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Τα τοξικά μζταλλα "κλωτςοφν" τισ κρεπτικζσ ουςίεσ και 
δεςμεφουν τουσ υποδοχείσ των κρεπτικϊν ουςιϊν, 
προκαλϊντασ  ςυμπτϊματα που προζρχονται από τθν 
επιρροι τουσ ςε νεφρα, ορμόνεσ, τθν πζψθ, και τθν 
ανοςιακι λειτουργία.



Οι ανκρϊπινεσ δραςτθριότθτεσ ςυντζλεςαν και ςτθν 
ρφπανςθ των εδαφϊν ςε μεγάλο ποςοςτό, με 
αποτζλεςμα μεγάλεσ εκτάςεισ γθσ να εμφανίηουν 
μορφζσ ρφπανςθσ, κυρίωσ από βαρζα μζταλλα. 



Συνικωσ ςυναντάμε το μόλυβδο ςαν πρόςκετο ςτθ 
βενηίνθ, ςτα τενεκεδάκια τροφίμων ςαν ςυγκολλθτικό  
(καλάι), ςε μπογιζσ, ςε καλλυντικά. Αυτόσ είναι και ο 
λόγοσ που αποτελεί ςοβαρι πθγι ζκκεςθσ ςτα παιδιά 
και τουσ ενιλικεσ. Μπορεί να βρεκεί ςτο ζδαφοσ, ςτθ 
ςκόνθ που επικάκεται ςτο ζδαφοσ και ςε παλιζσ 
μπογιζσ και προπαντόσ κατά τθν αναπαλαίωςθ παλιϊν 
κτιρίων.





Η ζκκεςθ ςτο μόλυβδο ςυςχετίηεται με υψθλι αρτθριακι 
πίεςθ ςτεφανιαία καρδιακι νόςο , μεταβλθτότθτα του 
καρδιακοφ ρυκμοφ , και  κάνατο από εγκεφαλικό επειςόδιο . 
Αυτό προκφπτει και από μελζτεσ . Είναι δυνατόν   ο μόλυβδοσ 
να υπάρχει   ςε μορφι  ςκόνθσ ςτον αζρα. Ειδικότερα κατά 
τισ μζρεσ που το όηον και τα αιωροφμενα ςωματίδια  είναι ςε 
υψθλό επίπεδο ρφπανςθσ,  ζχουμε μία απότομθ αφξθςθ των 
καρδιοπάκειων και των εγκεφαλικϊν.

Δθμοςιευμζνο ςε περιοδικό Ιατρικισ

http://www.scientific-journal-articles.com/greek/free-online-
journals/medical/medical-articles/saxinidis/somatidia.htm

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Hypertension&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhgeNdbeYGxW2KX1jHHJXkeNyHWWTA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Hypertension&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhgeNdbeYGxW2KX1jHHJXkeNyHWWTA
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Coronary_artery&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhgLtFSMDVgfoMh6K2WQ--uPY04Q5w
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Heart_disease&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhgncjEukzzTVmXHnOR2Mgn3VBOuFQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Heart_rate_variability&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhhC_Wom9ojmHSvUQ8CqaZ9b1cBBcQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Heart_rate_variability&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhhC_Wom9ojmHSvUQ8CqaZ9b1cBBcQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Stroke&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhiSr9uhF3jlLMN41MlcqR8FUAISRQ
http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en%7Cel&u=http://en.wikipedia.org/wiki/Ozone&rurl=translate.google.com&usg=ALkJrhhIVtLcm5zcFJxkmZiY5-bXaZKKwQ


Τα παιδιά είναι ηα μεγαλύηερα θύμαηα ηης δηληηηρίαζης 

από μόλσβδο. 

Τα παιδιά θέρνοσν οηιδήποηε ζηο ζηόμα και απορροθούν περιζζόηερο 

μόλσβδο από μολσζμένα ανηικείμενα. 

Τα παιδιά εσρίζκονηαι πιο κονηά ζηο έδαθος, όποσ και περνούν μεγαλύηερο

τρόνο, κονηά ζε μολσζμένα ανηικείμενα όπως ζκόνη και ταλιά.

Aναπνέοσν γρηγορόηερα και μεγαλύηερο όγκο αέρα ανά βάρος ζώμαηος ζε 

ζύγκριζη με ηοσς ενήλικες απορροθούν περιζζόηερο μόλσβδο από ηην 

αημόζθαιρα.

http://translate.googleusercontent.com/translate_c?hl=el&langpair=en|el&u=http://bit.ly/fnbSl5&rurl=translate.google.gr&usg=ALkJrhibxlbluhVn4FmZ0j5z_g0d5usVHQ


 Μόρια <1μm απορροφοφνται κατά 70% από τουσ 
πνεφμονεσ. 

 Από το γαςτρεντερικό ςφςτθμα, ςτα παιδιά θ 
απορρόφθςθ είναι 40-70% και ςτουσ ενιλικεσ 10-20%. 

