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Α. Γρηγοράτου
Βιοχηµικό Εργαστήριο, Γ.Ν.Α. «Ο Ευαγγελισµός», Αθήνα

Στο παρόν άρθρο αναλύονται θέµατα που αφορούν την ασφάλεια των εργαζοµένων σε κλινικά ερ-
γαστήρια ως προς το χειρισµό και την αποθήκευση των χρησιµοποιούµενων αντιδραστηρίων και
υλικών. Τα Φύλλα ∆εδοµένων Ασφαλείας MSDS (Material Safety Data Sheet), που συνοδεύουν κάθε
αντιδραστήριο, είναι πηγή πολύτιµων πληροφοριών για τις φυσικές και χηµικές τους ιδιότητες, τα
ανώτατα επιτρεπτά όρια έκθεσης, τα προτεινόµενα µέτρα ειδικής προστασίας. Ιδιαίτερη µέριµνα
λαµβάνεται για τις διαβρωτικές (όλα τα ισχυρά οξέα, οι ισχυρές βάσεις καθώς και µερικά ασθενή
οξέα και βάσεις και οι ανυδρίτες τους), τις εκρηκτικές, τις εύφλεκτες ενώσεις, τους πτητικούς δια-
λύτες, τα οργανικά υπεροξείδια, τα αζίδια µετάλλων, τις οβίδες αερίων και τις τοξίνες αναπαραγω-
γής. Σχετικά µε τις καρκινογόνες ενώσεις αναφέρεται επίσης η κατάταξή τους σε καρκινογόνα,
πιθανώς καρκινογόνα και ενδεχοµένως καρκινογόνα, σύµφωνα µε το IARC (International Agency for
Research on Cancer) και προτείνονται τα ανάλογα µέτρα ασφάλειας.
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Εισαγωγή

Στο εργαστήριο «κανείς δεν είναι ένα νησί»* και τα θέ-
µατα υγείας και ασφάλειας αφορούν όλους τους ερ-
γαζόµενους. Απαιτείται επαγρύπνηση σε όλες τις
διαδικασίες, από τα προσωπικά µέτρα ασφάλειας και
υγιεινής, τις παραγγελίες και το σχεδιασµό των ανα-
λύσεων µέχρι το χειρισµό των αντιδραστηρίων, θέµα
στο οποίο θα εστιάσουµε, την αποθήκευση των υλι-
κών και τη διαχείριση των αποβλήτων. Η καθηµερινή
µας εξοικείωση µε τα αντιδραστήρια δεν είναι άλλοθι
αδιαφορίας για τον κίνδυνο.

* Ερνεστ Χεµινγουέι «Για ποιόν χτυπάει η καµπάνα»

1. Φύλλο ∆εδοµένων Ασφαλείας (Material
Safety Data Sheet, MSDS)

Κάθε χηµική ένωση, κατά τη συνήθη χρήση της ή σε
εξαιρετικές περιπτώσεις, χαρακτηρίζεται ως επιβλα-
βής. Σύµφωνα µε αυτό τον ορισµό, «αθώες» χηµικές
ενώσεις δεν υπάρχουν, καθώς όλες περιλαµβάνονται
στην κατηγορία των επιβλαβών. Οι επιβλαβείς χηµι-
κές ενώσεις συνοδεύονται από το Φύλλο ∆εδοµένων
Ασφαλείας MSDS (Material Safety Data Sheet)1, που
είναι διαθέσιµο σε κάθε ενδιαφερόµενο από την εται-
ρεία που παρασκεύασε ή εισήγαγε το αντιδραστήριο.
Γι’ αυτό είναι σηµαντικό να γνωρίζει ο εργαζόµενος
µε ποιες ενώσεις έρχεται σε επαφή2. Για πληρέστερη
ενηµέρωση για µια ένωση µπορεί να ανατρέξει στις
πληροφορίες που δίνονται στα CLIP (Chemical Labo-
ratory Information Profile), που δηµοσιεύονται στο
Journal of Chemical Education. Τα MSDS είναι απα-
ραίτητα και για διαλύµατα µε συγκέντρωση µεγαλύ-
τερη του 1% ή, εάν πρόκειται για καρκινογόνο ουσία,
το όριο µειώνεται στο 0.1%. Το MSDS περιλαµβάνει
απαντήσεις σε 16 τυποποιηµένα ερωτήµατα:
• Τα στοιχεία της εταιρείας που παρασκεύασε το αν-

τιδραστήριο, δηλαδή το όνοµα της εταιρείας, τη δι-
εύθυνση, το τηλέφωνο και την ηµεροµηνία παρα-
σκευής.

• Το όνοµα της χηµικής ένωσης, τις φυσικές της ιδιό-
τητες (εµφάνιση, οσµή, ειδικό βάρος, τάση ατµών,
σηµείο ζέσεως, σηµείο τήξεως), τις χηµικές της
ιδιότητες (ιδίως αντίδραση µε το νερό και τη δια-
λυτότητά της σε αυτό).

• Τα ανώτατα επιτρεπτά όρια έκθεσης στην ουσία
[Lethal Concentration (LC50), Lethal Dose (LD50),
Lowest reported (LCLO50), Permissive Exposure
Limit (PEL) για εργασία 40h εβδοµαδιαίως], αν
υπάρχουν και είναι γνωστά, τις οδούς εισόδου της
ουσίας (εισπνοή, κατάποση, επιδερµίδα, οφθαλ-
µοί), ποια είναι τα συµπτώµατα οξείας ή χρόνιας
έκθεσης στην ουσία, ποιες είναι οι πρώτες βοή-
θειες και ποιες είναι οι προτεινόµενες εξετάσεις για

τη διαπίστωση της κατάστασης του εργαζοµένου
και σε ποιες περιπτώσεις η έκθεση στη συγκεκρι-
µένη ένωση, µπορεί να προκαλέσει επιδείνωση
µιας ήδη υπάρχουσας κατάστασης. Πρέπει επίσης
να αναγράφεται ο χαρακτηρισµός της ένωσης ως
διαβρωτικής, καρκινογόνου ή µεταλλαξιογόνου.

