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Οργανοχλωριωμένοι υδρογονάνθρακες:  
Επιπτώσεις στη δημόσια υγεία
Γ.	Βρυώνη1,	Ι.	ντεβές2

η	ομάδα	των	οργανοχλωριωμένων	υδρογονανθράκων,	με	κυριότερους	εκπροσώπους	τις	
πολυχλωριωμένες	διβενζο-παρα-διοξίνες	(polychlorinated	dibenzo	dioxins,	PCDDs),	
τα	πολυχλωριωμένα	διβενζο-φουράνια	(polychlorinated	dibenzo	furans,	PCDFs),	τα	
πολυχλωριωμένα	διφαινύλια	(polychlorinated	biphenyls,	PCBs)	και	τα	οργανοχλωριω-
μένα	παρασιτοκτόνα,	αναδεικνύονται	σε	σοβαρό	πρόβλημα	για	τη	δημόσια	υγεία.	Αυτές	
παρουσιάζουν	μεγάλη	σταθερότητα	στο	περιβάλλον	(χρόνος	ημιζωής	10-30	χρόνια)	και	
λόγω	του	ότι	δεν	διαλύονται	στο	νερό	(λιποδιαλυτές)	συσσωρεύονται	στους	λιπώδεις	
ιστούς	των	ζωντανών	οργανισμών	και	μέσω	της	τροφικής	αλυσίδας	καταφέρνουν	να	
πολλαπλασιάζουν	τη	συγκέντρωσή	τους	στον	ανθρώπινο	οργανισμό.	Στην	ανασκόπηση	
αυτή	γίνεται	παρουσίαση	των	σημαντικότερων	οργανοχλωριωμένων	υδρογονανθράκων,	
του	μηχανισμού	δράσης	τους,	των	επιπτώσεών	τους	στην	υγεία	του	ανθρώπου,	των	απα-
γορεύσεων	και	κανονισμών	που	τους	διέπουν,	καθώς	και	των	μέτρων	μείωσης,	αν	όχι	
εξάλειψής	τους,	από	το	περιβάλλον.

Δελτιον ελληνικησ Μικροβιολογικησ εταιρειασ 2007, 52 (6): 318-344

Λέξεις κλειδιά: Οργανοχλωριωμένοι	υδρογονάνθρακες,	διοξίνες

1Εργαστήριο	Κλινικής	Μικροβιολογίας,	ΠΓν	«Αττικόν»,	Ια-
τρική	Σχολή,	Πανεπιστήμιο	Αθηνών,	Χαϊδάρι,	2Α’	Παθολογική	
Κλινική,	1ο		νοσοκομείο	ΙΚΑ,	Μελίσσια

ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΗ

1. Εισαγωγή
Κατά τη διάρκεια των τριών τελευταίων δεκαετιών 

αναπτύσσεται όλο και μεγαλύτερο ενδιαφέρον για 
μια ομάδα πολυχλωριωμένων χημικών ενώσεων, οι 
οποίες είναι σταθερές στο περιβάλλον (ημιπερίοδος 
ζωής 10-30 χρόνια), το οποίο έχουν ρυπάνει εδώ 
και περισσότερες από τρεις δεκαετίες, έχουν εισέλ-
θει στην τροφική  αλυσίδα και αναδεικνύονται σε 

σοβαρό πρόβλημα για τη δημόσια υγεία. Πρόκειται 
για τους οργανοχλωριωμένους υδρογονάνθρακες με 
κυριότερους εκπροσώπους τις πολυχλωριωμένες 
διβενζο-παρα-διοξίνες (polychlorinated dibenzo 
dioxins, PCDDs), τα πολυχλωριωμένα διβενζο-
φουράνια (polychlorinated dibenzo furans, PCDFs), 
τα πολυχλωριωμένα διφαινύλια (polychlorinated 
biphenyls, PCBs) και τα οργανοχλωριωμένα παρα-
σιτοκτόνα.

Οι ουσίες αυτές δεν είναι κάποιο χρήσιμο 
προϊόν της χημικής βιομηχανίας, αλλά άχρηστο 
και επικίνδυνο παραπροϊόν των διεργασιών όπου 
εμπλέκεται το χλώριο. Μια σημαντική, αν όχι η 
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σημαντικότερη, πηγή χλωρίου είναι τα πλαστικά 
PVC. Χιλιάδες τόνοι πλαστικών καταλήγουν κάθε 
χρόνο στις χωματερές με τη μορφή φιαλών νερού, 
σωλήνων, καλωδίων, μουσαμάδων κ.λπ. Σύμφωνα 
μάλιστα με την Greenpeace, μόνο τα μπουκάλια 
εμφιαλωμένου νερού που καταλήγουν κάθε χρόνο 
στις χωματερές ξεπερνούν τους 4.000 τόνους.1 Από 
τη βιομηχανική παραγωγή του χλωρίου και των 
χλωριωμένων πλαστικών PVC, έως την καύση των 
σκουπιδιών ή των αποβλήτων που περιέχουν χλωρι-
ωμένες ενώσεις, παράγονται σημαντικές ποσότητες 
οργανοχλωριωμένων ενώσεων, κυρίως διοξινών, που 
απειλούν το περιβάλλον και την υγεία. Βιοχημικές 
έρευνες έχουν δείξει ότι οι ουσίες αυτές δρουν ως 
ισχυρές «περιβαλλοντικές ορμόνες», έτσι μπορούν 
να διαπεράσουν τη μεμβράνη των κυττάρων και να 
αλλάξουν τη δράση των γονιδίων που ρυθμίζουν τη 
διαδικασία της ανάπτυξης.2 Ακόμη και απειροελάχι-
στες συγκεντρώσεις τους μπορούν να επηρεάσουν 
το ανοσοποιητικό και το νευρικό σύστημα των ορ-
γανισμών. Σε πειραματόζωα, η έκθεση σε διοξίνες 
έχει προκαλέσει ένα ευρύ φάσμα τοξικολογικών 
επιπτώσεων.2 Το γεγονός εξάλλου ότι δεν διαλύονται 
στο νερό, αλλά είναι λιποδιαλυτές, έχει ως αποτέ-
λεσμα τη συσσώρευσή τους στους λιπώδεις ιστούς 
των ζωντανών οργανισμών και μέσω της τροφικής 
αλυσίδας καταφέρνουν να πολλαπλασιάζουν την 
ποσότητά τους.2

Στην ανασκόπηση αυτή γίνεται παρουσίαση 
των σημαντικότερων οργανοχλωριωμένων υδρο-
γονανθράκων, του μηχανισμού δράσης τους, των 
επιπτώσεών τους στην υγεία του ανθρώπου, των 
απαγορεύσεων και των κανονισμών που τους διέπουν, 
καθώς και των μέτρων μείωσης, αν όχι εξάλειψής 
τους, από το περιβάλλον. 

2. Ιστορική ανασκόπηση
Ιστορικά, η δημιουργία της μεγάλης και επι-

κίνδυνης οικογένειας των οργανοχλωριωμένων 
υδρογονανθράκων ξεκινά στα τέλη του 19ου αιώνα, 
όταν ο Josef Lister στη Γλασκόβη ανακαλύπτει τις 
αντισηπτικές ιδιότητες της φαινόλης.3 Στα 1900 
όμως αρχίζουν να καταγράφονται οι ισχυρά τοξικές 
επιδράσεις της και η χημική βιομηχανία χάνει ένα 
φθηνό και επικερδές προϊόν.4 Γρήγορα αντικαθίσταται 
από νέα χλωριωμένα παράγωγα, 2,4-διχλωροφαι-
νόλη και 2,4,6-τριχλωροφαινόλη, που είναι τα νέα 
«ακίνδυνα και αβλαβή» αντισηπτικά. Ακολουθούν 

νέες ενώσεις, όπως το 2,4-διχλωροφαινολικό οξύ 
(2,4D), ένα ισχυρό παρασιτοκτόνο και ταυτόχρονα 
απολυμαντικό σαπούνι, και το ακόμα ισχυρότερο 
2,4,5-τριχλωφαινολικό οξύ (2,4,5Τ).4 

Τα πρώτα προειδοποιητικά σημάδια της τοξικής 
τους δράσης παρουσιάζονται το 1938 στην Αμε-
ρική, όπου ξυλοκόποι χρησιμοποιούν το ισχυρό 
παρασιτοκτόνο Dowicide – H (Daw Chemical) και 
παρουσιάζουν χλωρακμή (βλάβη του δέρματος χα-
ρακτηριζόμενη από κύστεις, φλύκταινες και έλκη).5 

Οι έρευνες όμως σταματούν και το παρασιτοκτόνο 
συνεχίζει να πουλιέται. Την ίδια περίοδο στη Γερ-
μανία εργάτες χημικής βιομηχανίας παρουσιάζουν 
τα ίδια συμπτώματα.1  

Το 1949 στην πόλη Nitro της Δ. Βιρτζίνιας μια 
έκρηξη σε εργοστάσιο της εταιρείας Monsanto εκθέ-
τει 200 εργάτες σε υψηλά επίπεδα διοξίνης και τότε 
αναγνωρίζεται η καρκινογόνος δράση της.1  

Την περίοδο 1962-69 οι Αμερικανοί στρατιώ-
τες ψεκάζουν τη βιετναμέζικη ύπαιθρο με 50.000 
Agent Orange, μείγμα 2,4D και 2,4,5T, με στόχο την 
αποψίλωση της ζούγκλας που κρύβει τους αντάρ-
τες. Στην παραπάνω ποσότητα περιέχονται 100 
κιλά διοξίνης. Στα εκατομμύρια των Βιετναμέζων 
που «ψεκάστηκαν» προστίθενται και οι δεκάδες 
χιλιάδες Αμερικανών βετεράνων του πολέμου που 
παρουσιάζουν μικρότερες ή μεγαλύτερες βλάβες 
της υγείας τους.6 

Το 1953, 250 εργάτες στο εργοστάσιο φαρμάκων 
της BASF στη Γερμανία παρουσιάζουν χλωρακμή.  
Το 1963 στην Ολλανδία 16 εργάτες του εργοστασί-
ου Philips παρουσιάζουν την ίδια εικόνα και 4 από 
αυτούς πεθαίνουν. Το 1968 στην Αγγλία 80 εργάτες 
του εργοστασίου Coabite Chemical παρουσιάζουν 
επίσης εικόνα χλωρακμής.1 

Το 1968 περίπου 2000 άνθρωποι στην περιοχή 
Kyushu της Ιαπωνίας δηλητηριάζονται μετά από 
κατανάλωση λαδιού από ρύζι μολυσμένο με διοξίνες 
και παρουσιάζουν την ονομαζόμενη νόσο “Yusho”, 
χαρακτηριζόμενη κυρίως από δερματικές και οφθαλ-
μικές βλάβες. Η νόσος αυτή είναι ανάλογη της νόσου 
Yu-Cheng, που παρουσιάστηκε στην Ταϊβάν το 1979 
μετά από έκθεση σε PCBs.7

Στις 10 Ιουλίου 1976 στο Seveso της Ιταλίας σε 
εργοστάσιο παρασιτοκτόνων εκρήγνυται αντιδραστή-
ρας υψηλής πίεσης και δημιουργείται τοξικό νέφος 
που μετατρέπει την περιοχή σε «χημική» Χιροσίμα: 
σημειώνονται θάνατοι κατοικίδιων ζώων σε ακτίνα 
χιλιομέτρων, παιδιά εμφανίζουν χλωρακμή και αυ-
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ξάνουν οι καρκινογενέσεις τα επόμενα χρόνια.8

Το 1978 αποκαλύπτεται η τραγική περίπτωση του 
Love Canal, μιας κοινότητας στη βόρεια περιοχή της 
πολιτείας της Νέας Υόρκης: τις δεκαετίες 1940 και 
1950 η εταιρεία χημικών Hooker Chemical Company 
είχε θάψει χιλιάδες κιλά υλικών με διοξίνες τα οποία 
στη συνέχεια προκάλεσαν βλάβη στην υγεία μιας 
ολόκληρης γενιάς παιδιών της κοινότητας.9

Τη δεκαετία του 1990 και για 12 χρόνια στο 
Άμστερνταμ λειτουργούσε ένα εργοστάσιο καύσης 
χημικών αποβλήτων. Χωρίς κανένα μέτρο προστα-
σίας αποτεφρώθηκαν πάνω από 80.000 βαρέλια 
τοξικών αποβλήτων. Το προάστιο που λειτουργούσε 
το εργοστάσιο θεωρείται από τα πιο μολυσμένα 
μέρη της Ευρώπης: η διοξίνη ανιχνεύεται ακόμη 
και σήμερα στο έδαφος, στο υπέδαφος και στον 
υδροφόρο ορίζοντα.1  

Στις αρχές της δεκαετίας του 1980, εργαζόμενος 
στη στρατιωτική βάση Nellis της Αμερικανικής 
Πολεμικής Αεροπορίας μολύνεται από διοξίνη σε 
θανατηφόρα επίπεδα: «σε λίγα χρόνια άρχισε να 
χάνει βάρος, η κοιλιά του πρήστηκε, το δέρμα έβγαλε 
πληγές που πυορροούσαν και αργότερα έσκαγε και 
αιμορραγούσε». Το 1989 πεθαίνει. Οι έρευνες από 
ανεξάρτητο εργαστήριο στη Σουηδία αποκαλύπτουν 
θανατηφόρες ποσότητες διοξίνης και διβενζο-φουρα-
νίων στους ιστούς του. Η Αμερικανική Κυβέρνηση 
προσπαθεί να αποκρύψει το γεγονός αποθήκευσης 
και χρησιμοποίησης επικίνδυνων τοξικών ουσιών 
και  αποβλήτων: πρόκειται για υλικά επίστρωσης 
και ρητίνες που χρησιμοποιούνται στην κατασκευή 
του βομβαρδιστικού αεροσκάφους Stealth.1 

Το 1999 στον πόλεμο της Γιουγκοσλαβίας, οι 
βομβαρδισμοί της 18ης Απριλίου στο Πάντσεβο 
ισοπέδωσαν διυλιστήρια, εργοστάσια λιπασμάτων 
και πετροχημικές εγκαταστάσεις. Στο κανάλι που 
βρίσκεται στη βόρεια βιομηχανική ζώνη της πόλης 
χύθηκαν 100 τόνοι βινυλοχλωριδίου από το εργοστά-
σιο «Πέτρο Χέμιγια», με αποτέλεσμα να μολυνθούν 
τα νερά του Δούναβη και όλη η τροφική αλυσίδα. Όλη 
η περιοχή γύρω από το Πάντσεβο έχει διαποτιστεί 
με αμμωνία, υδράργυρο, νάφθα, οξέα, διοξίνες και 
άλλες τοξικές ουσίες. Οι γιατροί την εποχή εκείνη 
συνιστούσαν στις έγκυες να διακόψουν την κύηση, 
αν βρίσκονταν σε χρόνο μικρότερο της ένατης εβδο-
μάδας, και σε όσες βρίσκονταν στην πόλη το βράδυ 
των βομβαρδισμών να αποφύγουν την εγκυμοσύνη 
για τουλάχιστον δύο χρόνια.1  

Τον Ιανουάριο 1999 στο Βέλγιο προκλήθηκε μό-

λυνση ζωοτροφών με διοξίνες και PCBs. Η μόλυνση 
ήταν αποτέλεσμα της παραγωγής των ζωοτροφών 
από ανακυκλωμένα μολυσμένα ορυκτέλαια και 
αποκαλύφθηκε από την εμφάνιση στα πουλερικά 
κάποιων αγροκτημάτων νοσήματος που έμοιαζε 
με τη νόσο του οιδήματος των πουλερικών (chick 
edema disease). Αν και αυτό παρουσιάστηκε το 
Φεβρουάριο, η μόλυνση διαπιστώθηκε και ανα-
κοινώθηκε στον τύπο το Μάιο, όταν ήδη 60 τόνοι 
μολυσμένου ορυκτελαίου πουλήθηκαν σε εννέα 
παραγωγείς ζωοτροφών και μολυσμένη ζωοτροφή 
είχε πουληθεί σε 2500 αγροκτήματα. Σημεία δηλη-
τηρίασης παρουσιάστηκαν μόνο σε πουλερικά και 
συγκεκριμένα μείωση της παραγωγής αυγών από το 
Φεβρουάριο, καθώς και αύξηση της θνησιμότητας 
των κοτόπουλων δύο εβδομάδες αργότερα.10 Σχετι-
κά με τις επιπτώσεις στη δημόσια υγεία υπάρχουν 
διάφορες δημοσιεύσεις. Άλλες υποστηρίζουν ότι το 
ατύχημα στο Βέλγιο θα είναι χωρίς επιπτώσεις11 και 
άλλες ότι θα παρουσιαστούν επιπλέον περιπτώσεις 
καρκίνου την επόμενη δεκαετία στον πληθυσμό του 
Βελγίου.10,12 

Το 2004 η απόπειρα δηλητηρίασης του Ουκρανού 
πολιτικού και αργότερα προέδρου της χώρας, Victor 
Yushchenko, με τεράστια δόση της διοξίνης TCDD, 
απείλησε άμεσα τη ζωή του. Αν και ο Yushchenko 
γλίτωσε από την απόπειρα, το πρόσωπό του αλλοι-
ώθηκε από το δηλητήριο.9

3. Διοξίνες και πολυχλωριωμένα 
διφαινύλια (PCBs) 

Οι διοξίνες και τα πολυχλωριωμένα διφαινύλια 
(PCBs) είναι οργανικές χημικές ενώσεις, άχρωμες 
και άοσμες, οι οποίες περιέχουν στο μόριό τους άν-
θρακα, υδρογόνο, οξυγόνο και χλώριο. Η διαφορά 
της μιας από την άλλη είναι η θέση και ο αριθμός 
των χλωρίων, τα οποία περιέχουν στο μόριο τους. 
Η οικογένεια των ουσιών αυτών αποτελείται από 75 
πολυχλωριωμένες διβενζο-παρα-διοξίνες (polychlo-
rinated dibenzo dioxins, PCDDs), 135 πολυχλωρι-
ωμένα διβενζο-φουράνια (polychlorinated dibenzo 
furans, PCDFs) και 230 πολυχλωριωμένα διφαινύλια 
(polychlorinated biphenyls, PCBs). 

Οι ενώσεις PCDD/PCDFs αναφέρονται γενικά με 
τον όρο «διοξίνες» και πρόκειται για κυκλικές χημικές 
ενώσεις με δύο βενζολικούς πυρήνες που ενώνονται 
με ένα ή δύο άτομα οξυγόνου (PCDFs και PCDDs, 
αντίστοιχα) και μπορεί να έχουν έως και 8 άτομα 
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χλωρίου. Τα πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCBs) 
είναι χλωριωμένοι αρωματικοί υδρογονάνθρακες 
(ΡΑΗ) που σχηματίζονται με άμεση χλωρίωση του 
μορίου του διφαινυλίου. Διακρίνονται σε 3 ομάδες: 
non-ortho, mono-ortho και di-ortho, ανάλογα με 
τις βιοχημικές και τοξικολογικές τους ιδιότητες13 
(Εικ. 1). 

Από το πλήθος των ουσιών αυτών, τοξικές είναι 7 
PCDDs, 10 PCDFs και 15 PCBs.14,15 Οι ουσίες αυτές 
έχουν ως κοινά χαρακτηριστικά τους την παραμονή 
και τη βιοσυσσώρευσή τους στο περιβάλλον, καθώς 
και το όμοιο φάσμα βιολογικής δράσης τους μέσω 
σύνδεσής τους με μια υψηλής συγγένειας κυτταρική 
πρωτεΐνη.16 Η περισσότερο γνωστή, αλλά και περισ-
σότερο τοξική από αυτές είναι η 2,3,7,8-tetrachlo-
rodibenzo-para-dioxin (TCDD) (Εικ. 2). Η Διεθνής 
Υπηρεσία Έρευνας για τον Καρκίνο (International 
Agency for Research on Cancer, IARC), που ανήκει 
στον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (Π.Ο.Υ.), ανακοί-
νωσε το 1997 ότι η TCDD θεωρείται ως καρκινογόνος 
ουσία 1ης τάξης (Class 1 carcinogen).17,18

Οι διοξίνες δεν παράγονται από τον άνθρωπο για 
βιομηχανική χρήση, αλλά σχηματίζονται τυχαία στα 
πλαίσια άλλων χημικών διεργασιών, όπως για παρά-
δειγμα κατά την παραγωγή ορισμένων ζιζανιοκτόνων, 
ατελή καύση αστικών απορριμμάτων ή νοσοκομει-
ακών αποβλήτων, καύση ξύλου / λιγνίτη / άνθρακα 
σε μονάδες παραγωγής ενέργειας, αποτέφρωση πλα-
στικών και άλλων μη βιο-αποικοδομήσιμων υλικών 
σε καμίνους, καθώς και στη λεύκανση χαρτοπολτού. 
Άρα, υπάρχουν στον πλανήτη από τότε που υπάρχει 
η φωτιά.13,15,18,19 Συγκεκριμένα, η TCDD παράγεται 
κατά την παραγωγή παρασιτοκτόνων φυτοφαρμάκων 
και κατά την παραγωγή του εξαχλωροφαινίου, που 
είναι αντιμικροβιακός παράγοντας, και επίσης κατά 
την ατελή καύση πολυάριθμων ουσιών.18

Οι ουσίες αυτές, μετά την εκπομπή τους στον 
αέρα, καταλήγουν στο νερό, στο έδαφος και στα 
φυτά, με αποτέλεσμα να εισέρχονται στην τροφική 

αλυσίδα με τελικό αποδέκτη τον άνθρωπο. Δεδο-
μένου ότι οι ενώσεις αυτές είναι πολύ σταθερές και 
εξαιρετικά λιπόφιλες, βιοσυσσωρεύονται τόσο στο 
περιβάλλον, όσο και στο λιπώδη ιστό των έμβιων 
όντων και φυσικά του ανθρώπου.13,15,18,19 Η TCDD, 
αν και αποδομείται ταχέως με την επίδραση του 
ηλιακού φωτός, έχει την τάση να παραμένει μέχρι 
και δέκα έτη στο υπέδαφος που, βέβαια, δεν εκτίθεται 
στο ηλιακό φως.18

Τα PCBs είναι ουσίες που για πρώτη φορά συ-
ντέθηκαν και παράχθηκαν βιομηχανικά στις ΗΠΑ 
το 1929. Από τότε υπολογίζεται ότι παράχθηκαν 
περισσότερα από 2,4 εκατομμύρια τόνοι PCBs σε 
όλο τον κόσμο.15 Είναι ενώσεις σταθερές στο περι-
βάλλον, δεν αναφλέγονται εύκολα και έχουν άριστες 
μονωτικές ιδιότητες. Έτσι βρίσκουν μεγάλη εφαρ-
μογή στην πράξη ως επιβραδυντικά πυρκαγιών, 
λιπαντικά, υδραυλικά υγρά, μονωτικά σε ηλεκτρο-
λογικό εξοπλισμό και σε δεκάδες άλλες χρήσεις. Για 
δεκαετίες στη Βόρεια Αμερική και την Ευρώπη τα 
PCBs απελευθερώνονταν στα υδάτινα συστήματα 
(ποταμοί) και στη συνέχεια ρύπαιναν τις θάλασσες, 
με αποτέλεσμα να ανιχνεύονται και στα θεωρού-

Εικόνα 1. Χημική δομή των PCDDs, PCDFs και PCBs (Πηγή: ΕΦΕΤ).

