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• ΕΙΣΑΓΩΓΗ- ΕΥΑΙΣΘΗΣΙΑ ΤΟΥ 
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• ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ-ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ με 
παραδειγματα 
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Αυξημένη έκθεση σε σχέση με τον  ενήλικα 

 2 πλάσια -5 πλάσια λήψη τροφής, αέρα, νερού. 

2-3 πλάσια αναλόγια επιφάνειας/βαρους  

 Επειδή τα  παιδιά βρίσκονται σε αναβολικό στάδιο και είναι πιο 

δραστήρια έχουν αυξημένη  κατανάλωση και απορροφητικότητα  

Οι ιστοί του παιδικού εγκεφάλου και ο  μυελός των οστών, μπορούν να 

απορροφήσουν μεγαλύτερη ηλεκτρομαγνητική ακτινοβολία  ιονίζουσα ή 

και μη  από τον ενήλικα (μέχρι  2 πλασια και 10πλασια αντιστοιχα). Η 

ακτινοβολία μπορεί έμμεσα να επηρεάσει τη τοξική δράση των 

φυτοφαρμάκων λόγω πιθανού επηρεασμού αμυντικών μηχανισμών 

Ιδιαίτερη έκθεση  η συνήθεια από το χέρι στο στόμα , μέσω του 

πλακούντα  και  του μητρικού γάλακτος 

 

 
 

 

Το  έμβρυο και το παιδί έχουν μεγαλύτερη έκθεση  
και ταυτόχρονα  είναι πιο ευάλωτα 

Adapted  from  WHO presentation by 
permission 



Pediatric Environmental Health Toolkit 2006 

Greater Boston and San Francisco Bay Area Physicians for Social 
Responsibility, UCSF Pediatric Environmental Health Specialty 

Unit 

• Αυξημένος μεταβολικός 

ρυθμός 

• Μεγαλύτερος αερισμός των 

πνευμόνων / ένα λεπτο  

– Νεογέννητο 600 

ml/min/kg 

– Ενηλικας  150 ml/min/kg 
 

 

.   
 

 Breathing rates calculated from inhalation rates (m3/kg-day) and body weights 
reported in Layton (1993); original data from NFCS (1977-78). 

Breathing Rates by Age Group
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ΑΥΞΗΜΕΝΗ ΕΚΘΕΣΗ ΔΙΑ ΤΗΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΗΣ 
ΟΔΟΥ 

 

 

Miller M et al., Intl J Tox 2002 
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HIGHER EXPOSURE  
Greater Food and water intake/bw 



_ 7 

Η τοξικοκινητική  και η τοξικοδυναμική των 

ουσιών μπορεί να διαφοροποιηθούν σημαντικά  

στον αναπτυσσόμενο οργανισμό του παιδιού 

  



ΣΚΜιχαηλιδου 

 

• Διαφορετική και συνήθως μεγαλύτερη απορρόφηση 

• Διαφορετικοί μηχανισμοί αποτοξίνωσης. -Διαφορετική διακίνηση και 
κατανομή.  

– Μη προβλεπτές διαφοροποιήσεις της  σχετικής δυνατότητας όμως 
συνήθως είναι ασθενέστερη 

–  Κατά την διάρκεια της κύησης και τους πρώτους μήνες 6-12 
σημαντικοί μεταβολικοί μηχανισμοί  όπως πχ., cytochrome P450 και  
ο μηχανισμός σύζευξης της γλουταθειονης είναι λιγότερο 
αποτελεσματικοί, έτσι αυξάνεται ο χρόνος παραμονής των τοξικών 
ουσιών στο σώμα και η εσωτερική δόση. 

– Η απέκκριση/αποβολή είναι  μειωμένη   πχ στα πρώτα στάδια μετά 
την γέννηση ο δείκτης  σπειραματικής διήθησης (GFR)  στα 
νεογέννητα  είναι  λιγότερο από 40% του ενήλικα, και τα πρόωρα 
έχουν 5% του GFR του ενήλικα 

• Ο αιματοεγκεφαλικός φραγμός αρχίζει να αναπτύσσεται γύρω μετά τους 
36 μήνες  και 

•  ο πλακούντας περατός από τις τοξικές ουσίες 

• Γενικά ασθενέστεροι αμυντικοί μηχανισμοί 
 

Το  έμβρυο και το παιδί είναι  πιο 
ευάλωτα. Γιατί? 

Adapted  from  WHO 
presentation by permission 



Ο Προγραμματισμός της Ανάπτυξης 
τόσο ευάλωτος 

Το έμβρυο και το παιδί στα αρχικά σταδία της ζωής 

 χαρακτηρίζονται από  περιόδους «πλαστικότητας  ή 
μεταβλητότητας» του προγραμματισμού της ανάπτυξης 

Οι τοξικοί παράγοντες επιδρώντας στις περιόδους αναπτυξιακής  
πλαστικότητας μπορούν να αλλάξουν  την πορεία της ανάπτυξης  

Μέσα από αυτές τις διαδικασίες επηρεάζεται τελικά η ιδία η 
ανταπόκριση του παιδιού  στις περιβαλλοντικές πιέσεις  
αυξάνοντας το ρίσκο των μη μεταδιδόμενων ασθενειών 

 
• Ref WHO modules Oct 2011 

•   9 

Η στιγμή 
της 

έκθεσης 



 

 

Η ανάπτυξη των παιδιών 
χαρακτηρίζεται από μια 
μοναδικότητα που δεν συναντούμε 
στην ανάπτυξη του ενήλικα   Το 
έμβρυο και το παιδί έχουν 
μοναδική τρωτότητα σε  σχέση 
με τους ενήλικες  σε κρίσιμα 
…………(WHO 2005).  

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΣΥΝΕΧΗΣ ΑΝΑΠΤΥΞΗ 



Διαδικασίες ανάπτυξης του Εγκεφάλου: από 
το εμβρυο μέχρι την εφηβεία 

1. Νευρογένεση  = η δημιουργία των νευρώνων   (κύτταρα που 
επικοινωνούν εκπέμποντας ηλεκτρικά σήματα ). Ολοκληρώνεται πριν 
την γέννηση με 100 δισ κυτταρα.  

