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Τα ηειεπηαία ρξόληα, ζηνλ ηνκέα ζπζθεπαζίαο ηξνθίκσλ, ην δήηεκα ηεο βηώζηκεο ή
αεηθόξνπ αλάπηπμεο θεξδίδεη ζπλερώο έδαθνο. Η ζπζθεπαζία πνπ είλαη θηιηθή πξνο ην
πεξηβάιινλ ιέγεηαη επίζεο «βηώζηκε» ή «αεηθόξνο» θαη ζρεηίδεηαη θπξίσο κε ηηο
κεησκέλεο εθπνκπέο δηνμεηδίνπ ηνπ άλζξαθα (CO2) θαηά ηελ παξαγσγή θαη ηε κεηαθνξά.
Αλ ιάβνπκε ππόςε ηηο ηξέρνπζεο δηακάρεο πνπ αθνξνύλ ηελ θιηκαηηθή αιιαγή,
πξόθεηηαη γηα έλα ζεκαληηθό δήηεκα, θαη ζε ζρέζε κε ηελ πξνζηαζία ηνπ πεξηβάιινληνο,
ε απμαλόκελε ζπνπδαηόηεηά ηνπ ζηνλ επηρεηξεκαηηθό θόζκν είλαη ζίγνπξα
αμηνζεκείσηε. Ελ ηνύηνηο, ε ηδέα ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο δελ αθνξά κόλν ηε ρξήζε
ελέξγεηαο θαη ηε ζπκβνιή ζηελ θιηκαηηθή αιιαγή. Η έλλνηα ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο,
όπσο πεξηγξάθεηαη ζην «Κνηλό καο κέιινλ» (Our Common Future, 1987), έρεη λα θάλεη
κε ηελ αλάπηπμε ηεο θνηλσλίαο καο, ηε δηαηήξεζε ηνπ θπζηθνύ πεξηβάιινληνο γηα ηηο
επόκελεο γεληέο θαη ηε ρξήζε πεγώλ κε κε εθκεηαιιεύζηκν, βηώζηκν ηξόπν. Τν
αμηνπξόζερην κε ηελ ηδέα απηή είλαη όηη νξίδεηαη δηαθνξεηηθά, αλάινγα κε ην
πεξηβάιινλ ζην νπνίν εθαξκόδεηαη.
Πίλαθαο 1: Η ηδαληθή ζπζθεπαζία ηξνθίκσλ αληαπνθξίλεηαη θαη ζηηο πην πςειέο
απαηηήζεηο
Πξνζηαηεύεη ηα ηξόθηκα από ηηο εμσηεξηθέο επηξξνέο
Πξνζηαηεύεη ηα ηξόθηκα από αιινηώζεηο
Παξέρεη πιεξνθόξεζε ζηνπο θαηαλαισηέο
Είλαη πξαθηηθή
Δηεπθνιύλεη ηελ αλεύξεζε ηνπ πξντόληνο
Σπκβάιιεη ζην κάξθεηηλγθ ηνπ πξντόληνο
Είλαη απαξαβίαζηε
Δελ επεξεάδεη ηελ πνηόηεηα ησλ ηξνθίκσλ
Είλαη πγηεηλή
Μπνξεί λα παξαρζεί κε ηηο ειάρηζηεο επηπηώζεηο γηα ην πεξηβάιινλ (όζνλ αθνξά ηε
ρεκηθή ξύπαλζε, ηελ ελέξγεηα θαη ηηο εθπνκπέο)
Γηα λα θαηαλνήζνπκε θαιύηεξα ηελ αεηθόξν αλάπηπμε ζηνλ ηνκέα ηεο ζπζθεπαζίαο
ηξνθίκσλ, ζα πξέπεη πξώηα λα επηζεκάλνπκε ηηο βαζηθέο ιεηηνπξγίεο ηεο ζπζθεπαζίαο
ηξνθίκσλ (Πίλαθαο 1). Υπάξρνπλ νξηζκέλα θξηηήξηα γηα ηελ νηθνλνκηθή, θνηλσληθή θαη
πεξηβαιινληηθή δηάζηαζε ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο (Σρήκα 1: ζπλνπηηθή ιίζηα
θξηηεξίσλ). Έλα βαζηθό θξηηήξην είλαη, βέβαηα, ε πγεία: Οη ζπζθεπαζίεο ηξνθίκσλ πνπ
έρνπλ αξλεηηθέο επηπηώζεηο ζηελ αλζξώπηλε πγεία, δε ζπκβαδίδνπλ κε ηελ αεηθόξν
αλάπηπμε. Καηά ζπλέπεηα, ε απνθιεηζηηθή ελαζρόιεζε κε ην δηνμείδην ηνπ άλζξαθα
θαη/ή κε ηελ θαηαλάισζε ελέξγεηαο, δελ εγγπάηαη θακία ζπζθεπαζηηθή ιύζε πνπ λα
κπνξεί λα ραξαθηεξηζηεί «βηώζηκε».
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Οηθνλνκηθά/Βηνκεραληθά
Φακειό θόζηνο
Καιή δηαρείξηζε
Γηαζεζηκόηεηα, κάξθεηηλγθ