Εικόνα 2. Χημική δομή των TCDD και TCDF (Πηγή: 
ΠΟΥ, 2003).
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μενα «υγιεινά» τρόφιμα, τα ιχθυρά. Στο εμπόριο 
κυκλοφόρησαν με ονόματα όπως Clofen, Arochlor, 
Kanaclors, έως το 1978, οπότε και απαγορεύτηκε η 
παραγωγή τους επειδή έγινε αντιληπτός ο κίνδυνος 
που εκπροσωπούσαν για το οικοσύστημα και τον 
άνθρωπο. Όμως υπάρχουν ακόμη σε χρήση τα προϊ-
όντα που είχαν παραχθεί πριν το 1978, και συνεπώς 
με δεδομένη τη βραδεία αποδόμησή τους, τα PCBs 
παραμένουν ακόμη στο περιβάλλον με αποτέλεσμα 
να έχουν θεσπιστεί κανόνες για την απόρριψη και 
την καταστροφή τους.13,18

Μηχανισμός τοξικής δράσης
Αν και στην περίπτωση των αρωματικών υδρο-

γονανθράκων ο τρόπος εκδήλωσης της τοξικής τους 
δράσης είναι γνωστός, δεν συμβαίνει το ίδιο για τις 
διοξίνες και συγκεκριμένα το TCDD. Για παράδειγ-
μα, το βενζο-α-πυρένιο οφείλει την καρκινογόνο 
δράση του στο γεγονός μεταβολικής ενεργοποίησής 
του και σύνδεσής του με το DNA (γονιδιοτοξικός 
μηχανισμός, genotoxic mechanism). To TCDD, 
παρά το γεγονός ότι επάγει την έκφραση κάποιων 
ενζύμων με τον ίδιο τρόπο όπως και το βενζο-α-
πυρένιο, ο μηχανισμός πρόκλησης τοξικότητας δεν 
είναι στο σύνολό του ο ίδιος με αυτόν των αρωμα-
τικών υδρογονανθράκων. Οι διοξίνες συνδέονται 
μη αντιστρεπτά με τον αρυλικό υδρογονανθρακικό 
υποδοχέα (aryl hydrocarbon receptor, AhR), ο οποίος 
παίζει ρυθμιστικό ρόλο στη μεταγραφή λόγω της 
εμπλοκής του στη μεταβολή έκφρασης διαφόρων 
γονιδίων14. Το σύμπλεγμα AhR-διοξίνη μεταφέρεται 
από το κυτταρόπλασμα στον πυρήνα του κυττάρου, 
συνδέεται με το DNA σε συγκεκριμένες αλληλουχίες 
5’-πρόδρομων περιοχών γονιδίων (π.χ. CYP1A1 
γονίδιο του κυτοχρώματος Ρ450), με αποτέλεσμα 
ρύθμιση της μεταγραφής και μετάφρασής τους. 
Τελικά, συμβαίνουν αλλαγές σε σειρά βιοχημικών, 
κυτταρικών και ιστικών διεργασιών.19 Αφού λοιπόν 
το TCDD δεν είναι άμεσα γονιδιοτοξικό, η καρκι-
νογόνος δράση του φαίνεται να είναι αποτέλεσμα 
της συμπεριφοράς του ως «υποκινητής» όγκων 
(promoter tumor) (Εικ. 3α και 3β). 

Τοξική δράση
Τα συμπτώματα έκθεσης στις διοξίνες είναι βρα-

χυπρόθεσμα (οξεία μορφή μόλυνσης) και μακρο-

πρόθεσμα (χρονία μόλυνση). Τα συμπτώματα στην 
οξεία μόλυνση περιλαμβάνουν ισχυρές κεφαλαλγίες, 
βλάβες του δέρματος (χλωρακμή), βλάβες του πε-
πτικού και του νευρικού συστήματος, αρθραλγίες, 
μυαλγίες, διαταραχές ενζυμικών λειτουργιών και 
ψυχιατρικά προβλήματα.18	

1. Στην αναπαραγωγή

Η δράση του TCDD στο αναπαραγωγικό σύστη-
μα έχει μελετηθεί εκτενώς.20 Σε πειραματόζωα έχει 
παρατηρηθεί μείωση της γονιμότητας και στα δύο 
φύλα, ανωμαλίες του γεννητικού συστήματος στα 
άρρενα, όπως υποσπαδίας, έκτοποι όρχεις, αγενε-
σία του προστάτη, ερμαφροδιτισμός, διαταραχές 
της επιδιδυμίδας, ενώ στα θήλεα παρατηρήθηκε 
αύξηση του ποσοστού και της σοβαρότητας της 
ενδομητρίωσης.21,22

Οι διοξίνες επιδρούν στο μεταβολισμό των ορ-
μονών του θυρεοειδούς, δρώντας ως ενδοκρινικοί 
διαταρράκτες (endocrine disruptors). Οι θυρεοειδικές 
ορμόνες παίζουν σημαντικό ρόλο στην ανάπτυξη του 
εγκεφάλου, και μητέρες με μειωμένες τιμές θυρε-
οειδικών ορμονών στο πρώτο τρίμηνο της κύησης 
γεννούν λιγότερο έξυπνα παιδιά.23,24 Οι διοξίνες 
υπεισέρχονται στα ορμονικά σήματα, μιμούνται τη 
δράση της θυροξίνης, αναστέλλουν τη βιταμίνη Α, 
και μπλοκάρουν τους υποδοχείς των οιστρογόνων, 
γεγονός που οδήγησε στην παρασκευή πειραματικών 
φαρμάκων για τη θεραπεία του ορμονο-εξαρτώμενου 
καρκίνου του μαστού.14,25,26

Μελέτες σε ζώα έδειξαν ότι οι διοξίνες ευθύνονται 
για ανωμαλίες της νεφρικής λειτουργίας στα νεογέν-
νητα, αποβολές και θνησιγενή έμβρυα.14,27 Το TCDD 
δημιουργεί ισχυρό σύμπλεγμα με την α-φετοπρωτεΐνη, 
μεταφέρεται πιο εύκολα στους εμβρυϊκούς ιστούς, με 
αποτέλεσμα εμβρυοτοξικότητα και τερατογενέσεις.28 
Μελέτη που δημοσιεύτηκε από τους Mocarelli και 
συν.29 σχετικά με τις επιπτώσεις των διοξινών στην 
ευρύτερη περιοχή του Seveso της Ιταλίας (όπου το 
1976 είχε υπάρξει σημαντική ρύπανση με διοξίνη), 
έδειξε ότι η έκθεση του πληθυσμού στις διοξίνες έχει 
επηρεάσει σημαντικά τον καθορισμό του φύλου των 
νεογέννητων παιδιών. Συγκεκριμένα, παρατηρήθηκε 
μια σημαντική αύξηση των γεννήσεων κοριτσιών στις 
περιπτώσεις εκείνες, όπου ο πατέρας είχε εκτεθεί σε 
υψηλά επίπεδα διοξίνης (σχέση άρρενα / θήλεα 0,38, 
ενώ παγκοσμίως είναι 0,514).29,30 Ανάλογη μελέτη 
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στη Ρωσία, σε περιοχή με εργοστάσιο παραγωγής 
εντομοκτόνου, έδειξε σχέση άρρενα / θήλεα κατά τη 
γέννηση 0,40, ποσοστό που σχετιζόταν με το βαθμό 
έκθεσης των γονέων στη διοξίνη.31 

2. Νευροτοξικότητα

Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης, διοξίνες και 
ανάλογες ουσίες επηρεάζουν ένα ευρύ φάσμα εγκε-
φαλικών λειτουργιών, ακόμη και σε μικρές δόσεις. 
Ποσότητες διοξίνης 10-100 nM διεγείρουν την πρό-
σληψη ιόντων Ca2+ στους νευρώνες του ιππόκαμπου 
στους αρουραίους. Επίσης  φαίνεται να έχουν δράση 
σε διαφορετικούς κυτταρικούς πληθυσμούς στην 
παρεγκεφαλίδα, χωρίς ακόμη αυτό να μπορεί να 
συσχετιστεί με διαταραχές στην ανάπτυξη και τη 
λειτουργία του εγκεφάλου. Πιστεύεται ότι η διατα-
ραχή που προκαλεί, τόσο στον άξονα των ορμονών 
των γονάδων, όσο και αυτών του θυρεοειδούς, σε 
συνδυασμό με διαταραχή της νευρικής μεταβίβα-
σης και της δημιουργίας του νευρικού δικτύου, 
έχει ως αποτέλεσμα τη νευροτοξική δράση των 
διοξινών.32,33

3. Ανοσοτοξικότητα

Το TCDD είναι ανοσοκατασταλτική  ουσία. Σε 
πειραματόζωα έχει δειχθεί ότι καταστέλλει τη χυ-

μική και την κυτταρική ανοσιακή απάντηση, ενώ 
παράλληλα ενισχύει τη φλεγμονώδη απάντηση. Αυτό 
το τελευταίο μπορεί να είναι αποτέλεσμα επίδρα-
σης στην παραγωγή κυτοκινών, και συγκεκριμένα 
ιντερλευκίνης-1 (IL-1) και παράγοντα νέκρωσης των 
όγκων (TNF-α). Τα πειραματόζωα παρουσιάζουν 
μειωμένη αντοχή στις λοιμώξεις.14,34

Εικόνα 3α. Μοντέλο τοξικής δράσης του TCDD μέσω της σύνδεσής του με τον αρυλικό υδρογονανθρακικό υποδοχέα 
AhR [ER: ενδοπλασματικό δίκτυο, CYP1A1: γονίδιο του κυτοχρώματος Ρ450 1Α1, Arnt: Ah υποδοχέας πυρηνικός 
μεταθέτης (Ah receptor nuclear translocator). Πηγή: Mandar, 2005].

Εικόνα 3β. Σχηματική παράσταση της σειράς των γεγονό-
των μετά την έκθεση σε TCDD (Πηγή: Mandar, 2005).
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4. Καρκινογένεση

To TCDD έχει αποδειχθεί ότι προκαλεί διάφορους 
όγκους στα τρωκτικά και είναι καρκινογόνο στον 
άνθρωπο.17 Αν και ο μοριακός μηχανισμός είναι 
πολύ λίγο κατανοητός, στα τρωκτικά πιστεύεται ότι 
σχετίζεται με κυτταρική νέκρωση, αύξηση του κυτ-
ταρικού πολλαπλασιασμού και προαγωγή των όγκων. 
Το TCDD έχει αποδειχθεί ότι προάγει τους όγκους 
σε δόση 1/100 της δόσης του phorbol-12-myristate-
13-acetate, που είναι γνωστή ουσία προαγωγής των 
όγκων του δέρματος σε άτριχα ποντίκια.35 Μετά από 
20 χρόνια follow-up στον πληθυσμό του Seveso, 
παρατηρήθηκε σε άνδρες αύξηση της θνησιμότητας 

από όλους τους καρκίνους και τον καρκίνο του πνεύ-
μονα, αύξηση της νοσηρότητας και της θνησιμότητας 
από νεοπλάσματα του λεμφικού ιστού και στα δύο 
φύλα και αύξηση της συχνότητας και θνησιμότη-
τας του καρκίνου του ορθού στους άνδρες. Επίσης 
παρατηρήθηκε αύξηση της συχνότητας καρκίνου 
του ήπατος στις γυναίκες και  σε λίγες περιπτώσεις 
έγινε συσχέτιση των δόσεων έκθεσης TCDD και 
ανάπτυξης καρκίνου του μαστού (2 φορές μεγαλύτερη 
συχνότητα σε 10 φορές αύξηση της συγκέντρωσης 
TCDD στον ορό), (n=15).14,36,37

Στον πίνακα 1 συνοψίζονται οι κλινικές επι-
πτώσεις και οι αντίστοιχες χημικές ουσίες που τις 
προκαλούν.9

Πίνακας 1. Κλινικές εκδηλώσεις και χημικές ουσίες (Πηγή: Schecter, 2006 τροποποιημένο)
Κλινικές εκδηλώσεις Χημικές ουσίες
Καρκίνος 2,3,7,8-TCDD
Θνητότητα από καρκίνο PCDD/F
Ανοσολογική ανεπάρκεια PCB μεταβολίτες 

(118, 138, 153, 180)
PCDD/F

Ανωμαλίες στην αναπαραγωγή PCBs, PCDFs
Ανωμαλίες στην ανάπτυξη TCDD
Νοσήματα ΚΝΣ PCBs, PCDFs
Ενδοκρινικά νοσήματα
Σακχαρώδης διαβήτης
Παθήσεις θυρεοειδή

2,3,7,8-TCDD
2,3,7,8-TCDD

Ελαττωμένη αναπνευστική λειτουργία και βρογχίτιδα PCBs
Αύξηση χοληστερόλης και τριγλυκεριδίων 2,3,7,8-TCDD
Θάνατοι από καρδιαγγειακά νοσήματα PCDD/F2,3,7,8-TCDD
Θάνατοι από καρδιακή ισχαιμία PCDD/F2,3,7,8-TCDD
Ηπατική βλάβη 2,3,7,8-TCDD
Δερματικό εξάνθημα
Χλωρακμή

2,3,7,8-TCDD

Κνησμός PCBs, PCDFs
Υπερτρίχωση 2,3,7,8-TCDD
Υπέρχρωση ούλων 2,3,7,8-TCDD
Παθήσεις βλεφάρων 2,3,7,8-TCDD
Έμετοι, ναυτία 2,3,7,8-TCDD
Ανορεξία 2,3,7,8-TCDD
Κεφαλαλγία PCBs, PCDFs
Κόπωση, αδυναμία PCBs, PCDFs
Αλλαγή τεστοστερόνης ορού 2,3,7,8-TCDD
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Εκτίμηση έκθεσης στον κίνδυνο
1. Πηγές έκθεσης

Η έκθεση του ανθρώπου στον κίνδυνο των διοξινών 
και PCBs μπορεί να είναι μέσω του περιβάλλοντος, της 
επαγγελματικής απασχόλησης και των ατυχημάτων. 
Οι δύο τελευταίες περιπτώσεις έχουν ως αποτέλεσμα 
συνήθως σποραδικά περιστατικά. Μπορεί όμως, μια 
τέτοια έκθεση, να είναι ιδιαίτερα βλαπτική λόγω αυ-
ξημένης συσσώρευσης του υπεύθυνου παράγοντα. Η 
κύρια βέβαια πηγή έκθεσης είναι το περιβάλλον και 
αφορά στη συνεχή έκθεση του συνόλου του πληθυσμού 
μεγάλων γεωγραφικών περιοχών. Η πρόσληψη των 
τοξικών αυτών ρυπαντών από το περιβάλλον γίνεται 
κυρίως από τα τρόφιμα, τον αέρα και το έδαφος.13

Οι διοξίνες και τα PCBs εισέρχονται στον ανθρώ-
πινο οργανισμό κυρίως με την κατανάλωση ζωικών 
λιπαρών (90% της ρύπανσης του ανθρώπου από τις 
ουσίες αυτές).38 Δεδομένου ότι είναι ευρέως διαδε-
δομένοι περιβαλλοντικοί ρυπαντές, είναι φυσικό να 
ανευρίσκονται σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις σε όλα 
τα τρόφιμα, φυτικής και ζωικής προέλευσης. Όμως, 
επειδή είναι λιποδιαλυτές ενώσεις, βιο-συσσωρεύονται 
κυρίως στα τρόφιμα ζωικής προέλευσης (97,5%), όπως 
στα ψάρια, στο κρέας, στο γάλα, στα γαλακτοκομικά, 
στα πουλερικά, στο χοιρινό, και στα αυγά. Στα ψάρια, 

μάλιστα, η συσσώρευση των διοξινών είναι 100.000 
φορές μεγαλύτερη σε σχέση με το αντίστοιχο υδάτινο 
περιβάλλον και αυτό γιατί, ως υδρόφοβες ενώσεις που 
είναι, αποφεύγουν να είναι ελεύθερες στο νερό.18

2. Συντελεστής τοξικού ισοδύναμου 
– ανεκτή ημερήσια ή εβδομαδιαία  
πρόσληψη

Για τη διευκόλυνση της σύγκρισης των ερευνητι-
κών αποτελεσμάτων και για τον υπολογισμό της το-
ξικότητας ενός τροφίμου το οποίο περιέχει διάφορες 
διοξίνες και PCBs είναι απαραίτητη η μετατροπή των 
δεδομένων  τα οποία αναφέρονται σε συγκέντρωση 
της συγκεκριμένης ουσίας στο τρόφιμο σε τιμές 
«τοξικού ισοδύναμου» (Toxic Equivalent, TEQ), 
που υπολογίζεται με βάση το «συντελεστή τοξικού 
ισοδύναμου» (Toxic Equivalency Factor, TEF), και 
ο οποίος καθορίζεται πειραματικά. H TCDD έχει 
συντελεστή τοξικού ισοδύναμου 1 (TEF=1,0), ενώ 
όλες οι υπόλοιπες ενώσεις έχουν κλάσμα της μονά-
δας. Το TEQ υπολογίζεται πολλαπλασιάζοντας τη 
συγκέντρωση της ουσίας που προσδιορίζεται σε ένα 
τρόφιμο επί του TEF. Γνωρίζοντας το TEF (Πίν. 2), 
οι τιμές της συγκέντρωσης των επιμέρους ρυπαντών 
μετατρέπονται σε ng ή pg TEQ/g λίπους ή προϊόντος. 

Πίνακας 2. WHO-TEFs για εκτίμηση της επικινδυνότητας των διοξινών και PCBs στον άνθρωπο (Πηγή: Van den 
Berg, 1998) 

Χημική ουσία Τιμές TEF Μεταβολίτες Τιμές TEF
διβενζο-p-διοξίνες
2,3,7,8-TCDD
1,2,3,7,8-PnCDD
1,2,3,4,7,8-HxCDD
1,2,3,6,7,8-HxCDD
1,2,3,7,8,9-HxCDD
1,2,3,4,6,7,8-HpCDD
OCDD

1
1
0,1
0,1
0,1
0,01
0,0001

Μη-ορθο	PCB
PCB77
PCB81
PCB126
PCB169

0,0001
0,0001
0,1
0,01

διβενζοφουράνια
2,3,7,8-TCDF
1,2,3,7,8-PnCDF
2,3,4,7,8-PnCDF
1,2,3,4,7,8-HxCDF
1,2,3,6,7,8-HxCDF
1,2,3,7,8,9-HxCDF
2,3,4,6,7,8-HxCDF
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF
OCDF

0,1
0,05
0,5
0,1
0,1
0,1
0,1
0,01
0,01
0,0001

Μονο-ορθο	PCB
PCB 105
PCB114
PCB118
PCB123
PCB156
PCB157
PCB167
PCB189

0,0001
0,0005
0,0001
0,0001
0,0005
0,0005
0,00001
0,0001
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Το 1997, σε διεθνή διάσκεψη στη Στοκχόλμη, απο-
φασίστηκε ο συγκερασμός των τιμών TEF που είχαν 
θεσπιστεί από ΝΑΤΟ και WHO σε τιμές WHO-TEF 
και για τις τρεις ομάδες ρυπαντών προκειμένου να 
εκτιμηθεί η επικινδυνότητα στον άνθρωπο.16

Η ανεκτή ημερήσια πρόσληψη διοξινών εκφράζει 
την ποσότητα που μπορεί να προσλάβει ο άνθρωπος 
από διάφορες πηγές, χωρίς να κινδυνεύει η υγεία 
του. Αυτή καθορίζεται με την τιμή LOAEL (Lowest 
observed adverse effect level, ελάχιστη δόση πρό-
κληση βλάβης), η οποία υπολογίζεται πειραματικά. 
Η ανεκτή ημερήσια πρόσληψη (Tolerable Daily 
Intake, TDI) ορίζεται με ευρέα όρια ασφάλειας από 
τις τιμές LOAEL.

Ο Π.Ο.Υ καθόρισε προσωρινά ως TDI στον άν-
θρωπο την τιμή 1-4 pg TEQ/Kg σ.β. για τις διοξίνες 
και τα παρεμφερή PCBs,39 ενώ η επιστημονική επι-
τροπή της Ε.Ε. πρότεινε την τιμή των 2 pg  TEQ/Kg 
σ.β.40 Επειδή όμως η τιμή TDI δεν είναι σταθερή και 
κυμαίνεται ανάλογα με τη διατροφή, ο καθορισμός της 
ανεκτής εβδομαδιαίας πρόσληψης (Tolerable weakly 
intake, ΤWI) βοηθάει καλύτερα στην εκτίμηση της 
επικινδυνότητας. Στην έκθεση της Ε.Ε προτείνεται 
ως τιμή TWI τα 14 pg  TEQ/Kg σ.β.40 Στα πλαίσια 
αυτά η Ε.Ε. με τον κανονισμό 2375/2001 θέσπισε 

μέγιστα όρια ανοχής των διοξινών στα τρόφιμα (Πίν. 
3α), καθώς και στις ζωοτροφές (Πίν. 3β). Για τα 
PCBs δεν θεσπίστηκαν ακόμη όρια γιατί αναμένονται 
περαιτέρω ερευνητικά δεδομένα. 

3. Επίπεδα διοξινών στα διάφορα τρόφιμα

Η Ε.Ε. μελέτησε τις συγκεντρώσεις διοξινών σε 
τρόφιμα από χώρες μέλη (Βέλγιο, Γαλλία, Γερμα-
νία, Δανία, Ιταλία, Ολλανδία, Σουηδία, Ηνωμένο 
Βασίλειο, Φιλανδία και Νορβηγία) και κατέληξε σε 
ορισμένα συμπεράσματα που μπορούν να συνοψι-
σθούν στα ακόλουθα:41

Γάλα	και	γαλακτοκομικά: Το γάλα εμφανίζει 
κατά μέσο όρο στις δέκα χώρες μια επιβάρυνση 
της τάξης του 1 pg TEQ/g λίπους σε διοξίνες και 
1,25 pg TEQ/g λίπους σε PCBs. Τα υπόλοιπα 
γαλακτοκομικά, με κύριο όγκο τα τυριά, παρου-
σιάζουν μέση επιβάρυνση 0,6 pg TEQ/g λίπους 
σε διοξίνες και PCBs.
Άλλα	τρόφιμα	ζωικής	προέλευσης:	Το κρέας και 
τα κρεατοσκευάσματα έχουν μια επιβάρυνση 
σε διοξίνες και PCBs της τάξης 0,5 pg TEQ/g 
λίπους, με το χοιρινό κρέας να παρουσιάζει τη 
μικρότερη επιβάρυνση.

•

•

Πίνακας 3α. Μέγιστες τιμές ανοχής για PCDDs και PCDFs στα τρόφιμα (Πηγή: http//europa.eu.int)
Προϊόντα Μέγιστες τιμές ανοχής διοξινών

(PCDD + PCDF)
1.1 Κρέας και προϊόντα κρέατος από 
• Μηρυκαστικά (βοοειδή, πρόβατα) 
• Πουλερικά 
• Χοίρους

1.2 Ήπαρ και προϊόντα του

3 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g λίπους
2 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g λίπους
1 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g λίπους

6 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g λίπους

2. Κρέας από ψάρι και παράγωγά του 4 pg WHO-PCDD/F-TEQ /g φρέσκου κρέατος
3. Γάλα και προϊόντα γάλακτος  
(συμπεριλαμβάνεται το βούτυρο)

3 pg WHO-PCDD/F-TEQ /g λίπους

4. Αυγό και παράγωγά του 3 pg WHO-PCDD/F-TEQ /g λίπους
5. Λάδια και λίπη
• Ζωικό λίπος από
  - Μηρυκαστικά
  - Πουλερικά
  - Χοίρους
  - Μικτό 
• Φυτικό λάδι
• Ιχθυέλαιο για ανθρώπινη κατανάλωση 

3 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g λίπους
2 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g λίπους
1 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g λίπους
2 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g λίπους

0,75 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g λίπους
2 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g λίπους
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Τα αλιεύματα έχουν μια μέση επιβάρυνση 10 pg 
TEQ/g λίπους σε διοξίνες και 30 pg TEQ/g λίπους 
σε PCBs, χωρίς αξιόλογες διαφορές μεταξύ των 
ιχθυηρών θαλάσσης και γλυκών νερών.
Τα αυγά παρουσιάζουν μια μέση επιβάρυνση 1,2 
pg TEQ/g λίπους.
φυτικά	τρόφιμα: Παρουσιάζουν τη μικρότερη 
επιβάρυνση. Τα δημητριακά έχουν συγκέντρωση 
διοξίνης 0,02 pg TEQ/g προϊόντος, ενώ τα φρούτα 
και τα λαχανικά 0,03 pg TEQ/g προϊόντος σε 
διοξίνες και PCBs.
Για τα ελληνικά τρόφιμα δεν υπάρχουν αρκετά 

δεδομένα. Μετά το διατροφικό σκάνδαλο του Βελ-
γίου, το Υπουργείο Ανάπτυξης έστειλε για ανάλυση 
σε εξειδικευμένο γερμανικό εργαστήριο δείγματα 
τροφίμων της ελληνικής αγοράς για να διαπιστωθεί το 
κατά πόσο περιέχουν διοξίνες (Πίν. 4). Διαπιστώνει 
κανείς από τα στοιχεία ότι το μεγαλύτερο πρόβλημα 
το έχουν τα αμνοερίφια. Η πιθανότερη ερμηνεία 
για αυτό είναι ότι τα ζώα τράφηκαν με χόρτο στο 
οποίο επικάθησαν διοξίνες από κάποια παρακείμενη 
χωματερή που καιγόταν ανεξέλεγκτη.1

Για την ολοκληρωμένη και αποτελεσματική αντι-
μετώπιση του προβλήματος των διοξινών, ο Ε.Φ.Ε.Τ 
έθεσε σε εφαρμογή  το Εθνικό Πρόγραμμα «Προσ-
διορισμού των επιπέδων πολυχλωριωμένων διβενζο-
διοξινών (PCDDs), διβενζο-φουρανίων (PCDFs) και 
παρόμοιων με τις διοξίνες διφαινυλίων (dioxin-like 
PCBs) σε δείγματα τροφίμων, ζωοτροφών και σε 

•

•

•

ανθρώπινα βιολογικά δείγματα». Από τον Αύγουστο 
2002 έως το Δεκέμβριο 2003, ο Ε.Φ.Ε.Τ. διενέρ-
γησε δειγματοληψία 102 δειγμάτων τροφίμων και 
γεωργικών προϊόντων κυρίως ζωικής και ελληνικής 
προέλευσης (Πίν. 5) (www.efet.gr). 