2.  Νευρωνο μετανάστευση: η οργάνωση  του εγκεφάλου  μέσω 
της μετακίνησης των νευρώνων σε συγκεκριμένες θέσεις ανάλογα 
με την λειτουργία που θα εκτελέσουν. Αρχίζει προγεννητικά και 
συνεχίζει τουλάχιστο  για 8-10 μήνες.  

3. Μυελίνωση: η κάλυψη με μυελίνη του  νευροάξονα. Η μυέλινη 
προστατεύει αφενός και αφετέρου βοηθά στην πιο  αποτελεσματική 
μετάδοση των  σημάτων . Αρχίζει προγεννητικά  και συμπληρώνεται 
αργά στην εφηβεία.  

  

SCMichaelidou 11 



Διαδικασίες ανάπτυξης του Εγκεφάλου: από 
το έμβρυο μέχρι την εφηβεία 

4. Συναπτογένεση  είναι η διαδικασία  σχηματισμού δικτύων  
διασυνδέσεων στον εγκέφαλο.  Ο σχηματισμός των συνάψεων αρχίζει 
προγεννητικά  και συνεχίζεται σ’ όλη την ζωή.  

5. Κούρεμα των συνάψεων  Το κούρεμα  είναι η διαδικασία της 
εξάλειψης των αχρησιμοποίητων συνάψεων στον εγκέφαλο  

6. Το κούρεμα των συνάψεων  γίνεται σε μεγάλο βαθμό σε νεογνά και σε 
εφήβους και επηρεάζεται από περιβαλλοντικούς παράγοντες 

Αυξημένο κούρεμα των συνάψεων μπορεί να συνδέεται   με την 
έναρξη παιδικής σχιζοφρένειας ενώ το  μειωμένο μπορεί να 
σχετίζεται με τον αυτισμό  (Πηγή Neuroendocrinology Letters Vol.26 No.5, 

October 2005, J. Mutter et al) 

SCMichaelidou 12 



ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑ ΜΕ 
ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ  

• Νευροτοξικά 

• Ενδοκρινικοί Διαταράχτες 

Προγραμματισμός  

Ανάπτυξη 

• Καρκινογόνα ή ενισχυτικά καρκινογένεσης 

• Ανοσοτοξικά 



ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑ ΜΕ 
ΠΟΛΛΑΠΛΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ 
Ανάλογα με το είδος και την έκθεση 

 

Μία έκθεση ή 
πολλαπλές εκθέσεις 
εντός 24- ώρου σε 
ψηλή δόση με άμεσα  

συμπτώματα 

Μακρόχρονη κατ’ 
επανάληψη έκθεση σε 

χαμηλές συνήθως  
δόσεις  συνήθως χωρίς 

άμεσα συμπτώματα  
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EΝΔΕΙΚΤΙΚΟΙ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΙ  
ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑΣ   

Αναστολή της δράσης των ενζύμων πχ της 
χοληνεστεράσης) 

Οξειδωτική επίδραση πχ δημιουργία  υπεροξειδωτικών 
ριζών  (Oxidative damage)  

• Αναστολή της μετάδοσης νευρικών μηνυμάτων 

Λύση της οξειδωτικής φωσφορολύωσης (e.g. 

glyphosate) 

Καρκινογένεση: Πρόκληση ή μονομερής/συνεργειακή 

ενεργοποίηση  

Ενδοκρινής διατάραξη 
 

Adapted  from  WHO presentation by permission 
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Έκθεση των Παιδιών στα 
Φυτοφάρμακα 

 Από την χρήση τους: στο σπίτι, 
στο σχολείο, σε πάρκα, και 
άλλους δημόσιους χώρους,στο 
έδαφος, στον αέρα και σε 
αντικείμενα 

 Από αγροτικές δραστηριότητες: 
παιδιά που ζουν κοντά στις 
περιοχές αυτές, παιδιά αγροτών 
 

 Από την παρουσία τους: στα 
τρόφιμα, στο νερό,  

Adapted  from  WHO presentation by permission 



Η Έκθεση αρχίζει πολύ πριν την 
σύλληψη ………………………. 

Έκθεση του εμβρύου και οι επιπτώσεις εξαρτώνται 
από τι έχει συμβεί στους γονιούς πριν την σύλληψη και 

τι συμβαίνει κατά την διάρκεια της κύησης  

1. Η Έκθεση των υποψήφιων γονιών  πριν και μετά 
την σύλληψη ιδίως η  έκθεση της εγκύου έχει 
συνδεθεί με αποβολές και  πρώιμους καρκίνους 

2. Μεταγεννητικά 

– Θηλασμός  και διατροφή 

– Μέσω του περιβάλλοντος 

 
• Refs: Pronczuk. Global perspectives in breast milk contamination infectious and toxic hazards. 

Environ Health Perspect, 2002, 110:A349. 

• Whyatt. Measurement of organophosphate metabolites in postpartum meconium as a potential 
biomarker of prenatal exposure. A validation study. Env Health Perspect, 2001, 109:417. 

 



Pediatric Environmental Health Toolkit 2006 

Greater Boston and San Francisco Bay Area Physicians for Social  

Responsibility, UCSF Pediatric Environmental Health Specialty Unit 

ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΣΤΙΣ ΑΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ Η 
ΕΚΘΕΣΗ ΤΩΝ ΕΓΚΥΩΝ ΕΊΝΑΙ ΠΑΝΤΟΥ 

•NYC women wore backpack air 
samplers for 48 hrs during 3rd 
trimester 
 

•266/314 report pest measures 
at home (90%  for cockroach) 
 

•ALL testing positive for 
exposure to at least 4 pesticides 
 

•Cord blood levels = maternal 

•Chlorpyrifos associated with 
decrease BW and length 

 

Whyatt et al. Envir. Health Persp. 2002 
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Επιπτώσεις της Έκθεσης σε φυτοφάρμακα κατά 
την κύηση 

Αυξημένος κίνδυνος 
υστέρησης της ανάπτυξης του εμβρύου, μικρό 
βάρος και μήκος γέννησης καθώς και περιμέτρου 
του εγκεφάλου 

Σημαντικά αυξημένος κίνδυνος 
 συγγενών ανωμαλιών πχ στα μάτια, στο Κεντρικό 
Νευρικό Σύστημα, στην καρδία, στα άκρα, 
ουρογεννητικές ατέλειες (hypospadias, 
cryptorchidism) 
καρκίνων της πρώιμης παιδικής ηλικίας 
 Όγκοι του εγκεφάλου 
 Οξεία λεμφοκυτταρική λευχαιμία 
 Non-Hodgking λέμφωμα 

