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To βόρον είναι χημικό στοιχείο, που υπάρχει στη φύση υπό μορφή βορικών αλάτων, που
βρίσκονται σε μικρές συγκεντρώσεις στο χώμα και στους βράχους. Το βόρον
απελευθερώνεται μέσω διαδικασιών φυσικής αποσάρθρωσης υπό τη μορφή του
βορικού οξέος
, το οποίο είναι υδατοδιαλυτό και βιολογικά διαθέσιμο. Υψηλές συγκεντρώσεις βορικού
οξέος υπάρχουν στο θαλασσινό νερό. Ο
βόραξ
(
βορικό νάτριο ή τετραβορικό νάτριο ή τετραβορικό δινάτριο
) είναι άλας του βορικού οξέος.

Το βορικό οξύ και ο βόραξ χρησιμοποιούνται ευρύτατα και αποτελούν της κύριες πηγές
έκθεσης του ανθρώπου και των ζώων στο βόρον. Η κύρια χρήση του βορικού οξέος και του
βόρακος είναι η κατασκευή διαφόρων τύπων προϊόντων γυαλιού και υαλονήματος, τα οποία
όμως δεν εκθέτουν τοξικά τον καταναλωτή στο βόρον. Το βορικό οξύ και ο βόραξ υπάρχουν
επίσης σε μια σειρά προϊόντων ευρείας κατανάλωσης όπως τα πυροπροστατευτικά των
υφασμάτων και συντηρητικά του ξύλου, τα εντομοκτόνα, πολλά καλλυντικά και προϊόντα
προσωπικής φροντίδας (απορρυπαντικά και προϊόντα καθαρισμού)
[1]
.

Το βορικό οξύ και ο βόραξ θεωρείται ότι απορροφούνται τελείως, όταν χορηγούνται από το
στόμα. Η απορρόφησή τους από το δέρμα θεωρείται ασήμαντη, ενώ μπορεί να
απορροφηθούν από το γυμνό ή ερεθισμένο δέρμα. Τα επίπεδα του βόρου στο σώμα δεν
επιμένουν, μετά τη διακοπή της έκθεσης σ’αυτό [1].

Οι άνθρωποι εκτίθενται στο βόρον κυρίως μέσω των φυτικών τροφίμων και του πόσιμου
νερού, τη συμπληρωματική λήψη αλάτων και τη χρήση ποικίλων καταναλωτικών αγαθών.
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Το βόρον είναι απαραίτητο στοιχείο για την ανάπτυξη των φυτών, αλλά δεν έχει αποδειχτεί
η αναγκαιότητά του για τον ανθρώπινο οργανισμό, αν η πρόσληψη σε ασήμαντες ποσότητες
φαίνεται να είναι χρήσιμες στην υγεία των οστών, την ορθή λειτουργία του εγκεφάλου.
Παρά τούτο οι υψηλότερες συγκεντρώσεις του βόρου μπορεί να είναι τοξικές στους
ανθρώπους [2].

Το βορικό οξύ έχει χρησιμοποιηθεί ως εντομοκτόνο εδώ και πολλά χρόνια, ιδιαίτερα
μάλιστα ως κατσαριδοκτόνο, μυρμκοκτόνο, ψυλλοκτόνο (ψύλλοι της γάτας) [3].

Ο τρόπος δράσης του βορικού οξέος ως εντομοκτόνου δεν είναι απόλυτα ξεκαθαρισμένος.
Οι κατσαρίδες, οι ψύλλοι, τα μυρμήγκια, κλπ ,που έχουν ήδη προσλάβει το βορικό οξύ
κυκλοφορούν στο ανθρώπινο περιβάλλον και αυτό έχει σημασία για την Δημόσια Υγεία.

Τα συμβατικά εντομοκτόνα έχουν χρησιμοποιηθεί ευρύτατα ως κατσαριδοκτόνα και οι
κατσαρίδες έχουν αναπτύξει αντίσταση προς αυτά. Έτσι το υγειονομικό ενδιαφέρον είναι
συγκεντρωμένο στα λιγότερα τοξικά εντομοκτόνα, όπως το βορικό οξύ.

Χημικές ενώσεις που περιέχουν το χημικό στοιχείο Βόρον, όπως ο βόραξ χρησιμοποιούνται
για την κατασκευή πλήθους καταναλωτικών προϊόντων. Η διασαφήνιση της τοξικότητας του
βόρου είναι σημαντική, λόγω της έκθεσης του κοινού και των επαγγελματιών σε χημικές
ενώσεις που περιέχουν Βόρον.
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Το βορικό οξύ είναι επικίνδυνο δηλητήριο και μπορεί να προκληθεί απ’ αυτό οξεία ή χρονία
δηλητηρίαση, όταν κανείς εκτίθεται επανειλλημένα και επί μακρόν π.χ. σε κατσαριδοκτόνα.
Στο παρελθόν , ο καθαρισμός των τραυμάτων ή θεραπεία τους με βορικόν οξύ προκαλούσε
οξεία δηλητηρίαση, που οδηγούσε μερικούς στο θάνατο. Η δόση για το βόρον, που
επιτρέπεται για τον άνθρωπο, καθημερινά είναι από 6.3 milligrams μέχρι 14.0 milligram.

