
ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΤΕΧΝΙΚΟ  
ΔΕΛΤΙΟ ΓΙΑ ΤΟΝ ΜΟΛΥΒΔΟ
Περίπου 1,5 εκατομμύριο εργαζόμενοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση εκτιμάται ότι πιθανώς εκτίθενται στο μόλυβδο και τις ανόργανες χημικές ενώσεις του. 
Ο συνηθέστερος τρόπος επαγγελματικής έκθεσης στον μόλυβδο είναι διαμέσου απορρόφησης από την αναπνευστική οδό με την εισπνοή ατμών ή 
μικροσωματιδίων σκόνης κορεσμένης σε μόλυβδο.  Η έκθεση στην ουσία έχει συνδεθεί με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του πνεύμονα, του 
στομάχου και της ουροδόχου κύστεως.  Οι ισχυρότερες επιδημιολογικές ενδείξεις συσχετίζουν ασθενώς αλλά ανελλιπώς την έκθεση στο μόλυβδο 
με την εμφάνιση καρκίνου του πνεύμονα και του στομάχου, ειδικά σε επαγγέλματα ή τομείς δραστηριοτήτων όπου γίνεται χρήση και υπάρχει 
επαγγελματική έκθεση στην ουσία. Ο μόλυβδος ταξινομείται ως καρκινογόνος ουσία της κατηγορίας 2Β από τον Διεθνή Οργανισμό για την Έρευνα του 
Καρκίνου (IARC), δηλαδή θεωρείται πιθανή αιτία καρκίνου για τον άνθρωπο. 

Που υπάρχει κίνδυνος

Οι καπνοί του μολύβδου απελευθερώνονται κυρίως στην 
φάση της χύτευσης και τήξης του μετάλλου. Οι σκόνες 
δημιουργούνται στις φάσεις της κοπής μετάλλων ή κατά την 
αφαίρεση μολυβδούχων χρωμάτων με γιαλοχαρτάρισμα, 
ή με εφαρμογή υψηλής θερμοκρασίας με φλόγιστρο στις 
βαμμένες επιφάνειες. Η σκόνη και οι καπνοί του μολύβδου 
είναι άοσμοι, οπότε μπορεί να μην αντιλαμβάνεσαι ότι 
εκτίθεσαι στην ουσία. Αν και είναι ολοένα λιγότερο συχνή, 
η χρήση του μόλυβδου είναι συνήθεις σε πολλούς κλάδους 
όπως των κατασκευών, της εξόρυξης μεταλλευμάτων και 
σε διαφορετικούς τομείς της βιομηχανίας. Σε καθέναν από 
τους παραπάνω κλάδους οι εργαζόμενοι  βρίσκονται σε 
κίνδυνο να εκτεθούν στην ουσία μέσω της αναπνοής, της 
κατάποσης, ή της επαφής με αυτήν.

Περισσότερες πληροφορίες για την ουσία

Ο μόλυβδος είναι ένα φυσικό ορυκτό βαρύ μέταλλο 
χρώματος γκρίζου-μπλε, το οποίο ανευρίσκεται σε 
μικρές ποσότητες στον φλοιό της γης. Μπορεί να 
χρησιμοποιηθεί ατόφιο, να συνδυαστεί με άλλα μέταλλα 
για την δημιουργία κραμάτων ή με τη μορφή άλλων 
χημικών ενώσεων. Μία από τις κυριότερες χρήσεις του 
είναι στην παραγωγή μπαταριών αυτοκινήτων μολύβδου- 
οξέος, έναν τύπο επαναφορτιζόμενων ηλεκτρικών 
μπαταριών των οποίων η λειτουργία βασίζεται στην 

χρήση σχεδόν καθαρού κράματος μολύβδου. 
Ο μόλυβδος χρησιμοποιείται επίσης στην παραγωγή 
κραμάτων για πυρομαχικά, μεταλλικών αντικειμένων 
(σωλήνες και καλάι) και κατασκευών για την προστασία 
από τις ακτίνες-Χ. Εξαιτίας των πιθανών αρνητικών 
επιπτώσεων του στην υγεία των ανθρώπων, τα 
τελευταία χρόνια η χρήση του μολύβδου στην παραγωγή 
χρωμάτων, κεραμικών προϊόντων, σωλήνων ή υλικών 
στεγανοποίησης έχει περιοριστεί σημαντικά.

