάσχουν από καρδιαγγειακή 

νόσο ή είναι εκτεθειμένα και σ' άλλες πηγές CO και τα οποία μπορεί να εμφανίσουν, τελικά, 

τα συμπτώματα της δηλητηρίασης με το αέριο αυτό. 

Η φυσική άσκηση επίσης και το κάπνισμα αυξάνουν τη συγκέντρωση 

ανθρακυλαιμοσφαιρίνης στο αίμα. Πρέπει να σημειωθεί ότι τα συμπτώματα της δη-

λητηρίασης μπορεί να διαρκέσουν περισσότερο από το αναμενόμενο, αφού 

ανθρακυλαιμοσφαιρίνη σχηματίζεται συνεχώς από τις ποσότητες CH2Cl2 που έχουν 

εναποτεθεί στο λιπώδη ιστό. 

Η λήψη CH2Cl2 από τον στόματος προκαλεί ερεθισμό των βλεννογόνων με δημιουργία 

εξελκώσεων στη νήστιδα και αργότερα σχηματισμό εκκολπωμάτων τα οποία μπορεί να 

εξελιχθούν σε στένωση. Μπορεί ακόμη μια τέτοια λήψη να προκαλέσει αιμόλυση. 

Στο ήπαρ προκαλεί λιπώδη εκφύλιση, όχι όμως νέκρωση. 

Σε επαφή, τέλος, με το δέρμα προκαλείται η εμφάνιση ερυθήματος, η δημιουργία 

φλυκταινών, ακόμη και χημικών εγκαυμάτων, μέχρι τρίτου βαθμού. 

Χρονιά δηλητηρίαση: Επαρκή στοιχεία που να τεκμηριώνουν τη χρονία δράση του 

CH2Cl2 δεν υπάρχουν. Γνωστό είναι ότι επανειλημμένη ή παρατεταμένη επαφή του CH2Cl2 

με το δέρμα, προκαλεί την εμφάνιση δερματίτιδας. Είναι δυνατόν επίσης να εκδηλωθούν 

συμπτώματα από το ΚΝΣ και το ήπαρ, όπως αίσθημα κόπωσης, ναυτία, κεφαλαλγία και 

διόγκωση του ήπατος. Στη βιβλιογραφία αναφέρεται και περιστατικό πρόκλησης ανοίας 

μετά από 20 χρόνια έκθεσης σε συγκέντρωση 500-1000 ppm CH2Cl2. 

Εργαστηριακά ευρήματα: 

Συνήθως ανευρίσκονται: 

- Αιματουρία λόγω αιμόλυσης, αύξηση της συγκέντρωσης της ανθρακυλαιμοσφαιρίνης 

και μείωση του pΗ του αίματος, αύξηση των τιμών της SGOT. 

- Η ύπαρξη αίματος κατά την εξέταση των κοπράνων υποδηλώνει γαστρεντερικές 

διαταραχές. 

- Κατά την ακτινολογική εξέταση, διαπιστώνεται η έκταση των εξελκώσεων του 

δωδεκαδάκτυλου και της νήστιδος. 

Πρόληψη: Οι χώροι εργασίας πρέπει να αερίζονται καλά. Οι εργαζόμενοι που εκτίθενται 

στο CH2Cl2 πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με ειδικά γάντια, προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά 
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και μάσκα. Η παρακολούθηση των εργαζομένων οι οποίοι εκτίθενται στο CH2Cl2 

περιλαμβάνει μέτρηση της συγκέντρωσης του CH2Cl2 στο αίμα και στον εκπνεόμενο αέρα, 

καθώς και μέτρηση της ανθρακυλαιμοσφαιρίνης στο αίμα. Έκθεση (μη καπνιστών) 

εργαζομένων σε 200 ppm CH2Cl2 προκαλεί συγκέντρωση στον εκπνεόμενο αέρα 0,18 

mg/100ml και συγκέντρωση ανθρακυλαιμοσφαιρίνης περίπου 8%. 

Θεραπεία: Σε εισπνοή CH2Cl2 Απομακρύνεται το άτομο από το ρυπασμένο περιβάλλον 

και γίνεται τεχνητή αναπνοή. Απομακρύνονται τα ρυπασμένα ρούχα. Αντενδείκνυται η 

χορήγηση συμπαθητικομιμητικών φαρμάκων ή άλλων διεγερτικών διότι επάγουν τις 

καρδιακές αρρυθμίες. Μέριμνα τελικώς λαμβάνεται για την αντιμετώπιση του πνευμονικού 

οιδήματος. 

Σε λήψη CH2Cl2 από τον στόματος: 

Επείγοντα μέτρα: Σε λήψη μικρής ποσότητος από του στόματος, χορηγείται γάλα ή νερό. 

Σε μεγαλύτερες ποσότητες προκαλείται εμετός ή γίνεται πλύση στομάχου και χορήγηση 

ενεργού άνθρακος. Οπωσδήποτε η αποτελεσματικότητα των μέτρων αυτών σε μια τέτοια 

δηλητηρίαση δεν έχει ακόμη αποδειχθεί. 

