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Πεπίληψη 

Οη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο ζπληέιεζαλ θαη ζηελ ξχπαλζε ησλ 

εδαθψλ ζε κεγάιν πνζνζηφ, κε απνηέιεζκα κεγάιεο εθηάζεηο γεο λα 

εκθαλίδνπλ κνξθέο ξχπαλζεο, θπξίσο απφ βαξέα κέηαιια. Σα βαξέα 

κέηαιια δειεηεξηάδνπλ ηνλ νξγαληζκφ πξνθαιψληαο ηελ δηάζπαζε 

θπηηαξηθψλ έλδπκσλ, ηα νπνία δξνπλ σο θαηαιχηεο ησλ ζξεπηηθψλ 

κεηάιισλ φπσο ην καγλήζην, ν ςεπδάξγπξνο, Σα ηνμηθά κέηαιια 

"θισηζνχλ" ηηο ζξεπηηθέο νπζίεο θαη δεζκεχνπλ ηνπο ππνδνρείο ησλ 

ζξεπηηθψλ νπζηψλ, πξνθαιψληαο  ζπκπηψκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ 

επηξξνή ηνπο ζε λεχξα, νξκφλεο, ηελ πέςε, θαη ηελ αλνζηαθή ιεηηνπξγία. 

ABSTRACT 

 

Human activities have led, among other things, to widespread soil 

contamination; thus, extensive ground areas have been affected by forms 

of pollution, mainly heavy-metals pollution.  Heavy metals poison the 

organism, causing the split of cellular enzymes, which act as catalysts of 

nutritious metals, such as magnesium, zinc . Toxic metals repel nutritious 

substances; they block the receivers of nutritious substances, causing 

diffused symptoms, since they influence the nerves, the hormones, the 

digestion, and the immunological function.  

 

Διζαγωγή 

Οη αλζξψπηλεο δξαζηεξηφηεηεο ζπληέιεζαλ θαη ζηελ ξχπαλζε ησλ 

εδαθψλ ζε κεγάιν πνζνζηφ, κε απνηέιεζκα κεγάιεο εθηάζεηο γεο λα 

εκθαλίδνπλ κνξθέο ξχπαλζεο, θπξίσο απφ βαξέα κέηαιια. Σα βαξέα 

κέηαιια δειεηεξηάδνπλ ηνλ νξγαληζκφ πξνθαιψληαο ηελ δηάζπαζε 

θπηηαξηθψλ έλδπκσλ, ηα νπνία δξνπλ σο θαηαιχηεο ησλ ζξεπηηθψλ 

κεηάιισλ φπσο ην καγλήζην, ν ςεπδάξγπξνο, Σα ηνμηθά κέηαιια 

"θισηζνχλ" ηηο ζξεπηηθέο νπζίεο θαη δεζκεχνπλ ηνπο ππνδνρείο ησλ 

ζξεπηηθψλ νπζηψλ, πξνθαιψληαο  ζπκπηψκαηα πνπ πξνέξρνληαη απφ ηελ 

επηξξνή ηνπο ζε λεχξα, νξκφλεο, ηελ πέςε, θαη ηελ αλνζηαθή ιεηηνπξγία. 
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Κςπίωρ Θέμα 

 

Η ξαγδαία αλάπηπμε ηεο βηνκεραλίαο ηα ηειεπηαία ρξφληα, έρεη 

δηαζθνξπίζεη ηνλ Μφιπβδν παληνχ, φπσο ζηνλ αέξα, ζην λεξφ, ζην 

έδαθνο, ζηα θπηά θαη  ζηα δψα. πλήζσο ζπλαληάκε ην κφιπβδν ζαλ 

πξφζζεην ζηε βελδίλε, ζηα ηελεθεδάθηα ηξνθίκσλ ζαλ ζπγθνιιεηηθφ  

(θαιάη), ζε κπνγηέο, ζε θαιιπληηθά. Απηφο είλαη θαη ν ιφγνο πνπ 

απνηειεί ζνβαξή πεγή έθζεζεο ζηα παηδηά θαη ηνπο ελήιηθεο. Μπνξεί λα 

βξεζεί ζην έδαθνο, ζηε ζθφλε πνπ επηθάζεηαη ζην έδαθνο θαη ζε παιηέο 

κπνγηέο θαη πξνπαληφο θαηά ηελ αλαπαιαίσζε παιηψλ θηηξίσλ. Ο 

κεηαβνιηζκφο ηνπ κνιχβδνπ είλαη πνιχπινθνο θαη εμαξηάηαη απφ ηελ 

ειηθία. Σν  αλζξψπηλν ζψκα κπνξεί λα επεξεαζηεί απφ ηελ ρξφληα ή ηελ 

νμεία έθζεζε ζηνλ κφιπβδν. (ATSDR.,1993). 