 Επιδράσεις στο αναπαραγωγικό 

 Νευρολογικές επιδράσεις 
Adapted  from  WHO presentation by permission 



 
 

Οι Νευροτοξικές ουσίες/ή και 
παράγοντες ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΖΟΥΝ ΤΟΝ 
ΕΓΚΕΦΑΛΟ και  μειώνουν τις 
κληρονομικές και άλλες φυσιολογικές 
δυνατότητες  

SCMichaelidou 20 

From  Ph. Grandjean 
on Chemical Brain Drain, 2014 

ΝΕΥΡΟ ΚΑΙ ΝΕΥΡΟΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΗ 
ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ : η προεξάρχουσα επίδραση των 

φυτοφαρμάκων 
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Οι διεθνείς οργανισμοί 
προειδοποιούν  

 
• Η ανάπτυξη του εγκεφάλου ως οργάνου  

ολοκληρώνεται περίπου  
κατά 80% μέχρι τα 4 χρόνια και μέχρι 95% τα 6 χρόνια  

 
•  Όμως ο  αιματο-εγκεφαλικός φραγμός προστασίας  
αρχίζει να αναπτύσσεται μετά τους 36 μήνες και είναι 

ευάλωτος 
 
 
  

 
 



 
Stella Canna Michaelidou 

ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ Univ Febo7 

Νευροαναπτυξιακές Διαταραχές 
 

• Επηρεάζουν το 3%-
8% όλων των παιδιών 

• Στις ΗΠΑ και στην 
Ευρώπη 1 στα 6 - 
10 παιδιά βιώνουν  
αναπτυξιακές 
πνευματικές  
ανικανότητες  

 

 

• Μαθησιακές Δυσκολίες με 
κύρια την Δυσλεξία 

• ΔΕΠ-Υ (Διαταραχή 
ελλειμματικής προσοχής με 
ή χωρίς υπερκινητικότητα) 

• Πνευματική καθυστέρηση 

• Αυτισμό (και το σύνδρομο 
Asperger)  

• προβλήματα συμπεριφοράς 
κ.α 
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• Έκθεση κατά την περίοδο ανάπτυξης του εγκεφάλου 
έχει επίμονες  και μόνιμες επιδράσεις στην δομή του 
εγκεφάλου και την λειτουργία του όπως : 

 

 Διαφοροποίηση των Nευρώνων και Νευροαξόνων 

  Αλλοιώσεις στο σύστημα Σερετονίνης 

  Στην γένεση και στον  προγραμματισμό της λειτουργίας 
των συνάψεων 

 Εκφυλισμό του ελύτρου μυελίνης  

   Οι μηχανισμοί νευρο-αναπτυξιακής τοξικότητας 
προκαλούνται σε πολύ χαμηλότερα επίπεδα και  μπορεί να 
μή υπάρχουν εμφανή συμπτώματα  της οξείας τοξικότητας 

 

ΠΡΟΓΕΝΕΤΙΚΗ  ΚΑΙ ΜΕΤΑΓΕΝΕΤΙΚΗ ΕΚΘΕΣΗ  
ΝΕΥΡΟΑΝΑΠΤΥΞΙΑΚΕS ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ 

Adapted  from  WHO presentation by permission 



Νευρολογικές και νευροαναπτυξιακές 
επιδράσεις στην παιδική ηλικία 
 

• Σοβαρές οξείες επιδράσεις μπορεί να οδηγήσουν σε 
μακροχρονες νευρολογικές διαταραχές λογω βλαβών στο 
κεντρικό νευρικό σύστημα1 

• Όμως και εκθέσεις σε χαμηλές δόσεις αλλα σε κρίσιμες 
περιόδους νευρολογικής ανάπτυξης2,3,4 μπορεί να έχουν 
σοβαρές επιπτώσεις καθώς επηρεάζουν τον πολλαπλασιασμό 
των κυττάρων , την συναπτογένεση, την ωρίμανση των 
συνάαψεων  και την μυελίνωση2   

• Σχετικά ισχυρή  συσχέτιση μεταξύ  ενδομήτριας  και της 
εξωτερικής έκθεσης στα αρχικά στάδια της ζωής ενισχύουν 
την πιθανότητα διαταραχών αυτών των διαδικασιών   

 

1. Recognition and Management of Pesticide Poisonings: 6thEdition: http://www2.epa.gov/pesticide-worker-safety/recognition-and-
management-pesticide-poisonings 

2. Rodier PM. Environ Health Perspect, 1995.  

3. Rosas LG, Eskenazi B. Curr Opin Pediatr, 2008.  

4. Rice D, Barone S Jr. Environ Health Perspect, 2000. 
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Η επίδραση των φυτοφαρμάκων σε παιδιά 
προσχολικής ηλικίας  

Ref E. A. Guillette et al, "An Anthropological Approach to the Evaluation of 
Preschool Children Exposed to Pesticides in Mexico," Environmental Health 
Perspectives, 106(6):347-53, June 1998.   

Παιδιά της ινδιάνικης φυλής  Yaqui με  

• το ίδιο γενετικό υπόβαθρο 

•ίδιες  συνήθειες ζωής και διατροφής 

Στην κοιλαδα : συστηματική χρήση 
φυτοφαρμάκων από  την δεκαετία του  1940 

Σε αντίθεση στην περιοχή του λόφου δεν 
χρησιμοποιήθηκαν σχεδόν ποτέ 



Η επίδραση των φυτοφαρμάκων στην ικανότητα 
ζωγραφικής 

 
Representative drawings of a person by 5-year-old Yaqui 
children from the valley and foothills of Sonora, Mexico. 

