
St. Canna Michaelidou

Οι επιδράσεις ενδοκρινικών 
διαταρακτών στο έμβρυο και το παιδί,

Δρ. Στέλλα Κάννα – Μιχαηλίδου

Εμπειρογνώμονας Επιπτώσεων Tοξικών Παραγόντων στην 
Υγεία του Παιδιού και Ασφάλειας Τροφίμων

Πρόεδρος της Εθνικής Επιτροπής Περιβάλλον και Υγεία του 
Παιδιού, 

ΠΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΤΕΣ 
ΚΑΙ ΑΝΘΡΩΠΙΝΗ ΥΓΕΙΑ 

Διαδικτυακό Εργαστήρι ΤΕΠΑΚ - 8 Νοεμβρίου 2021

Endocrines_ΤΕΠΑΚ2021_ΣΚΜFinals2



Endocrines _Cy Paidia_211110

ΣΚΜιχαηλιδου

Τι είναι οι διατάρακτες –Το πρόβλημα  

❖ Μηχανισμοί επίδρασης 

❖Τοξικολογικές παραδοχές και    
πραγματικότητα

❖ Είναι οι επιπτώσεις χαμηλών 
περιβαλλοντικών συγκεντρώσεων 
σημαντικές??

Η διαφορετικότητα των παιδιών
και οι Διαταράκτες

H Διαχείριση των κινδύνων 

Δομή της Παρουσίασης
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ΣΚΜιχαηλιδου

Οργανισμός μας ένα τέλειο αλλά 
ευάλωτο σύστημα

Τα 30 τρισεκατομμύρια κύτταρα 
ενός υγιούς σώματος ζουν, 
συνυπάρχουν  και λειτουργούν 
σένα πολύπλοκο σύστημα 
αλληλεξάρτησης που καθορίζει
❖ πως και πότε θα 

πολλαπλασιαστεί κάθε 
κύτταρο 

❖ που θα τοποθετηθεί. 
Έτσι διασφαλίζεται η 

προκαθορισμένη 
αρχιτεκτονική και μέγεθος 

του κάθε ιστού που 
απαιτείται για τις ανάγκες 

του σώματος
κυτταροεπικοινώνια

Σύστημα  
κυτταρικής 

επικοινωνίας
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Τα 3 βασικά 
υπο- συστήματα 
του Συστήματος  

κυτταρικής 
επικοινωνίας
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Το Ενδοκρινικό Σύστημα ιδιαίτερα τρωτό 
στα αρχικά στάδια της ζωής

Συνίσταται από σειρά αδένων, 
όπως ο θυρεοειδής, οι γονάδες, 
κλπ που εκκρίνουν  ορμόνες
όπως η θυροξίνη, τα 
οιστρογόνα, η τεστοστερόνη και 
η αδρεναλίνη, 

Η ενδοκρινής ισορροπία είναι η 
βάση της ανάπτυξης και της 
ωρίμανσης του ατόμου και της 
δικής του αλληλεπίδρασης με το 
εξωτερικό περιβάλλον. 4
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Οι ορμόνες αποτελούν μοριακά ερεθίσματα μηνύματα που 
μετακινούνται με την ροή του αίματος συνδέονται με 
συγκεκριμένο υποδοχέα  και όπως το κλειδί στην  
συγκεκριμένη κλειδαριά παράγοντας  ένα  συγκεκριμένο , 
προκαθορισμένο μήνυμα. Είναι δηλ. οι  μεταφορείς 
οδηγιών  οι “messengers”που

❖ εμπλέκονται στην αναπαραγωγή, στην εγκυμοσύνη και 
την  ανάπτυξη στη μήτρα, στην ψυχοσωματική  ανάπτυξη 
του παιδιού μέχρι την εφηβεία, 

❖κατά τον προγραμματισμό της αμυντικής ανοσίας, και 

❖στο τέλος, στην διατήρηση μιας υγιούς ενήλικης ζωής 

5

Το Ενδοκρινικό Σύστημα – οι Ορμόνες
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Οι ενδοκρινικοί διαταράκτες

Φυσικές ή τεχνητές ουσίες που μπορεί να έχουν  
παρόμοια δράση με ενδογενείς ορμόνες 
προκαλώντας ανεπιθύμητες επιπτώσεις στην υγεία

Μπορούν να  προκαλέσουν 

❖ αλλαγές στην λειτουργία του ενδοκρινούς 
συστήματος σε Άτομα, Απογόνους, Πληθυσμούς 

❖Διαταραχές στους μηχανισμούς ομοιοστασίας του 
σώματος 

❖ Εισαγωγή διεργασιών σε ανεπιθύμητο χρόνο 
στον κύκλο της ζωής κ.ά

Stella Canna Michaelidou
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ΣΚΜιχαηλιδου