Τπάξρνπλ πεξηπηψζεηο κηθξά παηδηά    πνπ είλαη ζην ζηάδην ηεο 

εμεξεχλεζεο, κπνξνχλ λα πάξνπλ ην κφιπβδν κε ην κάζεκα θνκκαηηψλ 

μεθινπδηζκέλσλ θχιισλ κπνγηάο ή απφ θαηάπνζε ζθφλεο ηνπ ζπηηηνχ ή 

ηνπ εδάθνπο πνπ πεξηέρεη κηθξή πνζφηεηα ηεο κπνγηάο, ε νπνία 

δπζηπρψο πεξηέρεη ην  κφιπβδν. 

Σα βηνρεκηθά απνηειέζκαηα ηνπ κνιχβδνπ ζηνλ νξγαληζκφ 

ηαμηλνκνχληαη ζε ηξεηο νκάδεο:  

1. Ο κφιπβδνο είλαη ζεηηθά θνξηηζκέλνο θαη σο εθ ηνχηνπ παξνπζηάδεη 

κεγάιε ζπγγέλεηα κε ηηο αξλεηηθά θνξηηζκέλεο ζεηνυδξηθέο νκάδεο. Απηφ 

ζεκαίλεη φηη εμνπδεηεξψλεη ηα έλδπκα εθείλα πνπ εμαξηψληαη απφ ηηο 

ζεηνυδξηθέο νκάδεο, φπσο είλαη ε δευδξάζε ηνπ δ - ακηλνιεβνπιηληθνχ 

νμένο θαη ε ζηδεξνηζειαηάζε, ζεκαληηθά έλδπκα γηα ηε βηνζχλζεζε ηεο 

αίκεο.  

2. Ο δηζζελήο κφιπβδνο ζπκπεξηθέξεηαη φπσο ην αζβέζηην θαη κηκεiηαη 

ηε δξάζε ηνπ ζε δηάθνξα ζπζηήκαηα, φπσο εiλαη ε αλαπλνή ησλ 

κηηνρνλδξίσλ, θαη ζηε ιεηηνπξγiα ησλ λεπξηθψλ ηλψλ. Οη νκνηφηεηεο 

κεηαμχ ηνπ αζβεζηiνπ θαη ηνπ κνιχβδνπ εμεγνχλ θαη ην γεγνλφο γηαηί ν 

κφιπβδνο αλεπξίζθεηαη ζηα νζηά ζε πνζνζηφ 90%.  

3. Ο κφιπβδνο επεξεάδεη ηα δχν λνπθιετληθά νμέα DNA θαη RNA κε 

κεραληζκνχο, νη νπνίνη αλ θαη δελ είλαη πιήξσο γλσζηνί πξέπεη λα έρνπλ 

ζρέζε κε ην δηζζελέο ηφλ ηνπ κνιχβδνπ. Η δξάζε ηνπ κεηάιινπ επί ησλ 

λνπθιετληθψλ νμέσλ είλαη δπλαηφλ λα έρεη βηνινγηθέο επηπηψζεηο. Δίλαη 
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γλσζηφ φηη ηφζν ν αλφξγαλνο φζν θαη ν νξγαληθφο κφιπβδνο έρνπλ 

θαξθηλνγφλν δξάζε ζηα πεηξακαηφδσα, ρσξίο φκσο απηφ λα έρεη 

απνδεηρζεi επαξθψο γηα ηνλ άλζξσπν. ( Ηαηπονέη) 

Η πξφζιεςε ηνπ κνιχβδνπ  απφ ηνλ νξγαληζκφ γίλεηαη κε εηζπλνή ή κε 

θαηάπνζε ή απφ ην δέξκα. Σα παηδηά πξνζιακβάλνπλ ηνλ κφιπβδν 

επθνιφηεξα  απ' φηη νη ελήιηθεο κεηά απφ έθζεζε ζε απηφλ.  