* 

Ref. E. A. Guillette et al, "An Anthropological Approach to the Evaluation of Preschool Children 
Exposed to Pesticides in Mexico," Environmental Health Perspectives, 106(6):347-53, June 1998.  
Article from NOHA NEWS, Vol. XXIV, No. 3, 1999 
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Τα παιδία της κοιλάδας  είχαν 

•μειωμένη αντοχή και ζωτικότητα 

•μειωμένο συντονισμό ματιού –χεριού «αδρό και λεπτό» (gross & fine», 

•μειωμένο δείκτη 30-λεπτης μνήμης, 

•μειωμένη  ικανότητα να ζωγραφίσουν ένα πρόσωπο 

•εκδήλωναν αναιτιολόγητα βία, επιθετικότητα και θυμό    

Η επίδραση των φυτοφαρμάκων 



Neurodevelopmental effects in children associated 
with exposure to organophosphate pesticides: A 
systematic review 
María Teresa Muñoz-Quezada et. Neurotoxicology. 2013 Dec; 39: 158–168 
 

Μελέτες έκθεσης (2002-2012) σε ΟP φυτοφαρμάκων  εμβρύων 
και παιδιών μεχρι 18  

26/27 των ερευνών δείχνουν  αρνητικές επιδράσεις στην 
νευροαναπτυξιακής συμπεριφοράς. 

 Θετική σχέση δόσης /απόκρισης  βρέθηκε μεταξύ έκθεσης στα  
OP kai  και τα συμπτώματα νευροαναπτυξιακών  διαταραχών  στις 
11 από τις 12 σχετικές έρευνες  

Ευρήματα από έρευνες από το 2000 υποδεικνύουν  ότι η έκθεση των 
παιδιών ιδιαίτερα του εμβρύου  σε OPS  μπορούν να προκαλέσουν 
συμπτώματα συμβατά με εκείνα των  διάχυτων αναπτυξιακών 
διαταραχών, ADHD ,του αυτισμού ή των προβλημάτων προσοχής. 

 Όλες οι έρευνες συλλογικά υποστηρίζουν  την υπόθεση  ότι  η 
έκθεση  OPS προκαλούν νευροτοξικές επιδράσεις 
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• 970 παιδάκια σε αγροτικές περιοχες 

• ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ: OPS, OCL, Pyrethroids, carbamates 

• Αποστάσεις από το σπίτι 1.25, 1.5, 1.75 km 

• 486 επιβεβαιωμένες περιπτώσεις παιδιών  με  Αυτισμό 
(ASD) 

• 168 με αναπτυξιακή καθυστέρηση (DD)  

• 316 χωρίς προβλήματα 
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Ο ψεκασμός OPS και πυρεθροειδών κοντά σε 
κατοικίες εγκύων  μπορεί να αυξήσει τα περιστατικά 
Αυτισμού 

. Διαπιστώθηκαν θετικοί συσχετισμοί προγεννητικής 
έκθεσης σε οργανοφωσφορικά  και αυτισμού  καθώς 
και συσχετισμοί έκθεσης στα πυρεθροειδή 3 μήνες  
πριν την σύλληψη 

Τα ευρήματα έδωσαν λιγότερο ισχυρές συσχετίσεις σε 
ότι αφορά  την αναπτυξιακή υστέρηση 

Τα παιδία των οποίων οι μητέρες εκτίθενται κατά την 
διάρκεια της εγκυμοσύνης σε OPS, καρβαμιδικά, 
πυρεθροειδή μπορεί να διατρέχουν αυξημένο ρίσκο 
νευροαναπτυξιακών διαταραχών 

  



Συσχέτιση της έκθεσης στα πυρεθροειδή με εκδήλωση του 
Συνδρόμου ελλειμματικής προσοχής/ υπερκινητικότητας 
ADHD Melissa Wagner Schuman et.al  Environ Health. 2015; 14: 44. 
Published online 2015 May 28. doi 

Σε εθνικά αντιπροσωπευτικό δείγμα  687 παιδιών στις ΗΠΑ 
βρέθηκε συσχέτιση μεταξύ αυξανόμενης εκθεσης σε 
πυρεθροειδή (επίπεδα του μεταβολίτη  3-phenoxybenzoic acid 
(3-PBA)  και του  ADHD (Σύνδρομο ελλειμματικής προσοχής 
και υπερκινητικότητας)   που μπορεί να είναι 

  

ισχυρότερη για τα συμπτώματα υπερκινητικότητας και 
παρόρμησης  σε σύγκριση με εκείνα  της μειωμένης 
προσοχής   

Ισχυρότερη  στα αγόρια σε σύγκριση με τα κορίτσια 

 

 

• :  10.1186/s12940-015-0030-y 

 

http://dx.doi.org/10.1186/s12940-015-0030-y
http://dx.doi.org/10.1186/s12940-015-0030-y
http://dx.doi.org/10.1186/s12940-015-0030-y
http://dx.doi.org/10.1186/s12940-015-0030-y
http://dx.doi.org/10.1186/s12940-015-0030-y
http://dx.doi.org/10.1186/s12940-015-0030-y
http://dx.doi.org/10.1186/s12940-015-0030-y


Επιστημονική Τεκμηρίωση για 
μείωση ΙQ (ref Lanphear 2014) 

 

• OPS Φυτοφάρμακα: Έκθεση της 
εγκύου συσχετίστηκε  με μείωση του 
IQ  κατά 5 μονάδες όταν το 
επίπεδο των OPS στο αίμα της  
ανέβη από τα 10 στα 75 ppb (1 ppb 
ισοδυναμεί με 2 κουτάλια ζάχαρη σε μια πισίνα 
ολυμπιακών διαστάσεων) 

•   SCMichaelidou 32 
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Φυτοφάρμακα – Ενδοκρινικοί 
Διαταράκτες 

Μικρές δόσεις ορισμένων φυτοφαρμάκων μπορούν να 
μιμηθούν ή να μπλοκάρουν ή να επηρεάσουν την 
παραγωγή  και δράση των ορμονών ή να προκαλέσουν 
ακατάλληλη ορμονική δραστηριότητα προκαλώντας 
διατάραξη της σωστής κυτταρο-επικοινωνίας και των 
φυσιολογικών/ προγραμματισμένων δραστηριοτήτων 

Η Ενδοκρινική διαταραχή μπορεί να επιδράσει 

  στην ανάπτυξη και , στην αναπαραγωγή  προκαλώντας 
υπογονιμότητα, ολιγοσπερμία, πρόωρη εφηβεία 