Endocrine disruptor Paidiatric Athens 08_gr

Οι ενδοκρινικοί διαταράκτες

Οι ενδοκρινικοί  διαταράκτες παρεμβάλλονται στη λειτουργία 
του ενδοκρινικού συστήματος βασικά :

1. Μιμούμενοι την δράση μιας φυσικά παραγόμενης ορμόνης,
συνεργιστικά,
❖ Η κανονική απόκριση του κυττάρου συμβαίνει σε λάθος χρόνο και

ένταση

2. Καταλαμβάνοντας τους υποδοχείς όπου κατευθύνονται οι 
ορμόνες χωρίς να τους ενεργοποιούν  (ανταγωνιστικά). 

3. Συνδέονται με τις πρωτεΐνες «μεταφορείς» και έτσι  
αλλοιώνουν το ποσοστό των ορμονών  στο αίμα 

4. Επηρεάζουν την σύνθεση, μεταφορά, 
μεταβολισμό και απέκκριση ορμονών.

toxGr2001

•Λάθος μήνυμα
•Σε λάθος χρόνο
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ΣΚΜιχαηλιδου

Oι  EDCs στην καθημερινότητα 

Φυσικές ουσίες
❖Ορμόνες ζωϊκές
❖Φυτο-οιστρογόνα  

- Ισο- φλαβονοειδή στη σογια και τα λαχανικά
- Λιγνίνες στους σπόρους, τα φρούτα και τα λαχανικά
- Κουμεστάνες στο αλφα-αλφα και το γαρύφαλο Coumestans

❖ μυκητο- οιστρογόνα

Ανθρωπογενείς  
❖Συνθετικές ορμόνες αντισύλληψης και υποκατάστασης
❖Φάρμακα 
❖Βιομηχανικά προϊόντα καθαρισμού
❖Συστατικά  χαλιών, βαφών, βερνίκια , πλαστικά
❖ φυτοφάρμακα
❖Παραπροϊόντα βιομηχανιών     πχ διοξίνες
❖ Κάποιοι επίμονοι ρυπαντές ( POPs) πχ PCBs

PCBs

DDTs

τριβουτυλτίνη

ορμόνες

nonylphenol

Φθαλικοί 
εστέρες

διοξίνες

Δισφαινόλη Α

4700 PFAS 
υπεφθοριώμενες
Αλκυλo-ενώσεις 

INF-149-en   European Environment  Ageny
Published 15 Oct 2020 Last modified 23 Mar 2021
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ΣΚΜιχαηλιδου

- Οιστρογόνος DDT, dieldrin, endosulfan, 
methoxychlor, 

PCBs, alkylphenols, Δισφαινόλη Α
phthalates, mycotoxins, 

φυτο-οιστρογόνα

- Αντι-οιστρογόνος Διοξίνες, PCBs, φυτο-
οιστρογόνα

- Αντί -ανδρογόνος DDT, vinclozilin

- Αντι-θυροειδική PCBs, Διοξίνες

- Αντι –προγεστερονική PCBs, DDT

ΠΟΛΥΠΛΟΚΟΤΗΤΑ

ΠΟΙΚΙΛΕΣ ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ των EDCs

Adapted  from  WHO modules 2011 RV 2020
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10

Υπερ ΦΘΟΡΙΩΜΕΝΕΣ ΑΛΚΥΛΙΩΜΕΝΕΣ 
ΟΥΣΙΕΣ-PFAS 4700  (PFAS )
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ΣΚΜιχαηλιδου

Αλλαγές στην ανθρώπινη υγεία που δυνατόν να οφείλονται 
ή να επηρεάζονται από χαμηλά επίπεδα έκθεσης  σε EDCs

Χαμηλός αριθμός σπέρματος με ολοένα αυξανόμενη ελαττωματική 
ποιότητα και άλλες ανδρολογικές παθήσεις

Αύξηση των περιστατικών καρκίνου του όρχεως

Ψηλή και αυξανόμενη συχνότητα υποσπαδίας και κρυψορχίας

Γενικά αυξητική τάση στους

❖ όρμονο-εξαρτώμενους καρκίνους 
❖ τις ορμονο-ελεγχόμενες συγγενείς ανωμαλίες 
❖ τις  παθήσεις του αναπαραγωγικού συστήματος 
❖ πρόωρη εφηβεία η και υστέρηση στην εμφάνισή της
❖ τις ανωμαλίες στην νευρο-καθοριζόμενη  συμπεριφορά των 

παιδιών
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ΣΚΜιχαηλιδου

Αλλαγές στην ανθρώπινη υγεία που δυνατόν να οφείλονται 
ή να επηρεάζονται από χαμηλά επίπεδα έκθεσης  σε EDCs

