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Η ΤΡΙΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, καθηγητης τοξικολογίας, ιατρικη σχολή, παν. κρητης (επιβλεπων) 

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, επικ. καθηγητής α νατομιας-ιςτολογιας, ιατρική σχολή, παν. κρητης 

ΤΖΑΤΖΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, λέκτορα ς τοξικολογίας, ιατρική σχολή, παν. κρητης

Η ΕΠΤΑΜΕΛΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗ

ΚΟΥΤΣΟΛΕΛΟΣ ΑΘΑΝΑΣΙΟΣ, καθηγητής ανόργα νη ς χη μ εία ς, τ μ ή μ α  χη μεία ς, παν. κρητης 

ΡΙΖΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ, καθηγητής φ υςικοχημειας, τ μ ή μ α  χη μ εία ς, παν. κρητης 

ΤΖΑΝΑΚΑΚΗΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, καθηγητής α να τομιας-ιςτολογιας, ιατρική σχολή, παν. κρητης 

ΤΣΑΤΣΑΚΗΣ ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ, καθηγητής τοξικολογίας, ιατρική σχολή, παν. κρητης 

ΤΣΑΚΑΛΩΦ ΑΝΔΡΕΑΣ, επικ. καθηγητής ιατρικής χη μεία ς, ιατρική σχολή, παν. θεςςαλιας 

ΖΑΦΕΙΡΟΠΟΥΛΟΣ ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ, επικ. καθηγητής α νατομιας-ιςτολογιας, ιατρική σχολή, παν. κρητης 

ΤΖΑΤΖΑΡΑΚΗΣ ΕΜΜΑΝΟΥΗΛ, λέκτορα ς τοξικολογίας, ιατρική σχολή, παν. κρητης



στους γονείς μου

Παναγιώτη Καββαλάκη & 

Αλκμήνη Τσίγκου-Καββαλάκη

στα αδέρφια μου

Γιώργο Καββαλάκη &

Μαρία Καββαλάκη



«Και τώρα θα στολίσω με το κατάλληλο εγκώμιο τους σπαγειρικούς ιατρούς. Αυτοί δεν είναι 
νωχελικοί ούτε υπερόπτες δεν φορούν μεταξωτά και δεν επιδεικνύουν τα δαχτυλίδια τους ή το 

αργυρό εγχειρίδιο να κρέμεται από τη ζώνη τους, αλλά βρίσκουν τη χαρά στα εργαστήριά τους,
μοχθώντας μέρα-νύχτα πλάι στα καμίνια τους.»

Παράκελσος, 1493-1541

Σημείωση: Σπαγειρικούς ιατρούς είχε ονομάσει ο Παράκελσος τους αλχημιστές, 
από τις λέξεις σπάζω και εγείρω, που σημαίνουν διαλύω και συνθέτω.
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ΠΡΟΛΟΓΟΣ

Η εκπόνηση της παρούσας διδακτορικής διατριβής πραγματοποιήθηκε στο 
Εργαστήριο Τοξικολογίας & Εγκληματολογικής Χημείας, της Ιατρικής Σχολής, του 
Πανεπιστημίου Κρήτης κατά την χρονική περίοδο 2010-2014.

Ενώ ο πρόλογος είναι η πρώτη σελίδα της διδακτορικής διατριβής, είμαι 
σίγουρος ότι για τους περισσότερους υποψήφιους διδάκτορες είναι η τελευταία σελίδα 
που γράφουν. Ωστόσο κατά τη διάρκεια της συγγραφής του διδακτορικού σκεφτόμουν 
συχνά το περιεχόμενο αυτής της σελίδας, αφού μέσω αυτής ταξίδεψα πίσω στα 
τελευταία χρόνια που πέρασα στο Εργαστήριο Τοξικολογίας & Εγκληματολογικής 
Χημείας. Νοιώθω τυχερός που κατά τη διάρκεια της διατριβής μου ευτύχησα να έχω 
δίπλα μου καταξιωμένους καθηγητές που με υπομονή και κατανόηση, πνεύμα 
αλληλεγγύης και πραγματική διάθεση προσφοράς, μου προσέφεραν ανεκτίμητη 
βοήθεια μέσα από τη θαυμαστή επιστημονική τους κατάρτιση και την πολύχρονη 
εμπειρία τους.

Ο πρώτος άνθρωπος που ευχαριστώ θερμά είναι ο επιβλέπων καθηγητής κ. 
Τσατσάκης Αριστείδης και οι λόγοι είναι πολλοί. Καταρχάς μου έδωσε την ευκαιρία να 
ασχοληθώ με την έρευνα από τη πρώτη στιγμή που μπήκα στο Εργαστήριο 
Τοξικολογίας το 2008. Υπό την επιστημονική επίβλεψη, την υλική και ηθική υποστήριξη 
του πραγματοποίησα αρχικά την προπτυχιακή μου μελέτη και μετέπειτα την 
διδακτορική μου διατριβή.

Εξίσου θερμές ευχαριστίες θα ήθελα να εκφράσω και στον λέκτορα 
Τοξικολογίας κ. Τζατζαράκη Μανώλη, τόσο ως μέλος της συμβουλευτικής επιτροπής 
όσο και για το γεγονός ότι παρακολούθησε την εργασία από την αρχή μέχρι και την 
ολοκλήρωσή της προσφέροντας τις πολύτιμες συμβουλές του σε κάθε βήμα της 
διατριβής. Του οφείλω μεγάλη ευγνωμοσύνη για την πολύπλευρη, ουσιαστική και 
αποτελεσματική επιστημονική του καθοδήγηση και αρωγή.

Δε θα παραλείψω βεβαίως να ευχαριστήσω και τα λοιπά μέλη της 
συμβουλευτικής αλλά και επταμελούς εξεταστικής επιτροπής, κ. Τσακάλωφ Ανδρέα, κ. 
Ρίζο Απόστολο, κ. Ζαφειρόπουλο Αλέξανδρο, κ. Κουτσολέλο Αθανάσιο και κ. Τζανακάκη 
Γεώργιο γιατί όλοι μαζί και ο καθένας χωριστά με το δικό του τρόπο συνέβαλαν στην 
επίτευξη του επιδιωκόμενου αποτελέσματος.

Νοιώθω επίσης την υποχρέωση να ευχαριστήσω όλους αυτούς που με 
οποιοδήποτε τρόπο συνέβαλαν στην ολοκλήρωση αυτής της προσπάθειας και 
στάθηκαν δίπλα μου σε κάθε δύσκολη στιγμή. Ευχαριστώ, τους Δρ. Αθανάσιο 
Αλεγκάκη, Δρ. Πολυχρόνη Στιβακτάκη αλλά και τον υποψήφιο διδάκτορα κ. Γεώργιο 
Μαραυγάκη για τη στενή συνεργασία που είχαμε όλο αυτό το διάστημα. Ευχαριστώ τον 
κ. Στάγκο Δημήτριο, Λέκτορα Φυσιολογίας Ζωϊκών Οργανισμών για την πολύτιμη
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βοήθειά του. Επίσης ευχαριστώ όλο το διοικητικό και επιστημονικό προσωπικό του 
Εργαστηρίου Τοξικολογίας & Εγκληματολογικής Χημείας της Ιατρική Σχολής, Π.Κ. για τη 
στήριξη του και την ευχάριστη ατμόσφαιρα εργασίας που μου προσέφερε αυτά τα 
χρόνια.

Ένα μεγάλο ευχαριστώ οφείλω και στην Δρ. Μαρία Τουτουδάκη που αν και 
έφυγε νωρίς από κοντά μας, οι συμβουλές και η σκέψη της συνέχισαν και θα 
συνεχίζουν να είναι μαζί μου.

Τέλος, ευχαριστώ την υποψήφια διδάκτωρ και σύντροφό μου Άννα 
Μπαριωτάκη για το κουράγιο και την ηθική στήριξη, όλους τους φίλους αλλά και την 
οικογένεια μου για την ποικολόμορφη βοήθεια και συμπαράστασή τους όλα αυτά τα 
χρόνια των σπουδών μου. Χωρίς την παρουσία, την υποστήριξη και την ανεκτικότητά 
τους δε θα ήταν δυνατή η υλοποίηση της διδακτορικής μου διατριβής.

Ηράκλειο, Ιούνιος 2014
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ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

Διεύθυνση κατοικίας:

Μόνιμη Διεύθυνση:

Τηλέφωνο:
Κινητό τηλέφωνο: 
Email:

Αρετούσας 23 (Παρ. Λεωφ. Πανεπιστημίου)
Τ.Κ. 71500, Ηράκλειο 
Γ. Κωσταρίδη 7, Ιξιά - Ιαλυσός 
Τ.Κ. 85101, Ρόδος
+30-2810-543-553, +30-2241-093-845 
+30-6938-814-704
mkavvalakis@med.uoc.gr. mkavvalakis@gmail.com

ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ
2010-σήμερα Διδακτορική Διατριβή

Ιατρική Σχολή, Πανεπιστήμιο Κρήτης 

2004-2009 Πτυχίο Χημείας
Τμήμα Χημείας, Σχολή Θετικών & Τεχνολογικών Επιστημών, Παν. Κρήτης

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
2013-σήμερα

2012-σήμερα

2010- 2013

2009- σήμερα

2008

Εκπαιδευτής
Ε.Ε.Σ. ΚΕΠΑΝΣΗ, Τμήμα Αισθητικών, Ηράκλειο 
(Χημεία-Κοσμετολογία Ι & ΙΙ)

Εκπαιδευτής
Ι.Ι.Ε.Κ. ΜΟΡΦΗ, Τμήμα Τεχνικού Φαρμάκων Καλλυντικών & Παρεμφερών 
Προϊόντων -  Βοηθών Φαρμακείου, Ηράκλειο
(Αναλυτική Χημεία Ι & ΙΙ, Μέθοδοι Ελέγχου Φαρμάκων, Έλεγχος Ποιότητας 
Φαρμάκων)
Ι.Ι.Ε.Κ. ΜΟΡΦΗ, Τμήμα Τεχνικού Περιποίησης Κόμης (Κομμωτής), Ηράκλειο 
(Τεχνολογία Υλικών)

Καθηγητής Χημείας
Φροντιστηριακός Οργανισμός «Κοραής», Ηράκλειο
(Χημεία Α' και Β' Λυκείου Γενικής Παιδείας, Χημεία Β' και Γ' Λυκείου Θετικής 
Κατ.)

Ερευνητής -  Χημικός (Αναλυτής)
Εργαστήριο Τοξικολογίας & Εγκληματολογικής Χημείας, Ιατρική Σχολή, 
Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο
Χημικός (Αναλυτής) -  (στα πλαίσια της Πρακτικής Άσκησης)
Εργαστήριο Ιατροδικαστικών Επιστημών ΠΑΓΝΗ, Ηράκλειο

ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΑ ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ
8 Οκτ 2013 " Course in the fundamentals, applications and instrumentation of Ion

Chromatography - High Pressure Ion Chromatography - Capillary Ion

5

mailto:mkavvalakis@med.uoc.gr
mailto:mkavvalakis@gmail.com


28 Νοε 2012

3-7 Σεπτ 2012 
15-16 Οκτ 2011

18-22 Οκτ 2010 
3-4 Φεβ 2010

Chromatography" Thermo-Fisher Scientific/Dionex, Ηράκλειο, Ελλάδα 
Εκπαίδευση στη λειτουργία συστήματος υγρής χρωματογραφίας- 
φασματομετρίας μάζας του Οίκου Shimadzu, Ν. Αστεριάδης Α.Ε., 
Αθήνα
EUROTOX Advance Toxicology Course, Πόρτο, Πορτογαλία 

Επιμορφωτικό σεμινάριο: «Υγρή Χρωματογραφία Συζευγμένη με 
Φασματομετρία Μάζας (LC-MS)» Ένωση Ελλήνων Χημικών, ΠΤ Κρήτης, 
Χανιά
EUROTOX Basic Toxicology Course, Ηράκλειο, Ελλάδα

Training course: "Operation of Shimadzu TOX.I.S. Drugs Analyzer in
Urine"

ΣΥΝΕΔΡΙΑ
4-11 Μαΐ  2014 
26-27 Απρ 2014

9-11 Δεκ 2013 

15-19 Σεπτ 2013 

1-4 Σεπ 2013

5-12 Μαΐ  2013 
17-20 Ιουν 2012

6-12 Μαΐ  2012 

5-12 Μαΐ  2011 

19-23 Ιουλ 2010

3-9 Μαΐ  2010

4-6 Δεκ 2009

10-11 Οκτ 2008

5-8 Οκτ 2008

5 International Conference Bionanotox 2014, Ηράκλειο, Ελλάδα 

7ο Συνέδριο Τοξικολογίας & Ιατροδικαστικών Επιστημών, Λάρισα, 
Ελλάδα
11th International Society for the Prevention of Tobacco Induced 
Diseases Conference, Αθήνα, Ελλάδα
8th International Conferernce "IMA 2013-Instrumental Methods of 
Analysis-Modern Trends and Applications", Θεσσαλονίκη, Ελλάδα 
49th Congress of the European Societies of Toxicology (Eurotox 2013), 
Ιντερλάκεν, Ελβετία
4th International Conference Bionanotox 2013, Ηράκλειο, Ελλάδα 

48th Congress of the European Societies of Toxicology (Eurotox 2012), 
Στοκχόλμη, Σουηδία
3rd Russian-Hellenic Symposium with International Participation and 
Young Scientist's School (Bionanotox 2012), Ηράκλειο, Ελλάδα 
2nd Russian-Hellenic Symposium with International Participation and 
Young Scientist's School (Bionanotox 2011), Ηράκλειο, Ελλάδα 
XII International Congress of Toxicology (IUTOX 2010), Βαρκελώνη, 
Ισπανία
1st Russian-Hellenic Symposium with International Participation and 
Young Scientist's School (Bionanotox 2010), Ηράκλειο, Ελλάδα 
6ο Πανελλήνιο Συνέδριο Ιατροδικαστικής & Τοξικολογίας, Καλαμάτα, 
Ελλάδα
1ο Πανελλήνιο Συμπόσιο Ερευνητικής Δερματολογίας, Ηράκλειο, 
Ελλάδα
45th Congress of the European Societes of Toxicology (Eurotox 2008), 
Ρόδος, Ελλάδα
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ΔΙΑΚΡΙΣΕΙΣ -  ΒΡΑΒΕΙΑ
Poster Award Από την ΕΕΤ και την οργανωτική επιτροπή του 45ου Ευρωπαϊκού Συνεδρείου 

Τοξικολογίας (Eurotox 2008) για την εργασία:
"Concentration of dialkylphosphate metabolites of organophosphates pesticides 
in pregnant women's urine in the island of Crete."

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
>  Μέλος της μη κυβερνητικής οργάνωσης «Πανεπιστήμιο των Ορέων», από το 2011.
>  Μέλος της «Ελληνικής Εταιρείας Τοξικολογίας», από το 2011.
>  Μέλος της «Ένωσης Ελλήνων Χημικών», από το 2010.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ-ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ 

ΔΙΑΤΡΙΒΕΣ
Διπλωματική εργασία Άριστα
«Ανάπτυξη αναλυτικών μεθόδων φασματομετρίας μάζας για τον προσδιορισμό πυρεθροειδών 
και νεονικοτινοειδών φυτοφαρμάκων σε δείγματα πειραματόζωων και εφαρμογή αυτών για την 
βιοπαρακολούθηση της έκθεσης σε αγροτικό και ειδικό πληθυσμό.»
Εργαστήριο Τοξικολογίας & Εγκληματολογικής Χημείας, Ηράκλειο 
Εποπτεύων Καθηγητής: Αρ. Τσατσάκης, Υπεύθυνος Καθηγητής: Απ. Ρίζος

Πρακτική άσκηση Άριστα
«Ανίχνευση και ποσοτικός προσδιορισμός μη ειδικών μεταβολιτών οργανοφωσφορικών 
φυτοφαρμάκων σε ούρα έγκυων γυναικών»
Πανεπ. Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ), Μονάδα Τοξικολογίας, Ηράκλειο, 2008 
Επιβλέπων Καθηγητής: Αρ. Τσατσάκης, Υπεύθυνος Καθηγητής: Χαρ. Κατερινόπουλος

ΆΡΘΡΑ ΣΕ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΡΙΤΩΝ
1. Tzatzarakis M.N., Barbounis E.G., Kavvalakis M.P., Vakonaki E., Renieri E., Vardavas A., 

Tsatsakis A.M., "Rapid method for the simultaneous determination of DDTs and PCBs in hair 
of children by headspace solid phase microextraction and gas chromatography-mass 
spectrometry (HSSPME/GC-MS)" Drug Testing & Analysis (2014), 6 Suppl. 1, p.85-92.

2. Belivanis S., Tzatzarakis M.N., Vakonaki E., Kovatsi L., Mantsi M., Alegakis A., Kavvalakis M., 
Vynias D., Tsatsakis A.M., "Buprenorphine and nor-buprenorphine levels in head hair 
samples from former heroin users under suboxone treatment" Drug Testing & Analysis 
(2014), 6 Suppl. 1, p.93-100.

3. Kavvalakis M.P., Tzatzarakis M.N., Alegakis A.K., Tsakalof A.K., Tsatsakis A.M. 
"Development and application of GC-MS method for monitoring of long-term exposure to 
cypermethrin" Drug Testing & Analysis (2014), 6 Suppl. 1, p.9-16.

4. Koutroulakis D., Sifakis S., Tzatzarakis M.N., Alegakis A.K., Theodoropoulou E., Kavvalakis 
M.P., Kappou D., Tsatsakis A.M. "Dialkyl phosphates in amniotic fluid as a biomarker of fetal
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exposure to organophosphates in Crete, Greece; association with fetal growth." Reprod 
Toxicol. (2014) Mar 29; 46C: 98-105.

5. Misailidi M., Tzatzarakis M.N., Kavvalakis M.P., Koutedakis Y., Tsatsakis A.M., Flouris A.D., 
"Instruments to assess secondhand smoke exposure in large cohorts: the Smoke Scales" 
PLOS ONE (2014) Jan 21; 9 (1), e85809.

6. Kavvalakis M.P., Tzatzarakis M.N., Theodoropoulou E., Barbounis M., Tsakalof A., Tsatsakis 
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Περίληψη

Στη συγκεκριμένη διδακτορική διατριβή αναπτύχθηκαν και επικυρώθηκαν 

νέες αναλυτικές μέθοδοι με σκοπό τον προσδιορισμό των μεταβολιτών και των 

μητρικών ουσιών δύο νέων κατηγοριών φυτοφαρμάκων σε διάφορα βιολογικά 

δείγματα και μελετήθηκε in-vivo η τοξικότητά τους. Πιο συγκεκριμένα, επιλέχθηκαν 

τα φυτοφαρμάκα cypermethrin και imidacloprid τα οποία αποτελούν δύο κύριες 

αντιπροσωπευτικές χημικές δομές των πυρεθροειδών και νεονικοτινοειδών, 

αντίστοιχα. Οι αναλυτικοί μέθοδοι που αναπτύχθηκαν εφαρμόστηκαν τόσο σε 

δείγματα πειραματοζώων που ήταν επιβαρυμένα για μεγάλο χρονικό διάστημα σε 

υποτοξικές δόσεις, όσο και για τη βιοπαρακολούθηση της έκθεσης σε αγροτικό και 

μη πληθυσμό.

Τα πυρεθροεϊδή και τα νεονικοτινοειδή είναι δύο ομάδες φυτοφαρμάκων 

που αποτελούν ίσως τις πλέον διαδεδομένες φυτοπροστατευτικές ομάδες ουσιών 

με ευρεία και εκτεταμένη χρήση τα τελευταία χρόνια. Το ενδιαφέρον για τις 

συγκεκριμένες ομάδες ολοένα και αυξάνεται εξαιτίας του γεγονότος ότι αποτελούν 

τους αντικαταστάτες των έως πρότινος χρησιμοποιούμενων οργανοφωσφορικών 

και καρβαμιδικών φυτοφαρμάκων στις καλλιέργειες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον 

αποτελεί η διερεύνηση της επιβάρυνσης από τις νέες αυτές ομάδες 

φυτοφαρμάκων, στο πληθυσμό της Κρήτης (μίγμα αστικού και αγροτικού 

πληθυσμού). Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό του πληθυσμού αυτού που ασχολείται 

επαγγελματικά αλλά και ερασιτεχνικά με καλλιέργειες. Επίσης, η πυκνότητα των 

καλλιεργήσιμων περιοχών είναι αρκετά μεγάλη και συχνά εντοπίζονται δίπλα σε 

κατοικίες και οικισμούς, με συνέπεια την πολλαπλάσια επικινδυνότητα και 

επιβάρυνση σε φυτοπροστατευτικές ουσίες. Ολοένα αυξάνονται οι αναφορές 

περιστατικών οξείας ή χρόνιας τοξίκωσης από τις παραπάνω ομάδες 

φυτοφαρμάκων στην διεθνή βιβλιογραφία και κλιμακώνεται η ανησυχία της 

διεθνής επιστημονικής κοινότητας για τις επιδράσεις των ουσιών αυτών στην υγεία 

του πληθυσμού κάτι που αποτέλεσε εναύσματα για την παρούσα διατριβή.

20



Το φυτοφάρμακο cypermethrin είναι ένα συνθετικό πυρεθροειδές που 

χρησιμοποιείται ευρύτατα τόσο για οικιακή όσο και αγροτική χρήση. Η μοριακή 

δομή του είναι αντίστοιχη αυτής της φυσικής πυρεθρίνης. Πρόκειται για ουσία 

σχετικά χαμηλής τοξικότητας για ^ ν  άνθρωπο, η οποία όμως είναι νευροτοξική 

όταν έλθει σε επαφή με τα έντομα αναστέλλοντας τη δράση της αντλίας νατρίου- 

καλίου στην επιφάνεια των νευρικών κυττάρων. Γενικά, τα πυρεθροειδή 

μεταβολίζονται ταχύτατα στον οργανισμό και συνεπώς οι συγκεντρώσεις τους στην 

αιματική κυκλοφορία είναι πολύ μικρότερες από ότι των μεταβολιτών τους στα 

ούρα. Οι ειδικοί μεταβολίτες για το cypermethrin είναι τα cis- και trans-3-(2,2- 

dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylic acids (cis- και trans-Cl2CA) και 

ο μη ειδικός μεταβολίτης 3-phenoxybenzoic acid (3-PBA), ο οποίος είναι κοινός για 

τουλάχιστον δέκα διαφορετικά πυρεθροειδή.

Τα νεονικοτινοειδή είναι επίσης μια ομάδα συνθετικών φυτοφαρμάκων με 

εντομοκτόνο δράση και έχουν βρει εφαρμογή κυρίως στη γεωργία, τις τελευταίες 

τρεις δεκαετίες. Κύριος αντιπρόσωπος των ουσιών αυτών είναι το imidacloprid, ο 

μεταβολισμός του οποίου οδηγεί σε σχηματισμό του μη ειδικού μεταβολίτη 6- 

chloronicotinic acid (6-ClNA). Παρά την περιορισμένη βιβλιογραφική αναφορά σε 

περιστατικά έκθεσης σε αυτές τις ουσίες, αποδεικνύεται ότι η τοξικότητα των 

νεονικοτινοειδών είναι ένα ζήτημα που πρέπει να εξεταστεί.

Πυρεθροειδή και νεονικοτινοειδή φυτοφάρμακα χρησιμοποιούνται σε 

μεγάλο ποσοστό σε θερμοκηπιακές καλλιέργειες (ντομάτα, αγγούρι, μαρούλι κτλ) 

αλλά και σε αυτές τις ελιάς και της αμπέλου. Καλλιέργειες που είναι ευρέως 

απαντούμενες στο νησί της Κρήτης. Εκτός από την χρήση αυτών των ουσιών για 

αγροτικές δραστηριότητες σε ποσοστό 78%, ένα 10% των ουσιών βρίσκουν 

εφαρμογή για οικιακή χρήση. Η ευρεία χρήση των φυτοφαρμάκων σε συνδυασμό 

με την πολλές φορές αλόγιστη και μη ακολουθούμενη τους κανονισμούς εφαρμογή 

των ουσιών, προσθέτουν επιπλέον παράγοντες στην επιβάρυνση του ανθρώπινου 

οργανισμού από τα φυτοφάρμακα αυτά.

Πραγματοποιήθηκαν in-vivo πειράματα μελέτης της υποτοξικής δράσης των 

εν λόγω φυτοφαρμάκων. Χρησιμοποιήθηκαν πειραματόζωα (κουνέλια) ίδιου φύλου
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και ίδιας ηλικίας. Μελετήθηκαν τα επίπεδα των παραπάνω φυτοφαρμάκων και των 

αντίστοιχων μεταβολιτών τους σε βιολογικά δείγματα πειραματόζωων (τρίχες, 

ούρα, αίμα), τα οποία είχαν επιβαρυνθεί per os με συγκεκριμένες δοσολογίες. Οι 

συγκεντρώσεις αυτές υπολογίστηκαν έτσι ώστε να αντιπροσωπεύουν το 1/15 και 

1/30 της LD5o (lethal dose) όπου αυτή ήταν διαθέσιμη, για τις συγκεκριμένες ουσίες 

για χρονικό διάστημα περίπου 6 μηνών. Κατά τη διάρκεια των πειραμάτων 

συλλέχθηκαν βιολογικά δείγματα (πραγματοποιήθηκαν δειγματοληψίες στην αρχή 

του πειράματος και στο τέλος κάθε διμήνου χορήγησης), ώστε να μελετηθεί, όσον 

αφορά τα δείγματα ούρων, ο μεταβολισμός των υπό ανίχνευση ουσιών, αλλά και η 

πιθανή εναπόθεση τους στην τρίχα (μητρικής ουσίας και μεταβολιτών) για τον 

προσδιορισμό της επιβάρυνσης του οργανισμού σε βάθος χρόνου.

Αναπτύχθηκαν πρότυπες μέθοδοι ανάλυσης των μητρικών ουσιών 

(cypermethrin και imidacloprid) και των μεταβολιτών τους χρησιμοποιώντας 

τεχνικές χρωματογραφίας συζευγμένες με φασματομετρία μάζας. Οι αναλυτικές 

μέθοδοι αναπτύχθηκαν και επικυρώθηκαν με τον υπολογισμό διάφορων 

αναλυτικών παραμέτρων (γραμμικότητα, ανάκτηση, ακρίβεια, ορθότητα, όρια 

ανίχνεσης -  LOD, όρια ποσοτικοποίησης -  LOQ). Επιπλέον, τα αναλυτικά 

αποτελέσματα σχετίστηκαν με παραμέτρους που επηρεάζουν την εναπόθεση (π.χ. 

χορηγούμενη δόση, χρόνος έκθεσης).

Συνοπτικά, για την ανίχνευση του φυτοφαρμάκου imidacloprid και του 

μεταβολίτη του, 6-ClNA, αναπτύχθηκε μέθοδος ανίχνευσης με σύστημα υγρής 

χρωματογραφίας-φασματομετρίας μάζας (LC-MS). Τα όρια ανίχνευσης για τα 

δείγματα τριχών που αναλύθηκαν ήταν 0.02 ng/mg για το imidacloprid και 0.01 

ng/mg για το 6-ClNA, ενώ για τα δείγματα ούρων που αναλύθηκαν ήταν 0.002 μg/ml 

για το imidacloprid και 0.008 μg/ml για το 6-ClNA. Ο χρόνος έκλουσης του 

imidacloprid ήταν 11.13 min και 12.46 min για το 6-ClNA. Η γραμμικότητα των 

πρότυπων διαλυμάτων αλλά και των φορτισμένων δειγμάτων ήταν ικανοποιητική 

τόσο για το πρωτόκολλο των δειγμάτων τρίχας όσο και για αυτό των ούρων (>0.99). 

Η μέση ανάκτηση για το imidacloprid ήταν 97.13% (n=9) και 91.42% (n=9) για το 6- 

ClNA για τα δείγματα τριχών, ενώ για τα δείγματα των ούρων οι αντίστοιχες
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ανακτήσεις ήταν 96.11% (n=9) και 103.44% (n=9). Η ακρίβεια της μεθόδου 

(accuracy) ήταν >98.71% για το imidacloprid και >100.25% για το 6-ClNA για το 

πρωτόκολλο της τρίχας και >98.93% για το imidacloprid και >97.82% για το 6-ClNA 

για το πρωτόκολλο των ούρων. Οι αντίστοιχες τιμές της ακρίβειας (precision) 

κυμαίνονταν <12.43% για όλες τις περιπτώσεις.

Στα δείγματα τριχών των πειραματόζωων που αναλύθηκαν διαπιστώθηκαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές στις ανιχνευόμενες συγκεντρώσεις ανάμεσα στις 

ομάδες των ζώων (control, χαμηλή δόση, υψηλή δόση) για το διάστημα 0 έως 6 

μηνών έκθεσης για το imidacloprid (p<0.001) αλλά όχι και για το 6-ClNA (p=0.571). 

Οι συγκεντρώσεις του imidacloprid στα δείγματα τριχών για την ομάδα ελέγχου 

(control) κυμαίνονταν από 0.62 έως 1.61 ng/mg, για την ομάδα της χαμηλής δόσης 

από 0.99 έως 41.91 ng/mg και για την ομάδα της υψηλής δόσης από 0.26 έως 58.87 

ng/mg. Οι αντίστοιχες συγκεντρώσεις του 6-ClNA στα δείγματα τριχών για την 

ομάδα ελέγχου (control) ήταν <LOD σε όλη τη διάρκεια του πειράματος, για την 

ομάδα της χαμηλής δόσης κυμαίνονταν από <LOD έως 0.21 ng/mg και για την 

ομάδα της υψηλής δόσης από <LOD έως 2.88 ng/mg.

Τα δείγματα ούρων των πειραματόζωων που αναλύθηκαν έδωσαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των ομάδων έκθεσης για το διάστημα 0 

έως 6 μήνες έκθεσης τόσο για το imidacloprid (p=0.008), όσο και για το 6-ClNA 

(p=0.032). Οι συγκεντρώσεις του imidacloprid και του 6-ClNA στα δείγματα ούρων 

για την ομάδα ελέγχου (control) ήταν <LOD σε όλη τη διάρκεια του πειράματος. Για 

την ομάδα της χαμηλής δόσης οι συγκεντρώσεις του imidacloprid κυμαίνονταν από 

<LOD έως 125.02 μg/ml και για την ομάδα της υψηλής δόσης από <LOD έως 343.17 

μg/ml. Οι αντίστοιχες συγκεντρώσεις του 6-ClNA στα δείγματα τριχών για την ομάδα 

της χαμηλής δόσης κυμαίνονταν από <LOD έως 1.29 μg/ml και για την ομάδα της 

υψηλής δόσης από <LOD έως 4.25 μg/ml. Συμπερασματικά, τα αποτελέσματα 

υπέδειξαν ως καταλληλότερο βιοδείκτη έκθεσης για το imidacloprid την ίδια τη 

μητρική ουσία σε δείγματα τριχών συγκριτικά με τους μεταβολίτες της. Επιπλέον, τα 

δείγματα τριχών μπορούν να προσφέρουν μια σε βάθος χρόνου και ανάλογη της 

δόσης εικόνα επιβάρυνσης.
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Επιπλέον, για την ανίχνευση των μεταβολιτών του φυτοφαρμάκου 

cypermethrin, cis-Cl2CA, trans-Cl2CA και 3-PBA, αναπτύχθηκε μέθοδος ανίχνευσης 

με σύστημα αέριας χρωματογραφίας-φασματομετρίας μάζας (GC-MS). Τα όρια 

ανίχνευσης για τα δείγματα τριχών που αναλύθηκαν ήταν 4.0 pg/mg για το cis- 

Cl2CA, 3.9 pg/mg για το trans-Cl2CA και 1.0 pg/mg για το 3-PBA, ενώ για τα δείγματα 

ούρων που αναλύθηκαν ήταν 1.4 ng/ml για το cis-Cl2CA, 0.8 ng/ml για το trans-Cl2CA 

και 0.3 ng/ml για το 3-PBA. Η γραμμικότητα των πρότυπων διαλυμάτων αλλά και 

των φορτισμένων δειγμάτων ήταν ικανοποιητική τόσο για το πρωτόκολλο των 

δειγμάτων τρίχας όσο και για αυτό των ούρων (>0.99). Η μέση ανάκτηση για το cis- 

Cl2CA ήταν 84.8% (n=8), για το trans-Cl2CA 87.2% (n=8) και για το 3-PBA ήταν 96.4% 

(n=8) για τα δείγματα τριχών, ενώ για τα δείγματα των ούρων οι αντίστοιχες 

ανακτήσεις ήταν 102.1% (n=3), 111.2% (n=3) και 87.1% (n=3). Η ακρίβεια της 

μεθόδου (accuracy) υπολογίστηκε >91.8% για το cis-Cl2CA, >96.7% για το trans-Cl2CA 

και >90.5% για το 3-PBA για το πρωτόκολλο της τρίχας και >89.2% για το cis-Cl2CA, 

>71.6% για το trans-Cl2CA και >86.0% για το 3-PBA για το πρωτόκολλο των ούρων. 

Οι αντίστοιχες τιμές της ακρίβειας (precision) κυμαίνονταν <13.6% για όλες τις 

περιπτώσεις.

Τα δείγματα τριχών των πειραματόζωων που αναλύθηκαν έδωσαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές ανάμεσα στις ομάδες των ζώων (control, χαμηλή 

δόση, υψηλή δόση) για το διάστημα 0 έως 4 μήνες έκθεσης για όλους τους 

μεταβολίτες, cis-Cl2CA (p=0.009), trans-Cl2CA (p=0.003), 3-PBA (p=0.012). Οι 

συγκεντρώσεις του cis-Cl2 CA στα δείγματα τριχών για την ομάδα ελέγχου (control) 

κυμαίνονταν από <LOD έως 112.6 pg/mg, για την ομάδα της χαμηλής δόσης από 

<LOD έως 1022.0 pg/mg και για την ομάδα της υψηλής δόσης από <LOD έως 5361.4 

pg/mg. Οι αντίστοιχες συγκεντρώσεις του trans-Cl2CA στα δείγματα τριχών για την 

ομάδα ελέγχου (control) κυμαίνονταν από <LOD έως 112.0 pg/mg, για την ομάδα 

της χαμηλής δόσης από <LOD έως 1367.0 pg/mg και για την ομάδα της υψηλής 

δόσης από <LOD έως 5448.2 pg/mg. Τέλος για το 3-PBA οι συγκεντρώσεις στα 

δείγματα τριχών για την ομάδα ελέγχου (control) κυμαίνονταν από 16.5 έως 42.8 

pg/mg, για την ομάδα της χαμηλής δόσης από <LOD έως 146.7 pg/mg και για την
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ομάδα της υψηλής δόσης από <LOD έως 659.9 pg/mg. Τα αποτελέσματα που 

προέκυψαν από την ανάλυση των τριχών των πειραματόζωων έδειξαν αύξηση των 

επιπέδων όλων των μεταβολιτών με τη πάροδο του χρόνου και η αύξηση αυτή ήταν 

ανάλογη της χορηγούμενης δόσης.