Οηθνινγηθά

Κνηλσληθά

Με ηνμηθά ρεκηθά
Γπλαηόηεηα αλαθύθισζεο
Φακειά επίπεδα εθπνκπώλ

Υγηεηλή
Σρεδηαζκόο θηιηθόο πξνο
ηνλ ρξήζηε
Πιεξνθόξεζε γηα ην πξντόλ

Ιδαληθή ζπζθεπαζία
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Σρήκα 1: Οξηζκέλα θξηηήξηα πνπ αθνξνύλ ηελ ηδαληθή ζπζθεπαζία ηξνθίκσλ, ζηα
πιαίζηα ηεο αεηθόξνπ αλάπηπμεο.
Σην παξόλ άξζξν κειεηάκε ηηο ζπζθεπαζίεο ηξνθίκσλ πνπ πεξηέρνπλ πιαζηηθό, γηαηί
απηό ην είδνο ζπζθεπαζίαο είλαη ην πιένλ δηαδεδνκέλν. Πεξίπνπ ην 70% όισλ ησλ
θαηαλαισηηθώλ ζπζθεπαζηώλ αθνξά ηξόθηκα θαη πνηά (Παγθόζκηνο Οξγαληζκόο
ζπζθεπαζίαο θαη Pira International 2008). Δηαρσξίδνληαο ηα πιηθά ζπζθεπαζίαο, ε πην
ζεκαληηθή θαηαλαισηηθή ζπζθεπαζία (βάζεη αγνξαίαο αμίαο) είλαη θηηαγκέλε από
πιαζηηθό (38%, ηόζν κε άθακπην, όζν θαη κε εύθακπην πιαζηηθό). Αθνινπζνύλ εθείλεο
από ραξηί θαη ραξηόλη (30%), κέηαιιν (19%), γπαιί (8%) θαη άιια πιηθά (5%) (Pira
International, Rexam 2008). Οη ζπζθεπαζίεο ηξνθίκσλ από κέηαιιν, ραξηί θαη
ραξηόλη θπξίσο, επηθαιύπηνληαη εζσηεξηθά κε έλα πιαζηηθό πιηθό, θάλνληαο έηζη
ην πιαζηηθό ην βαζηθόηεξν πιηθό ζπζθεπαζίαο (Castle 2007).
Τν πιαζηηθό θηηάρλεηαη από παξαπξντόληα ηεο δηύιηζεο πεηξειαίνπ. Ο βαζηθόο
νηθνδνκηθόο ιίζνο γηα νπνηνδήπνηε πιαζηηθό είλαη ην κνλνκεξέο, έλα κόξην πνπ απνηειεί
κέξνο κηαο αιπζίδαο από παλνκνηόηππα κνλνκεξή πνπ ζρεκαηίδνπλ ην πνιπκεξέο. Τα
πνιπκεξή απνηεινύληαη από δέθα ρηιηάδεο κνλνκεξή θαη ε αληίδξαζε πνιπκεξηζκνύ
είλαη κηα ζύλζεηε ρεκηθή δηαδηθαζία, ζηελ νπνία απαηηείηαη ε παξνπζία θαη άιισλ
ρεκηθώλ (όπσο είλαη νη θαηαιύηεο). Σην πνιπκεξέο πξνζηίζεληαη βνεζεηηθέο νπζίεο πνπ
εκπινπηίδνπλ ηηο ηδηόηεηεο ηνπ πιαζηηθνύ πιηθνύ, όπσο είλαη νη καιαθηηθέο νπζίεο θαη νη
απνξξνθεηέο UV (Piringer θαη Baner 2000). Έηζη, ην ηειηθό πιαζηηθό πιηθό απνηειεί
έλα κίγκα από πνιπκεξέο, πξνζζεηηθά, βνεζεηηθά ζθεπάζκαηα θαη ππνπξντόληα ηεο
ζύλζεηεο δηαδηθαζίαο πνιπκεξηζκνύ πνπ δελ έρνπλ πξνζηεζεί ζθόπηκα (NIAS: nonintentionally added substances) (Bradley θαη Coulier 2007).
Τα πξνζζεηηθά, ηα NIAS θαη ηα κε αληηδξώληα κνλνκεξή δελ είλαη ρεκηθά δεζκεπκέλα
κε ην πνιπκεξέο. Μπνξνύλ λα δηαρσξηζηνύλ από ην πιαζηηθό πιηθό κέζσ ηεο δηάρπζεο.
Όηαλ ην πιαζηηθό ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ζπζθεπαζία ηξνθίκσλ, ηα ηξόθηκα κπνξνύλ
λα κνιπλζνύλ από απηά ηα ρεκηθά –κηα δηαδηθαζία πνπ νλνκάδεηαη κεηαλάζηεπζε.
Η κεηαλάζηεπζε εμαξηάηαη από ην πιαζηηθό πιηθό θαη ηε ρεκεία ηνπ ζπζθεπαζκέλνπ
ηξνθίκνπ. Επεξεάδεηαη, επίζεο, από ηελ ππθλόηεηα ηνπ πιηθνύ ζπζθεπαζίαο θαη ην
κέγεζνο ηεο ζπζθεπαζίαο (ιόγνο επηθάλεηαο πξνο όγθν), εληζρύεηαη από ηε ζεξκόηεηα
θαη απμάλεηαη κε ην ρξνληθό δηάζηεκα απνζήθεπζεο (de Fatima Pocas θαη Hogg 2007).
Όηαλ αγνξάδεη ηξόθηκα ζε πιαζηηθή ζπζθεπαζία, ν θαηαλαισηήο δελ έρεη θακία
πιεξνθόξεζε γηα ηηο ζπλζήθεο απνζήθεπζεο ηνπ πξντόληνο (ζεξκνθξαζία, ειηαθό
θσο) ή γηα ην ρξνληθό δηάζηεκα πνπ ήηαλ απνζεθεπκέλν –παξάγνληεο πνπ
επεξεάδνπλ ην βαζκό κεηαλάζηεπζεο ησλ ρεκηθώλ νπζηώλ από ηε ζπζθεπαζία ζην
ηξόθηκν.
Επεηδή ην πιαζηηθό είλαη ρεκηθά πνιύ πεξίπινθν, δελ έρνπλ αλαγλσξηζηεί όιεο νη
ρεκηθέο νπζίεο πνπ κπνξνύλ λα κεηαλαζηεύζνπλ από ηελ πιαζηηθή ζπζθεπαζία. Όηαλ
αλαιύνληαη εθρπιίζκαηα από πιαζηηθά πιηθά γηα ηελ αλεύξεζε ησλ ζπζηαηηθώλ ηνπο, νη
ρεκηθνί κηινύλ γηα έλα «δάζνο θνξπθώλ», επεηδή ηα γξαθήκαηα κέηξεζεο έρνπλ πνιιέο
δηαθνξεηηθέο θνξπθέο (Σρήκα 2). Κάζε θνξπθή –ή «δέληξν»– ζε απηό ην δάζνο
αληηπξνζσπεύεη κηα δηαθνξεηηθή ρεκηθή νπζία. Οπόηε, θαζίζηαηαη ζαθέο όηη ην
πιαζηηθό δελ είλαη έλα νκνηνγελέο πιηθό, αιιά έλα ζύλζεην κίγκα πνιιώλ δηαθνξεηηθώλ
ρεκηθώλ κε δηαθνξεηηθέο ζπγθεληξώζεηο.
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Σρήκα 2: Έλα νξγαληθό εθρύιηζκα πιαζηηθνύ (πνιππξνππιέλην θαη πξνζζεηηθά,
απόζηαμε κε αηζαλόιε) πνπ αλαιύεηαη κε ηε ρξήζε αέξηαο ρξσκαηνγξαθίαοθαζκαηνκεηξίαο κάδαο (GC-MS). Κάζε θνξπθή αληηπξνζσπεύεη κηα δηαθνξεηηθή
ρεκηθή νπζία (από Bradley θαη Coulier 2007).
Γηα ξπζκηζηηθνύο ζθνπνύο, εμεηάδνληαη νη πην ζπρλά απαληώκελεο ελώζεηο θαη ε
αμηνιόγεζε ηνμηθνινγηθνύ θηλδύλνπ πξαγκαηνπνηείηαη γηα ηηο κεκνλσκέλεο νπζίεο θαη
όρη γηα ην ηειηθό πιηθό. Απηό ζεκαίλεη, όηη νη ελώζεηο πνπ εκθαλίδνληαη ζε επίπεδα
ρακειόηεξα ελόο νξηζκέλνπ νξίνπ, δελ έρνπλ ηνμηθνινγηθέο ηδηόηεηεο. Επίζεο, νη νπζίεο
πνπ δελ είλαη γλσζηέο (δει. δελ έρνπλ αλαγλσξηζηεί) δελ κπνξνύλ λα πνζνηηθνπνηεζνύλ.
Επνκέλσο, δελ είλαη δπλαηό λα επηβεβαησζεί όηη νη ελώζεηο απηέο βξίζθνληαη πξάγκαηη
θάησ από ην όξην. Σπλεπώο, ζπγθεθξηκέλεο ελώζεηο πνπ βξίζθνληαη ζην πιαζηηθό
πιηθό ζπζθεπαζίαο ηξνθίκσλ κπνξνύλ ελδερνκέλσο λα κεηαλαζηεύζνπλ ζην
ηξόθηκν, όκσο ε ρξόληα έθζεζε ζε ηέηνηεο νπζίεο δελ έρεη αμηνινγεζεί. Η
καθξνπξόζεζκε αζθάιεηα ησλ πιαζηηθώλ πιηθώλ ζπζθεπαζίαο ηξνθίκσλ
παξακέλεη νπζηαζηηθά άγλσζηε (Muncke 2009).
Η ηδέα ηεο ύπαξμεο νξίσλ ζηελ αμηνιόγεζε ηνπ ηνμηθνινγηθνύ θηλδύλνπ βαζίδεηαη ζε
κηα παιηά αξρή ηεο ηνμηθνινγίαο πνπ εηζήγαγε ν Παξάθειζνο (Paracelsus). Ήηαλ ν
πξώηνο πνπ ζπζρέηηζε ηε δόζε κηαο ρεκηθήο νπζίαο κε ηελ ηνμηθή δξάζε θαη δήισζε όηη
«ε δόζε είλαη εθείλε πνπ θάλεη ην δειεηήξην». Καηά βάζε, απηό ζεκαίλεη όηη θάζε
ρεκηθή νπζία έρεη έλα «ηνμηθό επίπεδν» θαη έλα «κε ηνμηθό επίπεδν», ε έθζεζε ζην
νπνίν δε ζα έρεη βιαβεξέο ζπλέπεηεο γηα ηελ πγεία. Έηζη, ηα ρεκηθά πνπ βξίζθνληαη ζηα
ηξόθηκα, αθόκε θη αλ είλαη άγλσζηα, δε ζα είλαη επηθίλδπλα γηα ηελ πγεία αλ βξίζθνληαη
θάησ από έλα νξηζκέλν επίπεδν ζπγθέληξσζεο. Απηή ε αξρή ηεο ηνμηθνινγίαο απνηειεί
ηε βάζε γηα ηε ζεκεξηλή δηαρείξηζε ηνπ ρεκηθνύ θηλδύλνπ (γηα πεξηζζόηεξεο
πιεξνθνξίεο: van Leeuwen θαη Vermeire 2007).
Ο Παξάθειζνο έδεζε ζηε δηάξθεηα ηνπ 16νπ αηώλα. Τα ηειεπηαία 20 ρξόληα, νη επηζηήκεο
ηνμηθνινγίαο γλώξηζαλ κεγάιεο αιιαγέο. Έρνπλ αλαπηπρζεί λέεο κεζνδνινγίεο, νη νπνίεο
νδήγεζαλ ζε λέεο αξρέο. Σήκεξα, γλσξίδνπκε όηη ε αξρή «ε δόζε είλαη εθείλε πνπ θάλεη
ην δειεηήξην» πξέπεη λα ζπκπιεξσζεί θαη κε άιια ζηνηρεία, όπσο είλαη, γηα παξάδεηγκα,
ν ρξόλνο ηεο έθζεζεο. Μηα δσή πνπ αλαπηύζζεηαη είλαη πνιύ πην επαίζζεηε ζε ρεκηθέο
νπζίεο θαηά ηε δηάξθεηα ζπγθεθξηκέλσλ ζηαδίσλ θαη ν πιαθνύληαο δελ απνηειεί ην
ηέιεην θξάγκα ελάληηα ζε όια ηα ρεκηθά (Bern 1992). Έλα άιιν πξόβιεκα είλαη νη
ελώζεηο πνπ κηκνύληαη νξκόλεο, γηαηί κπνξεί λα είλαη ηζρπξέο ζε ρακειέο δόζεηο, ελώ ζε
πςειόηεξεο ζπγθεληξώζεηο λα έρνπλ άιιεο επηπηώζεηο (Weltje θ.ά. 2005). Οη νπζίεο
απηέο ιέγνληαη ελδνθξηληθνί δηαηαξάθηεο ή πεξηβαιινληηθέο νξκόλεο.
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Πεξηβαιινληηθέο νξκόλεο (ελδνθξηληθνί δηαηαξάθηεο)
Τν ζώκα καο ειέγρεηαη από νξκόλεο, κνξηαθά ζήκαηα πνπ επηηξέπνπλ ηελ επηθνηλσλία
κεηαμύ ησλ θπηηάξσλ, ηζηνύο θαη όξγαλα. Ο έιεγρνο αζθείηαη θαη ζην ζρεκαηηζκό ησλ
νξγάλσλ ηνπ αλαπηπζζόκελνπ εκβξύνπ. Υπάξρνπλ πνιιά δηαθνξεηηθά είδε νξκνλώλ,
όκσο νη πην γλσζηέο είλαη νη θπιεηηθέο νξκόλεο νηζηξαδηόιε θαη ηεζηνζηεξόλε. Η
νηζηξαδηόιε ζρεηίδεηαη κε ην «ζειπθό» θαη ε ηεζηνζηεξόλε κε ην «αξζεληθό», όκσο
ηόζν νη άληξεο, όζν θαη νη γπλαίθεο δηαζέηνπλ θαη ηηο δύν νξκόλεο, απιώο παξνπζηάδνπλ
δηαθνξεηηθέο ζπγθεληξώζεηο. Σηηο γπλαίθεο, ηα επίπεδα νηζηξαδηόιεο είλαη πνιύ
πςειόηεξα, ελώ νη άληξεο έρνπλ πεξηζζόηεξε ηεζηνζηεξόλε.
Οη πεξηβαιινληηθέο νξκόλεο (ελδνθξηληθνί δηαηαξάθηεο) είλαη ελώζεηο πνπ κηκνύληαη ηε
βηνινγηθή δξάζε ησλ ελδνγελώλ νξκνλώλ ή γεληθά δηαηαξάζζνπλ ην νξκνληθό ζύζηεκα.
Μπνξεί λα πξόθεηηαη γηα θπζηθέο ελώζεηο πνπ ζπλαληάκε ζηα θπηά ή γηα βηνκεραληθά
ρεκηθά κε έλα επξύ θάζκα ρξήζεσλ. Καη ηα δύν είδε βξίζθνληαη ζην πεξηβάιινλ, εμνύ
θαη ε νλνκαζία. Σπγθεθξηκέλα, ηα μελν-νηζηξνγόλα απνηεινύληαη από πνιιά
δηαθνξεηηθά ρεκηθά θαη νη επηπηώζεηο ηνπο ζπρλά πεξηγξάθνληαη σο
«νηζηξνγνληθόηεηα». Όια δηαζέηνπλ νηζηξνγνλν-κηκεηηθέο ηδηόηεηεο ζε έλα βαζκό θαη
είλαη ην είδνο ησλ ελδνθξηληθώλ δηαηαξαθηώλ πνπ έρεη κειεηεζεί πεξηζζόηεξν απ’ όια ηα
ππόινηπα (Safe θ.ά. 2001).
Η αλζξώπηλε έθζεζε ζηα μελν-νηζηξνγόλα απνηειεί δήηεκα πγείαο, γηαηί νη νπζίεο
απηέο κπνξνύλ λα δηαηαξάμνπλ ηα θπζηθά νηζηξνγόλα θαη λα έρνπλ δπζκελείο
επηπηώζεηο γηα ηελ πγεία. Απηό καο έγηλε γλσζηό κε έλα ηξαγηθό παξάδεηγκα, όπνπ
ρνξεγήζεθε έλα μελν-νηζηξνγόλν σο θάξκαθν θαηά ηεο απνβνιήο, ζε πεξίπνπ 8
εθαηνκκύξηα έγθπεο γπλαίθεο παγθνζκίσο, κεηαμύ ησλ δεθαεηηώλ 1940 θαη 1970. Η
νπζία απηή, πνπ ιέγεηαη DES (δηαηζπινζηηιβνηζηξόιε), δηέζρηζε ηνλ πιαθνύληα θη
επεξέαζε ηελ αλάπηπμε ηνπ εκβξύνπ. Μία από ηηο εθβάζεηο απηήο ηεο ηαηξηθήο
παξέκβαζεο ήηαλ ε απμεκέλε εκθάληζε κηαο ζπάληαο κνξθήο θαξθίλνπ ζηηο λεαξέο
γπλαίθεο, θάηη πνπ ηειηθά νδήγεζε ζηε δηαθνπή ηεο ζπληαγνγξάθεζεο ηνπ DES. Άιιν
έλα θαηλόκελν πνπ παξαηεξήζεθε ήηαλ ν απμεκέλνο θίλδπλνο γηα θαξθίλν ηνπ καζηνύ
ζε γπλαίθεο άλσ ησλ 40 εηώλ, πνπ σο έκβξπα είραλ εθηεζεί ζε απηή ηε ρεκηθή νπζία.
Είλαη πηζαλό, αθόκε θαη ηα εγγόληα ησλ κεηέξσλ πνπ έιαβαλ DES, λα δηαηξέρνπλ πςειό
θίλδπλν γηα θαξθίλν, θαζώο απηό δείρλνπλ ηα πεηξάκαηα πνπ πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζε
δώα (Newbold θ.ά 2006).