Ερευνητικές και επιδημιολογικές μελέτες 

συνηγορούν  ότι η αιτιολογία των ασθενειών 

πρέπει να αναζητηθεί στην δράση των  τοξικών 

ουσιών που αποδιοργανώνουν τα  εμβρυϊκά 

προγράμματα και διαταράσσουν την ανάπτυξη των 

γονάδων

EDcs
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ΣΚΜιχαηλιδου
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ΣΚΜιχαηλιδου

Μηχανισμοί - επίπεδα δράσης των EDCs:
τα επιστημονικά δεδομένα

Από τους μηχανισμούς  Δράσης των ΕDCs σε συσχετισμό 
με τους μηχανισμούς των ορμονών προκύπτει ότι: 

Οι EDCs   είναι βιολογικά δραστικοί σε πολύ χαμηλά 
επίπεδα  ppb/ppt 

πιθανώς οι παραδοχές που γίνονται στο  risk 
assessment να οδηγούν σε υποτίμηση της εκτίμησης της 
απόκρισης και άρα του κινδύνου που σχετίζονται με τα 
πολύ χαμηλά επίπεδα έκθεσης ιδίως κατά το στάδιο 
ανάπτυξης όπου οι επιπτώσεις από μικρές αλλαγές είναι 
μόνιμες

Για τους EDs η αναγωγή από τις ψηλές δόσεις στις πολύ 
χαμηλές (> από 1000χ ) είναι προβληματική. 

Ref . Large Effects from Small Exposures. I. Mechanisms for Endocrine-Disrupting Chemicals with Estrogenic Activity

Wade V. Welshons,1 Kristina A. Thayer,2 Barbara M. Judy,1 Julia A. Taylor,1 Edward M. Curran,1 and Frederick S. vom Saal2
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ΣΚΜιχαηλιδου

Endocrine disruptor Paidiatric Athens 08_gr

Οι αποκρίσεις  που προκύπτουν  από επιδράσεις μέσο 
υποδοχέων μπορούν ν’ αυξάνονται  αυξανομένης της 
δόσης και μετά ελαττώνονται ανατρέποντας την 
παραδοσιακή θεώρηση ότι η καμπύλες δόσης απόκρισης 
είναι μονοτονικές

Η θεωρητική απουσία κατωφλιού ασφάλειας για χημικές 
ουσίες που δρουν μέσο μηχανισμών υποδοχέων  
εσωτερικών συμπλοκών όπως π.χ. οι υποδοχείς Ε2

Ref. Environmental Health Perspectives; 6/15/2003; vom Saal, Frederick S., 
Ref . Large Effects from Small Exposures. I. Mechanisms for Endocrine-Disrupting Chemicals with Estrogenic 

Activity, Wade V. Welshons,1 Kristina A. Thayer,2 Barbara M. Judy,1 Julia A. Taylor,1 Edward M. Curran,1 and 
Frederick S. vom Saal2

Αναγωγή
Από ψηλές δόσεις??? 

ΕDCs  Τα  επιστημονικά  δεδομένα
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Μονοτονική Vs πολιτονική 

Environmental levels???

Fig 1: Πολλαπλασιασμός/ανταπόκριση των MCF-7 cells (MCF-7  breast cancer cells 

commonly used in research for estrogen receptor (ER)-στην εστραδιόλη σ’ενα ευρύ φάσμα 
συγκέντρωσεων από ppq-ppm. H απόκριση εκφρασμένη ως % proliferation  που 
παρουσιάζεται στην ομάδα ελέγχου (Figure adapted from Welshons

Αναγω
γή

Α
πό ψ

ηλές δόσεις??? 

http://ehpnet1.niehs.nih.gov/docs/1995/Suppl-7/korach.html


EDCs

ΠΑΙΔΙΑ Vs ΕΝΗΛΙΚΕΣ

St. Canna Michaelidou
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ΣΚΜιχαηλιδου

Endocrine disruptor Paidiatric Athens 08_gr

•Η ανάπτυξη των παιδιών 
χαρακτηρίζεται από μια 

μοναδικότητα που δεν συναντούμε 
στην ανάπτυξη του ενήλικα   (WHO 

2005)

Το  έμβρυο και το παιδί έχουν μεγαλύτερη 
έκθεση 

και ταυτόχρονα  είναι πιο ευάλωτα
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ΣΚΜιχαηλιδου

Endocrine disruptor Paidiatric Athens 08_gr

❖ Αυξημένη και ιδιαίτερη έκθεση
2 πλάσια -5 πλάσια λήψη τροφής, αέρα, νερού.