Όπως φαίνεται και από τους πίνακες 4 και 5, όλα 
τα δείγματα περιείχαν διοξίνες και αυτό δείχνει ότι το 
πρόβλημα δεν είναι μόνο εισαγόμενο, αλλά έχουμε 

Πίνακας 3β. Μέγιστες τιμές διοξινών στις ζωοτροφές (Πηγή: http//europa.eu.int)
ζωοτροφές Μέγιστη	συγκέντρωση	σε	ζωοτροφή	με	υγρασία	12%	
Όλα τα προϊόντα προερχόμενα από φυτά περιλαμβανο-
μένων και των φυτικών λιπών 

0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ//kg  

Ορυκτέλαια	 1,0	ng	WHO-PCDD/F-TEQ//kg	
Ζωικά λίπη, συμπεριλαμβανομένων γάλα και αυγό  2,0 ng WHO-PCDD/F-TEQ//kg 

Άλλα παράγωγα χερσαίων ζώων συμπεριλαμβανομέ-
νων γάλακτος, προϊόντα γάλακτος, αυγών και προϊόντα 
αυγού

0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ//kg 

Ιχθυέλαια 6	ng	WHO-PCDD/F-TEQ//kg	
Ψάρια, άλλα υδρόβια ζώα, προϊόντα τους και υπο-προϊόντα 
τους, εκτός των ιχθυελαίων 

1,25 ng WHO-PCDD/F-TEQ//kg 

Συγκέντρωση σε ζωοτροφές, εκτός αυτών που δίνονται 
σε ψάρια και ζώα συντροφιάς 

0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ//kg 

Ζωοτροφές για ψάρια και ζώα συντροφιάς 2,25 ng WHO-PCDD/F-TEQ//kg 

Πίνακας 4. Επίπεδα διοξινών σε τρόφιμα ελληνικής 
αγοράς (Πηγή: ΥΠΑΝ)

Τρόφιμο Συγκέντρωση  
διοξίνης (pg/g λίπους)

Αρνάκι 2,35
Κατσικάκι 1,95
Γιαούρτι 1,09
Φέτα 1,05
Βούτυρο 0,74
Βοδινό κρέας 0,70
Γάλα 0,70
Φρέσκο βούτυρο 0,54
Σαλάμι 0,44
Αυγό 0,36
Τζατζίκι 0,27
Λουκάνικο 0,26
Χοιρινό κρέας 0,19
Κοτόπουλο 0,18
Μαγιονέζα 0,10
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Πίνακας 5. Επίπεδα διοξινών, φουρανίων (TEQ PCDD/Fs) και παρόμοιων με τις διοξίνες PCBs (ΤΕQ non-ortho 
PCBs) σε τρόφιμα ελληνικής προέλευσης σε pg/g λίπους (εκτός από ιχθυηρά, δημητριακά, φρούτα και λαχανικά που 
εκφράζεται σε pg/g βάρους φρέσκου προϊόντος) [Πηγή: ΕΦΕΤ (προσωπική επικοινωνία)]

Τρόφιμο TEQ
PCDD/Fs
Μέσος όρος (εύρος)

TEQ PCDD/Fs
Μέγιστα επίπε-
δα Ε.Ε.

TEQ PCDD/Fs
Μέσος όρος 
Ε.Ε.

ΤΕQ
non-ortho PCBs
Μέσος όρος (εύ-
ρος)

Γάλα και προϊόντα 
Νωπό αγελαδινό U: 0,39

L: 0,03
3 0,77 U: 0,18

L: 0,18 
Σκόνη 2ης βρεφικής 
ηλικίας

U: 0,40
L: 0,04

3 0,77 U: 0,04
L: 0,04

Γιαούρτι U: 0,44
L: 0,03

3 0,77 U: 0,41
L: 0,41

Τυριά Π.Ο.Π. U: 1,03
L: 0,82

3 0,77 U: 0,13
L: 0,13

Αυγά ελεύθερης βοσκής U: 0,40
L: 0,07

3 0,63 U: 0,09
L: 0,09

Αυγά σε συστοιχίες 
κλωβών

U: 0,34
L: 0,00

3 0,63 U: 0,18
L: 0,17

Κρέας και προϊόντα
Βοδινό U: 0,55

L: 0,43
3 0,46 U: 0,41

L: 0,40
Χοιρινό U: 0,40

L: 0,09
1 0,21 U: 0,69

L: 0,69
Αιγοπροβάτων U: 0,46

L: 0,25
3 0,46 U: 0,37

L: 0,37
Πουλερικών U: 0,32

L: 0,01
2 0,65 U: 0,07

L: 0,05
Κονίκλου U: 0,39

L: 0,08
2 U: 0,18

L: 0,18
Μόσχου U: 1,64

L: 1,38
6 4,43 U: 0,02

L: 0,01
Ιχθυηρά και προϊόντα
Ανοικτής θάλασσας U: 0,12

L: 0,02
4 0,49 U: 0,32

L: 0,32
Ιχθυοτροφείου U: 0,47

L: 0,06
4 0,49 U: 1,19

L: 1,19
Λίπη και έλαια
Φυτικά
(έλαια, μαργαρίνη)

U: 0,30
L: 0,01

0,75 0,21 U: 0,04
L: 0,04

Ζωικά
(βούτυρο κ.λπ.)

U: 0,79
L: 0,51

3 0,66 U: 0,32
L: 0,32

Ιχθυέλαιο U: 1,01
L: 1,80

2 0,63 U: 3,76
L: 3,76

Δημητριακά, ρύζι U: 0,01
L: 0,01

- - U: 0,00
L: 0,00

Φρούτα U: 0,47
L: 0,16

- - U: 0,01
L: 0,00

Λαχανικά U: 0,43
L: 0,15

- - U: 0,01
L: 0,01



Οργανοχλωριωμένοι υδρογονάνθρακες  ——————————————————————————————————329

και εγχώριες πηγές διοξινών. Το γεγονός ότι στις 
περισσότερες περιπτώσεις τα επίπεδα διοξινών στα 
τρόφιμα ήταν μικρότερα από αντίστοιχα ευρωπαϊκά 
είναι θετικό, δεν πρέπει όμως να μας καθησυχάζει γι-
ατί αφορούν σε περιορισμένο αριθμό δειγμάτων, ενώ 
στην Ευρώπη υπάρχουν μακροχρόνιες μετρήσεις.

4. Διοξίνες και μητρικό γάλα

Εφόσον οι διοξίνες και τα PCBs συγκεντρώνονται 
εκλεκτικά σε ιστούς και εκκρίσεις πλούσιους σε 
λιπίδια, είναι δεδομένο ότι θα βρίσκονται και στο 
μητρικό γάλα. Σύμφωνα με τον Π.Ο.Υ, κατά τη δι-
άρκεια του θηλασμού (έξι μήνες κατά μέσο όρο), τα 
βρέφη παίρνουν το 5% περίπου της συνολικής δόσης 
διοξινών για όλη τους τη ζωή. Για να γίνει κατανοητό 
όσο σημαντικό είναι αυτό, αρκεί να αναφερθούν τα 
εξής: ένας ενήλικας παίρνει κατά μέσο όρο από τη 
διατροφή του καθημερινά περίπου 2 pg TEQ διο-
ξινών / kg σ.β., ενώ ένα μωρό δύο μηνών παίρνει 
καθημερινά 110 pg και στους δέκα μήνες περίπου 
26 pg TEQ διοξινών / kg σ.β. (www.oikologos.gr). 
Ήδη από το 1950, που έγινε αντιληπτό το πρόβλη-
μα των διοξινών στο μητρικό γάλα, εκτελούνται 
προγράμματα παρακολούθησης και ελέγχου της 
συγκέντρωσής τους στις περισσότερες ευρωπαϊκές 
χώρες. Από τις έρευνες αυτές έγινε αντιληπτό ότι 
η συγκέντρωση των διοξινών και PCBs μειώνεται 
κατά την περίοδο του θηλασμού και ότι τον 6ο μήνα 
είναι στο μισό των επιπέδων που μετρούνται το 2ο 
μήνα του θηλασμού. Επίσης, τα επίπεδα αυτά μει-
ώνονται με το θηλασμό των επόμενων παιδιών.18 
Μελέτες με τη συμβολή του Π.Ο.Υ, από το 1983 
έως το 1993, έδειξαν μείωση της συγκέντρωσης των 
διοξινών κατά 35%, με μεγαλύτερα επίπεδα αυτών 
στις βιομηχανικές χώρες42 (Πίν. 6). 

Στην Ελλάδα, μετρήσεις από τον Ε.Φ.Ε.Τ σε πέ-
ντε δείγματα μητρικού γάλακτος κατά το διάστημα 
2002-2003 έδειξαν επίπεδα διοξινών PCDD/Fs 4,60-
11,28 (μέσος όρος 8,23) pg TEQ/g λίπους (Ε.Φ.Ε.Τ. 

προσωπική επικοινωνία). Αντίθετα, μετρήσεις της 
Greenpeace σε τρεις γυναίκες από την περιοχή του 
Θριασίου, έδειξαν υψηλά επίπεδα διοξινών και 
φουρανίων στο μητρικό γάλα  (μέσος όρος 24,48 
pg TEQ/g) (www.oikologos.gr). Τα βιβλιογραφικά 
δεδομένα για τις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες το αντί-
στοιχο διάστημα δείχνουν εύρος τιμών 6,29 – 18,27 
pg TEQ/g λίπους και παγκοσμίως 3,93-22,79 pg/g 
λίπους. Βέβαια, σε καμιά περίπτωση οι γυναίκες δε 
θα πρέπει να είναι επιφυλακτικές με το θηλασμό, 
αφού τα πλεονεκτήματά του είναι πολλαπλά και τον 
καθιστούν αναντικατάστατο για την ομαλή ανάπτυξη 
των παιδιών. Εκείνο που πρέπει να γίνει είναι να 
εφαρμοστούν αυστηροί έλεγχοι στις βιομηχανίες 
για εκπομπές διοξινών, γεγονός που αναμένεται να 
μειώσει δραματικά τα επίπεδά τους στο μητρικό 
γάλα. 

5. Εθνική πολιτική εξάλειψης των διοξινών

1ο	βήμα:	καταγραφή	και	αξιολόγηση	του	προβλή-
ματος
Απαιτείται η άμεση σύνταξη ενός καταλόγου 

εκλύσεων και εκπομπών διοξινών, έτσι ώστε να αξι-
ολογηθούν οι πηγές έκλυσης των επικίνδυνων αυτών 
ουσιών. Είναι θετικό ότι άρχισε και στην Ελλάδα 
η καταγραφή επιπέδων διοξινών στα τρόφιμα από 
τον Ε.Φ.Ε.Τ., ενώ έχουν εξοπλιστεί κατάλληλα για 
αναλύσεις διοξινών εργαστήρια, όπως ο Δημόκριτος 
(Εργαστήριο Φασματομετρίας Μάζας και Ανάλυσης 
Διοξινών, ΕΦΑΜΑΔ, που λειτουργεί από το 2002), 
το Εθνικό Αστεροσκοπείο και το Γενικό Χημείο του 
Κράτους. Παράλληλα, στα Κεντρικά Κτηνιατρικά 
Εργαστήρια του Υπουργείου Γεωργίας λειτουργεί 
το Εθνικό Κέντρο Αναφοράς Διοξινών. Απαιτείται 
όμως περαιτέρω ενίσχυση των εργαστηρίων αυτών, 
για να μπορούν να ανταπεξέλθουν πληρέστερα στον 
όγκο μιας τέτοιας καταγραφής (www.oikologos.gr; 
www.demokritos.gr).
2ο	βήμα:	κατάρτιση	συγκεκριμένου	προγράμματος	

•

•

Πίνακας 6. Διοξίνες στο μητρικό γάλα στις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης
1988 1993 Ελάττωση

Αγροτικές περιοχές 28,2 17,7 37%
Αστικές περιοχές 29,5 19,2 35%
Βιομηχανικές περιοχές 35,9 24 33%
Τα	δεδομένα	δείχνουν	τη	μέση	συγκέντρωση	(pg	l-TEQ/g	λίπους)
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εξάλειψης	διοξινών
Αυτό στην πράξη σημαίνει: α) καθορισμός εθνικού 

στόχου μείωσής τους σε ορισμένο χρονικό διάστημα, 
μέχρι πλήρους εξάλειψής τους, β) πάγωμα αδειοδό-
τησης νέων πηγών έκλυσής τους και γ) σταδιακή 
απάλειψη των υπαρχουσών πηγών (π.χ. κλείσιμο 
ανεξέλεγκτων χωματερών, περιορισμός χρήσης 
χλωριωμένων πλαστικών PVC, κ.λπ.).
3ο	βήμα:	σταδιακή	κατάργηση	των	χλωριωμένων	
προϊόντων
Για να παραχθούν διοξίνες χρειάζεται πηγή χλω-

ρίου. Η κατάργηση των επικίνδυνων χλωριωμένων 
παραγόντων είναι απαραίτητος όρος και αναγκαία 
συνθήκη για την οριστική εξάλειψή τους. Στην 
κατεύθυνση αυτή επιβάλλεται ο περιορισμός της 
χρήσης και τελικά η κατάργηση συγκεκριμένων 
χλωριωμένων προϊόντων, όπως τα πλαστικά PVC 
(www.greenpeace.gr).

4. Οργανοχλωριωμένα παρασιτοκτόνα 
(Εικ. 4) 
(DDT, DDD, Aldrin, Dieldrin, 
Endrin, Heptachlor, Methoxychlor, 
Hexachlorobenzene, 
Hexachlorocyclohexane/Lindane, 
Endosulfan, Mirex, Toxaphene, 
Chlordane, Oxychlordane κ.ά.)

Μια σημαντική ομάδα βιομηχανικώς παραγόμε-
νων οργανοχλωριωμένων ενώσεων είναι τα παρασιτο-
κτόνα, ένας ευρύς όρος που περιλαμβάνει ουσίες που 
χρησιμοποιούνται για την καταπολέμηση των αρθρο-
πόδων (εντομοκτόνα), των ζιζανίων (ζιζανιοκτόνα) 
και των μυκήτων (μυκητοκτόνα). Τα παρασιτοκτόνα 
διακρίνονται, χημικά, σε ομάδες: οργανοχλωριωμένα, 
οργανοφωσφορικά, καρβαμιδικά παράγωγα, αρσε-
νικούχα, ενώσεις καδμίου και χρωμίου, παράγωγα 
λιθανθρακόπισσας, πυρεθρίνες, prometon κ.ά. (www.
pan-uk.org). Στις ΗΠΑ, η Environmental Protection 
Agency (EPA) επιτρέπει τη χρήση 600 συνθετικών 

•

παρασιτοκτόνων, που κυκλοφορούν στο εμπόριο σε 
40.000 συνθέσεις.43

Από τα οργανοχλωριωμένα παρασιτοκτόνα, τα 
περισσότερα (με επικεφαλής το DDT) μοιράζονται 
αρκετές ιδιότητες-χαρακτηριστικά που πρέπει να 
αναφερθούν:
 1. Η χρήση τους ξεκίνησε περί το 1940, κυρίως για 

την καταπολέμηση αρθροπόδων, βλαπτικών για 
την ανθρώπινη υγεία και τη φυτική παραγωγή 
(ανωφελείς κώνωπες, φθείρες, ακρίδες, μυρμή-
γκια).

 2. Μετά την εφαρμογή τους (κυρίως με ψεκασμό), 
δημιουργείται αερόλυμα (αεροζόλ), αλλά και 
εναπόθεση στα ζώα, τα φυτά ή τα υλικά-στόχους, 
με τελικούς αποδέκτες το έδαφος, τα γλυκά και τα 
αλμυρά ύδατα και, για μεγάλα διαστήματα, την 
ατμόσφαιρα (από τον αρχικό ψεκασμό ή λόγω 
επανόδου στην αέρια φάση μετά από ανάδευση 
ή θέρμανση / εξάτμιση υδάτων ή χώματος).

 3. Η διάσπασή τους στη φύση γίνεται με τη βοήθεια 
της υψηλής θερμοκρασίας, του υπεριώδους φωτός 
και ορισμένων μικροοργανισμών, καθώς και σε 
μεγαλο-οργανισμούς που τα προσλαμβάνουν, 
είναι όμως χαρακτηριστικά βραδεία (έως αρκε-
τές 10ετίες για ορισμένα). Αυτή η ιδιότητα, σε 
συνδυασμό με την κυκλική εναλλαγή άψυχων 
αποδεκτών (γλυκό νερό, θάλασσα, έδαφος, αέρας, 
με δυνατότητα μακράς ακτίνας διασποράς), αλλά 
και με την πρόσληψή τους -κυρίως μέσω της 
τροφής- από ποικίλους έμβιους οργανισμούς, στο 
λιπώδη ιστό των οποίων (ως λιποδιαλυτές ουσίες) 
συγκεντρώνονται, οδηγεί τελικά στην ευρύτατη-
παγκόσμια γεωγραφική κατανομή τους και στη 
βιοσυσσώρευση (συλλογή και «συμπύκνωση» 
στο σωματικό λίπος) και βιομεγέθυνση (αύξηση 
της συγκέντρωσής τους στους οργανισμούς που 
βρίσκονται υψηλότερα στην τροφική αλυσίδα, 
συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπου) αυτών. 
Έτσι, αποτελούν «εκλεκτά» μέλη της ομάδας 
των Παραμενόντων	(ή	Ανθεκτικών)	Οργανικών	
ρύπων (Persistent Organic Pollutants – POPs), 
στην οποία θα αναφερθούμε παρακάτω. 

 4. Η έκθεση του ανθρώπου γίνεται κυρίως μέσω 
της τροφής (λιπαρές ζωικές τροφές, ιχθυρά, αλλά 
και λαχανικά, κυρίως φυλλώδη, και φρούτα), 
του πόσιμου νερού (αναλόγως προέλευσης), 
του δέρματος-βλεννογόνων (λιγότερο πιθανό), 
της εισπνοής μολυσμένου αεροζόλ ή σκόνης 
(κυρίως επαγγελματική έκθεση σε εργαζομένους Εικόνα 4. DDT, Heptachlor (Πηγή: Π.Ο.Υ).
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βιομηχανιών παραγωγής των ουσιών αυτών, 
αγρότες, θεριστές, ψεκαστές). Πολύ σημαντική 
είναι η έκθεση των εμβρύων μέσω του πλακούντα 
και των βρεφών μέσω του μητρικού θηλασμού 
(συγκεντρώνονται και αποβάλλονται μέσω του 
γάλακτος).

 5. Εντός του σώματος συγκεντρώνονται μεν στο 
λίπος, κυκλοφορούν όμως και ασκούν δράση 
σε πολλά όργανα και συστήματα. Η τοξικότητά 
τους στα ζώα έγινε αντιληπτή ήδη από το 1960 
(με την καθοριστική συμβολή του βιβλίου Silent	
Spring	της Rachel Carson), όμως για τον άνθρωπο 
αρχικά αμφισβητούνταν (πλην της οξείας-αδιαμ-
φισβήτητης), μέχρι τη συγκέντρωση υλικού τόσο 
από επιδημιολογικές μελέτες όσο και από έρευνες 
σε πειραματόζωα.  Ένας αναμενόμενος βαθμός 
επιστημονικής αβεβαιότητας για τη γενίκευση των 
τελευταίων δεδομένων δεν μπόρεσε και δεν μπο-
ρεί να αποτρέψει την εξαγωγή συμπερασμάτων 
και τη λήψη μέτρων προστασίας της δημόσιας 
υγείας και του περιβάλλοντος. Οι πιθανές τοξικές 
δράσεις, λοιπόν, στα πλαίσια της ομάδας των 
POPs, περιλαμβάνουν (Greenpeace):

 Α.  Σε	ζώα (ιδιαίτερα σε αρπακτικά πτηνά, στην 
κορυφή της τροφικής αλυσίδας):
- Αναπαραγωγική ανεπάρκεια και μείωση των 

πληθυσμών
- Ανώμαλη λειτουργία του θυρεοειδούς αδένα 

και άλλες ορμονικές δυσλειτουργίες
-  Θηλεοποίηση αρσενικών και αρρενοποίηση 

θηλυκών ατόμων
-  Ανεπάρκειες ανοσοποιητικού συστήματος
-  Όγκους – καρκίνους
-  Διαταραχές συμπεριφοράς
-  Σοβαρές συγγενείς ανωμαλίες

Β. Σε	ανθρώπους:
-  Πολλαπλή καρκινογένεση
-  Μαθησιακά προβλήματα
-  Ανοσολογικές βλάβες
-  Υπογονιμότητα
-  Αύξηση αποβολών, νεογνικών θανάτων και 

συγγενών ανωμαλιών
-  Βράχυνση περιόδου θηλασμού
-  Ενδομητρίωση
-  Αυξημένη επίπτωση σακχαρώδους διαβήτη.
Σε αυτή τη λίστα, όσον αφορά στον άνθρωπο, θα 

μπορούσε κανείς να προσθέσει την οξεία τοξικότητα 
από κατάποση ή εισπνοή μεγάλων ποσοτήτων (κυρίως 
νευρολογικά συμπτώματα), τις βλάβες διαφόρων 

άλλων οργάνων κατά περίπτωση (π.χ. ήπαρ, νεφροί, 
πνεύμονες, πεπτικό, καρδιαγγειακό, αιμοποιητικό), 
και την πιθανότητα ακόμα μεγαλύτερου φάσμα-
τος αναπαραγωγικών και ενδοκρινικών ανωμαλι-
ών, που δικαιολογημένα εντάσσει πολλές από τις 
ουσίες αυτές στην κατηγορία των «ενδοκρινικών 
διαταρακτών»(endocrine disruptors), μαζί με την 
ομάδα των διοξινών-φουρανίων-co-planar PCBs και 
άλλες ουσίες (WHO/IPCS) (Πίν. 7 και 8).

