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Υδράργυρος. Είναι ένα µέταλλο που οι αρχαίοι γνώριζαν πολύ 
καλά και τον είχαν σε µεγάλη υπόληψη. Ο υδράργυρος έχει 
αρκετές ονοµασίες.	  

 Υπάρχουν πολλοί µύθοι από το πώς πήρε ο υδράργυρος τα 
όνοµα του. Οι δύο κυριότεροι είναι : 	  

• Από το θεό Ερµή που στα αγγλικά 
είναι ΄’mercurius’’ κ ο υδράργυρος 
είναι 	  mercury ο οποίος συνδεόταν µε 
τους αλχηµιστές και το αστρολογικό 
του σύµβολο ήταν ένα από τα τρία 
στοιχεία της αλχηµείας.	  	  

• Λόγω της κινητικότητας του 
ονοµάστηκε και ‘’quicksilver’’, 
(ζωντανός άργυρος)	  	  . Η ταχύτητα και 

η κινητικότητα ήταν χαρακτηριστικά του θεού Ερµή , ο 
οποίος υπηρέτησε ως αγγελιοφόρος σε όλους τους άλλους 
θεούς και µοιράστηκε το όνοµα του µε τον πλησιέστερο 
πλανήτη στον Ήλιο.	  

 Ιδιότητες	  
Ο υδράργυρος είναι ένα βαρύ, αργυρόλευκο µέταλλο. Σε 
σύγκριση µε άλλα µέταλλα είναι σχετικά καλός αγωγός 
της θερµότητας, αλλά αρκετά καλός αγωγός του 
ηλεκτρισµού.  Έχει ατοµικό αριθµό 80 και ατοµικό βάρος 
200,59. Έχει θερµοκρασία τήξης 	  -‐38,87οC	  	  και 
θερµοκρασία βρασµού 356oC	  και είναι το µοναδικό 
µέταλλο που απαντάται σε υγρή κατάσταση,	  ωστόσο τα 
σπανιότατα µέταλλα καίσιο και γάλλιο µπορούν να είναι 
υγρά σε θερµοκρασία δωµατίου. Έχει εξαιρετικά χαµηλή 
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θερµοκρασία τήξης για ένα d-στοιχείο. Ανήκει στα 
στοιχεία µετάπτωσης , στον περιοδικό πίνακα. Είναι ένα 
ισχυρό δηλητήριο. Απαντάται στον οργανισµό σε πολύ 
µικρές ποσότητες. Όταν ανευρίσκεται σε µεγάλες 
ποσότητες επηρεάζει τον εγκέφαλο.	  

Το σηµερινό του σύµβολο του είναι ‘’Hg’’, προέρχεται 
από τη εκλατινισµένη ελληνική του ονοµασία 
‘’hydrargyrum ‘’  . Μία από τις πιο γνωστές χρήσεις του 
είναι αυτή στα θερµόµετρα λόγω της ιδιότητας του να 
διαστέλλεται εύκολα,	  αν και τώρα πια τα θερµόµετρα 
υδραργύρου έχουν αντικατασταθεί µε ηλεκτρονικά ή 
θερµόµετρα οινοπνεύµατος.	  

	  

Διαλύεται εύκολα σε νιτρικό οξύ, ενώ δεν προσβάλλεται 
από αραιό υδροχλωρικό και αραιό θειικό οξύ, όπως και 
από διαλύµατα καυστικών αλκαλίων. 	  

	  

Κυριότερο ορυκτό του υδραργύρου είναι 
το κιννάβαρι	  (	  HgS	  ) που χρησιµοποιήθηκε 
κατά το παρελθόν και ως ακριβό ερυθρό 
χρώµα (vermilion).	  

	  

	  

	  Το κιννάβαρι είχε πολλές χρήσεις στο παρελθόν:	  

	  	  

Στην αρχαιότητα  αναφέρεται ότι:	  
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•  Ο Παυσανίας λέει πως «στην Φελλόη της Αχαΐας 
υπήρχε άγαλµα του Διονύσου βαµµένο κόκκινο [τω 
Διονύσω δε υπό κινναβάρεως το άγαλµα εστίν 
επηνθισµένον]».	  

και ο ίδιος λέει πως «στην Φιγαλία της Αρκαδίας 
υπάρχει ναός του Διονύσου ο οποίος ονοµάζεται 
από τους ντόπιους ‘ακρατοφόρος’ . Το κάτω µέρος 
του λατρευτικού αγάλµατος δεν είναι ορατό εξ 
αιτίας των φύλλων δάφνης και των κισσών. Το 
ορατό µέρος είναι αλειµµένο µε κιννάβαρι για να 
έχει µια λάµψη. Λένε πως αυτό το βρίσκουν οι 
Ίβηρες µαζί µε το χρυσάφι.» Επίσης το κιννάβαρι 
χρησιµοποιούνταν για να βάψουν τα πλοία τους 
κόκκινα και για να κάνουν το ξύλο αδιάβροχο. 
Επιπλέον έχουν βρεθεί δείγµατα σε τάφους του 15ου 
αιώνα π.Χ. 	  

• Το κιννάβαρι χρονολογείται από το 500 π.Χ. και έχει 
βρεθεί σε τοποθεσία των Μάγια στο Περού, ενώ 
έχουν βρεθεί και προϊστορικά κρανία βαµµένα µε 
κιννάβαρι στην Ιταλία.	  

• Άλλες χρήσεις για το κιννάβαρι  περιλάµβαναν 
άλειµµα στα πόδια ώστε το άτοµο να περπατήσει 
στο νερό. 	  

• Τοποθετώντας το πάνω από το κούφωµα της πόρτας 
για να αποκρούσει τους κλέφτες.	  

• Συνδυάζοντας το µε χυµό βατόµουρο ώστε οι 
ηλικιωµένοι άντρες να γεννήσουν παιδιά. 	  	  
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Σπάνια βρίσκεται και ως ελεύθερος	  
υδράργυρος ("αυτοφυής")	  σε σχισµές και κοιλώµατα 
άλλων ορυκτών.	  Οι διαλυτές ενώσεις του είναι 
τοξικότατες. Εξαιρετικά πιο επικίνδυνες είναι 
οργανοϋδραργυρικές ενώσεις, όπως π.χ. ο 
διµεθυλοϋδράργυρος, (CH3)2Hg, που σε ελάχιστες 
ποσότητες µπορούν να απορροφηθούν από το δέρµα και 
να είναι θανατηφόρες. Οι ατµοί του ίδιου του µετάλλου, 
που παράγονται ακόµη και σε θερµοκρασία δωµατίου, 
είναι επίσης τοξικοί και απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή και 
καλός αερισµός κατά τη χρήση του. Οι ατµοί του είναι 
αόρατοι, αλλά επειδή απορροφούν στην υπεριώδη 
περιοχή του φάσµατος, η σκιά τους µπορεί να εµφανιστεί 
σε φθορίζον πέτασµα που φωτίζεται µε υπεριώδη 
ακτινοβολία.	  Κάτω από νερό ο υδράργυρος δεν εκλύει 
ατµούς και είναι σχετικά ασφαλής. Η συνεχής εργασία µε 
υδράργυρο χωρίς τα κατάλληλα µέσα προστασίας 
προκαλεί πονοκέφαλο, µαύρισµα των δοντιών και 
διαταραχές του νευρικού συστήµατος.	  	  

	  

 Παγκοσµίως παράγονται περίπου 1.500 τόνοι 
υδραργύρου τον χρόνο (στοιχεία 2007). Κυριότερες 
παραγωγοί χώρες: Κίνα, Κιργιστάν. Η Ισπανία κάνει τις 
µεγαλύτερες εξαγωγές υδραργύρου από αποθέµατα 
υδραργύρου που διαθέτει.	  

	  

Οι κατηγορίες του υδραργύρου:	  

	  

• Οργανικός υδράργυρος	  (Μεθυλυδράργυρος)	  	  
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• Στοιχειακός υδράργυρος	  	  

• Ανόργανος υδράργυρος	  

	  

	  

	  

	  

	  

Ιστορία υδραργύρου	  
Όπως αναφέραµε ο υδράργυρος είναι ένα στοιχείο που στην 
αρχαιότητα	  ήταν	  ευρέως	  γνωστό. Το χρησιµοποιούσαν στην 
καθηµερινή τους ζωή	  καθώς και στην ιατρική ως φάρµακο.	  

Στην αρχαία	  Κίνα η γραµµή	  ανάµεσα στην αλχηµεία και στη 
ιατρική δεν ήταν	  πάντα	  σαφής.	  Tο 2ο	  αιώνα	  επικεντρώθηκαν στη 
µελέτη του υδραργύρου	  δηλαδή σε µια αναζήτηση για το 
ελιξίριο της ζωής για να παρέχουν στον κόσµο	  µακροζωία η 
ακόµα και αθανασία. Ο εξέχων	  κινέζος	  αλχηµιστής Kο Hung,	  ο 
οποίος	  έζησε τον 4ο	  αιώνα,	  πίστευε ότι ο άνθρωπος είναι αυτό 
που τρώει και έτσι µε την κατανάλωση	  χρυσού θα µπορούσε να 
πετύχει την τελειότητα.	  Αλλά λόγω του ότι κάποιοι	  πιστοί	  
µπορεί να µην άντεχαν	  οικονοµικά την αγορά του πολύτιµου	  
µετάλλου	  πρότεινε τη χρήση του υδραργύρου ως υποκατάστατο.	  

Ο υδράργυρος είναι ένα από τα 7 µέταλλα της 
αλχηµείας.	  Μάλιστα	  ήταν ένα από τα 3 
σηµαντικότερα	  στοιχεία της αλχηµείας της 
Δύσης	  µαζί µε το άλας και το θείο. Οι 
αλχηµιστές χρησιµοποιούσαν το όνοµα 
‘’αζώθ’’. Το οποίο προέρχεται από το πρώτο 
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και το τελευταίο γράµµα τριών αλφαβήτων: του ελληνικού, του 
εβραϊκού και του λατινικού. Το όνοµα ‘’αζώθ’’ αποδίδει την 
εικόνα του σύµπαντος.	  Κύριος στόχος των αλχηµιστών ήταν η 
δηµιουργία της φιλοσοφικής	  λίθου, της οποίας	  κύριο συστατικό 
ήταν ο υδράργυρος. Σκοπός της φιλοσοφικής λίθου ήταν η 
µετάλλαξη των  µετάλλων σε χρυσό. Αυτό αναφέρεται σε πολλά 
ελληνικά κείµενα του 5ου αιώνα όπως στον κατάλογο του 
αλχηµιστή Στεφάνου ο οποίος ήταν γιατρός από την 
Αλεξάνδρεια.	  

	  Με το πέρασµα των χρόνων οι χρήσεις του υδραργύρου 
διαφοροποιήθηκαν.	  	  

Από τα πρώτα χρόνια που εµφανίστηκε το νόµισµα, γίνονταν 
παραχαράξεις νοµισµάτων. Τον µεσαίωνα οι παραχαράξεις 
γίνονταν µε τη βοήθεια του υδραργύρου. Οι παραχαράκτες 
έτριβαν πάνω σε ένα ασφράγιστο κοµµάτι αργύρου ή 
χάλκινου νοµίσµατος ένα µείγµα χρυσού και υδραργύρου 
που στη συνέχεια το θέρµαιναν για να εξατµιστεί ο 

υδράργυρος και να µείνει ένα στρώµα χρυσού. Έπειτα το 
µορφοποιούσαν µε την πλαστή µήτρα.	  