Οι συγκεντρώσεις όλων των μεταβολιτών στα δείγματα ούρων για την 

ομάδα ελέγχου (control) ήταν <LOD για όλη τη διάρκεια του πειράματος. Για την 

ομάδα της χαμηλής δόσης οι συγκεντρώσεις για το cis-Cl2CA από <LOD έως 1365.6 

ng/ml και για την ομάδα της υψηλής δόσης από <LOD έως 5396.9 ng/ml. Οι 

αντίστοιχες συγκεντρώσεις του trans-Cl2 CA στα δείγματα τριχών για την ομάδα της 

χαμηλής δόσης κυμαίνονταν από <LOD έως 2311.4 ng/ml και για την ομάδα της 

υψηλής δόσης από <LOD έως 7453.9 ng/ml. Τέλος για το 3-PBA οι συγκεντρώσεις 

στα δείγματα τριχών για την ομάδα της χαμηλής δόσης κυμαίνονταν από <LOD έως 

813.1 ng/ml και για την ομάδα της υψηλής δόσης από <LOD έως 2072.8 ng/ml.

Επιπλέον, μελετήθηκαν και για τα δύο φυτοφάρμακα οι δείκτες οξειδωτικού 

στρες (oxidative stress), (TBARS, protein carbonyls, TAC), αλλά και ο έλεγχος της 

γενοτοξικότητας αυτών. Συνοπτικά, από αυτές τις μελέτες προέκυψε ότι το 

cypermethrin δεν επηρεάζει κάποιον από τους δείκτες του oxidative stress στις 

χορηγούμενες δόσεις. Αντίθετα, το imidacloprid επηρεάζει το oxidative stress, αφού 

παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική διαφορά (p<0.05) στα επίπεδα των TBARS και 

για τις δύο ομάδες χορήγησης. Επιπλέον για την αξιολόγηση της γενοτοξικής 

δράσης των δύο υποτοξικών δόσεων χορήγησης, χρησιμοποιήθηκε η μέθοδος 

Cytokinesis Block Micronuclei (CBMN). Έγινε καταμέτρηση των μικροπυρήνων μετά 

την έκθεση των πειραματόζωων για παρατεταμένο χρονικό διάστημα, ωστόσο οι 

διαφορές που παρατηρήθηκαν ήταν μόνο μεταξύ της ομάδας ελέγχου (control) και 

των εκτεθειμένων πειραματοζώων, χωρίς η διαφορά μεταξύ των δύο εκτεθειμένων 

ομάδων να είναι στατιστικά σημαντική (p>0.05).

Η πληθυσμιακή μελέτη επικεντρώθηκε στην μελέτη επιβάρυνσης διάφορων 

πληθυσμιακών ομάδων της ευρύτερης περιοχής της Κρήτης, οι οποίες είναι είτε 

επιβαρυμένες από φυτοφάρμακα λόγω επαγγέλματος (αγροτικός πληθυσμός, 

ψεκαστές-εφαρμοστές κτλ), είτε γενικός πληθυσμός (χωρίς επαγγελματική έκθεση

25



σε αυτά). Ο επαγγελματικά εκτεθειμένος πληθυσμός περιελάμβανε άτομα 

διάφορων ηλικιών που κατοικούν σε αγροτικές περιοχές της Κρήτης και είτε έχουν 

άμεση ενασχόληση με αγροτικές καλλιέργειες είτε λόγω της παρακείμενης 

διαμονής τους σε αγροτικές δραστηριότητες (θερμοκήπια, ανοικτές καλλιέργειες 

κτλ) ενδέχεται να έχουν παρατεταμένη και χρόνια έκθεση σε φυτοπροστατευτικές 

ουσίες. Ο μη επαγγελματικά εκτεθειμένος πληθυσμός περιελάμβανε άτομα 

διαφόρων ηλικιών που κατοικούν σε αστικές περιοχές και δεν υπάρχει κάποια 

γνωστή πηγή έκθεσης σε φυτοπροστατευτικές ουσίες. Συλλέχθηκαν δείγματα 

τριχών από κάθε συμμετέχοντα στη μελέτη και παράλληλα συμπληρώθηκε 

κατάλληλο ερωτηματολόγιο, όπου καταγράφηκαν βασικά κοινωνικοοικονομικά και 

κλινικά στοιχεία, πιθανή έκθεση σε φυτοφάρμακα, διατροφικές συνήθειες, όπως 

επίσης χρόνια προβλήματα υγείας. Η δειγματοληψία τριχών, έγινε από το τριχωτό 

της κεφαλής, όσο το δυνατό κοντύτερα στο δέρμα, λίγο πίσω από την κορυφή της 

κεφαλής. Συνολικά συλλέχθηκαν 58 δείγματα τριχών, 32 από κατοίκους αγροτικών 

περιοχών της Κρήτης και 26 δείγματα από κάτοικους αστικής περιοχής της Κρήτης. 

Η μέση ηλικία των κατοίκων της αστικής ήταν τα 35 έτη, ενώ το 50% των κατοίκων 

της αγροτικής περιοχής ήταν ηλικίας μεγαλύτερης των 50 ετών. Το 38.5% των 

κατοίκων της αστικής περιοχής ήταν άνδρες, ενώ το αντίστοιχο ποσοστό για τους 

κατοίκους της αγροτικής περιοχής ήταν 21.9%. Η ανάλυση πραγματοποιήθηκε σε 

όλο το διαθέσιμο της μήκος της τρίχας ώστε να μελετηθεί η επιβάρυνση από τις 

μελετώμενες ουσίες σε βάθος χρόνου. Από την ανάλυση των δειγμάτων 

παρατηρήθηκαν ανιχνεύσιμα επίπεδα του imidacloprid μόνο για τους κατοίκους της 

αγροτικής περιοχής. Ωστόσο, καμία στατιστικά σημαντική διαφορά δεν 

παρατηρήθηκε εξετάζοντας την πληθυσμιακή ομάδα αυτή ανά φύλο ή ανά ηλικία. 

Το ποσοστό ανίχνευσης του imidacloprid για τους κατοίκους της αγροτικής περιοχής 

ήταν αρκετά υψηλό (65.6%), κάτι που βάση των ερωτηματολογίων που 

απαντήθηκαν μπορεί να αποδοθεί στον διαφορετικό τρόπο ζωής αλλά και την 

ενασχόληση αυτών με αγροτικές δραστηριότητες ή και την εγγύτητα της κατοικίας 

του με αγροτικές δραστηριότητες.
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Τα πρωτόκολλα που αναπτύχθηκαν κατά τη παρούσα διδακτορική διατριβή 

μπορούν να εφαρμοστούν με επιτυχία με σκοπό την εκτίμηση κινδύνου ή την 

βιοπαρακολούθηση στις συγκεκριμένες φυτοπροστατευτικές ουσίες και την πιθανή 

συσχέτιση με προβλήματα υγείας ή άλλες ανεπιθύμητες παρενέργειες. Επίσης τα 

πρωτόκολλα αυτά είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν για την διερεύνηση 

περιστατικών οξείας δηλητηρίασης με σκοπό την εκτίμηση της κλινικής εικόνας του 

ασθενούς. Και στις δύο περιπτώσεις, η σπουδαιότητα της δυνατότητας μέτρησης 

των προαναφερθέντων ουσιών σε δείγματα τριχών μπορεί να αποβεί χρήσιμη και 

να προσφέρει σπουδαίες πληροφορίες για την παρελθοντική ή/και χρόνια έκθεση 

στα φυτοφάρμακα αυτά. Η δυνατότητα αυτή δεν ήταν μέχρι στιγμής εφικτή μιας και 

δεν υπήρχαν ανάλογα πρωτόκολλα διαθέσιμα στη βιβλιογραφία.
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Abstract

Aim of this study was to develop and validate new analytical methods for the 

detection and quantification of parent and metabolite compounds of cypermethrin 

and imidacloprid pesticides in various biological samples. Also their toxicity was 

investigated in-vivo. Pyrethroids and neonicotinoids are two classes of pesticides 

widely and extensively used the last decades. The interest concerning these 

substances is growing, since they are used as replacement for the organophosphorus 

and carbamates pesticides. Of a great concern is also the biomonitoring of 

population to these chemicals, especially for occupationally exposed individuals who 

are exposed longer and in higher levels. Cretan population consists of a mixture of 

rural and urban residents, while many individuals dealing with agricultural activities 

as amateurs. Furthermore, the residence of cretan population is offen near 

agricultural facilities such as open fields and green houses. This results multiple risk 

and burden to the aforementioned pesticides. In literature even increasing reports of 

acute or chronic toxicity cases of these substances can be found. The escalating 

concerns of the international scientific community on the effects of these substances 

on populations, gave rise to this study.

Cypermethrin is a synthetic pyrethroid pesticide used for both domestic and 

agricultural applications. Its chemical structure is relative to the natural pyrethrin. It 

is supposed to be relatively low toxic for human and other mammals, while acts as 

neurotoxin when contact with insects. The specific metabolites for cypermethrin are 

cis- and irons-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane-1-carboxylic acids (cis- 

and trans-Cl2CA) and the non-specific metabolite 3-phenoxybenzoic acid (3-PBA), 

which is common for at least ten different pyrethroids. Neonicotinoids are also a 

group of synthetic pesticides with insecticidal act that found a lot of application 

mainly in agriculture, the last three decades. Imidacloprid is one of the most 

common neonicotinoid, which is metabolized to the non-specific 6-chloronicotinic 

acid (6-ClNA). Although limited references can be found concerning neonicotinoids, 

it is proven that the toxicity of these pesticides must be examined.
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In-vivo experiments were executed on rabbits. Laboratory animals of same 

gender and age were used and were exposed orally with sub-acute dosages of the 

aforementioned pesticides. The administrated levels were calculated in order to 

represent the 1/15 and 1/30 of the LD50 (lethal dose) when it was possible. Duration 

of the experiment was about 6 months. During experiment, samplings of biological 

samples (urine, hair, blood) were executed (before beginning the administration and 

after completing two months).

Analytical methods for the detection of the parent compound and the 

metabolites were developed, using techniques of chromatography and mass 

spectrometry. The developed methods were validated by calculating several 

analytical parameters (linearity, recovery, precision, accuracy, limits of detection- 

LOD, limits of quantification-LOQ). Furthermore, the results were compared with 

contamination parameters (administrative dosage, duration of exposure).

Briefly, for the detection of imidacloprid and its metabolite 6-ClNA, an 

analytical method using liquid chromatography-mass spectrometry was developed. 

Limit of detection for imidacloprid was 0.02 ng/mg and 0.01 ng/mg for 6-ClNA in hair 

samples, while in urine samples the corresponding values were 0.002 μg/ml for 

imidacloprid and 0.008 μg/ml for 6-ClNA. Satisfactory chromatographic separation 

was achieved with retention time for imidacloprid 11.13 min and 12.46 min for 6- 

ClNA. Linearity of both standard solutions and spiked samples was more than 

satisfactory for both hair and urine developed methods (>0.99). Mean recovery for 

imidacloprid was calculated to be 97.13% (n=9) and 91.42% (n=9) for 6-ClNA in hair 

samples, while in urine samples the corresponding values were 96.11% (n=9) and 

103.44% (n=9). The method accuracy was >98.71% for imidacloprid and >100.25% 

for 6-ClNA in hair samples method and >98.93% for imidacloprid and >97.82% for 6- 

ClNA in urine samples method. The corresponding precision values were fluctuated 

<12.43%.

Results of the analysis of in-vivo hair samples indicated statistically important 

differences in the detected levels between the different treatment groups (control, 

low dose, high dose) for imidacloprid (P<0.001) but not for 6-ClNA (p=0.571). Found
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levels of imidacloprid in hair samples of control group were ranged from 0.62 to 1.61 

ng/mg, for low dose group from 0.99 to 41.91 ng/mg and for high dose from 0.26 to 

58.87 ng/mg. The corresponding concentrations of 6-ClNA in urine samples of 

control group were <LOD during the experiment, for low dose group found levels 

were ranged from <LOD to 0.21 ng/mg and for high dose group from <LOD to 2.88 

ng/mg.

Results regarding urine samples of exposed rabbits indicated statistical 

important differences between the different treatment groups for both imidacloprid 

(p=0.008) and 6-ClNA (p=0.032). Levels of imidacloprid and 6-ClNA in urine samples 

of control group were <LOD during the administration period. For low dose group 

found concentration of imidacloprid were ranged from <LOD to 125.02 μg/ml and for 

high dose group from <LOD to 343.17 μg/ml. Found values for 6-ClNA were from 

<LOD to 1.29 μg/ml and from <LOD to 4.25 μg/ml for low and high dose groups, 

respectively. Compared to 6-ClNA, the parent compound was indicated as more 

suitable biomarker of exposure to the pesticide imidacloprid for both urine and hair 

samples.

Moreover, for the detection of the cypermethrin metabolites, cis-Cl2CA, 

trans-Cl2CA και 3-PBA, an analytical method using gas chromatography-mass 

spectrometry (GC-MS) was validated and used. The limits of detection achieved for 

hair samples were 4.0 pg/mg for cis-Cl2CA, 3.9 pg/mg for trans-Cl2CA and 1.0 pg/mg 

for 3-PBA, while for urine samples the corresponding limits were 1.4 ng/ml for cis- 

Cl2CA, 0.8 ng/ml for trans-Cl2CA and 0.3 ng/ml for 3-PBA. Linearity was good for 

standard solutions and spiked samples in the investigated ranges (>0.99). Mean 

recovery for cis-Cl2CA was 84.8% (n=8), for trans-Cl2CA 87.2% (n=8) and for 3-PBA 

was 96.4% (n=8) for hair samples, while for urine samples the corresponding 

recoveries were 102.1% (n=3), 111.2% (n=3) and 87.1% (n=3). Accuracy was 

estimated to be >91.8% for cis-Cl2CA, >96.7% for trans-Cl2CA and >90.5% for 3-PBA 

for hair samples method and >89.2% for cis-Cl2CA, >71.6% for trans-Cl2CA and 

>86.0% for 3-PBA for urine samples method. The corresponding precision values 

were fluctuated <13.6%.
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Results concerning hair samples of laboratory animals indicated statistically 

significant differences between the different treatment groups (control, low dose, 

high dose) for cis-Cl2CA (p=0.009), trans-Cl2CA (p=0.003) and 3-PBA (p=0.012). Found 

concentrations of cis-Cl2CA in hair samples of control group were ranged from <LOD 

to 112.6 pg/mg, for low dose group from <LOD to 1022.0 pg/mg and for high dose 

group from <LOD to 5361.4 pg/mg. The corresponding values for trans-Cl2CA in hair 

samples of control group were from <LOD to 112.0 pg/mg, for low dose group from 

<LOD to 1367.0 pg/mg and for high dose group from <LOD to 5448.2 pg/mg. Finally 

for 3-PBA found levels were ranged from 16.5 to 42.8 pg/mg for control group, from 

<LOD to 146.7 pg/mg for low dose group and from <LOD to 659.9 pg/mg for high 

dose group.

Levels of all cypermethrin metabolites in urine samples of control group were 

<LOD during the experiment. For low dose group levels of cis-Cl2CA were ranged 

from <LOD to 1365.6 ng/ml and for high dose group from <LOD to 5396.9 ng/ml. The 

corresponding values for trans-Cl2CA were from <LOD to 2311.4 ng/ml and from 

<LOD to 7453.9 ng/ml. Finally for 3-PBA found levels in urine samples of low dose 

group were ranged from <LOD to 813.1 ng/ml and for high dose group from <LOD to 

2072.8 ng/ml.

Additionally, the influence of cypermethrin and imidacloprid in oxidative 

stress was investigated in-vivo by measuring TBARS, protein carbonyls, TAC levels in 

blood samples from exposed rabbits. Moreover the genotoxicity effects of 

imidacloprid in the administrated dosages were examined in-vivo. Briefly, results 

indicated that cypermethrin does not affect any oxidative stress biomarker in the 

administrated dosages. On the other hand, imidacloprid influences oxidative stress, 

since a significantly difference (p<0.05) in TBARS levels between exposed and control 

groups was observed. For the estimation of the genotoxic effects of the pesticide 

imidacloprid a Cytokinesis Block Micronuclei (CBMN) method was applied. Results 

indicated statistically significant differences between exposed and control group.

The population study focused on different population groups in the wider 

region of Cretem, which is a mixture of exposed (rural population, sprayers-
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applicators) and general population (without occupational exposure to pesticides). 

Hair samples were collected from each participant and filled alongside appropriate 

questionnaire, which recorded basic socio-economic and clinical evidence, potential 

exposure to pesticides, dietary habits, as well as chronic health problems. Head hair 

samples were collected from the scalp, as close to the skin. In total, 58 hair samples 

were collected, of which 32 from residents of rural areas of Crete and 26 samples 

from urban areas of Crete. Average age of participants of urban areas was 35 years, 

while 50% of the residents of the rural area were older than 50 years. 38.5% of 

residents of the urban area were males, while the rate for residents of the rural area 

was 21.9%. The analysis was performed on all the available length of the hair in 

order to study the burden of the studied substances over time. From the analysis of 

the samples observed detectable levels of imidacloprid only for residents of the rural 

area. However, no statistically significant difference was observed by examining the 

population group by gender or age. The detection rate of imidacloprid for residents 

of the rural area was quite high (65.6%), which is based on the questionnaires 

answered can be attributed to the different lifestyle but also engage them with 

agricultural activities or the proximity of his residence in rural activities.

The protocols developed in this thesis can be applied successfully to estimate 

risk or biomonitoring in specific plant protection substances and their possible 

association with health problems or other adverse side effects. Also these protocols 

can be used to investigate incidents of acute poisoning in order to assess the clinical 

picture of the patient. In both cases, the importance of measurability of the above 

substances in hair samples can be useful and provide important information for the 

past and/or chronic exposure to these pesticides. Such an evaluation was not yet 

possible due to the non-existence of those protocols sofar.
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ΕΙΣΑΓΩΓΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ Ι. Φ υτοπροστατευτικές ουσίες
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1.1. Παράσιτα και μέθοδοι ελέγχου

Ξεκινώντας με τον ορισμό των παράσιτων των καλλιεργειών (ή 

φυτοπαράσιτα) καλούνται τα αίτια των ασθενειών, είτε ζωικοί εχθροί είτε ζιζάνια, 

που με την δράση τους πάνω στα καλλιεργούμενα φυτά μειώνουν την ποσότητα ή 

υποβαθμίζουν την ποιότητα της γεωργικής παραγωγής. Φυτοπροστατευτικό προϊόν 

(γεωργικό φάρμακο ή φυτοφάρμακο) καλείται κάθε χημική ουσία ή μίγμα ουσιών 

που χρησιμοποιείται για την προστασία των καλλιεργούμενων φυτών από τα 

παράσιτα ή για τη τροποποίηση της βλάστησης των φυτών με σκοπό τη βελτίωση 

της φυτικής παραγωγής. Είναι γνωστό ότι πολλά από τα φυτοφάρμακα 

χαρακτηρίζονται ως ισχυρά δηλητήρια τα οποία περικλείουν κινδύνους τόσο για τον 

άνθρωπο όσο και τους υπόλοιπους οργανισμούς στο περιβάλλον. Ωστόσο, η ανάγκη 

της καταπολέμησης κάθε είδους παρασίτου και η βελτίωση της γεωργικής 

παραγωγής, καθιστά τη χρήση των φυτοφαρμάκων ως απαραίτητη ενέργεια για την 

προστασία και βελτίωση της, με απαραίτητη όμως προϋπόθεση το κόστος της 

καταπολέμησης και/ή προστασίας να μην υπερβαίνει το κέρδος της.

Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις φυτοπαράσιτων, στις οποίες η απώλεια 

παραγωγής είναι μεγάλη αν δεν γίνει καταπολέμηση. Σε παγκόσμιο επίπεδο τα 

παράσιτα καταστρέφουν έως και 35% της παραγωγής στο χωράφι και έως και 15% 

των αποθηκευμένων προϊόντων. Στις αναπτυσσόμενες χώρες του τρίτου κόσμου τα 

έντομα καταστρέφουν έως και το 27,5% της συνολικής παραγωγής. Στις 

αναπτυγμένες χώρες τα ποσοστά αυτά ενδέχεται να είναι μικρότερα σε κάποιες 

περιπτώσεις, ενώ σε άλλες δεν διαφέρουν. Κάποια παραδείγματα χαρακτηριστικών 

περιπτώσεων που χρίζουν έγκαιρης και αποτελεσματικής καταπολέμησης είναι 

αυτά της πατάτας και της μηλιάς. Ο δορυφόρος της πατάτας (Leptinotarsa 

decemlineata) μπορεί να καταστρέψει το 30 με 50% της παραγωγής (Weber 2013), 

ενώ η καρπόκαψα της μηλιάς (Carpocapsa pomonella) έως και το 100% σε 

περίπτωση μη έγκαιρης καταπολέμησης (Harrison and Hoover 2012). 

Συμπερασματικά λοιπόν, σε πολλές περιπτώσεις η καταπολέμηση των παρασίτων
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θα πρέπει να είναι συμφέρουσα συγκριτικά με το μέγεθος της παραγωγής που αυτά 

θα καταστρέψουν αν δεν καταπολεμηθούν.

Η μέθοδος αντιμετώπισης των φυτοπαράσιτων φυσικά δεν είναι πάντα 

απαραίτητη με τη χρήση των φυτοπροστατευτικών ουσιών. Η επιλογή της 

καταλληλότερης και οικονομικότερης μεθόδου ή συνδυασμός μεθόδων 

καταπολέμησης μπορεί να γίνει ανάμεσα σε διάφορες μεθόδους που έχουν 

αναπτυχθεί και βελτιστοποιηθεί με σκοπό την ανάπτυξη της γεωργικής παραγωγής. 

Μεταξύ των κυριότερων μεθόδων καταπολέμησης φυτοπαράσιτων, είναι η χρήση 

ανθεκτικών ποικιλιών, η αφαίρεση ή καταστροφή με μηχανικά μέσα ζιζανίων ή 

μεγάλων εντόμων, η εφαρμογή γενετικών μεθόδων, η βιολογική καταπολέμηση, η 

χρήση φερομόνων, η χρήση γενετικά τροποποιημένων οργανισμών (genetically 

modified organisms, GMOs) και φυσικά η χρήση φυτοπροστατευτικών προϊόντων.

Ανάλογα με την περίπτωση της καταπολέμησης υπάρχουν πάντοτε 

δυνατότητες εφαρμογής κάποιων από τις μεθόδους που προαναφέρθηκαν. Όλες οι 

μέθοδοι έχουν πλεονεκτήματα, αλλά και περιορισμούς. Έτσι, πάντα πρέπει να 

επιλέγεται η πιο κατάλληλη ή ο πιο κατάλληλος συνδυασμός μεθόδων ανάλογα με 

την ποικιλία ειδών και το επίπεδο προσβολής, τον επιθυμητό χρόνο δράσης, το 

επιδιωκόμενο αποτέλεσμα (επιτρεπόμενο επίπεδο ζημιάς), τους κινδύνους για τον 

άνθρωπο και το περιβάλλον και φυσικά το κόστος. Η επιλογή συνδυασμού μεθόδων 

εφαρμόζεται αρκετές φορές, επειδή σε πάρα πολλές περιπτώσεις είναι αναγκαία η 

εφαρμογή περισσότερων από μία, ώστε αυτές να αλληλοσυμπληρώνονται. Με 

αφορμή αυτή την ανάγκη, αναπτύχθηκαν αρχικά η μεθοδολογία της 

Ολοκληρωμένης Καταπολέμησης (Integrated Control) και αργότερα η μεθοδολογία 

της Ολοκληρωμένης Αντιμετώπισης ή Διαχείρισης των Φυτοπαράσιτων (Integrated 

Pest Management, IPM). Συνοπτικά και με βάση τα σημερινά δεδομένα της 

φυτοπροστασίας, οι δυνατότητες των άλλων μεθόδων καταπολέμησης, εκτός από 

την εφαρμογή φυτοπροστατευτικών ουσιών, είναι σχετικά περιορισμένες (Penish et 

al. 2014). Έτσι η χρήση φυτοφαρμάκων είναι στις περισσότερες περιπτώσεις 

αναπόφευκτη. Ενώ λοιπόν θα πρέπει να καταβάλλεται συνεχής και εντατική 

προσπάθεια ανάπτυξης των εναλλακτικών μεθόδων, η συνεχιζόμενη χρήση των
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φυτοφαρμάκων θα πρέπει να γίνεται με ιδιαίτερη προσοχή για αποφυγή των 

κινδύνων που αυτά περικλείουν.

I.2. Φυτοπροστατευτικές ουσίες (Φυτοφάρμακα)

Τα φυτοφάρμακα αναπτύχθηκαν τα τελευταία εβδομήντα περίπου χρόνια. 

Το 1942 ο Ελβετός Muller ανακαλύπτει το DDT (Dichlorodiphenyltrichloroethane) 

(Smith 2001), ενώ το 1946 τα εργαστήρια της εταιρίας φαρμάκων Bayer® 

κατασκευάζουν το παραθείο. Τα πρώτα χρόνια της ανακάλυψης τους, η συμβολή 

τους στην προστασία της γεωργικής παραγωγής, γέννησε πολλές ελπίδες για τη 

λύση του προβλήματος της παροχής τροφής που αντιμετώπιζε η ανθρωπότητα με 

την αύξηση του πληθυσμού.

Ταυτόχρονα η προσφορά τους ήταν μεγάλη και στην προστασία της 

δημόσιας υγείας με την καταπολέμηση ενοχλητικών εντόμων, που μεταφέρουν 

διάφορες ασθένειες στον άνθρωπο και άνοιξαν νέους ορίζοντες στη βελτίωση της 

ποιότητας της ανθρώπινης ζωής. Έτσι, τα φυτοφάρμακα αντιμετωπίζονται από 

όλους μόνο από τη θετική τους πλευρά και οι βιομηχανίες φαρμάκων 

συναγωνίζονται μεταξύ τους για την παραγωγή νέων φυτοφαρμάκων με 

μεγαλύτερη δράση. Σχεδόν παράλληλα όμως άρχισαν να διατυπώνονται οι πρώτες 

ανησυχίες για τις επιδράσεις τους, αφού σε ορισμένους τόπους εξαφανίζονται 

ομάδες φυτών και ζώων, ενώ επιστήμονες ανακαλύπτουν και δημοσιεύουν 

αποτελέσματα ερευνών με τις οποίες διαπιστώνονται βλάβες στην υγεία του 

ανθρώπου. Μερικά από τα πρώτα φυτοφάρμακα αποσύρονται από την κυκλοφορία 

στις σύγχρονες χώρες, εξακολουθούν όμως να κυκλοφορούν σε άλλες. Οι ανησυχίες 

όμως για την αλόγιστη χρήση των φυτοφαρμάκων, πλέον μεγαλώνουν, 

διαπιστώνοντας καθημερινά τις αρνητικές τους επιπτώσεις στην υγεία και το 

περιβάλλον, χωρίς να παραβλέπουν βέβαια τη χρησιμότητά τους στη σύγχρονη 

γεωργία, η οποία χωρίς τη δράση λιπασμάτων και φυτοφαρμάκων δε θα είχε αυτό 

το μεγάλο ρυθμό ανάπτυξης.

Σήμερα, όλοι πλέον αναγνωρίζουν ότι τα φυτοφάρμακα κατέχουν ένα 

σημαντικό μερίδιο στην αλλοίωση του φυσικού περιβάλλοντος και γίνεται
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προσπάθεια ώστε να παρθούν μέτρα για την καλύτερη αξιοποίησή τους, 

ελαχιστοποιώντας τις αρνητικές τους συνέπειες και σταματώντας την υποβάθμιση 

του περιβάλλοντος, της ποιότητας ζωής του ανθρώπου αλλά και της πανίδας. 

Μάλιστα υπάρχει μια στροφή των παραγωγών στη βιολογική γεωργία και των 

καταναλωτών στα προϊόντα αυτής. Είναι ίσως μια λύση στο πρόβλημα των 

φυτοφαρμάκων που απαιτεί όμως τη συνεργασία και την υποστήριξη του κράτους 

με τους αγρότες.

Η χρήση των φυτοφαρμάκων στη σύγχρονη γεωργία, με τις σημερινές 

συνθήκες και με ορισμένες προϋποθέσεις είναι αναγκαία για την αγροτική 

παραγωγή. Τα φυτοφάρμακα όταν χρησιμοποιούνται στη σωστή αναλογία και με 

την καθοδήγηση ειδικών επιστημόνων, συμβάλλουν στην αύξηση της αγροτικής 

παραγωγής και στη βελτίωση της ποιότητας των αγροτικών προϊόντων, αφού 

καταστρέφουν τους βλαβερούς οργανισμούς που εμποδίζουν την ανάπτυξη των 

φυτών ή τους μικροοργανισμούς που μολύνουν τα προϊόντα και καταστρέφουν 

πολλές φορές ολόκληρη την παραγωγή. Η χρήση τους εξοικονομεί χρόνο, αφού 

χωρίς αυτά οι γεωργοί θα έπρεπε να δουλεύουν στις καλλιέργειές τους πολύ 

περισσότερο, και μάλιστα με αρκετά μικρότερη απόδοση. Επίσης, για να 

καταπολεμηθούν οι διάφορες ασθένειες χωρίς τα φυτοφάρμακα θα απαιτούνταν 

περισσότερη και πιο κοπιαστική δουλειά από κάθε αγρότη. Με τη χρήση τους οι 

αγροτικές δραστηριότητες γίνονται λιγότερο κουραστικές, ενώ δε χρειάζονται 

πολλά εργατικά χέρια για την επίτευξη μεγάλου αριθμού παραγωγής.

Ακόμα τα φυτοφάρμακα σε ορισμένες περιπτώσεις μπορούν να 

καθυστερήσουν ή να κάνουν πιο γρήγορη την αγροτική παραγωγή, ανάλογα με τις 

ανάγκες του παραγωγού, έτσι ώστε να μπορεί να προλάβει τις δυσμενείς για την 

παραγωγή του καιρικές συνθήκες.

I.2.i. Κατηγοριοποίηση τω ν  φυτοπροστατευτικώ ν ουσιών

Τα φυτοφάρμακα ανάλογα με τον στόχο τους μπορούν να 

κατηγοριοποιηθούν σε εντομοκτόνα, ακαρεοκτόνα, τρωκτικοκτόνα, μυκητοκτόνα,
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αλγοκτόνα, ζιζανιοκτόνα, βακτηριοκτόνα, μαλακιοκτόνα, νηματωδοκτόνα ή ιοκτόνα. 

Επίσης, ανάλογα με την κατηγορία που ανήκουν οι χημικές δομές τους μπορεί να 

κατηγοριοποιηθούν ως οργανοχλωριωμένοι υδρογονάνθρακες, οργανοφωσφορικοί 

εστέρες, καρβαμιδικά, πυρεθροεϊδή ή νεονικοτινοειδή (Azmi and Nasqvi 2011).

Ι.2.ΐ.α. Οργανοχλωριωμένοι υδρογονάνθρακες

Οι οργανοχλωριωμένοι υδρογονάνθρακες (ή οργανοχλωριωμένα 

φυτοφάρμακα) είναι ενώσεις στις οποίες τα άτομα άνθρακα είναι ενωμένα με 

άτομα χλωρίου. Όπως αναφέρθηκε και νωρίτερα, η σύνθεση του DDT από τον 

Muller, θεωρείται σταθμός στην ιστορία των φυτοφαρμάκων (Smith 2001). Το DDT 

και οι συγγενείς ενώσεις που κυκλοφόρησαν είχαν καλές εντομοκτόνες και 

ακαρεοκτόνες ιδιότητες, με πλεονεκτήματα την εύκολη σχετικά σύνθεση και το 

ευρύ φάσμα δράσης. Μειονεκτήματα τους ήταν η ανάπτυξη ανθεκτικότητας στα 

έντομα, η συγκέντρωση τους στο λιπώδη ιστό των θηλαστικών και η συσσώρευσή 

τους στο περιβάλλον. Εξ' αιτίας των τελευταίων ιδιοτήτων τους, από τα 4 κύρια 

εντομοκτόνα της ομάδας αυτής - DDT, DDD, methoxychlor και perthane - τα δύο 

πρώτα έχουν παντελώς απαγορευθεί από κάθε χρήση, ενώ τα δύο τελευταία έχουν 

πολύ μικρή εφαρμογή σε ορισμένες χώρες. Δύο επίσης σημαντικά χλωριωμένα 

ακαρεοκτόνα είναι το chlorobenzilate, το οποίο απαγορεύθηκε πρόσφατα στην 

Ελλάδα και δεν χρησιμοποιείται παρά σε λίγες άλλες χώρες μόνο κατά των ακάρεων 

Eriophyidae στα εσπεριδοειδή κάτω από αυστηρά ελεγχόμενες συνθήκες 

εφαρμογής (εξ' αιτίας καρκινογένεσης και στείρωσης που προκαλεί στα άρρενα, και 

το dicofol, το οποίο περιέχει σημαντική ποσότητα DDT λόγω του τρόπου 

παρασκευής του. Έτσι υποχρεώθηκαν οι παρασκευαστικοί οίκοι να βελτιώσουν τη 

μέθοδο βιομηχανικής παραγωγής του. Περίληψη του φάσματος δράσης του dicofol 

θα δοθεί παρακάτω.

Εκτός από το DDT και τις συγγενείς ενώσεις, στην κατηγορία των 

οργανοχλωριωμένων ανήκουν και τα παράγωγα του βενζολίου. Τα σπουδαιότερα 

παράγωγα του βενζολίου με εντομοκτόνο δράση είναι το HCH (hexachloro- 

cyclohexane) που είναι εντομοκτόνο στομάχου και επαφής και κυκλοφορεί στην
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Ελλάδα σαν lindane (γ-ισομερές) για απολύμανση σπόρων και εφαρμογές στο 

έδαφος, σε 40 περίπου σκευάσματα και έχει χαρακτηριστεί ως το καλύτερο 

εντομοκτόνο, και η πενταχλωροφαινόλη που χρησιμοποιείται ως συντηρητικό 

ξύλου.

Επίσης στα οργανοχλωριωμένα ανήκουν και τα κυκλοδιένια, γνωστά και σαν 

οργανοχλωριωμένα διένια. Μια σημαντική ομάδα εντομοκτόνων με μεγάλη 

επιτυχία εναντίον των εντόμων εδάφους (chlordane, heptachlor, aldrin και dieldrin). 