Επειδή τα  παιδιά βρίσκονται σε αναβολικό στάδιο και είναι 
πιο δραστήρια έχουν αυξημένη απορροφητικότητα 

η συνήθεια από το χέρι στο στόμα 

μέσω του πλακούντα και  του μητρικού γάλακτος

❖ Ανώριμοι μεταβολικοί μηχανισμοί Η τοξικοκινητική και η 
τοξικοδυναμική των ουσιών μπορεί να διαφοροποιηθούν σημαντικά  
στον αναπτυσσόμενο οργανισμό του παιδιού .Διαφορετικοί 
μηχανισμοί αποτοξίνωσης. Γενικά ασθενέστεροι αμυντικοί 
μηχανισμοί-Διαφορετική διακίνηση κατανομή-μειωμένη αποβολή . 

Για το παιδί ο  χρονικός   ορίζοντας για την εξέλιξη  των μακρόχρονων  νόσων  

όπως ο καρκίνος και οι  νευρο –αναπτυξιακές ανωμαλίες   είναι μεγαλύτερος

From   WHO presentation by 
permission

Το  έμβρυο και το παιδί έχουν μεγαλύτερη 
έκθεση 

και ταυτόχρονα  είναι πιο ευάλωτα

Adapted  from  WHO presentation by 
permission
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EDCs: στο έμβρυο και στο παιδί

Που κυρίως εστιάζεται 
ο κίνδυνος?

Κυρίως στις επιδράσεις 
στο σύστημα  
κυτταρο -
επικοινωνίας   που 
ελέγχει και 
καθορίζει την 
ανάπτυξη του 
εμβρύου και  του 
παιδιού 

Γνωρίζουμε ότι :

Αυτό ρυθμίζεται από την 
παρουσία  ορμονών οι 
οποίες καθίστανται  
βιοενεργές σε  
απειροελάχιστες 
συγκεντρώσεις π.χ. σε 
ppt
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ΣΚΜιχαηλιδου

Endocrine disruptor Paidiatric Athens 08_gr

Οι ενήλικες έχουν καλά ανεπτυγμένα 
αντισταθμιστικά και ρυθμιστικά συστήματα  για να 
ελέγχουν τυχόν παρεμβάσεις στην κύτταρο 
επικοινωνία – ΟΜΟΙΟΣΤΑΣΗ

Σε αντίθεση το έμβρυο βασίζεται σχεδόν 
αποκλειστικά  στο ίδιο το σύστημα κυτταρο-
επικοινωνίας

❖ για να ελέγξει τον πολλαπλασιασμό και 
μετακίνηση των κυττάρων και τελικά την 
οργανογένεση

Το Ενδοκρινικό Σύστημα και η  κυτταρο-
επικοινωνία: 

ενήλικας Vs έμβρυο
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ΣΚΜιχαηλιδου

Endocrine disruptor Paidiatric Athens 08_gr

Το ενδοκρινικό σύστημα είναι καθοριστικό για την ανάπτυξη του παιδιού

❖ Διατάραξη της λειτουργίας των ορμονών υπερ ή υπό –έκκριση 
μπορεί να οδηγήσει σε λειτουργική ατέλεια ή και ασθένεια. Ο όρος 
«Ορμόνες" διευρύνεται και περιλαμβάνει τις  νευροορμόνες δηλ τους 
ενδοκυττάριους και διακυττάριους χημικούς  ρυθμιστές (cytocrines
and intracrines,

❖ Καθοριστικός είναι ο ρόλος της λειτουργίας του θυροειδούς

❖ Κατά την κύηση αναπτύσσονται μηχανισμοί  ρύθμισης  των επιπέδων 
και της βιο-διαθεσιμότητας των φυσικών  ορμονών όχι όμως άλλων  
τεχνητών  ουσιών

Οι μηχανισμοί απόπτωσης είναι ασθενέστεροι στο παιδί και είναι 
γνωστό ότι η προγραμματισμένη απόπτωση των κυττάρων ελέγχεται 
από μία προσωρινή αλληλουχία  κύτταρο-επικοινωνιακών παραγόντων 
που είναι ευάλωτη σε αποδιοργανωτικές επιδράσεις

Ref. adapted from : Vyvyan Howard ΑRHENA Project

Το Ενδοκρινικό Σύστημα και η  κυτταρο-
επικοινωνία: 

ενήλικας Vs έμβρυο
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❖ η ενδομήτρια έκθεση σε διοξίνες και PCBs
αποδείχθηκε πως προκαλεί σημαντικού βαθμού 
διαταραχή στη θυρεοειδική λειτουργία και την 
ανάπτυξη των νεογνών. Οι επιδράσεις  στο 
έμβρυο εντοπίζονται κυρίως 
❖στην ανάπτυξη του νευρικού συστήματος,
❖ στη μυοσκελετική ανάπτυξη, 
❖στην ωρίμαση των πνευμόνων, 
❖στη γένεση του αμφιβληστροειδούς και την 
ανάπτυξη της ακουστικής οδού.