Σν θάζκα ζπκπησκάησλ είλαη κεγάιν θαη πξνέξρεηαη απφ ην Κεληξηθφ 

θαη Πεξηθεξηθφ Νεπξηθφ χζηεκα, ην Γαζηξεληεξηθφ, ην Αίκα, ην 

ζθειεηφ, ην Καξδηαγγεηαθφ, θαη ηα Νεθξά. 

 ηε πεξίπησζε πνπ ν κφιπβδνο  εηζέιζεη ζηνλ νξγαληζκφ κεηά απφ 

θαηάπνζε εχθνια απνξξνθάηαη απφ ην αίκα. Κπθινθνξεί κε ηε ξνή ηνπ 

αίκαηνο θαη δηαλέκεηαη πξσηαξρηθά ζηνπο καιαθνχο ηζηνχο (λεθξά, 

εγθέθαινο) θαη ζηα νζηά. Δηθφλα 1. 

 

Εικόνα 1.Ακηινογπαθία με σαπακηηπιζηικό εύπημα ηηρ δηληηηπίαζηρ από μόλςβδο. 

Παποςζία γπαμμών αςξημένηρ πςκνόηηηαρ καηά ηην μεηάθςζη ηων οζηών ζηα μικπά 

παιδιά. 
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ηνπο  ελήιηθεο ην 95% ηνπ πνζνζηνχ ηνπ κνιχβδνπ ζηνλ νξγαληζκφ 

ηνπο ελαπνηίζεηαη  ζηα νζηά, ελψ αληηζέησο ζηα παηδηά ην πνζνζηφ απηφ 

είλαη ηεο ηάμεο ηνπ 73% .(EPA., 1986) 

Όζν αθνξά ζηελ ηνμηθφηεηα ηνπ κνιχβδνπ , ζήκεξα δελ αλαγλσξίδεηαη 

θάπνην ρακειφηεξν επίπεδν αζθάιεηαο ζην αίκα. Ο κφιπβδνο 

παξεκβαίλεη ζην κεηαβνιηζκφ ηνπ ζηδήξνπ θαη ηνπ αζβεζηίνπ, ζε 

κνξηαθφ επίπεδν ελψλεηαη κε ζνπιθπδξηθέο θαη άιιεο νκάδεο, θαη 

επεκβαίλεη ζηε ιεηηνπξγία νξηζκέλσλ ελδχκσλ. Η ηνμηθή επίδξαζε ηνπ 

κνιχβδνπ εμαξηάηαη απφ ηνλ ρξφλν θαη ηελ δηάξθεηα έθζεζεο, απφ ηελ 

ειηθία θαη απφ ηελ θαηάζηαζε πγείαο ηνπ παηδηνχ.  

Σα ζπκπηψκαηα ηεο δειεηεξίαζεο απφ κφιπβδν παξνπζηάδνληαη ζε δχν 

θαηεγνξίεο αλάινγα κε ηα επίπεδα ηνπ κνιχβδνπ ζην αίκα. Πίλαθαο 1 

ςμπηώμαηα από ηην ηοξική επίδπαζη  ηος Μολύβδος 

Υαμηλό επίπεδο Τψηλό επίπεδο 

Διιεηκκαηηθή πξνζνρή   

Πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο 

Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο   

Μείσζε ηνπ δείθηεο 

λνεκνζχλεο. 

 

Πφλν ζηελ θνηιηά  

Πνλνθέθαινο 

χγρπζε  

Δκεηφ 

Μπτθή αδπλακία 

παζκνί.  

Θάλαηνο 

 

 

Πίνακαρ 1. Σςμπηώμαηα από ηην ηοξική επίδπαζη  ηος Μολύβδος 

Σν Νεπξηθφ χζηεκα είλαη πην επάισην ζηελ έθζεζε ηνπ αηφκνπ ζην 

κφιπβδν, ηδηαίηεξα ζηα έκβξπα θαη ηα κηθξά παηδηά πνπ ν εγθέθαινο 

ηνπο επξίζθεηαη ζε ζπλερή εμέιημε θαη ν θξαγκφο αίκαηνο-εγθεθάινπ 

είλαη ειιεηπήο. Η δειεηεξίαζε απφ κφιπβδν κπνξεί λα δηαγλσζηεί κε 

εμεηάζεηο αίκαηνο θαη νχξσλ. Σα επίπεδα ηνπ κνιχβδνπ ζην αίκα 

κεηξψληαη ζε κηθξνγξακκάξηα αλά δέθαην ιίηξνπ (κg / dL). 
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ηα παηδηά ε νμεία έθζεζε κε επίπεδα 70-80 κg / dL κπνξεί  λα 