Όμως λόγω της μεγάλης χημικής τους σταθερότητας απαγορεύθηκαν. Από την 

ομάδα αυτή χρησιμοποιείται μόνο το εντομοκτόνο endosulfan (στομάχου και 

επαφής) εναντίον αφίδων, θριπών, κολεοπτέρων, κοφτοσκούληκων, εντόμων του 

βαμβακιού, προνυμφών φυλλώματος, ακάρεων, μυζητικών ημιπτέρων, 

βλαστορρυκτών, αλευρωδών, λειμάκων και ψυλλών, τερμιτών, σε εσπεριδοειδή, 

φυλλοβόλα, φυτά βόσκησης, σιτηρά, καλλωπιστικά, ρύζι, ψυχανθή.

Γενικά, τα οργανοχλωριωμένα, αν και χρησιμοποιούνται στην καταπολέμηση 

αρθρόποδων για πολλές δεκαετίες ο ακριβής τρόπος δράσης τους παραμένει 

άγνωστος. Το DDT φαίνεται ότι παρεμβαίνει στην αξονική μετάδοση των νευρικών 

παλμών. Τα κυκλοδιένια ίσως δρουν με παρέμβαση στην απελευθέρωση 

ακετυχολίνης από τα προσυναπτικά κυστίδια που βρίσκεται. Πάντως ο ακριβής 

βιοχημικός μηχανισμός που παράγει αυτό το αποτέλεσμα δεν είναι στην 

πραγματικότητα γνωστός σε καμία από τις δύο περιπτώσεις. Πρόσφατες μελέτες 

έχουν δείξει ότι ποικίλες ΑΤΡ-άσες παρεμποδίζονται από διάφορους τύπους 

οργανοχλωριωμένων, αλλά και πάλι η συσχέτιση της παρεμπόδισης προς τον 

ακριβή τρόπο δράσης τους σαν δηλητήριο του νευρικού συστήματος είναι ασαφής.

Ι.2.ϊ.β. Οργανοφωσφορικοί εστέρες

Η κατηγορία των οργανοφωσφορικών εστέρων (ή οργανοφωσφορικά 

φυτοφάρμακα) περιλαμβάνει εντομοκτόνα που είναι κυρίως, εστέρες, αμίδια ή 

ανυδρίτες του φωσφορικού ή φωσφονικού οξέος (Chambers et al. 2001). Στην 

ομάδα αυτή ανήκουν μερικές από τις πιο δηλητηριώδεις ουσίες που
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χρησιμοποιούνται στη φυτοπροστασία. Πρωτοπόρος στην ανακάλυψη των 

οργανοφωσφορικών ήταν ο Γερμανός Schrader στη διάρκεια του Β' Παγκόσμιου 

Πολέμου. Το 1944 ανακάλυψε το parathion που χρησιμοποιείται ακόμα σήμερα σε 

πολύ μεγάλες ποσότητες. Αργότερα η έρευνα για την ανακάλυψη άλλων 

οργανοφωσφορικών ενώσεων με εντομοκτόνο και ακαρεοκτόνο δράση 

συνεχίσθηκε στις ΗΠΑ, την Ευρώπη και την Ιαπωνία. Έτσι, σήμερα η ομάδα αυτή 

περιλαμβάνει το μεγαλύτερο ίσως αριθμό εντομοκτόνων που χρησιμοποιούνται στη 

γεωργία.

Οι οργανοφωσφορικές ενώσεις είναι τοξικές στα έντομα και τα υπόλοιπα 

ζώα επειδή δεσμεύουν ή παρεμποδίζουν την δράση ενζύμων ζωτικής σημασίας για 

το νευρικό σύστημα, των χολινεστερασών. Στο νευρικό σύστημα των σπονδυλωτών 

και των εντόμων, στα σημεία που τελειώνει το ένα νευρικό κύτταρο και αρχίζει το 

επόμενο δηλαδή στις συνάψεις, παρεμβάλλεται το συναπτικό χάσμα. Για να 

περάσει το νευρικό ερέθισμα από το ένα κύτταρο στο άλλο πρέπει να περάσει το 

συναπτικό χάσμα. Αυτό πραγματοποιείται με την παρέμβαση χημικής ουσίας, που 

στα έντομα και τα θερμόαιμα είναι συνήθως η ακετυλοχολίνη. Όταν το μήνυμα 

φθάσει στο τέλος ενός κυττάρου απελευθερώνεται μια πολύ μικρή ποσότητα 

ακετυλοχολίνης από τα κυστίδια κομβίων του νευρικού κυττάρου στα οποία αυτή 

περιέχεται, και γεφυρώνει το χάσμα. Μετά τη μεταβίβαση του ερεθίσματος η 

ακετυλοχολίνη υδρολύεται αμέσως με τη δράση του ενζύμου χολινεστεράση 

γνωστού και σαν ακετυλοχολινεστεράση και έτσι η σύναψη αποφορτίζεται και 

υπάρχει η δυνατότητα μετάδοσης του επόμενου μηνύματος. Αυτού του είδους οι 

αντιδράσεις είναι στιγμιαίες (διαρκούν για κλάσμα μόνο του δευτερολέπτου), και 

συμβαίνουν συνεχώς κάτω από φυσιολογικές συνθήκες. Όταν όμως στη νευρική 

σύναψη φθάσει ένα οργανοφωσφορικό φυτοφάρμακο, αυτό προσκολλάται 

σταθερά πάνω στη χολινεστεράση, και έτσι την εμποδίζει την υδρολύση της 

ακετυλοχολίνης. Αυτό καταλήγει σε συσσώρευση ακετυλοχολίνης στις συνάψεις, με 

συνέπεια τη διακοπή της μεταφοράς μηνυμάτων και την αχρήστευση του νευρικού 

συστήματος. Το τελικό αποτέλεσμα είναι ο θάνατος στα θηλαστικά από παράλυση
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του αναπνευστικού συστήματος και στα έντομα από παράλυση του νευρικού τους 

κέντρου.

Τα επιμέρους οργανοφωσφορικά εντομοκτόνα είναι δυνατό να διακριθούν 

σε ομάδες ανάλογα με τη χημική τους συγγένεια. Οι κυριότερες ομάδες είναι οι 

εξής:

α. Μη θειούχες ενώσεις του φωσφορικού ή φωσφονικού οξέος (π.χ. dichlorvos, 

trichlorfon, phosphamidon, tetrachlorvinphos).

β. Θειολο- και θειο- ενώσεις του φωσφορικού ή φωσφονικού οξέος (π.χ. parathion 

και parathion methyl, bromophos, diazinon, chlorpyrifos και chlorpyrifos methyl). 

γ. Εστέρες του διθειοφωσφορικού ή διθειοφωσφονικού οξέος (π.χ. thiometon, 

trithion, phorate, disulfoton, malathion, azinphos ethyl και methyl, phosalone, 

phosmet).

δ. Αμίδια του φωσφορικού ή φωσφονικού οξέος (π.χ. dimethoate, formothion, 

vamidothion, monocrotophos).

ε. Ανυδρίτες του φωσφορικού οξέος ή εστέρες του πυροφωσφορικού οξέος (π.χ. 

ethion ή diethion).

Μια άλλη ομαδοποίηση των οργανοφωσφορικών ανάλογα με τη χημική τους 

δομή είναι σε αλειφατικά παράγωγα, φαινολικά παράγωγα ή ετεροκυκλικά 

παράγωγα. Ο διαχωρισμός των οργανοφωσφορικών εντομοκτόνων σε ομάδες έχει 

πρακτική σημασία όσον αφορά την ανάπτυξη ανθεκτικότητας σ' αυτά από τα 

φυτοπαράσιτα. Αν λοιπόν ένα παράσιτο αναπτύξει ανθεκτικότητα σε ένα 

οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο θα είναι ανθεκτικό και σε άλλα οργανοφωσφορικά 

(διασταυρούμενη ανθεκτικότητα -  cross resistance), περισσότερο δε σε ενώσεις της 

ίδιας χημικής ομάδας και λιγότερο στα υπόλοιπα.

Ι.2.ϊ.γ. Καρβαμιδικά

Τα καρβαμιδικά ανακαλύφθηκαν από τις αρχές της δεκαετίας του 1950 σε 

μια προσπάθεια των επιστημόνων για ανακάλυψη νέων ουσιών με σκοπό την 

καταπολέμηση εχθρών που ήδη είχαν αρχίσει να αναπτύσσουν ανθεκτικότητα στα 

οργανοφωσφορικά. Σήμερα αποτελούν μια πολύ σημαντική ομάδα ουσιών στην
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καταπολέμηση των εντόμων, μολονότι όχι τόσο μεγάλη όσο τα οργανοφωσφορικά. 

Πάντως σε πολλές από τις ιδιότητες τους, όπως ο τρόπος δράσης, το φάσμα 

τοξικότητας, η έλλειψη εμμονής στο περιβάλλον, αλλά και η έλλειψη 

εκλεκτικότητας στα ωφέλιμα έντομα, είναι παρόμοια με τα οργανοφωσφορικά 

(Padilla 2005).

Όπως και τα οργανοφωσφορικά είναι ισχυροί αναστολείς της 

ακετυλοχολινεστεράσης με τυπικά χολινεργικά συμπτώματα στα ζώα, όπως 

σιελόρροια, δακρύρροια, σπασμοί και θάνατος. Στα έντομα τα καρβαμιδικά επίσης 

αναστέλλουν τη δράση της ακετυλοχολινεστεράσης και των καρβοξυεστερασών. Τα 

καρβαμιδικά αντιδρούν με την ακετυλοχολινεστεράση κατά τον ίδιο ακριβώς τρόπο 

με τα οργανοφωσφορικά και την ακετυλοχολίνη. Αρχικά σχηματίζεται ένα 

σύμπλοκο, κατόπιν η χολινεστεράση καρβαμυλιούται και στη συνέχεια 

αποκαρβαμυλιούται. Έτσι επανακτάται το ένζυμο. Η αναστολή που προκαλούν τα 

καρβαμιδικά είναι του συναγωνιστικού τύπου.

Η δομή του μορίου των φυτοφαρμάκων της ομάδας αυτής είναι τέτοια ώστε 

αυτό εφαρμόζει πάνω στο μόριο του ενζύμου. Για τη δράση των 

οργανοφωσφορικών έχει σημασία η ηλεκτρονική δομή τους ενώ για τη δράση των 

καρβαμιδικών τον κύριο ρόλο ασκεί η στερεοχημική τους δομή. Όσο περισσότερο 

μοιάζει το μόριο του καρβαμιδικού με το μόριο της ακετυλοχολίνης τόσο καλύτερη 

είναι η δράση του. Σοβαρός επίσης παράγοντας της δομής των καρβαμιδικών ως 

προς τη δράση τους είναι η οπτική συμπεριφορά τους. Έτσι η l-μορφή είναι πολλές 

φορές κατά πολύ πιο δραστική από την d-μορφή.

Η παρεμπόδιση της χολινεστεράσης από τα καρβαμιδικά είναι λιγότερο 

μόνιμη από ότι από τα οργανοφωσφορικά. Αυτό σημαίνει ότι στην πράξη υπάρχει 

μικρότερος κίνδυνος αθροιστικής δηλητηρίασης από καρβαμιδικά σε προσωπικό 

που χειρίζεται γεωργικά φάρμακα. Τουλάχιστον για τον άνθρωπο, λοιπόν, τα 

καρβαμιδικά είναι ασφαλέστερα από τα οργανοφωσφορικά και η ιστορία τους ως 

προς τα ατυχήματα είναι καλύτερη.
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Ι.2.ϊ.δ. Πυρεθροειδή

Η παραγωγή των πρώτων συνθετικών πυρεθροειδών τη δεκαετία του 1970, 

σηματοδότησε μια νέα εποχή για φιλικά προς το περιβάλλον, επιλεκτικά και με 

υψηλή αποτελεσματικότητα εντομοκτόνα. Ένα παράδειγμα είναι το deltamethrin 

που εισήχθη στην αγορά ως η πιο δραστική εντομοκτόνος ουσία, αφού ήταν μέχρι 

και 100 φορές πιο δραστική από το DDT με το πλεονέκτημα όμως της μη 

συσσώρευσης του στο περιβάλλον. Τα τελευταία χρόνια παραπάνω από 30 νέα 

πυρεθροειδή είναι διαθέσιμα στην διεθνή αγορά (Bryant 1999, Tomlin 2000). Παρά 

την ανάπτυξη ανθεκτικότητας πολλών παρασίτων στα πυρεθροειδή, εξακολουθούν 

να είναι μια πολύ σημαντική κατηγορία εντομοκτόνων.

Εκχύλισμα πύρεθρου
Παρά την εισαγωγή διάφορων νέων φυσικών εντομοκτόνων, το εκχύλισμα

του πύρεθρου από τον ανθό του Chrysanthemum cinerariaefolium (είδος 

μαργαρίτας) παραμένει ακόμα εμπορικά διαθέσιμο, με τη ζήτησή του σε πολλές 

περιπτώσεις να ξεπερνά την παραγωγή του. Προμηθευτές αυτού του εκχυλίσματος 

εκτός από την Κένυα, που είναι ο κύριος παραγωγός του πύρεθρου τα τελευταία 

χρόνια, είναι και η Αυστραλία. Βασικές εφαρμογές του φυσικού πύρεθρου είναι ο 

έλεγχος των ιπτάμενων εντόμων (π.χ. κουνούπια), εφαρμογές σε αγροτικές 

καλλιέργειες πριν τη συγκομιδή αλλά και για τον έλεγχο παρασίτων σε ανθρώπους 

και ζώα.

Το πύρεθρο θεωρείται το αρχαιότερο φυσικό οργανικό εντομοκτόνο. Ο 

Αρμένιος Jumtikoff ανακάλυψε στη δεκαετία του 1820 ότι οι φυλές του Καυκάσου 

χρησιμοποιούσαν μια πολύ αποτελεσματική εντομοκτόνο σκόνη που παρασκεύαζαν 

από τα άνθη ειδών του γένους Chrysanthemum, που παλιότερα ονομαζόταν 

Pyrethrum. Ο γιος του το 1828 άρχισε τη βιομηχανική παρασκευή της σκόνης αυτής 

σε μεγάλη κλίμακα, και το 1850 το προϊόν άρχισε να χρησιμοποιείται στη Γαλλία. 

Αρχικά το πύρεθρο παρασκευαζόταν από το Chrysanthemum roseum και C. 

carneum, και αργότερα από το πιο δραστικό C. cinerariaefolium, που 

ανακαλύφθηκε στη Δαλματία το 1840. Σήμερα παρασκευάζεται κυρίως από το
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τελευταίο αυτό είδος και χρησιμοποιείται ακόμα για καταπολέμηση εντόμων σε 

κατοικίες κ.α., 160 περίπου χρόνια μετά την ανακάλυψή του.

Το πύρεθρο είναι ίσως το ιδανικό οικιακό εντομοκτόνο. Η τοξικότητα του 

στον άνθρωπο είναι πολύ χαμηλή, και έχει εντυπωσιακά ταχεία δράση, 

πλεονεκτήματα πολύ σημαντικά για οικιακή χρήση.

Για να αυξηθεί η εντομοτοξικότητά του το πύρεθρο συχνά συνδυάζεται με 

συνεργιστικούς παράγοντες. Οι χημικές αυτές ουσίες, όπως π.χ. το piperonyl 

butoxide, δεν έχουν εγγενή τοξικότητα, αλλά αυξάνουν την τοξικότητα του 

πύρεθρου σε μεγάλο βαθμό.

Δρουν πάνω στα ένζυμα που θα αποτοξικοποιούσαν ταχύτατα το πύρεθρο 

αν αυτό εφαρμοζόταν μόνο του. Έτσι ο συνδυασμός είναι συχνά 10 έως 20 φορές 

πιο εντομοτοξικός από την απλή εφαρμογή πύρεθρου. Τα σκευάσματα πύρεθρου 

συνήθως περιέχουν 0,1 έως 0,2% δραστικό συστατικό εντομοκτόνου, επίπεδα πολύ 

υψηλότερα από οποιοδήποτε άλλο εντομοκτόνο σήμερα.

Η γνώση των δρώντων συστατικών του πύρεθρου οφείλεται κυρίως στους 

Staudinger και Ruzicka, όπου από το 1924 εργάσθηκαν πάνω στη σκόνη από ξηρά 

άνθη των Chrysanthemum roseum και C. cinerariaefolium. Πάντως οι εργασίες των 

Fujitani και Yamamoto επίσης συνέβαλαν σημαντικά στην ανακάλυψη των 

δραστικών συστατικών του πύρεθρου, δηλαδή των πυρεθρινών (Yamamoto 1973). 

Αυτές είναι οι pyrethrin I και II, cinerin I και II και jasmolin I και II, όλες οργανικές 

ουσίες με πολύπλοκη χημική δομή (Εικόνα 1). Στο πύρεθρο βρίσκονται σε αναλογία 

71:22:7 και σε συνολικό ποσοστό 20-25%.

Οι πυρεθρίνες είναι ισχυρότατα μη διασυστηματικά εντομοκτόνα επαφής, 

που προκαλούν ταχύτατη παράλυση (knock down), ενώ ο θάνατος επέρχεται 

αργότερα. Χρησιμοποιούνται (σαν πύρεθρο) εναντίον εντόμων σε σπίτια και 

στάβλους, σε καλλωπιστικά φυτά και σε αποθηκευμένα προϊόντα. Οι συνεργισμένες 

πυρεθρίνες έχουν και εντομοαπωθητική δράση και γι' αυτό έχουν χρησιμοποιηθεί 

για τον ψεκασμό της εξωτερικής επιφάνειας ειδών συσκευασίας τροφίμων. Επίσης 

είναι δραστικές εναντίον φυλλοφάγων και άλλων φυτοφάγων εντόμων αλλά η
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αστάθειά τους δεν επέτρεψε ως τώρα να χρησιμοποιηθούν για προστασία των 

φυτών στο ύπαιθρο.

Pyrethrin I, R=CH3 
Pyrethrin II, R=CO2CH3

Εικόνα 1. Χημική δομή πυρεθρινών τύπου I και ΙΙ.

Συνθετικά πυρεθροειδή
Το μερίδιο αγοράς που κρατάνε σχεδόν σταθερά τα συνθετικά πυρεθροειδή

τα τελευταία χρόνια κυμαίνεται από 17-25%. Ένα μεγάλο πεδίο εφαρμογών σε

παγκόσμιο επίπεδο για τα πυρεθροειδή αποτελεί η καλλιέργεια του βάμβακα. Με

εξαίρεση κάποιες ιαπωνικές και κινέζικες εταιρείες, οι περισσότερες αγροχημικές

εταιρείες έπαυσαν την έρευνα για ανάπτυξη νέων πυρεθροειδών τα τέλη της

δεκαετίας του 1990.

Στη βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετές μελέτες που εξετάζουν τη σχέση δομής-

δραστικότητας των πυρεθροειδών (Elliot 1977; 1995; 1996, Davies 1985, Henrick

1995, Pap et al. 1996, Matsuo and Miyamoto 1997, Pachlatko 1998, Bryant 1999,

Katsuda 1999, Khambay 2002, Soderlund et al. 2002).

Μετά την ανακάλυψη των πυρεθρινών σαν δραστικών συστατικών του

πύρεθρου, ουσιών αρκετά πολύπλοκων χημικά, ο Schechter προχωρά στη σύνθεση

της allethrin και της πιο δραστικής bioallethrin, οι οποίες, όπως και το πύρεθρο,

είναι μίγματα ισομερών της ίδιας τοξικότητας με τις φυσικές πυρεθρίνες, αλλά

μπορούσαν να παρασκευασθούν συνθετικά και στοίχιζαν φθηνότερα.

Χρησιμοποιήθηκαν εναντίον μυγών και κουνουπιών μια και η έλλειψη

σταθερότητάς τους στο φως δεν είχε σημασία σ' αυτή την περίπτωση.

Στο ίδιο χρονικό διάστημα, είχε αρχίσει να εργάζεται και ο Elliot στο

Rothamsted της Αγγλίας πάνω στις πυρεθρίνες. Με το σκεπτικό ότι τα συνθετικά

εντομοκτόνα της εποχής εκείνης ήταν πολύ τοξικά για τον άνθρωπο και ότι θα
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έπρεπε να αντικατασταθούν με άλλο λιγότερο τοξικά, άρχισε να εργάζεται πάνω 

στις φυσικές πυρεθρίνες για τις οποίες ήταν ήδη γνωστά τα ακόλουθα 

πλεονεκτήματα: (α) ευρύ φάσμα δράσης, (β) γρήγορο knock down, (γ) απώθηση 

των εντόμων, (δ) μικρή τοξικότητα για τα θερμόαιμα και (ε) βραχεία εμμονή στο 

περιβάλλον. Είχαν βέβαια και μειονεκτήματα όπως: (α) το μεγάλο κόστος 

παραγωγής τους και (β) τη μικρή σταθερότητά τους στο φως.

Έτσι ο Elliot, οδηγούμενος απο το γεγονός ότι η δραστική του πύρεθρου με 

μια μικρή αλλαγή στη δομή της μετατρεπόταν στις αλλεθρίνες -  χωρίς απώλεια των 

εντομοκτόνων ιδιοτήτων -  προχώρησε το 1967 στη σύνθεση της resmehtrin, με 

κύριο τοξικό παράγοντα την bioresmethrin. Σ' αυτό το στάδιο εξέλιξης των 

πυρεθροειδών η εντομοτοξικότητα είχε αυξηθεί ενώ η τοξικότητα για τα θερμόαιμα 

είχε μειωθεί. Όμως δεν είχε γίνει καμιά βελτίωση ως προς τη σταθερότητα στο φως. 

Η πραγματική εποχή των πυρεθροειδών άρχισε το 1973 όταν ο Elliot ανάγγειλε την 

ανακάλυψη της permethrin που είχε: (α) πιο ισχυρή εντομοκτόνο δράση από τα 

προηγούμενα πυρεθροειδή, (β) μικρή τοξικότητα στα θερμόαιμα, (γ) σταθερότητα 

στο φως και (δ) ευρύ φάσμα δράσης. Μετά από την permethrin άρχισε και 

συνεχίζεται η σύνθεση πολλών νέων πυρεθροειδών.

Το φάσμα δράσης των πυρεθροειδών είναι ευρύτατο, κυρίως όμως είναι 

πολύ αποτελεσματικά σε λεπιδόπτερα, δίπτερα και κολεόπτερα, που 

περιλαμβάνουν πάρα πολλά γεωργικής, υγειονομικής και κτηνιατρικής σημασίας 

έντομα. Τα διάφορα πυρεθροειδή έχουν βέβαια διαφορές μεταξύ τους ως προς το 

φάσμα δράσης αλλά χωρίς μεγάλη σημασία. Πάντως κανένα δεν ήταν ιδιαίτερα 

δραστικό κατά των αφίδων ή των ακάρεων μέχρι πρόσφατα. Μόνο ένα από τα 

νεότερα το fenpropathrin έχει αξιοσημείωτη ακαρεοκτόνο δράση. Αντίθετα τα 

deltamethrin, cypermethrin και fenvalerate προκαλούν έξαρση ακάρεων σε πολλές 

περιπτώσεις εφαρμογής (Εικόνα 2). Τα υπόλοιπα προκαλούν εξάρσεις σε λιγότερες 

περιπτώσεις ή οι εξάρσεις είναι ηπιότερες. Ιδιαίτερη προσοχή, ως προς τις εξάρσεις 

ακάρεων από πυρεθροειδή, απαιτείται κατά τις εφαρμογές στη μηλιά.
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Εικόνα 2. Χημικές δομές των πυρεθροειδών cypermethrin, deltamethrin και
fenvalerate.

Τα πυρεθροειδή έχουν μεγάλη χρήση στο βαμβάκι, φυτά μεγάλης 

καλλιέργειας, δενδροκομία, λαχανοκομία, δασοπονία, εναντίον εντόμων 

υγειονομικής και κτηνιατρικής σημασίας κ.α. Στις ΗΠΑ κατείχαν από το 1982 το 30% 

των γεωργικών χρήσεων εντομοκτόνων και προβλεπόταν πως σύντομα θα κάλυπταν 

το 25% των συνολικών χρήσεων εντομοκτόνων, με προοπτική να ξεπεράσουν τα 

οργανοχλωριωμένα και οργανοφωσφορικά (Khambay 2002).

Τρόπος δράσης των πυρεθροειδών
Τα πυρεθροειδή δρουν πάνω στο νευρικό σύστημα αλλά δεν είναι ακόμα

πλήρως γνωστός ο ακριβής μηχανισμός. Αρχικά προκαλούν διέγερση και άμεση

κατάρριψη (knock down) και κατόπιν τα έντομα ή συνέρχονται (μετά 10 λεπτά

περίπου) ή πεθαίνουν. Πάνω στο μηχανισμό δράσης συνεχίζεται εντατική έρευνα,

γιατί με τη γνώση του θα γίνει επωφελέστερη χρήση των πυρεθροειδών (Khambay

and Jewess 2005).
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Ανάπτυξη ανθεκτικότητας στα πυρεθροειδή
Ανθεκτικότητα στα πυρεθροειδή έχει ήδη αναπτύξει το Heliothis armigera,

οικιακές μύγες, ένα έντομο του καπνού στην Καλιφόρνια, έντομα κτηνιατρικής

σημασίας, κουνούπια, ο δορυφόρος της πατάτας, ένας φυλλορρύκτης του σέλινου

κ.α. Πάντως έχει ήδη αναπτυχθεί ανθεκτικότητα και σε αρπακτικά ακάρεα

Phytoseiidae. Το πρόβλημα της ανάπτυξης ανθεκτικότητας φυτοπαράσιτων στα

πυρεθροειδή αντιμετωπίζεται μερικά με τη προσθήκη συνεργιστικών παραγόντων

(π.χ. piperonyl butoxide) στα σκευάσματα. Πάντως εφ' όσον τα πυρεθροειδή έχουν

αποδειχθεί πολύ καλά εντομοκτόνα, για να επιμηκυνθεί η χρήσιμη ζωή τους καλό

θα είναι να χρησιμοποιηθούν ορθολογικά. Συνιστάται η χρήση τους μόνο όταν είναι

απόλυτα απαραίτητα, μέσα στα προγράμματα κατευθυνόμενης καταπολέμησης.

Μόνο δηλαδή όταν το φυτοπαράσιτο υπερβεί το οικονομικό όριο να γίνει ο

απαραίτητος αριθμός ψεκασμών στην ελάχιστη απαιτούμενη δόση και στον

κατάλληλο χρόνο. Την ορθολογική χρήση των πυρεθροειδών άλλωστε υπαγορεύει

και το υψηλό τους κόστος που είναι σημαντικά υψηλότερο από τα άλλα συνήθη

εντομοκτόνα (Khambay 2002).

Τοξικότητα πυρεθροειδών
Τα πυρεθροειδή είναι γενικά μικρής τοξικότητας για τα θερμόαιμα. Βέβαια η

τοξικότητα της δραστικής ουσίας μπορεί να είναι σχετικά υψηλή, όπως στο

deltamethrine, αλλά τα πυρεθροειδή, όπως αναφέρθηκε πιο πάνω,

χρησιμοποιούνται σε πολύ μικρές δόσεις συγκριτικά με άλλα εντομοκτόνα. Εξάλλου

τα υπολείμματα πυρεθροειδών αποικοδομούνται σε σύντομο χρονικό διάστημα

μέσα στο σώμα των θερμόαιμων, πράγμα που δεν συμβαίνει βέβαια στο σώμα των

εντόμων (Khambay and Jewess 2005). Tα πυρεθροειδή είναι πολύ τοξικά για τα

ψάρια και άλλους υδρόβιους οργανισμούς και βέβαια λόγω ευρύτητας του

φάσματος εντομοτοξικής δράσης, είναι πολύ τοξικά για τα ωφέλιμα αρθρόποδα. Γι'

αυτό, κατά την κατάστρωση προγραμμάτων ολοκληρωμένης καταπολέμησης, αν

δεν είναι δυνατή η αποφυγή της χρήσης τους, θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με

πολύ μεγάλη προσοχή (Ross 2011).
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Γενικά τα πυρεθροειδή διασπώνται στο έδαφος. Λόγω των χαμηλών δόσεων 

στις οποίες χρησιμοποιούνται μπορούν να εφαρμοσθούν σε γεωργικές καλλιέργειες 

πιο κοντά στη συγκομιδή από άλλα εντομοκτόνα.

1.216.1. Cypermethrin

Το cypermethrin είναι ένα συνθετικό πυρεθροειδές εντομοκτόνο που 

χρησιμοποιείται σε διάφορα είδη καλλιεργειών για τον έλεγχο παρασίτων, όπως για 

παράδειγμα καλλιέργειες βαμβακιού, φρούτων και λαχανικών. Επίσης 

χρησιμοποιείται ευρέως για την καταπολέμιση επιβλαβών εντόμων σε 

καταστήματα, αποθήκες, βιομηχανικά κτίρια, κατοικίες, πολυκατοικίες, 

θερμοκήπια, εργαστήρια αλλά και σε μεταφορικά μέσα (πλοία, λεωφορεία, 

φορτηγά, αεροπλάνα, κτλ). Μπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί και σε σχολεία, 

γηροκομεία, νοσοκομεία, εστιατόρια, ξενοδοχεία, εγκαταστάσεις επεξεργασίας 

τροφίμων. Ακόμη βρίσκει εφαρμογή ως εντομοαπωθητικό σε άλογα. Το 

cypermethrin εμπορικής καθαρότητας (technical grade) είναι ένα μίγμα από οκτώ 

διαφορετικά ισομερή, καθένα από τα οποία μπορεί να έχει διαφορετικές χημικές 

και βιολογικές ιδιότητες. Το cypermethrin είναι σταθερό στο φως. Είναι διαθέσιμο 

ως βρέξιμη σκόνη ή γαλακτωματοποιημένο συμπύκνωμα.

Το cypermethrin κυκλοφορεί στην αγορά ως κύρια δραστική σε σκευάσματα 

με την επωνυμία Ammo, Arrivo, Barricade, Basathrin, CCN52, Cymbush, Cymperator, 

Cynoff, Cypercopal, Cyperguard 25EC, Cyperhard Tech, Cyperkill, Cypermar, Demon, 

Flectron, Fligene CI, Folcord, Kafil Super, NRDC 149, Polytrin, PP 383, Ripcord, 

Siperin, Stockade και Super. Πολλά προϊόντα που περιέχουν cypermethrin 

ταξινομούνται ως Περιορισμένης Χρήσεως Φυτοφάρμακα (Restricted Use 

Pesticides, RUP) από την EPA, λόγω της τοξικότητας cypermethrin για τα ψάρια. Τα 

σκευάσματα αυτά (RUP) μπορούν να αγοραστούν και να χρησιμοποιηθούν μόνο 

από πιστοποιημένους εφαρμοστές. Το cypermethrin κατατάσσεται κατηγορία 

τοξικότητας II (μετρίως τοξικό). Κάποιες συνθέσεις ανήκουν στη κατηγορία 

τοξικότητας III (ελαφρώς τοξικές). Τα φυτοφάρμακα που περιέχουν cypermethrin
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φέρουν την ένδειξη «ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ» ή «ΠΡΟΣΟΧΗ» ("WARNING", "CAUTION") 

στην ετικέτα του προϊόντος, ανάλογα με το σκεύασμα.

Οι βασικότερες φυσικοχημικές ιδιότητες του cypermethrin συνοψίζονται 

στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 1):

Πίνακας 1. Φυσικοχημικές ιδιότητες του cypermethrin.

Χημική ονομασία:

Γενικός Μοριακός Τύπος: 
Μοριακό Βάρος: 

Χημική δομή:

CAS number: 
Διαλυτότητα στο νερό: 

Διαλυτότητα σε άλλους διαλύτες: 
Σημείο ζέσεως:

(R,S)-alpha-cyano-3-phenoxybenzyl(1RS)-cis,trans-3-
(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane-
carboxylate

C22Hi9Cl2NO3
416.30

Qi — γ
o  ON

52315-07-8
0.01 mg/L @ 20 C; δυσδιάλυτο στο νερό 
μεθανόλη, ακετόνη, ξυλόλιο 
60°-80°C

I.2.i.ε. Νεονικοτινοειδή

Ιστορική αναδρομή στην σύνθεση των νεονικοτινοειδών
Τα νεονικοτινοειδή είναι μια κατηγορία συνθετικών εντομοκτόνων,

σκευάσματα από την οποία κυκλοφόρησαν για πρώτη φορά στην παγκόσμια αγορά

τη δεκαετία του 1990. Στην αγορά, αυτή τη στιγμή, ο αριθμός των νεονικοτινοειδών

εντομοκτόνων είναι περιορισμένος συγκριτικά με άλλες νέες κατηγορίες. Ωστόσο,

όπως και τα πυρεθροειδή, τα νεονικοτινοειδή αντικατέστησαν ή τείνουν να

αντικαταστήσουν τα μέχρι προηγούμενως ή ακόμα διαθέσιμα οργανοφωσφορικά

και καρβαμιδικά εντομοκτόνα (Seifert 2005).
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Εικόνα 3. Τα νικοτινοειδή νικοτίνη, νορνικοτίνη και αναβασίνη.

Η νικοτίνη απομονώνεται από τα φυτά του καπνού (Nicotiana tabacum) και 

έχει χρησιμοποιηθεί ως συστημικό φάρμακο για μυζητικά έντομα στο παρελθόν και 

για πολλούς αιώνες πριν. Ο νικοτινικός ιονοτροπικός (Na+/K+) υποδοχέας της 

ακετυλχολίνης του κεντρικού νευρικού συστήματος (ΚΝΣ) του παρασίτου είναι ο 

στόχος και οι συνέπειες είναι η αλλαγή της χολινεργικής νευροδιαβίβασης που 

παρέχει ο μηχανισμός της εντομοκτόνου δράσης. Δεδομένου ότι η νικοτίνη είναι 

εξίσου ή και περισσότερο τοξική για τα θηλαστικά από ότι για τα έντομα, ο βασικός 

στόχος της ανάπτυξης νέων εντομοκτόνων με πρότυπο τη νικοτίνη ήταν να αλλάξει 

αυτό το δυσμενές χαρακτηριστκό και να παρασκευαστούν ενώσεις με μεγαλύτερη 

εκλεκτικότητα και τοξικότητα για τα έντομα. Προκειμένου να αντιμετωπιστεί η 

ανάπτυξη της ανθεκτικότητας των εντόμων σε άλλα εντομοκτόνα, η διατήρηση του 

νικοτινικού υποδοχέα της ακετυλχολίνης ήταν ένας σημαντικός στόχος για τα νέα 

αυτά εντομοκτόνα. Η νικοτίνη και τα ανάλογά της, όπως η νορνικοτίνη ή η 

αναβασίνη, ομαδοποιούνται και χαρακτηρίζονται ως νικοτινοειδή (Εικόνα 3). 