6. Πιθανοί μηχανισμοί τοξικότητας44

 Α. Παράταση της λειτουργίας των διαύλων Na+ στα 
νευρικά κύτταρα, με αποτέλεσμα παρατεταμένη 
εκπόλωσή τους και συρροή διεγερτικών νευρο-
λογικών εκδηλώσεων (π.χ. DDT)

 B. Διαταραχή λειτουργίας διαφόρων μεμβρανικών 
πρωτεϊνών των κυττάρων

 Γ. Ανταγωνισμός της λειτουργίας του ανασταλτικού 
νευροδιαβιβαστή GABA (γ-αμινοβουτυρικό  οξύ) 
σε μετασυναπτικό κυτταρικό επίπεδο, με αποτέ-
λεσμα και πάλι διεγερτικά νευρολογικά φαινό-
μενα (π.χ. lindane, dieldrin, endrin, chlordane, 
heptachlor)

 Δ. Αναστολή της χολινεστεράσης, με πρόκληση 
κεντρικής και περιφερικής νευρικής διέγερσης 
(ενώσεις Cl που δρουν όπως τα οργανοφωσφο-
ρικά, π.χ. dichlorvos)

 E. Διαταραχή λειτουργίας ηπατικών μικροσωμιακών 
ενζύμων (κυρίως του συστήματος του κυτοχρώμα-
τος), με αποτέλεσμα διαταραχή του μεταβολισμού 
πολλών ουσιών, ιδίως ορμονών

 ΣΤ.Απευθείας μίμηση-«συναγωνισμός» ορμονών, 
κυρίως οιστρογόνων, με αποτέλεσμα ενίσχυση 
των δράσεών τους (π.χ. DDT και μεταβολίτες 
του).
Υπό το φως αυτών των διαπιστώσεων, ακόμη 

και των πιο πρώιμων παρατηρήσεων, οι ουσίες 
αυτές άρχισαν να απαγορεύονται ως προς τις συ-
νήθεις χρήσεις τους στις περισσότερες χώρες της 
Ευρώπης και της Β. Αμερικής, ήδη από τη δεκαετία 
του 1970. Όμως, το πρόβλημα δεν έχει εκλείψει 
επειδή: α) πολλές αναπτυσσόμενες χώρες δεν έχουν 
ακολουθήσει την απαγόρευση (κυρίως λόγω συνε-
χιζόμενων σοβαρών προβλημάτων με αρθρόποδα), 
β) κάποιες χώρες που απαγορεύουν τη χρήση τους, 
συνεχίζουν να τις παράγουν και να τις εξάγουν, γ) 
η βραδεία διάσπασή τους και η βιομεγέθυνση μέσω 
της τροφικής αλυσίδας δεν επιτρέπουν έτσι ή αλλιώς 



332 ————————————————————  Δελτιον ελληνικησ Μικροβιολογικησ εταιρειασ Τόμος 52, Τεύχος 6, 2007

Πίνακας 7. Καρκινογόνος δράση οργανοχλωριωμένων παρασιτοκτόνων σύμφωνα με σχετικές Ενώσεις και Οργανι-
σμούς

      Ενεργός  ουσία         US  EPA              EU            IARC
Acetochlor              2
Alachlor             L2                3
Aldrin             B2                3                3
Carbon tetrachloride             B2                3               2B
Chlordane             B2                3               2B
Chlordecone                3               2B
Chlordimeform             B2                3
Chloroform             B2                3               2B
DDD             B2
DDT             B2                3               2B
Lindane (HCH)              3               2B
Methoxychlor                3
Mirex                3               2B
Paradichlorobenzene                C
Pentachlorophenol               B2                3
DBCP               B2                2               2B
Dichloromethane               B2                3               2B
Dichlorvos                3               2B
Dieldrin               B2                3                3
Endrin                3
Heptachlor               B2                3               2B
Hexachlorobenzene               B2                2               2B
Hexachlorocyclohexane               B2               2B
Toxaphene               B2               2B
Trichlorophenol, 2,4,6-               B2                3
Προϊόντα  διάσπασης
DDE 													B2
Heptachlor	epoxide 													B2 														3

*Το Γραφείο Περιβαλλοντικής Προστασίας των ΗΠΑ (US EPA)	έχει	αλλάξει	τα	συστήματα	ταξινόμησης	τα	τελευ-
ταία	χρόνια	και	συγκεκριμένα:
Ταξινόμηση	1986:	ομάδα	Α=βέβαιο	ανθρώπινο	καρκινογόνο,	
ομάδα	Β	=πολύ	πιθανό	ανθρώπινο	καρκινογόνο	(Β1	=περιορισμένα	δεδομένα,	Β2	=επαρκή	δεδομένα	στα	ζώα,	αλλά	
ανεπαρκή	στον	άνθρωπο),	
ομάδα	C	=πιθανό	ανθρώπινο	καρκινογόνο.	
Ταξινόμηση	1996:	L1	=επαρκώς	πιθανό,	L2	=πιθανό	ανθρώπινο	καρκινογόνο	σε	υψηλές	δόσεις.	
Ταξινόμηση	1999:	1=ανθρώπινο	καρκινογόνο,	2	=πιθανό	ανθρώπινο	καρκινογόνο,	3	=ενδείξεις		που	συνηγορούν,	αλλά	
δεν	επαρκούν,	4	=απίθανο
**Σύμφωνα	με	την	Οδηγία	EC	67/548,	η	Ευρωπαϊκή	Ένωση	(EU)	ταξινομεί	τις	ουσίες	σε:	κατηγορία	1	=πιθανή	
πρόκληση	καρκίνου,	κατηγορία	2	=πιθανός	κίνδυνος	μη	αντιστρεπτών	βλαβών	(και	καρκίνου)
***	Το Διεθνές Γραφείο Έρευνας του Καρκίνου (IARC) διακρίνει:	κλάση	1	=βέβαιο	καρκινογόνο	για	τον
	άνθρωπο,	κλάση	2Α	=πολύ	πιθανό,	κλάση	2Β	=πιθανό,	κλάση	3	=μη	ταξινομούμενο

Πίνακας 8. Λίστα του WWF με οργανοχλωριωμένα εντομοκτόνα στο περιβάλλον που έχουν δράσεις αναπαραγωγικού 
και/ή ενδοκρινικού διαταράκτη (Πηγή: PAN-UK,2005-τροποποιημένο)
Aldrin, Chlordane, Chlordecone, DDT και μεταβολίτες (DDD, DDE), Dieldrin, Dinitrophenol, Endrin, Endosulfan  
(a και b), a-HCH, Heptachlor και H-epoxide, Lindane (g-HCH), Methoxychlor, Mirex, Oxychlordane,  
Photomirex, Toxaphene 
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την ταχεία πτώση της έκθεσης του ανθρώπου και 
του έμβιου περιβάλλοντος. Ακολουθεί συνοπτική 
αναφορά της αντιμετώπισης του θέματος υπό το 
πρίσμα των “POPs”.

5. POPs (Persistent Organic Pollutants) 
Είναι χημικές ουσίες, οι οποίες παραμένουσες 

στο περιβάλλον μπορούν να βιοσυσσωρευθούν και 
βιομεγεθυνθούν, τοξικές για το περιβάλλον και τον 
άνθρωπο, με δυνατότητα μακράς ακτίνας (αέρι-
ας) διασποράς και εναπόθεσης. Χαρακτηριστικά, 
έχουν βρεθεί σε ανθρώπους και οικοσυστήματα 
της Αρκτικής (όπου ποτέ δεν παρήχθησαν ούτε 
χρησιμοποιήθηκαν), και μάλιστα σε αυξημένες πο-
σότητες λόγω κλιματικών παραγόντων. Η αρχική 
-και πιο γνωστή- λίστα των POPs περιλαμβάνει 12 
ενώσεις (The Dirty Dozen), που διακρίνονται σε 
χλωριωμένα παρασιτοκτόνα (DDT, Aldrin, Dieldrin, 
Endrin, Chlordane, Hexachlorobenzene-HCB, Mirex, 
Toxaphene, Heptachlor), βιομηχανικά χημικά (PCBs 
και μερικά το HCB), και απελευθερούμενα παρα-
προϊόντα (διοξίνες, φουράνια, και πάλι μερικά το 
HCB).45,46

Η διαχείριση του προβλήματος των POPs πα-
ρουσιάζει ιδιαίτερη κινητικότητα σε διεθνές θεσμικό 
επίπεδο τα τελευταία χρόνια, όπως φαίνεται από τον 
πίνακα 9 και τις επεξηγήσεις του. Παράλληλα και 
ανεξάρτητα με την κινητικότητα αυτή, η Ευρωπα-
ϊκή Ένωση, με παλιές και νέες αποφάσεις της, έχει 
προβεί σε απαγορεύσεις ή περιορισμούς της χρήσης 
και διακίνησης των ουσιών αυτών (Πίν. 10).

Τέλος, θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι απαγορεύσεις 
και οι περιορισμοί στηρίζονται και σε ποσοτικές, και 
όχι μόνο ποιοτικές εκτιμήσεις	της	διακινδύνευσης 
(Risk	Assessment) για κάθε ουσία, ενώ η επιμένουσα 
παρουσία των ουσιών αυτών στη φύση και η συνεχι-
ζόμενη έκθεση του ανθρώπου (λόγω των ιδιοτήτων 
τους) οδηγεί στον προσδιορισμό ορίων	έκθεσης	
(από κάθε πηγή), που συχνά περιλαμβάνονται και 
σε νομοθετικές ρυθμίσεις. Έτσι, προκύπτουν δύο 
κατηγορίες «αριθμών» που αναφέρει η σχετική 
βιβλιογραφία:

Οι τιμές που επιστημονικά εκτιμούν τη δια-
κινδύνευση και ξεκινούν από τις NOAELs και 
LOAELs των πειραματοζώων, για να καταλήξουν 
σε προσδιορισμό δόσεων αναφοράς (RfDs) για 
την ασφάλεια του ανθρώπου (μη καρκινογόνες 
επιπτώσεις) και του συντελεστή κλίσης (slope 

•

factor) της καμπύλης δόσης-αποτελέσματος (καρ-
κινογόνες επιπτώσεις). Ενίοτε, είναι δυνατή η 
διαμόρφωση ανεκτής (TDI) ή αποδεκτής (ADI) 
ημερήσιας δόσης πρόσληψης.47

Οι τιμές που παίρνουν χαρακτήρα «επιτρεπτής» 
(αυστηρά ή χαλαρότερα επιβαλλόμενης και επι-
τηρούμενης) έκθεσης ανά οδό και περιλαμβάνουν 
μέγιστες συγκεντρώσεις της ουσίας στο νερό,	
μέγιστα όρια «κατάλοιπου» (MRLs) ή «επεί-
σακτης» ουσίας (ERLs) στις τροφές και όρια 
επαγγελματικής αέριας έκθεσης (PELs ή TLVs) 
με βάση περιεκτικότητες της ουσίας στον αέρα 
του εργασιακού περιβάλλοντος και την παραδοχή 
ενός «λογικού» ωραρίου 8 ωρών ημερησίως και 
40 εβδομαδιαίως. Οι Οργανισμοί και οι υπηρεσίες 
που θέτουν και παρακολουθούν τις τιμές αυτές 
ανήκουν στην Ε.Ε. και τα κράτη-μέλη (Ευρώ-
πη), ενώ στις ΗΠΑ οι σχετικές αρμοδιότητες 
ανήκουν κυρίως στο Environmental Protection 
Agency (EPA) και τις σχετιζόμενες με αυτό υπη-
ρεσίες.43,48 

6. Διάφορες οργανοχλωριωμένες ενώσεις
Παρακάτω θα αναφερθούν μερικές επιλεγμένες 

οργανοχλωριωμένες ενώσεις που δεν εμπίπτουν (ή 
εμπίπτουν μόνο εν μέρει) στις δύο μεγάλες κατηγορίες 
που αναφέρθηκαν, και παρουσιάζουν ενδιαφέρον 
για τη δημόσια υγεία.  

6.1. π-διχλωροβενζόλιο (1,4 – διχλωροβεν-
ζόλιο, PDCB) (Εικ. 5)

Χρήσεις-Παραγωγή: Είναι μια χημική ουσία 
με ποικίλες χρήσεις, που πρόσφατα ήλθε και στην 
ελληνική επικαιρότητα. Παράγεται βιομηχανικά και 
χρησιμοποιείται σε απωθητικά σκώρου, ως αποσμη-
τικό χώρου, αποσμητικό τουαλέτας (blocks), στην 
επεξεργασία τροχών άλεσης, ως πρόδρομος του 1,4-
διχλωρο-2-νιτροβενζολίου (που χρησιμοποιείται στην 
παρασκευή βαφών και χρωμάτων) και, τελευταία, 
για την προφύλαξη των μελισσοκηρυθρών από τον 
κηρόσκωρο (λεπιδόπτερο Galleria	mellonela) ως 
«κηροσκωρίνη». Η ετήσια κατανάλωση στην Ε.Ε. 
υπολογιζόταν (1994) σε 15.000 τόνους.49

Έκθεση: Ο άνθρωπος εκτίθεται με την εισπνοή, 
από το δέρμα και την τροφή. Η εισπνοή θεωρείται 
η πιο σημαντική πηγή, επειδή η ουσία σε πολλές 
εφαρμογές της έχει πτητικές ιδιότητες και «εξατμί-

•
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ζεται» από διάφορα υλικά. Ο χρόνος ημιζωής στον 
αέρα είναι 33 – 50 ημέρες. Η από αέρα έκθεση είναι 
επαγγελματική (εργαζόμενοι στην παραγωγή και 
επεξεργασία προϊόντων), αλλά και οικιακή (αντι-
σκωριακά, τουαλέτες) και σε δημόσιες τουαλέτες.

Η από	του	δέρματος απορρόφηση αποτελεί ένα 

μικρότερης σημασίας επαγγελματικό κίνδυνο, ενώ η 
διατροφική πρόσληψη αφορά κυρίως στους κατανα-
λωτές (ψάρια, μέλι). Η Γερμανική BUA μέτρησε το 
1994 μέγιστη περιεκτικότητα PDCB σε Κοινοτικό 
μέλι ίση με 0,06 mg/kg. Με τα υπάρχοντα δεδο-
μένα, η Ε.Ε. υπολογίζει τη μέση συνολική έκθεση 

Πίνακας 9. Οργανοχλωριωμένα παρασιτοκτόνα που περιλαμβάνονται σε διεθνείς συμβάσεις και στην PAN Dirty 
Dozen (Πηγή: PAN-UK,2005-τροποποιημένο)

         Ενεργός  ουσία         PIC*       POPs**   LRTAP***
   PAN Dirty
      Dozen****

2,4,5-T και άλατα – εστέρες του                   ()          
Aldrin                                         
Chlordane                                         
Chlordecone           
Chlordimeform                      
Chlorobenzilate                      
DDT                                            
Dieldrin                                            
Endrin                                 
Ethylene dichloride           
HCH, μίγμα ισομερών                                 
Heptachlor                                            
Hexachlorobenzene                                            
Lindane                                 
Mirex                      
PCBs, πλην μονο- και δι-
  χλωριωμένων

                     

Pentachlorophenol και άλατα-
  εστέρες της

                     

Toxaphene (Camphechlor)                                            
*Σύμβαση του Ρόττερνταμ επί της εκ των προτέρων Ενημερωμένης Συγκατάθεσης (PIC): Ετέθη	σε	ισχύ	το	φε-
βρουάριο	του	2004	και	είναι	ένα	σύστημα	έγκαιρης	προειδοποίησης	για	όλες	τις	απαγορεύσεις	και	τους	περιορισμούς	που	
αφορούν	στα	παρασιτοκτόνα.	Όσα	από	αυτά	έχουν	απαγορευθεί	σε	2	χώρες	από	2	διαφορετικές	περιοχές	του	κόσμου,	
μπαίνουν	σε	μια	λίστα	της	PIC	και	οι	χώρες	εισαγωγής	πρέπει	να	δηλώσουν	αν	επιτρέπουν	ή	όχι	την	εισαγωγή,	ενώ	οι	
χώρες	εξαγωγής	πρέπει	να	διασφαλίσουν	τη	συμμόρφωση.	Περιλαμβάνονται	37	ουσίες	(24	παρασιτοκτόνα).
**Σύμβαση της Στοκχόλμης για τους Ανθεκτικούς Οργανικούς Ρυπαντές (POPs): Ετέθη	σε	ισχύ	το	Μάιο	του	2004	
και	περιλαμβάνει	12	ουσίες	(8	παρασιτοκτόνα),	για	τις	οποίες	οι	κυβερνήσεις	θα	λάβουν	μέτρα	περιορισμού	ή	εξάλειψης	
των	προγραμματισμένων		και	μη	εκπομπών	τους	στο	περιβάλλον.	Πολλοί	POPs	παραμένουν	σε	αποθήκες	και	απαιτείται	
η	ασφαλής	απόρριψή	τους.	Το	WWF	(Παγκόσμιο	Ταμείο	για	τη	φύση)	έχει	αναγνωρίσει	ακόμη	20	ουσίες	που	πρέπει	να	
προστεθούν	στη	Σύμβαση,	από	τις	οποίες	7	παρασιτοκτόνα:	chlordecone,	HCH/lindane,	pentachlorophenol,	endosulfan,	
hexachlorobutadiene,	dicofol,	methoxychlor.
***Σύμβαση για τη Μακράς Ακτίνας Διασυνοριακή Αέρια Ρύπανση (LRTAP):	Αυτή	η	Σύμβαση	της	Οικονομικής	
Επιτροπής	του	ΟηΕ	για	την	Ευρώπη	καλύπτει	ουσίες	μεταφερόμενες	σε	μεγάλες	αποστάσεις	(11	παρασιτοκτόνα)	και	
σχετίζεται	με	το	Πρωτόκολλο	του	1998 που	αποτέλεσε	τη	βάση	της	Σύμβασης	της	Στοκχόλμης.
****Η «Βρώμικη Ντουζίνα» (The Dirty Dozen): Τώρα	περιλαμβάνει	18	ουσίες	και	είναι	μια	πρωτοβουλία	του	Pesticide 
Action Network (PAN,	uK),	με	σκοπό	την	εστίαση	στη	διακοπή	της	χρήσης	των	επικίνδυνων	αυτών	χημικών.
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στο PDCB σε 33,2 mg/kg βάρους σώματος/ημέρα 
(επαγγελματική) και 0,119 mg/kg ΒΣ/ημέρα (κατα-
ναλωτή)49 (Πίν. 11).

Τοξικότητα: Τα δεδομένα προέρχονται από αν-
θρώπους και πειραματόζωα. Η οξεία τοξικότητα 
θεωρείται μικρή και περιλαμβάνει κυρίως ερεθισμό 
δέρματος και βλεννογόνων (μύτη, οφθαλμοί) και, 
ενδεχομένως, αναιμία. Η πιθανότητα αλλεργικής 
ευαισθητοποίησης είναι πολύ μικρή. Η χρόνια το-
ξικότητα, όμως, σε πειραματόζωα είναι σημαντική 
(ηπατικές και νεφρικές βλάβες, καρκίνοι ήπατος και 
νεφρού, τοξικότητα στο κύημα, μικρή πιθανότητα 
μεταλλαξιογόνου δράσης), και, πλην των νεφρικών 
βλαβών, μπορεί να θεωρηθεί ότι ισχύει και για τους 
ανθρώπους. Σε αέρια οικιακή έκθεση λίγων μηνών, 
παρατηρήθηκαν νευρολογικά συμπτώματα, καχεξία 
και θάνατος. Η IARC το κατατάσσει στην κλάση 
2Β (πιθανό καρκινογόνο για τον άνθρωπο). Είναι 
πολύ τοξικό για τους υδάτινους οργανισμούς, αλλά 
οι συνήθως ανευρισκόμενες ποσότητες δεν υπερ-
βαίνουν τα όρια ασφάλειας (PNECs) για κανένα 

περιβάλλον και οργανισμό. Για τον άνθρωπο, όμως, 
η πιθανή έκθεση δεν είναι ασφαλής, ούτε για τους 
εργαζομένους (οξεία, χρόνια και αναπαραγωγική 
τοξικότητα), ούτε για τους καταναλωτές (πιθανή 
καρκινογένεση). Τα σχετικά NOAELs είναι: 10 
mg/kg ΒΣ/ημέρα (γενική τοξικότητα), 300 mg/kg 
ΒΣ/ημέρα (καρκινογένεση) και 30 mg/kg ΒΣ/ημέρα 
(τοξικότητα κυήματος) (EC - Institute for Health and 
Consumer Protection, 2004).	Αντίστοιχοι αριθμοί από 
τις ΗΠΑ είναι: α) για από αέρος έκθεση, NOAEL= 
50 ppm, συγκέντρωση αναφοράς για υποξεία και 
χρόνια τοξικότητα = 2,5 mg/m3, β) για το νερό, το 
όριο είναι 75 mg/ml, γ) για την από στόματος καρ-

Πίνακας 10. Οργανοχλωριωμένα παρασιτοκτόνα που απαγορεύονται ή υπόκεινται σε σοβαρούς περιορισμούς στην 
Ευρωπαϊκή Ένωση (Πηγή: PAN-UK,2005-τροποποιημένο)

       Ουσία    Είδος περιορισμού χρήσης
                στην Ε.Ε.

   Κανονισμός/Οδηγία
         (Απόφαση*)

Aldrin Απαγόρευση + απαγόρευση εξαγωγής 79/117/EEC(1991) + 850/2004

Chlordane Απαγόρευση + απαγόρευση εξαγωγής 79/117/EEC(1981) + 850/2004

Chlorobenzilate Απαγόρευση 2076/2002 (00/626)

DDT Απαγόρευση + απαγόρευση εξαγωγής 79/117/EEC(1986) + 850/2004

Dieldrin Απαγόρευση + απαγόρευση εξαγωγής 79/117/EEC(1981) + 850/2004

Endrin Απαγόρευση + απαγόρευση εξαγωγής 79/117/EEC(1991) + 850/2004

Ethylene dichloride Απαγόρευση 79/117/EEC(1989)

HCH περιέχον <99%
γ-ισομερές

Απαγόρευση 79/117/EEC(1981)

Heptachlor Απαγόρευση + απαγόρευση εξαγωγής 79/117/EEC(1984) + 850/2004

Hexachlorobenzene Απαγόρευση + απαγόρευση εξαγωγής 79/117/EEC(1981) + 850/2004

Lindane (g-HCH) Απαγόρευση Αναφερόμενο στο 304/2003
(00/801)

Mirex Απαγόρευση + απαγόρευση εξαγωγής 850/2004

Pentachlorophenol
και συστατικά της

Απαγόρευση (βλ. Εξαιρέσεις) 91/173/EEC

Toxaphene Απαγόρευση + απαγόρευση εξαγωγής 79/117/EEC(1984) + 850/2004

*Οι	παρενθέσεις	αντιπροσωπεύουν	σχετικό	αριθμό	απόφασης	της	Ευρωπαϊκής	Επιτροπής

Εικόνα 5. π-διχλωροβενζόλιο (1,4 – διχλωροβενζόλιο, 
PDCB).
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κινογόνο δράση, συντελεστής κλίσης (slope factor) 
= 0,024 mg/kg/ημέρα	(US EPA).

Ελληνικό ενδιαφέρον: Προέκυψε όταν ανέκυψαν 
και δημοσιεύτηκαν στοιχεία μελετών που έδειξαν υψη-
λές ποσότητες PDCB σε ελληνικό μέλι. Τα στοιχεία 
για το 2003 ανακοινώθηκαν σε σχετικό Συμπόσιο,50 
ενώ παρόμοια στοιχεία των ίδιων ερευνητών από 3 
διαδοχικά έτη δημοσιεύτηκαν το 2006 σε έγκυρο 
διεθνές περιοδικό.51 Σύμφωνα με αυτά, τέθηκε όριο 
ανίχνευσης 3 μg/kg και ενδεικτικό όριο για προέλευση 
του ρύπου από χρήση κηροσκωρίνης στις κηρήθρες 
(και όχι περιβαλλοντική προέλευση) 10 μg/kg. Τα 
αποτελέσματα φαίνονται στον πίνακα 12.

Το πρόβλημα πρωτοεντοπίστηκε από το Αριστο-
τέλειο Παν/μιο Θεσ/νίκης (2003) και ακολούθησαν 
συσκέψεις και λήψη μέτρων (αποσύρσεις, συστάσεις 
για εναλλακτικές μεθόδους κατά του κηρόσκωρου) 
που βελτίωσαν την κατάσταση (βλ. παραπάνω), ενώ 
η δημοσιοποίηση παρεμφερών αποτελεσμάτων του 
«Δημόκριτου» (2005) δημιούργησε αναστάτωση 
και κύμα αρνητικής δημοσιότητας. Το Υπουργείο 
Ανάπτυξης απάντησε με υπόμνηση του ενδεικτικού 
χαρακτήρα του ορίου των 10 μg/kg (ppb) και εκτί-
μηση ότι μια λογική ημερήσια πρόσληψη μελιού 
10 g με 40 μg/kg PDCB  ισοδυναμεί με ποσότη-
τα της ουσίας 9750 – 39000 φορές κατώτερη του 
ADI (in.gr και άλλα ΜΜΕ).52,53 Πάντως, πρέπει να 
υπενθυμισθεί ότι το όριο αναφέρεται από την Ε.Ε., 

η ουσία είναι δυνητικά καρκινογόνος, υπάρχουν 
φυσικότερες εναλλακτικές λύσεις και το μέλι, από τη 
φύση του, συγκεντρώνει - δυνητικά - υπολείμματα 
φαρμάκων, περιβαλλοντικούς ρύπους και πτητικές 
ουσίες, ώστε κάθε μείωση της επιβάρυνσής του θα 
ήταν επιθυμητή.

