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1.Εισαγωγή 

       Στο περιβάλλον έχουν ανιχνευθεί άνω των 40 στοιχείων, που ανήκουν στην 

κατηγορία των µετάλλων. Επικίνδυνα είναι τα αποκαλούµενα βαρέα µέταλλα όπως 

βηρύλλιο, κάδµιο, µόλυβδος, υδράργυρος, νικέλιο, άργυρος, χρυσός, χρώµιο, 

ψευδάργυρος και χαλκός.  Τα πολύτιµα µέταλλα (άργυρος, χρυσός) ανακτώνται από 

τα υγρά απόβλητα  των υπολοίπων βαρεών µετάλλων λόγω της υψηλής αξίας τους 

και πρακτικά δεν είναι ρύποι. Θεωρούνται τοξικά όσα µέταλλα έχουν την ικανότητα 

να  επηρεάζουν τις ζωτικές λειτουργίες των βιολογικών συστηµάτων , ακόµη και σε 

χαµηλές συγκεντρώσεις. Τα βαρέα µέταλλα είναι ιδιαίτερα  επικίνδυνα επειδή  

βιοσυσσωρεύονται και βιοµεγενθύνονται. 

        Η πλειοψηφία των µετάλλων βρίσκεται  στον φλοίο της γης και κάποιες 

ποσότητες τους αποδεσµεύονται  στο περιβάλλον είτε από φυσικές πηγές  ( ηφαίστεια 

) , είτε µέσω διαφόρων ανθρωπογενών δραστηριοτήτων ( χηµικές βιοµηχανίες, καύση 

στερεών καυσίµων, χρήση λιπασµάτων κ.α.) 

     Στην παρούσα εργασία παρουσιάζονται  από την κατηγορία των βαρεών µετάλλων  

ο µόλυβδος και ο υδράργυρος, δύο πολύ σηµαντικοί ρύποι του περιβάλλοντος καθώς 

και ο αµίαντος. 

 

2.Μεθοδολογία 

Η µεθοδολογία που ακολουθήθηκε για την πραγµάτωση της παρούσας εργασίας είναι 

αυτή της βιβλιογραφικής ανασκόπησης . 

 



3.Αποτελέσµατα – Συζήτηση  

3.1 Γενικά τοξικολογικά στοιχεία 

 

Οι εκθέσεις των ζωντανών οργανισµών  σε τοξικές και επικίνδυνες χηµικές ουσίες 

µπορούν να πραγµατοποιηθούν στα διάφορα περιβαλλοντικά διαµερίσµατα µέσω της 

επαφής µε το δέρµα, µε την εισπνοή, την κατάποση ή µέσω της διατροφής. Οι βλάβες 

που µπορούν να προκληθούν εξαρτώνται από τη συγκέντρωση και τη διάρκεια 

έκθεσης των τοξικών ουσιών, τις φυσικοχηµικές τους ιδιότητες, τις µεταβολικές 

διεργασίες και την τοξικολογία των παραγώγων και την κατάσταση υγείας του 

οργανισµού που εκτίθεται. 

      Η έκθεση του οργανισµού µέσω της εισπνοής (inhalation) θεωρείται ότι είναι η 

πλέον αποτελεσµατική και επικίνδυνη για τοξικά αέρια, ατµούς και εισπνεόµενα 

σωµατίδια. Οι πνεύµονες του ανθρώπου έχουν περίπου 300 εκατοµµύρια κυψελίδες 

και επιφάνεια περίπου 70 τετραγωνικών µέτρων. 