Γενικά μέτρα: Διορθώνεται ο όγκος των ούρων με χορήγηση 20-80 mg φουροσεμίδης 

από του στόματος ή I.V κάθε 4-8 ώρες. Παρουσία αιμοσφαιρινουρίας λόγω αιμόλυσης, 

αλκαλοποιούνται τα ούρα με χορήγηση 1-2 mEq/kg* διαλύματος διττανθρακικού νατρίου 

κάθε 12 ώρες. 

Χορηγείται υδροκορτιζόνη, 200 mg ανά 4 ώρες. 

Ειδικά μέτρα: 

- Σε περίπτωση πνευμονίας από εισρόφηση, χορηγούνται αντιβιοτικά. 

- Η μετάγγιση αίματος απαιτείται σε σοβαρές δηλητηριάσεις με αιμορραγίες από το 

γαστρεντερικό. 

- Επιχειρείται διόρθωση της οξέωσης και αντιμετώπιση του πνευμονικού οιδήματος. 

 

2. Τριχλωραιθυλένιο (C2HCl2) 

Το τριχλωραιθυλένιο ή τριχλωριούχο ακετυλένιο είναι υγρό, εξαιρετικά πτητικό, άχρωμο, 

Μ.Β. 131,4, αναφλέξιμο μόνο κάτω από ειδικές συνθήκες, χαρακτηριστικής οσμής, 

παρόμοιας με αυτήν του χλωροφορμίου. Είναι εξαιρετικά λιποδιαλυτό και ελάχιστα 

υδατοδιαλυτό. Παρουσία Ο2 και UV ακτινοβολίας μικρού μήκους κύματος, καθώς και 

σ'επαφή με θερμή επιφάνεια ή φλόγα αποσυντίθεται προς φωσγένιο και υδροχλωρικό οξύ. 

Παρουσία φωτός και σ' επαφή με ισχυρά αλκάλεα αποσυντίθενται προς χλωρακετυλένια τα 

οποία είναι αναφλέξιμα. Αντιδρά με μέταλλα, όπως το αργίλιο και ο ψευδάργυρος. 

Χρησιμοποιείται στη χημική βιομηχανία κατά την παρασκευή του πολυβινυλοχλωριδίου, 

ως διαλύτης των λιπών στην απολίπανση των μετάλλων, ως επιβραδυντικό υλικό στους 

πυροσβεστήρες, στο διορθωτικό υγρό των γραφομηχανογραφημένων κειμένων και στο 

στεγνό καθάρισμα. Η χρήση του στο οικιακό περιβάλλον και στη βιομηχανία ολοένα και 

περιορίζεται, τείνει δε να αντικατασταθεί από λιγότερο τοξικές ουσίες, όπως το 

τριχλωραιθάνιο και το τετραχλωραιθυλένιο. Η χρήση του ως διαλύτη εκχύλισης στην 

παρασκευή καφέ χωρίς καφεΐνη (decaffeine), έχει αντικατασταθεί από το μεθυλενοχλωρίδιο 

και τον οξεικό αιθυλεστέρα. 

Παλαιότερα είχε εφαρμογή στη θεραπευτική ως αναισθητικό και αναλγητικό. Η χρήση 
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του αυτή έχει σήμερα εγκαταλειφθεί, λόγω της καρδιοτοξικής, νευροτοξικής και 

ηπατοτοξικής του δράσης. 

Περιβαλλοντικά στοιχεία. Το τριχλωραιθυλένιο στο περιβάλλον διασπάται. Ο χρόνος 

ημισείας ζωής του στον ατμοσφαιρικό αέρα είναι περίπου 10 ημέρες στη συνέχεια δε 

υφίσταται φωτοχημική αναγωγή. Όταν όμως πέσει στο έδαφος μπορεί να ρυπάνει τον 

υδροφόρο ορίζοντα και να φθάσει μέχρι τα υπόγεια ύδατα, όπου και παραμένει αναλλοίωτο 

επί μήνες ή έτη. 

Αίτια δηλητηριάσεων: Οι περισσότερες δηλητηριάσεις οφείλονται σε επαγγελματική 

έκθεση, στους ατμούς του κυρίως, κατά το βιομηχανικό καθαρισμό των μετάλλων. Ακόμη, 

οι δηλητηριάσεις μπορεί να οφείλονται στην κατάχρηση του τριχλωραιθυλενίου ως 

ευφοριστικού από τους τοξικομανείς που εισπνέουν διαλύτες. 

Τοξικοκινητική - Μηχανισμός δράσης: Η κυρία οδός απορρόφησης του 

τριχλωραιθυλενίου είναι οι πνεύμονες, ως εκ της μεγάλης διαπερατότητας που εμφανίζει 

μέσα από τη μεμβράνη των πνευμονικών κυψελίδων. Στο αίμα ανευρίσκεται μισή περίπου 

ώρα μετά την εισπνοή και, βάσει πειραματικών παρατηρήσεων, παρουσιάζει τη μεγίστη 

συγκέντρωση μετά από δύο ώρες. Απορροφάται επίσης από το γαστρεντερικό και το δέρμα, 

διαπερνά δε τον πλακούντα και συγκεντρώνεται στους ιστούς και τα όργανα του εμβρύου. 