 Η απορρόφθςθ αυξάνεται ςτισ περιπτϊςεισ αναιμίασ, 
χαμθλϊν επιπζδων ςτο αίμα ςιδιρου, αςβεςτίου, 
ψευδαργφρου.

 Πταν απορροφθκεί, διανζμεται πρϊτα ςτο αίμα και 
μετά ςτουσ μαλακοφσ ιςτοφσ όπωσ το ςυκϊτι, οι 
νεφροί, ο εγκζφαλοσ. 



 ε σπόνια έκθεζη εναποηίθεηαι καηά 90% ζηα οζηά 

και αποβάλλεηαι απγά κςπίυρ μέζον ηυν ούπυν. 

 Είναι ενδιαθέπον ηο γεγονόρ όηι ζηα παιδιά μέσπι 

ηηρ ηλικίαρ ηυν 2 εηών, ηο 1/3 ηος 

αποπποθηθένηορ μολύβδος παπαμένει ζηο ζώμα, 

ενώ ζηοςρ ενήλικερ μόλιρ ηο 1%.







Να βρεκοφν τρόποι απορρφπανςθσ του Μολφβδου από 
περιοχζσ όπου ζχουμε μεγάλεσ αποκζςεισ  
χρθςιμοποιϊντασ τεχνολογίεσ απορρφπανςθσ όπωσ 
τθσ

ΜΕΘΟΔΟ ΣΗ ΦΤΣΟΑΠΟΚΑΣΑΣΑΗ  

( ΣΡΙΦΤΛΛΙ).

Αυτζσ τισ  περιοχζσ μποροφμε να τισ κάνουμε Ράρκα 
αναψυχισ



Ζχουμε πάρει  χϊμα από κάποια περιοχι , το 
εμπλουτίςαμε με Μόλυβδο και προςπακιςαμε να το 
απορρυπάνοςμε με τθν παραπάνω μζκοδο.

Ακολουκεί θ διαδικαςία



Ραράμετροι καλλιζργειασ
Δειγματολθψία

Διαλυτοποίθςθ δειγμάτων
Μζτρθςθ

Αποτελζςματα
Συμπεράςματα

Μάπηιορ 2010



• Συγκζτρωςθ Pb

• Λίπανςθ

• Νερό

• Ροικιλία τριφυλλιοφ

• Xϊμα



Aρχικό δείγμα χϊματοσ 1,8 mg/l  Συγκζτρωςθ Pb 150 
mgr/Kgr

Με εμπλουτιςμό Pb το χϊμα ζχει 3 mgr/l που 
ιςοδυναμεί με 250 mgr/Kgr

Pb που χρθςθμοποιιςαμε 4x100 ppm

Fixanal 1 ampoule Load Atomic spectroscopic  
concentrate 1 gr Pb



Λεκάνθ 1   Λίπαςμα 0-46-0    5 gr

Λεκάνθ 2  χωρίσ λίπαςμα

Διαςτάςεισ Λεκάνθσ 52 cm x 37cm x15 cm 



Αρχικά ποτίηαμε ςτον 1ο μινα και τισ δφο Λεκάνεσ από 
200ml νερό αποςταγμζνο κάκε δφο μζρεσ.

Στθ ςυνζχεια 400 ml μζχρι το κζροσ



Μθδικι. Medicago Sativa

Σπόροσ 5 gr ςε κάκε γλάςτρα



Μετριςεισ ςτο χϊμα  20-09-2009

Σπορά 23-10-2009

1ο Θζροσ 15/3/2010

κάκε μινα το υπόλοιπο κζροσ



25 Kgr χϊμα ςε κάκε Λεκάνθ

5 gr χλωρό τριφφλλι από κάκε κζριςμα.



 Λαμβάνονται δείγματα χϊματοσ από 
διάφορα ςθμεία του χϊρου 
καλλιζργειασ (επιφάνεια, βάςθ)

 Ξθραίνονται ςε κλίβανο, 
ομογενοποιοφνται και κοςκινίηονται 
από κόςκινο 63 μm.



 Διαλυτοποιοφνται με τθ 
μζκοδο του 
αυτόκλειςτου ςτο 
φοφρνο μικροκυμάτων 
(Multiwave Anton Paar)

 Διικοφνται και 
αραιϊνονται  με δισ 
απεςταγμζνο νερό



 Χϊμα
◦ Βάροσ ξθρισ ουςίασ : 0,3 gr.
◦ Οξφ για τθ χϊνευςθ : 5 ml νιτρικό (ΗΝΟ3)
◦ Ρίεςθ : 30 bar
◦ Θερμοκραςία : 260 οC
◦ Ιςχφσ : 1000 W
◦ Χρόνοσ ανάλυςθσ : 35 min