• Τη θερµοκρασία αυτανάφλεξης της ένωσης και το
χαρακτηρισµό της ως εύφλεκτης ή εκρηκτικής και
προτεινόµενους τρόπους κατάσβεσης πιθανής πυρ-
καγιάς.

• Τους προτεινόµενους τρόπους χειρισµού πιθανής
διαρροής της ένωσης ή δηµιουργίας σταγονιδίων
της (spills).

• Τη σταθερότητα της ένωσης και επισηµάνσεις σχε-
τικά µε αυτήν (π.χ. προσοχή σε αύξηση της πίεσης)
και τα προϊόντα πολυµερισµού ή αποικοδόµησης
της.

• Τους προτεινόµενους τρόπους αποθήκευσής της.
• Τα προτεινόµενα µέτρα ειδικής προστασίας, όπως

π.χ. συνθήκες αερισµού, γάντια, ειδική στολή.

Στο έντυπο του MSDS πρέπει να µην αφήνονται
κενά, να συµπληρώνονται όλες οι ζητούµενες πληρο-
φορίες και όχι µόνον κάποιες επιλεκτικά. Στις ΗΠΑ η
NFPA (National Fire Protection Association)3 κατατάσ-
σει τις χηµικές ενώσεις σε 5 κατηγορίες, από 0 οι
ασφαλέστερες έως 4 οι πιο επικίνδυνες. Σε κάθε συ-
σκευασία υπάρχει το «διαµάντι» της NFPA, µια τετρά-
χρωµη ετικέτα σε σχήµα ρόµβου µε πληροφορίες που
αφορούν το εύφλεκτο (κόκκινο, επάνω), την τοξικό-
τητα (µπλε, αριστερά), τη δραστικότητα (κίτρινο, δεξιά)
και ιδιαίτερα χηµικά χαρακτηριστικά, όπως την αντί-
δραση µε το νερό ή το διαβρωτικό (λευκό, κάτω). Είναι
κεφαλαιώδους σηµασίας να µην υπάρχουν «άγνωστα»
αντιδραστήρια χωρίς ετικέτες. Πάνω σε όλες τις φιά-
λες αναγράφονται τα στοιχεία του περιεχοµένου τους.
∆εν πρέπει να υπάρχουν στο εργαστήριο φιάλες χωρίς
ετικέτα, µε άγνωστο περιεχόµενο.

2. Ενώσεις διαβρωτικές - καυστικές

Ενώσεις διαβρωτικές ή καυστικές4,5 είναι σε υψηλές
συγκεντρώσεις όλα τα ισχυρά οξέα, οι ισχυρές βά-
σεις καθώς και µερικά ασθενή οξέα και βάσεις και οι
ανυδρίτες τους. Σε χαµηλές συγκεντρώσεις προκα-
λούν µόνον ερεθισµό. Μια διαβρωτική ένωση κατα-
στρέφει κάθε υλικό µε το οποίο έρχεται σε επαφή.
Πρέπει εποµένως οι πάγκοι του εργαστηρίου και το
δάπεδο να είναι κατασκευασµένα από υλικά ανθε-
κτικά. Τα διαβρωτικά χρησιµοποιούνται ευρέως στην
καθηµερινή µας ζωή, π.χ. για αποφράξεις σωληνώ-
σεων. Στους ζωντανούς ιστούς προκαλούν υδρολύ-
σεις αµιδικών ή εστερικών δεσµών, όπως οι δεσµοί
που υπάρχουν στα λιπίδια και τις πρωτεΐνες, µε απο-
τέλεσµα χηµικά εγκαύµατα. Τα εγκαύµατα που προκα-
λούνται από βάσεις είναι βαθύτερα και σοβαρότερα6.

Α. ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΥ
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ΑΣΦΑΛΗΣ ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙ∆ΡΑΣΤΗΡΙΩΝ ΣΤΟ ΚΛΙΝΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ

22..11..  ΕΕίίδδηη  δδιιααββρρωωττιικκώώνν--κκααυυσσττιικκώώνν  οουυσσιιώώνν

Το θεϊκό οξύ (H2SO4) είναι ισχυρό οξύ, ισχυρό οξει-
δωτικό και αφυδατικό, η αντίδραση είναι εξώθερµη
και προκύπτουν σοβαρά χηµικά και θερµικά εγκαύ-
µατα. Το νιτρικό οξύ (HΝO3), είναι επίσης ισχυρό οξύ
και ισχυρό οξειδωτικό µέσο. Αντιδρά ταχύτερα από
το θεϊκό οξύ, προκαλεί µετουσίωση των πρωτεϊνών,
οπότε προκύπτουν κιτρινωποί λεκέδες. 

Τα πυκνά διαλύµατα του ασθενούς φωσφορικού
οξέος (H3PO4) είναι αφυδατικά. Το υπερχλωρικό οξύ
(HClO4) είναι ισχυρό οξειδωτικό και σχηµατίζει εκρη-
κτικές ενώσεις, ιδιαίτερα σε υψηλές θερµοκρασίες.

Το άνυδρο υπερχλωρικό οξύ είναι εκρηκτικό σε
θερµοκρασία δωµατίου, ενώ οι υπερχλωρικοί εστέρες
είναι εξ ίσου «αποτελεσµατικοί» µε τη νιτρογλυκερίνη. 

Το άνυδρο πικρικό οξύ (2,4,6-trinitrophenol) είναι
εκρηκτικό, αλλά ασφαλές σε υδατικό διάλυµα. 

Το ασθενές οξικό οξύ (CH3COOH, ξύδι) έχει χα-
µηλό σηµείο τήξεως 170C, στερεοποιείται το χειµώνα
σε χώρο χωρίς θέρµανση (παγόµορφο), είναι εκρη-
κτικό και µπορεί να σπάσει το δοχείο στο οποίο πε-
ριέχεται. Είναι καυστικό και τα εγκαύµατα που προκα-
λεί γίνονται αντιληπτά πολύ αργότερα από την επα-
φή. Προσοχή απαιτείται και στο pH διαλυµάτων κυα-
νιούχων ή νιτριλίων, ώστε να µην παραχθεί HCN. 