To τριχλωραιθυλένιο απομακρύνεται ταχέως από το αίμα και κατανέμεται κυρίως στο 

λιπώδη ιστό. Ένα μικρό ποσοστό απεκκρίνεται από τους πνεύμονες αμετάβλητο. 

Το τριχλωραιθυλένιο βιομετατρέπεται από το μικροσωματικό κλάσμα του ήπατος κυρίως 

σε τριχλωραιθανόλη και τριχλωροξεικό οξύ. Ενδιάμεσα προϊόντα βιομετατροπής είναι το 

εποξείδιο του τριχλωραιθυλενίου το οποίο είτε συνδέεται με μακρομόρια των ιστών είτε 

μετατρέπεται σε τριχλωρακεταλδεΰδη η οποία με υδρόλυση μετατρέπεται σε ένυδρο 

χλωράλη και στη συνέχεια αυτή σε τριχλωραιθανόλη και τριχλωροξεικό οξύ. Η 

τριχλωραιθανόλη απεκκρίνεται στα ούρα και είναι το κύριο προϊόν βιομετατροπής του 

τριχλωραιθυλενίου που βρίσκεται στα ούρα, συνδεδεμένο με γλυκουρονικό οξύ. Το 

τριχλωροξεικό οξύ δίνει τελικά CO2 και χλωροφόρμιο. Η βιομετατροπή του C2HCl2 

αναστέλλεται από την αιθανόλη, η οποία είναι ανταγωνιστικός αναστολέας της 

μονοοξυγενάσης (ένζυμο που καταλύει την αντίδραση βιομετατροπής). 

Στο κεντρικό νευρικό σύστημα ασκεί κατασταλτική επίδραση η οποία πιθανότατα να 

οφείλεται σε δύο από τα προϊόντα βιομετατροπής του, την τριχλωραιθανόλη και/ή την 

ένυδρο χλωράλη.  

Καρκινογόνος όραση: Το τριχλωραιθυλένιο, σε ορισμένα πειραματόζωα, προκαλεί σε 

μεγάλες δόσεις ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα, θεωρείται έτσι καρκινογόνο, μολονότι η 

μεταφορά των πειραματικών αυτών παρατηρήσεων στον άνθρωπο δεν μπορεί να θεωρηθεί 

απόλυτη και ακριβής. Δεν υπάρχουν επίσης, μέχρι τώρα, επαρκή επιδημιολογικά στοιχεία 

τα οποία να ενισχύουν την άποψη για ενδεχόμενη καρκινογόνο δράση του 

τριχλωραιθυλενίου. 

Η πιθανή μεταλλαξεογόνος ή και καρκινογόνος δράση του τριχλωραιθυλενίου στα 

πειραματόζωα, ίσως να οφείλεται στο σχηματισμό του εποξειδίου το οποίο πιθανόν επίσης 

να συνδέεται με το DNA. 

Εμβρυοτοξική όραση: Υποστηρίζεται ότι το τριχλωραιθυλένιο μπορεί να προκαλέσει 

κληρονομήσιμες γενετικές βλάβες στον άνθρωπο. 

Κλινική εικόνα: Οξεία δηλητηρίαση (σε εισπνοή, σε επαφή με το δέρμα ή σε λήψη από του 
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στόματος): 

Τα κύρια συμπτώματα της δηλητηρίασης με τριχλωραιθυλένιο οφείλονται στην 

κατασταλτική του δράση στο ΚΝΣ. Είναι δυνατό να παρατηρηθούν ακόμη νευρολογικές 

διαταραχές, όπως βλάβη του προσωπικού και του οπτικού νεύρου και διαταραχή του 

αντανακλαστικού της προσαρμογής του οφθαλμού. Ακόμη μπορεί να εμφανισθούν ναυτία, 

εμετός, επιγαστρικό άλγος και διαταραχές της ηπατικής λειτουργίας. Το τριχλωραιθυλένιο 

είναι ερεθιστικό των πνευμόνων, ερεθισμός ο οποίος και μπορεί να οδηγήσει σε οξύ 

πνευμονικό οίδημα. 

Η ελαχίστη συγκέντρωση στο χώρο η οποία είναι δυνατό να προκαλέσει στον άνθρωπο 

απώλεια συνειδήσεως έχει προσδιορισθεί σε 16,05 mg/lit αέρος (3000 ppm). Επί 

εσωτερικής λήψεως, η οδηγούσα σε κώμα δόση κυμαίνεται από 50-150 ml. To κώμα ακο-

λουθείται από αναστολή της αναπνευστικής ή της καρδιακής λειτουργίας και θάνατο. 

Χρονιά δηλητηρίαση: Το τριχλωραιθυλένιο προκαλεί δερματίτιδα εξ επαφής ή δρα ως 

ευαισθητοποιός παράγοντας προκαλώντας γενικευμένη αποφολιδωτική δερματίτιδα, 

ερυθροδερμία ή βλατιδοφυσαλιδώδη δερματίτιδα. Προκαλεί επιδείνωση προϋπάρχουσας 

βλάβης στο δέρμα και μειώνει την αντίσταση του οργανισμού στις μολύνσεις. 