      Ιδιαίτερα για τα εισπνεόµενα σωµατίδια, όσο µικρότερη η αεροδυναµική 

διάµετρος (µεταξύ 1-10 µm) τόσο βαθύτερα εισχωρούν στο αναπνευστικό σύστηµα 

και τις κυψελίδες των πνευµόνων. Οι τοξικές ουσίες που είναι αέρια ή ατµοί 

πτητικών χηµικών ουσιών επενεργούν στις πνευµονικές µεµβράνες και διεισδύουν 

στο κυτταρικό υπόστρωµα, ανάλογα µε τις φυσικοχηµικές τους ιδιότητες και οι 

τοξικολογικές τους δράσεις είναι αποτέλεσµα των βλαβών που προκαλούν στα 

βασικά βιοµόρια, στα ενζυµικά συστήµατα και στους αµυντικούς µεταβολικούς 

µηχανισµούς. Ορισµένες τοξικές ουσίες µπορούν να µεταφερθούν και στο αίµα.  

∆όση  είναι η ποσότητα εκείνη της ουσίας που όταν εισαχθεί στον οργανισµό µπορεί να 

προκαλέσει την εµφάνιση κάποιας βιολογικής αντίδρασης. 

       Η ανταπόκριση σχετίζεται µε την ποσότητα, την θέση, τον τρόπο χορήγησης της 

ουσίας. Το είδος της αντίδρασης µπορεί να είναι κάποια απλή βλάβη ενός οργάνου ή 

συστήµατος µέχρι επέλευση θανάτου η οποία είναι ακραία αντίδραση. Η τοξική 

δράση σε ορισµένες περιπτώσεις αποτέλεσµα αλληλεπίδρασης µεταξύ µιας ουσίας 

και ενός ειδικού µοριακού υποδοχέα που µπορεί να είναι ένζυµο ή µακροµόριο. Όσα 

περισσότερα µόρια καταλαµβάνουν τις θέσεις του υποδοχέα τόσο µεγαλύτερη είναι η 

τοξική δράση της ουσίας. Όµως µετά από κάποια υψηλή συγκέντρωση της τοξικής 

ουσίας όλες οι θέσεις του υποδοχέα καταλαµβάνονται µε αποτέλεσµα να µην 

παρατηρείται πλέον περαιτέρω µεταβολή της τοξικής δράσης. Η ευαισθησία των 

βιολογικών µονάδων δεν είναι πάντοτε η ίδια για µια ορισµένη δόση. Γι’ αυτό µε τον 

όρο θανατηφόρος δόση δεν υπονοείται κάτι απόλυτα καθορισµένο. 

      Η δόση στην οποία το 50% των πειραµατόζωων πεθαίνει καλείται LD50 (Μέση 

Θανατηφόρος ∆όση, Lethal Dose 50%).  

 

3.2 Μόλυβδος –Αµίαντος-Υδράργυρος 

Το χηµικό στοιχείο Μόλυβδος (λατινικά: Plumbum) είναι ένα µέταλλο µε ατοµικό 

αριθµό 82 και ατοµικό βάρος 207,2. 



Από τις οργανικές ενώσεις του µολύβδου, ιδιαίτερη σηµασία έχουν ο 

τετρααιθυλιούχος µόλυβδος (TEL) και ο τετραµεθυλιούχος µόλυβδος (TML), οι 

οποίες προστίθενται στη βενζίνη ως αντικροτικά, (antiknocks). Υπάρχουν ακόµη ο 

οξικός µόλυβδος, ο φθαλικός,ο σαλικυλικός, ο παλµιτικός κ.ά. 

 

O µόλυβδος είναι ένα µέταλλο που έχει σηµαντική παρουσία στην καθηµερινή µας 

ζωή, πολλές φορές χωρίς να το γνωρίζουµε. Χρησιµοποιείται στη µεταλλουργία, τις 

υγρές και ξηρές µπαταρίες, τις µπογιές, την τυπογραφία, τα βερνίκια, την υαλουργία, 

την αγγειοπλαστική, τη φαρµακευτική, τις επιµεταλλώσεις, τα κουτιά κονσερβών, την 

παρασκευή καλλυντικών (π.χ. βαφές µαλλιών, κραγιόν κ.ά.), σε κοσµήµατα, τα 

εντοµοκτόνα, την επικάλυψη καλωδίων. Μόλυβδο συναντάµε επίσης στο νερό, το 

χώµα και τα φυτά που βρίσκονται κοντά σε εργοστάσια που επεξεργάζονται το 

συγκεκριµένο µέταλλο. 