πξνθαιέζεη εγθεθαινπάζεηα  πνπ εθδειψλεηαη κε ππεξδηεγεξζηκφηεηα ή 

απάζεηα ,θεθαιαιγία ,κπτθνχο πφλνπο, αηαμία, ζπαζκνχο, θαηαπιεμία, 

θψκα θαη ζάλαην.  

ήκεξα απνδεθηά επίπεδα παγθφζκηα είλαη ην 10 κg / dL. Δπίπεδα  πάλσ 

απφ απηά κπνξεί λα επηθέξνπλ κφληκεο βιάβεο .  Απηφ νλνκάζηεθε 

«επίπεδν δξάζεο» (Action level)  

ε παηδηά 6-12 ρξνλψλ παξαηεξήζεθαλ δπζθνιίεο ζηε αξηζκεηηθή θαη 

ζηελ αλάγλσζε ζε επίπεδα <5 κg / dL.  

Μεξηθέο απφ ηηο λεπξνινγηθέο επηδξάζεηο ηνπ κνιχβδνπ ζπλερίδνπλ λα 

ππάξρνπλ  θαη φηαλ ην παηδί γίλεηαη ελήιηθαο. Ο κφιπβδνο επζχλεηαη γηα 

ην χλδξνκν Διιεηκκαηηθήο Πξνζνρήο κε ή ρσξίο Τπεξθηλεηηθφηεηα. 

(Todd A. et al.,,2008) 

Γηα ηα παηδηά θαη ελήιηθεο κε ζρεηηθά ρακειά επίπεδα κνιχβδνπ, ε απιή 

απνθπγή ηεο έθζεζεο κπνξεί λα νδεγήζεη ζε κείσζε ησλ επηπέδσλ 

κνιχβδνπ ζην αίκα. Με αζθαιήο ζεσξείηε νπνηαδήπνηε ηηκή πάλσ απφ 

10 κg / dL. 

ηνπο ελήιηθεο, ηα ζπκπηψκαηα κπνξνχλ λα εκθαληζηνχλ ζε επίπεδα 

άλσ ησλ 40 κg / dL, αιιά είλαη πην πηζαλφ λα εκθαληζηνχλ πάλσ απφ 50-

60 κg / dL κνιχβδνπ ζην αίκα. 

πγθεληξψζεηο κνιχβδνπ ζην αίκα κεγαιχηεξεο απφ 70 κg/dL 

πξνθαινχλ αλαηκία ε νπνία ραξαθηεξίδεηαη απφ κείσζε ησλ επηπέδσλ 

αηκνζθαηξίλεο θαη εξπζξνπνηεηίλεο - θαζψο θαη κηθξφηεξε δηάξθεηα 

δσήο ησλ εξπζξψλ αηκνζθαηξίσλ.(Goyer, R.A. Lead.In.,1988) , 

(EPA.,1988). 

Όηαλ ην επίπεδν ηνπ κνιχβδνπ αλέιζεη  ζην αίκα άλσ ησλ 100 κg / dL , 

ην άηνκν παξνπζηάδεη ηελ εγθεθαινπάζεηα απφ κφιπβδν, πνπ 

ραξαθηεξίδεηαη απφ νίδεκα εγθεθάινπ , κε απμεκέλε πίεζε ζηνλ 

εγθέθαιν ,  ζχγρπζε , θεθαιαιγία, ζπαζκνχο,  θψκα θιπ. (Canfield RL 

et al.,,2003) 

 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Cerebral_edema&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhjK83QBydN5osetfODFn9wIXnmD0A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Intracranial_pressure&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhg0vrVYngqFk5JNBvZhWmOUyaDXnA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Delirium&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhjc0zuoZA8K5BlGRiX1Qv3xlcCS7Q
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Headache&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhgSwRKnn6M2uMxGWhMVDR7ZsKm6jw
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Seizures&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhhfSuRQQII8149ELf5KMdUDpPX9Mg
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Coma&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhj1FdRKR1uDAiMUQPWueugpLSyYAA
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=%22Canfield%20RL%22%5BAuthor%5D
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Εικόνα 2.Απεικόνιζη εγκεθάλων ενηλίκων πος εκηέθηκαν ζε μόλςβδο. 