Νεονικοτινοειδή χαρακτηρίζονται τα συνθετικά και πρόσφατα ανεπτυγμένα 

εντομοκτόνα με στόχο τους νικοτινικούς υποδοχείς ακετυλχολίνης, όπως και τα 

νικοτινοειδή, αλλά με υψηλό βαθμό εκλεκτικότητας στα έντομα (Seifert 2005).

52



η
imidaclopnid nitenpynam

nithiazine

QN 'QN
acetamipnid thiacloprid

Εικόνα 4. Η nithiazine και τα τέσσερα βασικά νεονικοτινοειδή πρώτης γενιάς.

Το πρώτο νεονικοτινοειδές που αναπτύχθηκε ήταν η nithiazine από την 

εταιρία Shell (Modesto, USA) τη δεκαετία του 1970. Η nithiazine (Εικόνα 4) είναι μια 

2-νιτρο-μεθυλενο-τετραυδρο-1,3-θειαζίνη, που επιλέχθηκε από μια σειρά 

ετεροκυκλικών ενώσεων, μοριακών μοντέλων που διαφέρουν από τη νικοτίνη, αλλά 

δρούν στον νικοτινικό υποδοχέα της ακετυλχολίνης όπως η νικοτίνη. Η nithiazine 

είναι επιλεκτικά τοξική για τα έντομα, αλλά οι εφαρμογές της περιορίζονται λόγω 

της χαμηλής φωτοσταθερότητάς της (Seifert 2005).

Η nithiazine ήταν η χημική ένωση που οδήγησε στην σύνθεση των πρώτων 

εμπορικά επιτυχημένων νεονικοτινοειδών, που ξεπέρασαν την μητρική ένωση τόσο 

στην εντομοκτόνο δράση της όσο και στην περιβαλλοντική της ισορροπία. Το μόριο 

ενός νεονικοτινοειδούς αποτελείται από μια χαρακτηριστική ομάδα 6-χλωρο-3- 

μεθυλοπυριδίνης και ένα φαρμακοφόρο τμήμα διαφόρων δομών. Ο κυριότερος 

εκπρόσωπος των εντομοκτόνων της πρώτης γενιάς των νεονικοτινοειδών (Εικόνα 4), 

που στη βιβλιογραφία αναφέρονται ως chloronicotinyls ή cloropyridyls, είναι το 

imidacloprid της εταιρίας Nihon Bayer Agrochem (Ιαπωνία).

Οι πιο πρόσφατες προσπάθειες για την ανάπτυξη των νεονικοτινοειδών 

επικεντρώνονται στην αναζήτηση ετεροκυκλικών και φαρμακοφόρων τμημάτων 

που θα βελτιώσουν περαιτέρω τις εντομοκτόνες ιδιότητες των ενώσεων. Αυτή η 

αναζήτηση θα πρέπει να συμβαδίζει με τις απαιτήσεις για βέλτιστη κατανομή 

ηλεκτρονίων στο φαρμακοφόρο τμήμα, που απαιτείται για τη σύνδεση με τους 

υποδοχείς αλλά και την ανάγκη για την υδροφοβικότητα του προϊόντος για μια 

αποτελεσματική διείσδυση μέσω της προστατευτικής λιποειδής ασπίδας που
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περιβάλλει το ΚΝΣ του εντόμου. Η σύνθεση της thiamethoxam από την εταιρία 

Novartis (Ελβετία), από μια ετεροκυκλική 2-χλωρο-5-μεθυλοθειαζίνη και το 

φαρμακοφόρο 4-νιτροϊμινο-Ν5-μεθυλο-1,3,5-οξαδιαζίνη είναι η πρώτη επιτυχημένη 

για τα νεονικοτινοειδή δεύτερης γενιάς, τα οποία αναφέρονται στη βιβλιογραφία 

και ως thianicotinyls. Ορισμένα παραδείγματα νεονικοτινοειδών δεύτερης και 

τρίτης γενιάς εκτός του προαναφερθέντος είναι τα clothianidin, dinotefuran και 

flonicamid (Εικόνα 5).

Μηχανισμός δράσης των νεονικοτινοειδών
Τόσο στα έντομα όσο και στα θηλαστικά ο στόχος των νικοτινοειδών και

νεονικοτινοειδών είναι ο νικοτινικός υποδοχέας της ακετυλχολίνης του νευρικού 

διεγερτικού χολινεργικού συστήματος. Οι νικοτινικοί υποδοχείς της ακετυλχονίνης 

ρυθμίζουν τη ροή των ιόντων Na+ και K+ μέσω των διαύλων στις νευρικές 

μετασυναπτικές μεμβράνες. Το άνοιγμα και το κλείσιμο των καναλιών από την 

ακετυλχολίνη διατηρεί τη δυναμική αναλογία μεταξύ των ενδοκυτταρικών και 

εξωκυτταρικών συγκεντρώσεων των ιόντων Na+ και K+, η οποία είναι απαραίτητη 

για την έναρξη του ηλεκτρικού σήματος στον μετασυναπτικό νευρώνα.

Νικοτίνη και νεονικοτινοειδή είναι αγωνιστές που δρουν στον νικοτινικό 

υποδοχέα της ακετυλχολίνης -  ιονοφόρου Na+/K+. Οι δομικές διαφορές των 

υποδοχέων μεταξύ των εντόμων και των θηλαστικών καθορίζουν την επιλεκτική 

τοξικότητα των νεονικοτινοειδών στα έντομα και την τοξικότητα της νικοτίνης στα

Ν02
clothianidin

Εικόνα 5. Νεονικοτινοειδή δεύτερης και τρίτης γενιάς.
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σπονδυλωτά. Η προτεινόμενη ιδέα ενός ηλεκτροαρνητικού μοντέλου 

φαρμακοφόρου στα νεονικοτινοειδή θεωρεί τη παρουσία ενός θετικά φορτισμένου 

χώρου μοναδική για τον υποδοχέα του εντόμου που αλληλεπιδρά ειδικά με το 

αρνητικά φορτισμένο άκρο των νεονικοτινοειδών φαρμακοφόρων. Από την άλλη 

πλευρά, η πρωτονίωση του αζώτου του νικοτινοειδούς σε φυσιολογικό pH είναι ο 

καθαριστικός παράγοντας για μια ισχυρή δέσμευση από τους υποδοχείς ενός 

σπονδυλωτού. Ο ιονισμός του νικοτινοειδούς επηρεάζει επίσης αρνητικά τη 

διείσδυσή τους στο ΚΝΣ του εντόμου, σε αντίθεση με τα μη ιονισμένα και 

υδρόφοβα νεονικοτινοειδή (Ensley 2012).

Τοξικότητα των νεονικοτινοειδών σε είδη μη-στόχους 

Οξεία τοξικότητα
Σε αντίθεση με τη νικοτίνη, τα νεονικοτινοειδή είναι μετρίως τοξικά για τα 

θηλαστικά, κυρίως λόγω της χαμηλότερης συγγένειάς τους με το νευρωνικό 

σύστημα και τους νικοτινικούς υποδοχείς της ακετυλχολίνης των θηλαστικών. Σε 

πειραματόζωα, η υψηλή δόση νεονικοτινοειδών σε τιμές που είναι κοντά στα LD50, 

προκαλούν τρόμο, έλλειψη συντονισμού και υποθερμία, μετά από 2-6 ώρες μετά 

την χορήγηση από το στόμα. Τα σημάδια παύουν γενικά εντός του 24ώρου μετά τη 

χορήγηση. Τα LD50 των νεονικοτινοειδών που κυκλοφορούν στην αγορά σήμερα 

κυμαίνονται από 170 έως 2000 mg/kg για χορήγηση από του στόματος και >2000 

mg/kg για δερματική επαφή, ανάλογα με το ζωϊκό είδος και τον τύπο των 

νεονικοτινοειδών. Σε περίπτωση υπερδοσολογίας μέσα σε 3-7 ώρες μετά από 

χορήγηση από το στόμα, μπορεί να προκληθεί θάνατος.

Παρατεταμένη και χρόνια τοξικότητα
Διάφορες δοκιμές των νεονικοτινοειδών για τον έλεγχο της

νευροτοξικότητας, της τερατογένεσης, της μεταλλαξιγένεσης και τον έλεγχο 

επίδρασης στο αναπαραγωγικό σύστημα, έχουν υλοποιηθεί σε διάφορα 

πειραματόζωα με σκοπό την ταξινόμηση τους βάση της τοξικότητας τους. Κανένα 

από τα νεονικοτινοειδή δεν έχει αναφερθεί να προκαλεί ανάπτυξη κακοηθών όγκων 

σε πειραματόζωα. Με βάσει την τρέχουσα γνώμη, όπως αυτή διαμορφώνεται από
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την υπάρχουσα βιβλιογραφία, τα νεονικοτινοειδή μπορούν να θεωρηθούν ασφαλή 

για τους ανθρώπους και τα οικόσιτα ζώα.

Περιβαλλοντική τοξικότητα
Τα νεονικοτινοειδή σε ορισμένους υδρόβιους και χερσαίους αρθρόποδους

οργανισμούς όπως οι μέλισσες δύναται να επιφέρει τοξικές επιδράσεις, δεδομένου

ότι αυτά τα πλάσματα έχουν παρεμφερείς νικοτινικούς υποδοχείς ακετυλχολίνης με

εκείνους των επιβλαβών εντόμων που στοχεύουν. Η τοξικότητα των

νεονικοτινοειδών σε πολλά είδη που δεν αποτελούν στόχο των φαρμάκων αυτών

μπορεί να διαφέρει από είδος σε είδος. Σε γενικές γραμμές, η περιβαλλοντική

ασφάλεια των νεονικοτινοειδών ξεπερνά εκείνη άλλων εντομοκτόνων.

Σταθερότητα των νεονικοτινοειδών

Φυσικοχημικοί παράγοντες
Τα νεονικοτινοειδή είναι προϊόντα με μεσαία έως υψηλή διαλυτότητα στο

νερό και σχετικά σταθερά σε ελαφρώς όξινο περιβάλλον (pH 5-7). Η σταθερότητά

τους ελαττώνεται με αύξηση του pH. Η φωτοσταθερότητα των νεονικοτινοειδών με

μια ομάδα νιτρομεθυλενίου (-CH2NO2) είναι σχετικά χαμηλή, αφού αυτή η ομάδα

έχει υψηλή απορρόφηση στο εύρος 290-400nm. Για παράδειγμα, η υποβάθμιση της

nithiazine είναι άμεση και πλήρης όταν εκτεθεί σε ηλιακό φώς. Τα προϊόντα

αποδόμησης είναι ανενεργά ως προς την εντομοκτόνο δράση. Η αντικατάσταση της

νιτρομεθυλένο-ομάδας από άλλους υποκαταστάτες που απορροφούν λιγότερο ή

καθόλου την ηλιακή ακτινοβολία (όπως για παράδειγμα η -N 2NO2 στο imidacloprid

και η -N 2CN στο acetamiprid) βελτίωσαν κατά πολύ την φωτοσταθερότητα των

νεονικοτινοειδών.

Μεταβολισμός
Ο μεταβολισμός των νεονικοτινοειδών στα σπονδυλωτά, τα έντομα και τα 

φυτά έχει πολλά κοινά χαρακτηριστικά. Ο μεταβολισμός μπορεί να οδηγήσει στην 

διάσπαση και τον διαχωρισμό των ετεροκυκλικών ομάδωναπό τα φαρμακοφόρα 

τμήματα, ή στην τροποποίηση ενός φαρμακοφόρου σε ένα ανέπαφο μητρικό μόριο.
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Οξειδώσεις, αναγωγές και αντιδράσεις απόσπασης είναι οι κύριοι μηχανισμοί 

αντιδράσεων που έχουν ως αποτέλεσμα τη δημιουργία μεταβολιτών με μειωμένη ή 

καθόλου εντομοκτόνο δράση. Ένα μεμονωμένο παράδειγμα μεταβολικών 

μετατροπών που οδηγούν σε προϊόντα υψηλότερης εντομοκτόνου δραστικότητας, 

είναι η αφυδάτωση της 4-hydroxyimidazolidinyl έχει ως αποτέλεσμα τον 

σχηματισμό μιας ολεφίνης (imidazolinyl) ή την αναγωγή της ομάδας -N 2NO2 σε -  

N2NO. Η απομάκρυνση της μεθυλομάδας στο φαρμακοφόρο τμήμα του nitempyram 

και ο σχηματισμός μιας μη υποκατεστημένης ιμίνης αντιπροσωπεύουν τις 

αντιδράσεις αποτοξίκωσης για έντομα αλλά και ενεργοποίησης για τα θηλαστικά. 

Ομοίως η απώλεια μιας νιτροομάδας στο imidacloprid ή μιας κυανομάδας στο 

thiacloprid είναι μια διαδικασία αποτοξίκωσης για τα έντομα αλλά ένα στάδιο 

ενεργοποίησης σε θηλαστικά. Ο οξειδωτικός μεταβολισμός που καταλύεται από το 

κυτόχρωμα P450, μπορεί να προληφθεί με τη χρήση συνεργιστικών τύπου piperonyl 

butoxide. Γενικά η απέκκριση των μεταβολιτών, μερικών ως συζυγή, γίνεται 

γρήγορα με χαμηλή συσσώρευση της μητρικής ένωσης για οργανισμούς στους 

οποίους χορηγήθηκαν τα νεονικοτινοειδή. Η ταχύτητα ανάκαμψης από 

δηλητηρίαση από νεονικοτινοειδή είναι ανάλογη των ποσοστών απορρόφησης, της 

διανομής και της αποβολής τους.

Ο μεταβολισμός του imidacloprid αποτελεί ένα τυπικό παράδειγμα της 

μεταβολικής συμπεριφοράς των νεονικοτινοειδών (Εικόνα 6). Σε αρουραίους, το 

imidacloprid απορροφάται εύκολα από το γαστρεντερικό σωλήνα και διανέμεται 

εντός των οργάνων εντός μίας ώρας. Τα όργανα στόχος είναι το ήπαρ και τα νεφρά. 

Δεν έχουν βρεθεί κατάλοιπα imidacloprid στο ΚΝΣ ή σε λιπώδης ιστούς ή σε οστά. 

Το imidacloprid μεταβολίζεται στους αρουραίους μέσω δύο διακριτών οδών. Στη 

μια οδό, διασπάται σε 6-chloro-3-methylpyridine (6-chloronicotinic acid) και 2- 

nitroiminoimidazolidine. Το τελευταίο προϊόν απεκκρίνεται άμεσα μέσω των ούρων 

ενώ το 6-chloro-3-methylpyridine αποβάλλεται ως γλυκίνη ή συζυγές 

γλουταθειόνης. Περισσότερο από το 90% της χορηγούμενης ουσίας απεκκρίνεται 

εντός 24ώρου με την πλειονότητα των μεταβολιτών (~80%) μέσω των ούρων. Ένα 

άλλο ποσοστό αποβάλλεται μέσω των κοπράνων. Στη δεύτερη μεταβολική οδό, ο
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δακτύλιος της ιμιδαζολιδίνης του imidacloprid υδροξυλιώνεται στην 4- και/ή 5- 

θέση ακολουθούμενο πιθανώς από αφυδάτωση προς το σχηματισμό μιας ολεφίνης 

(imidazolinyl). Ο τελευταίος μεταβολίτης έχει υψηλότερη συγγένεια για τους 

νικοτινικούς υποδοχείς της ακετυλχολίνης και ισχυρότερη εντομοκτόνο δράση. Η 

τοξικοκινητική άλλων νεονικοτινοειδών είναι παρόμοια με αυτή του imidacloprid.
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Χρήσεις νεονικοτινοειδών
Η χαμηλή φωτοσταθερότητα της nithiazine περιορίζει την εμπορική χρήση

του σε εντομοπαγίδες. Τα νεονικοτινοειδή είναι αποτελεσματικά ενάντια σε

ομοιόπτερα, κολεόπτερα και λεπιδόπτερα. Δρουν συστημικά λόγω της

διαλυτότητάς τους στο νερό και είναι ιδιαίτερα δραστικά έναντι μυζητικών

εντόμων. Η διαλυτότητά τους στο νερό καθιστά τα νεονικοτινοειδή κατάλληλα και

χρήσιμα για την εφαρμογή τους στην επεξεργασία σπόρων. Η χαμηλή τοξικότητά
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τους στα θηλαστικά επιτρέπει τη χρήση τους για τον έλεγχο των ψύλλων σε 

κατοικίδια ζώα (σκύλους, γάτες). Η περιβαλλοντική τους σταθερότητα σε ουδέτερο 

ή ήπια όξινα μέσα είναι πολύτιμη για την εφαρμογή στο έδαφος, όπως για 

παράδειγμα για τον έλεγχο ενάντια των τερμιτών (Seifert 2005).

1.2.ί.ε.1. Imidacloprid

Το imidacloprid είναι ένα συνθετικό συστημικό νεονικοτινοειδές 

εντομοκτόνο με εφαρμογή στο χώμα, στο σπόρο ή και στο φύλλωμα για τον έλεγχο 

των μυζητικών εντόμων. Συχνά χρησιμοποιείται σε καλλιέργειες ρυζιού, 

δημητριακών, αραβοσίτου, πατάτας, λαχανικών, ζαχαρότευτλων, φρούτων, 

βαμβακιού, λυκίσκου και τύρφης. Γενικά, λειτουργεί παρεμβαίνοντας στη μετάδοση 

των ερεθισμάτων στο κεντρικό νευρικό σύστημα των εντόμων. Ειδικότερα, προκαλεί 

απόφραξη σε έναν τύπο νευρωνικού μονοπατιού (νικοτινεργικό) που είναι πιο 

άφθονο σε έντομα από ότι σε θερμόαιμα ζώα (καθιστώντας το περισσότερο τοξικό 

για τα έντομα από θερμόαιμα ζώα). Αυτή η απόφραξη οδηγεί στην συσσώρευση της 

ακετυλχολίνης με αποτέλεσμα την παράλυση του εντόμου, και τελικά στο θάνατο.

Το imidacloprid κυκλοφορεί στην αγορά ως κύρια δραστική σε σκευάσματα 

με την επωνυμία Admire, Condifor, Gaucho, Premier, Premise, Provado, και 

Marathon.

Οι βασικότερες φυσικοχημικές ιδιότητες του imidacloprid συνοψίζονται στον 

παρακάτω πίνακα (Πίνακας 2):

Πίνακας 2. Φυσικοχημικές ιδιότητες του imidacloprid.

Χημική ονομασία: 1-(6-chloro-3-pyridylmethyl)-N-nitroimidazolidin-2-
ylideneamine 

Γενικός Μοριακός Τύπος: C9H10ClN5Q2 
Μοριακό Βάρος: 255.7 

Χημική δομή: CIU
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CAS number: 13826-41-3
Διαλυτότητα στο νερό: 0.51 g/l @ 20ο C 

Διαλυτότητα σε άλλους διαλύτες: διχλωρομεθάνιο, ισοπροπανόλη, τολουόλιο, εξάνιο
__________________ Σημείο ζέσεως: 136.4-143.8° C____________________________________

Ι.2.ΪΪ. Χρησιμότητα φυτοφαρμάκων

Παρά τα μειονεκτήματα της χημικής καταπολέμησης των φυτοπαράσιτων 

και τις αρνητικές επιπτώσεις της στα αγροοικοσυστήματα, αλλά και στο περιβάλλον 

γενικότερα, και παρά τα ενθαρρυντικά επιτεύγματα των ερευνητικών φορέων στην 

προσπάθεια εξεύρεσης εναλλακτικών μεθόδων φυτοπροστασίας χωρίς 

παρενέργειες, τα φυτοφάρμακα συνεχίζουν να διαδραματίζουν το σημαντικότερο 

ρόλο στην προστασία της φυτικής παραγωγής, ενώ αναγνωρίζεται διεθνώς η 

ανάγκη συνέχισης της ευρείας χρησιμοποίησής τους. Αυτό φαίνεται αναπόφευκτο 

για το παρόν και, τουλάχιστον, το άμεσο μέλλον εξαιτίας των αυξανόμενων 

επισιτιστικών αναγκών του πληθυσμού της γης και των υψηλών απαιτήσεων του 

σύγχρονου καταναλωτή, για την ικανοποίηση των οποίων η χημική καταπολέμηση 

είναι η πιο άμεσα αποτελεσματική μέθοδος προστασίας της γεωργικής παραγωγής 

στο μέγιστο ποσοστό των περιπτώσεων.

Έτσι σήμερα στην επιστήμη της φυτοπροστασίας γίνεται συνεχής 

προσπάθεια προς δύο κατευθύνσεις: (Ι) την αποτελεσματική χρήση των 

φυτοφαρμάκων με την καλύτερη δυνατή αξιοποίηση των διαθέσιμων εναλλακτικών 

μεθόδων φυτοπροστασίας και με τις ελάχιστες παρενέργειες των φυτοφαρμάκων 

στον άνθρωπο (καλλιεργητή, καταναλωτή), στο αγροοικοσύστημα και στο 

περιβάλλον γενικότερα και (ΙΙ) την έρευνα για εύρεση εναλλακτικών μεθόδων 

φυτοπροστασίας με σκοπό της σταδιακή αντικατάσταση των φυτοφαρμάκων για 

ένα οικονομικά και οικολογικά αποδεκτό αποτέλεσμα.

Με το σκεπτικό αυτό η έννοια της καταπολέμησης εχθρών και ασθενειών 

των φυτών παίρνει ευρύτερες διαστάσεις. Η μέθοδος της καταπολέμησης 

ασφαλείας ή θεραπείας, της εφαρμογής δηλαδή ενός ή περισσοτέρων 

φυτοφαρμάκων εναντίον ενός μεμονωμένου φυτοπαράσιτου για την πρόληψη ή 

την καταστολή της προσβολής του, δεν θεωρείται πια επιστημονικά σωστή
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μολονότι συνεχίζει ακόμα να έχει πλατειά εφαρμογή στην πράξη της 

φυτοπροστασίας. Με τα σημερινά δεδομένα και απαιτήσεις επιβάλλεται για κάθε 

αγροοικοσύστημα να υπάρχει μια νέα στρατηγική για την αντιμετώπιση των εχθρών 

και ασθενειών των καλλιεργούμενων φυτών συνολικά με μια συντονισμένη, 

πολυδιάστατη και ορθολογικά προγραμματισμένη μεθοδολογία, γνωστή σαν 

Ολοκληρωμένη Αντιμετώπιση (ή Ολοκληρωμένη Διαχείριση) των Φυτοπαράσιτων 

(Integrated Pest Management, IPM) (Peshin et al. 2014).

Ι.3. Επιδράσεις στο περιβάλλον

Τα τελευταία χρόνια στα πλαίσια του γενικότερου προβληματισμού για την 

ρύπανση του περιβάλλοντος έχουν αποδοθεί ευθύνες και στην εντατικοποιημένη 

γεωργία, με μεγάλη έμφαση στα φυτοφάρμακα. Έτσι περιπτώσεις διαπίστωσης 

ρύπανσης του περιβάλλοντος από φυτοφάρμακα περιγράφονται πολύ συχνά από 

τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, ιδιαίτερα μετά από οργανωμένες προσπάθειες 

οικολογικών κινημάτων, αλλά και σαν αποτελέσματα μελετών κρατικών 

ερευνητικών φορέων (Azmi and Naqvi 2011). Ιδιαίτερα σοβαρές περιπτώσεις 

αποτελούν:

(α) Οι μαζικοί θάνατοι ψαριών στο Μισισιπή και σε Ευρωπαϊκά ποτάμια από 

απόβλητα εργοστάσιων φυτοφαρμάκων (Rother 2013).

(β) Η μείωση ή και διαφοροποίηση των ειδών σε λίμνες εξαιτίας υψηλών 

συγκεντρώσεων παρασιτοκτόνων σε αυτές (π.χ. λίμνη Erie) (Baker 1993).

(γ) Η μείωση των πληθυσμών άγριων αρπακτικών πτηνών σαν συνέπεια της 

«συμπύκνωσης» των υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων (βιολογική μεγιστοποίηση των 

υπολειμμάτων) μέσα από την τροφική αλυσίδα (Clark 2014).

(δ) Η παρεμπόδιση της φωτοσύνθεσης στο φυτοπλαγκτό στις θάλασσες από το DDT 

και η ύπαρξη του έμμονου αυτού φυτοφαρμάκου στο λιπώδη ιστό των πιγκουΐνων 

της Ανταρκτικής που ποτέ δεν έχουν άμεσα έλθει σε επαφή με το φυτοφάρμακο 

(Quental et al. 2003, Corsolini et al. 2011).

Η τελευταία αυτή διαπίστωση δείχνει ότι υπάρχει ήδη μια γενικότερη ρύπανση 

ολόκληρου του πλανήτη από ορισμένα τουλάχιστον παρασιτοκτόνα.
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Έτσι, αν ληφθούν υπ' όψη οι τοξικές επιδράσεις των φυτοφαρμάκων στον 

άνθρωπο και τα ωφέλιμα ζώα, η φυτοτοξικότητα στις ίδιες τις καλλιέργειες και 

ρύπανση του γενικότερου περιβάλλοντος, συμπεραίνεται ότι η ωφέλεια της 

ανθρωπότητας από την αύξηση της παραγωγικότητας στη γεωργία με τη χρήση 

φυτοφαρμάκων, σκιάζεται από τους κινδύνους που αυτά περικλείουν.

Οι κίνδυνοι αυτοί είναι βέβαια δυνατό να περιοριστούν με την ορθολογική 

χρήση των φυτοφαρμάκων, δηλαδή την εφαρμογή τους μόνο όταν είναι 

απαραίτητα, στις ελάχιστες αποτελεσματικές δόσεις, και με αποτελεσματικές και 

ασφαλείς μεθόδους.

Μελισσοτοξικότητα
Πολλά από τα φυτοφάρμακα και ιδιαίτερα τα εντομοκτόνα είναι τοξικά για 

τις μέλισσες. Έτσι, όταν αυτές βόσκουν σε γεωργικές καλλιέργειες μετά από 

επεμβάσεις με φυτοφάρμακα, θανατώνονται με συνέπειες την απώλεια μεγάλου 

μέρους του εισοδήματος τους γεωργού, αφού δεν γίνεται επαρκής επικονίαση, και, 

βέβαια, στην καταστροφή των μελισσοσμηνών (Solomon 2001). Τα φυτοφάρμακα 

είναι δυνατό να εισέλθουν στο σώμα των μελισσών με τους εξής τρόπους:

(α) από το πεπτικό σύστημα: Το νέκταρ ή η γύρη των λουλουδιών μπορεί να έχουν 

μολυνθεί με γεωργικό φάρμακο είτε αν έπεσε σε αυτά το φάρμακο κατά την 

εφαρμογή του είτε μέσα από το σώμα του φυτού στην περίπτωση διασυστηματικού 

φαρμάκου.

(β) με επαφή: Οι μέλισσες μπορεί να ψεκασθούν οι ίδιες όταν βόσκουν πάνω στην 

καλλιέργεια ή να έλθουν σε επαφή με φυτική επιφάνεια που είχε ήδη ψεκασθεί.

(γ) από το αναπνευστικό σύστημα: στην περίπτωση πολύ πτητικών φαρμάκων.

Η μελισσοτοξικότητα μετράται πειραματικά και τα φυτοφάρμακα 

κατατάσσονται σε κατηγορίες μελισσοτοξικότητας. Πάντως η μελισσοτοξική 

επίδραση μιας εφαρμογής φυτοφαρμάκου δεν εξαρτάται μόνο από την άμεση 

μελισσοτοξικότητα του δραστικού συστατικού. Σημαντικό ρόλο παίζουν η 

συγκέντρωση εφαρμογής, το είδος του σκευάσματος, η ποσότητα φαρμάκου που 

αποτίθεται ανά μονάδα φυτικής επιφάνειας, η ώρα της ημέρας που γίνεται η 

εφαρμογή, η παρουσία ή μη των μελισσών πάνω στην καλλιέργεια κατά την
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εφαρμογή, η παρουσία ανθέων που επισκέπτονται οι μέλισσες στην ίδια την 

καλλιέργεια ή γύρω απ' αυτή, οι συνθήκες περιβάλλοντος κ.α.

Τοξικότητα σε φυσικούς εχθρούς των παράσιτων
Σε πολλές περιπτώσεις τα φυτοφάρμακα επιδρούν αρνητικά σε οργανισμούς

που αποτελούν εχθρούς των παρασίτων των καλλιεργούμενων φυτών. Συνέπεια της

επίδρασης είναι η ασυνήθιστη αύξηση των πληθυσμών των παρασίτων αυτών με

επακόλουθο τη μεγαλύτερη χρήση φυτοφαρμάκων κ.λ.π. Κλασσικό παράδειγμα της

ανεπιθύμητης αυτής δράσης των φυτοφαρμάκων αποτελούν τα φυτοφάγα ακάρεα

που άρχισαν να αποτελούν πρόβλημα για τη γεωργία μετά την έναρξη της χρήσης

χημικών μέσων για την προστασία καλλιεργειών στη δεκαετία του 1920. Επίσης η

έξαρση προσβολών κοκκοειδών, όπως του λεκανίου της ελιάς, πολύ συχνά

αποδίδονται στη χρήση φυτοφαρμάκων που μειώνουν τον πληθυσμό των

παρασίτων τους (Solomon 2001).

Στα προγράμματα καταπολέμησης εχθρών των καλλιεργειών όταν κριθεί

απαραίτητη η χρήση παρασιτοκτόνων, αυτά θα πρέπει να επιλεγούν έτσι ώστε

εκτός από τη δράση τους στο παράσιτο -  στόχο να είναι εκλεκτικά ως προς τους

βιολογικούς εχθρούς των παρασίτων της καλλιέργειας. Η εκλεκτική αυτή δράση

αποτελεί και τον κύριο γνώμονα για την ενσωμάτωση της χημικής καταπολέμησης

σε προγράμματα ολοκληρωμένης αντιμετώπισης των παρασίτων των φυτών.

Παραδείγματα εκλεκτικών φυτοφαρμάκων αποτελούν οι αυξητικοί ρυθμιστές

εντόμων, ενώ δεν είναι εκλεκτικά τα πυρεθροειδή εντομοκτόνα. Πάντως η εκλεκτική

δράση μπορεί να βελτιωθεί με κατάλληλη μείωση της δόσης ή και με εφαρμογή του

φαρμάκου όταν οι ωφέλιμοι οργανισμοί βρίσκονται σε μη ευαίσθητο στάδιο ή

βρίσκονται έξω από την καλλιέργεια (οικολογική εκλεκτικότητα).

Φυτοτοξικότητα σε καλλιέργειες
Η εφαρμογή των φυτοφαρμάκων έχει πολύ συχνά ανεπιθύμητες επιδράσεις

στα καλλιεργούμενα φυτά. Οι φυτοτοξικές αυτές επιδράσεις μπορεί να είναι:

ξήρανση ολόκληρου ή μέρους μόνο του φυτού, κηλίδωση φυτικών μερών (όπως
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των προϊόντων για κατανάλωση με συνέπεια μείωση της εμπορικής αξίας των), 

ελάττωση στη γονιμοποίηση των ανθέων ή μείωση του ρυθμού αύξησης των φυτών 

με συνέπεια τη μείωση της παραγωγής, καθυστέρηση ωρίμανσης, αρνητική 

επίδραση στη φωτοσύνθεση, μείωση της βλαστικότητας των σπόρων κ.α. Η 

φυτοτοξικότητα δεν είναι μια σταθερή ιδιότητα για κάθε φυτοφάρμακο. Γενικά 

εξαρτάται από: (α) την περιεκτικότητα του ψεκαστικού υγρού στον τοξικό 

παράγοντα, (β) την εφαρμοζόμενη ποσότητα ψεκαστικού υγρού ανά μονάδα 

επιφάνειας, (γ) Την εγγενή ευαισθησία του είδους του φυτού, (δ) την ποικιλία του 

φυτού, (ε) το είδος του φυτικού οργάνου, (στ) την ηλικία και το βαθμό ενυδάτωσης 

του φυτικού οργάνου, (ζ) την υδατοδιαλυτότητα του τοξικού παράγοντα, (η) τις 

ακαθαρσίες που προέρχονται από τη διαδικασία παραγωγής του φαρμάκου, (θ) τις 

περιβαλλοντικές συνθήκες (όπως π.χ. θερμοκρασία, υγρασία, φως), (ι) τις 

βοηθητικές ουσίες του σκευάσματος, (κ) τη μορφή του σκευάσματος (π.χ. τα 

γαλακτωματωποιήσιμα-EC είναι πιο φυτοτοξικά κατά κανόνα από τις βρέξιμες 

σκόνες-WP) (Solomon 2001).

Πολύ συχνά στις ετικέτες γεωργικών φαρμάκων αναφέρονται οδηγίες για 

την αποφυγή φυτοτοξικότητας σε συγκεκριμένες καλλιέργειες.

Ι.3.Ϊ. Εκτίμηση επιβάρυνσης περιβάλλοντος

Η μεγάλη διάδοση των εντομοκτόνων σε συνδυασμό με τις φυσικοχημικές 

τους ιδιότητες και τη συμπεριφορά τους στο περιβάλλον, έχει ωθήσει τους 

επιστήμονες και τους υπεύθυνους για τη δημόσια υγεία, στην αναζήτηση μεθόδων 

αξιολόγησης της έκθεσης του περιβάλλοντος και του ανθρώπου (Solomon 2001). 

Όσον αφορά στο περιβάλλον είναι πολύ δύσκολο να γίνει συνολική εκτίμηση της 

έκθεσης του και το μόνο πράγμα που είναι εφικτό, είναι να μετρηθεί η επιβάρυνση 

ξεχωριστών περιβαλλοντικών διαμερισμάτων (νερό, έδαφος, αέρας) ή οργανισμών. 

Η πιο κοντινή στη συνολική πραγματικότητα εικόνα είναι τα πειράματα στους 

λεγόμενους mesocosms (Kangas and Adey 2008). Πολλοί επιστήμονες μετρούν την 

επιβάρυνση με διάφορα εντομοκτόνα των επιφανειακών και υπόγειων νερών (Tang 

et al. 2012). Άλλοι καταγράφουν την επιβάρυνση φρούτων και λαχανικών που
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αποτελούν κρίκους της τροφικής αλυσίδας (Sharma et al. 2010). Άλλοι κάνουν 

μελέτες προκειμένου να διαπιστώσουν την τοξικότητα σε υδρόβιους οργανισμούς 

(Nowell et al. 2014).