6.2. Χλωριωμένες παραφίνες (Εικ. 6)

Χημεία –Χρήσεις –Παραγωγή: Είναι μια ομάδα 
ουσιών, που βρίσκονται συχνά σε μίγματα μεταξύ 
τους και παράγονται με χλωρίωση υγρής παραφίνης. 
Ανάλογα με τον αριθμό των ατόμων C, διακρίνονται 
σε βραχείας, μέσης και μακράς αλυσίδας, ενώ η 
περιεκτικότητά τους σε Cl κυμαίνεται από 40–70%. 
Χρησιμοποιούνται ως «πλαστικοποιητές» ουσιών 
(PVC, βαφών, κολλητικών ουσιών κ.ά.), επιβραδυ-
ντικά φλόγας, συστατικά λιπαντικών μεταλλουργίας 
και στη βυρσοδεψία. Το 1985, η παγκόσμια παραγωγή 
τους υπολογιζόταν σε 300.000 τόνους.54

Έκθεση: Η διαφυγή τους στο περιβάλλον γίνεται 
με απόρριψη υγρών από μεταλλουργικές εργασίες, με 
στραγγίδια από βαφές και χρώματα, και από διάφορα 
άλλα υλικά. Στο περιβάλλον, προτιμούν το ίζημα 
υδάτινων συλλογών, ενώ μπορούν να αιωρούνται 
στην ατμόσφαιρα (χρόνος ημιζωής 0,85- 7,2 ημέρες) 
και στο νερό προσκολλημένα σε σωματίδια. Η καύση 
τους ελευθερώνει επικίνδυνα παραπροϊόντα (PCBs, 

Πίνακας 12. Περιεκτικότητα ελληνικών μελιών σε PDCB κατά τα έτη 2003 – 2005 (Πηγή: Tananaki, 2006)
Έτος Δείγματα  με  PDCB > 10 μg/kg (ppb)

Τυποποιημένο  μέλι Μέλι  παραγωγών
2003 82,9% 46,6%
2004 53,6% 34,7%
2005 30% 39,8%

Πίνακας 11. Επιλεγμένες τοξικές πτητικές οργανοχλωριωμένες ενώσεις (VOCs) (Πηγή: Hester and Harrison,1995)
Ουσία Κύριες πηγές
PCDDs, PCDFs Καύση απορριμμάτων, βιομηχανικά ατυχήματα
PCBs Βαφές (+θερμότητα ή φλόγα)
Π-διχλωροβενζόλιο Αντισκωριακά, αποσμητικά χώρου
Τετραχλωροαιθυλένιο Στεγνοκαθαρισμένα ρούχα
Χλωροφόρμιο Νερό
1,1,1 - τριχλωροαιθάνιο Στεγνό καθάρισμα, αεροζόλ
HCFCs, CFCs Διάφορα αεροζόλ
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ναφθαλένιο, βενζόλιο). Διασπώνται δύσκολα και 
βιοσυσσωρεύονται σε υδάτινους και άλλους οργα-
νισμούς. Έχουν ανιχνευθεί σε ιστούς θηλαστικών, 
πτηνών, ψαριών, μυδιών, ανθρώπου (λίπος, νεφρούς, 
ήπαρ) και σε τρόφιμα. Η έκθεση του ανθρώπου 
γίνεται με τις τροφές, διά	αέρος (επαγγελματική 
έκθεση, χαμηλού βαθμού) και διά	του	δέρματος	
(επαγγελματική έκθεση μετρίου βαθμού).

Τοξικότητα: Είναι πολύ τοξικές για οργανισμούς 
του νερού (άλγη, δαφνίδες, ιχθύες). Στον άνθρωπο 
κατανέμονται σε όλους τους ιστούς και στους γεν-
νητικούς αδένες, ενώ περνούν στο έμβρυο και στο 
μητρικό γάλα. Η οξεία τοξικότητα είναι χαμηλού 
βαθμού και περιλαμβάνει ήπιο ερεθισμό δέρματος 
και οφθαλμών και νευρομυϊκά συμπτώματα. Η χρόνια 
τοξικότητα (επαναλαμβανόμενη έκθεση) περιλαμ-
βάνει (σε πειραματόζωα) βλάβες ήπατος, νεφρών, 
θυρεοειδούς, νευρικού συστήματος, εμβρύων και 
τερατογενέσεις (υψηλές δόσεις). Ειδικά, η καρκι-
νογένεση αφορά σε πλήθος ιστών (ήπαρ, νεφρό, 
επινεφρίδιο, θυρεοειδή, λευχαιμίες, λεμφώματα 
κ.ά.), με κάποιες επιφυλάξεις ως προς τη γενίκευση 
των δεδομένων και στον άνθρωπο. Ωστόσο, η Ευ-
ρωπαϊκή Ένωση αποφάσισε το 1998 να κατατάξει 
τις βραχείας αλυσίδας χλωριωμένες παραφίνες ως 
καρκινογόνα κατηγορίας 3, στις ΗΠΑ ορισμένα μέλη 
επίσης βραχείας αλυσίδας θεωρούνται καρκινογόνα 
(www.eurochlor.org, 2006),55 ενώ η IARC κατατάσσει 
χλωριωμένες παραφίνες μήκους αλύσου C12 και 
βαθμού χλωρίωσης 60% στην κλάση 2Β (πιθανά 
ανθρώπινα καρκινογόνα) (WHO-IPCS-IARC).56 

6.3. Εξαχλωροφαίνιο (HCP) (Εικ. 7)

Χρήσεις: Είναι ουσία με αντιβακτηριδιακές ιδιό-
τητες (βακτηριοστατική για Staphylococcus	spp. και 
άλλους Gram-θετικούς μικροοργανισμούς). Έτσι, 
χρησιμοποιείται σε τοπικά αντισηπτικά (π.χ. σαπούνια) 
και για καταπολέμηση δερματικών λοιμώξεων, καθώς 
και ως συντηρητικό καλλυντικών σε χαμηλή δόση.57

Έκθεση:	Απορροφάται από το	δέρμα	(όπου εφαρ-

μόζεται). Η απορρόφηση είναι σημαντικά μεγάλη 
σε μικρά παιδιά και βρέφη, ιδίως πρόωρα, σε δέρμα 
με σοβαρές βλάβες (έλκη, απολέπιση) και από τους 
βλεννογόνους, συμπεριλαμβανομένου του εντέρου 
(αν καταποθεί).

Τοξικότητα: Δεν είχε φανεί σε όλη την έκτασή 
της από την αρχή χρησιμοποίησης της ουσίας για 
ιατρικούς σκοπούς. Εμφανίζεται σε απορρόφηση 
μεγάλων ποσοτήτων και περιλαμβάνει δερματι-
κά έλκη, διάρροιες, βλάβη φωτοϋποδοχέων του 
οφθαλμού και σοβαρή έως θανατηφόρο κενοτοπιώδη 
εγκεφαλοπάθεια (από βλάβη της μυελίνης των νεύ-
ρων), με συμπτώματα: υπερθερμία, ευερεθιστότητα, 
γενικευμένους κλονικούς σπασμούς (επιληπτοειδείς), 
παραλύσεις, στάση «απεγκεφαλισμού» και, τελικά, θά-
νατο. Στη Γαλλία πέθαναν 36 παιδιά από λανθασμένο 
εμπλουτισμό παιδικής πούδρας με 6,3% HCP (CDC 
από: Martin-Bouyer et al, 1982),58	ενώ 17 πρόωρα 
νεογνά αποδείχθηκε ότι είχαν πεθάνει από χρήση 
σαπουνιού με 3% HCP στις ΗΠΑ (CDC από: Shuman 
et al, 1974).58	Τώρα, η χρήση του HCP υπόκειται σε 
περιορισμούς, που αφορούν κυρίως στις ευπαθείς 
ομάδες και ασθένειες που αναφέρθηκαν, ενώ γενικά 
αποτελεί μόνον εναλλακτική λύση άλλων φαρμάκων. 
Από άποψη ανθρώπινης καρκινογένεσης, η IARC το 
κατατάσσει ως «αταξινόμητο» (κλάση 3).

6.4. Εξαχλωροβενζόλιο (HCB) (Εικ. 8)

Χρήσεις-Προέλευση: Χρησιμοποιήθηκε έως το 
1965 (ΗΠΑ) ως παρασιτοκτόνο – μυκητοκτόνο (σι-
τάρι, κριθάρι, βρώμη, σίκαλη) και ως απολυμαντικό 
σε σαπούνια. Άλλη χρήση είναι στην κατασκευή 
βεγγαλικών, πυρομαχικών και συνθετικού ελαστικού, 
ενώ μπορεί να είναι παραπροϊόν χλωρίωσης λυμάτων, 
παραγωγής άλλων χημικών (πενταχλωροφαινόλης, 
τετραχλωροαιθυλενίου, διαλυτών κ.ά.) και καύσης 
απορριμμάτων.

Έκθεση: Στο περιβάλλον, διαφεύγει από βιομη-
χανικά απόβλητα (hex waste) και ως παραπροϊόν. 
Μπορεί να βρεθεί στον αέρα (ημιζωή 0,63 - 6,28 

Εικόνα 6. Χλωριωμένες παραφίνες. Εικόνα 7. Εξαχλωροφαίνιο (HCP).
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έτη), στο έδαφος (ημιζωή 3 – 6 έτη), σε φυτά, σε 
επιφανειακά ύδατα (ημιζωή 5,3 – 11,4 έτη), στο 
ίζημα γλυκών νερών (ημιζωή 2,7 – 5,7 έτη) και σε 
τρόφιμα (CDC-ATSDR).59 Η έκθεση του ανθρώπου 
γίνεται κυρίως με τις τροφές (λαχανικά, ψάρια, 
οστρακοειδή, γαλακτοκομικά), το πόσιμο	νερό, τον 
αέρα	και σε ιδιαίτερο κίνδυνο βρίσκονται οι εργα-
ζόμενοι στα σχετικά εργοστάσια και οι κάτοικοι των 
γύρω περιοχών.

Τοξικότητα: Κυκλοφορεί σε όλο το σώμα, κα-
τανέμεται κυρίως στο λίπος και περνάει στο έμβρυο 
και στο μητρικό γάλα. Οι βλάβες σε πειραματόζωα 
αφορούν σε πλήθος ιστών και οργάνων και πολλές 
θεωρούνται ισχύουσες και για τον άνθρωπο. Η οξεία 
τοξικότητα αφορά κυρίως σε μικρά παιδιά και περι-
λαμβάνει επιβραδυσμένη δερματική πορφυρία (έλκη 
και χρώση δέρματος, βλάβη ήπατος, αρθρώσεων, 
νευρικού συστήματος), καταβολή  και επιληπτικούς 
σπασμούς. Στην Τουρκία (1955-1959) 4000 άνθρωποι 
νόσησαν και 500 πέθαναν από μιασμένο ψωμί.59,60 
Πιθανές χρόνιες βλάβες αφορούν στο νευρικό σύ-
στημα, οστά, καρδιαγγειακό, αίμα, ήπαρ, νεφρούς, 
ανοσοποιητικό, ενδοκρινικό σύστημα και την ανα-
παραγωγή-έμβρυα, καθώς και πιθανή καρκινογένεση	
(ήπαρ, νεφροί, επινεφρίδια). Ως καρκινογόνο, η 
IARC το κατατάσσει στην κλάση 2Β (πιθανό), ενώ 
η EPA (ΗΠΑ) Β2 (πολύ πιθανό).

Όρια: α) Γενικά: Το Canada Health Protection 
Branch θέτει όριο ανεκτής ημερήσιας πρόσληψης 
(TDI) στα 0,27 μg/kg/ ημέρα.60 β) Από στόματος: 
Το EPA61 θεωρεί «Δόση Αναφοράς» (RfD), μέχρι 
την οποία ο κίνδυνος (πλην καρκίνου) θεωρείται 
απίθανος, τα 0,0008 mg/kg ΒΣ/ημέρα. γ) Στο νερό: 
Το EPA πρότεινε τα όρια των 0,2 ppm για ενήλικες 
και 0,05 ppm για παιδιά,59 όμως επικράτησε το «συμ-
βιβαστικό» Όριο Μέγιστης Μίανσης (MCL) του 1 
ppm (EPA).62α δ) Στον αέρα: Η τιμή ουδού (TLV) 
της ACGIH είναι 0,002 mg/m3, ενώ αντίστοιχη τιμή 
αναφοράς  από το California EPA (CalEPA ref. exp. 
level) είναι τα 0,003 mg/m3 (EPA).62β

6.5. Χλωροφόρμιο  
(τριχλωρομεθάνιο, CH3Cl)

Χρήσεις – Προέλευση: Χρησιμοποιείται ως εν-
διάμεση ένωση στην παρασκευή άλλων βιομηχα-
νικών χημικών ενώσεων και ουσιών, καθώς και ως 
διαλύτης σε κόλλες, έλαια, ελαστικά. Πολύ γνωστή 
είναι η παλαιότερη χρήση του ως εισπνεόμενο γενικό 
αναισθητικό, που εγκαταλείφθηκε λόγω τοξικότητας. 
Μαζί με άλλα αλογονομεθάνια, είναι παραπροϊόν 
χλωρίωσης του πόσιμου νερού.

Έκθεση: Στο περιβάλλον, μπορεί να βρεθεί στο 
νερό προερχόμενο από εργοστάσια χαρτοποιΐας, 
βιομηχανίες χημικών, διάφορα λύματα και αποστραγ-
γίσεις χωματερών και αποθηκευτικών χώρων. Στον 
αέρα ελευθερώνεται από βιομηχανίες, αλλά και από 
εξάτμιση (νερό, χώμα), καθώς είναι πολύ πτητικό. 
Λόγω αυτής της ιδιότητας, δεν μένει στα επιφανειακά 
ύδατα, μπορεί όμως να υπάρχει στα υπόγεια. Στον 
αέρα, όταν διασπαστεί, ελευθερώνει τοξικά προϊόντα 
(φωσγένιο, HCl). Δεν βιοσυσσωρεύεται.

Ο άνθρωπος εκτίθεται διά του πόσιμου νερού	και	
των	προϊόντων του, διά της εισπνοής	αέρα, διά του 
δέρματος	(πισίνες)	και με τις τροφές. Η έκθεση μπο-
ρεί να έχει επαγγελματικό χαρακτήρα. Εκτιμώμενες 
μέσες τιμές έκθεσης με τους δύο πρώτους (και πιο 
σημαντικούς) τρόπους είναι: 4-88 μg/kg/ημέρα από 
χλωριωμένο νερό (πυκνότητας CH3Cl 2-4 ppb) ή και 
πολύ μεγαλύτερη από νερό μιασμένου πηγαδιού, ενώ 
στον αέρα κυμαίνεται από 2-5 μg/ημέρα (ύπαιθρος) 
έως 6-200 μg/ημέρα (πόλεις) ή και 80-2200 μg/ημέρα 
κοντά σε βιομηχανίες.63,64 

Τοξικότητα: Απορροφάται γρήγορα (πνεύμονες, 
έντερο) και κυκλοφορεί κυρίως με κατεύθυνση το 
λίπος, τους νεφρούς και το ήπαρ, όπου μεταβολίζεται 
προς τοξικούς μεταβολίτες (π.χ. φωσγένιο) από το 
σύστημα του κυτοχρώματος CYP2E1 και C-450, 
όπου και αποδίδεται σε μεγάλο βαθμό η τοξικότητά 
του. Η οξεία τοξικότητα περιλαμβάνει ζάλη, πονο-
κέφαλο, γαστρεντερικές διαταραχές, ηπατική βλάβη 
με ίκτερο, σπληνομεγαλία, νεφρική βλάβη και έλκη 
δέρματος (σε άμεση επαφή).64,65 

Η χρόνια τοξικότητα (γενικεύσεις από πειραματό-
ζωα ή απευθείας μελέτες στον άνθρωπο) περιλαμβάνει 
πιθανές βλάβες ήπατος, νεφρών, αναπνευστικού, 
οστών, γεννητική και αναπαραγωγική τοξικότητα 
(αποβολές και ανωμαλίες εμβρύων) και καρκίνους 
παχέος εντέρου, ήπατος, νεφρών και ουροδόχου 
κύστης.64-66 Η IARC το κατατάσσει ως κλάσης 2Β 
(πιθανό) καρκινογόνο.Εικόνα 8. Εξαχλωροβενζόλιο (HCB).
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Όρια: α) Για το πόσιμο νερό, η ελληνική Υγειο-
νομική Διάταξη (οδηγία 98/83/ΕΚ-Υ2/2600/2001)  
και το EPA ορίζουν όριο ολικών τριαλογονομεθανίων 
100 μg/lt. β) Για τον αέρα, το OSHA καθορίζει όριο 
επαγγελματικής έκθεσης 240 mg/m3, αλλά άλλη εκτί-
μηση (OEHHA από Torkelson et al,1970)65 το θέτει 
περί τα 300 μg/m3. γ) Γενική τιμή αναφοράς (RfD) 
κατά το EPA είναι 0,01 mg/kg ΒΣ/ ημέρα.63-66

6.6. Βινυλοχλωρίδιο (χλωροαιθυλένιο, 
VC ή VCM) (Εικ. 9)

Χρήσεις – Προέλευση: Είναι αέριο, βιομηχανικά 
παραγόμενο ή προϊόν διάσπασης άλλων χλωρο-ενώ-
σεων (π.χ. τριχλωροαιθυλενίου). Χρησιμοποιείται 
κυρίως στην παραγωγή του πολυμερούς πολυβι-
νυλοχλωριδίου (PVC), ενώ παλαιότερα χρησιμο-
ποιούνταν ως ψυκτικό, προωθητικό spray και σε 
καλλυντικά. Η παραγωγή του, εξάλλου, στις ΗΠΑ 
συνεχώς αυξάνεται.57

Περιβάλλον: Στον αέρα ελευθερώνεται από βι-
ομηχανίες, από διάσπαση άλλων ενώσεων και από 
επιφανειακά ύδατα (πολύ πτητικό). Στο νερό μπορεί 
να βρεθεί από κακή διαχείριση αποβλήτων και δι-
άφορες διαρροές, με κατάληξη την ατμόσφαιρα ή 
υπόγεια νερά. Διασπάται (στον αέρα) σε βλαπτικά 
προϊόντα (HCl, φορμαλδεΰδη, CO2). Δεν βιοσυσ-
σωρεύεται.

Έκθεση: α) Με τον αέρα, σε γειτνίαση με βιο-
μηχανίες παραγωγής, εστίες αποβλήτων, χωματερές 
(μετρήθηκαν 44 ppm στον αέρα) και με ενεργητικό ή 
παθητικό κάπνισμα (5-30 ng/τσιγάρο – μικρή έκθεση). 
β) Από νερό πηγαδιού ή δικτύου ύδρευσης με σωλή-
νες PVC. Τέτοιο νερό μπορεί να περιέχει και 0,001 
ppm VC, για αυτό δεν πρέπει να κατασκευάζονται 
τέτοιοι σωλήνες από PVC. γ) Επαγγελματική έκθεση 
(με εισπνοή, από το δέρμα ή τους οφθαλμούς) σε 
εργαζομένους σχετικών βιομηχανιών, καθώς και σε 
διαχείριση αποβλήτων και δεξαμενών υγρού VC. δ) 
Με τις τροφές από συσκευασίες PVC (που τώρα δεν 
επιτρέπονται, παρά μόνο με αυστηρές προδιαγραφές), 

με πιθανή ποσότητα 2-10 mg/ημέρα.63,67

Τοξικότητα: Απορροφάται (αέρας, νερό), μετα-
βολίζεται (ήπαρ) και αποβάλλεται (νεφροί) γρήγορα, 
μόνο που στο ήπαρ παράγονται τοξικοί μεταβολίτες. 
Έτσι, σε οξεία έκθεση (π.χ. εισπνοή για 5 min αέρος 
με 10000 ppm VC) παρατηρείται ζάλη, λιποθυμία 
και θάνατος, αφού έχουν προηγηθεί βλάβες ήπατος, 
νεφρών, πνευμόνων, καρδιάς, υπερπηκτικότητα. 
Χρόνια μπορεί να εμφανιστούν άσθμα, ηπατοτοξι-
κότητα, νευροτοξικότητα, ανοσολογική αντίδραση, 
φαινόμενο Raynaud, γεννητική και αναπαραγωγική 
τοξικότητα (διαταραχές libido, σπέρματος, εμμήνου 
ρύσεως, υπέρταση της κυήσεως, συγγενείς ανωμα-
λίες), καθώς και καρκίνοι	ήπατος (αγγειοσάρκωμα), 
εγκεφάλου, πνεύμονα, αιμοποιητικού. Είναι από 
τις σπάνιες ουσίες που χαρακτηρίζονται ως βέβαια 
ανθρώπινα καρκινογόνα από την IARC (κλάση 1) 
και την EPA.

Όρια: α) Στο πόσιμο νερό, η Ελληνική Υγειονο-
μική Διάταξη ορίζει όριο συγκέντρωσης τα 0,5 μg/l 
(0,5 ppb), ενώ η EPA 0,002 mg/l (2 ppb). β) Για τον 
αέρα (επαγγελματική έκθεση), το OSHA ορίζει όριο 
επιτρεπόμενης έκθεσης (PEL) το 1 ppm και για μόνο 
15΄ τα 5 ppm. Πάντως, κάθε όριο θεωρείται συμβατι-
κό και όλοι οι οργανισμοί συνιστούν, για προστασία 
της δημόσιας υγείας, μηδενική έκθεση.63,67

6.7. Πολυβινυλοχλωρίδιο (PVC)

Παραγωγή – Χρήσεις: Παράγεται βιομηχανικώς, 
με πρώτες ύλες το βινυλοχλωρίδιο (VC) και το 
ethylene dichloride (EDC). Η ετήσια παραγωγή του 
απαιτεί 16.000.000 τόνους Cl ή το 40% του βιομη-
χανικώς παραγόμενου Cl. Χρησιμοποιείται ως υλικό 
σωλήνων, περιβλημάτων σύρματος και καλωδίων, 
δίσκων γραμμοφώνου, ρούχων, σε διάφορες συσκευ-
ασίες, ταπετσαρίες, κουρτίνες μπάνιου, μοκέτες, 
πλαίσια παραθύρων και άλλα οικιακά αξεσουάρ. 
Τελευταίως, χρησιμοποιήθηκε ως οικοδομικό υλι-
κό, σε μαγνητικές κάρτες και σε «μαλακά» παιδικά 
παιχνίδια.

Έκθεση – Τοξικότητα: Παρουσιάζει τη χαρα-
κτηριστική ιδιαιτερότητα ότι, ενώ το ίδιο ως υλικό 
δεν ενέχει μεγάλο βαθμό επικινδυνότητας, υπάρχει 
μια πλειάδα τοξικότατων ενώσεων που εμπλέκονται 
αναπόσπαστα με όλο τον «κύκλο ζωής» του PVC 
(παραγωγή, επεξεργασία, χρήση, απόρριψη) και το 
καθιστούν πολύ σοβαρό κίνδυνο για τη δημόσια υγεία. 
Ο πίνακας 13 συνοψίζει τα σχετικά δεδομένα.