	  

	  

Ο υδράργυρος από το 1.500 ως σήµερα.. 	  	  
Στην εποχή πριν τα αντιβιοτικά τα σεξουαλικώς µεταδιδόµενα 
νοσήµατα ήταν θανατηφόρα. Κάποιοι ειδικοί 
πίστευαν ότι η σύφιλη ήταν το πιο σοβαρό ιατρικό 
πρόβληµα του πρώτου µισού του 16ου αιώνα. Ένας 
µεγάλος αριθµός των µελετών που ασχολούνταν µε 
τη σύφιλη εµφανίστηκαν για πρώτη φορά στο 
τέλος του 15ου αιώνα όταν το νόσηµα ήταν γνωστό 
ως γαλλική ασθένεια, ‘’morbus	  gallicius’’  και 
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‘’venera	  lues’’. Στην απεγνωσµένη αναζήτηση για µια θεραπεία 
ήταν σχεδόν αναπόφευκτο ότι διάφορες µορφές του υδραργύρου 
θα δοκιµάζονταν. Πράγµατι η θεραπεία φάνηκε να ωφέλησε 
ορισµένους ασθενείς. Παρόλο που δεν είναι σαφές αν ο 
υδράργυρος πραγµατικά θεράπευσε τη σύφιλη,	  η χρήση του 
υδραργύρου ως θεραπεία συνεχίστηκε ως τις αρχές του 20ου 
αιώνα. 	  

Την άνοιξη του 1644 ο επιστήµονας 
Torricelli σκέφτηκε ότι το νερό δεν 
ανυψώνεται επειδή τείνει να καλύψει το 
κενό που δηµιουργεί στο θάλαµο η 
λειτουργία της αντλίας, αλλά ωθείται από 
την ατµοσφαιρική πίεση. Για να ελέγξει 	  
ο ερευνητής την υπόθεσή του, 

χρησιµοποίησε το 1643 , αντί για θαλασσινό νερό, υδράργυρο, ο 
οποίος είναι σηµαντικά πυκνότερος , πάνω από 10 φορές , του 
ατµοσφαιρικού αέρα. Τα πειράµατα µε θαλασσινό νερό 
έδειχναν µεν κάποιες διαφοροποιήσεις , αλλά δεν θεωρούνταν 
επαρκείς για να επιβεβαιώσουν µια θεωρία. Ο Torricelli	  γέµισε 
ένα σωλήνα µήκους 1,80 µέτρα µε υδράργυρο, έκλεισε το 
στόµιο και το τοποθέτησε αντεστραµµένο σε µια δεξαµενή 
επίσης µε υδράργυρο. Όταν αφαίρεσε το πώµα, διαπίστωσε ότι 
ο υδράργυρος κατέβηκε λίγο στο σωλήνα, αλλά παρέµεινε σε 
ύψος 76 εκατοστών. Έτσι αυτό επιβεβαίωσε την υπόθεση του 
Torricelli.	  	  	  

Στον 17ο και 18ο αιώνα οι γιατροί, βοτανοθεραπευτές, έδιναν 
έµφαση στα ακριβά και πολύπλοκα γιατροσόφια µε υλικά όπως 
ο υδράργυρος και το αντιµόνιο. 	  

Το 1730 ο Ολλανδός ιατρός και χηµικός (Herman	  Boerhaave 
1665 – 1738) , στον οποίο πολλοί αποδίδουν την οριστική 
αποκοπή της χηµείας από την αλχηµεία , διακήρυξε ότι ‘’ Ο 
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υδράργυρος παραµένει υδράργυρος’’. Στο συµπέρασµα αυτό 
κατέληξε αφού είχε υποβάλει το στοιχείο σε ήπια θέρµανση για 
15 χρόνια και ακόµη σε θέρµανση µε κατακόρυφο ψυκτήρα για 
6 µήνες.	  

Το 1800 ο Ε. C.	  Howard παρασκεύασε κροτικό υδράργυρο και 
αναφέρει ότι οι εκρηκτικές του ιδιότητες είναι τόσο µεγάλες 
ώστε να µπορεί να χρησιµοποιηθεί ως εκρηκτικό υλικό. Ο 
κροτικός υδράργυρος χρησιµοποιήθηκε	  έπειτα ως 
πυροκροτητής.	  	  	  	  	  	  

Άλλη µια χρήση του υδραργύρου τον 17ο αιώνα ήταν στη 
βιοµηχανία καπέλων. Η βιοµηχανία εντοπίζεται στη Γαλλία και 
εισήχθη πιθανότατα στην Αγγλία γύρω στο 1830. Μια ιστορία 
που έχει µείνει στη βιοµηχανία καπέλων εξηγεί πως ο 
υδράργυρος άρχισε να χρησιµοποιείται στη παραγωγή καπέλων. 
Στη Τουρκία το τρίχωµα καµήλας χρησιµοποιούνταν ως υλικό 
για ύφασµα και διαπίστωσαν ότι η διαδικασία για τη δηµιουργία 
του υφάσµατος επιταχυνόταν αν οι τρίχες απορροφούσαν ούρα 
καµήλας. Λέγεται ότι στη Γαλλία οι εργάτες χρησιµοποιούσαν 
τα ούρα τους, αλλά ένας συγκεκριµένος εργάτης έµοιαζε να 
παράγει µιας ανώτερης ποιότητας ύφασµα. Το άτοµο αυτό 
λάµβανε µια θεραπεία κατά της σύφιλης που περιείχε 
υδράργυρο. Έτσι ένας συσχετισµός έγινε µεταξύ του 
υδραργύρου και της παραγωγής καλύτερης ποιότητας 
υφάσµατος. Τελικά η χρήση του νιτρικού υδραργύρου στα 
εργοστάσια παραγωγής υφασµάτων έγινε αρκετά διαδεδοµένη 
και είχε ως αποτέλεσµα οι δηλητηριάσεις από υδράργυρο να 
αυξηθούν. Οι µαζικές αυτές δηλητηριάσεις έγιναν γνωστές µε 
το όνοµα ασθένεια των πηλοποιών 
(καπελάδων). Αυτή η επαγγελµατική ασθένεια 
των πηλοποιών ενέπνευσε τον χαρακτήρα του 
‘’τρελού καπελά’’ (mad	  hatter	  ), στο γνωστό 
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µυθιστόρηµα ‘’ Η Αλίκη στη Χώρα των Θαυµάτων ‘’ (Alice’s	  
Adventures	  in	  Wonderland,	  1865	  ). Τα συµπτώµατα της νόσου 
αυτής είναι τυπικά συµπτώµατα µακροχρόνιας δηλητηρίασης 
από υδράργυρο.	  Τη 1η	   Δεκεµβρίου 1941 οι ΗΠΑ απαγόρευσαν 
τη χρήση υδραργύρου στην χώρα.	  

	  

Δηλητηριάσεις 	  
• Το 1942 καταγράφηκαν δυο θάνατοι γραµµατέων που 
εργάζονταν σε µια αποθήκη στο Κάλγκαρι του Καναδά, 
όπου υπήρχε µια πολύ µεγάλη ποσότητα ( 10 τόνοι) 
αποθηκευµένου διαιθυλουδραργύρου, που χρησίµευε για 
την καταπολέµηση ενός µύκητα, της ερυσίβης, που 
προσβάλλει τα σιτηρά. Σε πολλές αγροτικές περιοχές 
παρατηρήθηκαν θάνατοι πτηνών που έτρωγαν σπόρους 
κατεργασµένους µε το υδραργυρικό µυκητοκτόνο.	  

• Το 1971 – 1972 µια µεγάλη επιδηµία συνέβη στο Ιράκ 
στην οποία 6.503 άτοµα εισήχθησαν σε νοσοκοµεία και 
περίπου 500 πέθαναν. Σε µια καλοπροαίρετη ανθρώπινη 
απάντηση στην πείνα, πολλά έθνη είχαν στείλει σιτάρι 
που προεργαζόταν για φύτευση στο Ιράκ. Οι σπόροι είχαν 
υποβληθεί σε θεραπεία µε  µεθυλυδράργυρο για να 
αποτρέψουν τη µούχλα να αναπτυχθεί και για να 
διατηρηθεί η βιωσιµότητα των σπόρων. Οι σπόροι ήταν 
επίσης βαµµένοι κόκκινοι ως προειδοποίηση και έγιναν 
προσπάθειες να ενηµερώσουν τους ντόπιους για τους 
κινδύνους από την κατανάλωση των σπόρων προς σπορά 
κατευθείαν. Δυστυχώς, οι προειδοποιήσεις πάνω στις 
σακούλες ήταν στα ισπανικά µιας και πολλές 
προέρχονταν από το Μεξικό και το κρανίο µε τα 
σταυρωτά κόκαλα που αναγνωρίζεται από τους Δυτικούς 
ως δηλητήριο, δεν σήµαινε τίποτα για τους Ιρακινούς. 
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Στο πρόσωπο της λιµοκτονίας πολλές οικογένειες 
Ιρακινών άλεσαν τους σπόρους άµεσα σε αλεύρι, 
καταναλώνοντας το µολυσµένο ψωµί. Αν τα είχαν 
φυτέψει δεν  θα υπήρχε κανένας κίνδυνος µιας και στην 
επόµενη καλλιέργεια θα υπήρχε λίγος ή καθόλου 
µεθυλυδράργυρος.	  

• Κατά τη διάρκεια του 1970 και 1980, οι εργαζόµενοι του 
εργοστασίου  θερµοµέτρων Staco άρχισαν να 
παρατηρούν µια κοινή σειρά προβληµάτων υγείας όπως 
πονοκεφάλους, έλλειψη συντονισµού, αφαίµαξη κ.α. 
Κατά την έρευνα που ακολούθησε, υδράργυρος βρέθηκε 
στα σπίτια των εργαζοµένων, στα ρούχα και στα σπίτια 
τους αλλά στο σώµα και το δικό τους αλλά και των 
παιδιών τους. Αυτή ήταν η πρώτη φορά όπου παιδιά των 
εργαζοµένων φάνηκε να έχουν εκτεθεί και αυτά. Το 
εργοστάσιο έκλεισε το 1984. Μια αγωγή που ασκήθηκε η 
εταιρία διευθετήθηκε το Σεπτέµβριο του 1991. Η Staco 
πλήρωσε πρόστιµο $289.000 στην πόλη για δαπάνες που 
συνδέονται µε την εξιχνίαση του σταθµού καθαρισµού  
τη ς πόλης. 	  

• Τραγωδία µε υδράργυρο στο Ντάρµουθ 	  

Ο υδράργυρος προκάλεσε ένα τραγικό ατύχηµα στο 
Ανόβερο του New	  Hampshire  το 1997. Η ιστορία της 
καθηγήτριας χηµείας Karen	  E.	  Wetterhanh του κολλεγίου 
του Ντάρµουθ, έγινε πρωτοσέλιδο σε όλες τις εφηµερίδες 
της χώρας, όταν δηλητηριάστηκε από υδράργυρο και τις 
κόστισε τη ζωή της σε ηλικία 48 ετών. Η Wetterhanh, 
ειδικός στα τοξικά µέταλλα, δηλητηριάστηκε στο 
εργαστήριο της µε µερικές σταγόνες από τη σπάνια και 
άκρως τοξική ένωση διµεθυλουδραργύρου. Είναι ένα 
άχρωµο υγρό που χρησιµοποιείται σχεδόν αποκλειστικά 
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ως πρόσωπο αναφοράς σε ένα συγκεκριµένο είδος 
εξειδικευµένων χηµικών αναλύσεων. Σαν ειρωνεία της 
τύχης, η Wetterhanh ερευνούσε τις τοξικές ιδιότητες 
ενός άλλου µετάλλου, του καδµίου και χρησιµοποίησε 
απλώς την ένωση διµεθυλουδραργύρου ως σηµείο 
αναφοράς για τα όργανα της όταν δηλητηριάστηκε. Ενώ 
η τυχαία διαρροή του χηµικού έγινε τον Αύγουστο του 
1996 τα συµπτώµατα της δηλητηρίασης δεν 
διαπιστώθηκαν παρά µόνο έξι µήνες αργότερα, που η 
ασθένεια ήταν αναστρέψιµη. Η	  Wetterhanh έγινε 
ξαφνικά άρρωστη, τον Ιανουάριο το 1997 και εισήχθη 
στο νοσοκοµείο. Πολύ αργότερα έπεσε σε κώµα και 
πέθανε τον Ιούνιο. Ως αποτέλεσµα του θανάτου της ένα 
κίνηµα ξεκίνησε για την εξάλειψη της παραγωγής αυτής 
της ουσίας καθώς και της χρήσης της.	  