 Τριφφλλι
◦ Βάροσ ξθρισ ουςίασ : 0,5 gr.
◦ Οξφ για τθ χϊνευςθ : Μείγμα οξζων αποτελοφμενο από 4 ml νιτρικό (ΗΝΟ3) 

και 1 ml υδροχλωρικό (ΗCl)
◦ Ρίεςθ : 75 bar
◦ Θερμοκραςία : 300 οC
◦ Ιςχφσ : 800 W
◦ Χρόνοσ ανάλυςθσ : 35 min



 Η μζτρθςθ πραγματοποιείται ςτο 
φαςματοφωτόμετρο ατομικισ 
απορρόφθςθσ (Perkin Elmer 5100PC) 
με τθν τεχνικι τθσ φλόγασ (flame)

 Η δυνατότθτα μζτρθςθσ τθσ 
ςυγκζντρωςθσ είναι τθσ τάξθσ των 
ppm (mg/l)

 Η βακμονόμθςθ τθσ ςυςκευισ 
γίνεται με πρότυπα διαλφματα τα 
οποία ξεκινοφν από τθν αραίωςθ του 
βαςικοφ προτφπου 1 gr.Pb τθσ Fluka 
Sigma Aldrich



Ραρατθροφνται απότομεσ 
αλλαγζσ ςτθν απορρόφθςθ 
με το  ελάχιςτο ςτο 3ο

κζριςμα



Ραρατθροφνται ςτρωτζσ-
γλυκιζσ μεταβολζσ μετά 
το ελάχιςτο ςτο 3ο

κζριςμα



Ρικανόν  ςτο διάςτθμα 3-4 
ου κερίςματοσ να 
πρωταγωνιςτεί το άηωτο 
που παράγεται από το ίδιο 
το τριφφλλι  και  να 
δθμιουργεί κάποιο 
πρόβλθμα με το μόλυβλο
πος ςπάπσει.













Αναπηςζζόμενη εναλλακηική μέθοδορ 

αποππύπανζηρ εδαθών από βαπέα μέηαλλα 

αποηελεί η αποππύπανζη με θςηά. 

Η μέθοδορ αςηή είναι θςζική, έσει ζσεηικά σαμηλό 

κόζηορ και ςτηλή αποηελεζμαηικόηηηα καθώρ 

επίζηρ μηδενική επικινδςνόηηηα για ηον 
ανθπώπινο παπάγονηα. 



Σο ζημανηικόηεπο πλεονέκηημα ηηρ θςηοαποκαηάζηαζηρ  

γενικά είναι όηι έσει ηη δςναηόηηηα να μεηαηπέπει ηοςρ 

πςπανηέρ ζε απλούζηεπερ και λιγόηεπο ηοξικέρ ενώζειρ. 

ηα μειονεκηήμαηα ηηρ θςηοαποκαηάζηαζηρ 

ζςγκαηαλέγονηαι, η δςζκολία ππόβλετηρ ηηρ απόδοζήρ 

ηηρ, η εθαπμογή ηηρ ζε ζσεηικά πεπιοπιζμένο βάθορ 

πύπανζηρ, η μεγάλη σπονική διάπκεια πος απαιηείηαι για 

ηην ολοκλήπυζή ηηρ, η εξάπηηζή ηηρ από ηιρ 

θςζικοσημικέρ και πεπιβαλλονηικέρ ζςνθήκερ ηηρ 

πεπιοσήρ και ηέλορ η απκεηά ζςσνά μη επιηςσήρ 

μεηάβαζη από ηιρ επγαζηηπιακέρ έπεςνερ ζηιρ 

επικπαηούζερ ζςνθήκερ ζηην πεπιοσή ηηρ πύπανζηρ.



Η τοξικι επίδραςθ   του μολφβδου  ςτον οργανιςμό 
μπορεί να επιφζρει ςοβαρζσ και μόνιμεσ βλάβεσ ςτον 
οργανιςμό του ανκρϊπου. Η τοξικότθτα του 
μολφβδου κα πρζπει να αναγνωριςκεί και να 
αντιμετωπιςκεί με ςοβαρότθτα. Να τονιςκεί θ τοξικι 
απειλι των βαρζων μετάλλων  ςτθν   δθμόςια υγεία.



Θα  πρζπει:

Να κεςπιςτοφν πρόςκετοι περιοριςμοί ςτθν 
χρθςιμοποίθςθ του μολφβδου ςε διάφορα υλικά , 
παιχνίδια κλπ. ακόμθ  και ςτθ πρόςμιξι του με 
βενηίνθ. 

Να κζςει  θ πολιτεία  ςε δράςθ διάφορεσ πολιτικζσ 
αποφυγισ και επεξεργαςίασ,( μζτρα αντιρρφπανςθσ), 
προκειμζνου να μειωκεί θ τοξικι επίδραςθ του 
μολφβδου ςτθν υγεία του ανκρϊπου.