Η χρονία δηλητηρίαση από το µόλυβδο ονοµάζεται µολυβδίωση και είναι ιστορικά η 

πρώτη επαγγελµατική ασθένεια, που καταγράφηκε και αναγνωρίστηκε.  

Το φάσµα συµπτωµάτων είναι µεγάλο και προέρχεται από το Κεντρικό και 

Περιφερικό Νευρικό Σύστηµα, το Γαστρεντερικό, το Αίµα, το σκελετό, το Καρδι Ο 

αµίαντος είναι ένα ινώδες ορυκτό που αποτελείται από πυριτικά άλατα του 

µαγνησίου, σιδήρου, νατρίου ή ασβεστίου και περιέχει ενωµένο διοξείδιο του 

πυριτίου  αγγειακό, τα Νεφρά και την Ακοή. 

Ο αµίαντος έχει χρησιµοποιηθεί σε πάνω από 3.000 εφαρµογές όπως υφαντική, 

σχοινιά, χαρτί, µονωτικά υλικά, διηθητικές µεµβράνες, ενδύµατα ασφαλείας, αυλαίες 

θεάτρων, προστατευτικές ταπετσαρίες, στην ηλεκτρολογία, στις µονώσεις 

σωληνώσεων, κλιβάνων, λεβήτων, σε πλοία και εργοστάσια. Κυρίως, όµως έχει 

χρησιµοποιηθεί για την παραγωγή προϊόντων αµιαντοτσιµέντου, τα οποία 

απορροφούν το 80% περίπου της παγκόσµιας παραγωγής αµιάντου π.χ. φύλλα 

ΕΛΛΕΝΙΤ που χρησιµοποιούνται στην κατασκευή κτιρίων, λόγος για τον οποίο 

πολλά κτίρια και σπίτια περιέχουν αµίαντο στα κατασκευαστικά τους υλικά. 

Η ίνα του αµίαντου εισέρχεται στον ανθρώπινο οργανισµό µε την εισπνοή και την 

κατάποση. Η διάµετρος, το µήκος και το σχήµα της ίνας, θεωρούνται κριτικοί 

παράµετροι για την «αναπνευσιµότητα» και κατά συνέπεια για τη διανοµή και τελική 

κατάληξη της ίνας, στον πνευµονικό ιστό. 

Οι ίνες αµίαντου µπορούν να εντοπισθούν σ' όλο το αναπνευστικό σύστηµα κυρίως 

στον κάτω και µέσο λοβό του πνεύµονα. Άπαξ και βρεθούν οι ίνες στον πνεύµονα, 

ένα ποσοστό τους, ιδιαίτερα αυτές που έχουν µήκος από 10 µέχρι και 40 µικρά και 

διάµετρο τρία µε πέντε µικρά, αποκτούν ένα ανώµαλο κάλυµµα που τους δίνει µορφή 

ροπάλου ή κοµπολογιού και χρώµα κίτρινο µέχρι κόκκινο-καφέ. Οι επικαλυµµένες 

αυτές ίνες ονοµάζονται «σωµατίδια αµιάντου». Ο εντοπισµός των «σωµατιδίων 

αµιάντου» στα πτύελα των επαγγελµατικά εκτεθειµένων, θεωρείται από διάφορους 

ερευνητές ως πρώιµος προακτινολογικός δείκτης µιας κυψελιδικής φλεγµονής, η 

οποία οδηγεί στην αµιάντωση. Η αµιάντωση είναι µια διάχυτος πνευµονική ίνωση. 

Αν και είναι γνωστή εδώ και 70 σχεδόν χρόνια ως νοσολογική οντότητα, ο 

παθογενετικός µηχανισµός της είναι ακόµα σχεδόν άγνωστος. Εκδηλώνεται µετά από 



20-30 χρόνια έκθεσης σε αµίαντο όλων των µορφών και η κατάληξή της είναι 

µοιραία. 