	  

• Δολοφονία Ναπολέοντα	  

Η ηγετική φυσιογνωµία της Γαλλικής επανάστασης 
Ναπολέων Μποναπάρτ σύµφωνα µε ειδικούς 
επιστήµονες και µελετητές, αντί για έναν φυσιολογικό 
θάνατο , δολοφονήθηκε το 1816. Ο Ναπολέων έπασχε 
από µια σοβαρή ασθένεια, οι γιατροί της εποχής του 
χορήγησαν µια θεραπεία µε βάση το βάριο. Ο 
δολοφόνος εκµεταλλεύτηκε τη κατάσταση αυτή του 
Ναπολέοντα για να τον δηλητηριάσει. Ο δολοφόνος 
είχε πρόσβαση στις προσωπικές αποθήκες τροφίµων 
του µεγάλου ηγεµόνα και έριχνε υδράργυρο κρυφά στο 
κρασί του. Ο οργανισµός του Ναπολέων δεν µπορούσε 
να αποβάλλει τα δηλητήριο, µε αποτέλεσµα µε τον 
καιρό όλο και να χειροτερεύει µέχρι που πέθανε , το 
1821.	  	  
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• Η ασθένεια Minamata ανακαλύφθηκε για πρώτη 
φορά στην πόλη της Minamata  στο νοµό Kumamoto, 
στην Ιαπωνία, το 1956. Προκλήθηκε από την 
απελευθέρωση  µεθυλυδραργύρου σε βιοµηχανικά 
απόβλητα από εργοστάσιο χηµικών της Chisso	  
Corporation, η οποία συνεχίστηκε από το 1932 - 
1968. Αυτή η εξαιρετικά τοξική χηµική ουσία  
ενσωµατώνεται σε οστρακοειδή και ψάρια στο 
κόλπο Minamata  και την Θάλασσα Shiranui, η 
κατανάλωση των οποίων από τον τοπικό πληθυσµό 
έχει ως αποτέλεσµα τη δηλητηρίαση από 
τον υδράργυρο. Ενώ οι θάνατοι 
γατιών, σκύλων, χοίρων, και  ανθρώπων 
συνεχίστηκαν για περισσότερα από 30 χρόνια, η 
κυβέρνηση και η εταιρεία έκανε ελάχιστα για την 
πρόληψη της ρύπανσης. 
Ως τον Μάρτιο του 
2001, 2.265 θύµατα είχαν αναγνωριστεί 
επίσηµα (1.784 εκ των οποίων είχε πεθάνει)  και πάνω 
από 10.000 είχαν λάβει οικονοµική αποζηµίωση από την 
Chisso.  Μέχρι το 2004, η Chisso Corporation 
είχε καταβάλει 86.000.000 δολάρια ως 
αποζηµίωση, και την ίδια χρόνια διατάχθηκε 
να καθαρίσει τη µόλυνσή του. Στις 29 
Μαρτίου 2010, επιτεύχθηκε 
διακανονισµός να αποζηµιώνουν, ακόµη πιστοποιηµένα 
θύµατα. 
Ένα δεύτερο κρούσµα της νόσου 
Minamata εµφανίστηκε στο νοµό Νιιγκάτα  το 
1965.Τόσο η αρχική ασθένεια 
Minamata και Νιιγκάτα ασθένεια 



	  
	  

	   15	  

Minamata θεωρούνται δύο από τις τέσσερις 
µεγάλες ασθένειες της ρύπανσης της Ιαπωνίας.	  
	  
	  

1956	  -‐	  1959	  

	  

Στις 21 Απριλίου 1956, ένα κορίτσι πέντε χρονών 
εξετάστηκε στο νοσοκοµείο του  εργοστασίου της Chisso 
Corporation στην Minamata της Ιαπωνίας, µια πόλη στη 
δυτική ακτή της νότιας νήσου Kyushu. Οι γιατροί 
µπερδεύτηκαν από τα συµπτώµατα της: δυσκολία στο 
βάδισµα, δυσκολία στην οµιλία και σπασµούς. Δύο 
ηµέρες αργότερα, και η αδερφή της άρχισε να 
παρουσιάζει τα ίδια συµπτώµατα και ήταν κι αυτή στο 
νοσοκοµείο. Η µητέρα των κοριτσιών ενηµέρωσε τους 
γιατρούς ότι η κόρη του γείτονά της αντιµετώπιζε 
παρόµοια προβλήµατα. Μετά από µια έρευνα από σπίτι 
σε σπίτι ανακαλύφθηκαν άλλοι οκτώ ασθενείς και 
µεταφέρθηκαν στο νοσοκοµείο. Στις  1η Μαΐου, ο 
διευθυντής του νοσοκοµείου δήλωσε στην τοπική 
Υπηρεσία Δηµόσιας Υγείας την ανακάλυψη µιας 
«επιδηµίας άγνωστης ασθένειας του κεντρικού νευρικού 
συστήµατος», που σηµατοδοτεί την επίσηµη ανακάλυψη 
της νόσου Minamata.  
Προκειµένου να διερευνηθεί η επιδηµία, η κυβέρνηση της 
πόλης και διάφοροι γιατροί ίδρυσαν την επιτροπής 
αντιµέτρων της παράξενης ασθένειας στο τέλος του 
Μαΐου του 1956. Λόγω του τοπικού χαρακτήρα της 
ασθένειας, υπήρχαν υποψίες ότι είναι µεταδοτική και ως 
ένα προληπτικό µέτρο οι ασθενείς αποµονώθηκαν και τα 
σπίτια τους απολυµάνθηκαν. Αν και η µετάδοση 
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αργότερα διαψεύθηκε, αυτή η αρχική αντίδραση 
συνέβαλε στον στιγµατισµό και τις διακρίσεις που 
βιώνουν τα θύµατα Minamata από την τοπική 
κοινότητα. Κατά τη διάρκεια των ερευνών της, η 
επιτροπή αποκάλυψε µε έκπληξη ανεπίσηµα στοιχεία της 
παράξενης συµπεριφοράς των γατών και άλλων άγριων 
ζώων  στις περιοχές γύρω από τα σπίτια των 
ασθενών. Από το 1950 και µετά, οι γάτες είχαν 
παρατηρηθεί  να έχουν σπασµούς, να τρελαίνονται και να 
πεθαίνουν. Οι ντόπιοι το ονόµασαν «ασθένεια χορού της  
γάτας", λόγω της ακανόνιστη κίνηση τους. Κοράκια είχε 
πέσει από τον ουρανό, τα φύκια πλέον δεν µεγάλωναν 
στο βυθό και τα ψάρια επέπλεαν νεκρά στην επιφάνεια 
της θάλασσας. Καθώς η έκταση της επιδηµίας ήταν 
κατανοητή, η επιτροπή κάλεσε τους ερευνητές από το 
Πανεπιστήµιο Κουµαµότο για να βοηθήσουν στην 
ερευνητική προσπάθεια. 
Η πανεπιστηµιακή ερευνητική οµάδα της  Κουµαµότο 
ιδρύθηκε στις 24 Αυγούστου 1956.Ερευνητές από την 
Ιατρική Σχολή άρχισαν να επισκέπτονται  τακτικά τη 
Minamata  και πήραν ασθενείς στο πανεπιστηµιακό 
νοσοκοµείο για αναλυτικές εξετάσεις. Μια πιο 
ολοκληρωµένη εικόνα από τα συµπτώµατα που 
παρουσίασαν οι ασθενείς ήταν σταδιακά ακάλυπτη. Η 
ασθένεια αναπτύσσεται χωρίς καµία προηγούµενη 
προειδοποίηση, µε τους ασθενείς να διαµαρτύρονται για 
απώλεια της αίσθησης και µούδιασµα στα χέρια και τα 
πόδια τους. Έφτασαν σε θέση να µην µπορούν να 
πιάσουν µικρά αντικείµενα ή να κουµπώσουν 
κουµπιά. Δεν µπορούσαν να τρέξουν ή να περπατήσουν 
χωρίς να σκοντάψουν, η φωνές τους άλλαξαν και πολλοί 
ασθενείς παραπονέθηκαν για δυσκολίες στην όραση, 



	  
	  

	   17	  

ακοή και την κατάποση. Σε γενικές γραµµές αυτά τα 
συµπτώµατα επιδεινώθηκαν και ακολούθησαν σοβαροί 
σπασµοί ,κώµα και τελικά ο θάνατος. Μέχρι τον 
Οκτώβριο του 1956, 40 ασθενείς είχαν ανακαλυφθεί, 14 
εκ των οποίων είχαν πεθάνει. Ένα ανησυχητικό ποσοστό 
θνησιµότητας το οποίο έφτανε το 36,7%.	  	  

Αναγνώριση του υδραργύρου	  

	  Μόλις η έρευνα εντόπισε ένα βαρύ µέταλλο ως την 
αιτιώδη ουσία, τα λύµατα από το εργοστάσιο της Chisso 
αµέσως προκάλεσαν  υποψίες ως προς την προέλευση. Οι 
δοκιµές της εταιρείας αποκάλυψαν ότι στα λύµατα τους 
περιλαµβάνονται πολλά βαρέα µέταλλα σε αρκετά υψηλές 
συγκεντρώσεις ώστε να επιφέρει σοβαρή υποβάθµιση του 
περιβάλλοντος, συµπεριλαµβανοµένων µόλυβδο, 
υδράργυρο, µαγγάνιο,  αρσενικό,  σελήνιο,  χαλκό και 
θάλλιο. Η αναγνώριση του δηλητηρίου που ήταν υπεύθυνο 
για την ασθένεια αποδείχθηκε εξαιρετικά δύσκολη και  
χρονοβόρα. Κατά τη διάρκεια των ετών 1957 και 1958, 
πολλές διαφορετικές θεωρίες έχουν προταθεί από 
διάφορους ερευνητές. Κατά την πρώτη, το µαγγάνιο 
θεωρήθηκε η αιτιώδης ουσία λόγω των υψηλών 
συγκεντρώσεων που βρέθηκαν στα ψάρια και στα όργανα 
των νεκρών. Το θάλλιο, το σελήνιο και πολλαπλές θεωρίες  
προτάθηκαν επίσης, αλλά δεν ήταν µέχρι το Μάρτιο του 
1958, όταν επισκέφτηκαν τη  βρετανίδα νευρολόγο 
McAlpine Ντάγκλας που πρότεινε ότι τα συµπτώµατα της 
Minamata µοιάζουν µε εκείνα των οργανικών 
δηλητηριάσεων  από υδράργυρο, και ότι η εστίαση της 
έρευνας έπρεπε να γίνει µε επίκεντρο τον υδράργυρο. 
Τον Φεβρουάριο του 1959, η κατανοµή του υδραργύρου 
στο κόλπο Minamata ερευνήθηκε. Τα αποτελέσµατα 
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συγκλόνισαν τους ερευνητές που συµµετείχαν. Μεγάλες 
ποσότητες υδραργύρου εντοπίστηκαν στα ψάρια, 
οστρακοειδή και τη λάσπη από τον κόλπο. Οι υψηλότερες 
συγκεντρώσεις βρέθηκαν στο κέντρο γύρω από το κανάλι 
λυµάτων στο εργοστάσιο της Chisso στο λιµάνι  Hyakken 
και µειωµένες στη θάλασσα, µε σαφή προσδιορισµό της 
µονάδας ως την πηγή της µόλυνσης. Η ρύπανση ήταν τόσο 
βαριά, όπου στις εκβολές του καναλιού των λυµάτων η 
τιµή   του υδραργύρου µετρήθηκε στα 2 kg ανά τόνο του 
ιζήµατος: ένα επίπεδο που θα ήταν οικονοµικά βιώσιµο 
στο ορυχείο. Πράγµατι, η Chisso είχε αργότερα ιδρύσει 
µια θυγατρική για να διεκδικήσουν και να πωλούν τον 
υδράργυρο που ανακτάται από την λάσπη.  
Δείγµατα µαλλιών ελήφθησαν από τα θύµατα της νόσου, 
αλλά και από τον πληθυσµό γενικά στην Minamata. Σε 
ασθενείς το µέγιστο επίπεδο υδραργύρου που είχε 
καταγραφεί  ήταν 705 ppm (µέρη ανά εκατοµµύριο), 
υποδηλώνοντας µια πολύ µεγάλη έκθεση και σε	  κατοίκους 
που δεν έµεναν µόνιµα	  στη Minamata το επίπεδο ήταν 191 
ppm. Αυτό σε σύγκριση µε το µέσο επίπεδο των 4 ppm για 
τους ανθρώπους που ζουν έξω από την περιοχή της 
Minamata.  
Στις 12 Νοεµβρίου 1959, το Υπουργείο Υποεπιτροπής 
τροφικής δηλητηρίασης Υγείας και Πρόνοιας της  
Minamata, δηµοσίευσε τα αποτελέσµατά της: 
"Η Ασθένεια Minamata είναι µια ασθένεια δηλητηρίασης 
που επηρεάζει κυρίως το κεντρικό νευρικό σύστηµα και 
προκαλείται από την κατανάλωση µεγάλων ποσοτήτων 
ψαριών και οστρακοειδών που ζουν στον κόλπο Minamata 
και τα περίχωρά της, ο κύριος αιτιολογικός παράγοντας 
είναι κάποιο είδος  οργανικών ενώσεων υδραργύρου."	  
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Ένας γνωστός φωτογράφος συγκίνησε όλο των κόσµο µε 
τις φωτογραφιές που έβγαλε από ενα κορίτσι θύµα της 
ασθένειας. Ακολουθεί άρθρο µε τις φωτογραφίες.	  