Χρονία έκθεση σε τριχλωραιθυλένιο ατόμου που καταναλίσκει οινόπνευμα προκαλεί 

χαρακτηριστική ερυθροδερμία, γνωστή ως “ερύθημα των απολιπαντών”. Η χρόνια έκθεση 

στο τριχλωραιθυλένιο μπορεί ακόμη να προκαλέσει ψυχικές διαταραχές, όπως διαταραχές 

της συμπεριφοράς, κατάθλιψη, αϋπνία, ευερεθιστότητα και διανοητική σύγχυση, επίσης δε 

νευρίτιδα, περιφερική κυρίως, καθώς και νευραλγία του τριδύμου. Τέλος, έχουν σημειωθεί 

διαταραχές του ΗΕΓραφήματος. 

Έκθεση σε υψηλές συγκεντρώσεις τριχλωραιθυλενίου είναι δυνατό να προκαλέσει, 

σπανίως, λιπώδη εκφύλιση και νέκρωση του ήπατος, καθώς και νεφρική βλάβη. 

Πειραματικές παρατηρήσεις έχουν καταδείξει ότι η ηπατοτοξική του δράση, σε σχέση με 

τον τετραχλωράνθρακα και το χλωροφόρμιο είναι σαφώς ασθενέστερη. 

Κατάχρηση τριχλωραιθυλενίου: Η εισπνοή τριχλωραιθυλενίου από τους τοξικομανείς της 

“κόλλας” προκαλεί νεφρική και ηπατική βλάβη, πνευμονικό οίδημα και υπερτροφία της 

καρδιάς με συμφορητική μυοκαρδιοπάθεια. Η εισπνοή του διορθωτικού υγρού των 

γραφομηχανών που περιέχει τριχλωραιθυλένιο και τριχλωραιθάνιο είναι δυνατό να 

προκαλέσει αιφνίδιο θάνατο στους τοξικομανείς. 

Εργαστηριακά ευρήματα. Συνήθως παρατηρούνται: 

- Σε οξεία δηλητηρίαση κοιλιακή αρρυθμία, διαπιστούμενη ΗΚΓραφικώς. 

- Αύξηση των τιμών των SGOT και SGPT και αντίθετα χαμηλές τιμές προθρομβίνης του 

ορού. 

Πρόληψη: Οι εργασίες κατά τη διάρκεια των οποίων χρησιμοποιείται τριχλωραιθυλένιο 

πρέπει να γίνονται σε κλειστό κύκλωμα, οι δε χώροι εργασίας στους οποίους η 

περιεκτικότητα σε τριχλωραιθυλένιο είναι αυξημένη, πρέπει να αερίζονται καλά. Οι εργα-

ζόμενοι που εκτίθενται στο διαλύτη αυτό πρέπει να είναι εφοδιασμένοι με ειδικά γάντια, 

προστατευτικό ρουχισμό, γυαλιά και μάσκα. 

Ο προσδιορισμός των συγκεντρώσεων του τριχλωροξεικού οξέος στα ούρα και της 

τριχλωραιθανόλης στα ούρα και στο πλάσμα, καθώς και του τριχλωραιθυλενίου στον 

εκπνεόμενο αέρα, αποτελούν αξιόλογους δείκτες για την παρακολούθηση της έκθεσης των 

εργαζομένων στο τριχλωραιθυλένιο. 
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Η μεγίστη επιτρεπομένη συγκέντρωση τριχλωροξεικού οξέος (TCA) στα ούρα, μετά από 

έκθεση σε τριχλωραιθυλένιο, μετά το τέλος μιας εργάσιμης εβδομάδος, έχει ορισθεί σε 100 

mg/g κρεατινίνης. 

Η μεγίστη επιτρεπομένη συγκέντρωση τριχλωραιθανόλης στο πλάσμα, μετά το τέλος 

μιας εργάσιμης εβδομάδος έχει ορισθεί σε 0,4 mg/dl και στα ούρα σε 320 mg/g κρεατινίνης. 

Τέλος, η μεγίστη επιτρεπομένη συγκέντρωση τριχλωραιθυλενίου στον εκπνεόμενο αέρα 

16 ώρες μετά από την έκθεση ανέρχεται σε 0,5 ppm. 

Μέτρα προστασίας κατά τη φύλαξη: Το τριχλωραιθυλένιο φυλάσσεται σε απόσταση από 

μέταλλα και ισχυρά αλκάλεα, σε σκοτεινό μέρος, με καλό αερισμό. 

Θεραπεία: Αυτή περιλαμβάνει: 

- Απομάκρυνση του ατόμου από το ρυπαρό περιβάλλον. 

- Διενέργεια τεχνητής αναπνοής. 

- Αφαίρεση των ενδυμάτων και πλύση του δέρματος με άφθονο νερό. 

- Αποφυγή χορήγησης συμπαθητικομιμητικών ή άλλων διεγερτικών διότι μπορεί να 

προκληθεί εμφάνιση αρρυθμιών. 

- Υποστηρικτική αγωγή. 