I.4. Συνέπειες στην υγεία του ανθρώπου

Τα περισσότερα φυτοφάρμακα είναι από πάρα πολύ τοξικά μέχρι απλώς 

επικίνδυνα για τον άνθρωπο. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την όλο και 

διευρυνόμενη χρήση των φυτοφαρμάκων τα καθιστούν μία από τις πιο επικίνδυνες 

ομάδες ουσιών για τη δημόσια υγεία. Οι κίνδυνοι που εμφανίζουν τα φυτοφάρμακα 

για τον άνθρωπο είναι παρόμοιοι με εκείνους για τα υπόλοιπα θερμόαιμα ζώα. Έτσι 

οι τοξικολογικοί κίνδυνοι για τον άνθρωπο που είναι γνωστοί για κάθε φάρμακο 

είναι το αποτέλεσμα πειραματισμού πάνω σε θερμόαιμα πειραματόζωα (κουνέλια, 

ποντίκια, κ.α.) και αντίστροφα, ό,τι είναι γνωστό σχετικά με την τοξικολογία ενός 

φαρμάκου για τον άνθρωπο έχει ισχύ και στα άλλα θερμόαιμα ζώα. Όπως και στα 

ζωικά παράσιτα, τα φυτοφάρμακα μπορούν να διεισδύσουν στο ανθρώπινο σώμα 

από το στόμα, το δέρμα και με την αναπνοή. Έτσι διακρίνουμε τις αντίστοιχες 

τοξικότητες per os, δερματική και αναπνευστική.

Ανάλογα με το χρονικό διάστημα για το οποίο εισέρχεται ο τοξικός 

παράγοντας μέσα στον οργανισμό διακρίνουμε: Την οξεία τοξικότητα που αφορά 

τις συνέπειες της χορήγησης του τοξικού παράγοντα μία φορά ή πολλές φορές μέσα 

σε ένα 24ώρο. Την υποξεία ή ημιχρόνια τοξικότητα που αφορά τις λειτουργικές ή 

και ανατομικές αλλοιώσεις που εμφανίζονται σ' ένα οργανισμό μετά από χορήγηση 

σ' αυτόν τοξικού παράγοντα για διάστημα από ολίγες ημέρες μέχρι και ένα έτος. Τη 

χρόνια τοξικότητα που αφορά μακροχρόνια χορήγηση του τοξικού παράγοντα σε 

πολύ μικρές δόσεις, ακίνδυνες από πλευράς οξείας και υποξείας τοξικότητας, που 

όμως προκαλούν λανθάνουσα δηλητηρίαση του οργανισμού, η οποία εκδηλώνεται 

με αλλοιώσεις στα κύτταρα, τους ιστούς και το μεταβολισμό γενικότερα. Η οξεία και 

υποξεία τοξικότητα, εκτός από εγκληματικές ή ηθελημένες ενέργειες (αυτοκτονίες), 

αφορά έκθεση στα φυτοφάρμακα είτε εξαιτίας επαγγελματικής απασχόλησης 

(παρασκευαστές φυτοφαρμάκων, γεωργοί), είτε από ατύχημα. Η χρόνια τοξικότητα
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αφορά το σύνολο του πληθυσμού και έχει άμεση σχέση με την κατανάλωση 

προϊόντων στην παραγωγική διαδικασία των οποίων έχουν χρησιμοποιηθεί 

φυτοφάρμακα. Γι' αυτό οι χρήσεις των φυτοφαρμάκων επιτρέπονται μόνο στις 

περιπτώσεις εκείνες που δεν αφήνουν υπολείμματα στα προϊόντα πάνω από τα 

επιτρεπτά όρια για να μην απειλείται η δημόσια υγεία (Bolognesi and Merlo 2011). 

Κατά τη μελέτη των επιδράσεων φυτοφαρμάκων γίνονται επίσης ειδικές μελέτες 

πάνω στην καρκινογένεση, μεταλλαξιγένεση και τερατογένεση των ουσιών αυτών 

στα πειραματόζωα. Τα φυτοφάρμακα που διατίθενται στο εμπόριο φέρουν 

τυποποιημένη σήμανση ανάλογα με την κατηγορία Τοξικότητας στην οποία 

υπάγονται. Η κατάταξη των φυτοφαρμάκων στις διάφορες Κατηγορίες Τοξικότητας 

γίνεται με κριτήριο την οξεία τοξικότητα. Αυτή εκφράζεται σαν LD50 σε mg/kg 

ζώντος βάρους και ισοδυναμεί με την ποσότητα του φαρμάκου που είναι 

απαραίτητη για να θανατωθούν το 50% των πειραματόζωων.

Οι διάφορες χώρες παίρνουν νομοθετικά και διοικητικά μέτρα που 

αποσκοπούν στην διατήρηση των τοξικών υπολειμμάτων στα γεωργικά προϊόντα 

κάτω από τα καθορισμένα ανώτατα όρια που δεν είναι επιβλαβή για τον άνθρωπο. 

Τα όρια αυτά (ανεκτά όρια υπολειμμάτων - tolerance) εκφράζονται σε ppm (μέρη 

στο εκατομμύριο) και καθορίζονται από παγκόσμιους οργανισμούς όπως ο WHO 

(World Health Organization -  Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας) ή η Ευρωπαϊκή 

Ένωση (EU, European Union), για κάθε φυτοφάρμακο και καλλιέργεια (WHO 2010, 

E.K. 396/2005). Τρόποι για τη διατήρηση των υπολειμμάτων κάτω από τα ανεκτά 

όρια είναι:

(α) Η σύσταση της ελάχιστης απαραίτητης δοσολογίας για κάθε χρήση καθώς και 

του μεσοδιαστήματος από τον τελευταίο ψεκασμό μέχρι την συγκομιδή (preharvest 

interval) από τις αρχές εγκρίσεως κυκλοφορίας των φυτοφαρμάκων.

(β) Ο έλεγχος τήρησης των οδηγιών αυτών και γενικότερα ο έλεγχος αποφυγής 

αλόγιστης χρήσης των φυτοφαρμάκων. Οι έλεγχοι αυτοί είναι βέβαια σχεδόν 

αδύνατο να πραγματοποιηθούν με τις σημερινές συνθήκες. Ένας τρόπος 

παρεμπόδισης της παραβίασης των οδηγιών χρήσης είναι η ανάλυση των 

υπολειμμάτων στα γεωργικά προϊόντα πριν αυτά εισαχθούν στην κατανάλωση.
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Αυτό όμως απαιτεί πολύ ειδικευμένο προσωπικό και συσκευές ανάλυσης με υψηλό 

κόστος.

Δηλητηριάσεις ανά κατηγορία φυτοφαρμάκων 
(Α) Οργανοχλωριωμένοι υδρογονάνθρακες:

Τα οργανοχλωριωμένα είναι κατά κανόνα τοξικά με πολύ μεγάλη 

ημιπερίοδο ζωής. Ως συμπτώματα δηλητηρίασης σε οργανοχλωριωμένα έχουν 

καταγραφεί από έλλειψη ενέργειας, ζάλη, κεφαλαλγία, έμετος, εφίδρωση, 

σιελόρροια, θολή όραση, μυϊκό τρέμουλο, σπασμούς, αίσθημα παλμών, λήθαργος 

μέχρι και επιληπτικές κρίσεις, κώμα, αναπνευστική ανεπάρκεια, θάνατος σε 

σοβαρότερες περιπτώσεις. Επίσης μπορεί να προκληθεί ηπατική ή και νεφρική 

βλάβη. Ειδικό αντίδοτο για τα οργανοχλωριωμένα δεν υπάρχει. Συνήθως 

εφαρμόζεται γαστρική πλύση με ενεργό άνθρακα και κατόπιν με αλκαλικά άλατα. Η 

θεραπεία είναι συμπτωματική.

(Β) Οργανοφωσφορικοί εστέρες:

Τα οργανοφωσφορικά είναι κατά κανόνα τοξικά. Δρούν στο νευρικό 

σύστημα αδρανοποιώντας το ένζυμο της χολινεστεράσης. Ως συμπτώματα 

δηλητηρίασης στα οργανοφωσφορικά θεωρούνται: ναυτία, διάρροια, σιελόρροια, 

κεφαλαλγία, ζάλη, ίλιγγος, θόλωση όρασης, γενική αδυναμία, τραύλισμα, 

διανοητική σύγχυση, αναπνευστική δυσχέρεια, σπασμοί, ακράτεια, κώμα και 

θάνατος. Ειδικό αντίδοτο είναι η θειϊκή ατροπίνη.

(Γ) Καρβαμιδικά:

Τα καρβαμιδικά είναι επίσης πολύ τοξικά, παρόμοιας τοξικότητας με τα 

οργανοφωσφορικά. Δρουν όμως ταχύτερα από τα οργανοφωσφορικά στο νευρικό 

σύστημα. Συμπτώματα δηλητηρίασης είναι: κεφαλαλγία, αδυναμία, ναυτία, αρχικά 

ενώ αργότερα θόλωση όρασης, σιελόρροια, διάρροια, εμετός. Ειδικό αντίδοτο είναι 

η θειϊκή ατροπίνη. Δεν επιτρέπεται η χορήγηση του 2-PAM (pralidoxime).

(Δ) Πυρεθροειδή:
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Τα πυρεθροειδή είναι γενικά μικρής τοξικότητας για τον άνθρωπο. Όμως 

είναι ιδιαίτερα ερεθιστικά για το δέρμα και τα μάτια. Η θεραπεία σε περίπτωση 

δηλητηρίασης είναι συμπτωματική.

(Ε) Νεονικοτινοειδή:

Τα νεονικοτινοειδή είναι επίσης μικρής τοξικότητας για τον άνθρωπο σε 

γενικές γραμμές. Η θεραπεία σε περίπτωση δηλητηρίασης είναι συμπτωματική.

1.4.1. Αξιολόγηση κινδύνου για  τον άνθρωπο

Όσον αφορά την αξιολόγηση της έκθεσης του ανθρώπου, στη βιβλιογραφία 

προτείνονται διάφοροι τρόποι. Καταρχήν είναι βασικό να ορίζεται το είδος της 

έκθεσης. Αυτή μπορεί να είναι επαγγελματική σε ανθρώπους που απασχολούνται 

στη χημική βιομηχανία ή σε αυτούς που ασχολούνται με την εφαρμογή των 

εντομοκτόνων. Μπορεί επίσης να υπάρχει έκθεση μέσω δίαιτας που αποτελείται 

από τρόφιμα επιβαρυμένα με εντομοκτόνα ή από παραμονή σε επιβαρημένο 

περιβάλλον. Ο τύπος της έκθεσης δίνει και μια ιδέα για τη διάρκεια, τη βαρύτητα 

των τυχόν αναπτυσσόμενων συμπτωμάτων, και γενικότερα της σοβαρότητας μιας 

ενδεχόμενης βλάβης Τα πράγματα είναι ιδιαίτερα πολύπλοκα στην περίπτωση 

χρόνιας και σε χαμηλά επίπεδα έκθεσης, όπου δεν υπάρχουν ξεκάθαρα 

συμπτώματα δηλητηρίασης.

Το κύριο μέλημα των επιστημόνων είναι η καθιέρωση ευαίσθητων 

εξειδικευμένων και αξιόπιστων βιοδεικτών έκθεσης. Ο πιο συνηθισμένος δείκτης 

έκθεσης στα οργανοφωσφορικά και καρβαμιδικά εντομοκτόνα είναι η μέτρηση της 

αναστολής της ακετυλοχολινεστεράσης, είναι όμως γενικά παραδεκτό ότι αυτός δεν 

είναι ένας ευαίσθητος δείκτης, ειδικά σε περιπτώσεις χρόνιας και σε χαμηλά 

επίπεδα έκθεσης.

1.4.1.α. Η  ανάλυση της ανθρώπινης τρίχας

Η τοξικολογική ανάλυση μη συνηθισμένων βιολογικών δειγμάτων όπως 

τρίχες, σάλιο, ιδρώτας και σπέρμα, έχει αποκτήσει πλέον μεγάλη βαρύτητα και

68



βρίσκει εφαρμογές στην ιατρική, στην εγκληματολογία και σε περιβαλλοντικές 

επιστήμες (Covaci et al. 2002, Tsatsakis and Tutudaki 2004, Barbounis et al. 2012, 

Maravgakis et al. 2012). Τα δείγματα αυτά μπορούν να παρέχουν επιπλέον 

πληροφορίες και έχουν αρκετά πλεονεκτήματα συγκρινόμενα με τα συνηθισμένα 

βιολογικά δείγματα, όπως το αίμα και τα ούρα. Η ανάλυση τριχών ειδικότερα έχει 

το πλεονέκτημα ότι η λήψη του δείγματος δεν είναι επεμβατική, είναι εύκολη χωρίς 

να προκαλεί πόνο και σε περίπτωση που χρειαστεί πάντα μπορούμε να λάβουμε 

ένα δεύτερο δείγμα που μας παρέχει τις ίδιες πληροφορίες με το πρώτο. Τα 

δείγματα τέλος μπορούν να φυλαχτούν για πολύ καιρό σε θερμοκρασία δωματίου.

Το κύριο χαρακτηριστικό των τριχών είναι ότι οι ουσίες που απορροφούνται 

παραμένουν παγιδευμένες στο υπόστρωμα για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Αυτό 

έγινε φανερό όταν αναλύθηκαν τρίχες από μούμιες που η ηλικία τους υπολογίζεται 

στα 4000 χρόνια και ανιχνεύτηκαν μεταβολίτες της κοκαΐνης (Baez et al. 2000). 

Υπάρχουν δυο μηχανισμοί απορρόφησης και παγίδευσης ουσιών στην τρίχα. Ο ένας 

συμβαίνει κατά την κερατινοποίηση των καινούριων κυττάρων της τρίχας. Οι ουσίες 

που κυκλοφορούν στο αίμα εισχωρούν στην τρίχα μέσω του θυλακίου και 

παραμένουν παγιδευμένες σε συγκεκριμένα σημεία της τρίχας. Ο άλλος μηχανισμός 

έχει να κάνει με την εξωτερική εναπόθεση ουσιών που βρίσκονται είτε στο 

περιβάλλον είτε είναι διαλυμένες στον ιδρώτα ή στο σμήγμα που εκκρίνουν οι 

σμηγματογόνοι αδένες. Οι ουσίες απομακρύνονται κατά την περιποίηση το λούσιμο 

και το κόψιμο των μαλλιών.

Έχουν γίνει πολλές μελέτες προκειμένου να εξακριβωθεί η σχέση που 

υπάρχει ανάμεσα στην δόση ενός χημικού που εισχωρεί στον οργανισμό και στην 

συγκέντρωση του χημικού που ανιχνεύεται στις τρίχες. Τα αποτελέσματα προς το 

παρόν δεν έχουν βοηθήσει να εξαχθεί ένα ασφαλές συμπέρασμα. Παρά τις 

αντιρρήσεις που προβάλλονται από την επιστημονική κοινότητα σχετικά με την 

αποτελεσματικότητα και την αξιοπιστία της ανάλυσης τριχών η τεχνική έχει ήδη 

χρησιμοποιηθεί και διευκολύνει την έρευνα σε εγκληματολογικές περιπτώσεις, σε 

ιστορική έρευνα, σε περιπτώσεις αυτοψίας, σε περιπτώσεις υιοθεσίας, σε 

περιπτώσεις βιασμού, σε περιπτώσεις ελέγχου doping και σαν βοηθητικό στοιχείο
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σε μια σειρά δικαστικών υποθέσεων. Εκτός από τα παραπάνω, η ανάλυση τριχών 

θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στην ιατρική, σαν μέσο ελέγχου της συμμόρφωσης 

ασθενών με χρόνια θεραπεία για διάφορες ασθένειες.

Q ρυθμός ανάπτυξης των τριχών ποικίλει και ρόλο παίζουν διάφοροι 

παράγοντες, όπως για παράδειγμα το μέρος του σώματος που φύονται. Ένας μέσος 

ρυθμός ανάπτυξης που είναι γενικά αποδεκτός, ειδικά για τις τρίχες της κεφαλής 

είναι 1.0 ± 0.3 cm/μήνα. Αυτός ο ρυθμός χρησιμοποιείται στην τμηματική ανάλυση 

τριχών προκειμένου να εξαχθούν συμπεράσματα για την έκθεση σε χημικά σε 

βάθος χρόνου. Η ανάλυση μιας τρίχας συνολικού μήκους 10 cm μας δίνει 

πληροφορίες για την έκθεση του ατόμου τους 10 τελευταίους μήνες. Στη ρίζα 

αντιστοιχεί η πιο πρόσφατη έκθεση ενώ στην άκρη εκείνη που έγινε στο απώτερο 

παρελθόν.

Παρακάτω παρατίθενται στοιχεία που αφορούν στην ανατομία και 

φυσιολογία της τρίχας προκειμένου να γίνει πιο κατανοητός ο πιθανός μηχανισμός 

εναπόθεσης ουσιών σε αυτήν, καθώς και οι παράμετροι που ενδεχομένως 

επηρεάζουν την συγκέντρωση των ανιχνευόμενων ουσιών.

Ανατομία και φυσιολογία της ανθρώπινης τρίχας
Σε ένα μη ειδικευμένο παρατηρητή η τρίχα μπορεί να φανεί σαν μια

ομοιογενής δομή, η οποία διαφέρει ανάμεσα στους ανθρώπους μόνο στην 

ποσότητα και στο χρώμα. Στην πραγματικότητα όμως η τρίχα αποτελεί ένα 

πολύπλοκο τμήμα της ανθρώπινης ανατομίας, του οποίου η φυσιολογία και 

λειτουργία είναι μόνο μερικώς κατανοητά. Είναι απαραίτητο όμως να γνωρίζουμε 

στοιχειωδώς την ανατομία και φυσιολογία της ανθρώπινης τρίχας, προκειμένου να 

κατανοήσουμε και να αξιολογήσουμε σωστά τους παράγοντες που επηρεάζουν τα 

αποτελέσματα της ανάλυσης τριχών.

Η τρίχα αποτελείται από κυλινδρικές δομές ή στελέχη (Εικόνα 7). Τα στελέχη 

δημιουργούνται από συμπιεσμένα κύτταρα που αναπτύσσονται από μικρά όργανα 

που μοιάζουν με σάκους και αποκαλούνται θυλάκια. Στον άνθρωπο η διάμετρος 

του κάθε στελέχους κυμαίνεται από 15-120 μm, ανάλογα με τον τύπο της τρίχας και
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την περιοχή του σώματος που εντοπίζεται το κάθε θυλάκιο. Η τρίχα περιέχει μια 

οικογένεια πρωτεϊνών πλούσια σε θείο, τις κερατίνες. Μέσα στο στέλεχος η 

κερατίνη δημιουργεί μακριά ινίδια τα οποία δένονται μεταξύ τους με 

δισουλφιδικούς δεσμούς, καθώς και με δεσμούς άλλων τύπων που αναπτύσσονται 

ανάμεσα στις κερατίνες και σε άλλες πρωτεΐνες, δημιουργώντας μια πολύ σταθερή 

και ανθεκτική δομή.

Κάθε στέλεχος αποτελείται από τρεις διαφορετικούς τύπους κυττάρων. Ένα 

εξωτερικό φλοιό (cuticle) που περικλείει ένα κεντρικό cortex το οποίο με τη σειρά 

του περικλείει μια κεντρική medulla (Εικόνα 7). Ο φλοιός της ανθρώπινης τρίχας 

αποτελείται από μακριά κύτταρα τα οποία βρίσκονται το ένα πάνω στο άλλο. Κάθε 

τέτοιο κύτταρο είναι περίπου 0.5-1.0 μm στο πάχος και περίπου 45 μm στο μήκος. Ο 

ρόλος του είναι να κρατά το στέλεχος στερεωμένο στο θυλάκιο και να προστατεύει 

τα εσωτερικά ινίδια. Ο φλοιός όμως μπορεί να καταστραφεί από χημικά, το φως τη 

θερμότητα αλλά και από μηχανικά αίτια. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα την απώλεια

Εικόνα 7. Σχηματική απεικόνιση διατομής της τρίχας.
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της συνέχειας της προστατευτικής μεμβράνης και την καταστροφή του στελέχους 

στο πιο απομακρυσμένο άκρο της τρίχας. Το cortex απαρτίζει τον κύριο όγκο του 

στελέχους και αποτελείται από μακριά κερατινοποιημένα κύτταρα, τα οποία 

σχηματίζουν ίνες μήκους περίπου 100 μm. Οι ίνες αυτές κρατούνται μαζί με ένα 

συγκολλητικό στρώμα που είναι γνωστό σαν σύμπλεγμα κυτταρικής μεμβράνης 

(Cell Membrane Complex). Ανάμεσα στα κύτταρα του cortex υπάρχουν μικρά 

διαστήματα αέρος. Στο ζωντανό μέρος της ρίζας της τρίχας αυτά τα διαστήματα 

είναι γεμάτα με υγρό, όσο όμως αναπτύσσεται η τρίχα και προχωρεί η διαδικασία 

της κερατινοποίησης, στεγνώνουν. Χρωμοφόρα σωματίδια είναι επίσης διάσπαρτα 

στο cortex. Ο τύπος των χρωστικών και η διάταξη τους δίνει το χρώμα στην τρίχα. Η 

μελανίνη, η κύρια χρωστική των μαλλιών των ματιών και του δέρματος συντίθεται 

σε ειδικά οργανίδια, τα μελανοσώματα, τα οποία εντοπίζονται στο θυλάκιο της 

τρίχας σε σωμάτια γνωστά σαν μελανοκύτταρα. Η μελανίνη συντίθεται από το 

αμινοξύ τυροσίνη με τη δράση του ενζύμου τυροσινάση. Το χρώμα των ανθρώπινων 

τριχών από άσπρο στο μαύρο, παράγεται από διαφορετικές ποσότητες, κατανομή 

και τύπο χρωστικών. Τα κύτταρα της medulla αυξάνουν σε αριθμό όσο αυξάνει η 

διάμετρος της τρίχας. Στην ανθρώπινη τρίχα τα κύτταρα αυτά αποτελούν μόνο ένα 

μικρό ποσοστό της συνολικής μάζας της τρίχας, και σε περιπτώσεις ιδιαίτερα 

λεπτών τριχών μπορεί και να απουσιάζουν εντελώς.

Χη μική σύσταση των τριχών
Ουσιαστικά η τρίχα είναι ένα διασταυρούμενο, μερικώς κρυσταλλικό

πολυμερές που περιέχει μεγάλο αριθμό λειτουργικών χημικών ομάδων (όξινοι,

βασικοί και πεπτιδικοί δεσμοί) οι οποίες έχουν τη δυνατότητα να δεσμεύουν μικρά

μόρια. Η ανθρώπινη τρίχα αποτελείται περίπου από 65-95% πρωτεΐνες

(λαμβάνοντας υπ' όψιν το ποσοστό υγρασίας), 15-35% νερό και 1-9% λιπίδια. Τα

λιπίδια των τριχών προέρχονται από το σμήγμα και τις εκκρίσεις των αποκρινών

αδένων και αποτελούνται από ελεύθερα λιπαρά οξέα, μόνο, δι- και τριγλυκερίδια,

κηρούς υδατάνθρακες και αλκοόλες. Η ανθρώπινη τρίχα περιέχει αμινοξέα με
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πλευρικές αλυσίδες υδατανθράκων, θρεονίνη, ασπαρτικό και γλουταμικό οξύ, 

λυσίνη, κυστίνη, και τυροσίνη.

Το θυλάκιο της τρίχας
Τα θυλάκια των τριχών εντοπίζονται στο επιθήλιο της επιδερμίδας, σε βάθος

3-4 mm κάτω από την επιφάνεια του δέρματος, Τα θυλάκια βρίσκονται σε στενή 

επαφή με δυο τύπους αδένων, τον σμηγματογόνο και τον αποκρινή. Στις περιοχές 

της μασχάλης και του εφηβαίου τα θυλάκια βρίσκονται σε επαφή και με άλλο ένα 

είδος ιδρωτοποιού αδένα, τον αποκρινή αδένα. Ο αποκρινής και ο σμηγματογόνος 

αδένας εκκρίνουν μέσα στο θυλάκιο. Αντίθετα ο εξωκρινής βρίσκεται κοντά στο 

θυλάκιο αλλά δεν εκκρίνει σε αυτό.

Το θυλάκιο μπορεί να διαχωριστεί λειτουργικά σε τρεις ζώνες, κατά μήκος 

του άξονα του στελέχους της τρίχας, Η πρώτη ζώνη, μέσα και γύρω από το βολβό 

είναι το σημείο της βιολογικής σύνθεσης των κυττάρων των τριχών. Η επόμενη ζώνη 

αμέσως πάνω από το βολβό είναι αυτή της κερατινοποίησης, στην οποία η τρίχα 

κερατινοποιείται και σκληραίνει. Η τελική ζώνη είναι αυτή της μόνιμης τρίχας. Εδώ 

το στέλεχος αποτελείται από σκληρά, άνυδρα κύτταρα, τα οποία σχηματίζουν ινίδια 

που συγκρατούνται μεταξύ τους από εξωκυττάριο συνδετικό υλικό.

Η ανάπτυξη της τρίχας ξεκινά στη βάση του θυλακίου. Καθώς τα κύτταρα 

διαιρούνται και μεγαλώνουν σε όγκο και μήκος ανεβαίνουν πάνω στην κερατογενή 

ζώνη. Εδώ τα κύτταρα συνθέτουν μελανίνη και αρχίζουν να κερατινοποιούνται. 

Σχηματίζονται ινίδια τα οποία σταθεροποιούνται με δισουλφιδικούς δεσμούς 

ανάμεσα σε αμινοξέα όπως η κυστίνη.

Τα θυλάκια περιστοιχίζονται από δύο πυκνά δίκτυα τριχοειδών αγγείων, το 

σχήμα των οποίων είναι διαφορετικό στα δραστήρια και τα αδρανή θυλάκια. Το 

κατώτατο τρίτο ενός δραστήριου θυλακίου (από τη βάση μέχρι λίγο πάνω από το 

βολβό) περικλείεται από ένα πλούσιο πλέγμα αγγείων. Υπάρχει ένα επίσης πλούσιο 

πλέγμα αγγείων στο επίπεδο του σμηγματογόνου αδένα, το οποίο επεκτείνεται 

στην επιφάνεια του δέρματος. Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα και ο βολβός αλλά και ο
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σμηγματογόνος αδένας να έχουν πλούσια παροχή αίματος. Κατά την τελογεννή 

φάση ο βολβός της τρίχας δεν έχει την ίδια παροχή αίματος (Wolfarm 2003).

Κύκλος και ρυθμός ανάπτυξης της τρίχας
Η τρίχα δεν μεγαλώνει συνεχώς αλλά σε κύκλους οι οποίοι εναλλάσσονται

ανάμεσα σε περιόδους ανάπτυξης και περιόδους ανάπαυσης. Η φάση του κύκλου

της κάθε τρίχας είναι ανεξάρτητη από εκείνη ενός γειτονικού θυλάκου και είναι

γνωστή ως μωσαϊκή ανάπτυξη. Υπάρχουν τρεις φάσεις (Εικόνα 8):

(α) αναγενής - ανάπτυξη. Πολλαπλασιάζονται τα μητρικά κύτταρα του βολβού.

Διαρκεί περισσότερο από τα άλλα στάδια. Κυμαίνεται από 2-6 έτη.

(β) καταγενής - αναστολή ανάπτυξης. Ο πολλαπλασιασμός των μητρικών κυττάρων

σταματά, βολβός συρρικνώνεται και ανέρχεται προς την επιφάνεια διαρκεί από 2-3

εβδομάδες.

(γ) Τελογενής - περίοδος ηρεμίας. Ο κερατινοποιημένος βολβός του θυλάκου 

βρίσκεται πλέον ψηλά κοντά στην επιφάνεια της επιδερμίδας και σε αυτό το στάδιο 

νέος βολβός εμφανίζεται πίσω από τον προηγούμενο και ενώνεται με την παλιά 

θηλή στην οποία μεγαλώνει μια νέα τρίχα η οποία κατά την ανάπτυξη της σπρώχνει 

την παλιά μέχρι να πέσει.

jff
----- τρίχα
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Εικόνα 8. Οι τρεις φάσεις ανάπτυξης της τρίχας: (Α) αναγενής, (Β) καταγενής και (Γ)
τελογενής.
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Από το σύνολό τους, υπολογίζεται ότι ένα ποσοστό 80-85% βρίσκεται στην 

πρώτη φάση, 1-2% στη δεύτερη και 15-20% στην τρίτη. Εννοείται ότι σε 

παθολογικές καταστάσεις τα ποσοστά αλλάζουν με το πρώτο να υποχωρεί και τα 

άλλα δύο να αυξάνονται αντίστοιχα. Ο φυσιολογικός ρυθμός τριχόπτωσης είναι 

γύρω στις 100 ανά 24ωρο, ενώ μεγαλύτερα νούμερα θεωρούνται παθολογικά. Σε 

αρκετά άτομα η πτώση των τριχών μπορεί να παρουσιάζει μια εποχιακή 

διακύμανση.

Είναι συνήθως αποδεκτό ότι η τρίχα μεγαλώνει με ρυθμό περίπου 

^ m /μήνα. Αυτό όμως αποτελεί μια υπεραπλούστευση. Είναι δύσκολο να έχουμε 

ακριβείς τιμές για το ρυθμό ανάπτυξης των τριχών στους ανθρώπους. Δεν 

αναπτύσσονται όλες οι τρίχες με τον ίδιο ρυθμό και το ποσοστό των θυλακίων στην 

αναγενή φάση εξαρτάται από το σημείο του σώματος που βρίσκεται το θυλάκιο και 

την ηλικία. Για τις τρίχες της κεφαλής μόνο, υπάρχουν αναφορές για ρυθμό 

ανάπτυξης που ποικίλει από 0.6-3.36 cm/μήνα (Giovanoli-Jakubezak and Berg 1974, 

Hops 1977). Ο τύπος της τρίχας και το σημείο του σώματος που αναπτύσσεται το 

θυλάκιο είναι οι πιο σπουδαίοι παράγοντες που καθορίζουν το ρυθμό ανάπτυξης. 

Οι τρίχες της κεφαλής αναπτύσσονται γρηγορότερα από τις τρίχες στη μασχάλη ή 

στην ηβική χώρα, που με τη σειρά τους αναπτύσσονται γρηγορότερα από τις τρίχες 

της γενειάδας. Επιπλέον ο ρυθμός ανάπτυξης φαίνεται να εξαρτάται από τη φυλή, 

το φύλο και την ηλικία. Οι τρίχες της κεφαλής στις γυναίκες αναπτύσσονται 

γρηγορότερα από τις αντίστοιχες στους άντρες. Οι τρίχες της καυκάσιας φυλής 

αναπτύσσονται γρηγορότερα από τις αντίστοιχες των Ασιατών και γενικά ο ρυθμός 

ανάπτυξης φαίνεται να μειώνεται με την ηλικία. Σαν σημείο δειγματοληψίας έχει 

επικρατήσει το πίσω μέρος της κεφαλής επειδή εκεί υπάρχουν περισσότερα 

θυλάκια στην αναγενή φάση (περίπου 85%) και οι τρίχες αναπτύσσονται με 

ταχύτερο ρυθμό από άλλα σημεία του σώματος (Harkey 1993).

Μηχανισμοί εναπόθεσης φαρμάκων στην τρίχα
Όπως αναφέρθηκε και στην εισαγωγή δύο είναι οι κύριοι μηχανισμοί

εναπόθεσης ουσιών στις τρίχες. Το αίμα, ο ιδρώτας, το δέρμα και το σμήγμα
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μπορούν να θεωρηθούν σαν πιθανές δεξαμενές μέσω των οποίων διάφορες ουσίες 

εισχωρούν στις τρίχες. Κάθε οδός εισχώρησης χαρακτηρίζεται από μια 

συγκεκριμένη σταθερά. Κάθε ουσία μπορεί να εισέλθει στην τρίχα κατευθείαν από 

το περιβάλλον ή μέσω κάποιας από τις προαναφερθείσες δεξαμενές (Cone 2001).

Οι διάφορες ουσίες και οι μεταβολίτες τους κατανέμονται σε όλο το σώμα 

κατά κύριο λόγο μέσω της παθητικής διάχυσης τους από το αίμα. Η κατανομή μέσω 

των μεμβρανών διευκολύνεται από την υψηλή διαλυτότητα μιας ουσίας στα 

λιπίδια, τη χαλαρή πρόσδεση στις πρωτεΐνες του πλάσματος και φυσικοχημικές 

παραμέτρους που ευνοούν τη μη ιονισμένη μορφή μιας ουσίας στο αίμα. Η διάχυση 

των ουσιών από τα τριχοειδή αγγεία των θυλακίων στα κύτταρα του υποστρώματος 

της βάσης του θυλακίου, αναφέρεται σαν ο κύριος μηχανισμός εναπόθεσης ουσιών 

στις τρίχες. Πιθανότατα οι ουσίες προσδένονται στο υπόστρωμα και στις χρωστικές 

των τριχών. Καθώς τα κύτταρα επιμηκύνονται και παλιώνουν, νεκρώνονται 

σταδιακά και σχηματίζουν το στέλεχος της τρίχας με τις ουσίες παγιδευμένες στο 

υπόστρωμα.

Πολλές ουσίες έχουν ανιχνευτεί και στον ιδρώτα, ο οποίος συντελεί στην 

εξωτερική εναπόθεση των ουσιών που είναι διαλυμένες σε αυτόν στις τρίχες. Η 

εναπόθεση της κοκαΐνης μέσω του ιδρώτα έχει μελετηθεί ιδιαίτερα. (Cone et al. 

1994).

Το σμήγμα είναι λιπαρό υλικό το οποίο εκκρίνεται από τους 

σμηγματογόνους αδένες που βρίσκονται στο θυλάκιο της τρίχας. Υπάρχουν όμως 

και αδένες που εκκρίνουν κατευθείαν στην επιφάνεια του δέρματος. Το σμήγμα 

αποτελείται κατά το ένα τρίτο από ελεύθερα λιπαρά οξέα, κατά το ένα τρίτο από 

δεσμευμένα λιπαρά οξέα και κατά το ένα τρίτο από υλικά όπως σκουαλίνη, 

χοληστερίνη και κηρούς. Ο βαθμός που το σμήγμα συνεισφέρει στην εναπόθεση 

ουσιών στις τρίχες δεν είναι γνωστός. Το σμήγμα καλύπτει στο στέλεχος της τρίχας 

όταν βγαίνει από το θυλάκιο. Αν μια ουσία βρίσκεται διαλυμένη στο σμήγμα, τότε 

μπορεί να περάσει στην τρίχα. Η επικάλυψη της τρίχας με τους κηρούς και τα 

λιπίδια του σμήγματος μπορεί να διευκολύνει τη μεταφορά μιας ουσίας από τον
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ιδρώτα το δέρμα ή το περιβάλλον σε αυτήν. Μέσω του παραπάνω μηχανισμού 

πιστεύεται ότι μεταφέρονται τα ιχνοστοιχεία στις τρίχες.