	  

Το 1971, ο Σµιθ µε τη σύζυγο του Aileen, επισκέφθηκαν την 
Ιαπωνία για τρίτη φορά όπου έµειναν στο µικρό ψαροχώρι της 
Minamata για περίπου 3 χρόνια. Εκεί κάλυψε φωτογραφικά το 
σκάνδαλο της δηλητηρίασης από υδράργυρο και τις επιπτώσεις 
του στους κατοίκους. Πηγή ρύπανσης αποτελούσαν τα 
κατάλοιπα της τοπικής χηµικής βιοµηχανίας Chisso που επί 
χρόνια µόλυνε µε τα απόβλητα της το νερό.	  

Το εργοστάσιο της Chisso	  
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Τον Ιανουάριο του 1972, αυτός και η γυναίκα του 
τραυµατίστηκαν	   κατά την διάρκεια συµπλοκής ανάµεσα στα 
θύµατα της δηλητηρίασης και υπαλλήλων του εργοστασίου στο 
Goi, ενώ οι τελευταίοι έδιωξαν µε τη βία τα θύµατα από την 
περιοχή ιδιοκτησίας του εργοστασίου. Ο Σµιθ επιβίωσε την 
συµπλοκή µε περιορισµένη όραση από το ένα µάτι εξαιτίας του 
βάναυσου χτυπήµατος που του επέφεραν οι υπάλληλοι του 
εργοστασίου κι αφού τον έσυραν κυριολεκτικά έξω από αυτό.	  

	  

Διαδηλωτές έξω από το εργοστάσιο της Chisso	  

	  
Οι φωτογραφίες που έφερε από την Μιναµάτα δεν αποτελούν 
µόνο ένα ακόµη κατηγορητήριο πολέµου αλλά και την σκληρή 
απόδειξη του ασύλληπτου ανθρώπινου πόνου που προκαλείται 
από την επεκτατική και κερδοσκοπική τάση των ανθρώπων και 
των εταιριών εις βάρος του περιβάλλοντος. Αυτή ήταν και η 
τελευταία µεγάλη του δουλειά και η οποία περιέχει τις πιο 
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συγκινητικές εικόνες. Οι φωτογραφίες για τη «Νόσο της 
Minamata» δηµοσιεύτηκαν στα Asahi	   Camera,	   Camera 35 και 
στο Life, σε ένα άρθρο µε τίτλο “Death	  Flow	  from	  a	  Pipe” («Ροή 

Θανάτου µέσα από Σωλήνα») καθώς και σε ένα βιβλίο µε τίτλο 
“Minamata”.	  

Tomoko	  Uemura	  in	  Her	  Bath – 1972 
 

Θεωρείται η η πιο γνωστή φωτογραφία  και η µεγαλύτερη δουλειά 
του Smith. Στην φωτογραφία απεικονίζεται η Ryoko	  Uemura που 
κρατά στην αγκαλιά της την κόρη της, µέσα σε ένα παραδοσιακό 
Ιαπωνικό λουτρό. Η Tomoko γεννήθηκε τυφλή, κωφάλαλη και 
παραµορφωµένη, θύµα της «Νόσου της Μιναµατα». Η Ryoko 
δέχτηκε να φωτογραφηθεί µε την κόρη της κατά την ιδιαίτερη 
στιγµή του µπάνιου, ώστε ο Smith να αποτυπώσει τις φρικτές 
επιπτώσεις της Νόσου στο µυαλό και το σώµα της Tomoko, 
στρέφοντας έτσι τα µάτια του κόσµου στα θύµατα και τα 
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δικαιώµατα τους. Είκοσι χρόνια µετά τον θάνατο της Tomoko και 
µετά από επιθυµία της οικογένειας της, η φωτογραφία 
αποσύρθηκε από περεταίρω εκδόσεις το 1997.	  

	  

To χέρι της Τοµόκο	  

Η αξία για τους ανθρώπους της Minamata και  το σηµαντικό 
ερέθισµα που έδωσε υπερ του κινήµατος για το περιβάλλον, 
αποτελούν την µεγαλύτερη κληρονοµιά που ο Smith άφησε 
στην ανθρωπότητα από την οποία αντλούσε και τα θέµατα του.	  
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      ΟΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ      
     	  
	  	  	  	  	  	  	  	  Υπάρχουν πολλά προϊόντα καθηµερινής χρήσης που 
περιέχουν υδράργυρο. Μπορεί να µην εµπεριέχουν ρίσκο για 
την υγεία αν χρησιµοποιηθούν µέχρι ενός σηµείου και στην 
συνέχεια εξουδετερωθούν. Αυτό είναι το σηµείο όπου πρέπει να 
είµαστε προσεκτικοί.	  	  	   	   	  	  

	   Τα παρακάτω προϊόντα µπορεί να περιέχουν υδράργυρο:
	   	   	   	   	  

• 	  	  	  Θερµόµετρα υδραργύρου (πυρετού και 
βάσης ,µαγειρικής ,εξωτερικά)	  Πολλοί από 
εµάς έχουµε σπάσει ένα θερµόµετρο(τα 
οποία µε οδηγία της Ε.Ε απαγορεύτηκαν 
την 1/1/2011) και έχουµε µαζέψει τις 
ασηµένιες µπαλίτσες είτε µε τα χέρια µας 
είτε µε την ηλεκτρική σκούπα και τις 

έχουµε πετάξει στα σκουπίδια. Φυσικά τότε δεν 
γνωρίζαµε ότι η εισπνοή υδραργύρου είναι χειρότερο από 
την κατάποση και αυτό γιατί οι ασηµένιες αυτές 
µπαλίτσες εξατµίζονται. Επειδή ο υδράργυρος δεν 
µαζεύεται εύκολα αλλά διασπάται σε µπαλίτσες 
µπορούµε να ρίξουµε λίγο θειάφι ή χώµα και µετά να τις 
τοποθετήσουµε σε µια πλαστική σακούλα και να την 
κλείσουµε όσο πιο ερµητικά γίνεται. Φυσικά το καλύτερο 
είναι να απορρίψουµε τον υδράργυρο σε σταθµούς 
συγκέντρωσης τοξικών αποβλήτων τούς οποίους πολλοί 
δήµοι δεν έχουν πια.	  

• Θερµοστάτες 	  
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• Λάµπες φθορισµού,	  ατµών υδραργύρου και 
ηλεκτρονικές (οικονοµικές).	  Οι οικολογικές λάµπες 
φθορισµού περιέχουν υδράργυρο όµως σε µικρότερη 
βέβαια ποσότητα και γι'	  αυτό δεν θα πρέπει να πετάγονται 
εφόσον καούν αλλά να απορρίπτονται σε ειδικούς κάδους 
απορριµµάτων γι'	  αυτό τον σκοπό. Τα  χιλιοστά του 
γραµµαρίου υδραργύρου στις οικολογικές λάµπες είναι 
4mg σε σχέση µε το θερµόµετρο που είναι 500mg .Οπότε 
εάν η λάµπα σπάσει και πέσει στο πάτωµα θα πρέπει να 
µαζευτεί αµέσως και να αποµακρυνθεί µε τον ίδιο τρόπο 
όπως το θερµόµετρο.	  

• 	  Μπαταρίες	  	   	   	   	   	   	   	   	  

• Διακόπτες ή αναµεταδότες	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	   	   	   	   	   	  	  

	  

Άλλες εφαρµογές του υδραργύρου είναι: 	  

• Υλικό καθόδου κατά την ηλεκτρολυτική παραγωγή 
χλωρίου και NaOH σε βιοµηχανική κλίµακα.	  

• Για την παραλαβή ευγενών µετάλλων από ορυκτά και 
άµµο.  	  

• Μυκητοκτόκτονα	  

•  Λυχνίες υδραργύρου.	  	   	   	   	   	  

• Ηλεκτρικές συσκευές.	  	   	   	  

• Επιστηµονικά όργανα.(βαρόµετρα θερµόµετρα.	  

• Οδοντιατρική (µε µορφή αµαγαλµατων µε Sn και Zn ως 
υλικό σφραγισµάτων δοντιών)                                  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  
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• Στην µεταλλουργία χρυσού και αργυρού	  (στην µεταλλική 
του κατάσταση)	  	   	   	   	   	  

• Ως καταλύτης σε πολλές οργανικές αντιδράσεις.	  

• Στις αντλίες κενού.	  	  	   	   	   	   	   	  

• Στα εµβόλια	  (βρίσκεται ως συντηρητικό χωρίς οι γονείς να 
το γνωρίζουν, ενώ παράλληλα, ο κάθε παιδίατρος τούς 
διαβεβαιώνει ότι ο κατά πολύ περισσότερο τοξικός 
υδράργυρος που βρίσκεται εκεί,	  δεν δηµιουργεί 
πρόβληµα.)        
          
                                             
Ειδικότερα:	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  	  

	  	  	   	  

1.Ο µεταλλικός υδράργυρος χρησιµοποιείται σε διάφορα 
οικιακά προϊόντα, όπως τα βαρόµετρα , τα θερµόµετρα 
και τις ηλεκτρικές λάµπες φθορισµού.    
 	   	   	   	   	   	  

2.Ο χλωριούχος µονοσθενής υδράργυρος χρησιµοποιείται 
στην ιατρική ως διουρητικό και καθαρκτικό.  	  

	   	   	   	   	   	  

3.Ο χλωριούχος δισθενής υδράργυρος(διαβρωτική άχνη 
υδράργυρου που σχηµατίζει λευκούς , διαλυτούς στο νερό 
και πολύ δηλητηριώδεις κρυστάλλους) χρησιµοποιείται 
ως αντισηπτικό για την παρασκευή υδραργυρικών 
παραγωγών , για την διατήρηση του ξύλου καθώς και 
στην ηλεκτρολογία.       
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4. Ο ιωδιούχος υδράργυρος (ο οποίος εµφανίζεται µε δυο 
διαφορετικά χρώµατα, το ερυθρό και το κίτρινο , µε το 
πρώτο να είναι πιο κοινό και να µετατρέπεται σε κίτρινο 
µε θέρµανση ,µια συµπεριφορά αξιοποιείται στις 
βιοµηχανίες για την ρύθµιση της θερµοκρασίας των 
µετάλλων που υποβάλλονται σε θέρµανση) 
χρησιµοποιείται και στην παρασκευή του αντιδραστηρίου 
του Νεσλερ, µε το οποίο ανιχνεύονται και τα ελάχιστα 
ίχνη αµµωνίας στο νερό.      
         	  
	   	   	  

5.Το πυροκροτικό άλας του υδραργύρου (το οποίο 
παρασκευάζεται εύκολα µε προσθήκη αιθυλικής 
αλκοόλης σε θερµό διάλυµα νιτρικού υδραργύρου, οπότε 
κρυσταλλώνεται σε λευκοκίτρινα βαλονίδια τα οποία µε 
κρούση διασπώνται βίαια) χρησιµοποιείται στην 
παραγωγή εκρηκτικών µειγµάτων.    
          