Τα υδροξείδια των αλκαλίων είναι ισχυρές βάσεις
(καυστικό νάτριο NaOH, καυστικό κάλιο KOH).

Τα πυκνά διαλύµατα αµµωνίας (ΝH3) είναι ύπουλα
διαβρωτικά που δεν προκαλούν πόνο αµέσως. 

Να µην ξεχνάµε επίσης, ότι το νιτρικό και το υδρο-
χλωρικό οξύ (HCl), όπως άλλωστε και η αµµωνία,
είναι ερεθιστικά για το αναπνευστικό4,7,8.

Το νατραζίδιο (NaN3) είναι κρυσταλλικό άλας που
διαλύµατά του χρησιµοποιούνται σα συντηρητικό αν-
τιδραστηρίων9,10, ορών ελέγχου (control), βαθµονο-
µητών (calibrator) και διαλυµάτων buffer. Αναστέλλει
την ανάπτυξη των Gram-αρνητικών βακτηρίων, προσ-
δενόµενο µη αντιστρεπτά στο σίδηρο της αίµης του
ενεργού κέντρου της κυττοχρωµικής οξειδάσης τους.
Όταν απορρίπτονται υπολείµµατα αντιδραστηρίων,
να γίνεται αραίωση µε νερό, γιατί το περιεχόµενο
NaN3 µπορεί να αντιδράσει µε τα τοιχώµατα των σω-
λήνων της αποχέτευσης, που πιθανό να περιέχουν
κράµατα µολύβδου, χαλκού ή κασσιτέρου. Η αντί-
δραση είναι εκρηκτική και παράγονται επικίνδυνα
αέρια. Οι παλαιοί σωλήνες καλύτερα να αντικατα-
σταθούν µε σωλήνες από Teflon που είναι ανθεκτικοί.

22..22..  ΦΦύύλλααξξηη  δδιιααββρρωωττιικκώώνν  ––  κκααυυσσττιικκώώνν  οουυσσιιώώνν

Οι διαβρωτικές ενώσεις πρέπει για µεγαλύτερη ασφά-
λεια να φυλάσσονται στα κάτω ράφια ανθεκτικών
ντουλαπιών εργαστηρίου, σε δοχεία όχι µεταλλικά,
αλλά γυάλινα ή κατά προτίµηση από πολυαιθυλένιο

υψηλής πυκνότητας. Εάν κάποια καυστικά αντιδρούν
µεταξύ τους – π.χ. οξέα µε βάσεις- να αποθηκεύονται
χωριστά. Επειδή µπορεί να δηµιουργηθούν ατµοί,
καλό θα ήταν να µην υπάρχουν γρήγορες αλλαγές
της θερµοκρασίας του εργαστηρίου και να µη γεµί-
ζονται µέχρι πάνω τα δοχεία που περιέχουν οξέα ή
βάσεις. ∆ιαλύµατα µε pH πολύ υψηλό (≥12.5) ή πολύ
χαµηλό (≤2), πριν απορριφθούν αραιώνονται µε νερό
τουλάχιστον 1:10 για να µην καταστραφούν οι σωλη-
νώσεις4,6,11,12. 

22..22..  ΠΠααρραασσκκεευυήή  υυδδααττιικκώώνν  δδιιααλλυυµµάάττωωνν  κκααυυσσττιικκώώνν
εεννώώσσεεωωνν  ––  µµέέττρραα  ππρροοφφύύλλααξξηηςς

Η παρασκευή υδατικών διαλυµάτων καυστικών ενώ-
σεων γίνεται προσεκτικά13,14. Η παρασκευή ενός τέ-
τοιου διαλύµατος συνοδεύεται από έκλυση θερµότη-
τας, το διάλυµα ανεβάζει τη θερµοκρασία του, µπορεί
ακόµη και να βράζει. Πρέπει πάντοτε να προστίθενται
αργά και υπό ανάδευση, µικρές ποσότητες οξέος στο
νερό και όχι αντίστροφα γιατί παράγονται επικίνδυνα
σταγονίδια. Αν συµβεί κάτι τέτοιο, απαιτείται άµεσα
έκπλυση µε άφθονο νερό, ιδίως αν πρόκειται για τους
οφθαλµούς. ∆εκαπέντε δευτερόλεπτα επαφής είναι
αρκετά για βλάβη στα µάτια. Στο εργαστήριο πρέπει
να υπάρχουν ειδικές συσκευές έκπλυσης οφθαλµών
και σώµατος, που λειτουργούν εύκολα µόνο τη χρήση
µιας λαβής. Η πρόσβαση σε αυτές πρέπει να είναι
απρόσκοπτη και γρήγορη, για να αποφευχθούν τα
χειρότερα. Οι συσκευές έκπλυσης πρέπε να ελέγ-
χονται ανά τακτά διαστήµατα και το προσωπικό να
είναι εξοικειωµένο µε τη χρήση τους15.

33..  ΕΕύύφφλλεεκκττεεςς  εεννώώσσεειιςς

Εύφλεκτες16 είναι οι χηµικές ενώσεις µε σηµείο ανά-
φλεξης (ΣΑ, FP, Flash Point) χαµηλότερο των 320C.
Σηµείο ανάφλεξης είναι η ελάχιστη θερµοκρασία στην
οποία, σε πίεση 1 Atm (=760 Torr) δηµιουργούνται
αρκετοί ατµοί της πτητικής ουσίας, ώστε το µίγµα
τους µε τον αέρα να µπορεί να γίνει, παρουσία φλό-
γας ή σπινθήρα, εκρηκτικό. Το µίγµα ατµών της πτη-
τικής ουσίας και αέρα είναι εκρηκτικό, µόνον εντός
συγκεκριµένων ορίων (Low Explosive Limit, LEL και
Upper Explosive Limit, UEL)4,11. Απαιτείται ιδιαίτερη
προσοχή γιατί οι µετρήσεις FP, LEL και UEL γίνονται
σε καθορισµένες εργαστηριακές συνθήκες, συνήθως
πίεση 1 Atm και θερµοκρασία δωµατίου, οι οποίες
µπορεί να απέχουν από τις συνθήκες του εργαστη-
ρίου στο οποίο βρισκόµαστε. Οι τιµές στους πίνακες
είναι µόνον ενδεικτικές. Προσοχή γιατί όσο αυξάνει η
θερµοκρασία, αυξάνει και το επικίνδυνο εύρος συγ-
κεντρώσεων της ουσίας, γιατί µειώνεται η LEL και αυ-
ξάνει η UEL. Το µοριακό βάρος των εύφλεκτων υγρών