ΣΚΜιχαηλιδου, 

Επίδραση των EDCs 
ενδομητρίως
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Το παράδειγμα της DES
«μια βιολογική ωρολογιακή βόμβα»

Η  diethylstilbestrol (DES),  συνθετικό οιστρογόνο που 
συνταγογραφήθηκε στις δεκαετίες του 1950 και του 1960 σε 
πέντε εκατομμύρια έγκυες γυναίκες για την πρόληψη της 
αυθόρμητης άμβλωσης.

H στειρότητα, ο καρκίνος και ιδιαίτερα ο κίνδυνος καρκίνου 
του μαστού, και η πρόωρη εμμηνόπαυση έχουν διαπιστωθεί 
στις γυναίκες που την είχαν λάβει   Όχι μόνο στις ίδιες 
αλλά και στους απογόνους τις «DES-daughters» , 

Διαπιστώθηκε 

❖μερικά από τα παιδιά που είχαν εκτεθεί στη μήτρα είχαν 
αναπτυξιακές ανωμαλίες,

❖ μερικά από τα κορίτσια ανέπτυξαν μια ασυνήθιστη μορφή 
κολπικού καρκίνου όταν έφτασαν στην εφηβεία.

Η χορήγηση της DES  στις εγκύους απαγορεύτηκε τη 
δεκαετία του 1970. 
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ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ για τους EDC 
εξαιρετικά πολύπλοκη –κενά-αβεβαιότητες 

Η απουσία μονοτονικής  σχέσης  συγκέντρωσης –επίπτωσης -Απουσία 
κατωφλίου ασφάλειας. Το μοντέλο Τοξικολογικών δοκιμών και αξιολόγησης  
χρήζει αναθεώρησης σε βασικά στοιχεία και παραδοχές 

Η εκτίμηση της έκθεσης  των παιδιών  ελλειμματική

❖ Απουσιάζουν οι  κατάλληλες  μελέτες έκθεσης σε χαμηλές δόσεις

❖ Ελλείπουν  δοκιμές έκθεσης στις κρίσιμες περιόδους ανάπτυξης

Την διασύνδεση της έκθεσης – επίπτωσης δυσχεραίνουν 

❖ η  ενδογενής πολυπλοκότητα  και πολλαπλότητα και συνέργεια των  
επιδράσεων 

❖ Οι αλληλεπιδράσεις των ΕDCs με τα ανθρώπινα γονίδια  και η δυνατότητα 
πρόκλησης αλλαγής στην έκφραση των γονιδίων η ύπαρξη ενδογενών και 
άλλων παραγόντων που επηρεάζουν ή και συγχέουν το τελικό αποτέλεσμα.

❖ καθώς  και ο χρόνος που μεσολαβεί από την έκθεση μέχρι την διαπίστωση 
της λειτουργικής επίπτωσης,  

Stella Canna Michaelidou
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ΣΚΜιχαηλιδου

Δεν υπάρχει καμιά αμφιβολία ότι τα παιδία μας είναι 
ιδιαίτερα ευπαθή στις χημικές ουσίες και ιδιαίτερα 
τους  ενδοκρινικούς διαταράκτες .

Η πρόκληση και το ερώτημα : 
Πως θα προστατέψουμε τα παιδία μας  και τις 
μελλοντικές γενιές-
πως θα αποφύγουμε το σύνδρομο τα παιδιά της δικής 
μας γενιάς να γίνουν τα πειραματόζωα για την 
μελλοντική τεκμηρίωση  
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2012 
Ref  WHO  2012

ΝΟΜΟΘΕΣΙΕΣ
ΔΕΟΝΤΩΣ 

ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΕΣ 
ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ ή 
συμπληρωματικοί 

κανονισμοί  η ΜΕΤΡΑ 

ΕΛΑΧΙΣΤΟΠΟIΗΣΗ
ΤΗΣ EΚΘΕΣΗΣ ΣΕ 

ΤΟΞΙΚΟYΣ 
ΠΑΡAΓΟΝΤΕΣ

Επιβεβαιωμένους και 
Δυνητικούς

ΑΡΧΗ ΤΗΣ ΠΡΟΦΥΛΑΞΗΣ 
COM 2000 & η  ALARA: Η 

Αρχή της ΕΛΑΧΙΣΤΗΣ 
ΕΠΙΤΕΥΞΙΜΗΣ ΕΚΘΕΣΗΣ

Η ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗ ΠΡΟΚΛΗΣΗ …Η 
ΜΟΝΗ ΕΠΙΛΟΓΗ !