          
   Γενικότερα:	  	  	  	   	   	   	  

	  

	  	  	  	  	  Αρχικά αυτό το µόριο βρέθηκε στην ατµόσφαιρα, λόγο 
των ανθρώπινων δραστηριοτήτων, κυρίως µονάδων 
άνθρακα, από µονάδες αποτέφρωσης, βιοµηχανίας 
τσιµέντου και την εξόρυξη χρυσού . Μεταξύ 1860 και 
1910, την εποχή που επικρατούσε ο πυρετός του χρυσού 
στην ΗΠΑ, οι ανθρακωρύχοι χρησιµοποιούσαν τον 
υδράργυρο για την συγχώνευση πολυτίµων µετάλλων, µια 
διαδικασία που ακόµα χρησιµοποιούν παράνοµα στα 
ποτάµια της λεκάνης του Αµαζονίου.      	   	   	   	  
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	  	  	  	  	  	  	  	  Επίσης από την δεκαετία του 1950 και µετά 
κατασκευάστηκαν και θερµοηλεκτρικοί σταθµοί 
βασισµένοι στην χρήση του υδράργυρου αντί νερού,	  τα 
κυριότερα πλεονεκτήµατα των οποίων οφείλονταν στην 
υψηλότερη θερµοκρασία λειτουργίας µε τις ίδιες πιέσεις 
και στην δυνατότητα να αναληφθεί µε την µορφή ατµού 
όλη η λανθάνουσα θερµότητα των ατµών του υδραργύρου 
κατά την έξοδο τούς από τούς στροβίλους. Οι σταθµοί 
αυτοί έχουν πολύ καλύτερη εφαρµογή µε την 
χρησιµοποίηση της πυρηνικής ενέργειας, ειδικά του 
ισότοπου 204Hg, το χαρακτηρίζεται από χαµηλή µερική 
απορρόφηση.        
   	  

	   	   	   	   	   	  

Η ατµόσφαιρα διευκολύνει την είσοδο του υδράργυρου στην 
τροφική αλυσίδα	  :	   	   	   	   	   	   	  
	   	   	   	   	   	  	   	   	   	   	   Οι 
άνθρωποι  απελευθερώνουν χιλιάδες τόνους 
ατµοποιηµένου υδραργύρου στην ατµόσφαιρα κάθε 
χρόνο. Αυτός παραµένει στα ανώτερα στρώµατα της για 
πολύ καιρό, ώσπου να µεταβληθεί σε µια άλλη µορφή 
οξειδωµένου υδράργυρου, που πέφτει πλέον από την 
ατµόσφαιρα και απορροφάται από τα θαλάσσια 
οικοσυστήµατα, µε τελική κατάληξη την είσοδο του στην 
τροφική αλυσίδα. Αυτό είναι το συµπέρασµα µιας νέας 
έρευνας αµερικανών ερευνητών, που προκαλεί ανησυχία 
µε δεδοµένο ότι ο υδράργυρος αποτελεί πηγή διαφόρων 
προβληµάτων για την δηµόσια υγεία.  	  

 Η ανώτερη τροπόσφαιρα και η κατώτερη 
στρατόσφαιρα µεταµορφώνουν σταδιακά τον υδράργυρο 
σε µια χηµική µορφή που εύκολα απορροφάται από τις 
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θάλασσες και τελικά καταλήγει στις τροφές . Δηλαδή 
µόλις η χηµική µεταµόρφωση λάβει χώρα, ο οξειδωµένος 
υδράργυρος άµεσα καταπίπτει από την ατµόσφαιρα και, 
µέσω της βροχής, είτε των καθοδικών ρευµάτων του 
αέρα, καταλήγει στην επιφάνεια της Γης και κυρίως στις 
θάλασσες του πλανήτη. Τότε, ο οξειδωµένος υδράργυρος 
µετατρέπεται µέσω πολυπληθών βακτηρίων σε µια νέα 
µεθυλική	  µορφή, µε την οποία πλέον µπορεί να εισέρθει 
στην τροφική αλυσίδα και, τελικά, στον οργανισµό των 
ανθρώπων, οι οποίοι θα φάνε ψάρια µολυσµένα µε 
υδράργυρο. Οι επιστήµονες διευκρίνισαν ότι ο 
υδράργυρος µπορεί να «ταξιδέψει» χιλιάδες χιλιόµετρα 
µέσω του αέρα και να εναποτεθεί πολύ µακρύτερα από 
εκεί όπου αρχικά είχε συσσωρευτεί στην ανώτερη 
ατµόσφαιρα.	  

	  	  	  	  	  	  Μερικές ανθρώπινες δραστηριότητες	  απελευθερώνουν 
υδράργυρο στην ατµόσφαιρα. Αυτές είναι: η καύση 
ορυκτών καυσίµων, η εξόρυξη µετάλλων όπως ο χρυσός 
και το ασήµι, καθώς και διαφορές βιοµηχανικές 
διαδικασίες.	   Εκτιµάται ότι χρειάζονται περίπου 2.000 
χρόνια	  ώσπου ο υδράργυρος που έχει απελευθερωθεί στην 
ατµόσφαιρα να κάνει το κύκλο του στη φύση και να 
ενσωµατωθεί ξανά στα πετρώµατα και τα ορυκτά.	  
Μεγάλο πρόβληµα από πλευράς δηµόσιας υγείας 
αποτελούν τα άχρηστα θερµόµετρα και µπαταριές που 
περιέχουν υδράργυρο και καταλήγουν στις χωµατερές.	  	  
Άλλες έρευνες υποστηρίζουν ότι ο υδράργυρος µπορεί να 
ελευθερωθεί στην ατµόσφαιρα από την εξάτµιση 
ποσότητας υδράργυρου που έχει χυθεί, την αποτέφρωση 
προϊόντων που περιέχουν υδράργυρο ή αφήνοντας 
προϊόντα που περιέχουν υδράργυρο στις χωµατερές .	  
Επίσης, γεννήτριες που καίνε κάρβουνο ελευθερώνουν 
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υδράργυρο. Απ'	  τον αέρα ο υδράργυρος µπορεί να πέσει 
στις λίµνες και στους ποταµούς µε καθίζηση .Οι 
κυριότερες παραγωγοί χώρες είναι η Κίνα, Κιργιστάν, 
Ισπανία,	  Ιταλία, Ρωσία και ΗΠΑ.   	  

	  	  	  	  	  	  	  	  Ο υδράργυρος δεν βρίσκεται φυσικά στα τρόφιµα, 
αλλά µπορεί να εµφανιστεί στα τρόφιµα δεδοµένου ότι 
µπορεί να διαδοθεί µέσω της τροφικής αλυσίδας από τούς 
µικρότερους οργανισµούς που καταναλώνονται από τούς 
ανθρώπους π.χ. µέσω των ψαριών.	  Οι συγκεντρώσεις 
υδραργύρου στα ψάρια συνήθως υπερβαίνουν κατά πολύ 
τις συγκεντρώσεις του νερού όπου ζουν.	  Το κρέας µπορεί 
επίσης να περιέχει ιδιαίτερα σηµαντικές ποσότητες 
υδραργύρου,	  ειδικά αν έχει προηγηθεί περιβαλλοντική 
µόλυνση των χωραφιών.	  Ο υδράργυρος δεν βρίσκεται 
συνήθως στα φυτικά προϊόντα,	  αλλά µπορεί να εισαχθεί 
στον ανθρώπινο οργανισµό µέσω λαχανικών και άλλων 
καλλιεργήσιµων προϊόντων, όταν εφαρµόζονται στην 
γεωργία ψεκασµοί µε υδράργυρο.	   	   	   	   	  

	   Υψηλές συγκεντρώσεις HgO βρίσκονται σε ορισµένα 
ψάρια, καθώς και στο υλικό που χρησιµοποιείται για τα 
σφραγίσµατα των δοντιών.	  Συχνά τοξικά φαινόµενα 
παρατηρούνται σε οδοντοτεχνίτες, όπως επίσης ο 
υδράργυρος είναι πιθανό να αφαιρεθεί και από τα εµβόλια 
(την αρχή έκανε η Καλιφόρνια.)     
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Ο ΚΥΚΛΟΣ ΤΟΥ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ	  
    Μέσω των φυσικών και των ανθρωπογενών πηγών ο 
υδράργυρος εισέρχεται στο περιβάλλον, όπου συµµετέχει σε µια 
σειρά πολύπλοκων βιογεωχηµικών διεργασιών, που ρυθµίζουν 
την κατανοµή του στοιχείου µεταξύ των διαφορετικών, 
ανόργανων-οργανικών, διαλυτών- αδιάλυτων, µορφών του. 	  

Σύµφωνα µε τους Pirrone και Mason	  (2009), εκτιµάται ότι κάθε 
χρόνο απελευθερώνονται στην ατµόσφαιρα περίπου 8.116 Mg 
υδραργύρου. Από αυτά, τα 2.909 Mg προέρχονται από 
ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Η καύση ορυκτών καυσίµων, 
αποτελώντας τη ρυπογόνο δραστηριότητα που συµβάλλει 
περισσότερο στην αύξηση των επιπέδων του υδραργύρου στην 
ατµόσφαιρα, συµµετέχει µε 1.422 Mg κατ’ έτος. Η Κίνα και η	  
Ινδία κρατούν τα πρωτεία στην παραγωγή υδραργύρου µέσω 
αυτής της δραστηριότητας (62 %) και ακολουθούν η Ευρώπη 
και οι ΗΠΑ (23%). Από τα 5.207 Mg που εκπέµπονται µέσω 
φυσικών διεργασιών (π.χ. ηφαιστειακή και υδροθερµική 



	  
	  

	   31	  

δραστηριότητα, δασικές πυρκαγιές, εξάτµιση, διάβρωση 
πετρωµάτων), η µεγαλύτερη ποσότητα προέρχεται από τους 
ωκεανούς (2.682 Mg) και την καύση της βιοµάζας. Ωστόσο, 
αξίζει να σηµειωθεί, ότι περίπου τα δύο τρίτα του υδραργύρου 
που εκπέµπεται µέσω των φυσικών διεργασιών έχει ουσιαστικά 
ανθρωπογενή προέλευση, αφού πρόκειται για υδράργυρο που 
έχει προηγουµένως αποτεθεί από βιοµηχανικές χρήσεις. 	  

Στην ατµόσφαιρα, ο υδράργυρος εισέρχεται υπό στοιχειακή 
µορφή, που είναι και η επικρατούσα στον αέρα µορφή του µε 
ποσοστό που φτάνει το 95%- (Hg(0)), καθώς και υπό ανόργανη 
(Hg(II)) ή σωµατιδιακή µορφή (Hg(P)) . Η χηµική µορφή παίζει 
καθοριστικό ρόλο στην περαιτέρω ‘κίνηση’ του υδραργύρου, 
όπως φαίνεται και από όσα παρατίθενται στη συνέχεια. Η 
ανόργανη και η σωµατιδιακή µορφή είναι περισσότερο 
υδατοδιαλυτές, µε αποτέλεσµα να παραµένουν στην 
ατµόσφαιρα για µικρό χρονικό διάστηµα (ηµέρες-εβδοµάδες) 
και να αποτίθενται, συνήθως, σχετικά κοντά στην περιοχή 
εκποµπής τους. Μέσω της υγρής (βροχόπτωση, χιόνι) και 
ξηρής απόθεσης, ο υδράργυρος καταλήγει είτε απευθείας στην 
επιφάνεια της θάλασσας είτε στα εδαφικά και υδατικά 
οικοσυστήµατα της χέρσου, όπου και πάλι αργά ή γρήγορα 
καταλήγει στη θάλασσα µεταφερόµενος µέσω των ποταµών, της 
απόπλυσης της χέρσου, των υπόγειων υδάτων και της παράκτιας 
διάβρωσης. Αντίθετα, ο Hg(0) παραµένει για µεγαλύτερα 
χρονικά διαστήµατα στην ατµόσφαιρα (της τάξης του 0,5-1 
χρόνου) πριν εισέλθει στα υπόλοιπα στάδια του κύκλου και 
διασπείρεται (µοριακή και τυρβώδης διάχυση, οριζόντια και 
κατακόρυφη µεταφορά) σε µεγάλες αποστάσεις. 
Χαρακτηριστικό παράδειγµα είναι η παρουσία υδραργύρου 
στην Αρκτική, σε µια περιοχή δηλ. στην οποία δε θα περίµενε 
κανείς να υπάρχει τέτοιο πρόβληµα ρύπανσης.	  



