
БЕНЗЕН - ФАКТИТЕ 
Бензенът (бензолът) се класифицира като канцероген от група 1 от МАИР, 
което означава, че се разглежда като доказан причинител на рак при хората. 
Връзката между бензена и рака се проявява в голяма степен като левкемия и 
други злокачествени заболявания на кръвните клетки. Основният начин, по 
който хората са изложени, е дишането на въздух, съдържащ бензен. Бензенът 
може да се абсорбира и през кожата по време на контакт с източник като 
бензин, но тъй като течният бензен се изпарява бързо, това е по-рядко срещан 
път.

Кога възникват рискове?

Работниците в производства, които произвеждат или 
използват бензен, могат да бъдат изложени на този 
химикал. Сред тях са каучуковата промишленост, 
химическите заводи, производителите на обувки 
и свързаните с бензина индустрии. Бензенът се 
използва и за производството на някои видове 
смазочни материали, багрила, детергенти, лекарства 
и пестициди. Други хора, които могат да бъдат 
изложени на бензен по време на работа, са работници 
в производството на стомана, принтери, лаборанти, 
служители на бензиностанции и пожарникари.

Повече за веществото

Бензенът е безцветен или светложълт течен химикал при 
стайна температура. Изпарява се бързо при излагане 
на въздух. Използва се главно като разтворител в 
химическата и фармацевтичната промишленост, като 
изходен материал и междинен продукт в синтеза на 
много химикали, включително пластмаси, лубриканти, 
каучуци, багрила, детергенти, лекарства и пестициди. 

Бензенът се отделя както при естествени, така и при 
свързани с човешката дейност процеси.

Той е естествена съставка на суровия петрол и бензина (и 
следователно на изгорелите газове от моторни превозни 
средства), както и на цигарения дим. Други природни 
източници включват газови емисии от вулкани и горски 
пожари.

Какви симптоми могат да се проявят?

Острите ефекти от вдишването на високи дози бензен 
могат да доведат до симптоми като главоболие, 
световъртеж, сънливост и тремор. Той може да бъде 
и умерен дразнител на очите и кожата. Хроничното 
излагане на бензен основно уврежда костния мозък - 
меката вътрешна част на костите, където се създават 
новите кръвни клетки. Това може да доведе до анемия 
(нисък брой на червените кръвни клетки), която може 
да накара човек да се чувства слаб и уморен, нисък 
брой на белите кръвни клетки, което може да понижи 
способността на организма да се бори с инфекции и 
различни видове левкемия. Хората, които са получили 
отравяне с бензен, изискващо лечение, показват 

значително повишен риск от смърт от левкемия. 
Пушенето увеличава рисковете, тъй като цигареният 
дим е също основен източник на експозиция на 
бензен.

Латентният период между експозицията и свързания с 
бензен рак варира от 1 до 10 години.

Какво можете да направите?

Извършвайте редовно необходимите измервания 
на експозицията, така че да е ясно кога трябва да се 
предприемат действия. Информирайте работниците за 
рисковете и превантивните мерки.

Най-доброто решение е да се контролира 
експозицията чрез елиминиране или заместване, 
например заместване на бензена с друг разтворител 
или херметизация на източника на бензен. Уверете 
се, че се използват правилните лични предпазни 
средства.

 cancer.org, CDC, HSE, IARC

SOLUTIONS AND GOOD PRACTICES? WWW.ROADMAPONCARCINOGENS.EU/BENZENE

 10 June 2019 / Bulgarian