Τέλος πολλές ουσίες μπορεί να εναποτεθούν στις τρίχες μέσω του δέρματος 

ή κατευθείαν από το περιβάλλον, αν βρεθεί κάποιος σε χώρο όπου υπάρχουν ατμοί 

των ουσιών.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙ. Μέθοδοι αναλυτικών τεχνικών
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ΙΙ.1. Χρωματογραφία

H χρωματογραφία είναι μια πανίσχυρη τεχνική διαχωρισμού, η οποία 

βρίσκει εφαρμογές σε πολλούς κλάδους επιστημών. Η χρωματογραφία εφευρέθηκε 

από τον Ρώσο βοτανολόγο Mikhail Tswett στις αρχές του εικοστού αιώνα. Ο Tswett 

χρησιμοποίησε την τεχνική αυτή για να διαχωρίσει διάφορες χρωστικές, όπως οι 

χλωροφύλλες και οι ξανθοφύλλες, με διαβίβαση διαλύματός τους μέσω υάλινου 

σωλήνα, ο οποίος ήταν γεμάτος με ανθρακικό ασβέστιο. Οι διαχωριζόμενες ουσίες 

εμφανίζονταν ως χρωματιστές ζώνες στην στήλη και αυτός ήταν ο λόγος για τον 

οποίο ο Tswett επέλεξε (από την Ελληνική γλώσσα) αυτό το χαρακτηριστικό όνομα 

για την τεχνική. Το 1941 οι ερευνητές A.J.P. Martin και R.L. Synge εισήγαγαν την 

υγρή-υγρή χρωματογραφία κατανομής (βραβείο Νόμπελ 1952), ενώ η εμφάνιση της 

αέριας χρωματογραφίας (gas chromatography, GC) γίνεται στις 20 Οκτωβρίου 1950, 

στο συνέδριο των βιοχημικών της Μεγάλης Βρετανίας, στο Λονδίνο, από τους 

ερευνητές A.T. James και Α ^ Ρ . Martin, οι οποίοι παρουσίασαν την εργασία τους με 

τίτλο «Αέρια-Υγρή Χρωματογραφία Κατανομής». Η ανακάλυψη της αέριας 

χρωματογραφίας άνοιξε καινούριους ορίζοντες στο πεδίο του διαχωρισμού και 

ανάλυσης πολύπλοκων μιγμάτων και απομόνωσης ευπαθών ουσιών, με εφαρμογές 

στην επιστήμη της Χημείας, Βιοχημείας, Φαρμακευτικής, Ιατρικής, Βιολογίας, 

Γεωπονίας κλπ. Η ανάπτυξη αναλυτικών εφαρμογών με την τεχνική αυτή 

πραγματοποιήθηκε με καταπληκτικούς ρυθμούς, ενώ ακόμα και σήμερα συνεχείς 

εξελίξεις και νέες δυνατότητες προστίθενται σε συστήματα χρωματογραφίας.

Ο όρος χρωματογραφία αποδίδεται σε μια μεγάλη ποικιλία μεθόδων, οι 

οποίες βοηθούν στον διαχωρισμό ανόργανων ή οργανικών ουσιών με παραπλήσιες 

χημικές ιδιότητες από σύνθετα μίγματα. Ο διαχωρισμός επιτυγχάνεται εξαιτίας των 

διαφορών στην φυσικοχημική συγγένεια των ουσιών ως προς δυο φάσεις, την 

στατική και την κινητή φάση (Skoog et al. 2005). Πιο συγκεκριμένα, το δείγμα 

κινείται σε μια κινητή φάση (mobile phase), η οποία μπορεί να είναι ένα αέριο, ένα 

υγρό ή ένα υπερκρίσιμο ρευστό. Στην συνέχεια η κινητή φάση εξαναγκάζεται να
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διέλθει μέσω μιας στατικής φάσης η οποία είναι καθηλωμένη σε μια στήλη ή σε μια 

στερεά επιφάνεια. Τα συστατικά του δείγματος κατανέμονται μεταξύ των δυο 

φάσεων σε διαφορετικό βαθμό. Τα συστατικά, τα οποία κατακρατούνται 

περισσότερο από την στατική φάση, κινούνται αργά κατά την ροή της κινητής 

φάσης. Αντίθετα, τα συστατικά τα οποία κατακρατούνται ασθενέστερα από την 

στατική φάση, κινούνται ταχύτερα και εξέρχονται πιο γρήγορα από την στήλη. Ως 

αποτέλεσμα αυτών των διαφορών στην ευκινησία, τα συστατικά του δείγματος 

διαχωρίζονται καταλαμβάνοντας το καθένα ξεχωριστές ζώνες. Εάν στην έξοδο της 

στήλης υπάρχει σύστημα ανιχνεύσεως και καταμετρήσεως της ποσότητας κάθε 

συστατικού, εκτός από το διαχωρισμό και παράλληλα με αυτόν, πραγματοποιείται 

και ποσοτικός προσδιορισμός των συστατικών. H ταξινόμηση των 

χρωματογραφικών τεχνικών ανάλυσης γίνεται με βάση τον τύπο της κινητής φάσης, 

τον τύπο και τη μορφή της στατικής φάσης, το μηχανισμό, στον οποίο οφείλεται ο 

διαχωρισμός και ως προς τον τρόπο εισαγωγής του δείγματος στην στατική φάση 

(Πίνακας 3).

Πίνακας 3. Ταξινόμηση των χρωματογραφικών τεχνικών ανάλυσης.

Κινητή Στατική Μηχανισμός Μορφή Είδος Κατηγορία
φάση φάση στατικής χρωματογραφίας (Χ) χρωματογραφίας

φάσης
Υγρή Στερεή

Υγρή
σε
στερεό

Προσρόφηση

Ιονανταλλαγή

Κατανομή

Στήλη

Λεπτή
στιβάδα σε
υάλινη
πλάκα

Χάρτης

Στήλη

Χάρτης

Στήλη

Χάρτης

Χ. προσροφήσεως επί 
στήλης (LSC)

Χ. λεπτής στιβάδας 
(TLC)

Χ. προσροφήσεως επί 
χάρτου

Χ. ιονανταλλαγής επί 
στήλης

Χ. ιονανταλλαγής επί 
χάρτου
Χ. κατανομής επί 
στήλης

Χ. κατανομής επί

Υγρή
Χρωματογραφία
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φορέα χάρτου

Λεπτή
στιβάδα

Χ. λεπτής στιβάδας 
(TLC)

Αέρια Στερεή Προσρόφηση Στήλη Αέρια-στερεά Χ. (GSC) Αέρια
ΧρωματογραφίαΥγρή Κατανομή Στήλη Αέρια-υγρή Χ. (GLC)

Με βάση τον μηχανισμό διαχωρισμού, οι τεχνικές χρωματογραφίας 

διακρίνονται στις πέντε ακόλουθες κατηγορίες, οι οποίες περιγράφουν τον 

μηχανισμό που λαμβάνει χώρα κατά την συγκράτηση των συστατικών από την 

στατική φάση:

(α) χρωματογραφία προσρόφησης (adsorption chromatography),

(β) χρωματογραφία κατανομής (partition chromatography),

(γ) χρωματογραφία ιοντοανταλλαγής (ion-exchange chromatography),

(δ) χρωματογραφία μοριακού αποκλεισμού (molecular exclusion chromatography), 

(ε) χρωματογραφία συγγένειας (affinity chromatography)

Με βάση τον τύπο της κινητής και της στατικής φάσης, διακρίνουμε την 

αεριοχρωματογραφία (Gas Chromatography) και την υγρή χρωματογραφία (Liquid 

Chromatography), ανάλογα με το εάν η κινητή φάση είναι αέρια ή υγρή. Οι δυο 

αυτές τάξεις υποδιαιρούνται εκτενέστερα ανάλογα με την φύση της στατικής 

φάσης, που μπορεί να είναι στερεή ή υγρή επάνω σε στερεό αδρανή φορέα. "Ετσι 

διακρίνονται σε αέρια-στερεή χρωματογραφία (GSC), αέρια-υγρή χρωματογραφία 

(GLC), υγρή-στερεή χρωματογραφία (LSC) και υγρή-υγρή χρωματογραφία (LLC). Με 

βάση την φυσική μορφή της στατικής φάσης διακρίνουμε:

(α) την χρωματογραφία στήλης (column chromatography), όπου η στατική φάση 

συγκρατείται σε μια στενή στήλη μέσω της οποίας εξαναγκάζεται να διέλθει η 

κινητή φάση με εφαρμογή πίεσης και

(β) την επίπεδη χρωματογραφία (planar chromatography), όπου η στατική φάση 

στηρίζεται σε μια επίπεδη πλάκα ή στους πόρους ενός χαρτιού και η κινητή φάση 

κινείται μέσω της στατικής φάσης με τριχοειδή φαινόμενα ή με την επίδραση της 

βαρύτητας.

Με βάση τον τρόπο εισαγωγής του δείγματος η ταξινόμηση των 

χρωματογραφικών τεχνικών γίνεται σε δυο κατηγορίες:
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(α) στην χρωματογραφία εκτόπισης (displacement chromatography), όπου η κινητή

φάση που συγκρατείται ισχυρά από της στατική φάση, εκτοπίζει σε διαφορετικό

βαθμό τα διάφορα συστατικά του δείγματος μέσα στην στήλη και

(β) στη μετωπική χρωματογραφία (frontal chromatography), όπου το διάλυμα του

δείγματος εισάγεται με συνεχή τρόπο στην στήλη και ο διαλύτης του δρα ως κινητή

φάση.

I.1.i. Η ποιοτική ανάλυση με τη χρωματογραφία

Τα χρωματογραφήματα χρησιμοποιούνται ευρύτατα ως κριτήρια 

καθαρότητας οργανικών ενώσεων. Εάν υπάρχουν επιμολύνσεις, αυτές 

παρουσιάζονται ως επιπλέον κορυφές. Τα εμβαδά των κορυφών αυτών αποτελούν 

μέσο εκτίμησης της έκτασης της επιμόλυνσης. Θεωρητικά οι χρόνοι κατακράτησης 

θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την ταυτοποίηση των συστατικών 

μιγμάτων. Στην πράξη αξιοποίηση των δεδομένων αυτών περιορίζεται από τον 

μεγάλο αριθμό πειραματικών παραμέτρων, που θα πρέπει να ελέγχονται ακριβώς 

για να ληφθούν αναπαραγώγιμα αποτελέσματα. Παρ'όλα αυτά η χρωματογραφία 

αποτελεί ένα εξαιρετικό μέσο επιβεβαίωσης της παρουσίας ή απουσίας μιας 

ύποπτης ένωσης σε ένα μίγμα, αρκεί να υπάρχει ένα αυθεντικό δείγμα της ένωσης 

αυτής. Εάν, μετά την προσθήκη ποσότητας αυτής της ουσίας στο μίγμα, το 

χρωματογράφημα δεν παρουσιάσει νέα κορυφή και μία από τις υπάρχουσες 

κορυφές αυξηθεί, αυτό αποτελεί ένδειξη παρουσίας της ύποπτης ουσίας στο μίγμα. 

Η ένδειξη καθίσταται ακόμα πιο πειστική αν τα ίδια αποτελέσματα ληφθούν και με 

διαφορετικές χρωματογραφικές συνθήκες (π.χ. στήλες χρωματογραφίας, 

διαφορετικό θερμοκρασιακό πρόγραμμα, διαφορετικός ανιχνευτής).

Μ .ϊϊ. Η ποσοτική ανάλυση με τη  χρωματογραφία

Η ποσοτική ανάλυση ενός μίγματος ουσιών με τη χρωματογραφία, βασίζεται 

σε σύγκριση της επιφάνειας ή του ύψους μιας χρωματογραφικής κορυφής μιας
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ένωσης, με τις αντίστοιχες κορυφές ενός ή περισσότερων προτύπων. Για την 

ποσοτική ανάλυση μιας ένωσης θα πρέπει το σήμα που καταγράφεται να είναι 

ανάλογο της συγκέντρωσης της υπό σταθερές πειραματικές συνθήκες. Για την 

αποφυγή διακυμάνσεων στις πειραματικές συνθήκες, χρησιμοποιείται η μέθοδος 

του εσωτερικού προτύπου.

Ι.1.ϊ.α. Η  μέθοδος του εσωτερικού προτύπου

H μέγιστη επαναληψιμότητα στην ποσοτική χρωματογραφική ανάλυση 

λαμβάνεται με την χρήση εσωτερικού προτύπου, επειδή αποφεύγονται οι 

αβεβαιότητες, οι οποίες εισάγονται κατά την έγχυση του δείγματος. Σύμφωνα με 

την μέθοδο μια συγκεκριμένη ποσότητα ουσίας, που αποτελεί το εσωτερικό 

πρότυπο προστίθεται σε κάθε πρότυπο διάλυμα και σε κάθε δείγμα. Ως αναλυτική 

παράμετρος χρησιμοποιείται ο λόγος του εμβαδού (ή του ύψους) της κορυφής του 

αναλύτη προς της αντίστοιχη του εσωτερικού προτύπου (ratio). Για να είναι 

επιτυχής η μέθοδος, είναι απαραίτητο η κορυφή του εσωτερικού προτύπου να 

διαχωρίζεται πλήρως από τις κορυφές των άλλων συστατικών του δείγματος. Με το 

κατάλληλο εσωτερικό πρότυπο μπορούν να επιτευχθούν πολύ ικανοποιητικές 

επαναληψιμότητες (Skoog et al. 2005).

Ι.1Μ.β. Βαθμονόμηση κα ι πρότυπα διαλύματα

Η πιο άμεση κα απλή μέθοδος για ποσοτικό προσδιορισμό είναι η χρήση 

μιας σειράς προτύπων διαλυμάτων με σύνθεση που προσεγγίζει την σύνθεση των 

αγνώστων. Στα χρωματογραφήματα των πρότυπων που λαμβάνονται μετρούνται οι 

επιφάνειες των κορυφών αυτών και διαιρούνται με την επιφάνεια της κορυφής του 

εσωτερικού προτύπου. Στην συνέχεια κατασκευάζονται καμπύλες αναφοράς με τον 

Α ί
λόγο του Α 3 στον χ άξονα ως προς τις αντίστοιχες συγκεντρώσεις στον y άξονα 

(όπου Αι: το εμβαδό των κορυφών των πρότυπων διαλυμάτων των
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προσδιοριζόμενων ουσιών σε κάθε συγκέντρωση και Α2: το εμβαδό επιφάνειας της 

κορυφής του εσωτερικού προτύπου). Η γραφική παράσταση θα πρέπει να είναι 

γραμμική και να έχει την εξίσωση y=ax+b, όπου a η κλίση της καμπύλης, b η τομή 

της ευθείας στον y άξονα ο λόγος Αι/Α2 και x είναι η συγκέντρωση που υπολογίζεται 

από την εξίσωση της καμπύλης.

Η.2. Φασματομετρία μαζών

Η φασματομετρία μάζας αποτελεί σήμερα μία από τις πιο αναπτυσσόμενες 

τεχνικές, τόσο στον τομέα της Χημείας όσο και σε άλλους τομείς όπως της Ιατρικής, 

της Βιοχημείας, της Φαρμακευτικής, της Τοξικολογίας. Το συνεχώς αυξανόμενο 

ενδιαφέρον για τον τομέα αυτό οφείλεται στο ότι η τεχνική αυτή παρέχει 

πληροφορίες σχετικά με α) την στοιχειακή σύσταση του εξεταζόμενου δείγματος, β) 

τις δομές οργανικών και βιολογικών μορίων, γ) την ποιοτική και την ποσοτική 

σύσταση σύνθετων δειγμάτων, δ) την δομή και την σύσταση στερεών επιφανειών 

και ε) την αναλογία ισοτόπων ατόμων σε δείγματα.

Η φασματομετρία μάζας είναι μια αναλυτική τεχνική ταυτοποίησης και 

προσδιορισμού μιας ένωσης από τις πληροφορίες που παρέχει το φάσμα της μάζας 

της. Πιο συγκεκριμένα, στην φασματομετρία μάζας τα μόρια μιας ένωσης, που 

βρίσκονται σε αέρια φάση, βομβαρδίζονται από ένα ρεύμα ηλεκτρονίων υψηλής 

ενεργειακής στάθμης σε συνθήκες υψηλού κενού. Η πρόσκρουση των ηλεκτρονίων 

στα μόρια της ένωσης έχει ως αποτέλεσμα την δημιουργία θετικά φορτισμένων 

ιόντων. Τα θετικά ιόντα με την επίδραση ηλεκτρικού πεδίου ευθυγραμμίζονται σε 

λεπτή δέσμη. Στην συνέχεια, η διέλευση της δέσμης των θετικών ιόντων μέσω 

ηλεκτρομαγνητικού πεδίου γίνεται βάσει του λόγου μάζας προς φορτίο (m/z). Με 

κατάλληλο ανιχνευτή καταγράφεται το ηλεκτρικό ρεύμα που παρέχουν τα ιόντα με 

διαφορετικό λόγο m/z, οπότε το διάγραμμα της έντασης του ρεύματος που 

καταγράφεται (σε σχετικές μονάδες) ως προς το λόγο m/z, ονομάζεται φάσμα 

μαζών (mass spectrum) της ουσίας. Το κάθε φασματογράφημα είναι 

χαρακτηριστικό για κάθε ουσία και χρησιμοποιείται για την ταυτοποίηση της. Η 

φασματομετρία μάζας μπορεί να συνδυαστεί με την αέρια (GC-MS, gas
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chromatography-mass spectrometry ) ή την υγρή χρωματογραφία (LC-MS, Liquid 

chromatography-mass spectrometry). Η φασματομετρία μάζας σε συνδυασμό με 

αέρια χρωματογραφία εμφανίζεται για πρώτη φορά το 1957. Απ τότε η GC-MS 

εξελίχθηκε σε μια από τις πιο ευαίσθητες και ειδικές αναλυτικές τεχνικές για το 

διαχωρισμό, την ταυτοποίηση και την ποσοτικοποίηση πολύπλοκων οργανικών 

μιγμάτων. Τα κυριότερα πλεονεκτήματα της φασματομετρίας μάζας είναι κυρίως η 

υψηλή ευαισθησία και ειδικότητα κατά την ταυτοποίηση ουσιών ή την επιβεβαίωση 

της παρουσίας ύποπτων ουσιών, όπως στην περίπτωση των ναρκωτικών ουσιών. Το 

κύριο μειονέκτημα της είναι το μεγάλο κόστος της αγοράς των οργάνων και 

συντήρησης τους.

Η ανάλυση με φασματομετρία μάζας περιλαμβάνει περιλαμβάνει τα 

ακόλουθα στάδια: (α) εξαέρωση δείγματος, (β) δημιουργία ιόντων (συνήθως 

θετικών ιόντων), (γ) διαχωρισμό των ιόντων με βάση τον λόγο μάζας/φορτίου (m/z), 

όπου m είναι η μάζα του ιόντος σε ατομικές μονάδες και z το φορτίο του και (δ) 

μέτρηση του ρεύματος των ιόντων που παράγεται όταν προσπίπτει σε κατάλληλο 

μεταλλάκτη. Επειδή τα περισσότερα ιόντα που σχηματίζονται κατά το δεύτερο 

στάδιο έχουν φορτίο +1, ο λόγος m/z ισούται με την μάζα του ιόντος.

Ο ρόλος του σημείου εισόδου είναι η εισαγωγή μικροποσότητας δείγματος 

στην πηγή ιόντων σε αέρια κατάσταση και με σταθερή ροή. Η εξαέρωση δειγμάτων 

περιορισμένης πτητικότητας επιτυγχάνεται με θέρμανση σε συνθήκες υψηλού 

κενού.

To αρχικό στάδιο σε μια μέτρηση με φασματομετρία μαζών είναι ο 

σχηματισμός των ιόντων του αέριου αναλύτη, διαδικασία καθοριστική για τους 

στόχους της μέτρησης και την ερμηνεία των αποτελεσμάτων. Πράγματι, η μορφή 

του φάσματος μαζών μιας ουσίας, εξαρτάται κατά πολύ από την τεχνική παραγωγής 

ιόντων. Υπάρχουν δυο κατηγορίες πηγών ιονισμού (α) οι πηγές αέριας φάσης (gas 

phase sources) και (β) οι πηγές εκρόφησης (desorption sources). Στην πρώτη 

κατηγορία το δείγμα πρώτα εξαερώνεται και μετά ιονίζεται ενώ στην δεύτερη , το 

δείγμα σε στερεή ή υγρή κατάσταση, μετατρέπεται απευθείας σε ιόντα σε αέρια 

κατάσταση. Οι πηγές εκρόφησης μπορούν να εφαρμοσθούν σε μη πτητικά ή
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θερμικώς ασταθή δείγματα. Οι πηγές αέριας φάσης συνήθως περιορίζονται σε 

θερμικώς σταθερές ενώσεις, με σημεία ζέσεως μικρότερα από περίπου 500°C. H 

προϋπόθεση αυτή περιορίζει την εφαρμογή των πηγών αυτών σε ενώσεις με 

μοριακά βάρη μικρότερα από περίπου 103 Da. Οι πηγές εκρόφησης δεν απαιτούν 

εξάτμιση των μορίων του αναλύτη και μπορούν να εφαρμοσθούν σε ενώσεις με 

μοριακά βάρη έως και 105 Da. Πηγές αέριας φάσης είναι η πηγή ιονισμού 

πρόσκρουσης ηλεκτρονίων (electron impact, EI) και η πηγή χημικού ιονισμού 

(chemical ionization, CI). Στις πηγές εκρόφησης ανήκουν οι πηγές ιοντισμού πεδίου 

(field ionization, FI), ιοντισμού ηλεκτροψεκασμού (electrospray ionization, ESI), 

ιοντισμού εκρόφησης με την βοήθεια υλικού μήτρας (Matrix-assisted 

desorption/ionization, MALDI), βομβαρδισμού με άτομα μεγάλης ταχύτητας (fast 

atom bombardment, FAB), ιοντισμού με θερμοψεκασμό (thermosray ionization, TS). 

Οι πηγές ιόντων διακρίνονται επίσης σε μαλακές και σε σκληρές. Οι σκληρές πηγές 

μεταδίδουν στα μόρια του αναλύτη αρκετή ενέργεια ώστε να παραμείνουν σε 

έντονα διεγερμένη ενεργειακή κατάσταση. Στην συνέχεια η διέγερση περιλαμβάνει 

επιπλέον σπάσιμο δεσμών και παραγωγή ιοντικών θραυσμάτων σε λόγους m/z 

μικρότερους του μοριακού ιόντος. Οι μαλακές πηγές προκαλούν περιορισμένη 

θραύση. Κατά συνέπεια το λαμβανόμενο φάσμα μαζών συχνά αποτελείται από την 

κορυφή του μοριακού ιόντος και λίγες μόνο επιπλέον κορυφές. Οι πολλές κορυφές 

σε ένα φάσμα σκληρής πηγής παρέχουν χρήσιμες πληροφορίες για τα είδη των 

δραστικών ομάδων κι επομένως για τη δομή των ουσιών. Τα φάσματα των μαλακών 

πηγών είναι χρήσιμα γιατί παρέχουν ακριβείς πληροφορίες ως προς το μοριακό 

βάρος των μορίων μιας ουσίας.

Ο αναλυτής μαζών διαχωρίζει τα ιόντα που παράγονται στην πηγή ιόντων. Ο 

διαχωρισμός επιτυγχάνεται σύμφωνα με το λόγο μάζα-προς-φορτίο. Ο ιδανικός 

αναλυτής μαζών πρέπει να διαχωρίζει μάζες που διαφέρουν ελάχιστα μεταξύ τους. 

Επιπλέον, ο αναλυτής πρέπει να επιτρέπει την διέλευση αρκετών ιόντων, ώστε να 

παραχθεί ένα άμεσα μετρήσιμο ρεύμα ιόντων.
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Από τις κυριότερες εφαρμογές της φασματομετρίας μαζών είναι η 

ταυτοποίηση και μελέτη της δομής μιας χημικής ένωσης, ο έλεγχος προσμίξεων και 

η ποσοτική ανάλυση ενός μίγματος (Skoog et al. 2005).

ΙΙ.3. Διασύνδεση αέριας χρωματογραφίας με φασματομετρία μαζών 
(GC-MS)

H αέρια χρωματογραφία-φασματομετρία μαζών αποτελεί ένα από τα 

χρησιμότερα εργαλεία, για την ανάλυση πολύπλοκων οργανικών και βιολογικών 

μιγμάτων. Με τον τρόπο αυτό το φασματόμετρο λειτουργεί ως ανιχνευτής 

εξαιρετικής εκλεκτικότητας για το χρωματογραφικό σύστημα. Η ταχύτητα ροής 

μέσω των τριχοειδών στηλών είναι γενικά αρκετά μικρή, οπότε το έκλουσμα μπορεί 

απ'ευθείας να εισάγεται στον θάλαμο ιονισμού του φασματομέτρου μαζών. Ο 

αναλυτής μαζών του φασματομέτρου μαζών ρυθμίζεται έτσι, ώστε να επιτρέπει την 

ανίχνευση ιόντος με προκαθορισμένη τιμή m/z, οπότε το χρωματογράφημα παρέχει 

κορυφές μόνο για τις ουσίες που περιέχουν το συγκεκριμένο ιόν. Ένα τυπικό 

σύστημα GC-MS παρουσιάζεται στην Εικόνα 9. Για πληρωμένες ή τριχοειδείς στήλες 

megapore απαιτείται ένας διαχωριστήρας πίδακας (jet separator), για την 

απομάκρυνση του μεγαλύτερου μέρους του φέροντος αερίου από την 

προσδιοριζόμενη ουσία πριν την διαβίβασή της στην πηγή ιόντων. Ο αναλυτής 

μαζών μπορεί να προγραμματιστεί ώστε να αναλύει ταχύτατα διαδοχικές τιμές m/z, 

από ένα πίνακα τιμών που έχει ορίσει ο χρήστης. Για κάθε νέα τιμή m/z, ο 

υπολογιστής καταχωρεί το αντίστοιχο σήμα από τον ανιχνευτή, το οποίο αντιστοιχεί 

σε δεδομένο χρόνο ανάκτησης. Γενικά, τα φάσματα που προκύπτουν συλλέγονται 

και αποθηκεύονται σε ένα υπολογιστή για περαιτέρω επεξεργασία.

87



Ηλεκτρονικός υπολογιστής

Εικόνα 9. Τυπική διάταξη ενός συστήματος αέριας χρωματογραφίας.

ΙΙ.4. Διασύνδεση υγρής χρωματογραφίας με φασματομετρία μαζών 
(LC-MS)

Όπως αναφέρθηκε και πριν, η χρήση της φασματομετρίας μάζας ως τεχνική 

ανίχνευσης στα πλαίσια χρωματογραφικού διαχωρισμού αποτελεί σημαντικό 

αναλυτικό εργαλείο, καθώς παρέχει εξαιρετικά ειδικές πληροφορίες, συγκριτικά με 

τη χρήση ανιχνευτών που παράγουν ζώνες απορρόφησης και αναφορικά με τη 

χημική σύσταση του αναλύτη. Επιπρόσθετα, το φασματόμετρο μάζας (α) 

χαρακτηρίζεται από υψηλή ευαισθησία και (β) αποτελεί έναν ανιχνευτή ευαίσθητο 

στην ροή μάζας (ποσοτική ανάλυση).

Η ανάγκη διασύνδεσης της υγρής χρωματογραφίας με τη φασματομετρία 

μάζας έγινε αισθητή, όχι τόσο από το εύρος των συστατικών που δύναται per se να 

αναλυθούν με υγρή χρωματογραφία, αλλά αντιθέτως από το πλήθος των 

συστατικών, περιλαμβανομένων των θερμοευαίσθητων και μη πτητικών ουσιών, 

που δεν μπορούσαν να αναλυθούν με αέρια χρωματογραφία. Οι πρώτες πρακτικές 

εφαρμογές της σύζευξης της υγρής χρωματογραφίας με τη φασματομετρία μάζας 

(liquid chromatography-mass spectrometry, LC-MS) συναντώνται τη δεκαετία του 

1970. Οι τεχνικές δυσκολίες που αφορούν στην εισαγωγή υγρών σε ένα σύστημα 

υψηλού κενού ήταν οι κύριοι λόγοι της εν λόγω καθυστέρησης, καθώς και των
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προσεγγίσεων εκτός γραμμής που προηγήθηκαν της διασύνδεσης LC-MS. Σε ένα 

σύστημα LC-MS, το έκλουσμα της στήλης δύναται: (α) να εγχυθεί μέσω ποικίλων 

συσκευών που βασίζονται στην επιλεκτική απομάκρυνση του διαλύτη ή στο 

διαμοιρασμό του εκλούσματος. Εν συνεχεία, το κλάσμα του δείγματος εισέρχεται 

στην πηγή ιονισμού του φασματόμετρου και ιονίζεται υπό κενό και (β) να ιονιστεί 

αρχικά μέσω ποικίλων μεθόδων ιονισμού υπό ατμοσφαιρική πίεση και εν συνεχεία 

να εισαχθούν τα ιόντα στο φασματόμετρο (ενδεικτικά: ιονισμός από ηλεκτρικό 

πεδίο με ψεκασμό, ιοντοψεκασμός). Προκειμένου να εξασφαλιστεί η μέγιστη 

ευαισθησία σε μια ανάλυση LC-MS απαιτείται να βελτιστοποιηθούν οι παράμετροι 

που αφορούν στο διαχωρισμό με υγρή χρωματογραφία και ταυτόχρονα, στην 

ανίχνευση με φασματομετρία μάζας. Ενδεικτικά παραδείγματα αποτελούν η 

επιλογή του διαλύτη, ο ρυθμός ροής και το pH. Εν γένει, οι συνθήκες διαχωρισμού 

πρέπει να ευνοούν την φασματομετρική ανάλυση. Σε αυτά τα πλαίσια, προτιμάται η 

υγρή χρωματογραφία υψηλής επίδοσης (high performance liquid chromatography, 

HPLC), καθώς επιτρέπει αποδοτικούς διαχωρισμούς και μετρήσεις σε σύντομο 

χρόνο, υπό υψηλή πίεση. Ένα σύνολο χρωματογραφικών τύπων εμφανίζεται να 

είναι αποδεκτά συμβατό: χρωματογραφία ανάστροφης φάσης, χρωματογραφία 

ζεύγους ιόντων, χρωματογραφία αποκλεισμού μεγέθους και χρωματογραφία 

συγγένειας.

Ο μηχανισμός συγκράτησης στην χρωματογραφία ανάστροφης φάσης 

βασίζεται στην κατανομή του αναλύτη μεταξύ της κινητής και στατικής φάσης. Είναι 

αληθές πως υπάρχουν πολυάριθμοι διαλύτες και ποικίλες στατικές φάσεις (C18, C8, 

C4, C2, CN), ο συνδυασμός των οποίων επιτρέπει τον εκλεκτικό και αποδοτικό 

διαχωρισμό σε ένα σημαντικό εύρος εφαρμογών. Ας σημειωθεί ότι τα μεγαλύτερα 

μόρια -  που διαθέτουν τόσο υδρόφοβες, όσο και υδρόφιλες ομάδες -  

συγκρατούνται στην χρωματογραφία ανάστροφης φάσης, λόγω κατανομής που 

οφείλεται στο υδρόφοβο τμήμα του αναλύτη. Τέλος, έχει παρατηρηθεί πως η 

αύξηση του μεγέθους της ανθρακικής αλυσίδας που αφορά στη στατική φάση 

(σωματίδια παρόμοιου γεωμετρικού σχήματος) αυξάνει τη συγκράτηση.
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Η.5. Κριτήρια αξιολόγησης απόδοσης

Το κύριο αντικείμενο της αξιολόγησης (evaluation) και της επικύρωσης 

(validation) μιας αναλυτικής μεθόδου είναι να αποδειχθεί ότι η μέθοδος είναι 

κατάλληλη για τον σκοπό για τον οποίο προορίζεται. Η διαδικασία αξιολόγησης και 

επικύρωσης της ποιοτικής ανίχνευσης και του ποσοτικού προσδιορισμού των 

φυτοφαρμακευτικών ουσιών και των μεταβολιτών αυτών περιλαμβάνει τη εκτίμηση 

του ορίου ανίχνευσης και του ορίου ποσοτικοποίησης, της ανάκτησης, της 

γραμμικότητας, της ακρίβειας και της ορθότητας (Massart et al. 1988, Χατζηϊωάννου 

και Κουππάρης 2003, Tsakalof et al. 2003). Τα κριτήρια αξιολόγησης συνοψίζονται 

στον Πίνακα 4.

Πίνακας 4. Κριτήρια αξιολόγησης ποιοτικού διαχωρισμού και ποσοτικού 
προσδιορισμού φυτοφαρμακευτικών ουσιών και μεταβολιτών τους.

Κριτήρια αξιολόγησης και αποδοχής
Όριο Ανίχνευσης 

(Limit of Detection, LOD)
Όριο Ποσοτικοποίησης 

(Limit of Quantification, LOQ)
Γραμμικότητα 

(Linearity)
Ακρίβεια 

(Precision)
Ορθότητα 
(Accuracy)
Ανάκτηση 
(Recovery)

RSD: relative standard deviation

II.5.i. Όριο Ανίχνευσης (Lim it Of Detection, LOD)

Όριο ανίχνευσης ορίζεται ως η χαμηλότερη συγκέντρωση μιας ουσίας, στην 

οποία ο λόγος σήματος προς θόρυβο (S/N) είναι ίσος με 3. Ο λόγος S/N 

προσδιορίζεται με σύγκριση των σημάτων που λαμβάνονται από δείγματα με 

γνωστές χαμηλές συγκεντρώσεις της ουσίας που εξετάζεται, με το σήμα που

Λόγος σήμα/θόρυβος (Signal/Noise) > 3 

Λόγος σήμα/θόρυβος (Signal/Noise) > 10 

r2 > 0.97 

% RSD < 15%

100 ± 15%

> 70%
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λαμβάνεται από τυφλό βιολογικό δείγμα (blank) (Χατζηϊωάννου και Κουππάρης

2003).

ΙΙ.5.ΪΪ. Όριο Ποσοτικοποίησης (Lim it Of Quantification, LOQ)

Όριο ποσοτικοποίησης ορίζεται ως η χαμηλότερη συγκέντρωση μιας ουσίας, 

στην οποία ο λόγος σήματος προς θόρυβο (S/N) είναι ίσος με 10. Ο λόγος S/N 

προσδιορίζεται με σύγκριση των σημάτων που λαμβάνονται από δείγματα με 

γνωστές χαμηλές συγκεντρώσεις της ουσίας που εξετάζεται, με το σήμα που 

λαμβάνεται από τυφλό δείγμα (blank) (Χατζηϊωάννου και Κουππάρης 2003).