είναι υψηλότερο του 29, που θεωρείται το «µοριακό
βάρος» του αέρα και για αυτό και οι ατµοί των διαλυ-
τών βρίσκονται κοντά στο δάπεδο και «ταξιδεύουν»
έως και 30 µέτρα. Θα πρέπει να τονισθεί ότι οι ατµοί
δεν είναι ορατοί. Εάν χυθεί κατά λάθος µια ποσότητα
διαλύτη, αερίζεται καλά το εργαστήριο και έως ότου
ολοκληρωθεί ο αερισµός δεν ανοίγονται ελαιόλου-
τρα, υδατόλουτρα, ηλεκτρικές εστίες, διακόπτες ή
εστίες φλόγας ή παραγωγής σπινθήρων ή στατικού
ηλεκτρισµού.

Ανάλογα µε το σηµείο ανάφλεξης και το σηµείο ζέ-
σεως, οι εύφλεκτες ενώσεις κατατάσσονται σε τάξεις
(class) Ι έως ΙΙΙ και A έως C (Πίνακες 1 και 2). Όσο µε-
γαλύτερης τάξης είναι µια ένωση, τόσο λιγότερο εύ-
φλεκτη είναι. Πυρκαγιές στις οποίες καίγονται ενώ-
σεις τάξης Ι και ΙΙ παίρνουν γρήγορα διαστάσεις. Εύ-
φλεκτες ενώσεις ούτε χρησιµοποιούνται, ούτε φυ-
λάσσονται σε υπόγειους χώρους.

Α. ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΥ
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Κατάταξη εύφλεκτων οργανικών ενώσεωνΠίνακας 1

Κατάταξη συχνά χρησιµοποιούµενων εύφλεκτων οργανικών ενώσεωνΠίνακας 2

ΚΚΑΑΤΤΑΑΤΤΑΑΞΞΗΗ  ΧΧΗΗΜΜΙΙΚΚΗΗΣΣ
ΕΕΝΝΩΩΣΣΗΗΣΣ
((CCLLAASSSS))

Class IA

Class IB

Class IC

Class II

Class IIIA

Class IIIB

ΣΣΑΑ**  ((ºCC))
FFPP**  ((ºFF))

ΣΑ<23
(FP<73)

ΣΑ<23
(FP<73)

38>ΣΑ>23
(100>FP>73)

60>ΣΑ>38
(140>FP>100)

93>ΣΑ>60
(200>FP>140)

ΣΑ>93
(FP>200)

ΣΣΖΖ****  ((ºCC))
ΒΒΡΡ****  ((ºFF))

ΣΖ<38
(ΒΡ<100)

ΣΖ>38
(ΒΡ>100)

ΣΖ>38
(ΒΡ>100)

ΧΧΗΗΜΜΙΙΚΚΗΗ  ΕΕΝΝΩΩΣΣΗΗ

∆ιαιθυλαιθέρας
(ο κοινός αιθέρας) 

Ακεταλδεύδη

∆ιαιθυλαµίνη 

n-εξάνιο

Ακετόνη  (ασετόν)

Βενζόλιο

2-βουτανόνη

Τολουόλιο
(µεθυλοβενζόλιο)

Μεθανόλη

Ισοπροπανόλη

Αιθανόλη
(οινόπνευµα)

ο-ξυλόλιο
(1,2 διµεθυλοβενζόλιο)

1-βουτανόλη

Ανιλίνη

ΧΧΗΗΜΜΙΙΚΚΟΟΣΣ  ΤΤΥΥΠΠΟΟΣΣ  

C2H5-O- C2H5

CH3 CH=O

(C2H5)2 NH

C6H14

(CH3)2 C=O

C6H6

CH3 C=O C2H5

CH3 C6H5

CH3 OH

(CH3)2 CH OH

CH3 CH2 OH

(CH3)2 C6H4

CH3 (CH2)2 OH

C6H5 NH2

ΚΚΑΑΤΤΑΑΤΤΑΑΞΞΗΗ    ((CCLLAASSSS))

IA

IA

IB

IB

IB

IB

IB

IB

IB

IB

IB

IC

IC

IIIA

ΣΣΑΑ**    ((00CC))

-45

-39

-23

-22

-20

-11

-9

4

11

12

13

17

37

70

ΣΣΖΖ****    ((00CC))

35

21

57

69

56

80

80

111

64

83

78

144

117

184

*ΣΑ, Σηµείο Ανάφλεξης; **ΣΖ, Σηµείο Ζέσεως,

*ΣΑ, Σηµείο Ανάφλεξης, FP, Flash Point; **ΣΖ, Σηµείο Ζέσεως, 
BP Boiling Point



33..11..  ΧΧεειιρριισσµµόόςς,,  φφύύλλααξξηη  εεύύφφλλεεκκττωωνν  εεννώώσσεεωωνν  κκααιι  
µµέέττρραα  ππρροοσστταασσίίααςς