 να επιφέρει γενετικές ανωμαλίες και να προκαλέσει  

 ορμονικά εξαρτώμενους  καρκίνους 

 
Adapted  from  WHO presentation by permission 



ΑΝΟΣΟΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ  

Από μελέτες  έχει διαπιστωθεί  

 Αυξημένη συχνότητα περιστατικών  ωτίτιδας σε παιδία που έχουν 
εκτεθεί κατά την κύηση και τον θηλασμό σε p,p’ DDE, 
hexachlorobenzene & dieldrin 

 Παιδιά που είχαν εκτεθεί σε chlordane και heptachlor  παρουσίασαν 
ανωμαλίες στις  κυτταροκίνες  που διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 
στην ανοσιακή απόκριση του οργανισμού  

www.smithsonianmag.si.edu/smithsonian/issues04/jan

04/images/topdogs_mush_jpg.html 

Φυτοφάρμακα είναι ύποπτα  για σοβαρές 
επιπτώσεις  στο ανοσοποιητικό σύστημα, όμως 
οι σχετικές αποδείξεις  είναι ακόμα περιορισμένες  

Adapted  from  WHO presentation by permission 



ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 

• Επιδημιολογικές μελέτες έχουν  δείξει συσχέτιση μεταξύ 

φυτοφαρμάκων και όγκων στον εγκέφαλο παιδιών καθώς και την 

λευχαιμία. Μελέτες διαπιστώνουν συσχετισμό μεταξύ 

προγεννητικής έκθεσης και παιδικού καρκίνου  

• Πιο δυνατή συσχέτιση βρέθηκε μεταξύ όγκων και λευχαιμίας  και της χρήσης  

φυτοφαρμάκων στον κήπο και στο σπίτι ιδίως  η χρήση από την μητέρα  1,2,3. 

 

1. Zahm SH, Ward MH. Environ Health Perspect, 1998.  

2. Infante-Rivard C, Weichenthal S. J Toxicol Environ Health Crit Rev, 2007 

 
3.Turner MC, et al. Environ Health Perspect, 2010. 

 
4. Wigle DT, et al. Environ Health Perspect, 

 

 



ΚΑΡΚΙΝΟΓΕΝΕΣΗ ΣΤΗΝ ΠΑΙΔΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ 

• Σταθεροί παράγοντες κινδύνου είναι η προγεννητική έκθεση του 

παιδιού μαζί με την επαγγελματική έκθεση των γονιών 1,2,4 

• Σχέση επαγγελματικής  έκθεσης  του πατέρα και παιδικού καρκίνου  

 Λευχαιμία  

 Καρκίνος του εγκεφάλου 

 Hodgkin and non-Hodgkin lymphomas  

 Καρκίνος των νεφρών  
 

 

1. Zahm SH, Ward MH. Environ Health Perspect, 1998.  

2. Infante-Rivard C, Weichenthal S. J Toxicol Environ Health Crit Rev, 2007 

 
3.Turner MC, et al. Environ Health Perspect, 2010. 

 
4. Wigle DT, et al. Environ Health Perspect, 

 

 

 



ΑΣΘΜΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ 

• Τα παιδιά  που ζουν κοντά σε 
αγροκτήματα θεωρούνται ότι βρίσκονται 
σε αυξημένο ρίσκο  

• Ιδίως τα Παιδιά αγροτών  

• Κάποια Φυτοφάρμακα μπορεί να 
σχετίζονται με την πρόκληση του 
άσθματος  και άλλα να επιδεινώνουν 
υφιστάμενο άσθμα 
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 Παιδιά σε αγροτικές περιοχές 

Μετακίνηση-διασπορά φυτοφαρμάκων     από από 

ψεκασμένους αγρούς  

Όταν τα παιδιά παίζουν κοντά σε ψεκασμένους χώρους 

Ρυπασμένο έδαφος σε κατοικημένες  περιοχές  

Ρυπασμένα ρούχα ή συσκευές εφαρμογής 

Αν  συνοδεύουν ή και βοηθούν τους γονείς στα χωράφια  

και ιδιώς αν δεν τηρείται  ο χρόνος μεταξύ ψεκασμού και 

εισόδου στο χωράφι   

Εάν εργάζεται στα χωράφια η έγκυος 
Corra 

Adapted  from  WHO presentation by permission 

ΥΨΗΛΟΥ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
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Έκθεση των Παιδιών στα 
Φυτοφάρμακα 

 Από την χρήση τους: στο σπίτι, 
στο σχολείο, σε πάρκα, και 
άλλους δημόσιους χώρους, στο 
έδαφος, στον αέρα και σε 
αντικείμενα 
 

 Από αγροτικές δραστηριότητες: 
παιδιά που ζουν κοντά στις 
περιοχές αυτές, παιδιά αγροτών 
 

 Από την παρουσία τους στα 
τρόφιμα, στο νερό,  

  

Adapted  from  WHO presentation by permission 



ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ 
ΣΤΗΝ ΤΡΟΦΗ  



ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΟΡΙΑ 
  

• MRLs=  ΜΕΓΙΣΤΑ ΑΠΟΔΕΚΤΑ ΟΡΙΑ 
ΥΠΟΛΕΙΜΜΑΤΩΝ  βασιζονται ; 

–  στο ADI και 

– στις δυνατοτητες της “ορθής γεωργικής 
παραγωγής”  και αφορούν δια βίου εκθεση    

• ARfD: Acute Reference Dose- Μέγιστη Αποδεκτή 
Δόση που μπορεί να ληφθεί από τον άνθρωπο στη 
χρονική περίοδο των 24 ωρών,  εκφρασμένη σε mg της 
ουσίας ανά Kg ανθρώπινου βάρους και η οποία δεν 
αποτελεί υπολογίσιμο  κίνδυνο στον άνθρωπο. 

 

• Είναι δυνατόν  υπολείμματα να ευρίσκονται εντός των 
ορίων αλλα τα ARfDνα ξεπερνιεται ιδιώς για τα παιδια 

 



ΌΜΩΣ  ΤΑ  MRLS  
• Θεσπίζονται  λαμβάνοντας  

υπόψη μια μονομερή έκθεση  
σε ΈΝΑ φυτοφάρμακο. 

•  Όμως η πολυφαρμακία είναι 
υπαρκτή  περίπου 30% των 
δειγμάτων (ΓΧΚ 2014) και 
27%  (ΕFSA 2013) 

• Δεν εχουμε εργαλεία 
επιστημονικά  για να εκτιμηθεί 
ο κίνδυνος από την έκθεση σε 
COCΚTAILS ????  