Το βορικό οξύ και ο βόρακας δρουν ως τοξίνες του αναπαραγωγικού συστήματος χωρίς
τούτο να έχει αποδειοχτεί και για τους ανθρώπους. Τα ποντίκια που εκτίθενται σε βορικό
οξύ επί 27 εβδομάδες παρουσιάζουν ελάττωση της παραγωγής και της κινητικότητας του
σπέρματος [4].

Η ελάχιστη θανατηφόρος δόση του βορικού οξέος στους ανθρώπους έχει υπολογιστεί μετά
από τυχαίες δηλητηριάσεις ότι είναι τα 5-20 g για τους ενηλίκους, ενώ στα παιδιά είναι [5,
6]
.

Από τον Αύγουστο του 2008, αναφέρεται στην 30η Ευρωπαϊκή ντιρεκτίβα (67/548/EEC)
της Ευρωπαϊκής Ένωσης ότι τα βορικά άλατα ταξινομήθηκαν ως ουσίες τοξικές για την
αναπαραγωγή κατηγορίας 2. και εφαρμόζονται οι φράσεις κινδύνου R60 (μπορεί να βλάψει
τη γονιμότητα) και R61 (μπορεί να βλάψει το αγέννητο παιδί [7, 8].
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Το ScientificPanelonDieteticProducts, NutritionandAllergiesofthe European FoodSafetyAuthor
ity
(EF
SA
) έθεσε ως τοΑνώτερο Ανεκτό Οριο Λήψης για το βορικό οξύ και τον βόρακα τα 0.16
mg
ανά κιλό βάρους σώματος ημερησίως ή περί τα 10
mg
ημερησίως για τον ενήλικο άνθρωπο
[9].

Η υποξεία έκθεση σε βορικό οξύ προκάλεσε δοσοεξαρτώμενες ιστοπαθολογικές αλλαγές
του νεφρικού ιστού των αλβίνων επιμύων Sprague-Dawley. Παρατηρήθηκαν
ιστοπαθολογικές εκφυλιστικές αλλαγές ιδιαίτερα στα κύτταρα των εγγύς νεφρικών
σωληναρίων, που ήταν δοσοεξαρτώμενες και χρονοεξαρτώμενες [10].

Παρασκευάσματα που περιείχαν βορικό χρησιμοποιήθηκαν κατά το παρελθόν ως τοπικά
αντισηπτικά και ήσαν συστατικά πολλών ιατρικών παρασκευσμάτων περιλαμβανομένων
σκόνεων δερματολογικής χρήσης αλοιφών για την επούλωση εγκαυμάτων και τραυμάτων
και των παρατριμάτων των βρεφών, τα οποία έχουν πλέον καταργηθεί [11].

Χρησιμοποιήθηκε το βορικό οξύ για την παρασκευή οφθαλμικών κολλυρίων, ωτικών
σταγόνων, ρινικών αλοιφών και ωτικών βαμάτων π.χ. βάμμα του Castelani.
Παρασκευάσματα βορικού οξέος χρησιμοποιήθηκαν για την έκπλυση κοιλοτήτων του
σώματος, όπως η υπεζωκοτική, ο γυναικείος κόλπος και το ορθό έντερο [11].
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Οι παραπάνω εφαρμογές του βορικού οξέος έχουν διακοπεί στους ανθρώπους μετά την
ενημέρωση των γιατρών για την τοξικότητα και την πιθανή θανατηφόρο δράση του βορικού
οξέος. Αν και οι τεκμηριωμένες περιπτώσεις δηλητηρίασης με βορικό οξύ είναι σπάνιες, εν
τούτοις το βορικό οξύ εξακολουθεί να αποτελεί ενεργό συστατικό στο απολυμαντικό
οικιακής χρήσεως, των εντομοκτόνων και τα συντηρητικών φαρμάκων και μάλιστα σε
μεγάλες συγκεντρώσεις [11].

Ενώ η πλειοψηφία των θανάτων που είχαν σχέση με έκθεση στο βορικό έχει τεκμηριωθεί
στα βρέφη, εν τούτοις τα νήπια βρίσκονται σε κίνδυνο λόγω της πιθανής έκθεσής τους στα
προϊόντα οικιακής χρήσεως, που περιέχουν βορικό

O Hamilton RA και Wolf BC (2007) παρουσίασαν μια περίπτωση ενός δεκαοκτάμηνου
βρέφους που πέθανε μετά από τυχαία λήψη κατσαριδοκτόνου [11].

Το βορικό οξύ χρησιμοποιήθηκε ευρύτατα θεραπευτικά στο παρελθόν και προκάλεσε
σημαντική τοξικότητα. Γι’ αυτό το λόγο έχει περιοριστεί σημαντικά η χρήση του τα
τελευταία χρόνια. Το βορικό οξύ χρησιμοποιείται σήμερα ως οικιακό εντομοκτόνο ως σκόνη
99% ή υπό άλλες μορφές.

