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Το βενζόλιο ταξινομείται από τον Διεθνή Οργανισμό για την Έρευνα του Καρκίνου 
(IARC)ως καρκινογόνος ουσία κατηγορίας 1, δηλαδή θεωρείται επιβεβαιωμένη αιτία 
καρκίνου για τον άνθρωπο. Η συσχέτιση μεταξύ της έκθεσης σε βενζόλιο και της 
πρόκλησης καρκίνου αφορά κυρίως την λευχαιμία και άλλους τύπους καρκίνου 
του αιμοποιητικού συστήματος. Ο κύριος τρόπος έκθεσης των ανθρώπων είναι 
η αναπνοή αέρα της ατμόσφαιρας που περιέχει βενζόλιο. Το βενζόλιο μπορεί 
επίσης να απορροφηθεί μέσω του δέρματος κατά την επαφή με μια πηγή του όπως 
η βενζίνη, όμως σε  αυτή την περίπτωση η βενζίνη εξατμίζεται γρήγορα, οπότε η 
έκθεση είναι λιγότερο συνηθισμένη.

Που υπάρχει κίνδυνος

Οι εργαζόμενοι σε βιομηχανίες που παράγουν ή 
χρησιμοποιούν βενζόλιο μπορεί να εκτίθενται σε αυτόν 
τον κίνδυνο. Τέτοιες είναι οι βιομηχανίες καουτσούκ, 
χημικά εργοστάσια,  βιομηχανίες ή βιοτεχνίες 
κατασκευής υποδημάτων και πετρελαιοειδών. Το 
βενζόλιο χρησιμοποιείται επίσης για την παραγωγή 
ορισμένων τύπων λιπαντικών, βαφών, απορρυπαντικών, 
φαρμάκων και φυτοφαρμάκων. Άλλα άτομα που ενδέχεται 
να εκτεθούν στο βενζόλιο είναι οι εργαζόμενοι στη 
χαλυβουργία, στα τυπογραφεία, οι τεχνικοί εργαστηρίων, 
οι υπάλληλοι σε πρατήρια βενζίνης και οι πυροσβέστες.

Περισσότερες πληροφορίες για την ουσία

Το βενζόλιο είναι μια άχρωμη ή ανοιχτόχρωμη (υποκίτρινη) 
υγρή χημική ουσία σε θερμοκρασία δωματίου. Εξατμίζεται 
γρήγορα όταν εκτίθεται στον αέρα. Χρησιμοποιείται κυρίως 
ως διαλύτης στις χημικές και φαρμακευτικές βιομηχανίες, 
ως πρώτη ύλη και για τη σύνθεση πολλών χημικών ουσιών 
συμπεριλαμβανομένων πλαστικών, λιπαντικών, ελαστικών, 
βαφών, απορρυπαντικών, φαρμάκων και φυτοφαρμάκων. Το 
βενζόλιο παράγεται με φυσικές  και τεχνητές διαδικασίες. 

Είναι ένα φυσικό συστατικό του αργού πετρελαίου 
και της βενζίνης (και επομένως των καυσαερίων των 
μηχανοκίνητων οχημάτων), καθώς και του καπνού του 
τσιγάρου. Άλλες φυσικές πηγές αποτελούν οι εκπομπές 
αερίων από τα ηφαίστεια και τις δασικές πυρκαγιές.

Πως επηρεάζεστε από την έκθεση στην ουσία 

Οι οξείες επιδράσεις της εισπνοής υψηλών δόσεων 
βενζολίου μπορεί οδηγήσουν στην εμφάνιση  
συμπτωμάτων όπως κεφαλαλγία, ζάλη, υπνηλία και 
τρέμουλο. Μπορεί επίσης να είναι μετρίως ερεθιστικό 
για τα μάτια και το δέρμα. Η χρόνια έκθεση στο βενζόλιο 
βλάπτει κυρίως το μυελό των οστών, τα μαλακά 
εσωτερικά μέρη των οστών όπου παράγονται νέα 
κύτταρα του αίματος. Αυτό μπορεί να επιφέρει τόσο 
αναιμία (χαμηλό αριθμό ερυθρών αιμοσφαιρίων), η 
οποία μπορεί να προκαλέσει σε ένα άτομο αίσθημα 
κόπωσης και αδυναμίας, όσο και χαμηλό αριθμό λευκών 
αιμοσφαιρίων, κάτι που μπορεί να μειώσει την ικανότητα 
του ανθρώπινου οργανισμού να καταπολεμήσει 
λοιμώξεις και διάφορους τύπους λευχαιμίας. Άτομα τα 
οποία έχουν υποστεί δηλητηρίαση από βενζόλιο που 
έχρηζε θεραπείας παρουσιάζουν σημαντικά αυξημένο 

κίνδυνο εμφάνισης λευχαιμίας. 
Το κάπνισμα αυξάνει τους κινδύνους, καθώς ο καπνός του 
τσιγάρου είναι μια σημαντική πηγή έκθεσης σε βενζόλιο.
Η λανθάνουσα περίοδος μεταξύ της έκθεσης και της 
εμφάνισης καρκίνου κυμαίνεται από 1 έως 10 χρόνια.

Τι μπορείτε να κάνετε

Πραγματοποιήστε τις κατάλληλες για την έκθεση 
μετρήσεις στο εργασιακό σας περιβάλλον προκειμένου 
να γνωρίζετε ποιες ενέργειες πρέπει να ακολουθήσουν. 
Ενημερώστε τους εργαζόμενους για τους κινδύνους και τα 
προληπτικά μέτρα.
Η καλύτερη λύση είναι ο έλεγχος της έκθεσης με εξάλειψη 
ή υποκατάσταση, για παράδειγμα αντικαθιστώντας το 
βενζόλιο με έναν άλλον διαλύτη ή να απομονώσετε την 
πηγή βενζολίου. Βεβαιωθείτε ότι χρησιμοποιείται ο 
σωστός εξοπλισμός ατομικής προστασίας.
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