	  
	  

	   32	  

Σηµαντικό ρόλο διαδραµατίζουν και οι αντιδράσεις µετατροπής 
από τη µια µορφή στην άλλη, όπως είναι η οξείδωση του Hg(0) 
σε Hg(2+) που έχει ως αποτέλεσµα την ταχύτερη αποµάκρυνση 
του υδραργύρου εξαιτίας των  όσων αναφέρθηκαν παραπάνω. 
Βέβαια, όπως όλες οι ατµοσφαιρικές διεργασίες, έτσι και η 
µετατροπή του στοιχειακού υδραργύρου σε ανόργανο, αποτελεί 
µια πολύπλοκη διαδικασία, το µεγαλύτερο µέρος της οποίας 
αποτελεί µυστήριο ακόµα για τους επιστήµονες. Ορισµένοι από 
τους παράγοντες που τη ρυθµίζουν είναι η παρουσία του 
όζοντος, του διοξειδίου του θείου, καθώς και των 
συσσωρευµένων ανθρακούχων σωµατιδίων που σχηµατίζονται 
από ατελή καύση και παραµένουν κοντά στο σηµείο καύσης 
χωρίς να παρασυρθούν στα απαέρια. 	  

Η συµβολή των ποταµών στην επιβάρυνση των θαλασσών 
(αλλά και των υδάτινων µαζών γενικότερα) µε υδράργυρο 
θεωρείται καθοριστική και εξαρτάται τόσο από την παρουσία 
αποθέσεων στη λεκάνη απορροής, όσο και από τη διέλευση του 
ποταµού από αστικά ή βιοµηχανικά κέντρα. Οι εκβολές δρουν 
ως φίλτρα του διερχόµενου νερού παγιδεύοντας µέρος του 
υδραργύρου µέσω της προσρόφησης αυτού στη σωµατιδιακή 
ύλη, η οποία στη συνέχεια καθιζάνει στον πυθµένα. Από τη 
στιγµή που θα φτάσει ο υδράργυρος στη θάλασσα, η µετέπειτα 
τύχη του εξαρτάται από µια σειρά διεργασιών: τη διάλυση, τη 
διασπορά, την καταβύθιση, την προσρόφηση και την 
απορρόφηση. 	  

Η διάλυση και η διασπορά είναι φυσικές διεργασίες που 
λαµβάνουν χώρα όταν τα βαρέα µέταλλα εισέρχονται στο 
θαλασσινό νερό και διαλύονται σε αυτό, ενώ ταυτόχρονα, λόγω 
των ρευµάτων και της διάχυσης, µεταφέρονται σε µεγάλες 
αποστάσεις. Σε σηµαντικό ποσοστό, ο Hg προσροφάται στη 
σωµατιδιακή ύλη, καθιζάνει και εναποτίθεται στο ίζηµα. Με την 
πάροδο του χρόνου υφίσταται ανάµιξη ή επαναιώρηση του 



	  
	  

	   33	  

ιζήµατος από τα ρεύµατα και τους βενθικούς οργανισµούς, 
µερική αποδόµηση της οργανικής ύλης από τους 
µικροοργανισµούς, διάλυση και επανακαθίζησή του. 	  

Η σηµαντικότερη, από τοξικολογική άποψη, διεργασία που 
λαµβάνει χώρα στους υδάτινους αποδέκτες είναι η µεθυλίωση 
και, η αντίστροφή της διαδικασία, η αποµεθυλίωση. Υπό 
ανοξικές συνθήκες ως επί το πλείστον (δηλ. υπό συνθήκες 
έλλειψης οξυγόνου), συγκεκριµένα είδη βακτηρίων που 
βρίσκονται κυρίως στο έδαφος και στα θαλάσσια-ποτάµια-
λιµναία ιζήµατα ‘αναλαµβάνουν’ τη µετατροπή του ανόργανου 
υδραργύρου σε µεθυλοϋδράργυρο, µια ιδιαιτέρως τοξική ένωση 
που, όντας λιποδιαλυτή, έχει την ικανότητα να διαπερνά τις 
βιολογικές µεµβράνες και να συσσωρεύεται στα κύτταρα 
συµπλεκόµενο µε απαραίτητες πρωτεΐνες, ένζυµα και 
νουκλεϊνικά οξέα. Πολλοί είναι οι παράγοντες που επηρεάζουν 
τη µεθυλίωση: η διαθεσιµότητα ανόργανου υδραργύρου (Hg2+), 
η συγκέντρωση του οξυγόνου, το pH, το δυναµικό 
οξειδοαναγωγής, η παρουσία θειικών και θειούχων αλάτων, ο 
τύπος και η συγκέντρωση των ανόργανων και οργανικών 
συµπλοκοποιητών, η αλκαλικότητα και η οργανική ύλη. 	  
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Εκτός από τη βιοσυσσώρευση, οι ποσότητες των τοξικών 
µορφών του υδραργύρου υπόκεινται σε βιοµεγέθυνση καθώς 

διέρχονται µέσω της τροφικής αλυσίδας, µε αποτέλεσµα οι 
ανώτεροι θηρευτές, µεταξύ των οποίων και ο άνθρωπος, να 
λαµβάνουν σηµαντικά αυξηµένες συγκεντρώσεις υδραργύρου. 
Η τοξική δράση του υδραργύρου δεν εξαρτάται όµως µόνο από 
τη χηµική µορφή, αλλά και από άλλες παραµέτρους, όπως:	  

• Τα χαρακτηριστικά του οργανισµού, όπως το είδος, τα 
στάδια εξέλιξης, την ηλικία, το µέγεθος, το φύλο, τη 
διατροφή.	  

• Τους φυσικοχηµικούς παράγοντες που επηρεάζουν τη 
φυσιολογία των οργανισµών και τη µορφή του µετάλλου, 
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όπως η θερµοκρασία, η αλατότητα, το pH, το διαλυµένο 
οξυγόνο, η ένταση του φωτός.	  

• Την παρουσία άλλων µετάλλων που έχουν συνεργαστική ή 
ανταγωνιστική δράση.	  

Όπως είναι αναµενόµενο, όσο ψηλότερα βρίσκεται ένα ψάρι 
στην τροφική αλυσίδα τόσο µεγαλύτερη συγκέντρωση 
υδραργύρου αναµένεται να έχει. Χαρακτηριστικά παραδείγµατα 
τέτοιων ψαριών είναι ο τόνος, ο ξιφίας, ο καρχαρίας και το 
είδος κολιού Scomberomorus	   cavalla	   (king	  mackerel). Επίσης, 
οι ποσότητες υδραργύρου αυξάνονται µε την ηλικία λόγω της 
βιοσυσσώρευσης. Αυτό συµβαίνει, γιατί καθώς τα ψάρια 
διέρχονται από τα διάφορα στάδια του κύκλου της ζωής τους, 
αλλάζει η ποιοτική και ποσοτική σύνθεση στης διατροφής τους, 
ενώ ταυτόχρονα συνεχίζουν να δέχονται µεγαλύτερες ποσότητες 
υδραργύρου από αυτές που µπορεί ο οργανισµός τους να 
εξαλείψει. Με την αύξηση του µεγέθους, τα ψάρια 
τοποθετούνται ολοένα και ψηλότερα στην τροφική αλυσίδα, 
ενώ αυξάνονται και οι ποσότητες µικρότερων ψαριών που 
καταναλώνουν. Έτσι, µεγαλύτερες συγκεντρώσεις υδραργύρου 
συναντώνται συνήθως σε µεγαλύτερης ηλικίας ψάρια απ’ ότι 
στα νεαρότερα του ίδιου είδους. Όµως η τροφή δεν είναι η µόνη 
πηγή υδραργύρου για τα ψάρια, αφού επιπλέον ποσότητες 
εισέρχονται στο σώµα τους λόγω της ροής του νερού διαµέσου 
των βραγχίων κατά την κολύµβηση. 	  

Ιδιαίτερο ενδιαφέρον προκαλεί η ύπαρξη ασφαλιστικών 
δικλείδων για ορισµένα θαλάσσια είδη που εκτίθενται σε 
ρύπανση υδραργύρου. Χαρακτηριστικό παράδειγµα αποτελεί η 
περίπτωση των πτηνών που αλλάζουν περιοδικά τα φτερά τους 
και η παρουσία του σεληνίου (Se) που προσφέρει στα θαλάσσια 
θηλαστικά ένα είδος µηχανισµού αποτοξίνωσης από τον 
υδράργυρο. 	  
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Ο υδράργυρος και οι ενώσεις του έχουν αποδεδειγµένα 
ιδιαίτερα τοξική δράση για τον άνθρωπο, την πανίδα και τη 
χλωρίδα. Η έκθεση σε υψηλές δόσεις µπορεί να αποβεί 
θανατηφόρα για τον άνθρωπο, ενώ ακόµα και σχετικά µικρές 
δόσεις µπορούν να προκληθούν σοβαρές βλάβες στο νευρικό 
σύστηµα, συνδέονται δε µε πιθανές δυσµενείς επιπτώσεις στο 
καρδιοαγγειακό, ανοσοποιητικό και αναπαραγωγικό σύστηµα. 
Ο άνθρωπος λαµβάνει υδράργυρο, κυρίως, µέσω της 
κατανάλωσης ψαριών και θαλασσινών, ενώ δευτερευόντως 
µέσω της εισπνοής, µέσω έκθεσης λόγω διαρροών (π.χ. σπάσιµο 
θερµοµέτρων υδραργύρου), επαγγέλµατος, γειτνίασης του 
τόπου διαµονής µε εγκαταστάσεις που απελευθερώνουν 
υδράργυρο, έκθεση σε χρώµατα, µικροβιοκτόνα ή µυκητοκτόνα 
που περιέχουν υδράργυρο, χρήση σαπουνιών, καλλυντικών και, 
γενικότερα, ουσιών που εφαρµόζονται απευθείας στο δέρµα. 	  

Όλοι οι άνθρωποι εκτίθενται σε χαµηλές ποσότητες 
υδραργύρου, κάτι αναµενόµενο αφού αποτελεί, ούτως ή άλλως, 
φυσικό συστατικό του περιβάλλοντός µας. Οι παράγοντες που 
καθορίζουν την εµφάνιση ή µη δυσµενών επιπτώσεων στην 
υγεία, καθώς και τη σοβαρότητα αυτών είναι: η δόση, η ηλικία 
ή στάδιο ανάπτυξης, η διάρκεια της έκθεσης, ο τρόπος έκθεσης 
–εισπνοή, κατάποση, δερµατική επαφή. 	  

Συγκεκριµένες οµάδες του πληθυσµού εµφανίζουν µεγαλύτερη 
ευαισθησία στο µεθυλοϋδράργυρο είναι:	  

• Τα έµβρυα, τα νεογέννητα και τα µικρά παιδιά. Εκτός από 
την έκθεση κατά την κύηση, τα νεογνά µπορεί να 
επιβαρυνθούν µέσω του µητρικού γάλατος. 
Χαρακτηριστικά αναφέρεται ότι ο µεθυλοϋδράργυρος έχει 
την ικανότητα να διαπερνά µε ευκολία τον πλακούντα και 
τον αιµατοεγκεφαλικό φραγµό (ΒΒΒ, blood-brain barrier) 
που εµποδίζει την είσοδο τοξικών ουσιών από το αίµα 
στον εγκέφαλο, µε αποτέλεσµα η έκθεση σε αυτόν των 
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εγκύων και των παιδιών να εµπνέει ιδιαίτερη ανησυχία. 
Για αυτό το λόγο, οι έγκυες, ή οι γυναίκες που ενδέχεται 
να µείνουν έγκυες, πρέπει να προσέχουν πολύ. 	  

• Τα άτοµα µε ηπατικές, νεφρικές, νευρικές και πνευµονικές 
ασθένειες.	  