Επειδή οι ατµοί των πτητικών οργανικών διαλυτών
είναι εύφλεκτοι, πρέπει να χρησιµοποιούνται σε απα-
γωγούς. Μετά την ολοκλήρωση της εργασίας οι φιά-
λες µε τους διαλύτες κλείνονται καλά και φυλάσ-
σονται σε ειδικά ντουλάπια. Τα ντουλάπια φύλαξης
των εύφλεκτων ενώσεων είναι µεταλλικά µε διπλά
ατσάλινα τοιχώµατα πάχους τουλάχιστον 38 mm, φέ-
ρουν ειδική σήµανση, δεν είναι εκτεθειµένα στο
άµεσο ηλιακό φως και ψηλές θερµοκρασίες και στη-
ρίζονται σταθερά στον τοίχο. Τα ράφια να έχουν
µικρή κλίση προς το εσωτερικό του ντουλαπιού, ώστε
να µην υπάρχει κίνδυνος να πέσουν κάτω οι φιάλες.
Προσοχή εύφλεκτα και εκρηκτικά δεν αποθηκεύονται
ποτέ µαζί. Σε περίπτωση φωτιάς, υπάρχουν ειδικοί
µηχανισµοί ώστε τα ντουλάπια αυτά να παραµένουν
κλειστά. 

Εάν οι πτητικοί διαλύτες φυλάσσονται σε ψυγεία,
αυτά είναι ειδικά και όχι τα συνήθη οικιακά ψυγεία,
στα οποία υπάρχει πιθανότητα σχηµατισµού ηλεκτρι-
κών σπινθήρων3,8,9. Να αποφεύγεται η τοποθέτηση
φιαλών στο πάτωµα και τους διαδρόµους του εργα-
στηρίου. Οι λύχνοι Bunsen ανάβονται µόνον όταν οι
εύφλεκτες ενώσεις αποµακρυνθούν από το εργαστή-
ριο και σβήνονται µόλις τελειώσει η δουλειά για την
οποία τους χρησιµοποιούµε. 

Για να ελαχιστοποιηθεί ο κίνδυνος οι ποσότητες
των εύφλεκτων ουσιών καλό είναι να είναι περιορι-
σµένες και να µην υπερβαίνουν το όριο των 5lit. H ίδια
λογική ακολουθείται και στις παραγγελίες. 

Ο χώρος του εργαστηρίου πρέπει να διαθέτει σύ-
στηµα αερισµού, σύστηµα πυρανίχνευσης και πυρό-
σβεσης. Όλοι οι εργαζόµενοι να είναι εκπαιδευµένοι

στο χειρισµό πυροσβεστήρων. Για την κατάσβεση
πυρκαγιάς από εύφλεκτες ενώσεις δεν χρησιµοποιεί-
ται νερό, γιατί µπορεί να φέρει τα αντίθετα αποτελέ-
σµατα. Ο αριθµός των πυροσβεστήρων µε τους οποί-
ους είναι εξοπλισµένο ένα εργαστήριο, είναι συνάρ-
τηση του αντικειµένου του17. Συνήθως χρησιµοποι-
ούνται πυροσβεστήρες µονοξειδίου του άνθρακα,
κόνεως (NaΗCO3, KΗCO3) ή halon (αλογονωµένα αλ-
κάνια). Σε κλειστό µη αεριζόµενο χώρο οι πυροσβε-
στήρες µονοξειδίου του άνθρακα χρησιµοποιούνται
µε προσοχή γιατί µπορεί να µειωθεί το διαθέσιµο οξυ-
γόνο. Οµοίως σε κλειστό χώρο οι πυροσβεστήρες κό-
νεως µειώνουν την ορατότητα και καταστρέφουν
υπολογιστές και ηλεκτρονικές συσκευές, ενώ οι πυ-
ροσβεστήρες halon προστατεύουν µεν τον ηλεκτρο-
νικό εξοπλισµό, όµως παράγουν τοξικά προϊόντα και
χρησιµοποιούνται µόνον όταν είµαστε βέβαιοι ότι
έχουν αποµακρυνθεί όλοι οι εργαζόµενοι ή φορούν
αναπνευστικές συσκευές. Οι πυροσβεστήρες ελέγ-
χονται σε τακτά χρονικά διαστήµατα για βλάβες,
διαρροές ή διάβρωση. Ιδιαίτερα οι πυροσβεστήρες
µονοξειδίου του άνθρακα εάν η ένδειξη του µανοµέ-
τρου βρίσκεται στο κόκκινο, χρειάζονται αναγόµωση.

4. Eκρηκτικά αντιδραστήρια

Απαιτείται µεγάλη προσοχή στο χειρισµό πολύ δρα-
στικών ενώσεων4 όπως είναι τα οξειδωτικά µε υψηλή
περιεκτικότητα σε οξυγόνο (πχ HClO4, K2Cr2O4) ή µε
οξειδοαναγωγικές οµάδες (πχ υδραζίνη, υδροξυλα-
µίνη, αζίδια), οι ενώσεις µε πυροφωσφορικές οµάδες
(P2O7)4-, τα υπεροξείδια (-O-O-) και οι ενώσεις που
συν τω χρόνω σχηµατίζουν εκρηκτικά υπεροξείδια
(Πίνακας 3). 
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Κατάταξη συχνά χρησιµοποιούµενων εύφλεκτων οργανικών ενώσεωνΠίνακας 3

Αιθέρες ευθείας αλυσίδας (πχ ο κοινός αιθέρας)

Αιθέρες κυκλικοί (πχ τετραϋδροφουράνιο THF (CH2)4O και 1,4 διοξάνη )

Κυκλοεξάνιο, Βουταδιένιο Ισοπροπυλική αλκοόλη (CH3)2CHOH

Βινυλοχλωρίδιο CH2=CHCl 2-βουτανόλη, 2-προπανόλη

Αλκαδιένια µε συζυγιακούς διπλούς δεσµούς (δ.δ) 

(ακόρεστοι υδρογονάνθρακες µε δύο δ.δ εναλλάξ µε απλούς δεσµούς)

Πικρικό οξύ (TNP 2,4,6-trinitrophenol )