 
 

•    

•  ενδοκρινική 
επίδραση που 
γίνεται σε 
απειροελαχιστες 
δόσεις  ???  

• Ταυτόχρονη 
έκθεση από 
άλλες οδούς  
ιδίως σε 
αγροτικές 
περιοχές?? 

? 



Τι είναι λιγότερο βλαπτικό??? 

 

ΒΙΟΛΟΓΙΚΑ ?? 



ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ 
ref EFSA 2013  

ΟΡΓΑΝΙΚΑ  

 

• ΧΩΡΙΣ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ  
83.7%  και  με πολύ 
χαμηλότερες 
συγκεντρώσεις 
φυτοφαρμάκων σε σχέση 
με τα συμβατικά  

 

• ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ      
0.8% 

 

ΣΥΜΒΑΤΙΚΑ  

 

• ΧΩΡΙΣ 
ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ 
52.9 

 

 

• ΕΚΤΟΣ ΟΡΙΩΝ : 
2.7% 

 

 

 

 



Pediatric Environmental Health Toolkit 2006,Greater Boston and San Francisco Bay Area 
Physicians for Social Responsibility, UCSF Pediatric Environmental Health Specialty Unit 

• 23 children monitored for metabolites before/after organic 
diet  

• Levels of urinary metabolites reduced to non-detectable for 
chlorpyrifos and malathion 

• Again elevated on re-introduction of conventional diet 

Organic Diet Reduces Exposure to Common 
Agricultural Pesticides 

LLu C, Toepel K, Irish R, Fenske RA, Barr DB, Bravo R, 2006. Organic diets significantly lower children's dietary exposure to 
organophosphorus pesticides. Environ Health Perspect. 2006 Feb;114(2):260-3.  



TO ΓΡΑΣΙΔΙ ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΓΙΝΕΙ 
ΠΟΛΎ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟ. 

Τα σχετικά προϊόντα περιέχουν ζιζανιοκτόνα 
και λιπάσματα . 

 Κάποια από αυτά  από δοκιμές σε  ποντίκια 
παρουσίασαν αυξημένα  ρισκα υπογονιμότητας, 
ανωμαλίες στην εγκυμοσύνη και ανωμαλίες στη 
γέννηση   ακόμα και σε χαμηλές δόσεις 
(Greenlee, A. et al. 2004. and Cavieres, M., et 
al. 2002),  

Άλλες μελέτες έδειξαν επιπτώσεις στις 
μαθησιακές ικανότητες , επιθετικότητα, μνήμη 
κινητικές και άλλες λειτουργίες όπως του 
ανοσοποιητικού συστήματος (Porter, W. 
2004 ) 

Σήμερα τα προϊόντα μπορεί να είναι ασφαλέστερα στην ΕΕ όμως δεν 
παύουν να έχουν τοξικότητα εστω και χαμηλότερη. Άρα  η απευθείας άμεση 
έκθεση του παιδιού πρέπει να αποφεύγεται 
 



Pediatric Environmental Health Toolkit 2006 

Greater Boston and San Francisco Bay Area Physicians for Social 
Responsibility, UCSF Pediatric Environmental Health Specialty 

Unit 

ΣΥΚΕΝΤΡΩΣΗ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟ 
ΣΠΙΤΙ ΜΕΤΑ ΑΠΌ ΨΕΚΑΣΜΟ ΣΤΟ 
ΓΡΑΣΙΔΙ  
Pre-Application - 1.94 mcg/d  

 

Post-Application – 8.87 
mcg/d ,Two Weeks After 
Application 

 

2,4-D pesticide tracked in by 
family dog and home owner 
(applicator) 

 
 

Nishioka MG et al. EHP 2001 



Οδηγία για  την Αειφόρο χρήση των 
Φυτοφαρμάκων 
• Απαγόρευση  των ψεκασμών από αέρος 

• Απαγόρευση ή μείωση στο ελάχιστο των 
ψεκασμών σε κοινόχρηστους χώρους  που 
συχνάζουν παιδιά, πχ πάρκα, σχολεία , 
κατοικημένες περιοχές, κέντρα παροχής 
φροντίδας και την  δημιουργία  
σημαντικών ζωνών ασφάλειας γύρω από 
αυτά   

• Δημιουργία  ζωνών ασφαλείας  σε υδάτινα 
στρώματα πχ λίμνες /ποταμούς 

.  



ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΩ ΤΙΣ 
ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ 

1. ΜΕΙΩΝΩ ΤΗΝ 
ΕΚΘΕΣΗ  

• 2. ΕΝΙΣΧΥΩ ΚΑΙ 
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ 
ΤΟΥΣ 
ΑΜΥΝΤΙΚΟΥΣ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ 
– Μελατονίνη και άλλοι 

αντιοξειδωτικόι και άλλοι 
επιδιορθωτικοί  
μηχανισμοι 

– Αιματοεγκεφαλικός 
φραγμός   
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ΜΕΙΩΣΗ  ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ  

Να αποφεύγεται η χρήση / φύλαξη φυτοφαρμάκων στο 

σπίτι 

Χρησιμοποιείστε μη –χημικούς τρόπους καταπολέμησης των 

εντόμων  και ζιζανιων ιδίως στον ΚΗΠΟ  

Σε περίπτωση χρήσης φυτοφαρμάκων τα παιδιά να 
απομακρύνονται από τον χώρο, ρούχα και επιφάνειες να 
πλένονται καλά και 

Μην μεταφέρετε το περιεχόμενο σε άλλη συσκευασία 

Φρούτα και λαχανικά να πλένονται καλά 
πριν φυλαχτούν 

 

  

Adapted  from  WHO presentation by 
permission 



ΜΕΙΩΣΗ ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ - 
ΣΩΣΤΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ  

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΜΕΝΑ ΟΡΓΑΝΙΚΑ  
τουλαχιστον ως μερος της διατροφής 

ΕΠΟΧΙΑΚΑ  ΚΑΙ 

 ΠΡΟΙΟΝΤΑ Ε.Ε  

 ΠΟΙΚΙΛΙΑ 

ΠΕΡΙΟΡΙΣΤΕ ΑΧΡΕΙΑΣΤΗ        
ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΣΩ ΑΛΛΩΝ ΟΔΩΝ 
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Τα παιδιά να μην έρχονται σε  

• επαφή με κανένα σκεύασμα 

Φαρμακευτικά σκευάσματα με φυτοφάρμακα κατά των 
ψειρών να χρησιμοποιούνται μόνο κατόπι          
ιατρικής συνταγής και μόνο από τους γονιούς 

 

Οι έγκυες γυναίκες να  

προσέχουν ιδιαίτερα την 

 διατροφή τους και την έκθεση τους  

στα φυτοφάρμακα 

Διδάξετε στα παιδιά σας ότι  

τα φυτοφάρμακα είναι δηλητήρια 

 

ΠΡΟΛΗΨΗ/ΜΕΙΩΣΗ  ΤΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ  



ΓΙΑ ΝΑ ΜΕΙΩΣΩ ΤΙΣ 
ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ 

1.  