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΕΚΘΕΣΗ

MEΓΕΘΟΣ 
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η Αρχή της προφύλαξης  ΕC COM 
2000

❑ Δεν απαιτεί αποδείξεις- αλλά επιστημονικά τεκμηριωμένες 

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ότι τα εν δυνάμει επικίνδυνα αποτελέσµατα 

είναι ασύμβατα με το επιδιωκόµενο επίπεδο προστασίας της 

Υγείας /Περιβάλλοντος   και

❑ Απαιτεί πιο αυστηρή και διαφανή επιστήμη και ολιστική 

προσέγγιση 

❑ Δημιουργεί κίνητρα για έρευνα-ασφαλέστερα προϊόντα-

Βιώσιμη ανάπτυξη

❑ Στηρίζει πολιτικές για λήψη αποφάσεων Δημόσιας Υγείας εν 

μέσω αβεβαιοτήτων συμβάλλοντας στην εμπιστοσύνη του 

κοινού σ’αυτές
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Stella Canna Michaelidou

Φυλλάδιο 
Οδηγός  Η πιο αποτελεσματική 

προστασία των παιδιών 

είναι η μείωση της 

έκθεσης  μέσα από  την 

βελτίωση του 

εσωτερικού και 

εξωτερικού 

περιβάλλοντος και της 

ασφάλειας των τροφίμων

και η προφύλαξη



Endocrines _Cy Paidia_211110
30

Στην ιστοσελίδα www.paidi.com.cy 

stellacm@spidernet.com.cy

http://www.cyprus-child-environment.org/
mailto:stellacm@spidernet.com.cy
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ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΖΟΝΤΑΣ ΤΑ ΡΙΣΚΑ

ΟΛΙΚΗ 
ΤΕΚΜΗΡΙΩΣΗ 
ΚΙΝΔΥΝΟΥ

❖Νομοθετική 
ρύθμιση 

❖ΠΡΟΛΗΨΗ

ΣΟΒΑΡΟΙ 
ΚΙΝΔΥΝΟΙ με 
Αβεβαιότητα στην 
ποσοτικοποίηση

❖ Αρχή της Προφύλαξης 
μέχρι την επαρκή  
τεκμηρίωση
✓ Νομοθετική ρύθμιση  δύσκολη 

αλλά όχι αδύνατη

✓Ενημέρωση, 
ευαισθητοποίηση για 
την λιγότερο βλαπτική 
επιλογή ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ  

ΣΚΜιχαηλιδου



Endocrines _Cy Paidia_211110

ΣΚΜιχαηλιδου

Endocrine disruptor Paidiatric Athens 08_gr

΄Δυνατή τεκμηρίωση στο ζωικό 
βασίλειο Vs λιγότερο ισχυρή για τον 
άνθρωπο.  Όμως θα πρέπει ληφθεί 
υπόψη

❖ πολλαπλότητα και πολυπλοκότητα

,καθώς  

❖ ο χρόνος που μεσολαβεί από την 
έκθεση μέχρι την διαπίστωση της 
έκθεσης - επίπτωσης. 

❖ η συνέργεια εξαιρετικά μικρών 
δόσεων 

❖ η ύπαρξη ενδογενών και άλλων 
παραγόντων που επηρεάζουν ή και 
συγχέουν το τελικό αποτέλεσμα,

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ 
EDCs διαρκώς εξελίσσεται 
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ΣΚΜιχαηλιδου

Endocrine disruptor Paidiatric Athens 08_gr

Αξιολόγηση του κινδύνου
Το πρόβλημα της ανεπάρκειας των δεδομένων

Γιατί???
❖Απουσία κατωφλίου ασφαλειας – και η απουσία 
μονοτονικής  σχέσης απουσιάζουν οι αυστηρέ ς και 
κατάλληλες  μελέτες έκθεσης σε χαμηλές δόσεις
❖Ελλείπουν  δοκιμές έκθεσης στις κρίσιμες 
περιόδους ανάπτυξης 
❖η  ενδογενής πολυπλοκότητα  και πολλαπλότητα 
και συνέργεια των  επιδράσεων
❖οι αλληλεπιδράσεις των ΕDCs με τα ανθρώπινα 
γονίδια και η δυνατότητα πρόκλησης αλλαγής 
στην έκφραση των γονιδίων
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ΣΚΜιχαηλιδου