Εικόνα 9. Βινυλοχλωρίδιο (χλωροαιθυλένιο, VC ή 
VCM).
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Πλήθος περιστατικών μόλυνσης εργαζομένων και 
πολιτών από τοξικά, σχετιζόμενα με το PVC, έχουν 
αναφερθεί σε ΗΠΑ, Αυστραλία, Ανατολική Ευρώπη 
και αλλού. Χαρακτηριστικό είναι το συμβάν στο 
Hamilton του Ontario (Καναδάς), όπου σε πυρκαγιά σε 
μονάδα πλαστικών το 1997, έλιωσαν μεταλλικά μέρη 
πυροσβεστικών οχημάτων λόγω της έκλυσης μεγάλης 

ποσότητας HCl.68 Έτσι, πολλές χρήσεις του PVC 
έχουν απαγορευτεί ή περιοριστεί σε διάφορες χώρες 
(π.χ. χρήση σε σωλήνες ύδρευσης, σε συσκευασίες 
τροφίμων κ.ά.). Το 2004, Απόφαση του Συμβουλίου 
Υπουργών της Ε.Ε. απαγόρευσε τελείως 3 φθαλικές 
ενώσεις (DEHP, DBP, BBP) για χρήση σε παιδικά 
προϊόντα και περιόρισε σημαντικά τη χρήση άλλων 

Πίνακας 13. Πιθανά απελευθερούμενες χημικές ουσίες, ανά φάση παρουσίας του PVC, και ενδεικτικές τοξικές δράσεις 
τους (Πηγές: ATSDR, 2004, Steingraber, 2004, Κατσίρης, 2005 και Thornton)

                                                           Παραγωγή - Επεξεργασία
                              Ουσία                     Κύριες τοξικές δράσεις
Διβενζοδιοξίνες(PCDDs), διβενζοφουράνια
(PCDFs) και πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCBs)

Οξεία δηλητηρίαση, νευροτοξικότητα, ανοσολογική
βλάβη, αναπαραγωγική τοξικότητα, ενδοκρινική
διατάραξη, καρκινογένεση

Υδράργυρος (Hg) Νευρολογικές και αναπτυξιακές βλάβες (Minamata),
καρδιαγγειακές βλάβες

Βινυλοχλωρίδιο (VC) Οξεία δηλητηρίαση, βλάβες ήπατος και νευρικού σ.,
γεννητική και αναπτυξιακή τοξικότητα, καρκίνοι

Σκόνη PVC (PVC dust) Καρκίνος πνεύμονα

Διχλωροαιθυλένιο (EDC) Καρκινογένεση

Χλώριο (Cl2) Ερεθισμός βλεννογόνων, φυτοτοξικότητα

                                                                           Χρήση
                              Ουσία                     Κύριες τοξικές δράσεις

3-αιθυλ-1-εξανόλη και βουτανόλη (μοκέτες) Βρογχικό άσθμα

Φθαλικές ενώσεις (DEHP, DBP), από μαλακά
πλαστικά (πτητικές-VOCs)

Ενδοκρινική διατάραξη, γεννητική και αναπτυξιακή 
τοξικότητα, άσθμα, καρκινογένεση

Μόλυβδος (Pb)-διαφυγή σε αέρα ή νερό Βλάβες νευρικού συστήματος, αίματος, 
γαστρεντερικού, καρδιάς, νεφρών, ανάπτυξης 
εμβρύων – παιδιών

Κάδμιο (Cd)-διαφυγή σε αέρα ή νερό Ηπατο- και νεφροτοξικότητα, καρκινογένεση,
οστεομαλακία (ITAI-ITAI)

                                            Απόρριψη – Ανακύκλωση – Ατυχήματα με φλόγα
                              Ουσία                     Κύριες τοξικές δράσεις
Μόλυβδος (Pb) (παραπροϊόντα ανακύκλωσης, 

χωματερές, καύση PVC)
(βλ. πιο πάνω)

Κάδμιο (Cd) (βλ. πιο πάνω)

Φθαλικά (από χωματερές) (βλ. πιο πάνω)

PCDDs, PCDFs, PCBs (καύση) (βλ. πιο πάνω)

Υδροχλώριο (HCl) (από καύση PVC 
σε πυρκαγιές)

Βλάβες ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού

Καπνός Ερεθισμός αναπνευστικού και βλεννογόνων
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3, για να απαγορεύσει τελικά και τα 6 τον Ιανουάριο 
του 2006 (Friends of the Earth, 2004). Ανεξαρτήτως 
αυτού, πολλές Ευρωπαϊκές χώρες απαγορεύουν δε-
κάδες προϊόντα PVC, επιβάλλοντας και σχετική 
σήμανση, ενώ η Ελλάδα από το 1999 απαγόρευσε 
την πώληση παιδικών παιχνιδιών από PVC.69

7. Συμπέρασμα - Επίλογος
 Παρά του ότι έχει σημειωθεί αρκετή πρό-

οδος στη μείωση των εκπομπών οργανοχλωριωμέ-
νων ουσιών στο περιβάλλον τα τελευταία χρόνια, η 
Ευρωπαϊκή Επιτροπή επισημαίνει ότι ο στόχος που 
καθορίστηκε στο Πέμπτο Κοινοτικό Πρόγραμμα 
Δράσης για το Περιβάλλον (μείωση των εκλύσεων 
διοξινών και PCBs κατά 90% την περίοδο 1985-2005) 
δεν επιτεύχθηκε. Γι’ αυτό υπάρχει ανάγκη περαιτέρω 
αντιμετώπισης του προβλήματος, προκειμένου να 
προστατευθεί η ανθρώπινη υγεία. Για να περιοριστεί 

η πρόσληψη από τον άνθρωπο, είναι σημαντικό να 
μειωθούν τα επίπεδα στην τροφική αλυσίδα. Ο πιο 
αποτελεσματικός τρόπος για να γίνει αυτό είναι η 
μείωση της ρύπανσης του περιβάλλοντος. Αυτή 
πρέπει να πραγματοποιηθεί με: α) την αποφυγή νέων 
εκπομπών στο περιβάλλον και β) την αντιμετώπιση 
της «ιστορικής ρύπανσης». 

Η ύπαρξη, τέλος, ενός Εθνικού Προγράμματος 
στον τομέα αυτό και η διαρκής ενημέρωση από το 
διεθνές γίγνεσθαι  αποτελεί εργαλείο προάσπισης 
της δημόσιας υγείας στη χώρα μας από οργανικούς 
ρύπους, την επίλυση περιβαλλοντικών προβλημάτων, 
τη διαχείριση κρίσεων, όπως αυτής του Βελγίου, και 
την παροχή εγγυητηρίων ποιότητας για τα εξαγώγιμα 
ελληνικά προϊόντα. 
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Έγκαιρη διάγνωση της φυματιώδους  
μηνιγγίτιδας με PCR
Α.	Κανσουζίδου,	Σ.	Μήτκα,	Α.	υφαντίδου,	Π.	Σιδηρά,	Ε.	Χαϊδούλη	

Μικροβιολογικό	Εργαστήριο,	νοσοκομείο	Ειδικών	Παθήσεων	
Θεσσαλονίκης,	Θεσσαλονίκη

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΕΡΓΑΣΙΕΣ

η	φυματιώδης	μηνιγγίτιδα	αποτελεί	σοβαρή	εξωπνευμονική	μορφή	της	φυματίωσης	και	η	
έγκαιρη	διάγνωση	είναι	πολύ	σημαντική	για	την	αντιμετώπιση	της	νόσου.	Σκοπός	της	μελέτης	
ήταν	η	εκτίμηση	της	συμβολής	της	PCR	στην	ταχεία	και	έγκαιρη	διάγνωση	της	φυματιώδους	
μηνιγγίτιδας	σε	ενήλικους	ασθενείς	και	η	σύγκριση	με	τα	αποτελέσματα	των	κλασικών	μεθό-
δων.	Το	υλικό	της	μελέτης	αποτέλεσαν	66	δείγματα	Ενυ	που	προέρχονταν	από	ισάριθμους	
ασθενείς	(ηλικίας	34-71	ετών)	με	κλινικά	συμπτώματα	ενδεικτικά	φυματιώδους	μηνιγγίτιδας,	
που	νοσηλεύτηκαν	σε	χρονικό	διάστημα	7	ετών	(2000-2006).	Σε	όλα	τα	δείγματα	του	Ενυ	
έγινε	κυτταρολογική	και	βιοχημική	εξέταση,	άμεσο	παρασκεύασμα	και	χρώση	ziehl-Neelsen	
(ζ-ν),	καλλιέργεια	σε	υλικό	Lowenstein-Jensen	και	PCR	για	την	ανίχνευση	του	DNA	του	
μυκοβακτηριδίου.	Επίσης	εξετάστηκαν	7	δείγματα	Ενυ	που	προέρχονταν	από	ασθενείς	με	
μικροβιακή	μηνιγγίτιδα.	Στο	σύνολο	των	66	ασθενών,	φυματιώδης	μηνιγγίτιδα	διαπιστώ-
θηκε	σε	18	ασθενείς	(11	άνδρες,	7	γυναίκες),	ηλικίας	39-69	ετών.	Σε	όλα	τα	δείγματα	Ενυ	
το	άμεσο	παρασκεύασμα	με	χρώση	ζ-ν	έδωσε	αρνητικό	αποτέλεσμα	και	από	τα	8	δείγματα	
απομονώθηκε	M.	tuberculosis	(αναλογία	12,1%).	Με	την	PCR	θετικό	αποτέλεσμα	βρέθηκε	
σε	18	δείγματα	(αναλογία	27,2%).	Όλα	τα	δείγματα	Ενυ	που	προέρχονταν	από	ασθενείς	με	
μικροβιακή	μηνιγγίτιδα	έδωσαν	αρνητικό	αποτέλεσμα	με	την	PCR.	H	PCR	συγκρινόμενη	
με	τις	κλασικές	μεθόδους	αποδείχθηκε	ταχεία,	ευαίσθητη	και	ειδική	διαγνωστική	μέθοδος,	
η	οποία	συμβάλλει	σημαντικά	στην	έγκαιρη	διάγνωση	της	φυματιώδους	μηνιγγίτιδας.	
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Λέξεις κλειδιά: φυματιώδης	μηνιγγίτιδα,	PCR

Εισαγωγή
Η φυματίωση, νόσος με παγκόσμια διασπορά, τα 

τελευταία χρόνια παρουσιάζει σημαντική αύξηση σε 
ορισμένες χώρες, αναπτυσσόμενες και αναπτυγμένες. 

Αν και στις περισσότερες χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης παρατηρείται σταθερή ελάττωση των περι-
πτώσεων νόσου, σε ορισμένες, όπως στην Αγγλία και 
την Ιταλία, παρατηρείται αύξηση, η οποία οφείλεται 
κυρίως στους αλλοδαπούς.1 Η Ελλάδα ανήκει στις 
χώρες με χαμηλή επίπτωση της φυματίωσης (2 πε-
ριπτώσεις ανά 100.000 κατοίκους),1 σύμφωνα όμως 
με τις οδηγίες της ΠΟΥ δεν πληροί τις προϋποθέσεις 
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για τη διακοπή του αντιφυματικού εμβολιασμού ο 
οποίος πρέπει να γίνεται στην ηλικία των 6 ετών. 

Η φυματιώδης μηνιγγίτιδα αποτελεί σοβαρή εξω-
πνευμονική μορφή της φυματίωσης, στην οποία η 
έγκαιρη διάγνωση είναι ουσιώδους σημασίας για την 
καλή έκβασή της. Η διάγνωση της φυματιώδους μη-
νιγγίτιδας παρουσιάζει συχνά σημαντικές δυσκολίες. 
Στους περισσότερους ασθενείς η διάγνωση στηρίζεται 
στα κλινικά χαρακτηριστικά, στα ευρήματα από την 
εξέταση του ΕΝΥ και στο ιστορικό του ασθενούς. 
Τα κλινικά συμπτώματα της νόσου είναι παρόμοια 
με αυτά των περισσοτέρων μηνιγγοεγκεφαλιτίδων 
και έτσι οδηγούν σε διαγνωστικό δίλημμα, ιδιαί-
τερα τις πρώτες ημέρες της νόσου. Επίσης γενικά 
οι μικροβιολογικές μέθοδοι που χρησιμοποιούνται 
για τη διάγνωση της νόσου χαρακτηρίζονται από 
χαμηλή ευαισθησία και έτσι είναι απαραίτητη η 
ανεύρεση νέων μεθόδων που να συμβάλλουν στην 
έγκαιρη διάγνωσή της. Τα τελευταία χρόνια έγιναν 
σημαντικές προσπάθειες για την εφαρμογή των μο-
ριακών μεθόδων στην ταχεία και έγκαιρη διάγνωση 
της νόσου.2,3

Σκοπός της μελέτης ήταν η εκτίμηση της συμβο-
λής της PCR στην ταχεία και έγκαιρη διάγνωση της 
φυματιώδους μηνιγγίτιδας σε ενήλικους ασθενείς 
και η σύγκριση με τα αποτελέσματα των κλασικών 
μεθόδων.

Υλικό και Μέθοδοι
Το υλικό της μελέτης αποτέλεσαν 66 δείγματα 

ΕΝΥ τα οποία προέρχονταν από ισάριθμους ασθε-
νείς (ηλικίας 34-71 ετών) με κλινικά συμπτώματα 
υποξείας λεμφοκυτταρικής μηνιγγίτιδας (χαμηλός 
πυρετός, πονοκέφαλος, δυσκαμψία αυχένα, εμετός, 
κ.λπ.). Οι ασθενείς με βάση την κλινική εικόνα 
θεωρήθηκαν πιθανοί για φυματιώδη μηνιγγίτιδα. 
Οι ασθενείς νοσηλεύτηκαν στο ΝΕΠΘ σε χρονικό 
διάστημα 7 ετών (2000-2006) ή νοσηλεύτηκαν κατά 
την ίδια χρονική περίοδο σε άλλα νοσοκομεία της 
Βορείου Ελλάδος. Δείγματα ΕΝΥ που ελήφθησαν από 
τους ασθενείς των νοσοκομείων αυτών στάλθηκαν 
στο Εργαστήριό μας για εξέταση και επιβεβαίωση 
της νόσου. 

Σε όλα τα δείγματα του ΕΝΥ έγινε κυτταρολογική 
εξέταση και βιοχημικές εξετάσεις (προσδιορισμός 
γλυκόζης και πρωτεΐνης) με τις κλασικές μεθόδους. 

Μετά τη φυγοκέντρηση του ΕΝΥ, από το ίζημα έγινε 
άμεσο παρασκεύασμα και χρώση Ziehl-Neelsen (Ζ-
Ν) και καλλιέργεια σε υλικό Lowenstein-Jensen, η 
οποία θεωρήθηκε ως “gold standard” μέθοδος και 
η επώαση της οποίας συνεχίστηκε έως 60 ημέρες. 
Επίσης σε όλα τα δείγματα ΕΝΥ έγινε PCR για 
την ανίχνευση του DNA του μυκοβακτηριδίου. Ως 
βεβαιωμένη φυματιώδης μηνιγγίτιδα θεωρήθηκε η 
κάθε περίπτωση στην οποία απομονώθηκε M.	tu-
berculosis	από την καλλιέργεια του ΕΝΥ ή βρέθηκε 
θετική PCR στο ΕΝΥ.

Για την εφαρμογή της PCR σε όλα τα δείγματα 
ΕΝΥ, χρησιμοποιήθηκε ζεύγος εκκινητών που πολ-
λαπλασιάζει τμήμα 123 bp της IS6110 αλληλουχίας 
εισδοχής, η οποία είναι χαρακτηριστική για όλα τα 
είδη του M.	tuberculosis complex (M.	tuberculosis, 
M.	bovis M.	africanum,	M.	microti). Η συγκεκριμένη 
περιοχή βρίσκεται σε πολλά αντίγραφα στο γονιδίωμα 
του μυκοβακτηριδίου, 10-20 στο M.	tuberculosis, 
1-5 στο M.	bovis,	και το γεγονός αυτό την καθιστά 
ιδανικό στόχο για την PCR. Η εκχύλιση του DNA 
από τα δείγματα ΕΝΥ έγινε με στήλες Qiagen (Qiamp 
Blood kit procedure, QIAGEN Gmbh). Για την PCR 
χρησιμοποιήθηκαν οι εκκινητές Τ1→5’-CCTGC-
GAGCGTAGGCGTCGG-3’ και T2→5’-CTCGTC-
CAGCGCCGCTTCGG-3’ και θερμοκυκλοποιητής 
MJ Research.4 Ως θετικός μάρτυρας στην PCR 
χρησιμοποιήθηκε στέλεχος M.	tuberculosis, το οποίο 
απομονώθηκε από ένα από τα δείγματα του ΕΝΥ. Ο 
διαχωρισμός των προϊόντων της PCR (123 bp) έγινε 
με ηλεκτροφόρηση σε γέλη αγαρόζης 1,5% και η 
εκτίμηση του αποτελέσματος έγινε με βρωμιούχο 
αιθίδιο (1 μg/ml) σε UV transilluminator.

Με σκοπό την εκτίμηση της ειδικότητας της PCR 
εξετάστηκαν 7 δείγματα ΕΝΥ που προέρχονταν από 
ασθενείς με μικροβιακή μηνιγγίτιδα (N.	meningiti-
dis,	S.	pneumoniae,	C.	neoformans,	B.	melitensis,	
H.	influenzae). 

Αποτελέσματα
Στο σύνολο των 66 ασθενών με λεμφοκυτταρική 

μηνιγγίτιδα, βεβαιωμένη φυματιώδης μηνιγγίτιδα 
διαπιστώθηκε σε 18 ασθενείς (11 άνδρες, 7 γυναίκες) 
ηλικίας 39-69 ετών. 

Η κυτταρολογική και η βιοχημική εξέταση όλων 
των δειγμάτων του ΕΝΥ έδειξε αυξημένο αριθμό 
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κυττάρων (50-1200 κύτταρα/κ.χ.) με λεμφοκυτ-
ταρικό τύπο, αυξημένη πρωτεΐνη (70-600 mg/dl) 
και ελαττωμένη γλυκόζη (20-50 mg/dl), χαρακτη-
ριστικά λεμφοκυτταρικής μηνιγγίτιδας. Σε όλα τα 
δείγματα ΕΝΥ το άμεσο παρασκεύασμα με χρώση 
Ζiehl-Νeelsen έδωσε αρνητικό αποτέλεσμα. Στο 
σύνολο των 66 δειγμάτων ΕΝΥ, από τα οποία το 
ίζημα καλλιεργήθηκε σε υλικό Lowenstein-Jensen, 
από τα 8 απομονώθηκε M.	tuberculosis	(αναλογία 
12,1%). Σε ένα από τα δείγματα αυτά η ανάπτυξη 
του M.	tuberculosis εμφανίστηκε μετά από επώαση 
60 ημερών.

Με την PCR θετικό αποτέλεσμα βρέθηκε σε 18 
δείγματα ΕΝΥ (αναλογία 27,2%) (Εικ. 1). Όλα τα 
δείγματα από τα οποία απομονώθηκε M.	tubercu-
losis έδωσαν θετικό αποτέλεσμα και με την PCR. 
Η ευαισθησία και η ειδικότητα της PCR σε σχέση 
με την καλλιέργεια ήταν 100%. Στο σύνολο των 18 
ασθενών στους οποίους επιβεβαιώθηκε η διάγνωση 
της φυματιώδους μηνιγγίτιδας η αναλογία θετικής 
καλλιέργειας ήταν 44,4%.

Η κυτταρολογική και η βιοχημική εξέταση των 
δειγμάτων ΕΝΥ που προέρχονταν από τους ασθε-
νείς με βεβαιωμένη φυματιώδη μηνιγγίτιδα έδειξε 
αυξημένο αριθμό κυττάρων (50-650 κύτταρα/κ.χ.) 
με λεμφοκυτταρικό τύπο, αυξημένη πρωτεΐνη (70-
150 mg/dl) και ελαφρώς ελαττωμένη γλυκόζη (20-57 
mg/dl).

Όλα τα δείγματα ΕΝΥ που προέρχονταν από 
ασθενείς με μικροβιακή μηνιγγίτιδα έδωσαν αρνητικό 
αποτέλεσμα με την PCR.

Συζήτηση
Σύμφωνα με την ΠΟΥ κάθε χρόνο καταγράφονται 

8.000.000 περιπτώσεις φυματίωσης σε όλο τον κόσμο5 
και συχνά παρατηρούνται εξωπνευμονικές μορφές 
της νόσου. Η φυματιώδης μηνιγγίτιδα αποτελεί την 
πιο σοβαρή μορφή εξωπνευμονικής φυματίωσης και 
παρατηρείται συχνότερα στις αναπτυσσόμενες χώρες 
(7-12%).6 Στην Αγγλία, το 38% των περιπτώσεων 
φυματίωσης είναι εξωπνευμονικές.5 Στις χώρες με 
υψηλή συχνότητα φυματίωσης η φυματιώδης μηνιγ-
γίτιδα είναι συνήθως νόσος των παιδιών στα οποία 
εμφανίζεται 2-12 μήνες από την πρωτογενή μόλυνση.7 
Αντίθετα, σε χώρες με χαμηλή συχνότητα φυματίωσης 
η νόσος εμφανίζεται στους ενήλικους και οφείλεται 
κυρίως σε επανενεργοποίηση της λοίμωξης.

Τα κλινικά συμπτώματα της φυματιώδους μη-
νιγγίτιδας στην αρχή είναι ήπια και δεν είναι ειδικά, 
αλλά μπορούν να χαρακτηριστούν ενδεικτικά της 
νόσου και σε συνδυασμό με τα επιδημιολογικά 
χαρακτηριστικά οδηγούν στην κλινική διάγνωση.7,8 

Στην αρχική διάγνωση της νόσου συμβάλλουν τα 
εργαστηριακά ευρήματα από την εξέταση του ΕΝΥ, 
η οποία θα πρέπει να γίνεται πριν την έναρξη της 
θεραπείας, αλλά και το ιστορικό του ασθενούς, π.χ. 
αν υπάρχει άτομο της οικογένειας με ενεργό φυ-
ματίωση, καθώς και η απάντηση στην έναρξη της 
αντιφυματικής αγωγής πριν την επιβεβαίωση της 
νόσου. Το υλικό της μελέτης αποτέλεσαν 66 ασθε-
νείς στους οποίους με βάση τα κλινικά συμπτώματα 
θεωρήθηκε πιθανή η φυματιώδης μηνιγγίτιδα, χωρίς 
βέβαια να μπορεί να αποκλειστεί πλήρως και άλλης 
αιτιολογίας λεμφοκυτταρική μηνιγγίτιδα. Στο σύνο-
λο των 66 ασθενών διαπιστώθηκαν 18 περιπτώσεις 
νόσου στο χρονικό διάστημα των 7 ετών. Οι 18 
αυτοί ασθενείς εμφάνιζαν κλινικά συμπτώματα και 
εργαστηριακά ευρήματα από την εξέταση του ΕΝΥ, 
ενδεικτικά υποξείας λεμφοκυτταρικής μηνιγγίτιδας 
και η διάγνωση επιβεβαιώθηκε με την απομόνωση του 
μυκοβακτηριδίου από την καλλιέργεια του ΕΝΥ και 
κυρίως με τη θετική PCR στο ΕΝΥ. Στους υπόλοιπους 
ασθενείς δεν διαπιστώθηκε φυματιώδης μηνιγγίτιδα 
και έπασχαν από άλλης μορφής λεμφοκυτταρική 
μηνιγγίτιδα, πιθανώς ιογενούς αιτιολογίας. 

Η εξέταση του ΕΝΥ στους ασθενείς στους οποίους 
επιβεβαιώθηκε η νόσος έδειξε μέτρια αύξηση κυτ-
τάρων με λεμφοκυτταρικό τύπο, αυξημένο λεύκωμα 
και χαμηλή συγκέντρωση γλυκόζης, ευρήματα που 
αναφέρονται και σε άλλες μελέτες.4 Περιγράφονται 

Εικόνα 1. Αποτελέσματα της PCR με στόχο την IS6110 
περιοχή και προϊόν 123 bp
1,2,3,4,5,6,9,10,11,12,13: Θετικά δείγματα
7,8: Αρνητικά δείγματα
14: Αρνητικός μάρτυρας
15: Θετικός μάρτυρας
 M: Ladder 100 bp.
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όμως και περιπτώσεις φυματιώδους μηνιγγίτιδας σε 
αναλογία 10-20%, στις οποίες παρατηρείται φυσιο-
λογική γλυκόζη και μικρή αύξηση λευκώματος.9 

Αν και συνήθως η διάγνωση της νόσου στηρίζεται 
στην ανεύρεση οξεάντοχων βακτηριδίων στο άμεσο 
παρασκεύασμα του ιζήματος του ΕΝΥ, καθώς και 
στην απομόνωση του μυκοβακτηριδίου από την 
καλλιέργεια του ΕΝΥ, οι μέθοδοι αυτές δεν δίνουν 
πάντα λύση στο διαγνωστικό πρόβλημα, λόγω της 
μικρής ευαισθησίας τους. Τα αποτελέσματα από την 
εξέταση του άμεσου παρασκευάσματος με χρώση 
Ζ-Ν ήταν απογοητευτικά, γιατί όλα τα δείγματα 
ΕΝΥ της μελέτης έδωσαν αρνητικό αποτέλεσμα, 
το οποίο μπορεί να αποδοθεί στη μικρή ποσότητα 
ΕΝΥ που αποστέλλεται για εξέταση, αλλά και στο 
μικρό αριθμό μυκοβακτηριδίων στο ΕΝΥ.10 Η χαμηλή 
ευαισθησία της άμεσης ανίχνευσης του μικροοργα-
νισμού στο ίζημα του ΕΝΥ με χρώση Ζ-Ν (5-20%) 
αναφέρεται και από άλλες μελέτες.6,11 Διαφορετικά 
αποτελέσματα όμως αναφέρονται από τους Thwaites 
et al,12 οι οποίοι βρήκαν 58% αναλογία ανίχνευσης 
του μικροοργανισμού στο ίζημα του ΕΝΥ με χρώση 
Ζ-Ν και την αποδίδουν στη μεγάλη ποσότητα ΕΝΥ 
που εξέταζαν. Επίσης σημειώνεται ότι για το θετικό 
αποτέλεσμα απαιτούνται >10 κύτταρα/ml,4 αλλά 
στις περισσότερες περιπτώσεις ο αριθμός είναι πολύ 
μικρότερος.6,13 

Στο σύνολο των 18 ασθενών της μελέτης η ανα-
λογία θετικού αποτελέσματος με την καλλιέργεια 
ήταν 44,4%, παρόμοια με αυτή που αναφέρεται 
και από άλλους συγγραφείς.14-16 Πολύ χαμηλότε-
ρη ευαισθησία της καλλιέργειας όμως αναφέρεται 
σε άλλες μελέτες.4,11,17 Γενικά, η απομόνωση του 
μυκοβακτηριδίου από την καλλιέργεια του ΕΝΥ 
χαρακτηρίζεται από μέτρια ευαισθησία 12-71%.11,12 
Ακόμη με την καλλιέργεια καθυστερούν σημαντικά 
τα αποτελέσματα, γιατί απαιτείται επώαση πολλών 
εβδομάδων, όπως στο ένα δείγμα ΕΝΥ η ανάπτυξη 
του μυκοβακτηριδίου εμφανίστηκε μετά από επώαση 
60 ημερών. Παρόλο που για καλύτερα αποτελέσματα 
στις μικροβιολογικές εξετάσεις προτείνεται η ποσό-
τητα του ΕΝΥ να είναι μεγαλύτερη των 2 ml,7 δεν 
είναι δυνατόν να εξασφαλιστεί πάντοτε η ποσότητα 
αυτή, και τις περισσότερες φορές αποστέλλεται στο 
εργαστήριο πολύ μικρότερη. 