ΙΙ.5.ϊϊϊ. Γραμμικότητα (Linearity)

Η γραμμικότητα αποτελεί μέτρο της συμφωνίας της καμπύλης αναφοράς με 

γραμμική καμπύλη y=ax+b. Η γραμμικότητα μιας καμπύλης αναφοράς εκφράζεται 

με την τιμή του συντελεστή συσχέτισης r , η οποία πρέπει να είναι > 0.97.

ΙΙ.5.ΐν. Ακρίβεια (Precision)

Η ακρίβεια εκφράζει τον βαθμό της συμφωνίας μεταξύ των αποτελεσμάτων 

ανεξαρτήτων εφαρμογών της μεθόδου υπό ρητά καθορισμένες συνθήκες. Ως μια 

παράμετρος ποιότητας της ανάλυσης η ακρίβεια μπορεί να περιγραφεί ως η 

ποσότητα που μετρά την διασπορά των αποτελεσμάτων, όταν η αναλυτική 

μεθοδολογία επαναλαμβάνεται σε ένα δείγμα. Η διασπορά αυτή αν και μπορεί να 

προκληθεί από πολλές πηγές, ωστόσο λαμβάνονται μόνο υπόψη οι πηγές που 

προκαλούν τυχαίες διακυμάνσεις (random fluctuations) στην μεθοδολογία. 

Υποσύνολα του όρου ακρίβεια είναι οι όροι επαναληψιμότητα (repeatability) και 

αναπαραγωγιμότητα (reproducibility). Επαναληψιμότητα είναι το μέτρο της 

διασποράς των αποτελεσμάτων διαδοχικών ανεξάρτητων προσδιορισμών στο ίδιο 

δείγμα, που εκτελούνται κάτω από τις ίδιες συνθήκες, δηλαδή ίδια μέθοδος
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ελέγχου, ίδιο όργανο, ίδιο εργαστήριο και βραχύ χρονικό διάστημα. 

Αναπαραγωγιμότητα είναι το μέτρο της διασποράς μεταξύ των αποτελεσμάτων 

ανεξάρτητων μετρήσεων, που λαμβάνονται με την ίδια μέθοδο στο ίδιο δείγμα 

κάτω από διαφορετικές συνθήκες, δηλαδή διαφορετικό όργανο, ίδιο ή διαφορετικά 

εργαστήρια, και/ή διαφορετικούς χρόνους. Η αναπαραγωγιμότητα διακρίνεται σε 

ενδοεργαστηριακή και διεργαστηριακή. Η επαναληψημότητα επίσης ορίζεται ως (α) 

επαναληψιμότητα εντός σειράς προσδιορισμών (Within-run ή intra-day precision) 

που αναφέρεται στην επαναληψιμότητα σειράς μετρήσεων του ιδίου δείγματος 

στην ίδια σειρά ανάλυσης και ως (β) επαναληψιμότητα από σειρά σε σειρά 

προσδιορισμών (Between-run ή inter-days precision) που αναφέρεται στην 

επαναληψιμότητα σειράς μετρήσεων διαφορετικών κλασμάτων (aliquots) του ιδίου 

δείγματος, σε διαφορετικές σειρές ανάλυσης.

Η ακρίβεια μιας μεθόδου εκφράζεται με τον συντελεστή μεταβλητότητας ή 

διακύμανσης (% RSD, relative standard deviation) ο οποίος ισούται με το πηλίκο της 

τυπικής απόκλισης δια την μέση τιμή των πειραματικών αποτελεσμάτων. Αποδεκτή 

τιμή ακρίβειας είναι % RSD < 15%, ενώ στο όριο ποσοτικοποίησης το % RSD πρέπει 

να είναι < 20% (Χατζηϊωάννου και Κουππάρης 2003).

H.5.v. Ορθότητα (Accuracy)

Η ορθότητα είναι ο βαθμός συμφωνίας μιας μετρηθείσας πειραματικής 

τιμής με την αληθινή ή την αναμενόμενη τιμή της υπό εξέταση ουσίας. Η τιμή της 

ορθότητας ισούται με τον λόγο της απόλυτης τιμής της διαφοράς της πειραματικής 

από την θεωρητική τιμή, δια την θεωρητική τιμή. Αποδεκτές είναι οι τιμές για 100 ± 

15%. Η ορθότητα πρέπει να αποδεικνύεται σε όλο το εύρος της καθοριζόμενης 

περιοχής συγκεντρώσεων της αναλυτικής μεθόδου.

H.5.vi. Ανάκτηση (Recovery)
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Ένας άλλος τρόπος εκτίμησης της ορθότητας μιας μεθόδου είναι ο 

υπολογισμός της ανάκτησης της προσδιοριζόμενης ουσίας. Η διαδικασία που 

ακολουθείται για την εύρεση της απόλυτης ανάκτησης μιας ουσίας είναι ο εξής:
Ξ μ β ιxfiev κορυφές  o v c lL u ti j

0/ Λ ι ιή ι / τ η π η  -  gtiffggav κοραψ τ,ζ  Epmgpiicow .’ipPTiiMJtJ -, η η
/ο  / - w u . i \ l i  |u  11 ΕίίβΆδΰν κορυφής ανα?,.ύτΐ} (πρότυπον δ ιαλύμ ατος)  Λ ι υ υ

Έμβα3ο/ν κορυφής εξω τερ ικ ού  τΐροτύτιου

ΙΙ.6. Μοριακές τεχνικές: Οξειδωτικό στρες

Ο όρος οξειδωτικό στρες αναφέρεται στην κατάσταση σοβαρής 

ανισορροπίας μεταξύ των ελευθέρων ριζών και της αντιοξειδωτικής άμυνας. Το 

οξειδωτικό στρες μπορεί να προέλθει από (Α) μειωμένα επίπεδα αντιοξειδωτικών 

(π.χ. μεταλλάξεις επηρεάζουν ένζυμα αντιοξειδωτικής άμυνας ή τοξικοί παράγοντες 

εξαντλούν τέτοιες άμυνες) και (Β) αυξημένη παραγωγή ROS/RNS. Το οξειδωτικό 

στρες μπορεί να προκαλέσει βλάβες σε όλα τα μακρομόρια (DNA, πρωτεΐνες και 

λιπίδια). Οι πρωτεΐνες μπορεί να υποστούν αλλαγές στην τριτοταγή τους δομή, 

εκφυλισμό και γενικότερα άμεση και έμμεση καταστροφή. Οι επιπτώσεις της 

πρωτεϊνικής καταστροφής σχετίζονται συνήθως με την απώλεια της φυσιολογικής 

λειτουργίας των πρωτεϊνών. Όσον αφορά το DNA, οι τροποποιήσεις των βάσεων, οι 

θραύσεις των αλυσίδων του, οι καταστροφές στο σάκχαρο της δεοξυριβόζης και οι 

βλάβες στο σύστημα επιδιόρθωσης του είναι μερικές επιπτώσεις του οξειδωτικού 

στρες που μπορεί να οδηγήσουν στον εκφυλισμό του. Επίσης ο κυτταρικός θάνατος 

μπορεί να συμβεί με δύο μηχανισμούς, τη νέκρωση και την απόπτωση. Και οι δύο 

προκύπτουν από το οξειδωτικό στρες. Στο νεκρωτικό κυτταρικό θάνατο, το κύτταρο 

διογκώνεται και διαρρηγνύεται, απελευθερώνοντας το περιεχόμενο του στον 

περιβάλλοντα χώρο και επηρεάζοντας τα γειτονικά κύτταρα. Το περιεχόμενο των 

κυττάρων περιλαμβάνει αντιοξειδωτικά, όπως CAT ή GSH και προοξειδωτικά όπως 

ιόντα χαλκού και σιδήρου. Ακόμη και αν ένα κύτταρο οδηγείται σε θάνατο από 

μηχανισμούς άλλους εκτός του οξειδωτικού στρες, ο νεκρωτικός κυτταρικός 

θάνατος μπορεί να οδηγήσει σε οξειδωτικό στρες στον περιβάλλοντα χώρο. Στην 

απόπτωση, ο «μηχανισμός αυτοκτονίας» του κυττάρου ενεργοποιείται' τα
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αποπτωτικά κύτταρα δεν απελευθερώνουν το περιεχόμενό τους και έτσι η 

απόπτωση γενικά δεν προκαλεί βλάβη στα περιβάλλοντα κύτταρα. Ο αποπτωτικός 

κυτταρικός θάνατος μπορεί να επιταχυνθεί σε ορισμένες ασθένειες, όπως κάποιες 

νευροεκφυλιστικές ασθένειες στις οποίες εμπλέκεται το οξειδωτικό στρες.

ΙΙ.β.ΐ. Μέθοδοι προσδιορισμού οξειδωτικού στρες

Το οξειδωτικό στρες μπορεί να εκτιμηθεί με μέτρηση i) των ελευθέρων 

ριζών, ii) των βλαβών σε λιπίδια, πρωτεΐνες ή DNA και iii) της αντιοξειδωτικής 

ενζυμικής δραστικότητας.

Η παραγωγή των ROS μπορεί να αποκαλυφθεί με άμεσες μεθόδους. Η 

τεχνική του συντονισμού περιστροφής των ηλεκτρονίων είναι μια άμεση 

φασματοσκοπική μέθοδος που επιτρέπει την άμεση μέτρηση των ROS σύμφωνα με 

τις παραμαγνητικές τους ιδιότητες (Rimbach and Pallauf 1999). Οι μετρήσεις 

μπορούν να πραγματοποιηθούν in vitro, in vivo ή ex vivo.

Μια βασική προσέγγιση μελέτης του οξειδωτικού στρες είναι η μέτρηση του 

ρυθμού υπεροξείδωσης των μεμβρανικών λιπιδίων ή των λιπαρών οξέων. Η 

λιπιδική υπεροξείδωση οδηγεί σε καταστροφή των λιπιδίων και σχηματισμό ενός 

ευρέους φάσματος πρωτογενών προϊόντων οξείδωσης, όπως τα συζευγμένα διένια 

ή τα λιπιδικά υδροϋπεροξείδια, και δευτερογενών προϊόντων οξείδωσης, όπως η 

μαλονδιαλδεΰδη (MDA), τα F2-ισοπροστάνια, το πεντάνιο, το αιθάνιο ή το εξάνιο. Η 

μέτρηση των συζευγμένων διενίων ανιχνεύει τη μοριακή αναδιοργάνωση των 

πολυακόρεστων λιπαρών οξέων κατά τη διάρκεια της αρχικής φάσης της λιπιδικής 

υπεροξείδωσης. Τα λιπιδικά υδροϋπεροξείδια είναι ένας ακόμη δείκτης της αρχικής 

αντίδρασης των ελευθέρων ριζών. Η MDA είναι ένα δευτερογενές προϊόν οξείδωσης 

και παράγεται κατά την αυτοοξείδωση των λιπαρών οξέων. Αυτή η ουσία 

προσδιορίζεται κατά την αντίδραση της με το θειοβαρβιτουρικό οξύ, που παράγει 

τις δραστικές ουσίες του θειοβαρβιτουρικού οξέος (TBARS). Ο προσδιορισμός των 

F2-ισοπροστανίων, ένα ακόμη δευτερογενές προϊόν οξειδωσης, είναι μια ακόμη
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μέθοδος προσδιορισμού της ενδογενούς λιπιδικής υπεροξείδωσης και οξειδωτικής 

βλάβης.

Η τροποποίηση των πρωτεϊνών από τις ελεύθερες ρίζες προκαλεί το 

σχηματισμό καρβονυλομάδων στα αμινοξέα των πλευρικών αλυσίδων. Αύξηση των 

καρβονυλίων είναι παρούσα σε κάθε φαινόμενο που σχετίζεται με το οξειδωτικό 

στρες (Levine and Stadtman, 2001). Έτσι, η μέτρηση του σχηματισμού καρβονυλίων 

είναι η πιο συνηθισμένη μέθοδος προσδιορισμού της πρωτεϊνικής βλάβης (Levine 

2002). Οι ολικές πρωτεΐνες συχνά μετριούνται, με σκοπό ο λόγος των καρβονυλίων 

προς τις πρωτεΐνες να χρησιμοποιηθεί ως δείκτης πρωτεϊνικής οξείδωσης. Ακόμη, ο 

προσδιορισμός των οξειδωμένων αμινοξέων αποτελεί μια εναλλακτική μέθοδο 

μέτρησης των οξειδωμένων πρωτεϊνών.

Οι ROS επάγουν πολλούς τύπους DNA βλάβης όπως σπάσιμο κλώνων, 

τροποποιήσεις βάσεων και σταυροδιασυνδέσεις DNA-πρωτεΐνης. Υπάρχουν πολλές 

μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την ποσοτικοποίηση των DNA τροποποιήσεων 

(Dizdaroglu et al., 2002). Ο πιο συχνά χρησιμοποιούμενος δείκτης είναι το 

νουκλεοτίδιο 8-OHdG, που παράγεται κατά την οξείδωση της γουανίνης από τις 

ελεύθερες ρίζες. Το οξειδωμένο DNA συνεχώς επιδιορθώνεται και τα οξειδωμένα 

νουλεοτίδια όπως το 8-OHdG απεκκρίνονται μέσω του αίματος και των ούρων.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΙΙΙ. Βιβλιογραφική ανασκόπηση: Μελέτες 
έκθεσης στα φυτοφάρμακα cypermethrin και

imidacloprid

96



ΙΙΙ. 1. Μελέτες έκθεσης στο cypermethrin: σύντομη ανασκόπηση της 
βιβλιογραφίας

Την τελευταία δεκαετία όπως αναφέρθηκε και σε προηγούμενο κεφάλαιο, 

τα πυρεθροειδή έχουν διεγείρει το ενδιαφέρον των επιστημόνων σχετικά με την 

εκτίμηση της επιβάρυνσης διάφορων πληθυσμιακών ομάδων. Ως βιοδείκτες 

έκθεσης στα πυρεθροειδή χρησιμοποιούνται οι μεταβολίτες των πυρεθροειδών 

(Πίνακας 5) μιας και η μητρική ουσία έχει πολύ μικρό χρόνο ημιζωής και διασπάται 

σε μεγάλο ποσοστό. Οι μεταβολίτες του cypermethrin που χρησιμοποιούνται ως 

βιοδείκτες έκθεσης, είναι το cis-Cl2CA, το trans-Cl2CA και το 3-PBA (Πίνακας 5). Οι 

ίδιοι μεταβολίτες χρησιμοποιούνται ωστόσο και ως βιοδείκτες έκθεσης για το 

permethrin. Τα ισομερή cis- και trans-Cl2CA, επίσης αποτελούν μεταβολικές ουσίες 

του cyfluthrin, ενώ το 3-PBA αποτελεί βιοδείκτη έκθεσης για ένα μεγάλο αριθμό 

πυρεθροειδών.

Πίνακας 5. Μεταβολίτες των κυριότερων πυρεθροειδών.

Μεταβολίτες
Πυρεθροειδή cis-Cl2CA trans-Cl2CA 3-PBA 4F3PBA cis-DBCA

Permethrin S S  S
Cypermethrin S  S  S

Cyfluthrin S  S  S
Deltamethrin S S

Allethrin S
Resmethrin S
Fenvalerate S

λ-cyhalothrin S
Fenpropathrin S
Tralomethrin S

Διάφορες μέθοδοι ανίχνευσης των μεταβολιτών των πυρεθροειδών σε ούρα 

έχουν δημοσιευθεί χρησιμοποιώντας άλλες την τεχνική της αέριας 

χρωματογραφίας-φασματομετρίας μάζας (Angerer and Ritter 1997, Leng et al. 1997, 

Kuhn et al. 1996, Angerer and Schaller 1999, Arrebola et al. 1999, Schettgen et al.
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2002, Elflein et al. 2003), ενώ λιγότερες την τεχνική της υγρής χρωματογραφίας 

(Baker et al. 2004, Olsson et al. 2004) ή ανοσοδιαγνωστική μέθοδο (Shan et al.

2004). Το μειονέκτημα χρήσης της υγρής χρωματογραφίας-φασματομετρίας μάζας 

για τέτοιου είδους προσδιορισμούς είναι προβλήματα ανίχνευσης των μεταβολιτών 

cis-Cl2CA και trans-Cl2CA, όπως αναφέρουν οι ερευνητές (Baker et al. 2004). Επίσης 

οι ανοσοδιαγνωστικές μέθοδοι παρ' όλο που είναι συγκρίσιμα φτηνές και εύκολα 

υλοποιήσιμες σαν αναλύσεις, δεν μπορούν να επιτύχουν την ευαισθησία και την 

εξειδίκευση των αναλυτικών τεχνικών. Αξίζει να σημειωθεί ότι στη βιβλιογραφία 

μέχρι πρότινος, δεν υπήρχε δημοσιευμένη μελέτη που να παρουσιάζει αναλυτική 

μέθοδο ανίχνευσης βιοδεικτών έκθεσης του cypermethrin. Στα πλαίσια της 

παρούσας διατριβής, η μελέτη του Kavvalakis και συνεργάτες (Kavvalakis et al. 2014) 

παρουσίασε μια μέθοδο ανάλυσης τριχών βασισμένη στην αέρια χρωματογραφία- 

φασματομετρία μάζας.

Όπως αναφέρθηκε και παραπάνω το cypermethrin δεν ανιχνεύεται συχνά σε 

βιολογικά δείγματα, ενώ υπολείμματα της συγκεκριμένης μητρικής ουσίας έχουν 

βρεθεί σε άλλα μη βιολογικά δείγματα (π.χ. τρόφιμα, σκόνη). Παράδειγμα αλλά και 

σαφή ένδειξη έκθεσης του ανθρώπου στο συγκεκριμένο φυτοφάρμακο, αποτελεί η 

μελέτη του Trunnelle, ο οποίος ανίχνευσε σε μεγάλο ποσοστό (52%) υπολείμματα 

cypermethrin σε σκόνη σπιτιών στην περιοχή Mendota (Καλιφόρνια, ΗΠΑ). Η μέση 

τιμή cypermethrin που ανιχνεύτηκε σε αυτά τα σπίτια ήταν 186 ng/g σκόνης 

(Trunnelle et al. 2013). Το cypermethrin δεν είχε ανιχνευτεί, σε μια μεγάλη μελέτη 

της Ostrea και των συναδέλφων της, όπου εξετάστηκαν βιολογικά δείγματα τριχών 

και αίματος μητέρων (n=740) και των βρεφών τους (n=730). Ωστόσο υπολείμματα 

cypermethrin ανιχνεύθηκαν σε ένα μικρό ποσοστό βιολογικών δειγμάτων μηκωνίου 

(1,7%, 10/598) με συγκεντρώσεις που κυμαίνονταν από 1.85 έως 2.43 μg/ml (Ostrea 

et al. 2009). Επομένως, συμπεραίνουμε ότι ενώ η έκθεση στο cypermethrin είναι 

δεδομένη, η χρήση της μητρικής ουσίας ως βιοδείκτη έκθεσης δεν είναι μια 

ασφαλής επιλογή για την εκτίμηση της επιβάρυνσης ενός πληθυσμού στο 

φυτοφάρμακο αυτό.
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Πίνακας 6. Πρόσφατες μελέτες ανίχνευσης βιοδεικτών του cypermethrin σε ούρα.

Αναφορά Δειγματοληψία Τοποθεσία % Θετικά δείγματα
Συγκέντρωση

(Mg/l)

Αναλυτική
Τεχνική

Singleton et 
al. 2014

Ούρα 
(εργάτες αγροτικών 

εγκαταστάσεων)

Menoufia,
Αίγυπτος

Μ/Δ

cis-Cl2CA: 0.33 
(πρίν), 7.76 (μετά)* 
3-PBA: 4.59 (πριν), 
13.44 (μετά)*

GC-MS

Dewailly et al. 
2014

Ούρα 
(295 έγκυες 

γυναίκες)

10 χώρες 
Καραϊβικής

cis-Cl2CA: 96-100% 
trans-Cl2CA: 96-100% 
3-PBA: 100%

cis-Cl2CA: 0.007-0.5 
trans-Cl2CA: 0.14
1.28
3-PBA: 0.21-1.77

GC-MS

Fortin et al. 
2008

Ούρα 
(81 ενήλικες, 89 

παιδιά)

Quebec,
Καναδάς

cis-Cl2CA: >84.2% 
trans-Cl2CA: >94.7% 
3-PBA: >92.0%

cis-Cl2CA: 0.007-8.2 
trans-Cl2CA: 0.01
25.0
3-PBA: 0.01-24.0

GC-MS

Leng and 
Gries 2005

Ούρα cis-Cl2CA: 69% cis-Cl2CA: 0.46
(30 εκτεθειμένοι 

ενήλικες)
Μ/Δ trans-Cl2CA: 91% 

3-PBA: 97%
trans-Cl2CA: 1.00 
3-PBA: 1.24

GC-HRMS

Schettgen et 
al. 2002

Ούρα 
(1177 κάτοικοι)

Frankfurt,
Γερμανία

cis-Cl2CA: 29% 
trans-Cl2CA: 65%

cis-Cl2CA: <0.2 
trans-Cl2CA: 0.4

GC-MS

Μ/Δ: μη διαθέσιμο, *: nmol/g creatinine

Τη τελευταία δεκαετία, διάφορες μελέτες έχουν στραφεί στην ανίχνευση 

των μεταβολιτών των πυρεθροειδών σε βιολογικά δείγματα πληθυσμιακών ομάδων 

με σκοπό την εκτίμηση της επιβάρυνσης σε αυτά και τη πιθανή συσχέτιση με 

ανεπιθύμητες επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου (Πίνακας 6). Ο Singleton και 

συνεργάτες, μελέτησαν την έκθεση σε cypermethrin σε εργάτες αγροτικών 

εγκαταστάσεων στη Menoufia (Αίγυπτος) μετρώντας τους μεταβολίτες cis-Cl2CA και 

3-PBA σε δείγματα ούρων. Συλλέχθησαν δείγματα ούρων πριν και μετά την 

εφαρμογή του φυτοφαρμάκου και τα αποτελέσματα έδωσαν σαφώς μεγαλύτερες 

συγκεντρώσεις των μεταβολιτών μετά την εφαρμογή. Συγκεκριμένα, οι μέσες τιμές 

του cis-Cl2 CA και του 3-PBA πριν την εφαρμογή του φυτοφαρμάκου ήταν 0.33 και 

4.59 nmol/g creatinine. Οι αντίστοιχες τιμές μετά την εφαρμογή του φυτοφαρμάκου 

ήταν 7.76 και 13.44 nmol/g creatinine (Singleton et al. 2014). Η μελέτη αυτή 

επιβεβαιώνει και αποδεικνύει την επαγγελματική έκθεση ορισμένων πληθυσμιακών 

ομάδων που έχουν άμεση επαφή και χρήση του cypermethrin. Ωστόσο, στη 

βιβλιογραφία υπάρχουν και μελέτες που έχουν ανιχνεύσει επίπεδα μεταβολιτών
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του cypermethrin και σε γενικό πληθυσμό. Ένα χαρακτηριστικό παράδειγμα, είναι η 

μελέτη του Schettgen, ο οποίος ανάλυσε δείγματα ούρων από 1177 κατοίκους της 

Frankfurt (Γερμανία) και 29% αυτών ήταν θετικά για το cis-Cl2CA με διάμεσο τιμή 

<0.2 μg/l, ενώ 65% αυτών ήταν θετικά για το trans-Cl2CA με διάμεσο τιμή 0.4 μβ/l 

(Schettgen et al. 2002). Ένα άλλο παράδειγμα, είναι η μελέτη του Dewailly, ο οποίος 

συνέλλεξε δείγματα ούρων από 295 έγκυες γυναίκες από 10 διαφορετικές χώρες 

της Καραϊβικής. Ένα συντριπτικά μεγάλο ποσοστό αυτών των δειγμάτων (>96%) 

ήταν θετικό για τους μεταβολίτες του cypermethrin. Οι ανιχνευόμενες 

συγκεντρώσεις του cis-Cl2CA κυμαίνονταν από 0.07 έως 0.5 μg/l, του trans-Cl2CA 

από 0.14 έως 1.28 μβ/l και του 3-PBA από 0.21 έως 1.77 μβ/l (Dewailly et al. 2014). 

Επίσης, ο Fortin και οι συνεργάτες του, ανέλυσαν 170 δείγματα ούρων από ενήλικες 

(n=81) και παιδιά (n=89) της ευρύτερης περιοχής του Quebec (Καναδάς). Τα 

ποσοστά θετικών δειγμάτων ήταν >84.2% με διακύμανση από 0.007 έως 8.2 μg/l για 

το cis-Cl2CA, >94.7% με διακύμανση από 0.01 έως 25.0 μβ/l για το trans-Cl2CA και 

>92.0% με διακύμανση από 0.01 έως 24.0 μg/l για το 3-PBA (Fortin et al. 2008).

Οι παραπάνω μελέτες υποδεικνύουν την επιβάρυνση διάφορων 

πληθυσμιακών ομάδων στο cypermethrin. Από ευπαθής και ευαίσθητα κοινωνικές 

ομάδες (όπως έγκυες και παιδιά) μέχρι και επαγγελματικά εκτεθειμένοι άνθρωποι 

που εκτείθενται καθημερινά στο cypermethrin έχουν αποτελέσει στόχο μελέτης. 

Ωστόσο η ανάλυση των συμβατικών βιολογικών δειγμάτων, όπως αυτό των ούρων, 

μπορεί να αποδώσει πληροφορίες για την επιβάρυνση του ανθρώπου στο 

cypermethrin αντιστοιχούμενες σε πρόσφατη έκθεση σε αυτό. Αντίθετα, η ανάλυση 

τριχών και η συγκεκριμένα η ανίχνευση των βιοδεικτών έκθεσης του cypermethrin 

σε βιολογικά δείγματα τριχών μπορεί να αποτελέσει ένα ιδιαίτερα σημαντικό 

εργαλείο για τη συσχέτιση της χρόνιας ή παρατεταμένης έκθεσης με πιθανές 

ανεπιθύμητες ή άλλες παρενέργειες στην υγεία του ανθρώπου.

ΙΙΙ. 2. Μελέτες έκθεσης στο imidacloprid: σύντομη ανασκόπηση της 
βιβλιογραφίας
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Τα νεονικοτινοειδή είναι επίσης μια νέα σχετικά κατηγορία φυτοφαρμάκων 

που ακόμα και σήμερα πολύ λίγες μελέτες μπορούν να βρεθούν στη βιβλιογραφία, 

οι οποίες να εξετάζουν την χρόνια ή και παρατεταμένη επαγγελματική επιβάρυνση 

διάφορων πληθυσμιακών ομάδων σε αυτά. Ως βιοδείκτες έκθεσης στα 

νεονικοτινοειδή αναφέρονται συχνά οι βασικοί μεταβολίτες αυτών στα ούρα 

(Πίνακας 7). Ο μεταβολισμός του imidacloprid όπως αναφέρθηκε και σε 

προηγούμενο κεφάλαιο, είναι άμεσος και πραγματοποιείται κυρίως στο ήπαρ, όπου 

μόνο το 10-16% της χορηγούμενης δόσης απεκκρίνεται χωρίς να μεταβολιστεί 

(Kumar et al. 2013). Τα θηλαστικά λοιπόν μεταβολίζουν το imidacloprid σε δύο 

βασικά βήματα. Στο πρώτο μονοπάτι, μέσω οξείδωσης το imidacloprid 

μεταβολίζεται σε 6-chloronicotinic acid και imidazolidine. Σε ένα δεύτερο μονοπάτι, 

μέσω υδροξυλίωσης του δακτυλίου της imidazolid ine παράγονται 5-hydroxy- και 

ολεφινικά παράγωγα (Thyssen and Machemer 1999).

Πίνακας 7. Μεταβολίτες των κυριότερων νεονικοτινοειδών.

Κατηγορία
νεονικοτινοειδών

Φυτοφάρμακο

Μεταβολίτες

6-
chloronicotinic

acid

2-chloro-1,3-
thiazole-5-
carboxylic

acid

3-furoic
acid

Chloropyridinyl Acetamiprid

Imidacloprid

Thiacloprid

Nitenpyram

Chlorothiazolymethyl Clothianidin

thiamethoxam

Tetrahydrofuranylmethyl Dinotefuran

Στην υπάρχουσα περιορισμένη βιβλιογραφία, μόνο τα τελευταία χρόνια 

έχουν γίνει κάποιες μελέτες που προσπαθούν να ανιχνεύσουν αυτούς τους 

μεταβολίτες σε βιολογικά δείγματα πληθυσμού με σκοπό την εκτίμηση της 

επιβάρυνσής τους (Nomura et al. 2013, Kavvalakis et al. 2013). Ο Nomura και οι 

συνεργάτες του, στα πλαίσια της εφαρμογής μιας προτεινόμενης αναλυτικής
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μεθόδου με χρήση της τεχνικής GC-MS, μέτρησαν δείγματα ούρων από αγρότες 

καλλιέργειας μήλων (n=10). Το σύνολο των δειγμάτων ήταν θετικό (100%) στον 

μεταβολίτη του φυτοφαρμάκου, 6-chloronicotinic acid, με μέση συγκέντρωση 1.8 

μg/l (±2.0). Από τα μειονεκτήματα της μεθόδου που προτάθηκε ήταν η μη 

δυνατότητα ταυτόχρονης ανίχνευσης και της μητρικής ουσίας και επίσης το 

αναγκαστικό στάδιο της παραγωγοποίησης του εκχυλιζόμενου αναλύτη (Nomura et 

al. 2013).

Στη βιβλιογραφία ωστόσο μπορεί κάποιος να βρει και διάφορες μελέτες ή 

αναφορές σχετικά με περιπτώσεις οξείας δηλητηρίασης από το φυτοφάρμακο 

imidacloprid είτε από ατυχήματα είτε από απόπειρες εγκληματικών ενεργειών- 

αυτοκτονίες (Wu et al. 2001, Proenca et al. 2005, Huang et al. 2006, Mohamed et al. 

2009, Kumar et al. 2013, Fuke et al. 2014). Λίγες από αυτές τις αναφορές αναφέρουν 

θάνατο ως αποτέλεσμα της οξείας έκθεσης (Shadnia and Moghaddam 2008), ενώ 

κάποιες άλλες αποδίδουν τα κλινικά συμπτώματα που εμφανίζουν οι ασθενείς στο 

συστατικό n-methyl-pyrrolidone που υφίσταται σε πολλά από τα σκευάσματα που 

περιέχουν ως δραστική ουσία το imidacloprid (Wu et al. 2001). Σε 33 διαφορετικά 

περιστατικά, οι ανιχνευόμενες συγκεντρώσεις του imidacloprid που αναφέρονται 

στο αίμα (πλάσμα ή ορός) κυμαίνονται από 0.02 έως 51.25 μg/ml (Mohamed et al. 

2009).

Ένα γενικό συμπέρασμα της σύντομης ανασκόπησης της υπάρχουσας 

βιβλιογραφίας σχετικά με την έκθεση στο φυτοφάρμακο imidacloprid, είναι ότι ο 

περιορισμένος αριθμός των μελετών δεν μπορεί να δώσει μια ξεκάθαρη και 

συγκρίσιμη εικόνα για τον καταλληλότερο βιοδείκτη έκθεσης στο φυτοφάρμακο 

αυτό. Επίσης, ο περιορισμένος αριθμός μελετών που εστιάζουν στην χρόνια έκθεση 

πληθυσμιακών ομάδων στο imidacloprid οδηγεί στην ανάδειξη της αναγκαιότητας 

τέτοιων μελετών, ώστε να εξεταστεί η επιβάρυνση του πληθυσμού από το ολοένα 

και περισσότερο χρησιμοποιούμενο imidacloprid.
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ΚΥΡΙΟ ΜΕΡΟΣ
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η μελέτη της επιβάρυνσης φυτοπροστατευτικών ουσιών στον άνθρωπο, 

αποτελεί εξαιρετικής σημασίας έρευνα. Η συνεχώς αυξανόμενη ανάγκη για 

μεγιστοποίηση της αγροτικής παραγωγής και εξάλειψης ασθενειών που πλήττουν 

το φυτικό οικοσύστημα έχει οδηγήσει στη ραγδαία εξάπλωση των φυτοφαρμάκων. 

Παρόλο που κρατικοί και διεθνείς οργανισμοί έχουν θεσπίσει μέγιστα όρια 

υπολειμματικών ποσοτήτων (maximum residue levels, MRLs), σε μια προσπάθεια 

ορθολογικής χρήσης των φυτοφαρμάκων, η κατάχρηση αυτών των ουσιών είναι 

γεγονός (WHO 2010, EK 396/2005). Άμεση συνέπεια της αλόγιστης χρήσης των 

φυτοφαρμάκων είναι η επιβάρυνση σε κάθε επίπεδο της τροφικής πυραμίδας. 

Διάφοροι είναι οι παράγοντες μόλυνσης που έχουν συσχετιστεί με την έκθεση του 

ανθρώπου σε φυτοφάρμακα όπως επαγγελματική ενασχόληση, διατροφικές 

συνήθειες, οικιακή χρήση, τόπος κατοικίας, κτλ.

Σκοπός της παρούσας διδακτορικής διατριβής ήταν τόσο η ανάπτυξη και 

βελτιστοποίηση αναλυτικών μεθόδων φασματομετρίας μάζας για τον προσδιορισμό 

των πιο χαρακτηριστικών και ευρέως χρησιμοποιούμενων πυρεθροειδών και 

νεονικοτινοειδών σε βιολογικά δείγματα, όσο και την εφαρμογή αυτών με σκοπό 

την εκτίμηση της επιβάρυνσης του ανθρώπου στα φυτοφάρμακα αυτά. Καθώς 

επίσης και στην μελέτη της τοξικότητας τους in vivo. Συγκεκριμένα ελέχθηκε η 

επίδραση αυτών στο οξειδωτικό στρες, αλλά και η γενοτοξική δράση του 

imidacloprid σε λεμφοκύτταρα.

Οι προαναφερθείσες ομάδες φυτοφαρμάκων αποτελούν ίσως τις πλέον 

διαδεδομένες φυτοπροστατευτικές ομάδες ουσιών με ευρεία και εκτεταμένη χρήση 

τα τελευταία χρόνια. Το ενδιαφέρον για τις συγκεκριμένες ομάδες ολοένα και 

αυξάνεται εξαιτίας του γεγονότος ότι αποτελούν τους αντικαταστάτες των έως 

πρότινος χρησιμοποιούμενων οργανοφωσφορικών και καρβαμιδικών 

φυτοφαρμάκων στις καλλιέργειες. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον αποτελεί η διερεύνηση της 

επιβάρυνσης από τις νέες αυτές ομάδες φυτοφαρμάκων, σε πληθυσμό της Κρήτης. 