Endocrine disruptor Paidiatric Athens 08_gr

Αξιολόγηση του κινδύνου
Το πρόβλημα της ανεπάρκειας των δεδομένων

Υπάρχουν οι παράγοντες  που  
συγχέουν το τελικό 

αποτέλεσμα

«Η έλλειψη αποδείξεων ΔΕΝ 
ΑΠΟΔΕΙΞΗ ΑΝΥΠΑΡΞΙΑΣ 

ΚΙΝΔΥΝΟΥ
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ΣΚΜιχαηλιδου

Endocrine disruptor Paidiatric Athens 08_gr

Από το εξωτερικό 
περιβάλλον

❖ Η ατμόσφαιρα

✓ τροχαία,

✓ Βιομηχανικές, γεωργικές 
κ.ά εκπομπές

❖ Τα  τρόφιμα, το νερό , 
ακτινοβολία ,

Μέσω του  θηλασμού και του 
πλακούντα

Μέσω του δέρματος (από 
καλλυντικά, ρούχακ.ά)

Το περιβάλλον του παιδιού μέσα 
από το οποίο εκτίθεται 

Εσωτερικός χώρος
✓ «περιβαλλοντικός  

καπνός 
✓ οικοδομικά υλικά ,
✓ εκπομπές από χαλιά, 

βαφές, 
✓ καθαριστικά 
✓ εντομοκτόνα-

απολυμαντικά 
Τοξικές ουσίες στα παιχνίδια
Μεταφορά από τον εργασιακό 
χώρο

Οικιακή σκόνη
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ΣΚΜιχαηλιδου

Endocrine disruptor Paidiatric Athens 08_gr

• η βελτίωση του εσωτερικού 
και εξωτερικού περιβάλλοντος 
και των τροφίμων

• η ενημέρωση , 
ευαισθητοποίηση των γονιών 
και εκπαιδευτικών 

• η εκπαίδευση  των γιατρών 
και παροχέων φροντίδας 

• η καθιέρωση του 
περιβαλλοντικού ιστορικού του 
παιδιού

• η έρευνα 

Παθητικό 
κάπνισμα

Διαχρονική διατροφή

Αντικείμενα στο σπίτι 
και οικοσυσκευή

Παιχνίδια κ.ά

ΣΥΛΛΟΓΙΚΗ ΠΟΛΥΠΛΕΥΡΗ ΠΡΟΣΠΑΘΕΙΑ
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ΣΚΜιχαηλιδου

Το μοντέλο Τοξικολογικών δοκιμών και αξιολόγησης  χρήζει 
αναθεώρησης σε βασικά στοιχεία και παραδοχές 

Δεν γνωρίζουμε αρκετά για όλους τους EDCs. Ιδιαίτερα ελλιπή  είναι 
στοιχεία

❖ Για το ρόλο των EDCs στην  ανάπτυξη του καρκίνου και την 
διαδικασία καρκινογένεσης 

❖για το βαθμό έκθεσης των παιδιών
❖ αλληλεπιδράσεις γονίδιων και EDCs

❖ Το αποτέλεσμα έκθεσης σε πολλαπλούς EDCs δεν έχει εκτιμηθεί 
επαρκώς όπως και η αλληλεπίδρασή τους με τα γονίδια Οι 
αλληλεπιδράσεις ????? 

Πολλές αβεβαιότητες στην διασύνδεση αιτίου και αποτελέσματος

Οι πλείστες δοκιμές γίνονται σε ενήλικους οργανισμούς,

ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ για τους EDC 
εξαιρετικά πολύπλοκη –κενά-αβεβαιότητες 
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ΣΚΜιχαηλιδου

E

Η ανησυχία εντείνεται και 
τεκμηριώνεται  περαιτέρω όταν 
εξετάζονται  και συγκρίνονται οι 
μηχανισμοί δράσης των ενδογενών 
ορμονών και  με εκείνες των 
εξωγενών ορμονο-μημιτικών
ουσιών δηλ των ΕDCs. 

ΕDs: η προβληματική των πιθανών επιπτώσεων 
από έκθεση σε χαμηλές συγκεντρώσεις

Για τους ΕDCs η αναγωγή από 
υπολογισμοί από τις ψηλές δόσεις 
στις πολύ χαμηλές (> από 1000χ ) 
είναι προβληματική. 
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Η προβληματική των πιθανών επιπτώσεων 
από έκθεση σε χαμηλές συγκεντρώσεις

Στο περιβάλλον είναι  
συνήθως σε 
απειροελάχιστες 
συγκεντρώσεις και 

Στον οργανισμό: σε
ppb ή  ppt

Που κυρίως εστιάζεται ο κίνδυνος?

Κυρίως στις επιδράσεις στο σύστημα  
κυτταρο-επικοινωνίας   που 
ελέγχει και καθορίζει την 
ανάπτυξη του εμβρύου και  του 
παιδιού 

Γνωρίζουμε ότι :

Αυτό ρυθμίζεται από την παρουσία  
ορμονών οι οποίες καθίστανται
βιοενεργές σε  απειροελάχιστες 
συγκεντρώσεις π.χ. σε ppt

Για την προστσία του η βιοδιαθεσιμότητα 
των φυσικών ορμονών  ρυθμίζεται μέσο
φυσιολογικών μηχανισμών Όχι όμως 
εκείνη των τεχνητών 

....υπάρχει και η 
πολλαπλή έκθεση 
και η δυνατότητα  
συνεργιστικών
επιδράσεων είναι 
υπαρκτή
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ΣΚΜιχαηλιδου

Endocrine disruptor Paidiatric Athens 08_gr

❖ Αυξημένη έκθεση
2 πλάσια -5 πλάσια λήψη τροφής, αέρα, νερού.