Μηθξέο δόζεηο - ζεκαληηθέο επηπηώζεηο
Εθείλν πνπ γλσξίδνπκε γηα ηηο πεξηβαιινληηθέο νξκόλεο είλαη ε κε κνλνηνληθή θακπύιε
δόζεο-απόθξηζεο. Απηό ζεκαίλεη όηη ζε ρακειέο δόζεηο, ηέηνηεο ελώζεηο έρνπλ θάπνηα
επίδξαζε, όκσο όηαλ ε ζπγθέληξσζε απμάλεηαη, ε ζπγθεθξηκέλε επίδξαζε κεηώλεηαη θαη
κπνξεί λα εκθαληζηεί θάπνηα άιιε ή, αθόκε, λα παξαηεξεζεί θάπνηα αληίζεηε (έλα
παξάδεηγκα είλαη ε ηακνμηθαίλε, κηα νπζία πνπ ρνξεγείηαη γηα ηνλ θαξθίλν ηνπ καζηνύ,
ε νπνία ζε κηθξέο δόζεηο εληζρύεη ηελ αλάπηπμε ηνπ θπηηαξηθνύ όγθνπ, ελώ ζε
πςειόηεξεο ζπγθεληξώζεηο ηελ αλαζηέιιεη). Η ηδηόηεηα απηή αληηηίζεηαη ζηελ αξρή ηνπ
Παξάθειζνπ πνπ ππνζηεξίδεη όηη νη πςειέο ζπγθεληξώζεηο απμάλνπλ ηηο επηπηώζεηο
(Myers θ.ά., ππό έθδνζε).
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Τν μελν-νηζηξνγόλν πνπ έρεη κειεηεζεί εθηελώο είλαη ε δηζθαηλόιε Α. Γλσζηή θαη
σο BPA, ρξεζηκνπνηείηαη ζηε ζπζθεπαζία ηξνθίκσλ θαη κπνξεί λα κεηαθεξζεί από
ηε ζπζθεπαζία ζην ηξόθηκν. Οη νηζηξνγνληθέο ηδηόηεηεο ηεο BPA είλαη γλσζηέο από ηε
δεθαεηία ηνπ 1930, ηόηε πνπ γίλνληαλ έξεπλεο γηα ηελ θαξκαθνινγηθή ηεο ρξήζε. Από
ηα 1950, ε BPA ρξεζηκνπνηείηαη σο κνλνκεξέο γηα ηα πνιπαλζξαθηθά πιαζηηθά θαη
ηηο επνμεηδηθέο ξεηίλεο πνπ βξίζθνληαη ζηα κεηαιιηθά δνρεία ησλ ηξνθίκσλ θαη ησλ
πνηώλ. Τα ηειεπηαία ρξόληα, έρνπλ εληαηηθνπνηεζεί νη ζπδεηήζεηο γηα ην πόζν αζθαιήο
είλαη ε ρξήζε ηεο BPA, ηδηαίηεξα εμαηηίαο ηεο ύπαξμεο ηεο BPA ζηηο πνιπαλζξαθηθέο
παηδηθέο θηάιεο, γεγνλόο πνπ εθζέηεη ηα βξέθε ζε ρακειέο δόζεηο ηεο ζπγθεθξηκέλεο
νπζίαο. Ο Καλαδάο ήηαλ ε πξώηε ρώξα πνπ απαγόξεπζε ηα παηδηθά πξντόληα πνπ
πεξηέρνπλ δηζθαηλόιε Α. Σήκεξα, ε BPA ρξεζηκνπνηείηαη θπξίσο γηα ηελ θαηαζθεπή CD
θαη DVD θαη απνηειεί ρεκηθή νπζία πςεινύ όγθνπ παξαγσγήο, κε πεξηζζόηεξα από 4
εθαηνκκύξηα ηόλνπο παγθόζκηα εηήζηα παξαγσγή γηα ην 2006 (Senjen θαη Azoulay
2008).
Λόγσ ηεο επξείαο ηεο ρξήζεο, ν άλζξσπνο βξίζθεηαη ζπλερώο εθηεζεηκέλνο ζηε BPA,
όκσο νη καθξνρξόληεο επηπηώζεηο ηεο ζηελ πγεία δελ είλαη γλσζηέο. Μία κειέηε ζηηο
ΗΠΑ, ε Εζληθή Μειέηε γηα ηελ Υγεία θαη ηε Δηαηξνθή (NHANES), δηαζέηεη κηα
ηεξάζηηα βάζε δεδνκέλσλ κε ζηνηρεία γηα ηελ πγεία θαη ην ζσκαηηθό θνξηίν ηνπ
ακεξηθαληθνύ πιεζπζκνύ. Πξόζθαηα, κηα έξεπλα πνπ ρξεζηκνπνίεζε απηά ηα ζηνηρεία,
δεκνζηεύηεθε ζην πεξηνδηθό ηεο Ακεξηθαληθήο Ιαηξηθήο Εηαηξίαο (Lang, Galloway θ.ά.
2008). Σηε κειέηε NHANES, νη ζπκκεηέρνληεο ξσηήζεθαλ αλ πάζρνπλ από θάπνηα
αζζέλεηα. Ο Lang θαη νη ζπλεξγάηεο ηνπ, πνπ πξαγκαηνπνίεζαλ ηε κειέηε, ζπζρέηηζαλ
ζηαηηζηηθά ηελ απάληεζε λαη/όρη κε ηα επίπεδα ηεο BPA πνπ βξέζεθαλ ζηα νύξα ησλ
ζπκκεηερόλησλ, θάηη πνπ απνηειεί έλα θαιό κέηξν γηα ην ζσκαηηθό θνξηίν ηνπ αηόκνπ
ιόγσ ηεο BPA (Σρήκα 3).
Τα επξήκαηα ήηαλ εθπιεθηηθά: νη ζπκκεηέρνληεο πνπ έπαζραλ από θαξδηαγγεηαθέο/
θαξδηαθέο παζήζεηο είραλ πνιύ πςειόηεξα επίπεδα ζσκαηηθνύ θνξηίνπ ιόγσ BPA απ’
όηη νη πγηείο ζπκκεηέρνληεο. Η ίδηα ζπζρέηηζε επηβεβαηώζεθε θαη γηα ηνπο δηαβεηηθνύο
αζζελείο, νη νπνίνη είραλ επίζεο πνιύ πςειόηεξα επίπεδα BPA. Γηα άιιεο αζζέλεηεο,
όπσο ν θαξθίλνο, δε βξέζεθε θάπνηα ζπζρέηηζε κε ηα επίπεδα BPA.
Τα παξαπάλσ απνηειέζκαηα είλαη ηδηαίηεξα αμηόινγα, γηαηί αθνξνύλ ηελ πξώηε
επηδεκηνινγηθή κειέηε γηα BPA πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζε κεγάιν δείγκα πιεζπζκνύ.
Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη δε θαίλεηαη λα ππάξρεη θάπνην αίηην. Ωζηόζν, ε έθζεζε ζηε
BPA ππεξηζρύεη ζηνλ ακεξηθαληθό πιεζπζκό, κε αληρλεύζηκα επίπεδα πνπ θηάλνπλ ην
93%. Ταπηόρξνλα, πάλσ από ην 8% ησλ θαηνίθσλ ηεο Ακεξηθήο είλαη δηαβεηηθνί. Η
κειέηε απηή ππνδεηθλύεη κηα πηζαλή ζύλδεζε κεηαμύ ηεο πςειήο έθζεζεο θαη ηεο
ύπαξμεο ηεο αζζέλεηαο θη επηδηώθεη ηελ εύξεζε πηζαλώλ αηηηώλ.
Δλδηαθέξνλ παξνπζηάδεη ην γεγνλόο όηη ηόζν ν δηαβήηεο, όζν θαη νη θαξδηαγγεηαθέο
παζήζεηο αλαπηύζζνληαη από ηελ ίδηα ππνθιηληθή πάζεζε, γλσζηή σο «κεηαβνιηθό
ζύλδξνκν» ή «ζύλδξνκν αληίζηαζεο ζηελ ηλζνπιίλε» (Σρήκα 4). Η ηλζνπιίλε είλαη
κία νξκόλε ηνπ ζώκαηνο πνπ ξπζκίδεη ηα επίπεδα ζαθράξνπ ζην αίκα θαη ν ξόινο ηεο
είλαη θαζνξηζηηθόο ζηε ξύζκηζε ηνπ ελεξγεηαθνύ κεηαβνιηζκνύ. Εάλ ην ζώκα δελ
θαηαθέξεη λα ξπζκίζεη ηα επίπεδα ηεο ηλζνπιίλεο, κπνξεί λα αλαπηπρζεί αληίζηαζε ζηελ
ηλζνπιίλε.