- Σε σοβαρές, τέλος, δηλητηριάσεις ακολουθείται η ίδια θεραπεία με αυτή που 

εφαρμόζεται σε δηλητηριάσεις με τετραχλωράνθρακα. 

3. Τετραχλωράνθραξ (CCl4) 

Ο τετραχλωράνθραξ (τετραχλωρομεθάνιο) είναι υγρό πτητικό, άχρωμο, οσμής 

χλωροφορμίου, μη αναφλέξιμο, Μ.Β. 153,8. Σε επαφή με θερμή επιφάνεια ή φλόγα, ο CCl4 

αποσυντίθεται παράγοντας τοξικά αέρια, όπως HCl και φωσγένιο. Αντιδρά βίαια με δρα-

στικά μέταλλα, όπως το νάτριο, το κάλιο, το μαγνήσιο, κ.λπ., με κίνδυνο εκρήξεως και 

πυρκαΐάς. Προσβάλλει επίσης το χαλκό, το μόλυβδο και τον ψευδάργυρο. 

Χρήσεις: Λόγω της ηπατοτοξικότητός του, η χρήση του ως διαλυτικού μέσου στο στεγνό 

καθάρισμα των ρούχων και ως καθαριστικού των λεκέδων από λίπη, έχει περιοριστεί πολύ 

τα τελευταία χρόνια, αντικαθιστώμενος από λιγότερο τοξικούς διαλύτες, όπως το 1,1,1-

τριχλωραιθάνιο, το τριχλωραιθυλένιο και το τετραχλωραιθυλένιο. 

Η χρήση του στην πλήρωση των πυροσβεστήρων έχει επίσης εγκαταλειφθεί από τις 

αρχές της δεκαετίας του '60 ακόμη, λόγω των θανατηφόρων, κατά τη χρήση του, 

ατυχημάτων τα οποία οφείλονταν στη θερμική αποσύνθεση του τετραχλωράνθρακος σε 

φωσγένιο. Παλαιότερα, τέλος, ο CCl4 εχρησιμοποιείτο και στη θεραπευτική ως 

ανθελμινθικό και ως αναισθητικό. 

Σήμερα, η χρήση του CCl4 έχει απαγορευθεί σε όλα τα προϊόντα. Η παραγωγή του 

περιορίζεται στη χρήση του στη βιομηχανία, κυρίως, ως διαλυτικού, ως προωθητικού των 

αερολυμάτων και στην παρασκευή ψυκτικών μιγμάτων στη βιομηχανία των freon 

(φθοριωμένων υδρογονανθράκων). 

Ο CCl4 είναι επικίνδυνος για το περιβάλλον, ιδιαίτερης δε σημασίας θεωρείται η 

ρύπανση των υδάτων. Λόγω της αθροιστικής του ικανότητος η οποία είναι αυξημένη στα 

ψάρια, μεταφέρεται μέσω της τροφικής αλύσου στον άνθρωπο 

Αίτια δηλητηριάσεων: Οι κίνδυνοι κατά τη χρήση του CCl4 προέρχονται κυρίως από 

την εισπνοή των ατμών του, αφορούν δε κατεξοχήν σε τυχαία περιστατικά. 

Τοξικοκινητική - Μηχανισμός δράσης: Ο CCl4 απορροφάται ταχέως από τους 
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πνεύμονες, το γαστρεντερικό καθώς και από το δέρμα, μετά δε την απορρόφηση του 

κατανέμεται σ' όλους τους ιστούς και κυρίως στο λιπώδη. Μετά από εισπνοή CCl4, οι 

υψηλότερες συγκεντρώσεις του διαλύτη απαντώνται στο ήπαρ και στους νεφρούς, 

περισσότερο ακόμη και από το αίμα. Ποσοστό 50-80% του απορροφουμένου CCl4 

απεκκρίνεται αμετάβλητο από τους πνεύμονες, μικρό δε μόνο ποσοστό (4%) απεκκρίνεται 

ως CO2 επίσης από τους πνεύμονες ή από τους νεφρούς. Το υπόλοιπο υφίσταται 

βιομετατροπή. 

Η διάσπαση του δεσμού Cl-C πιθανόν να γίνεται από την οξειδάση του κυτοχρώματος 

Ρ450 και από μια NADPH - εξαρτώμενη αναγωγάση. 

Η ηπατοτοξική δράση του CCl4 οφείλεται στα προϊόντα βιομετατροπής του, παραμένει 

όμως άγνωστη η ταυτότητα του δραστικού εκείνου μεταβολίτη η οποία προκαλεί τη βλάβη. 

Υπάρχουν τρεις υποθέσεις. 

Σύμφωνα με την πρώτη υπόθεση, ο CCl4 διασπάται ομολυτικά από το κυτόχρωμα P450 σε 

ελεύθερη ρίζα τριχλωρομεθυλίου (Cl3C·) και σε ρίζα χλωρίου (Cl·). 