Η εφαρμογή της PCR στο ΕΝΥ έχει βοηθήσει 
σημαντικά στην έγκαιρη διάγνωση της νόσου. Στις 
διάφορες μελέτες η ευαισθησία της PCR κυμαίνεται 
από 50-91% και η ειδικότητα από 95-100%.6,17-19 Γε-

νικά όμως είναι δύσκολο να εκτιμηθεί η ευαισθησία 
της PCR γιατί δεν υπάρχει gold standard μέθοδος 
για σύγκριση των αποτελεσμάτων. Η ευαισθησία 
της μεθόδου επηρεάζεται από το στόχο που χρησι-
μοποιείται για την PCR και την ποσότητα του ΕΝΥ 
που εξετάζεται (<1 ml).13 Επίσης η μέθοδος που 
χρησιμοποιείται για την εκχύλιση του DNA μπορεί 
να επηρεάσει αρνητικά την ευαισθησία της PCR. 
Προτείνεται για καλύτερα αποτελέσματα κατεργα-
σία του ΕΝΥ με πρωτεϊνάση Κ και στη συνέχεια 
εκχύλιση με βρασμό.7

Η εφαρμογή της PCR στους ασθενείς της μελέ-
της πρόσφερε σημαντική βοήθεια στη διάγνωση, 
γιατί επιβεβαιώθηκε η φυματιώδης μηνιγγίτιδα σε 
10 επιπλέον ασθενείς, στους οποίους η καλλιέργεια 
του ΕΝΥ ήταν αρνητική. Σημαντικό επίσης είναι 
ότι η PCR βρέθηκε θετική σε όλες τις περιπτώσεις 
στις οποίες απομονώθηκε μυκοβακτηρίδιο από την 
καλλιέργεια του ΕΝΥ.  Έτσι, η PCR βρέθηκε ότι έχει 
καλύτερη ευαισθησία από τις κλασικές μεθόδους 
διάγνωσης της φυματιώδους μηνιγγίτιδας, όπως χαρα-
κτηριστικά αναφέρεται και σε άλλες μελέτες.2,6,20

Η μέθοδος Qiagen που εφαρμόστηκε για την 
εκχύλιση του DNA έχει χρησιμοποιηθεί και σε άλλες 
μελέτες με καλά αποτελέσματα.6 Παρόλο που στη 
δική μας μελέτη δοκιμάστηκε και η εκχύλιση με 
πρωτεϊνάση Κ και βρασμό, με τις στήλες Qiagen 
παρατηρήθηκαν πιο καθαρά αποτελέσματα χωρίς την 
παρουσία μη ειδικών προϊόντων. Σε διάφορες μελέτες 
αναφέρονται ψευδώς θετικά αποτελέσματα με την 
PCR, τα οποία πιθανώς να οφείλονται στη μέθοδο 
εκχύλισης του DNA που χρησιμοποιείται.21

Οι εκκινητές που χρησιμοποιήθηκαν στην PCR 
πολλαπλασιάζουν τμήμα της IS6110 αλληλουχίας 
εισδοχής που είναι ειδική για το M.	tuberculosis 
complex.17 Χαρακτηρίζεται από πολλαπλά αντίγρα-
φα και αυξάνεται έτσι η ευαισθησία της PCR, αλλά 
έχουν βρεθεί και στελέχη τα οποία φέρουν ένα ή 
και κανένα αντίγραφο του IS6110.4 Ως στόχος στην 
PCR έχουν χρησιμοποιηθεί διάφορα γονίδια (16S 
rRNA, 65-kDa μυκοβακτηριδιακό αντιγόνο, MPB-64 
πρωτεΐνη, IS6110 αλληλουχία εισδοχής), τα οποία 
δίνουν τη δυνατότητα αναγνώρισης του M.	tubercu-
losis complex.3,6,20 Βέβαια αναφέρονται και μελέτες 
στις οποίες ως στόχος χρησιμοποιείται το γονίδιο 
που κωδικοποιεί την 38 kDa πρωτεΐνη, η οποία είναι 
ειδική για το M.	tuberculosis.7 Στο εμπόριο υπάρχουν 
έτοιμα αντιδραστήρια (Amplicor Μycobacterium 
tuberculosis PCR test, Gen-Probe Μycobacterium 
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tuberculosis Direct test), που έχουν σχεδιαστεί για 
την ανίχνευση του DNA του μικροοργανισμού μόνο 
στα πτύελα, έχουν χρησιμοποιηθεί όμως και σε άλλα 
κλινικά δείγματα.22-24 Συγκρίνοντας τις διάφορες 
μεθόδους PCR καλύτερη ευαισθησία και ειδικότητα 
βρέθηκε ότι έχει η μέθοδος που χρησιμοποιεί ως 
στόχο την IS6110 αλληλουχία εισδοχής.3

Επειδή η ευαισθησία της PCR ορισμένες φορές 
υπολείπεται, λόγω της μικρής ποσότητας του ΕΝΥ 
που διατίθεται για εξέταση, ένα αρνητικό αποτέλε-
σμα δεν αποκλείει τη φυματιώδη μηνιγγίτιδα όταν 
υπάρχουν κλινικά και εργαστηριακά ευρήματα εν-
δεικτικά της νόσου. Για την αύξηση της ευαισθησίας 
της PCR προτείνεται να εξετάζονται επανειλημμένα 
δείγματα του ΕΝΥ.13 

Η ανάγκη για την ταχεία διάγνωση της νόσου 
οδήγησε στην ανάπτυξη διαφόρων μεθόδων, όπως 
μέθοδοι ανίχνευσης του αντιγόνου του μικροοργα-
νισμού στο ΕΝΥ25 και μέθοδοι ανίχνευσης ειδικών 
αντισωμάτων στον ορό και το ΕΝΥ με ELISA.18,26 
Οι μέθοδοι αυτές, παρά τις αρχικές υποσχέσεις για 
ικανοποιητικά αποτελέσματα, βρέθηκε ότι υπολείπο-
νται σε ευαισθησία και ειδικότητα και είναι δύσκολα 
εφαρμόσιμες στην καθημερινή πράξη.27 Έτσι, από 
τις ταχείες μεθόδους διάγνωσης της φυματιώδους 
μηνιγγίτιδας η PCR αποτελεί την πιο ειδική διαγνω-
στική μέθοδο, η αναλυτική ευαισθησία της οποίας 
αντιστοιχεί στο DNA 10 μικροοργανισμών.6 Επίσης 
το αποτέλεσμα της PCR δεν επηρεάζεται από την 
παρουσία άλλων μικροβίων στο ΕΝΥ, όπως σε περι-
πτώσεις ανοσοκατασταλμένων με μικτή λοίμωξη.6

Λόγω της έγκαιρης διάγνωσης της φυματιώδους 
μηνιγγίτιδας στους ασθενείς της μελέτης η έκβαση 
της νόσου με την έγκαιρη έναρξη της αντιφυματικής 
αγωγής ήταν καλή, όπως χαρακτηριστικά αναφέ-
ρεται και από άλλους συγγραφείς.4 Παρατηρήθηκε 
υποχώρηση των συμπτωμάτων, αποκατάσταση των 
εργαστηριακών ευρημάτων του ΕΝΥ και οι ασθενείς 
εξήλθαν του νοσοκομείου με σημαντική βελτίωση, 
αλλά δεν υπήρξε δυνατότητα απόκτησης πληροφο-
ριών για την περαιτέρω πορεία των ασθενών. Είναι 
σημαντικό ότι η καθυστέρηση στην έναρξη της 
θεραπείας συμβάλλει τόσο στην εμφάνιση νευρο-
λογικών υπολειμμάτων σε 20-25% των ασθενών,6 
όσο και στην αυξημένη θνητότητα. Έτσι, για το 
λόγο αυτό πολλές φορές η απόφαση για την έναρ-
ξη της αντιφυματικής αγωγής είναι εμπειρική και 
στηρίζεται στα κλινικά ευρήματα. Η θνητότητα της 
νόσου είναι υψηλή (15-60%), πολλές φορές παρά 
την αντιφυματική αγωγή και επηρεάζεται από την 
ηλικία του ασθενούς, από τη βαρύτητα της κλινικής 
κατάστασης και κυρίως από την καθυστέρηση στην 
έναρξη της θεραπείας.10,28 Η συμβολή της PCR όμως 
στην εκτίμηση της αποτελεσματικότητας της θερα-
πείας δεν είναι σημαντική, γιατί στο ΕΝΥ παραμένει 
θετική έως την τέταρτη εβδομάδα μετά την έναρξη 
της θεραπείας.13,29

H PCR, συγκρινόμενη με τις κλασικές μεθόδους 
αποδείχθηκε ταχεία, ευαίσθητη και ειδική διαγνωστι-
κή μέθοδος και συμβάλλει σημαντικά στην έγκαιρη 
διάγνωση της φυματιώδους μηνιγγίτιδας.
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Early diagnosis of tuberculous meningitis by polymerase chain reaction 
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Laboratory	of	Bacteriology,	Infectious	Diseases	Hospital,	Thessaloniki,	Greece

Tuberculous	meningitis	(TBM)	is	a	serious	extrapulmonary	form	of	tuberculosis	and	its	
rapid	diagnosis	is	of	vital	importance	for	an	optimum	outcome	for	the	patients.	The	aim	
of	this	study	to	evaluate	the	contribution	of	PCR	amplification	in	the	early	diagnosis	of	
TBM	in	parallel	to	the	classical	diagnostic	methods.	A	total	of	66	CSF	samples	were	
assessed	from	adult	patients	(34-71	years)	with	suspected	TBM	based	on	clinical	data.	
Cytological	and	biochemical	CSF	examination,	demonstration	of	the	Mycobacterium	
tuberculosis	by	ziehl-Neelsen	(zN)	staining,	and	culture	on	Lowenstein	Jensen	slope	
were	performed	in	all	CSF	samples.	Mycobacterial	DNA	from	all	samples	was	amplified	
using	an	IS6110	gene-specific	PCR	(insertion	sequence).	This	region	is	specific	for	all	
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species	of	the	M.	tuberculosis	complex.	In	addition,	7	CSF	samples	from	patients	with	
microbial	meningitis	were	examined	by	PCR.	All	the	66	CSF	samples	were	negative	
by	zN	staining,	but	from	8	samples	M.	tuberculosis	was	isolated	(12.1%).	PCR	was	
positive	in	18	samples	(27.2%).	PCR	confirmed	the	diagnosis	of	TBM	in	18	patients	
while	the	CSF	culture	waw	positive	only	in	8	patients.	In	the	total	of	18	patients	with	
confirmed	TBM	the	culture	was	positive	in	44.4%.	The	samples	from	the	microbial	
meningitis	cases	were	all	negative	by	PCR.	The	CSF	PCR	is	a	rapid,	sensitive	and	
specific	diagnostic	test	in	comparison	to	conventional	procedures,	and	it	contributes	
to	the	early	diagnosis	of	TBM.	
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Πειραματική μελέτη του ρόλου των αντιβιοτικών  
στον έλεγχο των μυκοπλασμάτων σε κοτόπουλα
J.	Mavromati1,	B.	Nefail2,	C.	Papadopoulou3	

Στην	Αλβανία,	η	συχνότητα	προσβολής	από	Mycoplasma	gallisepticum	και	Mycoplama	
synovie	στα	κοτόπουλα	κρεοπαραγωγής	είναι	αντίστοιχα	32%	και	23%.	η	προφύλαξη	με	
εμβόλια	είναι	αρκετά	συχνή	στις	πτηνοτροφικές	μονάδες	της	χώρας,	κυρίως	στα	πατρο-
γονικά	και	ωοπαραγωγά	κοτόπουλα,	αλλά	το	κόστος	είναι	υψηλό,	ενώ	τα	αποτελέσματα	
στα	κρεοπαραγωγά	κοτόπουλα	είναι	πενιχρά.	Με	δεδομένο	ότι	η	καλή	διαχείριση	και	η	
ορθολογική	χρήση	των	κατάλληλων	αντιβιοτικών,	μπορεί	να	συμβάλλει	στον	έλεγχο	των	
λοιμωδών	νοσημάτων	στα	παραγωγικά	ζώα,	επιχειρήθηκε	η	παρούσα	πειραματική	μελέτη.	
Χρησιμοποιήθηκαν	4	πειραματικές	ομάδες	πουλερικών	συν	μία	ομάδα	ως	μάρτυρας.	Όλες	
οι	ομάδες	ήταν	θετικές	σε	M.	gallisepticum	και	Μ.	synoviae	και	ο	έλεγχος	έγινε	χρησιμο-
ποιώντας	την	ανοσοενζυμική	μέθοδο	και	την	καλλιεργητική	μέθοδο.	Σε	κάθε	ομάδα	χο-
ρηγήθηκε	με	το	νερό	ένα	μόνο	από	τα	παρακάτω	αντιβιοτικά:	Τilmicosine,	Enrofloxacin,	
Oxytetracycline	και	Tylosine.	Με	βάση	τον	αντίκτυπο	στην	παραγωγή	και	το	οικονομικό	
κόστος,	παρατηρήθηκε	ότι	αποτελεσματικότερη	ήταν	η	χορήγηση	της	μακρολίδης	Tilmico-
sine	και	έπονταν	κατά	σειρά	η	Tylosine,	η	Enrofloxacin	και	η	Oxytetracycline.	Πρέπει	να	
αναφερθεί	ότι	η	Tilmicosine είναι	ένα αντιβιοτικό,	το	οποίο	δεν	κυκλοφορεί	ακόμη	στην	
Αλβανία	και	η	παρούσα	πειραματική	χορήγηση	ήταν	η	πρώτη	εφαρμογή	του	στη	χώρα.	
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Λέξεις κλειδιά: Mycoplasma	gallisepticum,	Αλβανία,	Tilmicosine,	Tylosine,	Enrofloxacin,	Oxy-
tetracycline
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Εισαγωγή
To Μycoplasma gallisepticum	(Mg) και το Myco-

plasma	synoviae	(Ms) είναι παθογόνα του αναπνευ-
στικού συστήματος των πουλερικών (κοτόπουλα, 

γαλοπούλες). Αμφότερα τα είδη είναι από τα πιο 
παθογόνα και οικονομικά σημαντικά μυκοπλάσματα 
της πτηνοτροφίας σε όλες τις χώρες. Οι οικονομι-
κές απώλειες από τη μείωση της ωοπαραγωγής, 
την μείωση του σωματικού βάρους, τη μείωση της 
εκκολαπτικότητας και της γονιμότητας των αυγών, 
τους θανάτους, την υποβάθμιση της εκτροφής και τα 
έξοδα θεραπείας καθιστούν τις μυκοπλασμώσεις των 
πουλερικών μια από τις ακριβότερες νόσους της πτη-
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νοτροφίας σε παγκόσμιο επίπεδο. Tα προγράμματα 
καταπολέμησης της νόσου βασίζονται σε στρατηγικές 
επιτήρησης (με ορολογικές, καλλιεργητικές, μορι-
ακές μεθόδους) και εκκρίζωσης των μολυσμένων 
κοπαδιών. Ο εμβολιασμός έχει δείξει ότι μπορεί μεν 
να μειώσει τα περιστατικά, αλλά δεν βοηθάει στην 
εξάλειψη της νόσου. Η αλματώδης αύξηση της πα-
ραγωγής πουλερικών σε περιορισμένες γεωγραφικές 
περιοχές και οι επακόλουθες επιζωοτικές εξάρσεις 
των μυκοπλασμώσεων καθιστούν απαραίτητη την 
εφαρμογή επιπρόσθετων μέτρων περιορισμού του 
λοιμώδους αυτού νοσήματος. Παρόλα αυτά συχνά 
οι λοιμώξεις από μυκοπλάσματα παραμελούνται ή 
υποεκτιμώνται με αποτέλεσμα να μην εφαρμόζονται 
επαρκή μέτρα πρόληψης και ελέγχου στις μονάδες 
εκτροφής.1-9 

Tα είδη Μ. gallisepticum	και το M.	synoviae 
ανήκουν στο γένος των μυκοπλασμάτων (οικογέ-
νεια Μycoplasmataceae, τάξη Mycoplasmatales, 
ομοταξία Μοllicutes), στο οποίο περιλαμβάνονται 
είδη, τα οποία ανευρίσκονται σε ανθρώπους, ζώα, 
φυτά, έδαφος και λύματα. Εκτός από τα προανα-
φερόμενα δύο είδη μυκοπλασμάτων, υπάρχουν 
άλλα δύο είδη που προσβάλλουν πτηνά, το Μ.	
meleagridis και το Μ.	iowae. Ιστορικά, το πρώτο 
είδος μυκοπλάσματος που απομονώθηκε (αρχές του 
20ού αιώνα) ήταν το	Μ.	mycoides,	το οποίο βρέθηκε 
σε βοοειδή, που έπασχαν από πλευροπνευμονία, γι’ 
αυτό και έγινε γνωστό ως Pleuropneumonia like 
organism (PPLO). Γενικά, τα μυκοπλάσματα πε-
ριλαμβάνονται μεταξύ των μικρότερων σε μέγεθος 
προκαρυωτικών μικροοργανισμών (μέγεθος 0,25-
0,8μ), είναι πολύμορφα και χαρακτηρίζονται από 
αδυναμία σύνθεσης πεπτιδογλυκάνης και απουσία 
κυτταρικού τοιχώματος, γεγονός που τα καθιστά 
ανθεκτικά σε ορισμένες κατηγορίες αντιβιοτικών, 
όπως η πενικιλίνη και οι β-λακτάμες.1 Tα Μ. galli-
septicum και M.	synoviae είναι τα πιο παθογόνα από 
τα είδη μυκοπλασμάτων που προσβάλλουν τα πτηνά. 
Κυρίως προσβάλλουν κοτόπουλα, γαλοπούλες και 
κυνηγητικά πτηνά (π.χ. φασιανοί, πέρδικες, ορτύκια, 
χήνες, πάπιες) και λιγότερο παγώνια, παπαγάλους, 
περιστέρια, φλαμίγκο και ωδικά πτηνά. Έχουν 
παγκόσμια γεωγραφική εξάπλωση και η μετάδοσή 
τους γίνεται τόσο οριζόντια (από πτηνό σε πτηνό 
με αεροζόλ), όσο και κάθετα (από τη μητέρα στο 
ωό). Τα μολυσμένα πτηνά, εφόσον δεν βρεθούν 
σε κατάσταση stress (υπερβολική σκόνη, κακός 

εξαερισμός, υπερβολική υγρασία, υψηλές συγκε-
ντρώσεις αμμωνίας, συνωστισμός, πολύ υψηλή ή 
πολύ χαμηλή θερμοκρασία περιβάλλοντος, έλλειψη 
επαρκούς ή καλής ποιότητας τροφής και νερού 
κ.λπ.) μπορεί να είναι ασυμπτωματικά ή μπορεί 
να εκδηλώσουν συμπτώματα από το αναπνευστικό 
σύστημα, γι’ αυτό εξάλλου η νόσος είναι γνωστή 
και ως Χρόνια Αναπνευστική Νόσος των Πτηνών 
(ΧΑΝ).7,8,14 Τα συμπτώματα συνήθως είναι βήχας, 
φτέρνισμα, ρόγχος, ρινικό έκκριμα και δύσπνοια. 
Η νόσος εκδηλώνεται πιο βαριά εάν συνυπάρχει 
λοίμωξη από ιό, από Escherichia	coli ή από άλλα 
παθογόνα. Γενικά, η εμφάνιση των συμπτωμάτων 
είναι βραδεία και η εξέλιξη της νόσου παρατεταμένη 
και χρονίζουσα. Η διάγνωση βασίζεται σε κλινικά 
και εργαστηριακά ευρήματα. Για την εργαστη-
ριακή διάγνωση χρησιμοποιείται η καλλιέργεια 
σε εκλεκτικά υποστρώματα, ενώ η ταυτοποίηση 
του είδους γίνεται με έμμεσο ανοσοφθορισμό, με 
αναστολή της αιμοσυγκόλλησης ή με αλυσιδωτή 
αντίδραση πολυμεράσης (RCR-RFLP). Eπίσης, 
στην εργαστηριακή διάγνωση χρησιμοποιούνται 
διάφορες ορολογικές δοκιμές, όπως η ταχεία ορο-
συγκόλληση (RSA), η ανοσοενζυμική δοκιμασία 
(ΕLISA), η αναστολή της αιμοσυγκόλλησης, η 
ραδιοανοσολογική μέθοδος (RIA) κ.ά.3,5,16

Στην κτηνιατρική πράξη για την πρόληψη και 
την καταπολέμηση των μυκοπλασμάτων, μεγάλη 
σημασία έχει η καλή διαχείριση και η προσεκτική 
χρήση των αντιβιοτικών. Στην Αλβανία, όπως και 
σε άλλες χώρες, σύμφωνα με τις βιβλιογραφικές 
αναφορές χρησιμοποιούνται από χρόνια αρκετές 
ομάδες αντιβιοτικών όπως οι τετρακυκλίνες (Oxy-
tetracycline, Chlorotetracycline, Doxicycline κ.λπ.), 
οι κινολόνες (Enrofloxacin, Norfloxacin, Flumequine 
κ.λπ.), οι μακρολίδες (Tylosine, Erythromycine, 
Rovamycine κ.λπ.), η Lincomycine, η Tiamuline 
κ.ά.2,4,12 Η μακρολίδη Tilmicosine δεν έχει χρησι-
μοποιηθεί μέχρι στιγμής στην Αλβανία. Σκοπός της 
παρούσας πειραματικής εργασίας ήταν η μελέτη της 
επίδρασης στις μυκοπλασματώσεις των πουλερικών 
από Μ.	gallisepticum, ενός μη χρησιμοποιημένου 
αντιβιοτικού, όπως η Tilmicosine, σε σχέση με ήδη 
χρησιμοποιούμενα αντιβιοτικά, όπως η Enrofloxacin, 
Oxytetracycline και Tylosine, στην αντιμετώπιση 
των προβλημάτων παραγωγής, που προκαλεί το 
συγκεκριμένο είδος μυκοπλάσματος. 
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ΥΛΙΚΑ ΚΑΙ ΜΕΘΟΔΟΙ
Οι πειραματισμοί έγιναν το τρίμηνο Απριλίου-

Μαΐου 2006, σε μονάδα εκτροφής ορνίθων κρεοπαρα-
γωγής με δυναμικότητα 35000 πτηνά, εγκατεστημένη 
στην κεντρική Αλβανία. Η μονάδα είχε σύγχρονο 
εξοπλισμό και εφάρμοζε σταθερό πρόγραμμα εμ-
βολιασμών, αντιπαρασιτικής και αντικοκκιδιακής 
θεραπείας και απολυμάνσεων. Επίσης, η διαχείριση 
και οι συνθήκες διατροφής ήταν πολύ καλές, όπως 
και η φυλή των εκτρεφόμενων ορνίθων (COOB). 
Παρόλα αυτά, στη μονάδα ενδημούσε Μ. gallisepti-
cum,	γεγονός που επιβεβαιώθηκε κλινικά, με βάση τη 
συμπτωματολογία, τη νοσηρότητα, τη θνησιμότητα, 
και εργαστηριακά, με βάση τα παθολογοανατομικά 
ευρήματα και με τη λήψη παθολογικών υλικών 
(αίματος και υλικού από τους αεροφόρους σάκους) 
για μικροβιολογικό έλεγχο. 