• 2. ΕΝΙΣΧΥΩ ΚΑΙ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ 
ΤΟΥΣ ΑΜΥΝΤΙΚΟΥΣ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ 

–Μελατονίνη και άλλοι 
αντιοξειδωτικοί 
/επιδιορθωτικοί  μηχανισμοί 

–Αιματοεγκεφαλικός φραγμός   
 



 ΕΝΙΣΧΥΩ : ΥΓΕΙΙΝΟΣ ΤΡΟΠΟΣ ΖΩΗΣ 
ΜΕΣΟΓΕΙΑΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ/ ΠΟΛΛΑ ΚΑΙ 
ΔΙΑΦΟΡΕΤΙΚΑ ΦΡΟΥΤΑ/ΛΑΧΑΝΙΚΑ-
ΘΗΛΑΣΜΟΣ 
 

Indoles 
sulforafane 

Resveratrol 
beta-carotene 

lycopene 

isoflavones 
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Η Φυσιολογικώς-
ενεργά συστατικά 
τροφίμων  



Φυσιολογικώς-ενεργά συστατικά 
τροφίμων 

Ellagic acid Anthocyanins 

Quercetin 
tangertin 

Vitamin c 

 
Polyphenols 
Tannins 
Punicalagins  
(ellagic Acid) 

Vitamin E 
tocotrienoles 

folate 

Saponins 
Phytic acid 

Fiber 
Lignans 
phytoest
rogens 

Omega-3 fatty acids 

Catechin 
EGCT 

probiotics 

Πηγή Καθ, Ανδρέας Κωνσταντίνου , «Αντικαρκινικά Συστατικά Διατροφής» Σεμινάριο ΕΕΠΥΠ, 18/11/11 
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ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΩ ΤΟΥΣ 
ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΣ  

ΜΑΚΡΥΑ Από ΑΛΛΕΣ 
ΤΟΞΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ 

ΣΥΝΘΕΤΙΚΑ ΤΡΟΦΙΜΑ  

ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΌ ΑΚΤΙΝΟΒΟΛΙΑ  



 
Stella Canna 
Michaelidou 

ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ Univ 
Febo7 

Μεταφορά 

ΜΑΚΡΥΑ ΑΠΌ χώρους  
ψεκασμού ΠΟΤΕ ΜΗ ΨΕΚΑΖΕΤΕ  

ΤΟΥΣ ΚΗΠΟΥΣ , ΓΡΑΣΙΔΙ 

  Οι έγκυες και τα παιδιά δεν   
πρέπει να πλησιάζουν 
χώρους που ψεκάζονται ή 
ψεκάστηκαν πρόσφατα  

 Προσοχή στους χώρους που 
παίζουν τα παιδιά 
 

• Ποτέ μη γυρίζετε στο σπίτι 
με τα ρούχα εργασίας 

• Πάντοτε τα πλένετε 
ξεχωριστά και πολύ καλά 

 

• Καλό πλύσιμο/ τρίψιμο 
• Προτιμείστε τα εποχιακά 

και αξιόπιστα βιολογικά  
• Προσοχή στα «εξωτικά» 

 
 

Υπολείμματα σε τρόφιμα 

ΑΠΟΦΥΓΕΤΕ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ  
ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ  

  Χρησιμοποιήστε ξύδι, λεβάντα 
,βασιλικό , σήτες και κουνουπιέρες 
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The Unique Vulnerability of Infants and 
Children to Pesticides Ref. Philip J. Landrigan, et al EHP v.107, 
Supp.3 Jun99 
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Ref. Philip J. Landrigan, et al EHP v.107, Supp.3 Jun99 
 
 
 
Ref. Philip J. Landrigan, et al EHP v.107, Supp.3 Jun99 

 

Τα κυτταρα του εγκεφαλου 
 πάθουν ζημιά 

Η ανάπτυξη του  
αναπαραγωγικού  

αλλοιωθεί από τους ΕΝΔ 

Το ανοσοποιητικό  
Αλλοιωθεί  

Η δυσλειτουργια  θα είναι 
 μόνιμη και μη ανατρεψιμη  

http://www.mindfully.org/Pesticide/Inner-City-Children-Exposures.htm
http://www.mindfully.org/Pesticide/Inner-City-Children-Exposures.htm
http://www.mindfully.org/Pesticide/Inner-City-Children-Exposures.htm
http://www.mindfully.org/Pesticide/Inner-City-Children-Exposures.htm
http://www.mindfully.org/Pesticide/Inner-City-Children-Exposures.htm
http://www.mindfully.org/Pesticide/Inner-City-Children-Exposures.htm
http://www.mindfully.org/Pesticide/Inner-City-Children-Exposures.htm
http://www.mindfully.org/Pesticide/Inner-City-Children-Exposures.htm
http://www.mindfully.org/Pesticide/Inner-City-Children-Exposures.htm
http://www.mindfully.org/Pesticide/Inner-City-Children-Exposures.htm




Σας  ευχαριστώ 
για την προσοχή 

σας!!!!! 