Τα υπεροξείδια των αλκαλίων αντιδρούν βίαια µε
το νερό. Για τις ενώσεις που µε την παραµονή τους
σχηµατίζουν υπεροξείδια, είναι ευαίσθητες στη θερ-
µότητα, το φως, την τριβή, τις κρούσεις, την επαφή
µε µεταλλικές επιφάνειες να µην χρησιµοποιούνται
µεταλλικές λαβίδες ή σπάτουλες. Η παρουσία ιχνών
υγρασίας σταθεροποιεί τα οργανικά υπεροξείδια, γι
αυτό να αποφεύγεται η απόσταξη ή η ξήρανσή τους.
Η έκρηξη είναι µια ταχεία και ισχυρά εξώθερµη αντί-
δραση, της οποίας τα προϊόντα έχουν όγκο πολύ µε-
γαλύτερο από τον όγκο των αντιδρώντων. Η αύξηση
της πίεσης οδηγεί στη δηµιουργία ωστικού κύµατος.
Εκρηκτικές ενώσεις σχηµατίζουν οι διαζωνιακές ενώ-
σεις ΑrN2+, οι αλογονωµένες αµίνες, τα αζίδια (N3−),
τα οζονίδια (O3−), οι νιτροενώσεις (–NO2) και νιτροζο-
ενώσεις (-NO). 

44..11..  ΦΦύύλλααξξηη  εεκκρρηηκκττιικκώώνν  ααννττιιδδρραασσττηηρρίίωωνν

Για την αποθήκευση των εκρηκτικών αντιδραστηρίων
λαµβάνονται προφυλάξεις παρόµοιες µε τις προφυ-
λάξεις για τα εύφλεκτα. Χηµικές ενώσεις που αντι-
δρούν ισχυρά µε το νερό, όπως υδρίδια µετάλλων, ή
µέταλλα όπως Νa και K πρέπει να φυλάσσονται σε
ξηρό περιβάλλον, προφυλαγµένα µέσα σε φιάλες µε
οργανικό διαλύτη. Τα οξειδωτικά που συντηρούν την
καύση χωρίς να είναι τα ίδια εύφλεκτα  διατηρούνται
σε κλειστές φιάλες χώρια από τα αναγωγικά αντι-
δραστήρια. 

Οι οβίδες που περιέχουν αέρια σε υψηλή πίεση
φυλάσσονται σε όρθια θέση, µακριά από διαβρωτικά
ή εύφλεκτα υλικά, σε χώρους µε τις ίδιες προδιαγρα-
φές µε τις εύφλεκτες ενώσεις. Κάθε οβίδα παραµένει
δεµένη στον τοίχο σε δυο σηµεία, στο 1/3 και στο 2/3
του ύψους της. Μετά τη χρήση τους οι οβίδες κλεί-
νονται καλά και ο έλεγχος για πιθανή διαρροή γίνεται
µε σαπουνάδα και ποτέ µε σπίρτο. Οι ρυθµιστικές

βαλβίδες των οβίδων να µην ανοίγονται µέχρι τέλους.
Κατά τη µεταφορά τους οι βαλβίδες δεν χρησιµεύουν
σα λαβές. Οι οβίδες ακετυλενίου, περιέχουν µικρή πο-
σότητα ακετόνης και εάν έχουν µετακινηθεί από την
όρθια θέση, να ανοίγονται µόνον αφού περάσουν του-
λάχιστον 30min, από την επαναφορά τους σε όρθια
θέση. Οι φιάλες αερίου δεν αδειάζονται ποτέ µέχρι
τέλους και οι κενές φιάλες φυλάσσονται χωριστά και
φέρουν σχετική ένδειξη5,8,11. 

5. Toξικές ενώσεις

Οι τοξικές ενώσεις διακρίνονται σε ασφυξιογόνες, νευ-
ροτοξικές, δηλητηριώδεις, ερεθιστικές, ηπατοτοξικές
(πχ. αρσενκό, τετραχλωράνθρακας, βινυλοχλωρίδιο)
και νεφροτοξικές (π.χ. βαρέα µέταλλα, µερικά φάρ-
µακα: λίθιο, κυκλοσπορίνη, αντιβιοτικά, αντιφλεγµο-
νώδη). Άλλες ενώσεις µπορεί να προκαλέσουν δερµα-
τίτιδα εξ επαφής (ενώσεις του χρυσού, κοβαλτίου,
υδραργύρου, χρωµίου, φορµαλδεΰδη) (Πίνακας 4)18.

6. Καρκινογόνες ενώσεις

Στις ΗΠΑ ποσοστό 4% των κακοηθειών αποδίδονται
σε επαγγελµατική έκθεση σε καρκινογόνες ενώσεις.
To IARC (International Agency for Research on Can-
cer) κατατάσσει τα καρκινογόνα σε τρεις κατηγορίες:
IARC1Α τα βέβαια καρκινογόνα (111 ενώσεις),
IARC2Α τα πιθανά καρκινογόνα (66 ενώσεις) και
IARC2Β τα ενδεχοµένως καρκινογόνα (285 ενώσεις)
(Πίνακες 5α-5γ). 

Οι χρησιµοποιούµενες φράσεις κινδύνου (φράσεις
R) είναι R40: πιθανός κίνδυνος µόνιµων επιδράσεων,
R45: µπορεί να προκαλέσει κίνδυνο, R48: κίνδυνος σο-
βαρών βλαβών σε παρατεταµένη χρήση18, 19, 20. Ο χει-
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Ενδεικτικός κατάλογος τοξικών χηµικών ενώσεωνΠίνακας 4