6

Πάζεζε
Αξζξίηηδα
Καξθίλνο
Καξδηαγγεηαθέο παζήζεηο
Σηεζάγρε
Σηεθαληαία θαξδηαθή λόζνο
Έκθξαγκα
Γηαβήηεο
Ηπαηηθή λόζνο
Αλαπλεπζηηθέο παζήζεηο
Άζζκα
Βξνγρίηηδα ή εκθύζεκα

Δηάγλσζε
•Αλαθεξζείζα

Δγθεθαιηθό

O Με αλαθεξζείζα

Παζήζεηο ζπξενεηδνύο

Σρήκα 3: Δθηηκώκελε κέζε ζπγθέληξσζε ηεο BPA, ζε ζρέζε κε ηηο αλαθεξόκελεο
αζζέλεηεο θαη παζήζεηο. Οη ππνινγηζκνί έρνπλ γίλεη βάζεη ειηθίαο θαη θύινπ. Οη
κπάξεο ζθάικαηνο δείρλνπλ 95% δηαζηήκαηα εκπηζηνζύλεο (από Lang, Galloway
θ.ά. 2008).
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Σρήκα 4: Αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε. Η απνηπρία ησλ θπηηάξσλ-ζηόρσλ ηεο
ηλζνπιίλεο λα αληαπνθξηζνύλ ζηα εξεζίζκαηα ηεο ηλζνπιίλεο ζην αίκα κπνξεί λα
εκθαληζηεί ζε πνιιέο αζζέλεηεο (θόθθηλνο θύθινο). Ο πνξηνθαιί θύθινο δείρλεη
ζπκπηώκαηα ηνπ κεηαβνιηθνύ ζπλδξόκνπ (από Biddinger θαη Kahn 2006).

Τα πεηξάκαηα πνπ έγηλαλ ζε δώα έδεημαλ όηη ε BPA κπνξεί πξάγκαηη λα νδεγήζεη ζε
αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε (Alonso-Magdalena, Morimoto θ.ά. 2006). Σε αξζεληθά
ελήιηθα πνληίθηα ρνξεγήζεθε είηε κία κόλν δόζε BPA πνπ ήηαλ ζην έλα πέκπην ηεο
Αλεθηήο Ηκεξήζηαο Λήςεο (TDI) ηνπ Οξγαληζκνύ Τξνθίκσλ θαη Φαξκάθσλ (FDA), ή
κία κόλν δόζε νηζηξαδηόιεο κε ζπγθέληξσζε ίδηα κε ηεο BPA. Μεηξήζεθαλ ηα επίπεδα
ηλζνπιίλεο ζην αίκα ησλ δώσλ θαη δηαπηζηώζεθε όηη ηα δώα ζηα νπνία ρνξεγήζεθε
νηζηξαδηόιε ή BPA παξνπζίαζαλ
αμηνζεκείσηε θαη ζηαηηζηηθά ζπνπδαία
αύμεζε ησλ επηπέδσλ απηώλ, ζε
αληίζεζε κε ηα ππόινηπα δώα
(«Όρεκα») (Σρήκα 5). Όηαλ ε αγσγή
ιάκβαλε ρώξα γηα 4 ζπλερόκελεο κέξεο,
ηα δώα απνθηνύζαλ αληίζηαζε ζηελ
ηλζνπιίλε.
Σρήκα 5: Σε αξζεληθά ελήιηθα
ηξσθηηθά ρνξεγήζεθε κία κόλν δόζε
BPA ή νηζηξαδηόιεο (E2). Σε ζρέζε
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κε ηνπο ειέγρνπο («όρεκα»), θαη νη δπν αγσγέο αύμεζαλ ζεκαληηθά ηα επίπεδα
ηλζνπιίλεο ζην αίκα (=πιάζκα). Όηαλ ε αγσγή επαλαιακβάλνληαλ γηα 4
ζπλερόκελεο κέξεο, ηα δώα απνθηνύζαλ αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε (από ηνπο AlonsoMagdalena θ.ά 2006).
Από ηα πεηξάκαηα θαίλεηαη όηη ε BPA είλαη έλα ηζρπξό μελν-νηζηξνγόλν. Μπνξεί λα
πξνθαιέζεη νξηζκέλεο από ηηο επηπηώζεηο πνπ πξνθαιεί ε θπζηθή νξκόλε νηζηξαδηόιε,
ζηα ίδηα επίπεδα ζπγθέληξσζεο. Τν εύξεκα απηό είλαη πνιύ ζνβαξό γηα ηε δεκόζηα
πγεία.

