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Τί νὰ σὲ 'πῶ, παιδί μου! Ὁ Πατριάρχης εἶναι σοφὸς καὶ ἅγιος 
ἄνθρωπος. Γνωρίζει ὅλαις ταῖς βουλαῖς καὶ τὰ θελήματα τοῦ 

Θεοῦ, καὶ συγχωρνᾶ ταῖς ἀμαρτίαις ὅλου τοῦ κόσμου.  
Μά, τί νὰ σὲ 'πῶ! Εἶναι καλόγερος. Δέν ἔκαμε παιδιὰ, γιὰ νὰ 

'μπορῇ νὰ γνωρίσῃ, τί πρᾶγμα εἶναι τὸ νὰ σκοτώσῃ κανεὶς τὸ 
ἴδιο τὸ παιδί του!     





Ενδοκρινικοί Διαταράκτες  

Ουσίες που έχουν την ίδια δράση με ενδογενείς 
ορμόνες  και διαταράσσουν τους μηχανισμούς 

ομοιοστασίας του σώματος  

 

Βρίσκονται σε προϊόντα που χρησιμοποιούμε  
στην καθημερινή μας ζωή  

φαγητά, πλαστικά μπουκάλια,  κονσέρβες, 
παιχνίδια, καλλυντικά, εντομοκτόνα, λιπάσματα 

 





Endocrine Disruptors and Host Resistance 
in Lake Apopka Alligators 

 
1980 ατύχημα :   ελευθέρωσε στο 

νερό της  λίμνης το εντομοκτόνο DDT   



Reduction in Penis Size and Plasma Testosterone 
Concentrations  in Juvenile Alligators Living in a 

Contaminated Environment  
Guillette LJ. General and Comparative Endocrinology 101, 32-42 (1996)  

 
 



R. Carson  1962 

 

They should not 
be called 
‘insecticides’ but 
‘biocides.’” 

“…there was once a town in the heart of America where all life seemed 
to live in harmony with its surroundings… Then a strange blight crept 
over the area and everything began to change… There was a strange 
stillness… The few birds seen anywhere were moribund; they trembled 
violently and could not fly.  

It was a spring without voices.’’  



Diethylstilbestrol  
(DES)  

 
Συνθετικό οιστρογόνο, που 

συνταγογραφήθηκε στις δεκαετίες 
1950s και 1960s σε 5 εκ. εγκύους για 

πρόληψη αυτόματης αποβολής 
 

Απαγορεύτηκε στα 1970s 
 Συγγενείς ανωμαλίες στα νεογέννητα 





Relative risk 







 

Επιγενετική  
πέρα από τη 

 μονοκρατορία των γονιδίων 
 



Επιγονιδίωμα ή επιγένωμα 

• Περιλαμβάνει όλες τις χημικές ενώσεις που δεν 
αποτελούν μέρος της αλληλουχίας του DNA, 
αλλά είναι επάνω (επι-) ή προσδεδεμένες στο 
DNA ενός ατόμου προκειμένου να ρυθμιστεί η 
δράση (έκφραση) όλων των γονιδίων  

• Το επιγένωμα μπορεί και αλλάζει σε όλη τη 
διάρκεια της ζωής μας ενώ το υποκείμενο 
γονιδίωμα  είναι σε μεγάλο βαθμό στατικό  
 



 
Επιγενετικές αλλαγές   

μεταβολές που δεν αφορούν την 
αλληλουχία του DNA 

 
• Τροποποιούν την έκφραση των γονιδίων 

• Υπεύθυνες για φαινοτυπικές διαφορές 

• Τροποποιήσεις του επιγονιδιώματος 
παραμένουν κατά την διαίρεση των 
κυττάρων και κληρονομούνται  
μέσω διαγενεαλογικής επιγενετικής 
κληρονομικότητας 

 









Available studies suggest that BPA and phthalate 
exposures are associated with changes to  
1. Placental micro – RNA expression                                  
2. DNA methylation and  
3. Genomic imprinting  





Theo Colborn       1992 

“ persistent, man-made chemicals were transferred from top predator 
 females to their offsprings and undermining the construction and 

 programming of their youngsters’ organs 

 before they were born ” 

“Endocrine Disruption” 



High maternal intake of 
POC contaminated fish 

PCB contaminated fish  Low birth weight 





Perfluoroalkyl substances 
PFAS 

Organophosphate pesticides 

Lead 



Ενδομήτρια καθυστέρηση της αύξησης   

λειτουργία 
πλακούντα 

διατροφή 
μητέρας 

υγεία 
μητέρας 

stress 

lifestyle 

προγραμματισμός  λιτός φαινότυπος 

προσεκτική και αποτελεσματική χρησιμοποίηση  
των περιορισμένων πηγών ενέργειας 

• μείωση κατανάλωσης ενέργειας 

• αποθήκευση ενέργειας 

• μεταβολικές ρυθμίσεις 
– αντίσταση στην ινσουλίνη 



λειτουργία 
πλακούντα 

διατροφή 
μητέρας 

υγεία 
μητέρας 

stress 

lifestyle 

προγραμματισμός  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 λιτός φαινότυπος 