• Οι πληθυσµοί που εκτίθενται σε µεγάλες ποσότητες 
µεθυλοϋδραργύρου εξαιτίας της κατανάλωσης µεγάλων 
ποσοτήτων µεγάλων ψαριών και θαλασσινών, όπως είναι 
οι αλιείς (ερασιτέχνες και επαγγελµατίες), καθώς και οι 
κοινωνίες, των οποίων η δίαιτα βασίζεται παραδοσιακά 
στο ψάρι (π.χ. Εσκιµώοι).	  

Ένα από τα πρώτα θύµατα του υδραργύρου θεωρείται ο Κινέζος 
αυτοκράτορας Qin Shihuang (259-210 π.Χ.), ο οποίος υπέστη 
δηλητηρίαση καταναλώνοντας υδραργυρούχα σκευάσµατα, 
αφού πίστευε ότι θα του χαρίσουν την αιώνια ζωή. Στη 
σύγχρονη ιστορία, τρεις ήταν οι περιπτώσεις που πυροδότησαν 
τη διεθνή κινητοποίηση για τις αρνητικές επιπτώσεις του 
υδραργύρου στη δηµόσια υγεία: 	  

• Οι υποθέσεις οξείας δηλητηρίασης από κατανάλωση 
ψαριών στις παράκτιες περιοχές Minamata	   (Minamata	  
disease	   - 1953-1960) και Niigata	   (Niigata	   Minamata	  
disease - 1960-1965) της Ιαπωνίας. 	  

• H υπόθεση του Ιράκ (1971-1972), όπου χιλιάδες άνθρωποι 
δηλητηριάστηκαν µετά από κατανάλωση ψωµιού 
προερχόµενο από σπόρους, στους οποίους είχαν 
χρησιµοποιηθεί υδραργυρούχα µυκητοκτόνα. 	  
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ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΥ ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ	  
	  

Είδη υδραργύρου:	  	  
	  
1. Στοιχειακός υδράργυρος	  

	  
§ Απορροφάται εύκολα και γρήγορα από τους πνεύµονες 
όταν εισπνευστεί (ΚΝΣ, ερυθρά).	  

§ 0.1 % απορροφάται από το έντερο.	  
§ Απορροφάται ελάχιστα από το δέρµα.	  

 	  
   Στους ανθρώπους, περίπου το 80% της εισπνοής ατµών 
υδραργύρου απορροφάται µέσω της αναπνευστικής οδού στην 
συνέχεια εισέρχεται στο κυκλοφορικό σύστηµα και διανέµεται 
σε ολόκληρο το σώµα.	  
Η δηλητηρίαση µε στοιχειακό υδράργυρο µπορεί να προκαλέσει 
τα ακόλουθα:	  
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§ Νεκρωτική βρογχίτιδα και πνευµονίτιδα.	  
§ Αϋπνία, ανορεξία, απώλεια µνήµης, τρόµο.	  
§ Ερυθρότητα παλαµών και πελµάτων.	  
§ Υπεριδρωσία, Σιελόρροια.	  
§ Πρωτεϊνουρία, Νεφρωτικό σύνδροµο.	  

	  
	  
	  
2. Ανόργανος υδράργυρος	  

	  
§ Απορροφάται ελάχιστα από το έντερο.	  
§ Είναι καυστικός	  

 	  
   Ο ανόργανος υδράργυρος επηρεάζει κυρίως το γαστρεντερικό 
σωλήνα και τα νεφρά. Δεν διαπερνά τον αιµατοεγκεφαλικό 
φραγµό (Δηλαδή δεν µπορεί να περάσει µέσα από τα τοιχώµατα 
των αγγείων) εύκολα, γι αυτό σπάνια προκαλεί νευρολογικές 
βλάβες. Αυτό µπορεί να συµβεί µόνο αν το άτοµο εκτεθεί σε 
υπερβολική δόση υδραργύρου.	  
	  	  	  	  
   Ο κυανιούχος υδράργυρος [Hg(CN)2] είναι ιδιαίτερα τοξικός. 
Η κατάποση του είναι απειλητική για τη ζωή τόσο από τον ίδιο 
τον υδράργυρο όσο και από το κυάνιο. Ο κυανιούχος 
υδράργυρος µπορεί να εισέλθει στο σώµα µε την εισπνοή, την 
κατάποση, ή από το δέρµα. Η εισπνοή του θα προκαλέσει 
ιδιαίτερο ερεθισµό στο λαιµό.	  
Η επαφή µε τα µάτια µπορεί να προκαλέσει εγκαύµατα και καφέ 
κηλίδες στα µάτια, και η έκθεση στον υδράργυρο για  µεγάλο 
χρονικό διάστηµα µπορεί να επηρεάσει την όραση. Η επαφή µε 
το δέρµα µπορεί να προκαλέσει αλλεργία, ερεθισµός, και γκρίζο 
χρώµα του δέρµατος.	  
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3. Οργανικός υδράργυρος (Μεθυλυδράργυρος)	  

	  
§ 100 % απορρόφηση από το έντερο.	  
§ Διαπερνά το πλακούντα.	  
§ Απεκκρίνεται από το µητρικό γάλα.	  
§ Απορροφάται από τους πνεύµονες και το δέρµα.	  

 	  
   Ο οργανικός υδράργυρος είναι εξαιρετικά τοξικός, προκαλεί 
βλάβη του εγκεφάλου και του ήπατος. Ο µεθυλυδράργυρος 
είναι τόσο τοξικός που ακόµα και ποσότητα µερικών 
µικρολίτρων αν χυθεί στο δέρµα µπορεί να προκαλέσει ακόµα 
και το θάνατο.	  
 	  
   Ο µεθυλυδράργυρος είναι η κύρια πηγή του οργανικού 
υδραργύρου για τον άνθρωπο. Συσσωρεύεται στον ανθρώπινο 
οργανισµό µέσω της τροφικής αλυσίδας, επιτυγχάνοντας 
υψηλές συγκεντρώσεις στο αίµα. Μεγάλα ψάρια, όπως ο τόνος 
και ο ξιφίας περιέχουν σαφώς µεγαλύτερες ποσότητες 
µεθυλυδραργύρου. 	  
	  

    Ο οργανικός υδράργυρος έχει τη δυνατότητα να πλήττει 
κάθε είδος οργανικής ζωής σε πολύ µικρότερες συγκεντώσεις  
από τον µεταλλικό υδράργυρο. Το υπερτοξικό αυτό υλικό 
καταστρέφει ευκολότερα τη ζωή όσο βρίσκεται στα αρχικά 
στάδια ανάπτυξής της. Τα υψηλά επίπεδα υδραργύρου στην 
κυκλοφορία του σώµατος των αγέννητων µωρών και των 
µικρών παιδιών µπορούν να βλάψουν το αναπτυσσόµενο 
νευρικό σύστηµα.	  
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   Τα µικρά παιδιά είναι πληθυσµός υψηλότερου κινδύνου 
επειδή ο µεθυλικός υδράργυρος στο σώµα της µητέρας µπορεί 
να εισαχθεί στο παιδί θηλάζοντάς το. Τα µικρά παιδιά 
διατρέχουν κίνδυνο επειδή τα νευρικά τους συστήµατα 
αναπτύσσονται ακόµα, καθώς και λόγω του χαµηλότερου 
σωµατικού τους βάρους σε σύγκριση µε τους ενήλικες.	  

   Σύµφωνα µε έρευνα, 317.000 εώς 637.000 παιδιά που 
γεννιούνται κάθε χρόνο στις Η.Π.Α έχουν εκτεθεί εντός της 
µήτρας σε επίπεδα υδραργύρου που βρίσκονται πάνω από τα 
θεσπισµένα όρια ασφαλείας από την Υπηρεσία Προστασίας 
Περιβάλλοντος. Κάθε χρόνο παιδιά και γυναίκες που εκτίθενται 
κατά την διάρκεια της εγκυµοσύνης σε υψηλή υδραργυρική 
µόλυνση εµφανίζουν καθυστερηµένη οµιλία και βάδιση ενώ 
έχουν µειωµένες αποδόσεις σε ποικίλα τεστ. Επίσης 
εµφανίζουν νευροαναπτυξιακές ανικανότητες 
συµπεριλαµβανοµένης της δυσλεξίας, διαταραχής της 
προσωπικότητας, υπερδραστηριότητας, διάσπασης της 
προσοχής, διανοητικής καθυστέρησης και αυτισµού. Μια 
εκδήλωση οξείας δηλητηρίασης από υδράργυρο είναι η 
ακροδυνία, πάθηση που εµφανίζεται κυρίως σε παιδιά και 
βρέφη. 	  

   Συγκεκριµένα στα έµβρυα ο εγκέφαλος είναι ιδιαίτερα τρωτός 
στην οργανική έκθεση υδραργύρου. Από µια ανάλυση 
υπολογίστηκε ότι η πιθανότητα επηρεασµού του εµβρύου από 
την ύπαρξη υδραργύρου στις µητέρες σε συγκέντρωση 10-20 
ppm είναι 5%.	  

   Τα επιβλαβή αποτελέσµατα του υδραργύρου που µπορούν να 
περάσουν από την µητέρα στο έµβρυο περιλαµβάνουν τη ζηµιά 
στον εγκέφαλο, τη διανοητική καθυστέρηση, τον 
αποσυντονισµό, την τύφλωση και την ανικανότητα να 
µιλήσουν. Τα παιδιά που δηλητηριάζονται από υδράργυρο 
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µπορούν να αναπτύξουν και προβλήµατα του νευρικού και 
πεπτικού συστήµατος καθώς και νεφρική ανεπάρκεια. Σε έγκυες 
γυναίκες ο υδράργυρος µπορεί να περάσει µέσω του πλακούντα, 
όπου επηρεάζει το έµβρυο εµποδίζοντας το µυαλό και το 
νευρικό σύστηµα από τη φυσιολογική ανάπτυξη. Ο µεθυλικός 
υδράργυρος διασχίζει εύκολα τον πλακούντα και 
συγκεντρώνεται κατά 30% περισσότερο στα εµβρυϊκά ερυθρά 
αιµοσφαίρια του αίµατος απ’ ότι σε εκείνα της µητέρας.	  

	  

• Υδράργυρος και ανοσοποιητικό σύστηµα	  	  
    Τα Τα-λεµφοκύτταρα κατέχουν κεντρικό ρόλο στην 
ανοσολογική απάντηση του οργανισµού στα ξένα αντιγόνα. Ο 
υδράργυρος από τα οδοντικά αµαλγάµατα επηρεάζει αρνητικά 
τα Τ-λεµφοκύτταρα και εποµένως την πολύ σηµαντική 
κυτταρική ανοσία. Αυτό έδειξαν οι µετρήσεις των Τ-
λεµφοκυττάρων προ και µετά την εξαγωγή των σφραγισµάτων 
και η κατοπινή αύξηση ήταν της τάξεως του 30% έως και πολύ 
περισσότερο. Ίσως τα σφραγίσµατα να παίζουν κάποιο ρόλο 
στην έκλυση αλλεργιών, αυτοάνοσων νόσων ακόµα και 
λευχαιµίας.	  

	  

• Υδράργυρος και αναπαραγωγικό σύστηµα	  
	  	  	  	   Τα συµπτώµατα µπορούν να περιλάβουν τα εµµηνορροϊκά 
προβλήµατα, τη ζηµιά σπέρµατος καθώς και προβλήµατα στα 
αγέννητα µωρά, την ζηµιά DNA και των κυττάρων, τις ατέλειες  
γέννησεις και την καθυστέρηση στο περπάτηµα. Ο υδράργυρος 
προκαλεί ακόµα µεγάλες πιθανότητες αποβολής στις γυναίκες 
και προδιαθέτει στη γέννηση παιδιών µε γενετικές ανωµαλίες, 
επειδή παρεµβαίνει στη σύνθεση του DNA και του RNA. 
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Ακόµα σε εξαιρετικά µικρή συγκέντρωση προκαλεί µείωση 
στην κινητικότητα του σπέρµατος και µείωση του αριθµού των 
σπερµατοζωαρίων, ρίχνοντας ταυτόχρονα τα επίπεδα 
τεστοστερόνης στους άντρες.	  