Η Cl3C· προσβάλλει τα λιπαρά οξέα των μεμβρανών του ενδοπλασματικοϋ δικτύου, με 

αποτέλεσμα να δημιουργούνται νέες ελεύθερες ρίζες μέσα στα λιπαρά οξέα. Η επίδραση 

του O2 στις ελεύθερες ρίζες προκαλεί υπεροξείδωση των λιπιδίων, με αποτέλεσμα την 

πρόκληση βλάβης στις μεμβράνες και στα ένζυμα. 

Σύμφωνα με μια δεύτερη υπόθεση, η ελεύθερη ρίζα του τριχλωρομεθυλίου (Cl3C·) δεν 

είναι τόσο δραστική. Η αντίδραση του O2 με την Cl3C· δημιουργεί την περισσότερο 

δραστική ρίζα Cl3COO· η οποία αντιδρά με τα ακόρεστα λιπίδια της μεμβράνης, 

προκαλούσα υπεροξείδωση των λιπιδίων. 

Τέλος, σύμφωνα με μια τρίτη υπόθεση ο CCl4, κάτω από αναερόβιες συνθήκες 

μετατρέπεται στο δραστικό τριχλωροκαρβένιο (Cl3C) το οποίο συνδεόμενο με λειτουργικής 

σημασίας μακρομόρια του κυττάρου οδηγεί στην καταστροφή του. 

Ο CCl4 παρεμποδίζει τη σύνθεση και απελευθέρωση λιποπρωτεϊνών χαμηλής 

πυκνότητας (LDL) με αποτέλεσμα την ταχεία συσσώρευση λίπους στο ήπαρ. 

Η ηπατοτοξική του δράση αυξάνεται παρουσία αλειφατικών αλκοολών, όπως 

μεθανόλης, αιθανόλης και ισοπροπανόλης, καθώς και βαρβιτουρικών, πιθανώς μέσω 

μηχανισμών που περιλαμβάνουν την ενζυμική επαγωγή, αλλά που δεν περιορίζονται μόνο 

σε αυτή. 

Πρέπει, τέλος, ιδιαιτέρως να σημειωθεί ότι ο CCl4 προσβάλλει, εκτός από τα ηπατικά 

κύτταρα και όλα τα κύτταρα του οργανισμού. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι βλάβες 

που προκαλούνται στο ΚΝΣ, στους νεφρούς και στα αγγεία. Το μυοκάρδιο επίσης 

υφίσταται την επίδραση του CCl4 με αποτέλεσμα την πρόκληση κοιλιακών αρρυθμιών. 

Καρκινογόνος όραση: Μικρές σχετικά δόσεις CCl4 προκαλούν στα πειραματόζωα 

ηπατοκυτταρικό καρκίνωμα και ηπάτωμα. Στον άνθρωπο, μολονότι τα υπάρχοντα στοιχεία 

δεν είναι επαρκή για να τεκμηριώσουν μια τέτοια δράση, πιστεύεται, εντούτοις, ότι ο CCl4 

είναι καρκινογόνος παράγων. 

Κλινική εικόνα Οξεία δηλητηρίαση: Κατά την οξεία δηλητηρίαση, μετά την από του 

στόματος λήψη CCl4, το άτομο αισθάνεται καύσο στο στόμα, στον οισοφάγο και στο 

στόμαχο, καθώς και έντονο κοιλιακό άλγος το οποίο παίρνει κάποτε το χαρακτήρα κολικού. 

Συγχρόνως εμφανίζονται ναυτία, εμετός και λόξυγγας, ακολουθεί δε οξεία γαστρεντερίτις, 

με αιμορραγικές, διαρροϊκές κενώσεις και ίκτερος. Είναι ακόμη δυνατό να εμφανισθούν 
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αιμορραγίες του οισοφάγου ή του στομάχου, με αιματέμεση ή μέλαινα. Το ήπαρ 

διογκώνεται, γίνεται ευαίσθητο στην πίεση και στην περιτοναϊκή κοιλότητα αρχίζει να 

αθροίζεται ασκιτικό υγρό. 

Από το ΚΝΣ εμφανίζονται ζάλη, κεφαλαλγία, διανοητική σύγχυση, κάποτε και 

παραλήρημα, οι διαταραχές δε αυτές συνοδεύονται από υπερκινητικότητα, με χαρακτήρες 

όπως αυτούς της χορείας. Τελικά εγκαθίσταται κώμα. 

Από το κυκλοφορικό σύστημα εμφανίζεται πτώση της πιέσεως, μικρός και ταχύς σφυγμός, 

σημεία καρδιακής κάμψεως, με κυάνωση και collapsus. Είναι δυνατό να εμφανισθούν και 

διαταραχές του ΗΚΓραφήματος. 

Από το αναπνευστικό εκδηλώνονται πνευμονικό οίδημα, δύσπνοια, απότοκος και της 

καρδιακής κάμψεως, όπως επίσης και αιμορραγίες. 

Από το ουροποιητικό, οι αλλοιώσεις που αφορούν τους νεφρούς συνίστανται σε εμφάνιση 

λευκωματουρίας, κυλινδρουρίας, αιματουρίας, ακόμη και ολιγουρίας ή και πλήρους 

ανουρίας. 