περιβάλλον αφθονίας 

υπερινσουλιναιμία 
παχυσαρκία 

Μεταβολικό σύνδρομο 
Σακχαρώδης Διαβήτης 
Καρδιαγγειακή νόσος 

Λανθασμένη πρόβλεψη 

Ενδομήτρια καθυστέρηση της αύξησης   



περιβάλλον αφθονίας 



Χημικές ουσίες , οι οποίες 
προάγουν τη παχυσαρκία  

 

Αλλάζουν τα set-points  της μεταβολικής 
ομοιοστασίας  

Διαταράσσουν τον έλεγχο της όρεξης   

3.  Προκαλούν υπερτροφία και υπερπλασία 
του λιπώδους ιστού   

environmental obesogen 
hypothesis 

 



PPARγ –  Peroxisome Proliferator Activated Receptors γ  
πυρηνικοί υποδοχείς 

ρυθμιστές κρίσιμων φυσιολογικών διαδικασιών  
Διαφοροποίηση λιποκυττάρων  

Λιπογένεση αποθήκευση λίπους  
Μεταβολισμό γλυκόζης  



OBELIX  



OBELIX  
OBesogenic Endocrine disrupting 

chemicals: LInking prenatal 
eXposure to the development  

of obesity later in life 
Legler G. Am J Clin Nutr 2011 



Bisphenol A – πλαστικό μονομερές  
Αγωνιστής των υποδοχέων των 

Οιστρογόνων  
 



Ενωρίς έκθεση στην  BPA οδηγεί σε 
σεξουαλικά διμορφικές αλλαγές στη 

δομή των κυκλωμάτων της ενεργειακής 
ισορροπίας στον υποθάλαμο –  

ευάλωτοι σε διατροφική παχυσαρκία 
και μεταβολικές διαταραχές      





reduced 
POMC mRNA 
expression  

increased NPY and 
AgRP expression  



Impaired Insulin secretion in male offsprings 
persisted in the next F2 generation 

•Impaired mitochondrial function   
•Reduced beta cell mass and  
•Increased beta cell death 
 

Altered DNA methylation of Igf2 gene –  
important beta cell gene 











ποιότητα σπέρματος 

Βόρειος Αμερική 

Ευρώπη 

συ
γκ

έν
τρ

ω
ση

 σ
π

έρ
μα

το
ς 

   
10

6 /m
L 

Swan S. The question of declining sperm density revisited: an analysis of 
101 studies published 1934-1996. Environ Health Perspect. 2000 Oct;108(10):961-6. 



κρυψορχία 

% Δανία 

Μ.Βρετανία 



υποσπαδίας 
Δανία 

Ολλανδία 

Αμερική 

Αυστραλία 

% 



καρκίνος όρχεων 



αρ. σπερματοζωαρίων <20.106/mL 

17% 

4 % 

1.3 

0.3 

καρκίνος όρχεων ανά 10000 άρρενες 

9% 

3% 

κρυψορχία κατά τη γέννηση 

1% 

0.2% 

υποσπαδίας 

Δανία 

Φιλανδία 



ταυτόχρονη αύξηση της επίπτωσης των διαταραχών 
του αναπαραγωγικού συστήματος του άρρενος 

γεωγραφική κατανομή της επίπτωσης 
+ 

διαταραχή της ανάπτυξης του όρχεος  
κατά την εμβρυική περίοδο 

      Σύνδρομο Ορχικής  
Δυσγενεσίας 



διαταραχή 
σπερματογένεσης 

διαταραχή 
σπερματογένεσης 

 
κρυψορχία 

διαταραχή 
σπερματογένεσης 

 
κρυψορχία 

 
υποσπαδίας 

καρκίνος όρχεων 

κλινικό φάσμα συνδρόμου ορχικής δυσγενεσίας 

ήπιο μέτριο σοβαρό 

Niels Skakkebaek  



κύτταρα Sertoli 
πολλαπλασιασμός 

διαφοροποίηση 
οργάνωση 

κύτταρα Leyding germ cells 
πολλαπλασιασμός 

διαφοροποίηση 

σπερματογόνια INSL-3 
τεστοστερόνη 

ικανός αριθμός 
κυττάρων Sertoli  

κάθοδος 
όρχεων αρρενοποίηση 

φυσιολογική παραγωγή 
σπερματοζωαρίων 

διαφοροποίηση 



κύτταρα Sertoli 
πολλαπλασιασμός 

διαφοροποίηση 
οργάνωση 

κύτταρα Leyding germ cells 
πολλαπλασιασμός 

διαφοροποίηση 

σπερματογόνια INSL-3 
τεστοστερόνη 

ικανός αριθμός 
κυττάρων Sertoli  

κάθοδος 
όρχεων αρρενοποίηση 

φυσιολογική παραγωγή 
σπερματοζωαρίων 

διαφοροποίηση 

Σύνδρομο ορχικής δυσγενεσίας 

διαταραχή 
 λειτουργίας 

αναστολή 
διαφοροποίησης 

διαταραχή 
 λειτουργίας 

μειωμένη 
παραγωγή 
ορμονών 

κύτταρα Sertoli 
• μικρός αριθμός 
• ανώριμα 

κρυψορχία 
ατελής 

αρρενοποίηση 
υποσπαδίας 

διαταραχή 
σπερματογένεσης 

CIS cells 

καρκίνος 
όρχεος 





Dibutyl phthalate exposure in the masculinization 
programming window, but not the late window 

















Μαμά, μη σκοτώνεις το σπέρμα μου! 
 

http://www.gonimotita.org   