Η BPA επεξεάδεη ηελ παρπζαξθία –Πξνζηαηεπηηθέο νξκόλεο
Σήκεξα, πεξίπνπ 60 εθαηνκκύξηα Ακεξηθαλνί είλαη παρύζαξθνη, πνπ ζεκαίλεη όηη έρνπλ
δείθηε κάδαο ζώκαηνο (BMI) πάλσ από 30. Πεξίπνπ ην έλα ηξίην ηνπ ακεξηθαληθνύ
πιεζπζκνύ, ή ηα 100 εθαηνκκύξηα, είλαη ππέξβαξνη (BMI>25). Σηηο κέξεο καο, ε
παρπζαξθία απνηειεί έλα από ηα πην επηηαθηηθά δεηήκαηα γηα ηε δεκόζηα πγεία, όζνλ
αθνξά ηελ πξόιεςε θαη ηε δηαρείξηζε.
Τα αίηηα ηεο παρπζαξθίαο είλαη πνιιά. Εθηόο από ηελ θαθή δηαηξνθή θαη ηελ έιιεηςε
άζθεζεο, νη ρεκηθνί ξύπνη ζεσξνύληαη επίζεο πηζαλό αίηην παρπζαξθίαο. Η BPA είλαη
κία από ηηο νπζίεο πνπ έρνπλ νλνκαζηεί «παρπζαξθνγόλεο» (obesogen).
Παξαθάησ ζα δνύκε άιιε κηα κειέηε πνπ εμέηαζε ην ξόιν ηεο BPA ζηελ απειεπζέξσζε
αδηπνλεθηίλεο. Η αδηπνλεθηίλε είλαη κία ελδνγελήο νξκόλε πνπ ζπζρεηίδεηαη αξλεηηθά
κε ηα επίπεδα ηλζνπιίλεο θαη ιίπνπο ζην ζώκα, ζηνπο ελήιηθεο. Απνηειεί
αληηζηαζκηζηηθό παξάγνληα ηεο ηλζνπιίλεο. Σηε κειέηε απηή, ν αλζξώπηλνο ιηπώδεο
ηζηόο ιήθζεθε κε επέκβαζε θνηιηαθήο ζκίθξπλζεο (π.ρ. θνηιηνπιαζηηθή) θαη
αλαπηύρζεθε σο θπηηαξνθαιιηέξγεηα. Σηα θύηηαξα ρνξεγήζεθε είηε BPA ή νηζηξαδηόιε,
ζε δηαθνξεηηθέο ζπγθεληξώζεηο θαη ε αμηνινγήζεθε ε απειεπζέξσζε αδηπνλεθηίλεο ζε
απηά (Σρήκα 6).

Σρήκα 6: Η απειεπζέξσζε ηεο νξκόλεο αδηπνλεθηίλεο
από ηνλ αλζξώπηλν ιηπώδε ηζηό, σο απόθξηζε ζηε
ρνξήγεζε BPA ή νηζηξαδηόιεο (E2). Σε ρακειέο δόζεηο,
νη BPA θαη E2 ειαηηώλνπλ ηελ απειεπζέξσζε
αδηπνλεθηίλεο κε έλα ζηαηηζηηθά ζπνπδαίν ηξόπν
(ζεκεηώλεηαη κε *), ελώ ζε πςειέο δόζεηο όρη (από ηνλ
Hugo θ.ά. 2008).
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Οη ρακειέο δόζεηο ησλ BPA θαη E2 κείσζαλ ζεκαληηθά ηελ απειεπζέξσζε
αδηπνλεθηίλεο, ελώ νη πςειέο δόζεηο ηνπο δελ είραλ ην ίδην απνηέιεζκα. Μάιηζηα, ε
ρνξήγεζε BPA εκπόδηζε ηελ απειεπζέξσζε αδηπνλεθηίλεο, κε δόζε 100 θνξέο
κηθξόηεξε ηνπ ηξέρνληνο κέζνπ όξνπ ηνπ ζσκαηηθνύ θνξηίνπ ελόο Ακεξηθαλνύ. Σε
κεγαιύηεξεο δόζεηο, ε BPA δελ επεξέαδε ηα επίπεδα αδηπνλεθηίλεο, δείρλνληαο έηζη όηη
νη ρακειέο δόζεηο έρνπλ κεγαιύηεξε ζεκαζία από ηηο πςειέο θαη όηη ηα απνηειέζκαηα
ρνξήγεζεο πςειώλ θαη ρακειώλ δόζεσλ δελ είλαη θαηάιιεια γηα ηηο πεξηβαιινληηθέο
νξκόλεο κε ηέηνηεο ηδηόηεηεο.
Τα επξήκαηα είλαη ζεκαληηθά γηαηί:
(1)

(2)

(3)

Οη άλζξσπνη είλαη ηδηαίηεξα εθηεζεηκέλνη ζηε BPA, κε δόζεηο πνπ κπνξνύλ λα
έρνπλ δπζκελείο επηπηώζεηο ζηηο θπηηαξηθέο ζεηξέο ησλ δώσλ θαη ησλ
αλζξώπσλ.
Η αδηπνλεθηίλε ζηαδηαθά κεηώλεηαη ζηνπο παρύζαξθνπο θαη ηα ρακειά
επίπεδα αδηπνλεθηίλεο είλαη επηθίλδπλα γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αληίζηαζεο
ζηελ ηλζνπιίλε, κε απνηέιεζκα ηνλ δηαβήηε ηύπνπ 2 θαη ηελ παρπζαξθία.
Η απμεκέλε παρπζαξθία ελδέρεηαη λα ζπλδέεηαη κε ηελ έθζεζε ζηελ
πεξηβαιινληηθή κόιπλζε, π.ρ. ζηελ BPA θαη κε άιια μελν-νηζηξνγόλα
(DES). Απηό έδεημαλ πεηξάκαηα πνπ έγηλαλ ζε δώα.

Σπλνςίδνληαο, ππάξρνπλ πνιιά επηζηεκνληθά ζηνηρεία πνπ θαλεξώλνπλ όηη ε επξεία
έθζεζε ηνπ αλζξώπνπ ζηελ BPA, ζηα ζεκεξηλά επίπεδα, κπνξεί λα απνηειεί αηηία
πνιιώλ παζήζεσλ πνπ παξαηεξνύληαη ζηνπο αλζξώπνπο (Πίλαθαο 2).
Πίλαθαο 2: Δπηπηώζεηο πνπ παξαηεξήζεθαλ ζε δώα πνπ εθηέζεθαλ ζε ρακειέο
δόζεηο BPA θαη παξαιιειηζκόο κε ηηο ηξέρνπζεο ηάζεηο πνπ παξαηεξνύληαη ζηελ
αλζξώπηλε πγεία (από ηνλ vom Saal 2009).
Δπηπηώζεηο ηεο BPA ζε πνληίθηα

Τάζεηο ηεο αλζξώπηλεο πγείαο

Υπεξπιαζία ηνπ πξνζηάηε θαη
θαξθίλνο
Υπεξπιαζία ησλ καζηώλ θαη
θαξθίλνο
Με θπζηνινγηθή νπξήζξα/ απόθξαμε
Μείσζε ζπέξκαηνο
Πξόσξε εθεβεία ζηηο γπλαίθεο
Κύζηεο ηεο σνζήθεο/ ίλσκα κήηξαο
Με θπζηνινγηθά ρξσκνζώκαηα
σνθπηηάξσλ
Αύμεζε ζσκαηηθνύ βάξνπο
Αληίζηαζε ζηελ ηλζνπιίλε
Υπεξδξαζηεξηόηεηα/
πξνβιήκαηα
εθκάζεζεο
Με θπζηνινγηθή ζπκπεξηθνξά ζην
παηρλίδη
Με
θπζηνινγηθή
θνηλσληθνζεμνπαιηθή ζπκπεξηθνξά

Αύμεζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ
πξνζηάηε
Αύμεζε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ
καζηνύ
Υπνζπαδίαζε
Μείσζε ζπέξκαηνο
Πξόσξε ζεμνπαιηθή σξίκαλζε
PCOS/ ίλσκα κήηξαο
Απνβνιή

Καξθίλνο

Αξζεληθό θαη
ζειπθό
αλαπαξαγσγηθό
ζύζηεκα
Μεηαβνιηθέο
παζήζεηο
Δγθέθαινο θαη
ζπκπεξηθνξά
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Αύμεζε παρπζαξθίαο
Γηαβήηεο ηύπνπ 2
ADHD
(δηαηαξαρή
ειαηησκαηηθήο πξνζνρήο κε
ππεξθηλεηηθόηεηα)
Απηηζκόο