Οη εγθέθαινη ησλ ελειίθσλ πνπ είραλ εθηεζεί ζε κφιπβδν, φπσο ηα 

παηδηά παξνπζηάδνπλ κείσζε ηνπ φγθνπ, ηδηαίηεξα ζηνλ πξνκεησπηαίν 

θινηφ , φπσο θαίλεηαη ζε καγλεηηθή ηνκνγξαθία  (Δηθφλα 2).  

Απεηθνλίδεηαη ε απψιεηα πεξηνρψλ κε ην ρξψκα πάλσ απφ έλα πξφηππν  

θπζηνινγηθνχ εγθεθάινπ. 

ηα παηδηά ζεκάδηα εγθεθαινπάζεηαο, φπσο ε πεξίεξγε ζπκπεξηθνξά, 

ζχγρπζε, θαη απάζεηα εκθαλίδνληαη φηαλ ην επίπεδν κνιχβδνπ  ζην αίκα 

ππεξβαίλεη ηα 70 κg / dL.  

Σα ζηνηρεία δείρλνπλ φηη  ε έθζεζε ζην κφιπβδν ζπζρεηίδεηαη κε πςειή 

αξηεξηαθή πίεζε , ζηεθαληαία θαξδηαθή λφζν , κεηαβιεηφηεηα ηνπ 

θαξδηαθνχ ξπζκνχ , θαη  ζάλαην απφ εγθεθαιηθφ επεηζφδην . Απηφ 

πξνθχπηεη θαη απφ κειέηεο . Δίλαη δπλαηφλ   ν κφιπβδνο ππάξρεη   ζε 

κνξθή  ζθφλεο ζηνλ αέξα. Δηδηθφηεξα θαηά ηηο κέξεο πνπ ην φδνλ θαη ηα 

αησξνχκελα ζσκαηίδηα  είλαη ζε πςειφ επίπεδν ξχπαλζεο,  έρνπκε κία 

απφηνκε αχμεζε ησλ θαξδηνπαζεηψλ θαη ησλ εγθεθαιηθψλ.(Sachinidis S 

et al.,,2009) 

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Prefrontal_cortex&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhj1OIGiS19VjrNXp5Wavxg5QHYf2A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Prefrontal_cortex&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhj1OIGiS19VjrNXp5Wavxg5QHYf2A
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Prefrontal_cortex&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhj1OIGiS19VjrNXp5Wavxg5QHYf2A
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ςμπεπάζμαηα 

Η ηνμηθή επίδξαζε   ηνπ κνιχβδνπ  ζηνλ νξγαληζκφ κπνξεί λα επηθέξεη 

ζνβαξέο θαη κφληκεο βιάβεο ζηνλ νξγαληζκφ ηνπ αλζξψπνπ. Η 

ηνμηθφηεηα ηνπ κνιχβδνπ ζα πξέπεη λα αλαγλσξηζζεί θαη λα 

αληηκεησπηζζεί κε ζνβαξφηεηα. Να ηνληζζεί ε ηνμηθή απεηιή ησλ βαξέσλ 

κεηάιισλ  ζηελ   δεκφζηα πγεία. Θα  πξέπεη λα ζεζπηζηνχλ πξφζζεηνη 

πεξηνξηζκνί ζηελ ρξεζηκνπνίεζε ηνπ κνιχβδνπ ζε δηάθνξα πιηθά , 

παηρλίδηα θιπ. αθφκε  θαη ζηε πξφζκημή ηνπ κε βελδίλε. Θα πξέπεη ε 

πνιηηεία  λα ζέζεη ζε δξάζε δηάθνξεο πνιηηηθέο απνθπγήο θαη 

επεμεξγαζίαο,( κέηξα αληηξξχπαλζεο), πξνθεηκέλνπ λα κεησζεί  λα 

κεησζεί ε ηνμηθή επίδξαζε ηνπ κνιχβδνπ ζηελ πγεία ηνπ αλζξψπνπ. 
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