ΑΣΘΜΑ ΚΑΙ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ 
Μηχανισμοί 

• Κάποια φυτοφάρμακα ιδιαίτερα  πυρεθρίνες και πυρεθροειδή  
εχει φανεί ότι είναι ευαισθητοποιούν  στην εκδήλωση  
αλλεργίας.1,2 

• Τα OPS έχει φανεί σε  guinea pigs ότι προκαλούν 
υπερευαισθησία των αεραγωγών  μέσο αναστολής 
μουσκαρινικών υποδοχέων.3 

• Η έκθεση της μητέρας εχει συσχετισθεί με αύξηση της 
αναλογίας των κυττάρων T-helper 2 , στα νήπια τους. Αυτή 
η αύξηση έχει συσχετισθεί  με αυξημένα ποσοστά 
διαγνωσμένου ιατρικά άσθματος και με δηλώσεις των μητέρων 
για «σφύριγμα» στα νήπια.4  

• Η επαγγελματική έκθεση του πατέρα  
1. Moretto A. Bull World Health Organ, 1991.   

2. Culver CA, et al. Clin Pharm,1988.  

3. Fryer AD, et al. Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol, 2004. 

4. Duramad , et al. Environ Health Perspect, 2006. 



 
 Urinary Metabolites of Organophosphate and 
Pyrethroid Pesticides and Behavioral Problems in 
Canadian Children,  
Youssef Oulhote and Maryse F. Bouchard, Environmental Health 
Perspectives, volume 121 | number 11-12 | November-December 2013 • 
 
  

• 779 children 6-11. At least one urinary 
metabolite for organophosphates was detected in 
91% of children, and for pyrethroids in 97% of 
children.  

• Organophosphate metabolites were not significantly 
associated with high SDQ scores.  

• The pyrethroid metabolite cis-DCCA was 
significantly associated with high scores for total 
difficulties on the SDQ (OR for a 10-fold increase 
= 2.0; 95% CI: 1.1, 3.6),  
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ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΠΑΙΔΙΚΟΣ 
ΚΑΡΚΙΝΟΣ  

 Μελέτες διαπιστώνουν συσχετισμό μεταξύ 
προγεννητικής έκθεσης και παιδικού 
καρκίνου  

• Όγκοι εγκεφάλου  

• Οξεία λυμφοκυτική λευχαιμία   

• Non-Hodgkin λέμφωμα 

 

Adapted  from  WHO presentation by permission 



Διαδικασίες ανάπτυξης του Εγκεφάλου: από 
το εμβρυο μέχρι την εφηβεία 

1. Νευρογένεση  = η δημιουργία των νευρώνων   (κύτταρα που 
επικοινωνούν εκπέμποντας ηλεκτρικά σήματα ). Ολοκληρώνεται πριν 
την γέννηση με 100 δισ κυτταρα. Στο 3ο τριμηνο της κύησης 
σχηματίζονται 12, 000/λεπτο  

2.  Νευρωνο μετανάστευση: η οργάνωση  του εγκεφάλου  μέσω 
της μετακίνησης των νευρώνων σε συγκεκριμένες θέσεις ανάλογα 
με την λειτουργία που θα εκτελέσουν. Αρχίζει προγεννητικά και 
συνεχίζει τουλάχιστο  για 8-10 μήνες.  Κάθε νευρώνας 
μετακινείται  εως και 1000 φορές το μέγεθος τους  

3. Μυελίνωση: η κάλυψη με μυελίνη του  νευροάξονα. Η μυέλινη 
προστατεύει αφενός και αφετέρου βοηθά στην πιο  αποτελεσματική 
μετάδοση των  σημάτων . Αρχίζει προγεννητικά  και συμπληρώνεται 
αργά στην εφηβεία.  
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Το φάσμα της νευρολογικής και 
Νευροαναπτυξιακής τοξικότητας 

• Οι νευροαναπτυξιακές διαταραχές δεν περιορίζονται 
μόνον σε καταστάσεις που είναι εμφανείς κλινικά  

 

• Περιλαμβάνουν και ένα ολόκληρο φάσμα ελαττωμένης 
λειτουργικότητας που ονομάζεται υποκλινική τοξικότητα 

 

• Έκθεση σε νευροτοξικές ουσίες σε μικρή ηλικία μπορεί 
να αυξήσει τον κίνδυνο ανάπτυξης εκφυλιστικών 
παθήσεων στη μετέπειτα ζωή, όπως είναι οι νόσοι 
Alzheimer’s και Parkinson’s 



Effect of Organic Diet Intervention on Pesticide 
Exposures in Young Children Living in Low-Income Urban 
and Agricultural Communities.A.Bradman, et al  
Environmental Health Perspectives volume 123 | number 10, 2015 

• 

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Σε 40 παιδιά 3-6 χρονών που κατοικούσαν  σε αγροτικές 
κοινότητες η  οργανική δίαιτα  οδήγησε γενικά σε όλα τα παιδιά: 

• Σε στατιστικά (p,0.01) μειωμένη συγκέντρωση στα ούρα των διαφόρων 
μεθυλιωμένων μεταβολιτών των  OPS εντομοκτόνων (κατά 40-49% )  
και κατά 25% των μεταβολιτών του ζιζανιοκτόνου   2,4-D, που 
ανιχνεύτηκαν με συχνότητα >50% 

• Η ανίχνευση  ειδικών μεταβολιτών/ φυτοφάρμακο  διαφόρων OPS, 
πυρεθροειδών και ζιζανιοκτόνων δεν  ήταν συχνή ή διαπιστώνεται 
επίσης  σημαντικός επηρεασμός στην συγκέντρωση ως αποτέλεσμα της 
δίαιτας 



Νευρο- και νευρο-αναπτυξιακές επιδράσεις 
στην παιδική ηλικία  

Προ- και μεταγεννητική έκθεση σε OPS 
σχετίζεται 1-5  

• Χαμηλότερη βαθμολογία της κλίμακας αξιολόγησης της 
νεογνικής συμπεριφοράς  Brazelton 

• Χαμηλότερες επιδόσεις κατά την προσχολική ηλικία στην 
κλίμακα  Barley της ανάπτυξης  των νηπίων και του 
δείκτη  mental ανάπτυξης 

•Αυξημένα ποσοστά της Διάχυτης Αναπτυξιακής 
Διαταραχής  (Pervasive Developmental Disorder ) 

•Χαμηλές σχολικές επιδόσεις κατά την σχολική ηλικία 
 

1. Young JG, et al. Neurotoxicology, 2005.  
2. Engel SM et al. Am J Epidemiol, 2007. 
3. Engel SM, et al. Environ Health Perspect, 2011.  
4. Bouchard MF, et al. Environ Health Perspect, 2011. 
5. Rauh V, et al. Environ Health Perspect, 2011. 