Χεκηθά θαη ηνμηθά κίγκαηα
Σηηο κέξεο καο, ρξεζηκνπνηνύληαη πάλσ από 70.000 ζπλζεηηθά βηνκεραληθά ρεκηθά θαη
παξάγνληαη πάλσ από 2.200 ρεκηθά πνπ μεπεξλνύλ ην 1 εθαηνκκύξην lbs αλά έηνο ζηηο
ΗΠΑ. Μόλν γηα κεξηθά από απηά έρεη γίλεη ηνμηθνινγηθόο έιεγρνο (Guyton, Kyle θ.ά.
2008). Άξα, νη άλζξσπνη εθηίζεληαη ζε ζύλζεηα κίγκαηα ρεκηθώλ, νη ηνμηθέο
ηδηόηεηεο πνιιώλ εθ ησλ νπνίσλ κάο είλαη άγλσζηεο.
Τν 2002, δεκνζηεύηεθε κηα πνιύ αμηόινγε κειέηε πνπ αθνξνύζε ην ηνμηθό δπλακηθό
ησλ ρεκηθώλ κηγκάησλ. Οη εξεπλεηέο ηνπ Παλεπηζηεκίνπ ηνπ Λνλδίλνπ εμέηαζαλ ηελ
ηθαλόηεηα 8 μελν-νηζηξνγόλσλ λα κηκνύληαη ηηο βηνινγηθέο επηπηώζεηο ηεο θπζηθήο
νξκόλεο νηζηξνγόλνπ (νηζηξνγνληθόηεηα), in vitro, κε ηε ρξήζε θπηηάξσλ δύκεο (Silva
θ.ά. 2002). Όηαλ ηα μελν-νηζηξνγόλα εμεηάζζεθαλ ρσξηζηά ζε ρακειέο ζπγθεληξώζεηο,
ε «νηζηξνγνληθόηεηα» ήηαλ πνιύ ρακειή ή κε αληρλεύζηκε. Εάλ απηέο νη 8 νπζίεο ήηαλ
όιεο παξνύζεο ζε έλα κίγκα ζε απηέο ηηο ρακειέο ζπγθεληξώζεηο, ζα πεξηκέλακε λα
έρνπλ όιεο καδί θάπνηεο επίζεο αζζελείο επηπηώζεηο. Ελ ηνύηνηο, όηαλ δνθηκάζηεθε ζηελ
πξάμε, ην κίγκα ησλ 8 απηώλ μελν-νηζηξνγόλσλ ζε ρακειή δόζε είρε έληνλεο
επηπηώζεηο, πνιύ πην πάλσ από εθείλεο πνπ αλακέλνληαλ από ηηο αληηδξάζεηο ησλ
κεκνλσκέλσλ νπζηώλ. Απηό καο δείρλεη όηη γηα λα αμηνινγήζνπκε ζσζηά ηνλ θίλδπλν
ησλ ρεκηθώλ, πξέπεη λα ιάβνπκε ππόςε ην πεξηβάιινλ ζην νπνίν νη άλζξσπνη εθηίζεληαη
ζε απηά, θαη όρη κόλν ηηο κεκνλσκέλεο νπζίεο.
Τν δήηεκα ηεο ηνμηθόηεηαο ησλ κηγκάησλ κειεηήζεθε θαη ζηα δώα. Είλαη γλσζηό όηη
κίγκαηα ρεκηθώλ πνπ έρνπλ παξόκνηα δξάζε κπνξνύλ λα έρνπλ εληνλόηεξεο επηπηώζεηο
από ηελ θάζε κηα νπζία μερσξηζηά ζηηο ίδηεο ζπγθεληξώζεηο. Γηα παξάδεηγκα, ηα
αξζεληθά πνληίθηα ζπλήζσο δελ έρνπλ ζειέο. Όηαλ ηα πνληίθηα πνπ θπνθνξνύλ
εθηίζεληαη ζε ζπγθεθξηκέλεο νπζίεο, νη αξζεληθνί γόλνη ηνπο κπνξεί λα γελλεζνύλ κε
ζειέο –κηα έλδεημε
απν-αξξελνπνίεζεο ή κεησκέλεο αξξελσπόηεηαο εμαηηίαο
απηώλ ησλ ρεκηθώλ πνπ έρνπλ θη άιιεο επηπηώζεηο. Η αλάπηπμε νξηζκέλσλ ζειώλ
νθείιεηαη ζε ζπγθεθξηκέλεο νπζίεο θη εληζρύεηαη κε ηηο πςειόηεξεο δόζεηο ή κε ηα
κίγκαηα απηώλ ησλ νπζηώλ. Γηα παξάδεηγκα, κηα νκάδα πιαζηηθώλ πξνζζεηηθώλ πνπ
ιέγνληαη θζαιηθέο ελώζεηο έρνπλ απηό ην απνηέιεζκα (Howdeshell, 2007 #1857).

Η έθζεζε ηνπ εκβξύνπ ωο αθεηεξία γηα ηηο ρξόληεο παζήζεηο ηωλ
ελειίθωλ
Τν αλζξώπηλν έκβξπν είλαη ηδηαίηεξα επαίζζεην ζηηο ρεκηθέο επηξξνέο. Σηε δηάξθεηα ηεο
αλάπηπμεο ησλ νξγάλσλ, νη δηαηξνθηθέο ειιείςεηο θαη ε έθζεζε ζε ελδνθξηληθνύο
δηαηαξάθηεο κπνξνύλ λα έρνπλ κόληκεο αξλεηηθέο επηπηώζεηο, γηα παξάδεηγκα ζηελ
θαξδηά, ηνλ εγθέθαιν θαη ηα όξγαλα αλαπαξαγσγήο. Οη πεξηβαιινληηθέο νξκόλεο
πηζηεύεηαη όηη «επαλαπξνγξακκαηίδνπλ» ζεκαληηθέο ζσκαηηθέο ιεηηνπξγίεο ζηνλ
αλαπηπζζόκελν άλζξσπν, όπσο είλαη ε αλνζνπνηεηηθή απόθξηζε θαη ε απνζήθεπζε
ιίπνπο.
Από ην ζπλζεηηθό νηζηξνγόλν DES (δηαηζπινζηηιβνηζηξόιε), πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα
θαξκαθεπηηθνύο ζθνπνύο ζηε δηάξθεηα ησλ δεθαεηηώλ 1940 έσο 1970, γλσξίδνπκε όηη ε
έθζεζε ηνπ εκβξύνπ ζε απηό κπνξεί λα έρεη βιαβεξέο ζπλέπεηεο ζηε κεηέπεηηα ελήιηθε
δσή ηνπ. Τν DES κάο έδσζε έλα θαιό, αλ θαη πνιύ ηξαγηθό, παξάδεηγκα, όπνπ ζε
11

έγθπεο γπλαίθεο ρνξεγήζεθαλ δόζεηο μελν-νηζηξνγόλνπ, ηνπ νπνίνπ νη επηπηώζεηο
επεξέαζαλ γηνπο, θόξεο θαη εγγόληα. Είλαη, κάιηζηα, ε κνλαδηθή κειέηε γηα ηελ έθζεζε
ηνπ αλζξώπνπ ζε μελν-νηζηξνγόλα, πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε ζηε δηάξθεηα απηήο ηεο
πεξηόδνπ.
Γηα ηηο γπλαίθεο πνπ εθηέζεθαλ ζην DES σο έκβξπα, ππάξρεη απμεκέλνο θίλδπλνο
εκθάληζεο νξηζκέλσλ ηαηξηθώλ παζήζεσλ, ζπκπεξηιακβαλνκέλνπ ηνπ θαξθίλνπ ηνπ
καζηνύ. Τα πνληίθηα πνπ έιαβαλ κηθξέο δόζεηο DES in utero (ελδνκήηξηα),
κεγαιώλνληαο έγηλαλ παρύζαξθα (Φσηνγξαθία) (Newbold, Padilla-Banks θ.ά. 2007).

Φσηνγξαθία: Γύν γελεηηθά παλνκνηόηππα πνληίθηα, ίδηαο ειηθίαο, πνπ έηξσγαλ ην
ίδην θαγεηό, αζθνύληαλ ην ίδην θαη ιάκβαλαλ ηελ ίδηα αγσγή. Η δηαθνξά ηνπο είλαη
όηη ε κεηέξα ηνπ ελόο εθηέζεθε ζε ρακειέο δόζεηο ζπλζεηηθνύ νηζηξνγόλνπ DES ζηε
δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο. Τν δών απηό, όηαλ ελειηθηώζεθε έγηλε παρύζαξθν (από
Newbold θ.ά. 2007).

Καξθίλνο ηνπ καζηνύ
Έλαο ζηνπο δέθα θαξθίλνπο πνπ δηαγηγλώζθνληαη θάζε ρξόλν παγθνζκίσο είλαη ν
θαξθίλνο ηνπ καζηνύ θαη είλαη ν πην ζπρλά εκθαληδόκελνο θαξθίλνο ζηηο γπλαίθεο, ηόζν
ζηηο αλαπηπζζόκελεο, όζν θαη ζηηο αλεπηπγκέλεο ρώξεο. Απνηειεί, επίζεο, ηε
βαζηθόηεξε αηηία ζαλάηνπ από θαξθίλν ζηηο γπλαίθεο παγθνζκίσο θαη ε ζπρλόηεηά ηνπ
νινέλα θαη απμάλεηαη. Σηηο ΗΠΑ, κεηαμύ ησλ δεθαεηηώλ 1970 θαη 1990 παξνπζηάζηεθε
αύμεζε 40% (Brody θαη Rudel 2003). Οη πεξηβαιινληηθνί παξάγνληεο παίδνπλ
ζεκαληηθόηεξν ξόιν από ηνπο γελεηηθνύο θαη νη άληξεο κπνξνύλ επίζεο λα εκθαλίζνπλ
θαξθίλν ηνπ καζηνύ.
Τα άηνκα πνπ πάζρνπλ από θαξθίλν ηνπ καζηνύ έρνπλ πςειόηεξα επίπεδα
πεξηβαιινληηθώλ ξύπσλ ζηνλ καζηηθό ηνπο ηζηό. Γη’ απηό ην ιόγν, ηα κίγκαηα
πεξηβαιινληηθώλ ξύπσλ έρνπλ ζπλδεζεί κε ηελ αλάπηπμε ηνπ θαξθίλνπ ηνπ καζηνύ
(Ibarluzea, Fernandez θ.ά. 2004). Οη γπλαίθεο πνπ σο έκβξπα εθηέζεθαλ ζην μελννηζηξνγόλν DES δηαηξέρνπλ πνιύ κεγαιύηεξν θίλδπλν εκθάληζεο θαξθίλνπ ηνπ καζηνύ
από ηηο γπλαίθεο πνπ δελ έρνπλ εθηεζεί ζε απηό ην μελν-νηζηξνγόλν (Σρήκα 7) (Palmer,
Wise θ.ά. 2006).
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Σρήκα
7:
Οη
γπλαίθεο
δηαηξέρνπλ κεγαιύηεξν θίλδπλν
εκθάληζεο
θαξθίλνπ
ηνπ
καζηνύ κεηά ηελ ειηθία ησλ
40, εάλ σο έκβξπα είραλ εθηεζεί
ζην DES, έλα ζπλζεηηθό
νηζηξνγόλν πνπ ρνξεγήζεθε σο
θάξκαθν εγθπκνζύλεο (από ηνλ
Palmer θ.ά. 2006)