Επειδή τα  παιδιά βρίσκονται σε αναβολικό στάδιο και είναι πιο δραστήρια έχουν 
αυξημένη απορροφητικότητα 

❖ Ιδιαίτερη έκθεση 

η συνήθεια από το χέρι στο στόμα 

μέσω του πλακούντα και 
του μητρικού γάλακτος

❖ Στην διάρκεια κρίσιμων διαδικασιών ανάπτυξης
❖ «Τα παράθυρα ευπάθειας" και ο Γενετικός πολυμορφισμός 

❖ Ανώριμοι μεταβολικοί μηχανισμοί

Για το παιδί ο  χρονικός   ορίζοντας για την εξέλιξη  των μακρόχρονων  νόσων  

όπως ο καρκίνος και οι  νευρο –αναπτυξιακές ανωμαλίες   είναι μεγαλύτερος

Τα  παιδιά αγνοούν τους κινδύνους, εξαρτώνται από τους ενήλικες και δεν έχουν 

λόγο στις αποφάσεις διαχείρισης των κίνδυνων

From   WHO presentation by 
permission

Το  έμβρυο και το παιδί έχουν μεγαλύτερη 
έκθεση 

και ταυτόχρονα  είναι πιο ευάλωτα

Adapted  from  WHO presentation by 
permission
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ΣΚΜιχαηλιδου

Διαφορετική και συνήθως μεγαλύτερη απορρόφηση
❖ Μολυβδος: ακολουθεί το Ca. Ενα παιδί απορροφά 40 -70% της 

προσλαμβανόμενης δόσης ενώ ο ενήλικας (με εξαίρεση την έγκυο) 5–20%. 
Διατροφικές ελλείψεις, ιδίως η αναιμία αυξάνει την απορρόφηση..

Διαφορετικοί μηχανισμοί αποτοξίνωσης. Γενικά ασθενέστεροι 
αμυντικοί μηχανισμοί-Διαφορετική διακίνηση και κατανομή. 

❖ Μη προβλεπτές διαφοροποιήσεις της  σχετικής δυνατότητας όμως 
συνήθως είναι ασθενέστεροι

❖ 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

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

Adapted  from  WHO presentation by 
permission
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ΣΚΜιχαηλιδου

E

Τεράστια σημασία των θυροειδικών ορμονών για την 
ενδομήτρια ανάπτυξη καθώς σε σχέση με το εμβρυο
κυρίως ελέγχουν και ρυθμίζουν:

στην ανάπτυξη του νευρικού συστήματος,
στη μυοσκελετική ανάπτυξη,
στην ωρίμαση των πνευμόνων, στη γένεση του 
αμφιβληστροειδούς
και την ανάπτυξη της ακουστικής οδού.

• Διατάραξη συνδέεται
• Με συγγενή υπο–θυροειδισμό, πνευματική υστέρηση 
• Νευρολογικές και βλάβες στη συμπεριφορά
• Μαθησιακές αδυναμίες ή υπερκινητικότητα
• Και πολλά άλλα 
• Ref  A.Mantovani, Institouto Superiori di Sanita, 2003

Η θυρεοειδής λειτουργία στην 
ανάπτυξη του εμβρύου και του παιδιού 

PCBs

(PBDEs), 

εντομοκτόνα
dioxins
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Επιπτώσεις στη λειτουργία του
θυρεοειδούς  

Πιο πρόσφατα, η έρευνα έδειξε ότι ορισμένες χημικές 
ουσίες μπορεί να διαταράξουν τη λειτουργία του 
θυρεοειδούς, με ανησυχίες που επικεντρώνονται 
ιδιαίτερα στο ρόλο του θυρεοειδούς στην αναπτυξιακή 
διαδικασία.

Υπάρχουν ορισμένες ενδείξεις ότι γνωστοί ενδοκρινικοί 
διαταράκτες μπορεί να επηρεάσουν το ανοσοποιητικό 
σύστημα και μπορεί επίσης να έχουν κάποια 
νευροτοξικότητα, αν και οι μηχανισμοί με τους οποίους 
μπορεί να εμφανιστούν αυτές οι επιδράσεις δεν έχουν 
αποσαφηνιστεί

Stella Canna Michaelidou