Ο μικροβιολογικός έλεγχος βασίστηκε στον 
ανοσοενζυμικό προσδιορισμό με χρήση των έτοι-
μων εμπορικών αντιδραστηρίων (ELISA kit) της 
εταιρείας IDExx (FlockChek M. gallisepticum 
Test Kit -IDExx Laboratories Inc, USA). Για τις 
καλλιέργειες χρησιμοποιήθηκαν το PPLO broth 
medium (εμπλουτισμένο με Mycoplasma supple-
ment, yeast extract, glucose, horse serum) και το 
PPLO agar medium (εμπλουτισμένο με yeast extract, 
horse serum, thallium, penicillin), αμφότερα  της 
εταιρείας DIFCO. Μετά από επώαση του PPLO 
ζωμού στους 37 οC σε ατμόσφαιρα 5% CO2 για 5 
ημέρες, γινόταν ανακαλλιέργεια σε PPLO άγαρ και 
ακολουθούσε παρατήρηση επί 10 ημέρες στο στερε-
οσκοπικό μικροσκόπιο για χαρακτηριστικές αποικίες 
μυκοπλασμάτων (μικρές, στρογγυλές, ημιδιαφανείς, 
με όψη «τηγανητού αυγού»). 

Για την εκτέλεση των πειραμάτων ο πληθυσμός 
των ορνιθίων της μονάδας μοιράστηκε σε 5 ισά-
ριθμες ομάδες (7000 κοτόπουλα ανά ομάδα) και η 
χορήγηση των αντιβιοτικών ουσιών έγινε με το νερό 
ποτίσματος των πτηνών. 

Η πρώτη ομάδα χρησιμοποιήθηκε ως μάρτυρας 
και στα κοτόπουλα της ομάδας αυτής δεν έγινε 
χορήγηση αντιβιοτικού.
Στη δεύτερη ομάδα χορηγήθηκε η νέα μακρολίδη 
Tilmicosine (Pulmotil AC Elanco, διάλυμα 25%), 
με το εξής σχήμα: από τη 2η ημέρα ζωής των ορ-
νιθίων επί 3 συνεχόμενες ημέρες, σε δοσολογία 
60 ml/200 L πόσιμου νερού και την 25η ημέρα 
ζωής έγινε επανάληψη της χορήγησης επί δύο 

•

•

συνεχόμενες ημέρες.
Στην τρίτη ομάδα χορηγήθηκε η μακρολίδη Tylo-
sine (Tylan soluble Elanco, υδατοδιαλυτή σκόνη 
100%) σε δοσολογία 100 g/200 L πόσιμου νερού 
από τη 2η ημέρα ζωής των ορνίθων επί 3 συνεχό-
μενες ημέρες, με επανάληψη την 25η ημέρα ζωής 
των ορνίθων επί δύο συνεχόμενες ημέρες.
Στην τέταρτη ομάδα χορηγήθηκε αντιβιοτικό της 
ομάδας των κινολονών (Enrofloxacin, Baytril, 
Bayer, διάλυμα 10%) από τη 2η ημέρα ζωής των 
ορνίθων επί 3 συνεχόμενες ημέρες σε δοσολογία 
100 ml/200 L πόσιμου νερού και με δεύτερη 
επανάληψη την 25η ημέρα επί δύο συνεχόμενες 
ημέρες.
Στην πέμπτη ομάδα χορηγήθηκε αντιβιοτικό της 
ομάδας των τετρακυκλινών, Oxitetracycline (Oxy-
tetra 200, Pantex Holland, υδατοδιαλυτή σκόνη 
20%) από τη 2η ημέρα ζωής των ορνιθίων επί 4 
συνεχόμενες ημέρες σε δοσολογία 400 g/100 L 
πόσιμου νερού και επανάληψη την 25η ημέρα, 
για 2 συνεχόμενες ημέρες. 
Ο μικροβιολογικός έλεγχος με ΕLISA έγινε τη 

2η ημέρα ζωής των πτηνών πριν την έναρξη της 
πειραματικής χορήγησης αντιβιοτικών, σε τυχαίο 
δείγμα 20 ορνίθων από κάθε πειραματική ομάδα, 
και επαναλήφθηκε με ισάριθμο δείγμα μετά τη 
χορήγηση των αντιβιοτικών. Παράλληλα, έγινε και 
καλλιεργητικός έλεγχος με λήψη δειγμάτων πριν 
(1 δείγμα τη 2η ημέρα ζωής) και μετά τη χορήγηση 
αντιβιοτικών (1 δείγμα τη 15η ημέρα και 1 δείγμα 
την 25η ημέρα).

Παράλληλα, γινόταν σε όλες τις ομάδες κατα-
γραφή των θανάτων, μέτρηση της μετατρεψιμότητας 
τροφής, και καταγραφή της ηλικίας και του βάρους 
των πτηνών που έφθαναν στο πτηνοσφαγείο. 

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 
Ο ορολογικός έλεγχος με ΕLISA, που προηγήθηκε 

της χορήγησης των αντιβιοτικών, έδειξε ποσοστά 
οροθετικών 45-55%, συνεπώς στην εκτροφή υπήρχε 
υψηλός επιπολασμός από Μ.	gallisepticum. Τα απο-
τελέσματα των καλλιεργειών (Πίν. 1, Εικ. 1) έδειξαν 
ότι η χορήγηση αντιβιοτικών μειώνει τον επιπολασμό 
των μυκοπλασμάτων κατά το πρώτο 15ήμερο ζωής 
των πτηνών, και σαφώς περιορίζει τη μόλυνση στην 
εκτροφή σε σύγκριση με την ομάδα-μάρτυρα που 
δεν έλαβε αντιβίωση. 

Όσον αφορά στη θνησιμότητα, το υψηλότερο 

•

•

•
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ποσοστό θανάτων (8,9%) καταγράφηκε στην ομάδα 
που δεν έλαβε αντιβίωση (μάρτυρες) και το χαμηλό-
τερο (3,9%) στην ομάδα που έλαβε τη νέα μακρολίδη 
Tilmicosine, η οποία δεν έχει ξαναχρησιμοποιηθεί 
στην Αλβανία (Εικ. 2). 

Η χορήγηση αντιβιοτικών είχε πολύ καλά αποτε-
λέσματα στη μετατρεψιμότητα τροφής (κατανάλωση 
τροφής για την παραγωγή ενός κιλού κρέατος). 
Από την εικόνα 3 φαίνεται ότι η ομάδα στην οποία 
χρησιμοποιήθηκε η μακρoλίδη Tilmicosine είχε το 
χαμηλότερο δείκτη μετατρεψιμότητας, καταναλώ-
νοντας 1,79 kg τροφής για την παραγωγή ενός κιλού 
κρέατος, ακολουθούμενη από τις ομάδες που έλαβαν 
τα αντιβιοτικά Tylosine (κατανάλωση 1,84 kg τρο-
φής), Enrofloxacin (κατανάλωση 1,92 kg τροφής) 
και Oxytetracycline (κατανάλωση 2,03 kg τροφής). 
Η ομάδα στην οποία δεν χρησιμοποιήθηκε κανένα 
αντιβιοτικό (μάρτυρες) κατανάλωσε την περισσό-
τερη τροφή (2,1 kg) για την παραγωγή ενός κιλού 
ζωντανού κρέατος, κάτι το οποίο αυξάνει σημαντικά 
το κόστος παραγωγής.

Στην εικόνα 4 παρουσιάζεται η ηλικία σφαγής 
των πτηνών. Στόχος της εκτροφής ήταν να φθάνουν 
τα κοτόπουλα στο σφαγείο με ζωντανό βάρος όχι 
λιγότερο από 2 kg. Oι μάρτυρες έφθασαν στο κατάλ-
ληλο για σφαγή βάρος σε ηλικία 47 ημερών, ενώ η 
ομάδα που έλαβε Tilmicosine, έφθασε στο σφαγείο 
σε ηλικία 39 ημερών και ακολουθούσαν οι ομάδες 
της Tylosine, Enrofloxacin και Oxytetracycline που 
έφθασαν στο σφαγείο αντίστοιχα σε ηλικία 40, 42 
και 44 ημερών. Θα πρέπει να σημειωθεί ότι καλή 
απόδοση για μια σύγχρονη πτηνοτροφική μονάδα 
θεωρείται εκείνη κατά την οποία μειώνονται οι 
ημέρες μέχρι την σφαγή.

Στην εικόνα 5 παρουσιάζεται το μέσο βάρος των 
πτηνών κατά τη σφαγή. Οι μάρτυρες έφθασαν στο 
σφαγείο με το χαμηλότερο ζωντανό βάρος (1,90 kg/
κοτόπουλο), ενώ τα κοτόπουλα στα οποία χορηγήθη-
κε Τilmicosine είχαν το μεγαλύτερο βάρος (2,2 kg) 
και ακολουθούσαν εκείνα στα οποία χορηγήθηκαν 
η Tylosine (2,15 kg), η Enrofloxacin (2,10) και η 
Oxytetracycline (1,96 kg). 

Πίνακας 1. Αποτελέσματα καλλιεργειών για Μ.	gallisepticum	πριν και μετά τη χορήγηση αντιβιοτικών
Ηλικία
πτηνών

Αριθμός θετικών (Mg) καλλιεργειών ανά πειραματική ομάδα 
Ομάδα 
Μάρτυρας

Ομάδα με
Tilmicosine

Ομάδα με
Enrofloxacin

Ομάδα με
Oxytetracycline

Ομάδα με
Tylosine

Ν1/Ν0 % Ν1/Ν0 % Ν1/Ν0 % Ν1/Ν0 % Ν1/Ν0 %

2η ημέρα 3/20 15 4/20 20 3/20 15 4/20 20 3/20 15
15η ημέρα 5/20 25 1/20 5 1/20 5 2/20 10 1/20 5
25η ημέρα 8/20 40 4/20 20 5/20 25 6/20 30 4/20 20
ν0=αριθμός	καλλιεργειών,	ν1=αριθμός	θετικών	καλλιεργειών

Εικόνα 1. Αποτελέσματα θετικών καλλιεργειών ανά πειραματική ομάδα. Καλλιέργεια 1: τη 2η ημέρα ζωής των πτηνών, 
Καλλιέργεια 2: τη 15η ημέρα ζωής των πτηνών, Καλλιέργεια 3: τη 25η ημέρα ζωής των πτηνών.

Μάρτυρας

Timicosine

Enrofloxacin

Oxytetracycline

Tylosine
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ΣΥΖΗΤΗΣΗ 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματά μας μετά τη χο-

ρήγηση αντιβιοτικών το ποσοστό των θετικών καλ-
λιεργειών μειώθηκε σε όλες τις ομάδες -εκτός των 
μαρτύρων- αλλά αυξήθηκε πάλι την 24η ημέρα σε 
όλες τις ομάδες. Η ανάκαμψη των μυκοπλασμάτων 
αποδίδεται στο εμβολιακό stress που υφίστανται 
τα πτηνά (την 22η ημέρα ζωής γίνεται το εμβόλιο 
κατά της ψευδοπανώλους) και στη βακτηριοστατική 
δράση των χορηγούμενων αντιβιοτικών. Παρόμοια 
αποτελέσματα έχουν αναφερθεί και από άλλους 
συγγραφείς, οι οποίοι αποδίδουν την ανάκαμψη 
των μυκοπλασμάτων στις εκτροφές πουλερικών σε 
αναμολύνσεις από ανθεκτικά στελέχη που παραμέ-
νουν μετά τη χρήση αντιβιοτικών στις αντίστοιχες 
μονάδες και στο εμβολιακό stress.3,13 

Επίσης παρατηρήθηκε ότι οι μακρολίδες (Tilmi-
cosine και Tylosine) είχαν τα καλύτερα αποτελέ-
σματα, κάτι που έχει επισημανθεί και από άλλους 
συγγραφείς, οι οποίοι αποδίδουν το γεγονός αυτό 

στο μηχανισμό δράσης αυτών των αντιβιοτικών.10,15 
Η Tilmicosine και η Tylosine είναι βακτηριοστατικά 
αντιμικροβιακά με μεγάλη συγκέντρωση στα μακρο-
φάγα κύτταρα και μονοκύτταρα του αναπνευστικού 
συστήματος.3,10,15,16 Τα προαναφερόμενα κύτταρα 
είναι μέρος του κυτταρικού ανοσοποιητικού συστή-
ματος των πτηνών, τα οποία όταν μεταφέρουν στο 
κυτταρόπλασμά τους την Tilmicosine, αυξάνεται 
η ενζυματική δράση τους, αυξάνοντας έτσι και τη 
φαγοκυττάρωση των παθογόνων μικροοργανισμών.15 
Κατά τη φαγοκυττάρωση η Tilmicosine εισβάλλει 
στον παθογόνο μικροοργανισμό, μπλοκάρει τη 
σύνθεση πρωτεϊνών στα ριβοσώματά του και έτσι 
αναστέλλει τον πολλαπλασιασμό των μυκοπλασμά-
των. Μελέτες που έχουν γίνει σε κυτταρικό επίπεδο 
δείχνουν ότι επιπλέον οι μακρολίδες αυξάνουν και 
την αντιφλεγμονώδη δράση των κυττάρων του 
ανοσοποιητικού συστήματος.10 

Η χορήγηση αντιβιοτικών στις πρώτες ημέρες 
ζωής των πτηνών, αρχικά μειώνει το μικροβιακό 
φορτίο από μυκοπλάσματα, αλλά στη συνέχεια 

Εικόνα 2. Ποσοστά θνησιμότητας ανά πειραματική ομάδα

Εικόνα 3. Mετατρεψιμότητα τροφής.
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υπάρχει αναζωπύρωση και μετά την 20η ημέρα η 
αύξηση των μυκοπλασμάτων μπορεί να είναι αρκετά 
μεγάλη ώστε να οδηγήσει και σε κλινικά συμπτώ-
ματα.1,14 Συνεπώς, σύμφωνα με τα αποτελέσματά 
μας, μια δεύτερη χορήγηση αντιβιοτικών την 25η 
ημέρα παρέχει τη δυνατότητα να μειωθεί και πάλι 
το μικροβιακό φορτίο των μυκοπλασμάτων και να 
μειωθούν τα οποιαδήποτε περαιτέρω προβλήματα. 
Επιπλέον, η χρήση αντιβιοτικών στην ηλικία των 
22-26 ημερών μπορεί να συμπέσει με τη δεύτερη 
δόση του εμβολιασμών, που καταπονεί τα πτηνά 
και αρκετοί ερευνητές συμβουλεύουν να γίνεται η 
δεύτερη χορήγηση των αντιβιοτικών ακριβώς γι’ αυτό 
το λόγο, ώστε να προλάβει εμφανή συμπτώματα από 
αναζωπύρωση της λοίμωξης από μυκοπλάσματα εξαι-
τίας εμβολιακού stress.11,13 Αυτή η χρήση αντιβιοτικών 
πριν την εμφάνιση συμπτωμάτων, κατά την περίοδο 
επώασης των μικροοργανισμών, χαρακτηρίζεται ως 
«μεταφυλακτική χρήση».11 

Από τις Εικόνες 2-5, είναι εμφανής η επίδραση 
της χορήγησης αντιβιοτικών στους δείκτες παρα-

γωγικότητας και κατά συνέπεια στην οικονομική 
απόδοση της εκτροφής. Θα πρέπει να αναφερθεί ότι 
στα πειράματα τηρήθηκε ο χρόνος αναμονής των 
αντιβιοτικών πριν τη σφαγή, ώστε να μην υπάρχουν 
κατάλοιπα των αντιμικροβιακών ουσιών στο κρέας 
των πουλερικών. Γι’ αυτό το λόγο τα αντιβιοτικά 
χρησιμοποιήθηκαν τη δεύτερη φορά σε ηλικία μέχρι 
26 ημερών. Η μείωση των μυκοπλασμάτων από τα 
αντιβιοτικά μετά από την 26η ημέρα της ηλικίας 
επιτρέπει την εκτροφή να φθάσει χωρίς πολλά προ-
βλήματα μέχρι το σφαγείο.

Συμπερασματικά, από τα αποτελέσματα των 
πειραματισμών φαίνεται ότι σε σχέση με τα προ 
πολλού χρησιμοποιούμενα αντιβιοτικά στην Αλβανία, 
η πρωτο-χρησιμοποιούμενη μακρολίδη Tilmicosine 
είχε τα καλύτερα αποτελέσματα στην αντιμετώπιση 
της μόλυνσης από Μ.	gallisepticum, καθώς επίσης και 
στο δείκτη παραγωγικότητας, στη θνησιμότητα, στη 
μετατρεψιμότητα της τροφής και στο βάρος κατά τη 
σφαγή των πτηνών. Για άλλη μια φορά θα πρέπει να 
τονιστεί ότι η μακροχρόνια χρήση συγκεκριμένων 

Εικόνα 4. Ηλικία σφαγής σε ημέρες.

Εικόνα 5. Βάρος κατά τη σφαγή σε kg/κοτόπουλο.
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αντιμικροβιακών ουσιών οδηγεί σε μείωση ή ακόμα 
και αναστολή της οποιαδήποτε αντιμικροβιακής 
δράσης τους. Αντίθετα, η ανταπόκριση των μικρο-

οργανισμών σε νέες αντιμικροβιακές ουσίες, στις 
οποίες δεν είναι εθισμένοι είναι πολύ πιο άμεση και 
αποτελεσματική. 
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In	Albania,	the	prevalence	of	Mycoplasma	gallisepticum	and	Mycoplasma	synoviae	in	broiler	
chickens	is	32%	and	23%,	respectively.	Infections	due	to	mycoplasma	are	frequently	under-
estimated,	thus	leading	to	considerable	production	and	economic	losses,	while	prevention	
based	on	vaccination	is	costly,	and	the	benefits	for	the	broilers	are	doubtful.	Good	manage-
ment	practices	and	appropriate	antibiotic	use	are	considered	important	factors	for	the	control	
of	infectious	diseases	in	productive	animals.	In	order	to	assess	the	impact	of	antibiotic	use	in	
relation	to	productivity	and	cost-effectiveness,	four	groups	of	broiler	chicken	plus	one	control	
group	were	used	in	the	present	experimental	study.	All	groups	were	positive	for	M.	gallisepticum	
και	Μ.	synoviae,	tested	by	a	commercial	enzyme	linked	immunosorbent	assay	and	cultures	in	
selective	media.	In	each	group	one	of	the	following	antibiotics	was	administered	through	the	
drinking	water:	Τilmicosine	(Pulmotil,	Elanco),	Enrofloxacin	(Baytril,	Bayer),	Oxytetracycline	
(Oxytetra	200,	Pantex-Holland)	and	Tylosine	(Tylan,	Elanco).	Based	on	the	productivity	and	
cost-effectiveness,	the	best	results	were	obtained	in	the	broiler	group	where	Tilmicosine	was	
administered,	followed	by	the	Tylosine,	Enrofloxacin	and	Oxytetracycline	groups.	It	must	be	
reported	that	Tilmicosin	is	not	yet	used	in	Albania	and	this	experimental	administration	was	
its	first	use	in	this	country.	
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Γρηγόρης Αντωνιάδης
τ.	Καθηγητής	Μικροβιολογίας	Ιατρικής	Σχολής	Πανεπιστημίου	Ιωαννίνων

ΝΕΚΡΟΛΟΓΙΑ

Ο Γρηγόριος Αντωνιάδης γεννήθηκε στην Αθήνα το 1933, όπου και περάτωσε τις γυμνασιακές του σπουδές 
το 1951.

Το 1951 μετά από επιτυχείς εισαγωγικές εξετάσεις γράφθηκε στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Αθηνών 
και απεφοίτησε το 1957 με το βαθμό «λίαν καλώς».

Ως φοιτητής τα έτη 1953-1954 εργάστηκε σαν υποβοηθός στο Εργαστήριο Φυσιολογίας του Καθηγητή κ. 
Μαλτέζου. Στα επόμενα έτη 1954-1958 εργάστηκε ως βοηθός στο Εργαστήριο Παθολογικής Φυσιολογίας του 
Καθηγητή κ. Αναγνώστου.

Από το 1958 μέχρι το 1960 υπηρέτησε με το βαθμό του Εφέδρου Σημαιοφόρου Ιατρού στο Πολεμικό Ναυ-
τικό.

Μετά το πέρας της στρατιωτικής του θητείας, φοίτησε για 1 έτος (1960-1961) στο Πανεπιστήμιο του Δ. Βε-
ρολίνου με υποτροφία του Πανεπιστημίου Αθηνών. Τα επόμενα 2 χρόνια (1961-1963) εργάστηκε σαν έμμισθος 
επιστημονικός συνεργάτης στο τμήμα Ιολογίας του Ινστιτούτου Robert Koch.

Το 1963 έλαβε τον τίτλο ειδικότητας της Μικροβιολογίας στην Αθήνα και αναγορεύτηκε διδάκτορας της 
Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών με το βαθμό «άριστα».

Από το 1964-1967 εργάστηκε σαν επιμελητής στην Έδρα Μικροβιολογίας του Πανεπιστημίου Αθηνών.  
Παράλληλα, κατά το χρονικό αυτό διάστημα εργάστηκε με υποτροφία της Π.Ο.Υ. επί 6 μήνες στα Κέντρα Γρί-
πης και Εντεροϊών της Π.Ο.Υ., στο Εργαστήριο Υγιεινής του Πανεπιστημίου Λυών και στο τμήμα Ιολογίας του 
Ινστιτούτου Παστέρ των Παρισίων. Από το 1967 μέχρι το 1970 υπηρέτησε ως Διευθυντής των Εργαστηρίων 
Ιών, Ερυθράς, Ιλαράς και CMV του Ινστιτούτου R. Koch του Δ. Βερολίνου και από το 1970 ως διευθυντής 
της ομάδας εργαστηρίων ιολογικής διαγνωστικής  με τον τίτλο του Ανωτέρου Επιστημονικού Συμβούλου της 
Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Υγιεινής. 

Από το 1976-1979 υπηρέτησε ως Διευθυντής του τομέα Ιολογίας στο Ινστιτούτο Υγιεινής, Ύδατος, Αέρος 
και Εδάφους (Ινστιτούτο Wasser-Boden-Lufthygiene) της Ομοσπονδιακής Υπηρεσίας Υγιεινής με τον τίτλο του 
ισόβιου Διευθυντή.

Το 1979 εξελέγη και στη συνέχεια διορίστηκε Τακτικός Καθηγητής της Μικροβιολογίας της Ιατρικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων, αναλαμβάνοντας ταυτόχρονα τη διεύθυνση του Πανεπιστημιακού Μικροβιολο-
γικού Εργαστηρίου της Ιατρικής Σχολής και του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου, θέσεις τις οποίες κατείχε μέχρι 
τον Απρίλιο του 1999, οπότε και συνταξιοδοτήθηκε και ασκούσε ελεύθερο επάγγελμα στην Πρέβεζα. 

Κατά την περίοδο 1979 μέχρι σήμερα ο Αντωνιάδης εξελέγη αναπληρωτής Πρόεδρος του Ιατρικού Τμήματος 
και κατ’ επανάληψη Διευθυντής του Λειτουργικού-Κλινικοεργαστηριακού Τομέα της Ιατρικής Σχολής του Πα-
νεπιστημίου Ιωαννίνων και του Εργαστηριακού Τομέα του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ιωαννίνων. 
Επίσης διετέλεσε Πρόεδρος ή μέλος πολλών επιστημονικών επιτροπών και συμβουλίων.  

Ήταν τακτικό μέλος του Ανωτάτου Επιστημονικού Συμβουλίου του Υπουργείου Υγείας, Πρόνοιας και 
Κοινωνικών Ασφαλίσεων, καθώς και της Κεντρικής Επιτροπής Ενδονοσοκομειακών Λοιμώξεων του ιδίου 
Υπουργείου. Επίσης, ήταν συντονιστής της Επιδημιολογίας του Κέντρου Ελέγχου Ειδικών Λοιμώξεων του 
ιδίου Υπουργείου. 

Ο Αντωνιάδης είχε πολλές επιστημονικές εργασίες, διαλέξεις, εισηγήσεις, ανακοινώσεις σε ελληνικά, ξενό-
γλωσσα και διεθνή συνέδρια και επιστημονικές δημοσιεύσεις σε ελληνικά και ξενόγλωσσα ιατρικά επιστημονικά 
περιοδικά. 