Η νηζηξνγνληθόηεηα ηωλ κεηαιιηθώλ λεξώλ θαη ηωλ πιηθώλ
ζπζθεπαζίαο
Τνλ ηειεπηαίν ρξόλν, δεκνζηεύζεθαλ ηνπιάρηζηνλ ηξεηο κειέηεο γηα ηε ζπλνιηθή
νηζηξνγνληθόηεηα ησλ κεηαιιηθώλ λεξώλ πνπ δηαηίζεληαη ζην εκπόξην (Pinto θαη Reali
2008). Γηα ηελ πξαγκαηνπνίεζε ησλ κειεηώλ απηώλ, ιήθζεθαλ δείγκαηα από ηε ιηαληθή
αγνξά ηεο Γεξκαλίαο, ηεο Ιηαιίαο θαη ησλ ΗΠΑ αληίζηνηρα. Τα λεξά αλαιύζεθαλ κε
δηαθνξεηηθά ζπζηήκαηα, όια in vitro (δει. ζε δνθηκαζηηθνύο ζσιήλεο). Όια ηα δείγκαηα
ραξαθηεξίζηεθαλ νηζηξνγνληθά, αιιά κε δηαθνξεηηθό βαζκό νηζηξνγνληθόηεηαο.
Μία κειέηε αλέιπζε επηπιένλ λεξά ηεο ίδηαο εηαηξίαο, πνπ ήηαλ όκσο
ζπζθεπαζκέλα κε δηαθνξεηηθά πιηθά (γπαιί, PET (ηεξεθζαιηθό πνιπαηζπιέλην)
θαη/ή επηρξηζκέλν ραξηόλη). Η ζύγθξηζε όισλ ησλ ζπζθεπαζηώλ, κε όια ηα αλαιπηηθά
ζηνηρεία πνπ ππήξραλ δηαζέζηκα (αλαιύζεθαλ πάλσ από 600 δείγκαηα από γπαιί θαη
PET, πάλσ από 130 δείγκαηα επηρξηζκέλνπ ραξηνληνύ) έδεημε όηη ηα λεξά ζηηο γπάιηλεο
ζπζθεπαζίεο είραλ ηε κηθξόηεξε νηζηξνγνληθόηεηα, ελώ ηα πιαζηηθνπνηεκέλα
ραξηνθηβώηηα είραλ ηε κεγαιύηεξε (Σρήκα 8). Η νηζηξνγνληθόηεηα ησλ κεηαιιηθώλ
λεξώλ κπνξεί λα είλαη απνηέιεζκα είηε ηεο κεηαλάζηεπζεο ησλ ρεκηθώλ από ηε
ζπζθεπαζία, πνπ ζεκαίλεη όηη ε κόιπλζε ππάξρεη
πξηλ ην γέκηζκα από ηελ πεγή, ή λα είλαη
απνηέιεζκα ησλ ζπλζεθώλ απνζήθεπζεο πξηλ ην
γέκηζκα.
Σρήκα 8: Η νηζηξνγνληθόηεηα ησλ κεηαιιηθώλ
λεξώλ κε δηαθνξεηηθά είδε πιηθνύ ζπζθεπαζίαο.
Η ζπλέπεηα –ε κίκεζε ηεο θπζηθήο νξκόλεο
νηζηξνγόλνπ–
κεηξηέηαη
σο
«ηζνδύλακα
νηζηξνγόλνπ EEQ», θαη νλνκάδεηαη επίζεο
νηζηξνγνληθόηεηα. Τα είδε ζπζθεπαζίαο πνπ
αλαιύζεθαλ είλαη ην γπαιί, ην ηεξεθζαιηθό
πνιπαηζπιέλην (PET) θαη ην επηρξηζκέλν
(πιαζηηθνπνηεκέλν) ράξηηλν θνπηί. Σε όια ηα κεηαιιηθά λεξά, ε νηζηξνγνληθόηεηα
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ήηαλ ηδηαίηεξα απμεκέλε ζηαηηζηηθά ζε ζρέζε κε ηνλ αξλεηηθό έιεγρν (NC) (από
ηνπο Wagner θαη Oehlmann 2009).
Σην δεύηεξν πείξακα, εμεηάζηεθε ε επίδξαζε ηνπ ίδηνπ ηνπ πιηθνύ ζπζθεπαζίαο ζηελ
νηζηξνγνληθόηεηα. Γηα ην ιόγν απηό, πδξόβηα ζαιηγθάξηα ηνπνζεηήζεθαλ ζε γπάιηλα ή
PET κπνπθάιηα ησλ ίδησλ εηαηξηώλ κεηαιιηθνύ λεξνύ. Η αλάπηπμε εκβξύσλ απνηειεί
κία επαίζζεηε νηζηξνγνληθά παξάκεηξν ζε απηά ηα δώα. Έλαο ζεηηθόο έιεγρνο πνπ
ρξεζηκνπνίεζε ζπλζεηηθά νηζηξνγόλα (αηζηλπινηζηξαδηόιε, EE2) έδεημε ζεκαληηθά
απμεκέλε αλάπηπμε ηνπ εκβξύνπ ζε ζρέζε κε ηνλ αξλεηηθό έιεγρν (NC). Τν ίδην
παξαηεξήζεθε, επίζεο, θαη ζηα ζαιηγθάξηα ησλ PET κπνπθαιηώλ, όρη όκσο θαη ζ’ εθείλα
ησλ γπάιηλσλ (ζρήκα 9).
Σρήκα 9: Η νηζηξνγνληθόηεηα ησλ πιηθώλ
ζπζθεπαζίαο ηνπ κεηαιιηθνύ λεξνύ. Τα
ζαιηγθάξηα πνπ δνύζαλ ζηα γπάιηλα ή ηα
πιαζηηθά (PET) κπνπθάιηα εμεηάζζεθαλ κεηά
από 8 εβδνκάδεο γηα ηνλ αξηζκό ησλ εκβξύσλ
ηνπο. Ο ζεηηθόο έιεγρνο (EE2) είλαη έλα επξέσο
ρξεζηκνπνηνύκελν μελν-νηζηξνγόλν. Ο αξηζκόο
ησλ εκβξύσλ απμήζεθε ζεκαληηθά ζηνλ ζεηηθό
έιεγρν θαη ζηα δώα ησλ ζπζθεπαζηώλ PET, ζε
ζρέζε κε ηνλ αξλεηηθό έιεγρν (NC), όκσο δε
ζπλέβε ην ίδην κε ηα ζαιηγθάξηα πνπ δνύζαλ ζην
γπαιί. Απηό ζεκαίλεη όηη ην πιηθό ζπζθεπαζίαο
απνηειεί πεγή νηζηξνγνληθόηεηαο γηα ην κεηαιιηθό λεξό (από ηνπο Wagner θαη
Oehlmann 2009).
Η ζπγθεθξηκέλε έξεπλα δείρλεη όηη ηα κεηαιιηθά λεξά δηαζέηνπλ δηαθνξεηηθά
επίπεδα νηζηξνγνληθόηεηαο θαη όηη ε νηζηξνγνληθόηεηα εμαξηάηαη επίζεο από ην
πιηθό ζπζθεπαζίαο πνπ ρξεζηκνπνηείηαη. Η ζπζθεπαζία PET απνηειεί πεγή
νηζηξνγνληθώλ νπζηώλ. Τν επόκελν βήκα είλαη ε αλαγλώξηζε όισλ ησλ πεγώλ μελννηζηξνγόλσλ ζηα κεηαιιηθά λεξά, θαζώο θαη ηεο ζπκβνιήο ηνπο ζηε ζπλνιηθή
νηζηξνγνληθόηεηα, αιιά θαη ησλ ρεκηθώλ ηνπο δνκώλ. Πην ζπγθεθξηκέλα, εθείλν πνπ καο
ελδηαθέξεη είλαη ε ρεκηθή ηαπηόηεηα ησλ μελν-νηζηξνγόλσλ πνπ πξνέξρνληαη από
ζπζθεπαζίεο PET.