Επί εισπνοής ατμών CCl4 και απορροφήσεως αυτών από τους πνεύμονες, εμφανίζεται 

αμέσως έντονο αίσθημα καύσου στους επιπεφυκότες, ζάλη συνοδευόμενη από κεφαλαλγία, 

ναυτία ή λιποθυμία, ακολουθεί δε διανοητική σύγχυση και εκδήλωση ασφυκτικών 

φαινομένων. Σε ορισμένες περιπτώσεις εμφανίζονται ακόμη αιμορραγίες από το 

γαστρεντερικό σωλήνα, ενώ αιμορραγία του εγκεφάλου είναι δυνατό να οδηγήσει σε 

ημιπληγική συνδρομή. 

Τέλος, επέρχεται collapsus και ο ασθενής περιπίπτει σε κωματώδη κατάσταση. 

Χρονία δηλητηρίαση: Η χρονία δηλητηρίαση με CCl4 εμφανίζεται μετά από 

επανειλημμένες εκθέσεις σε χαμηλές συγκεντρώσεις CCl4. 

Τα συμπτώματα αρχίζουν με απώλεια της όρεξης, απίσχναση, κοιλιακά άλγη τα οποία 

υποδύονται ελκοπάθεια ή οξεία σκωληκοειδίτιδα και διάρροια. Το άτομο αισθάνεται μόνιμη 

κόπωση, ατονία και κεφαλαλγία, παραισθήσεις, διπλωπία, απώλεια της περιφερικής όρασης, 

αμβλυωπία και αιμορραγίες του αμφιβληστροειδούς, τέλος δε και εκφύλιση του οπτικού 

νεύρου. 

Μερικές φορές εγκαθίσταται θετικό Babinski, ενώ συχνά εμφανίζεται πολυνευρίτις, όπως 

συμβαίνει και στη χρονία δηλητηρίαση από αιθυλική αλκοόλη. 

Από το δέρμα εμφανίζονται στικτές αιμορραγίες. Σε χρονία επαφή είναι δυνατό να 

εμφανισθεί “απολιπαντική” δερματίτις η οποία χαρακτηρίζεται από ερύθημα, σχάσεις των 

στιβάδων και απολέπιση. 

Το κυκλοφορικό φαίνεται να επηρεάζεται σε μικρότερο βαθμό, παρατηρείται δε ελαφρά 

μόνον αύξηση της πιέσεως του αίματος, λόγω αυξημένων περιφερικών αντιστάσεων από 

την προκαλούμενη νεφρική βλάβη. 

Αν η έκθεση παραταθεί και το άτομο δεν απομακρυνθεί έγκαιρα από το ρυπασμένο χώρο 

προσβάλλεται το ήπαρ το οποίο διογκώνεται και γίνεται ευαίσθητο στην πίεση, κλινικώς δε, 

εκδηλώνεται ο ίκτερος. Η βλάβη αυτή είναι δυνατό να εξελιχθεί μέχρι κιτρίνης ατροφίας 

του ήπατος ή κίρρωσης. 

Η προσβολή του νεφρικού παρεγχύματος έχει ως συνέπεια την εμφάνιση 

λευκωματουρίας, ολιγουρίας μέχρι και πλήρους ανουρίας. Ακολουθεί αζωθαιμία και 

ουραιμία. Ακόμη, προκαλείται κατακράτηση ύδατος και ηλεκτρολυτών, με αποτέλεσμα την 

εμφάνιση γενικευμένου οιδήματος ή και ασκίτη. Η ελάττωση των χλωριούχων, με 
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ταυτόχρονη αύξηση του καλίου, έχει δυσμενή επίδραση στην καρδιακή λειτουργία. Πρέπει 

να σημειωθεί ότι τη φάση της ολιγουρίας που διαρκεί 7-10 ημέρες, ακολουθεί η φάση της 

διούρησης που διαρκεί μέχρι και 3 εβδομάδες, οπότε οι νεφροί επανέρχονται στη 

φυσιολογική τους λειτουργία. 

Από το αίμα διαπιστώνεται μείωση του αριθμού των ερυθρών αιμοσφαιρίων και 

απλαστική αναιμία, υποπροθρομβιναιμία και ελάττωση της τιμής του ινωδογόνου. 

Ιδιαίτερα πρέπει να τονισθεί ότι αν η χρονία δηλητηρίαση με CCl4 συνοδεύεται από χρονία 

λήψη οινοπνεύματος, η συνολική εικόνα επιβαρύνεται ακόμη περισσότερο και η πρόγνωση 

είναι σαφώς δυσμενέστερη. 

Εργαστηριακά ευρήματα: Συνήθως παρατηρούνται: 

- Τις τρεις πρώτες ημέρες μετά από την έκθεση στον CCl4, σημαντική αύξηση των 

συγκεντρώσεων της SGOT, μέχρις και 6000 U/ml (με φυσιολογικές τιμές 10-33 U/ml). 

- Αυξημένες τιμές χολερυθρίνης του ορού, καθώς και των άλλων δεικτών που 

επηρεάζονται από την ηπατική λειτουργία. 

- Αιματουρία και πρωτεϊνουρία, πριν από την εμφάνιση ολιγουρίας. 