ΑΑσσφφυυξξιιοογγόόννεεςς

HF , HCl, Cl2

HBr, Br2

HNO3, NO2

H2SO4, SO3, SO2

Ακρολεΐνη

CH2=CHCHO

∆ιµεθυλαµίνη

Φωσφίνη

ΝΝεευυρροοττοοξξιικκέέςς

Χλώριο Cl2

Βρώµιο Br2

CO

∆ιθειάνθρακας CS2

Υδρόθειο H2S

Υδραζίνη NH2 NH2

Μεθυλυδραζίνη

ΕΕρρεεθθιισσττιικκέέςς

Φορµαλδεΰδη

Ισοπροπανόλη

Ρητίνες

Φαινόλες

Στυρόλιο

Παραφίνη

Λάτεξ, 
Ένζυµα

∆∆ηηλληηττηηρριιώώδδεειιςς

Βενζόλιο C6H6, Μεθανόλη

Βαρβιτουρικά

Μονοξείδιο του άνθρακα CO

Υδροκυάνιο ΗCN

Ακρυλονιτρίλιο

CH2=CH-C≡N

Ενώσεις του υδραργύρου

Ενώσεις του αρσενικού
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Συνοπτικός πίνακας καρκινογόνων ενώσεων (ΙARC1A)Πίνακας 5α

Συνοπτικός πίνακας πιθανών καρκινογόνων ενώσεων (IARC2A)Πίνακας 5β

Συνοπτικός πίνακας ενδεχοµένως καρκινογόνων ενώσεων (IARC2AΒ)Πίνακας 5γ

ΟΟρργγααννιικκέέςς  εεννώώσσεειιςς

Βενζόλιο C6H6

AAννόόρργγααννεεςς  εεννώώσσεειιςς

Αµίαντος (Asbestos, πυριτικά άλατα του µαγνησίου
Mg3(Si2O5)(OH)4 )

Βενζιδίνη (4,4 διάµινο-διφαινύλιο) και τα άλατά της

Ναφθυλαµίνες (αµινοναφθαλίνια)

Βινυλοχλωρίδιο CH2=CHCl

Αφλατοξίνες

Kυκλοφωσφαµίδιο

Αζαθειοπρίνη, Κυκλοσπορίνη

Ενώσεις του νικελίου Ni,

Ενώσεις του βηρυλλίου Be

Ενώσεις του αρσενικού As

Ενώσεις του χρωµίου Cr(VI)

Φορµαλδεΰδη HCH=O

Υποκατεστηµένα διφαινύλια

1,2διµεθυλυδραζίνη(CH3)NΗ- NΗ(CH3)

cisplatin  cis-[Pt(NH3)2(Cl)2]

∆ιχλωροδιφαιλυλτριχλωρο-αιθάνιο (DDT) (Cl C6H5)2 CH-CCl3

Bενζοπυρένιο

Εξαχλωροβενζόλιο C6Cl6

1,4διοξάνιο

Ενώσεις του καδµίου Cd

Τετραχλωράνθρακας CCl4

Μεθυλενοχλωρίδιο CΗ2Cl2

Χλωροφαινόλες C6H4(ΟΗ)Cl

Υδραζίνη ΝΗ2-ΝΗ2

Ακεταλδεΰδη CH3 CH=Ο

Αζασερίνη, Θειοουρακίλη

Υποκατεστηµένα χλωροπαράγωγα της βενζιδίνης

Χλωροφόρµιο CΗCl3

Βενζυλοχλωρίδιο C6H5 CΗ2Cl 

Νιτροβενζόλιο C6H5NΟ2

Τριχλωροξικό οξύ CCl3CΟΟΗ

Ενώσεις του κοβαλτίου Co

Ενώσεις του µολύβδου Pb



ρισµός τους πρέπει να γίνεται µε µεγάλη προσοχή,
ώστε να αποφεύγεται η επαφή µε τον εργαζόµενο και
η διασπορά τους στο χώρο του εργαστηρίου. Οι καρ-
κινογόνες ενώσεις χρησιµοποιούνται µόνο µέσα σε
απαγωγούς, από τους οποίους έχουν αποµακρυνθεί
όσα αντικείµενα δεν είναι απαραίτητα. Όλοι οι χειρι-
σµοί και οι µετακινήσεις των δοχείων γίνονται σε δί-
σκους ανοξείδωτους ή πλαστικούς επικαλυµµένους µε
αλουµινόχαρτο και απορροφητικό χαρτί στερεωµένα
µε κολλητική ταινία. Προσπαθούµε να µη δηµιουργη-
θούν επικίνδυνα αεροζόλ (σταγονίδια)11,21,22.

66..11..  ΦΦύύλλααξξηη  κκααρρκκιιννοογγόόννωωνν  εεννώώσσεεωωνν

Μετά το τέλος της εργασίας τα δοχεία κλείνονται
καλά και σκουπίζονται επιµελώς µε χαρτί εµβαπτι-
σµένο σε νερό και ακετόνη και ξανά µόνο σε νερό. Με
τον ίδιο τρόπο καθαρίζεται και ο απαγωγός. Τα χαρ-
τιά, τα αλουµινόχαρτα, τα τρυβλία Petri µε τα καρκι-
νογόνα συγκεντρώνονται σε πλαστική σακούλα και
καίγονται αργότερα σε κλίβανο. Σε περίπτωση επα-
φής µε την επιδερµίδα καθώς και στο τέλος της ερ-
γασίας συνιστάται πλύσιµο µε άφθονο νερό και
σαπούνι9,11. Λαµβανοµένου υπ’ όψιν του φαινοµένου
της συνέργειας δεν έχουν ορισθεί ανώτατα όρια
ασφαλείας για τα καρκινογόνα. 

Μερικά καρκινογόνα προκαλούν επίσης µεταλλά-
ξεις στα γενετικά κύτταρα και συγγενείς ανωµαλίες
στους απογόνους. Η εκτίµηση του επαγγελµατικού

κινδύνου εργαζοµένων µε καρκινογόνα, µεταλλαξι-
γόνα ή ραδιενεργά προϋποθέτει την παρακολούθησή
τους επί µακρόν για αρκετά ανθρωπο-έτη (= αριθµός
εργαζοµένων Χ έτη). Ο προτεινόµενος χρόνος παρα-
κολούθησης είναι συνήθως 30 έτη, για να συµπεριλη-
φθεί και η πιθανή λανθάνουσα περίοδος. Στη βάση
δεδοµένων CAREX (Carcinogen Exposure)20 περιλαµ-
βάνονται στοιχεία για επαγγελµατική έκθεση σε καρ-
κινογόνα. 