	  

• Υδράργυρος και νευρικό σύστηµα	  
    Το 1997 µια οµάδα ερευνητών παρατήρησε µοριακή 
αλλοίωση στο µεταβολισµό της πρωτεΐνης στον εγκέφαλο η 
οποία ήταν όµοια µε την αλλοίωση που παρατηρήθηκε στο 80% 
των εγκεφάλων αποβιώντων µε την νόσο του Alzheimer. 
Πρόσφατα το πανεπιστήµιο του Calgary µετά από µια έρευνα 
που πραγµατοποίησε παρατήρησε πως τα ιόντα υδραργύρου 
αλλάζουν τη δοµή της κυτταρικής µεµβράνης των 
αναπτυσσόµενων µεµβρανών. Πιο συγκεκριµένα στο τέλος από 
κάθε νευρίτη υπάρχει ένας κώνος ανάπτυξης (τελικό κοµβίο) 
όπου συγκεντρώνονται οι δοµικές πρωτεΐνες για να 
διπλασιάσουν την κυτταρική µεµβράνη. Οι δύο κύριες 
πρωτεΐνες που εµπλέκονται στη λειτουργία είναι η ακτίνη και η 
τουβουλίνη. Η ακτίνη είναι υπεύθυνη για την παλµική κίνηση 
στους κώνους ανάπτυξης και η τουβουλίνη είναι κυρίαρχο 
δοµικό συστατικό της µεµβράνης του νευρίτη. Σε µια 
φυσιολογική κυτταρική ανάπτυξη τα κυλινδρικά µόρια είναι 
ενωµένα το ένα µε το άλλο σχηµατίζοντας σωληνάκια που 
περιτριγυρίζουν τις νευρικές ίνες οι οποίες είναι δοµικό 
συστατικό των πρωτεϊνών του νευρικού άξονα όµως, µε την 
προσθήκη υδραργύρου ξεκινά ο εκφυλισµός της µεµβράνης του 
νευρώνα αφήνοντας πίσω ένα απογυµνωµένο ινίδιο.	  
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Άλλα βαρέα µέταλλα µε την ίδια συµπύκνωση όπως αλουµίνιο, 
µόλυβδος, µαγνήσιο και κάδµιο δεν δηµιούργησαν αυτό το 
αποτέλεσµα. Σωληνοειδείς πρωτεΐνες ενωµένες µαζί στη 
διάρκεια της φυσιολογικής κυτταρικής ανάπτυξης σχηµατίζουν 
τις πολύ µικρές σωληνώσεις που υποστηρίζουν τη δοµή του 
νευρίτη. Όταν ιόντα υδραργύρου εισαχθούν, διεισδύουν στο 
κύτταρο και συνδέονται µε τα πρόσφατα συντεθειµένα µόρια. 
Τα ιόντα υδραργύρου στο σηµείο ένωσης δεσµεύουν τη θέση 
της τριφωσφορικής γουανοσίνης( GTP) στην υποοµάδα Β΄ των 
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προσβεβληµένων 
µορίων. Μιας και η 
GTP παρέχει την 
ενέργεια που 
επιτρέπει στα 
σωληνοειδή µόρια να 
ενώνονται µεταξύ 
τους, τα ιόντα 
υδραργύρου 
προσκολλούνται στα σηµεία ένωσης και εµποδίζουν τα 
σωληνοειδή µόρια να ενωθούν µεταξύ τους. Αποτέλεσµα αυτής 
της διεργασίας είναι τα µικρά σωληνοειδή µόρια του νευρίτη να 
αποσυναρµολογούνται και να είναι πλέον ελεύθερα σωληνοειδή 
µόρια αφήνοντας το νευρίτη απογυµνωµένο από τη δοµή της 
υποστήριξης. Εν τέλει και ο αναπτυσσόµενος νευρίτης και ο 
κώνος ανάπτυξής του καταρρέουν και καταλήγουν σε 
απογυµνωµένες νευρικές ίνες σχηµατίζοντας σύνολα ή κόµπους. 	  

    Η απορρόφηση και η διανοµή των ενώσεων υδραργύρου 
εξαρτάται κυρίως από τη χηµική κατάστασή τους. Οι ενώσεις 
του οργανικού Hg απορροφούνται από το γαστρεντερικό τµήµα 
πιο  άµεσα από τις ενώσεις του ανόργανου Hg, αφού οι 
τελευταίες απορροφούνται σε ένα πολύ µικρό ποσοστό. Μετά 
την απορρόφηση εντός του γαστρεντερικού τµήµατος, ο 
οργανικός Hg διανέµεται σε όλο το σώµα, έχοντας ωστόσο την 
τάση να συγκεντρώνεται στον εγκέφαλο και στα νεφρά. Περί το 
80% από τον ατµό Hg απορροφάται άµεσα από τους πνεύµονες 
και διανέµεται στο ΚΝΣ και τους νεφρούς. Οι οργανικές και 
ανόργανες µορφές  του υδραργύρου  έχουν επίσης εµφανιστεί 
σε κύτταρα του µυϊκού ιστού και του ήπατος καθώς και στα 
ερυθρά αιµοσφαίρια.   Νευροπαθολογικές παρατηρήσεις σε 
εκτεθειµένα άτοµα έχουν δείξει αµετάκλητες εγκεφαλικές 
βλάβες συµπεριλαµβανοµένης της νευρικής νέκρωσης του 
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εγκεφαλικού οιδήµατος, της γλοίωσης και της εγκεφαλικής 
ατροφίας. Οι ατµοί υδραργύρου του αµαλγάµατος διαπερνούν 
εύκολα την κυτταρική µεµβράνη και δεσµεύουν τις θειικές 
οµάδες, µε συνέπεια την αδρανοποίηση ενώσεων του θείου και 
τη ‘φραγή’ ενζυµικών λειτουργιών, όπως για παράδειγµα µε την 
κυστείνη και την διοξυγενάση, καταλήγοντας στην παραγωγή 
µεταβολικών του θείου µε ακραία τοξικότητα που ο οργανισµός 
δεν µπορεί να αποβάλλει. Το θείο είναι απαραίτητο συστατικό 
των ενζύµων, των ορµονών, του νευρικού ιστού και αρκετών 
κυτταρικών πληθυσµών του αίµατος. Αναστολή της οξείδωσης 
του θείου σε κυτταρικό επίπεδο έχει παρατηρηθεί σε πολλούς  
ασθενείς µε χρόνιες εκφυλιστικές  νόσους όπως Parkinson,	  
Alzheimer, ο λύκος, η ρευµατοειδής αρθρίτιδα κ.α. και δείχνει 
να αποτελεί σηµαντικό παράγοντα παρόµοιων καταστάσεων. Ο 
υδράργυρος αναστέλλει επίσης τη µεταβολική δράση του 
µαγγανίου  και την είσοδο ιόντων ασβεστίου µέσα στο 
κυτταρόπλασµα. Η οξειδωτική πίεση και το οξειδωτικό stress	  	  
(ROS) έχουν εµπλακεί επίσης σε νόσους όπως Alzheimer και 
Parkinson. Επίσης σωµατονευρικές παθήσεις, σύνδροµο 
κοπώσεως τελευταία στην Αµερική απεδείχθη ότι ο υδράργυρος 
παίζει ένα σπουδαίο ρόλο στην ασθένεια του αυτισµού.	  
Η θεραπεία εξαρτάται από την µορφή του υδραργύρου που 
προκάλεσε τη δηλητηρίαση, την σοβαρότητα της δηλητηρίασης 
και από το αν είναι οξεία ή χρόνια.	  
Καταρχήν πρέπει να γίνει αποµάκρυνση του ασθενή από τη 
πηγή µόλυνσης. Αν η µόλυνση είναι σοβαρή τότε πιθανό ο 
γιατρός να αποφασίσει να χορηγήσει κάποια χειλική ένωση που 
να δεσµεύσει το στοιχειακό ή ανόργανο υδράργυρο. Τέτοια 
φάρµακα είναι η διµερκαπρόλη και το DMSA. Αντενδεικνύεται 
η χορήγηση τους σε δηλητηρίαση µε οργανικό υδράργυρο.	  
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Επιλογος	  

Ο υδράργυρος από την αρχαιότητα ήταν ένα δηµοφιλές 
µέταλλο. Χρησιµοποιούταν για πολλούς σκοπούς από τους πιο 
απλούς µέχρι τους πιο σύνθετους. Από τα πρώτα χρόνια της 
χρήσης του ήταν γνωστό πόσο τοξικός και επικίνδυνος είναι. 
Όµως αυτό δεν στάθηκε εµπόδιο στο να τον χρησιµοποιούµε 
µέχρι και σήµερα. Έπρεπε να γίνουν πολλά δυστυχήµατα µε 
υπαίτιο τον υδράργυρο, για να αποφασίσουµε ότι δεν πρέπει να 
τον χρησιµοποιούµε στο σπίτι. Στις µέρες µας ο υδράργυρος 
χρησιµοποιείται ακόµα στη βαριά βιοµηχανία, όµως είναι 
απαγορευµένος στο σπίτι αφού είναι πολύ επικίνδυνος για όλη 
την οικογένεια. Έτσι όποιοι ακόµα χρησιµοποιούν συσκευές 
που τον περιέχουν τους συνιστούµε να τις ανακυκλώσουν 
άµεσα!	  
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Βιβλιογραφία	  
	  

http://www.napoleon-series.org/ins/weider/c_assassination_w.html 

http://corrosion-doctors.org/Elements-Toxic/Mercury-medical.htm 

http://www.dartmouth.edu/~toxmetal/toxic-metals/mercury/mercury-
history.html 

http://postgra.hydro.ntua.gr/docs/lessons/41/katsiri/waterTreatment1.p
df 

http://www.coinsmania.gr/cm/guide/collect_coins/part2.htm 

http://www.diaita-express.com/diaita.php?id=1048 

http://www.scribd.com/NEMESIS888/d/26843122-Αρχαιολογία-106-
ΜΑΡΤΙΟΣ-2008 

http://www.scribd.com/NEMESIS888/d/26843122-Αρχαιολογία-106-
ΜΑΡΤΙΟΣ-2008 

http://sarantakos.wordpress.com/2009/11/23/chemia/ 

http://mustikoikosmoi.blogspot.com/2011/10/pantarbus.html 

http://el.wikipedia.org/wiki/Αζώθ_(αλχηµεία) 

http://www.esoterica.gr/articles/occult/alchemic_work/alchemic_work.h
tm 

http://en.wikipedia.org/wiki/Minamata_disease 

www.dartmouth.edu 

www.medlook.net       

www.chem.uao.gr 

www.homedentistry.com 
http://youtu.be/BtFsy0rQsak 

www.polkarag.gr/FILES/chem/Hg/Hg_fils/harmful.htm	  
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www.esoterica.gr/forums/topic.asp?TOPIC_ID=3565&ARCHIVE	  

www.fusionanomaly.net/alchemy.html	  

www.fusionanomaly.net/mercury.html	  

www.photo.gr/articles/foreign-‐photographers/39-‐w-‐eugene-‐
smith?start=4	  

www.aerostatics.blogspot.com/2009/07/blog-‐post_25.html	  

www.enimerwsi.wordpress.com/2009/02/26/ο-‐βλαβερος-‐
υδραργυρος/	  

www.chem.uao.gr/quali/quali_CO1_Hg.html	  

Πορτέτα των χηµικών στοιχείων – Αναστάσιος Βαρβόγλης 
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Μαθητές – Καθηγητής 
	   Αδαµοπούλου Δήµητρα	  

Άλπου Αγγελική	  

Ανδρή Άννα	  

Βαλαγκούτη Αριάδνη Χριστίνα	  	  

Βασιλακοπούλου Δήµητρα	  

Γαλιατσάτος Γιάννης	  

Διονυσοπούλου Γεωργία	  

Καρύδη Σταυρούλα	  

Κιούση Κωνσταντίνα	  

Κοντοκώστα Κατερίνα	  

Μίλλο Άρτεµις	  

Τόλια Μαρία	  

Χανιώτη Μανταλένα	  

Κ.Μαργέτης Ελευθέριος	  

	  

	  

	  

	  