- Αύξηση του μη πρωτεϊνικού αζώτου, της ουρίας και της κρεατινίνης του αίματος που 

πιστοποιούν την ύπαρξη νεφρικής βλάβης. 

- Κοιλιακές πρόωρες συστολές οι οποίοι διαπιστώνονται ΗΚΓραφικώς. 

Πρόληψη: Ο CCl4 πρέπει να φυλάσσεται σε κλειστά δοχεία, λόγω δε της υψηλής 

τοξικότητας του πρέπει να αποφεύγεται κάθε επαφή μ' αυτόν. Ο χώρος εργασίας πρέπει να 

εξαερίζεται καλά και οι εργαζόμενοι να χρησιμοποιούν προστατευτική μάσκα, γάντια, 

ρουχισμό και γυαλιά. Απόλυτη ένδειξη αποτελεί η συχνή ανάλυση του αέρος στο χώρο της 

εργασίας. 

Οι εργαζόμενοι οι οποίοι εκτίθενται σε CCl4 δεν πρέπει να κάνουν ταυτόχρονα και χρήση 

οινοπνεύματος. Απαραίτητος θεωρείται ο έλεγχος της κατάστασης της υγείας τους δυο 

τουλάχιστον φορές το χρόνο και σ' αυτόν να περιλαμβάνεται ο έλεγχος της λει-

τουργικότητας του ήπατος. Οι εργαζόμενοι πρέπει να αποφεύγουν τη λήψη τροφής και το 

κάπνισμα στο χώρο της εργασίας. 

Κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης πρέπει να αποφεύγεται η έκθεση της εγκύου στην 

ουσία αυτή. Παιδιά και έφηβοι δεν πρέπει να εκτίθενται στον CCI4. 

Θεραπεία: Οξείας δηλητηρίασης Επείγοντα μέτρα: 

- Σε περίπτωση καταστολής της αναπνοής (επί εισπνοής ατμών CCl4) ενεργείται τεχνητή 

αναπνοή. 

- Απομακρύνονται αμέσως τα ρούχα, ο εμποτισμός των οποίων θα μπορούσε να 

υποβοηθήσει τη συνέχιση της απορρόφησης του διαλύτη (από του δέρματος) και ενεργείται 

σχολαστικό πλύσιμο του δέρματος. 

- Σε λήψη CCl4 από του στόματος και εφόσον δεν έχει παρέλθει μεγάλο χρονικό 

διάστημα, προκαλείται εμετός ή διενεργείται πλύση στομάχου και χορηγούνται αλατούχα 

καθαρτικά. Αν το άτομο βρίσκεται σε κώμα αποφεύγεται η πρόκληση εμετού, αλλά επιχει-

ρείται πλύση με αλατούχο διάλυμα, λαμβανομένης πάντοτε υπόψη της μικρής διαλυτότητας 

του CCl4 στο νερό. 

Γενικά μέτρα: 

- Η πίεση του αίματος διατηρείται φυσιολογική με τη χορήγηση διαλύματος 5% 

γλυκόζης i.v. 
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- Η χορήγηση συμπαθητικομιμητικών φαρμάκων αντενδείκνυται, διότι επάγουν την 

πρόκληση κοιλιακής μαρμαρυγής. 

- Σε περίπτωση κατά την οποία ο όγκος των ούρων είναι φυσιολογικός, για τη διατήρηση 

του σε φυσιολογικά επίπεδα (1-2 lit την ημέρα), ενεργείται ωσμωτική διούρηση ή 

χορηγούνται υγρά από του στόματος. Δεν χορηγούνται διουρητικά. 

- Χορηγείται δίαιτα πλούσια σε υδατάνθρακες, ελάχιστο δε λίπος για την υποστήριξη της 

ηπατικής λειτουργίας. 

Ειδικά μέτρα: 

- Χορηγείται μεθειονίνη, σε δόση 2g/4ωρo για την αντιμετώπιση των ηπατικών βλαβών. 

- Για τη μείωση της πιθανότητας εμφάνισης επιπλοκών από τη δράση των μεταβολιτών 

του CCl4 στο ήπαρ και στους νεφρούς, χορηγείται (σε πειραματικό στάδιο ακόμη) Ν-

ακετυλοκυστεινη ενδοφλεβίως. Η αποτελεσματικότητα της δεν έχει αποδειχθεί. 

- Επί εμφανίσεως ηπατικού κώματος, ελέγχονται οι τιμές της αμμωνίας στο αίμα και η 

ημερησία πρόσληψη πρωτεϊνών διατηρείται σε 20-30 g. Για την παρεμπόδιση της 

απορρόφησης της αμμωνίας από το έντερο, χορηγείται γάλα μαγνησίας ή θειικό νάτριο. 

Χορηγούνται επίσης 8 g νεομυκίνης την ημέρα για τη μείωση του σχηματισμού αμμωνίας 

στο έντερο. Η περιτοναϊκή διύλιση είναι αποτελεσματική. 

- Η αιμοδιύλιση είναι αποτελεσματική στη διόρθωση της διαταραχής των ηλεκτρολυτών. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