Πως επηρεάζεστε από την έκθεση στην ουσία 

Ο μόλυβδος εισέρχεται στους πνεύμονες και μεταφέρεται 
στο αίμα όπου μπορεί να επηρεάσει πολλά διαφορετικά 
οργανικά συστήματα. Οι επιδράσεις της βραχυπρόθεσμης 
έκθεσης στον μόλυβδο ποικίλλουν, με συμπτώματα που 
ποικίλλουν  από κοιλιακό πόνο ως κεφαλαλγία και αίσθημα 
καταβολής. Η μακροπρόθεσμη έκθεση στην ουσία μπορεί να 
εκδηλωθεί ως κοιλιακός πόνος, κατάθλιψη, ναυτία, καρδιακή 
νόσος, νεφρική νόσος και  υπογονιμότητα. Οι μηχανισμοί που 
οδηγούν σε καρκινογένεση δεν έχουν διευκρινιστεί ακόμη. 
Οι ενώσεις του μολύβδου δεν ενοχοποιούνται για άμεση 
γενετική βλάβη, αλλά μέσα από διαφορετικούς έμμεσους 
μηχανισμούς φαίνεται να αναστέλλουν την σύνθεση και 
επιδιόρθωση του DNA, να προκαλούν οξειδωτικές βλάβες 
και να αλληλεπιδρούν με πρωτεΐνες που δεσμεύουν το DNA 
(DNA-binding proteins ) και πρωτεΐνες καταστολής όγκων 
(tumor-suppressor proteins). 

Τι μπορείτε να κάνετε

Πραγματοποιήστε τις κατάλληλες για την έκθεση μετρήσεις στο 
εργασιακό σας περιβάλλον προκειμένου να γνωρίζετε ποιες 
ενέργειες πρέπει να ακολουθήσουν. Διερευνείστε οποιαδήποτε 
περίπτωση οι εργαζόμενοι αναφέρουν πρώιμα συμπτώματα 
έκθεσης. Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος πρόληψης της έκθεσης 
είναι με την υποκατάσταση της ουσίας με προϊόντα άνευ 
μόλυβδου ή με άλλα που διαθέτουν χαμηλές συγκεντρώσεις 
της ουσίας. Εκεί όπου δεν είναι δυνατή η αντικατάσταση, οι 
εργαζόμενοι πρέπει να εκπαιδεύονται σχετικά με τους κινδύνους 
και τις ασφαλείς εργασιακές πρακτικές. Χρησιμοποιήστε τα 
κατάλληλα τεχνικά μέτρα ώστε να διασφαλίζεται ο καλός 
εξαερισμός του εργασιακού χώρου. Η λήψη υγρών ή/και στερεών 
τροφών πρέπει να περιορίζεται μόνο σε σημεία του εργασιακού 
χώρου όπου δεν γίνεται χειρισμός υλικών ή επεξεργασία ουσιών 
που περιέχουν μόλυβδο.

Οι εργαζόμενοι πρέπει να χρησιμοποιούν τον κατάλληλο 
προστατευτικό εξοπλισμό, όπως ειδικά γυαλιά, αναπνευστικό 
εξοπλισμό, προστατευτικές φόρμες και γάντια. Σε 
κάποιες περιπτώσεις μπορεί να είναι αναγκαία η χρήση 
αναπνευστήρα. Τα μέτρα ατομικής προστασίας πρέπει να 
χρησιμοποιούνται πάντοτε ως ύστατη λύση, αφού έχουν 
εφαρμοστεί αλλά πιθανά τεχνικά μέτρα ελέγχου.

Πηγή: IARC, NIEHS, NIOSH, CAREX
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