7. Τοξίνες αναπαραγωγης

Οι τοξίνες αναπαραγωγής (reprotoxins) (Πίνακας
6)18,23,24 επηρεάζουν την ικανότητα αναπαραγωγής και
των δύο φύλων. Όπως και για τα καρκινογόνα,
οµοίως και για τις τοξίνες αναπαραγωγής εάν δεν
αναφέρεται ότι µια ένωση προκαλεί πρόβληµα, απλά
µπορεί να µην έχει γίνει η σχετική µελέτη. Οι εµβρυο-
τοξίνες επηρεάζουν τη γονιµότητα, την κυοφορία, τη
γαλουχία, αλλά προκαλούν και βλάβες στο έµβρυο ή
το νεογνό. 

Σε περίπτωση έκθεσης εγκύου σε τοξίνες αναπα-
ραγωγής, τερατογόνα ή µεταλλαξιγόνα, ο πλακουν-
τιακός φραγµός αποδεικνύεται συχνά ανεπαρκής για
την προστασία του εµβρύου, επηρεάζεται η ανάπτυξη
ή προκαλούνται βλάβες και τελικά ο θάνατος του εµ-
βρύου. Οι τοξίνες αναπαραγωγής προκαλούν στει-
ρότητα στους άνδρες.

Α. ΓΡΗΓΟΡΑΤΟΥ

14

VOL. 59 • ΙSSUE 1, January - March 2014

Συνοπτικός πίνακας τοξινών αναπαραγωγής (reprotoxins)Πίνακας 6

Βενζόλιο C6H6

Τολουόλιο C6H5(CH3)

Ξυλόλια C6H4(CH3)2

Στυρόλιο C6H5 CH=CΗ2

∆ιχλωροβενζόλιο C6H4Cl2

Ανιλίνη C6H5 ΝΗ2

Φορµαλδεΰδη HCH=O

1,4διοξάνιο

Χλωροφόρµιο CHCl3

Τριχλωροαιθυλένιο Cl2C=CΗCl

Τετράχλωροαιθυλένιο Cl2C=CCl2

Ακρυλονιτρίλιο H2C=CH-CΝ

Βινυλοχλωρίδιο H2C=CHCl

Θαλιδοµίδη

Όζον Ο3

Μονοξείδιο του άνθρακα CO

∆ιοξείδιο του αζώτου ΝΟ2

Bόριο, Βορικό οξύ H3BO3

Pt, ενώσεις του λευκοχρύσου  (Pt)

Ενώσεις του υδραργύρου Hg

Cd, ενώσεις του καδµίου (Cd)

Ενώσεις του σεληνίου Se

Τh, ενώσεις του θαλλίου (Τh)

Te, ενώσεις του τελουρίου (Te)

Βe, ενώσεις του βηρυλλίου (Βe)

Pb , οργανικές ενώσεις του µολύβδου (Pb)

As, ενώσεις του αρσενικού (As)

Ενώσεις του χρωµίου Cr(VI)



8. Νανοσωµατίδια

Τα νανοσωµατίδια22 επιδρούν στην υγεία διαφορετικά
από τις κλασσικές χηµικές ενώσεις. Οι επιπτώσεις
από τη διασπορά νανοσωµατιδίων βρίσκονται υπό µε-
λέτη. Θα πρέπει µην έρχονται σε επαφή µε την επι-
δερµίδα, τους βλεννογόνους και τα µάτια. Γενικά όσο
δραστικότερο είναι ένα νανοσωµατίδιο, τόσο προσε-
κτικότερα να το χειριζόµαστε, σε χώρους αρνητικής
πίεσης.

8. Μεταλλικός υδράργυρος

Ειδική µέριµνα λαµβάνεται για τον µεταλλικό υδράρ-
γυρο4, το µόνο µέταλλο σε υγρή φάση που χρησιµο-
ποιείται στα θερµόµετρα. Οι ατµοί υδραργύρου είναι
τοξικοί και δρουν αθροιστικά. Εάν σπάσει ένα υδραρ-
γυρικό θερµόµετρο, σκορπίζονται σταγονίδια υδραρ-
γύρου, µερικά αόρατα στο γυµνό µάτι, που κρύβονται

σε µικρο-εσοχές του δαπέδου. Αποµακρύνονται µε
ηλεκτρική σκούπα µε ειδική σακούλα συλλογής, γιατί
οι ατµοί υδραργύρου διαχέονται από τις κοινές σα-
κούλες. Για την αδρανοποίηση του µεταλλικού
υδραργύρου σκορπίζεται λεπτή σκόνη ψευδαργύρου
ή κασσιτέρου και σχηµατίζονται τα αντίστοιχα αµαλ-
γάµατα. Ακολουθεί παρατεταµένος αερισµός του
χώρου.

Συµπεράσµατα

Η καταγραφή των ατυχηµάτων, καθώς και των παρα-
λίγο  ατυχηµάτων, προσφέρει τη δυνατότητα ανάλυ-
σης των προβληµάτων του εργαστηρίου, διόρθωσης
των ακολουθούµενων διαδικασιών και βελτίωσης των
συνθηκών εργασίας14. Η τήρηση των κανόνων ασφα-
λείας δεν είναι πολυτέλεια, αλλά καθήκον όλων µας
και έκφραση σεβασµού προς τους συναδέλφους µας.
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The article refers to the recommended laboratory techniques, procedures and guidelines that should
be followed to promote the safety of the personnel of clinical laboratories. The MSDS (Material Safety
Data Sheet) of a substance includes information on physical and chemical properties, on toxicity or
other health hazards and proposes the precautionary measures to eliminate the possibility of harm. Fol-
lowing recommendations for corrosive, explosive, flammable chemicals, organic solvents, organic per-
oxides and peroxide formers, compressed gases, metal azides and reprotoxins we reduce the possible
hazards. IARC (International Agency for Research on Cancer) evaluates the occupational exposure to
carcinogens and proposes extreme care when using them, only in a specially designed area of the lab-
oratory.
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chemicals, safety handling, clinical laboratory
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