Ορισμένοι ψαράδες συντηρούν αλιεύματα ψεκάζοντας τα με διάλυμα βορικού οξέος. Γι’ αυτό

6 / 11

Η χρήση και τοξικότητα του βορικού οξέος στην Ωτορινολαρυγγολογία©
Συντάχθηκε απο τον/την Δρ Δημήτριος Ν. Γκέλης, Ιατρός, Οδοντίατρος, Ωτορινολαρυγγολόγος, Διδάκτωρ
Πανεπιστημίου Αθηνών - Τελευταία Ενημέρωση Δευτέρα, 08 Ιανουάριος 2018 10:00

το λόγο οι γιατροί θα πρέπει να ενημερώνουν το κοινό για την τοξικότητα του βορικού οξέος
. Σήμερα υπάρχουν σημαντικές αποδείξεις για την τοξικότητα του βορικού οξέος στο
αναπαραγωγικό σύστημα και στην ανάπτυξη του, εμβρύου, διότι επιδεικνύει οιστρογονική
δράση [12].

Η χρήση των βορικούχων εντομοκτόνων στη γεωργία μπορεί να οδηγήσει στην τυχαία λήψη
τους από τα ζώα. Τα τοξικά επίπεδα βορικού οξέος συνήθως προκαλούν έμετο, κατάθλιψη
και συμπτώματα διάρροια. Το βορικό οξύ είναι κυτταροτοξικό για όλα τα κύτταρα.

Αν προσληφθεί μια μεγάλη ποσότητα βορικού οξέος προκαλούνται σπασμοί, σωληνωριακή
νέφρωση και σπανίως ηπατοτοξικότητα. Θεραπευτικά η κατάσταση αντιμετωπίζεται με την
ορθή αντιμετώπιση των γαστρεντερικών συμπτωμάτων και την εφαρμογή υποστηρικτικής
αγωγής, αν και στις σοβαρές περιπτώσεις χρειάζεται η περιτοναϊκή διύλυση, η οποία
μπορεί να απαιτηθεί για την ελάττωση των επιπέδων του βόρου στο αίμα.

Το βορικό οξύ χρησιμοποιείται εναλλακτικά θεραπευτικά στις γυναίκες με καθ’υποτοπήν
χρόνια συμπτώματα κολπίτιδας, στις περιπτώσεις εκείνες που αποτυγχάνει η συμβατική
θεραπεία, λόγω της συμμετοχής μυκήτων non-albicans Candida ή ανθεκτικών στελεχών
Candida albicans στις αζόλες [13].

Τα διαλύματα του βορικού οξέος έχουν χρησιμοποιηθεί ως ωτολογικά παρασκευάσματα εδώ
και πολλά χρόνια. Το βορικό οξύ περιέχεται σε αλκοολούχα ή απεσταγμένα υδατικά
διαλύματα ή υπό μορφή σκόνης. Αυτά τα παρασκευάσματα χρησιμοποιούνται για τις
αντισηπτικές και τις οξειδωτικές τους ιδιότητες στις λοιμώξεις του έξω και μέσου ωτός και
την ωτομύκωση [14].
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Το βορικό οξύ χρησιμοποιήθηκε στην ωτορινολαρυγγολογία υπό μορφή ωτικών σταγόνων
για τη θεραπεία της εξωτερικής ωτίτιδας στους ανθρώπους και στα ζώα. Ακόμηκαισήμεραο
ρισμένοι
ΩΡΛ
χρησιμοποιούν
βάμμα
Castelani (Castellani's Paint
phenol 4.5%, boric acid 1%, resorcinol 10%, acetone 5%, (with or without) fuchsin 0.3% in
water] ,
που
περιέχει
βορικό
οξύ
ή
παρασκευάζουν
βορικούχο
αλοιφή
βαζελίνης
,
που
την
εφαρμόζουν
μετά
από
ρινολογικές
επεμβάσεις
.Ηβ
ορικούχος αλοιφή βαζελίνης
αποφεύγεται σήμερα διότι η χρήση της βαζελίνης στις ρινικές κοιλότητες έχει προκαλέσει
παραφινώματα
. Αντι των βορικούχων βαζελινικών αλοιφών χρησιμοποιείται σήμερα ο συνδυασμός
σησαμελαίου, μαστιχελαίου και βιταμίνης Ε
[Rhinosisam nasal spray]
με εξαιρετικά αποτελέσματα.
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Η εφάπαξ εφαρμογή σκόνης βορικού οξέος μετά από καθαρισμό του έξω ακουστικού πόρου,
μέχρις ότου γίνει ορατή η διάτρηση του τυμπάνου αποτελεί αποτελεσματική θεραπευτική
πρακτική , όσο και η τοπική ενστάλαξη σταγόνων κάποιας κινολόνης σε ασθενείς με ενεργό
χρονία μέση ωτίτιδα. Η σκόνη βορικού οξέος είναι φθινή και δεν απαιτεί ταλαιπορία του
ασθενούς [15].

Συνιστάται η προσεκτική και για σύντομο χρονικό διάστημα της χρήσης οποιουδήποτε
βορικούχου σκευάσματος στην ΩΡΛ λόγω της πιθανής τοξικότητας του βορικού οξέος.
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