Γνλίδηα, ρεκηθνί ξύπνη θαη ρξόληεο παζήζεηο
Γηα πνιύ θαηξό, ηα γνλίδηα ζεσξνύληαλ ν βαζηθόο παξάγνληαο πνπ θαζόξηδε ηελ
αλάπηπμε ησλ θιεξνλνκηθώλ ρξόλησλ παζήζεσλ. Σήκεξα, είλαη πιένλ ζαθέο όηη νη
πεξηβαιινληηθέο επηξξνέο (ηξνθή, αέξαο, λεξό, θνηλσληθνί παξάγνληεο θιπ.) θαζνξίδνπλ
ζε κεγαιύηεξν βαζκό ηελ αλάπηπμε ή όρη κηαο αζζέλεηαο. Τν πην αμηνζεκείσην είλαη όηη
απηέο νη πεξηβαιινληηθέο επηξξνέο δελ αιιάδνπλ απαξαίηεηα ηε ζπρλόηεηα ησλ
γνληδίσλ, όκσο κπνξνύλ λα επεξεάζνπλ ηελ έθθξαζε ή όρη ηνπ γνληδίνπ, ην πόζν έληνλε
είλαη ε δξάζε ηνπ θαη ζε πνηα κέξε ηνπ ζώκαηνο δξαζηεξηνπνηείηαη. Απηή ε ηδηαίηεξα
πεξίπινθε δηαδηθαζία κπνξεί λα παξνκνησζεί κε έλα αεξνπιάλν –ην αεξνπιάλν ζα
πεηάμεη κόλν αλ αλνίμνπλ νη ζσζηνί δηαθόπηεο ζην ζσζηό ρξόλν. Μέζα ζην θύηηαξν, νη
δηαθόπηεο απηνί είλαη ζεκάδηα πάλσ ζηα γνλίδηα. Δελ επεξεάδνπλ ηε γνληδηαθή
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ζπρλόηεηα. Οη δηαθόπηεο κπνξνύλ λα θαηαζηξαθνύλ από ρεκηθά θαη ε δεκηά λα πεξάζεη
ζε αξθεηέο από ηηο επόκελεο γεληέο. Έηζη, ε επηγελεηηθή (πνπ ζεκαίλεη «πάλσ ζην
γνλίδην») είλαη ν επηζηεκνληθόο θιάδνο ησλ θιεξνλνκήζηκσλ αιιαγώλ ζηελ έκθραζη
ηοσ γονιδίοσ, πνπ πξαγκαηνπνηνύληαη ρσξίο αιιαγή ζηε ζστνόηηηα ηοσ γονιδίοσ (Dolinoy
θ.ά. 2007).
Δεδνκέλεο ηεο πνιππινθόηεηαο ηεο έθθξαζεο ηνπ γνληδίνπ, νη έλλνηεο ηνπ ζσζηνύ θαη
αθξηβνύο ζπγρξνληζκνύ όηαλ ηα γνλίδηα είλαη ελεξγά θαη όηαλ είλαη ζησπειά, είλαη πνιύ
ζρεηηθέο. Ωζηόζν, νη γλώζεηο καο γηα ηνπο κεραληζκνύο απηνύο είλαη πξνο ην παξόλ
πεξηνξηζκέλεο. Νέεο πεηξακαηηθέο κέζνδνη, ζίγνπξα ζα βνεζήζνπλ ηνλ θιάδν ηεο
επηγελεηηθήο.
Σε κηα πξόζθαηα δεκνζηεπκέλε κειέηε, ζειπθά πνληίθηα εθηέζεθαλ ζε δηαθνξεηηθά
κηθξνβηνθηόλα ζηε δηάξθεηα ησλ πξώησλ ζηαδίσλ εγθπκνζύλεο. Η έθζεζε απηή
επεξέαζε ηα επηγελεηηθά ζεκάδηα –ηνπο «δηαθόπηεο»– πάλσ ζηα γνλίδηα, θάηη πνπ
άιιαμε ηελ έθθξαζε ησλ γνληδίσλ. Οη αξζεληθνί γόλνη ησλ ζειπθώλ πνπ είραλ εθηεζεί,
όηαλ ελειηθηώζεθαλ, είραλ θαθήο πνηόηεηαο ζπέξκα ζε ζρέζε κ’ εθείλνπο πνπ
πξνέξρνληαλ από κεηέξεο πνπ δελ είραλ εθηεζεί, όκσο ηα γνλίδηά ηνπο ήηαλ
παλνκνηόηππα. Τν θαηλόκελν παξαηεξήζεθε θαη ζηηο 3 επόκελεο γεληέο, παξόιν πνπ ηα
δώα δελ ππέζηεζαλ πεξεηαίξσ έθζεζε ζε κηθξνβηνθηόλα (Anway θ.ά. 2005).
Πξνο ην παξόλ, δελ είλαη ζαθέο πνηεο ρεκηθέο νπζίεο επεξεάδνπλ ηνπο γνληδηαθνύο
δηαθόπηεο. Μεγαιύηεξε επαηζζεζία ζηελ έθζεζε ππάξρεη ζηε δηάξθεηα ηεο εγθπκνζύλεο,
αιιά θαη όηαλ ζρεκαηίδνληαη ηα θύηηαξα αλαπαξαγσγήο (ζηηο γπλαίθεο: αβγά
(σνθύηηαξα), ζηνπο άληξεο: ζπέξκα). Ωζηόζν, αθόκε θαη ζηε δηάξθεηα ηεο ελήιηθεο
δσήο, ε δίαηηα θαη ε έθζεζε ζε ρεκηθά επεξεάδνπλ επίζεο ηνπο γνληδηαθνύο δηαθόπηεο, θη
έηζη κπνξεί λα νδεγήζνπλ ζηελ αλάπηπμε ρξόλησλ παζήζεσλ. Εθείλν πνπ ζα βνεζήζεη
ζηελ πξόιεςε ησλ ρξόλησλ παζήζεσλ είλαη ε θαηαλόεζε ηεο αιιειεπίδξαζεο γνλίδηνπεξηβάιινλ.

Η ηνμηθνινγία ζηνλ 21ν αηώλα
Σπκπεξαζκαηηθά, νη πην πξόζθαηεο αξρέο ηεο ηνμηθνινγίαο δείρλνπλ όηη νη ρξόληεο
παζήζεηο δελ εμαξηώληαη κόλν από ηα γνλίδηα ηνπ θάζε αλζξώπνπ, αιιά θαη από ην
πεξηβάιινλ ηνπ, θαζώο θαη από ηνλ ηξόπν δσήο ηνπ. Καηά ζπλέπεηα, ε αξρή
ηνμηθνινγίαο ηνπ Παξάθειζνπ πνπ ππνζηεξίδεη όηη «ε δόζε είλαη εθείλε πνπ θάλεη ην
δειεηήξην» πξέπεη λα αλαλεσζεί, ώζηε λα αληαλαθιά ηηο ηξέρνπζεο γλώζεηο γηα ηελ
παζνγέλεζε ησλ ρξόλησλ παζήζεσλ, ιακβάλνληαο ππόςε:
1.) Όηη νη ρακειέο δόζεηο επεξεάδνπλ ηνπο ελδνθξηληθνύο δηαηαξάθηεο
(πεξηβαιινληηθέο νξκόλεο)
2.) Τν ηνμηθό κίγκα
3.) Τελ έθζεζε ζε ρεκηθά ζηε δηάξθεηα ηεο εκβξπηθήο αλάπηπμεο (Υπόζεζε γηα ηελ
αλαπηπμηαθή πξνέιεπζε ησλ παζήζεσλ ησλ ελειίθσλ)
4.) Τηο επηπηώζεηο ησλ ρεκηθώλ όζνλ αθνξά ηνλ ηξόπν, ην ρξόλν θαη ην ζε πνηα
όξγαλα ηα γνλίδηα είλαη ελεξγά (επηγελεηηθή)
5.) Άιινπο, κέρξη ζηηγκήο άγλσζηνπο, παξάγνληεο.
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Από εμεηάζεηο δεηγκάησλ αίκαηνο θαη νύξσλ, θαίλεηαη όηη νη άλζξσπνη είλαη
ηδηαίηεξα εθηεζεηκέλνη ζε έλα πξαγκαηηθό «θνθηέηι» βηνκεραληθώλ ρεκηθώλ.
Γλσξίδνπκε, επίζεο, όηη πνιιέο από ηηο ρξόληεο παζήζεηο νινέλα θαη απμάλνληαη. Τν
εξώηεκα είλαη: Πξνθαιεί ε καθξνρξόληα έθζεζε ηνπ αλζξώπνπ ζε δηαθνξεηηθά κίγκαηα
ρεκηθώλ ρξόληεο παζήζεηο; (ζρήκα 10) Η απάληεζε ζε απηό ην θξίζηκν εξώηεκα είλαη
πνιύ δύζθνιν λα δνζεί θαη ζα ρξεηαζηνύλ πνιιά ρξόληα εξεπλώλ αθόκε γηα λα γίλεη θάηη
ηέηνην. Μέρξη ηόηε, εθείλν πνπ πξνιεπηηθά κπνξνύκε λα θάλνπκε είλαη λα
ειαηηώζνπκε ηελ έθζεζε ζε ρεκηθά πνπ γλσξίδνπκε όηη είλαη επηβιαβή.
«Είναι πολύ πιθανό, οι ορμονικές διαηαρατές να αποηελούν μεγαλύηερη απειλή για ηο
ανθρώπινο γένος απ’ όηι η κλιμαηική αλλαγή» (Dr. Theo Colborn, έλαο από ηνπο
ζπγγξαθείο ηνπ «Our Stolen Future» (Τν θιεκκέλν καο κέιινλ) θαη ηδξπηήο ηνπ κε
θεξδνζθνπηθνύ
νξγαληζκνύ
TEDX-the
Endocrine
Disrupter
Exchange
http://www.endocrinedisruption.com ).
(Βιέπε Σρήκα 10)
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