 

 Το χηµικό στοιχείο Υδράργυρος  (λατινικά: Ηydrargyrum ) είναι ένα µέταλλο µε 

ατοµικό αριθµό 80 και ατοµική µάζα 200,89.Ο υδράργυρος  υπάρχει στην φύση υπό 

την µορφή του θειούχου υδραργύρου. Στη στοιχειακή του µορφή είναι επικίνδυνος 

υπό τη µορφή των ατµών του. Η σηµαντική τάση ατµών του στη θερµοκρασία 

περιβάλλοντος καθιστά τον "ακάλυπτο" υδράργυρο επικίνδυνο και επιβάλλει έντονο 

αερισµό στους χώρους όπου χρησιµοποιείται. Οι  ατµοί του υδραργύρου διαχέονται 

ευκολότατα και είναι λιποδιαλυτοί. Εισπνεόµενοι µεταφέρονται στα ερυθρά 

αιµοσφαίρια και από εκεί σε ολόκληρο το σώµα, αλλά κυρίως στον εγκέφαλο. Ο 

στοιχειακός υδράργυρος απορροφάται ελάχιστα από το δέρµα και το  έντερο.   

Συνήθως τα πρώτα συµπτώµατα δηλητηρίασης από ατµούς υδραργύρου είναι 

πονοκέφαλος, σιελόρροια µαζί µε µια έντονη µεταλλική γεύση. Η αποβολή του είναι 

βραδεία (χρόνος ηµιζωής 8 ηµέρες). Σε περιπτώσεις χρόνιας εισπνοής ατµών 

υδραργύρου παρουσιάζεται µια ποικιλία συµπτωµάτων όπως: αναπνευστική 

δυσκολία, βήχας, ίλιγγοι, πόνοι στα άκρα, αιµορραγίες στα ούλα και απώλεια 

οδόντων, στοµατίτιδα, απώλεια µνήµης και ψυχολογικές διαταραχές, όπως αδυναµία 

συγκροτηµένης σκέψης, άγχος, νευρικότητα και αγοραφοβία (social phobia). Η 

χρόνια δηλητηρίαση µε ατµούς υδραργύρου είναι ουσιαστικά ισοδύναµη µε την 

αντίστοιχη δηλητηρίαση από τις οργανοϋδραργυρικές ενώσεις. 

 

Η έκθεση σε υδράργυρο συµβαίνει µε ένα τους παρακάτω τρόπους: 

•  Αναπνοή µολυσµένου αέρα. 

•   Κατανάλωση τροφίµων που περιέχουν υπολείµµατα υδραργύρου λόγω       

της  επεξεργασίας τους . 

•  Έκθεση σε ατµούς  υδραργύρου όπως  συµβαίνει κατά τις οδοντιατρικές 

εργασίες µε  αµαλγάµατα . 

• Ακατάλληλη χρήση ή διάθεση του υδραργύρου που περιέχεται σε αντικείµενα 

ή όργανα όπως είναι οι ηλεκτρικοί λαµπτήρες φθορισµού.  

•  Εργασία  σε οδοντιατρικά εργαστήρια, σε µεταλλεία υδραργύρου , σε 

βιοµηχανίες χλωριούχων αλκαλίων και εξορύξεις χρυσού. 

 

 

 

 

4.Συµπεράσµατα 



Γνωρίζοντας που και µε ποιον τρόπο  ερχόµαστε σε επαφή µε αυτούς τους 

περιβαλλοντικούς εφιαλτες στην καθηµερινότητα µας είναι δυνατό να 

προστατευτούµε αντικαθιστώντας τα µε εναλλακτικά ασφαλέστερα  µέσα ή 

παίρνοντας τις κατάλληλες προφυλάξεις εκτός βέβαια από την περίπτωση του 

αµιάντου καθόσον ακόµα και µία µόνο έκθεση µπορεί να οδηγήσει σε καρκίνο του 

πνεύµονα, όταν τύχει να εισπνεύσουµε ίνα κατάλληλου µεγέθους για την πρόκληση 

επιθηλιώµατος.  
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