Η Κρήτη αποτελεί μείγμα αστικού και αγροτικού πληθυσμού. Είναι πολύ μεγάλο το
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ποσοστό του πληθυσμού που ασχολείται επαγγελματικά αλλά και ερασιτεχνεικά με 

καλλιέργειες. Επίσης η πυκνότητα των καλλιεργήσιμων περιοχών είναι αρκετά 

μεγάλη και πολλές φορές βρίσκονται δίπλα σε κατοικίες, με συνέπεια την 

πολλαπλάσια επικινδυνότητα και επιβάρυνση.

Στην διεθνή βιβλιογραφία, ολοένα αυξάνονται οι αναφορές περιστατικών 

οξείας ή χρόνιας τοξίκωσης από τις παραπάνω ομάδες φυτοφαρμάκων. Η ανησυχία 

της διεθνής επιστημονικής κοινότητας σχετικά με τις χρόνιες επιπτώσεις αυτών των 

ουσιών στην ανθρώπινη υγεία, αλλά και το ενδιαφέρον για την επίδραση αυτών 

των ουσιών στην υγεία ειδικού μέρους του πληθυσμού, αποτέλεσαν εναύσματα για 

την περαιτέρω διερεύνηση. Παράλληλα ορισμένες διερευνήσεις σε μοριακό 

επίπεδο πραγματοποιήθηκαν για τα υπό μελέτη φυτοφάρμακα, όπως έλεγχος 

γενοτοξικότητας, έλεγχος επίδρασης φυτοφαρμάκων σε παράγοντες οξειδωτικού 

στρες κτλ.

Η δομή της παρούσας διδακτορικής διατριβής ήταν η εξής:

Φάση Α. In vivo μελέτη παρατεταμένης υποτοξικής έκθεσης στο φυτοφάρμακο 

cypermethrin (Κεφάλαιο IV)

Φάση Β. Εκτίμηση της επιβάρυνσης στο φυτοφάρμακο cypermethrin 

πληθυσμιακών ομάδων της Κρήτης (Κεφάλαιο V)

Φάση Γ. In vivo μελέτη παρατεταμένης υποτοξικής έκθεσης στο φυτοφάρμακο 

imidacloprid (Κεφάλαιο VI)

Φάση Δ. Εκτίμηση της επιβάρυνσης στο φυτοφάρμακο imidacloprid πληθυσμιακών 

ομάδων της Κρήτης (Κεφάλαιο VII)

Τα πρωτόκολλα ανάλυσης βιολογικών δειγμάτων που αναπτύχθηκαν κατά 

τη παρούσα διδακτορική διατριβή μπορούν να εφαρμοστούν με επιτυχία σε 

δείγματα εκτεθειμένου ή μη πληθυσμού με σκοπό την εκτίμηση κινδύνου ή την 

βιοπαρακολούθηση έκθεσης στις συγκεκριμένες φυτοπροστατευτικές ουσίες και 

την πιθανή συσχέτιση με προβλήματα υγείας ή άλλες ανεπιθύμητες παρενέργειες. 

Επίσης τα πρωτόκολλα αυτά είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν για την διερεύνηση 

περιστατικών οξείας δηλητηρίασης με σκοπό την εκτίμηση της κλινικής εικόνας του 

ασθενούς. Και στις δύο περιπτώσεις, η σπουδαιότητα της δυνατότητας μέτρησης
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των προαναφερθέντων ουσιών σε δείγματα τριχών μπορεί να αποβεί χρήσιμη και 

να προσφέρει σπουδαίες πληροφορίες για την παρελθοντική ή/και χρόνια έκθεση 

στα φυτοφάρμακα αυτά. Η δυνατότητα αυτή δεν ήταν μέχρι στιγμής εφικτή μιας και 

δεν υπήρχαν ανάλογα πρωτόκολλα διαθέσιμα στη βιβλιογραφία.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ IV. In-vivo μελέτη παρατεταμένης 
υποτοξικής έκθεσης στο φυτοφάρμακο cypermethrin

107



IV.1. Σχεδιασμός και υλοποίηση in-vivo μελέτης

Έξι αρσενικά κουνέλια ηλικίας 3 μηνών και με μέσο βάρος 3000 g έκαστο 

επιλέχθηκαν για αυτή τη μελέτη. Χωρίστηκαν σε τρείς ομάδες των δύο ζώων και 

εγκαταστάθηκαν σε ειδικά μεταλλικά κλουβιά στις ειδικές εγκαταστάσεις 

πειραματόζωων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ). 

Οι ομάδες αυτές ήταν η ομάδα ελέγχου (control group), η ομάδα χαμηλής δόσης 

(low dose group) και η ομάδα υψηλής δόσης (high dose group). Τα ζώα βρίσκονταν 

σε συνθήκες 12ωρου κύκλου ημέρας/νύκτας με μέση θερμοκρασία τους 25°C, με 

ελεύθερη πρόσβαση σε τροφή (εμπορικά διαθέσιμες πελέτες) και πόσιμο νερό 

βρύσης. Μετά την εγκατάσταση των ζώων στον χώρο, αφέθηκαν 2 εβδομάδες με 

συνεχή παρακολούθηση πριν ξεκινήσει η χορήγηση των υποτοξικών δόσεων 

cypermethrin. Λόγω της μικρής διαλυτότητας του cypermethrin στο νερό, 

χρησιμοποιήθηκε αραβοσιτέλαιο (corn oil) για την προετοιμασία των κατάλληλων 

δόσεων χορήγησης από του στόματος. Οι υποτοξικές δόσεις χορήγησης ορίστηκαν 

ώστε να αντιπροσωπεύουν το 1/30 και το 1/15 της αναφερόμενης LD5o (3000 

mg/kg) (OHS 1993). Η ομάδα χαμηλής δόσης εκτίθεντο σε 40 mg/kg/ημέρα 

cypermethrin, ενώ η ομάδα υψηλής δόσης σε 80 mg/kg/ημέρα cypermethrin 

διαλυμένο σε αραβοσιτέλαιο. Η χορήγηση των δόσεων είχε υπολογιστεί έτσι ώστε 

να γίνεται τρεις φορές την εβδομάδα. Η διάρκεια της χορήγησης ήταν σταθερή και 

για διάστημα 16 εβδομάδων (4 μήνες). Η συνολική ποσότητα cypermethrin που 

κατανάλωσε κάθε ζώο της ομάδας χαμηλής δόσης ήταν 12900 mg, ενώ η αντίστοιχη 

ποσότητα για κάθε ζώο της ομάδας υψηλής δόσης ήταν 25800 mg. Στην ομάδα 

ελέγχου χορηγούνταν ποσότητα καθαρού αραβοσιτέλαιου ίση με αυτή τη ποσότητα 

που δέχονταν και τα υπόλοιπα ζώα. Οι διατροφικές συνήθειες, η φυσική αλλά και 

κλινική κατάσταση των ζώων παρακολουθούνταν καθημερινά. Δεν παρατηρήθηκε 

καμία ένδειξη είτε σύμπτωμα οξείας τοξικότητας από τις χορηγούμενες δόσεις του 

cypermethrin.

Η μελέτη εγκρίθηκε από την Κτηνιατρική Υπηρεσία Ηρακλείου, την Επιτροπή 

Βιοηθικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο
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Ηρακλείου, ενώ για τη διενέργεια των πειραμάτων ακολουθήθηκαν όλοι οι κανόνες 

ασφαλείας και βιοηθικής που ορίζουν οι Εθνικοί και Διεθνείς φορείς σχετικά με την 

φροντίδα και τη διαχείριση των πειραματόζωων.

IV.1.1. Πρωτόκολλο δειγματοληψίας βιολογικών δειγμάτων

Δειγματοληψίες βιολογικών δειγμάτων (τρίχα και ούρα) προγραμματίστηκαν 

και πραγματοποιήθηκαν πριν την έναρξη της χορήγησης των υποτοξικών δόσεων 

cypermethrin, στους 2 μήνες και 4 μήνες μετά την έναρξη της χορήγησης. 

Προκειμένου να συλλέγεται κάθε φορά επαρκή ποσότητα τρίχας για ανάλυση 

επιλέχθησαν δύο περιοχές του ζώου (λαιμός και πλάτη), από όπου η λήψη τρίχας 

γινόταν κάθε φορά και αναμιγνύονταν. Επιπλέον, στη τελευταία δειγματοληψία (4ος 

μήνας) παραλήφθηκε ένα επιπλέον ολικό δείγμα τριχών από κάθε πειραματόζωο 

που αντιστοιχούσε σε δείγμα απεικόνισης της συνολικής έκθεσης του 

πειραματόζωου για όλη τη διάρκεια του πειράματος. Η τρίχα λαμβανόταν με ψαλίδι 

όσο το δυνατό πιο κοντά από το δέρμα, χωρίς να ξεριζώνεται για λόγους βιοηθικής. 

Από τις ίδιες ανατομικές περιοχές (λαιμός και πλάτη) γινόταν η λήψη τριχών σε 

κάθε δειγματοληψία, με σκοπό την διερεύνηση της ένδειξης της έκθεσης στο 

cypermethrin για το διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη 

δειγματοληψία. Οι τρίχες κάθε φορά φυλάσσονταν σε αλουμινόχαρτο και 

σφραγίζονταν σε φάκελο με αντίστοιχη σήμανση. Τα δείγματα τριχών που 

συλλέγονταν σε κάθε δειγματοληψία φυλάσσονταν σε θερμοκρασία δωματίου και 

σε σκιερό και ξηρό μέρος μέχρι την ανάλυση.

Δείγματα ούρων συλλέχτηκαν κατά τις ίδιες χρονικές περιόδους (πριν την 

έναρξη, 2 μήνες και 4 μήνες μετά την έναρξη της χορήγησης των δόσεων 

cypermethrin) από κάθε ένα ζώο ξεχωριστά. Τα δείγματα ούρων συλλέχτηκαν από 

ειδικό μεταλλικό δίσκο που βρισκόταν τοποθετημένος κάτω από το μεταλλικό 

κλουβί κάθε ζώου, και κάθε δείγμα αντιστοιχούσε σε ούρα του προηγούμενου 

24ώρου. Τα δείγματα ούρων μεταφέρονταν σε πλαστικό δοχείο (Urobox®) και 

φυλάσσονταν στους -20ο C μέχρι την ανάλυση.
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IV.1.ii. Πρωτόκολλο θανάτωσης πειραματόζωων

Στο τέλος του πειράματος διενεργήθηκε ευθανασία των πειραματόζωων, 

κατά τη διάρκεια της οποίας διάφορες δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν πριν 

και μετά τη θανάτωση. Συγκεκριμένα τα πειραματόζωα αρχικά

αναισθητοποιήθηκαν με υποδόρια ένεση διαλύματος ξυλαζίνης:κεταμίνης 

(σκευάσματα Rompun® και Imalgene® αντίστοιχα, σε αναλογία όγκων 2:1). Ενώ τα 

πειραματόζωα βρίσκονταν υπό μερική αναισθησία, παραλήφθηκε ποσότητα 

αίματος (~12 ml) με σκοπό τόσο την ανίχνευση μεταβολιτών του cypermethrin, όσο 

και την διερεύνηση επίδρασης του φυτοφαρμάκου στους παράγοντες του

οξειδωτικού στρες.

Έπειτα, η ευθανασία των πειραματόζωων πραγματοποιήθηκε με ένεση 

πεντοβαρβιτάλης στην καρδιά (εμπορικό διάλυμα Dolethal® -  ένεση 5 ml για ζώα 

μέχρι 5 kg). Κατά τη διάρκεια της νεκροτομής-νεκροψίας έγιναν μετρήσεις βάρους 

των κύριων οργάνων του πειραματόζωου (καρδιά, ήπαρ, αριστερός πνεύμονας, 

δεξιός πνεύμονας, αριστερό νεφρό, δεξί νεφρό). Έγινε επισκόπηση της αριστερής 

κοιλίας, καταγραφή μακροσκοπικών σημείων υπερτροφίας, ινώσεως ή ουλής 

διάχυτης ή εντοπισμένης από ειδικό χειρούργο. Δεν παρατηρήθηκε κάποια ένδειξη 

μακροσκοπικού προβλήματος από μη παθολογικά αίτια (Πίνακας 8 ).

Πίνακας 8 . Έλεγχος βάρους (σε g) κύριων οργάνων των πειραματόζωων 
παρατεταμένης έκθεσης σε cypermethrin.

Όργανο
Control 1 Control 2

Πειραματόζωο 
Low Dose 1 Low Dose 2 High Dose 1 High Dose 2

Καρδιά 13.5 13.1 12.9 17.2 14.6 11.8
Ήπαρ 164.0 102.3 103.4 125.0 116.4 105.7

Αρ. πνεύμονας 9.4 10.7 8.9 7.4 10.1 9.5
Δεξ. Πνεύμονας 12.0 12.8 8.2 7.4 9.2 14.6

Αρ. νεφρό 15.5 10.7 10.8 10.2 11.6 10.9
Δεξ. νεφρό 14.6 10.7 12.1 9.8 11.4 10.6

Μακροσκοπικό
πρόβλημα

Δ.Π. Δ.Π. Δ.Π. Δ.Π. Δ.Π. Δ.Π.

Δ.Π.: δεν παρατηρήθηκε
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IV.2. Διερεύνηση βιοδεικτών και αξιολόγηση επιβάρυνσης χρόνιας 
έκθεσης

IV.2.i. Ανάπτυξη και επικύρωση αναλυτικώ ν μεθόδων αέριας χρωματογραφίας- 
φασματομετρίας μάζας για  τη ν  ανίχνευση μεταβολιτών του φυτοφαρμάκου 
cyperm ethrin σε βιολογικά δείγματα

IV.2.ΐ.α. Υλικά  κα ι Μέθοδοι

Αντιδραστήρια
Το φυτοφάρμακο cypermethrin (technical grade) ήταν μια ευγενική χορηγία 

της εταιρείας Agriphar (Βέλγιο). Ο μεταβολίτης 3-phenoxybenzoic acid, το 

εσωτερικό πρότυπο 2-phenoxybenzoic acid (98%), ο διαλύτης μεθανόλη (>99.9%), 

τα υλικά παραγωγοποίησης W,W'-diisopropylcarbodiimide (99%, N,N'-DIC) και

1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol (>99%, 1,1,1,3,3,3-HFIP) και το αραβοσιτέλαιο 

αγοράστηκαν από την εταιρεία Sigma-Aldrich (ΗΠΑ). Οι μεταβολίτες cis- και trans- 

3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethyl(1-cyclopropane)carboxylic acid (99.0%) 

προμηυεύτηκαν από την εταιρεία Dr Ehrenstorfer (Γερμανία). Ο διαλύτης n-επτάνιο 

(>99%), το όξινο ανθρακικό νάτριο (>99,5%) αγοράστηκαν από την Merck 

(Γερμανία). Υπερκάθαρο νερό παράγονταν καθημερινά από ένα σύστημα Direct-Q 

3UV της εταιρείας Merck (Γερμανία).

Παραμετροποίηση συστήματος GC-MS
Η ανάλυση των δειγμάτων πραγματοποιήθηκε με ένα σύστημα αέριας

χρωματογραφία-φασματομετρίας μάζας της εταιρείας Shimadzu, μοντέλο QP-2010.

Το σύστημα χρωματογραφίας ήταν εξοπλισμένο με τριχοειδή στήλη τύπου SLB-5ms

(30m χ 0.25mm, 0'25μm -  μήκος x πλάτος, διάμετρος) της εταιρείας Supelco (ΗΠΑ).

Καθαρό ήλιο (99.999%) με σταθερή ροή 1 ml/min χρησιμοποιήθηκε ως φέρον

αέριο. Ένα μικρόλιτρο (1 μ!) κάθε δείγματος προς ανάλυση εισάγονταν στο σύστημα

χρωματογραφίας με τη τεχνική εισαγωγής δείγματος άνευ διαμοιρασμού (splitless)

και ο διαχωρισμός των αναλυτών ήταν εφικτός κάτω από τις παρακάτω συνθήκες:
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αρχικά η θερμοκρασία της στήλη ήταν στους 60ο C για 1 min, έπειτα αυξανόταν 

στους 310ο C με βήμα 15ο C/min, όπου και παρέμενε σταθερή για 5 min. Η 

θερμοκρασία του υποδοχέα (injector) ήταν ρυθμισμένη στους 2 30^. Το interface 

και η πηγή ιοντισμού είχαν ρυθμιστεί στους 220o C και 310ο C, αντίστοιχα. Αυτόματη 

βαθμονόμηση του συστήματος φασματομετρίας μάζας με perfluoro-tributylamine 

(PFTBA, tuning standard) πραγματοποιούνταν κάθε φορά πριν την ανάλυση όπως 

προβλέπει ο κατασκευαστής. Ο ποσοτικός προσδιορισμός γινόταν με τη μέθοδο 

ανίχνευσης επιλεγμένων ιόντων (selected ion monitoring, SIM), χρησιμοποιώντας 

ένα κύριο ιόν για την ποσοτικοποίηση και δύο ιόντα ταυτοποίησης για κάθε 

αναλύτη. Τα ιόντα m/z των θραυσμάτων για τα cis- and trans- Cl2CA ήταν 323, 163 

και 127, ενώ για το 2-PBA και 3-PBA ήταν 197, 364 and 141 (Πίνακας 9). Το 

θερμοκρασιακό πρόγραμμα της στήλης ήταν έτσι προγραμματισμένο ώστε να 

αποφθεχθούν τυχών παρεμποδίσεις με το υπόστρωμα αλλά και με τη περίσσεια 

των υλικών παραγωγοποίησης.

Τα κύρια ιόντα παραγωγοποίησης (για τον ποσοτικό προσδιορισμό) με το

1,1,1,3,3,3-HFIP ήταν 323 για τα cis- και trans-Cl2CA και 364 για τα 3-PBA και 2-PBA 

(εσωτερικό πρότυπο). Ο χρόνος έκλουσης για τα cis-Cl2CA, trans-Cl2CA, 3-PBA, 2-PBA 

ήταν 7.26, 7.33, 10.96 και 10.79 min, αντίστοιχα (Πίνακας 9). Στην Εικόνα 10, 

παρουσιάζονται τυπικά χρωματογραφήματα από πρότυπο διάλυμα των αναλυτών 

συγκέντρωσης 0.2 μg/ml (A), τυφλό δείγμα τριχών (Β) και πραγματικό δείγμα 

πειραματόζωου της ομάδας χαμηλής δόσης με συγκεντρώσεις αναλυτών 118.8, 

228.9 και 68.9 pg/mg για τα cis-, trans-Cl2CA και 3-PBA, αντίστοιχα (C).

Πίνακας 9. Χρόνος έκλουσης (Rt) και m/z ιόντων θραυσμάτων των προϊόντων 
παραγωγοποίησης κάθε αναλύτη.

Αναλύτης Rt (min) m/z

cis-Cl2CA 7.26 323,163, 127
trans-Cl2 CA 7.33 323,163, 127

3-PBA 10.96 364, 197, 141
2-PBA (IS) 10.79 364, 197, 141
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Εικόνα 10. Τυπικά χρωματογραφήματα από πρότυπο διάλυμα συγκέντρωσης 0.2 
μg/ml (A), τυφλό δείγμα τριχών (Β) και πραγματικό δείγμα πειραματόζωου της
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ομάδας χαμηλής δόσης με συγκεντρώσεις αναλυτών 118.8, 228.9 και 68.9 pg/mg 
για τα cis-, trans-Cl2CA και 3-PBA, αντίστοιχα (C).

Πρότυπα διαλύματα
Πρότυπα διαλύματα των 3-PBA, cis- και trans- Cl2CA συγκέντρωσης 1 mg/ml

προετοιμάστηκαν σε μεθανόλη. Από αυτά με τις απαραίτητες αραιώσεις

παρασκευάζονταν κάθε εβδομάδα πρότυπα διαλύματα στις συγκεντρώσεις 0, 0 .01 ,

0 .02, 0.04, 0 .1, 0.2 και 0.4 μg/ml' Όλα τα πρότυπα διαλύματα φυλάσσονταν στους -

20°C.

ΐν.2.ΐ.β. Ανάλυση βιολογικών δειγμάτων τριχώ ν

Φορτισμένα δείγματα τριχών
Φορτισμένα δείγματα με γνωστή συγκέντρωση των αναλυτών για την

κατασκευή της πρότυπης καμπύλης ετοιμάστηκαν ακολουθώντας παρόμοια

διαδικασία με αυτή που περιγράφεται αναλυτικά σε προηγούμενη μελέτη (Tsatsakis

et al. 2010). Περιληπτικά, δείγματα τριχών που είχαν ελεχθεί ότι δεν περιέχουν

ανιχνεύσιμα επίπεδα των αναλυτών, χρησιμοποιήθηκαν ως τυφλά δείγματα για την

προετοιμασία των φορτισμένων δειγμάτων. Τα τυφλά δείγματα επιμολύνθηκαν με

αναλύτες (spiked samples) σε διάφορες συγκεντρώσεις από 0 έως 1000 pg/mg (0,

25, 50, 100, 250, 500 και 1000 pg/mg). Επίσης ετοιμάστηκαν δείγματα ελέγχου

(quality control, QC) με εμποτισμό τυφλού δείγματος τριχών σε υδατικό διάλυμα

αναλυτών συγκέντρωσης 1 μg/ml' Σε κάθε σειρά ανάλυσης, εκτός από τα πρότυπα

και τα φορτισμένα διαλύματα συμπεριλαμβάνονταν και τρία QC δείγματα.

Εκχύλιση δειγμάτων τρίχας

Απομάκρυνση εξωτερικών επιμολύνσεων
Για την απομάκρυνση τυχόν εξωτερικών επιμολύνσεων από το στέλεχος της

τρίχας ακολουθήθηκε παρόμοια διαδικασία με προηγούμενες παρεμφερείς μελέτες

(Maravgakis et al. 2012, Tsatsakis et al. 2010). Συνοπτικά, τα δείγματα τριχών

πλύθηκαν σε 5 ml νερό (για 10 min) και δύο φορές σε 5 ml μεθανόλης (για 1 min) σε
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θερμοκρασία δωματίου. Τα δείγματα έπειτα στέγνωσαν σε φούρνο ξήρανσης σε 

χαμηλή θερμοκρασία (35ο C). Στο τελευταίο πλύσιμο της μεθανόλης, έγινε έλεγχος 

για την ύπαρξη υπολειμμάτων των αναλυτών. Έπειτα, ποσότητα ίση με 100 mg 

τρίχας από κάθε δείγμα ζυγίστηκε, τεμαχίστηκε σε κομμάτια μερικών χιλιοστών και 

μεταφέρθηκε σε υάλινο δοκιμαστικό σωλήνα με βιδωτό πώμα. Εκατό (100) ng από 

το διάλυμα του εσωτερικού προτύπου (2-PBA) προστέθηκαν σε κάθε δείγμα.

Απομόνωση αναλυτών από τα δείγματα τριχών
Σε κάθε δείγμα τριχών (100 mg) προστέθηκαν 2 ml μεθανόλης και

επωάστηκαν σε υδατόλουτρο υπερήχων για 2 ώρες. Η θερμοκρασία στο

υδατόλουτρο δεν υπερέβαινε τους 40ο C. Κατόπιν, το εκχύλισμα της μεθανόλης

συλλέχθηκε και φιλτραρίστηκε μέσω φίλτρων πόρων διαμέτρου 0.2 μm (Filtropur S,

Sarstedt, Γερμανία) σε έναν υάλινο δοκιμαστικό σωλήνα με βιδωτό καπάκι. Η ίδια

διαδικασία επαναλήφθηκε άλλη μια φορά και τα συνολικά 4 ml της μεθανόλης που

συλλέχθηκαν, εξατμίστηκαν υπό στρώμα αζώτου σε θερμοκρασία δωματίου

(Εικόνα 11).

Διαδικασία παραγωγοποίησης
Για την παραγωγοποίηση των εκχυλιζόμενων αναλυτών χρησιμοποιήθηκε

παρόμοια μέθοδος με προηγούμενη δημοσιευμένη μελέτη με λίγες τροποποιήσεις

(Leng and Gries 2005). Συνοπτικά, 250 μ! ακετονιτριλίου, 20 μ! N,N'-DIC και 30 μ!

1,1,1,3,3,3-HFIP προστέθηκαν στο ίζημα που προέκυψε από την προηγούμενη

διαδικασία και το μείγμα ανακινήθηκε για 10 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου.

Έπειτα, 1 ml από υδατικό διάλυμα όξινου ανθρακικού νατρίου συγκέντρωσης 1 M

και 250 μl n-επτάνιο προστέθηκαν στον δοκιμαστικό σωλήνα. Το σύστημα

ανακινήθηκε ισχυρά για 10 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου, φυγοκεντρήθηκε στις

4000 rpm για 5 min και 100 μl από την οργανική φάση μεταφέρθηκε σε υάλινο

φιαλίδιο με insert για ανάλυση στο σύστημα GC-MS (Εικόνα 11).
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Εικόνα 11. Διάγραμμα ροής της διαδικασίας εκχύλισης των αναλυτών από τα 
δείγματα τρίχας και παραγωγοποίησης αυτών πριν την ανάλυση με τη τεχνική της 

αέριας χρωματογραφίας-φασματομετρίας μάζας (GC-MS).

IV.2.i.y. Ανάλυση βιολογικών δειγμάτων ούρων

Φορτισμένα δείγματα ούρων
Ούρα τα οποία ελέχθησαν και δεν περιείχαν ανιχνεύσιμα επίπεδα των

αναλυτών χρησιμοποιήθηκαν ως τυφλά δείγματα. Τα τυφλά δείγματα των ούρων

φορτίστηκαν με γνωστές συγκεντρώσεις των cis-Cl2CA, trans-Cl2CA και 3-PBA με

εύρος από 0 έως 1000 ng/ml (0, 50, 100, 250, 500 και 1000 ng/ml) και

χρησιμοποιήθηκαν ως φορτισμένα δείγματα για την κατασκευή των πρότυπων

καμπυλών. Επίσης, δύο δείγματα ελέγχου συμπεριλαμβάνονταν κάθε φορά σε κάθε

ανάλυση, στα επίπεδα των 50 και 250 ng/ml (και για τους τρεις αναλύτες).
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Εκχύλιση δειγμάτων ούρων

Απομόνωση αναλυτών από τα δείγματα ούρων
Η διαδικασία της απομόνωσης των αναλυτών από τα δείγματα ούρων

περιλάμβανε δύο βασικά τμήματα: την όξινη υδρόλυση των δειγμάτων και την

υγρή-υγρή εκχύλιση (liquid-liquid extraction, LLE), βασισμένα σε προηγούμενη

μελέτη (Leng and Gries 2005). Από κάθε δείγμα ούρων παραλήφθηκαν 2 ml

δείγματος και αφού προστέθηκε 1 ml διαλύματος HCl 10M το μίγμα τοποθετήθηκε

σε υδατόλουτρο θερμοκρασίας 80ο C για 2 ώρες. Ενδιάμεσα, το μείγμα ανακινήθηκε

ελαφρά (ανά 30 λεπτά). Κατόπιν, το μείγμα απομακρύνθηκε από το υδατόλουτρο

και αφού επανήλθε σε θερμοκρασία δωματίου προστέθηκαν 2 ml

διχλωρομεθανίου. Το μίγμα ανακινήθηκε ισχυρά για 10 min, φυγοκεντρήθηκε στις

4000 rpm για 5 min και συλλέχθηκε η οργανική φάση. Η υγρή-υγρή εκχύλιση με το

διχλωρομεθάνιο επαναλήφθηκε άλλη μια φορά και στο τέλος τα συνολικά 4 ml του

διχλωρομεθανίου που συλλέχθησαν, εξατμίστηκαν υπό στρώμα αζώτου σε

θερμοκρασία δωματίου (Εικόνα 12).

Διαδικασία παραγωγοποίησης
Για την παραγωγοποίηση των εκχυλιζόμενων αναλυτών χρησιμοποιήθηκε η

ίδια μέθοδος που περιγράφηκε και παραπάνω για τα δείγματα τριχών. Συνοπτικά,

250 μl ακετονιτριλίου, 20 μl N,N'-DIC και 30 μl 1,1,1,3,3,3-HFIP προστέθηκαν στο

ίζημα που προέκυψε από την προηγούμενη διαδικασία και το μείγμα ανακινήθηκε

για 10 λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου. Έπειτα, 1 ml από διάλυμα όξινου

ανθρακικού νατρίου (υδατικό διάλυμα) συγκέντρωσης 1 M και 250 μl n-επτάνιο

προστέθηκαν στον δοκιμαστικό σωλήνα. Το σύστημα ανακινήθηκε ισχυρά για 10

λεπτά σε θερμοκρασία δωματίου, φυγοκεντρήθηκε στις 4000 rpm για 5 min και 100

μl από την οργανική φάση μεταφέρθηκαν σε υάλινο φιαλίδιο με insert για ανάλυση

στο σύστημα GC-MS (Εικόνα 12).
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Εικόνα 12. Διάγραμμα ροής της διαδικασίας εκχύλισης των αναλυτών από τα 
δείγματα ούρων και παραγωγοποίησης αυτών πριν την ανάλυση με τη τεχνική της 

αέριας χρωματογραφίας-φασματομετρίας μάζας (GC-MS).

IV.2.ii. Αποτελέσματα

Οι αναλυτικές μέθοδοι που αναπτύχθηκαν για τον προσδιορισμό των 

μεταβολιτών του cypermethrin στα βιολογικά δείγματα τριχών και ούρων, 

αποτελούνταν από τρία κύρια τμήματα. Αυτό της εκχύλισης των αναλυτών από το 

βιολογικό υπόστρωμα, τη διαδικασία της παραγωγοποίησης των αναλυτών και 

τέλος την ενόργανη ανάλυση. Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των μεθόδων, οι 

συνθήκες και οι παράμετροι που επηρεάζουν αυτά τα τμήματα ελέχθησαν και 

προσαρμόστηκαν, ώστε να επιτευχθεί η καλύτερη δυνατή ανάκτηση, 

παραγωγοποίηση, ανίχνευση και ποσοτικοποίηση των αναλυτών.

Η επικύρωση των μεθόδων που αναπτύχθηκαν έγινε με τον προσδιορισμό 

της ανάκτησης εκχύλισης, γραμμικής απόκρισης του μηχανήματος, όρια ανίχνευσης 

(LOD) και όρια ποσοτικοποίησης (LOQ), ακρίβειας (precision) και ορθότητας
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(accuracy). Η επικύρωση των μεθόδων βασίστηκε σε διαδικασίες και οδηγίες που 

περιγράφονται σε άλλες μελέτες (USFDA 1998, Tsakalof et al. 2003).

lV.2.ii.a. Βελτιστοποίηση της εκχύλισης αναλυτώ ν από τα  δείγματα τριχώ ν

Για την εκχύλιση των αναλυτών από τα δείγματα τριχών, εξετάστηκαν οι 

διαλύτες μεθανόλης και ακετονιτριλίου, ώστε να βρεθεί ποιος αποδίδει καλύτερες 

ανακτήσεις. Και οι δύο διαλύτες εξετάστηκαν σε φορτισμένα δείγματα στα επίπεδα 

25, 250 και 1000 pg/mg και ο διαλύτης μεθανόλη αποδείχθηκε ότι είναι πιο 

αποδοτικός για τους συγκεκριμένους αναλύτες δίνοντας ανακτήσεις >84.8%. Το 

ακετονιτρίλιο προσέφερε ανακτήσεις <60% για όλους τους αναλύτες. Επιπλέον, η 

μεθανόλη έχει χρησιμοποιηθεί από αρκετές προηγούμενες μελέτες ως ο 

καταλληλότερος διαλύτης εκχύλισης φυτοφαρμάκων και μεταβολιτών αυτών από 

βιολογικά υποστρώματα (Tsatsakis et al. 2010, Maravgakis et al. 2012, Kavvalakis et 

al. 2013).

Εκτός από την επιλογή του διαλύτη, εξετάστηκε και ο χρόνος εκχύλισης. 

Εκατό (100 mg) δείγματος τριχών από τυχαία επιλεγμένα πειραματόζωα (n=2, ένα 

από την ομάδα χαμηλής δόσης και ένα από την υψηλής δόσης) με άγνωστα επίπεδα 

συγκεντρώσεων των αναλυτών εκχυλίστηκαν με μεθανόλη (2 ml) σε υδατόλουτρο 

υπερήχων για 2 ώρες όπως περιγράφει η διαδικασία παραπάνω. Ο διαλύτης 

κατόπιν συλλέχθηκε, φιλτραρίστηκε, συμπυκνώθηκε και αναλύθηκε, ενώ άλλα 2 ml 

μεθανόλης προστέθηκαν στα ίδια δείγματα και επαναλήφθηκε η ίδια διαδικασία, 

μέχρι τα επίπεδα των αναλυτών να είναι κάτω από τα όρια ανίχνευσης (LOD). 

Συνολικά 12 ώρες εκχύλισης πραγματοποιήθηκαν, όμως στις 4 ώρες συνολικής 

εκχύλισης οι ανακτήσεις που επετεύχθησαν ήταν ικανοποιητικές για όλους τους 

αναλύτες, >90.6% για το cis-Cl2CA, >92.0% για το trans-Cl2CA και >92.5% για το 3- 

PBA.

lV.2.ii.β. Βελτιστοποίηση τω ν συνθηκών παραγωγοποίησης
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Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, χρησιμοποιήθηκε η διαδικασία της 

παραγωγοποίησης των αναλυτών που παρουσιάστηκε από τους Leng and Gries 

(Leng and Gries 2005), με ορισμένες τροποποιήσεις. Επιπλέον όμως, εξετάστηκε η 

σταθερότητα των προϊόντων παραγωγοποίησης. Πρότυπα διαλύματα των 3-PBA, 

cis- και trans-Cl2CA προετοιμάστηκαν σε δύο διαφορετικά επίπεδα (A: 500 και B: 

1000 ng/ml) και ακολούθησε η διαδικασία παραγωγοποίησης που περιγράφηκε και 

παραπάνω. Η οργανική φάση μετρήθηκε αμέσως με ανάλυση σε GC-MS (βλ. 

IV ^ i^ . )  και μετρήσεις επαναλαμβάνονταν κάθε 45 λεπτά μέχρι να συμπληρωθεί ο 

συνολικός χρόνος των 1440 λεπτών (περίπου 24 ώρες). Τα αποτελέσματα 

συγκρίθηκαν με αυτά της πρώτης μέτρησης και δε παρατηρήθηκε σημαντική 

διάσπαση των παραγώγων μέσα στις πρώτες 24 ώρες σε θερμοκρασία δωματίου 

για τα cis- και trans-Cl2CA-HFIP (Εικόνα 13). Για το 3-PBA-HFIP παρατηρήθηκε 

διάσπαση 15.6% στα 1440 λεπτά για τη συγκέντρωση 500 ng/ml και 22.1% 

διάσπαση για τη συγκέντρωση 1000 ng/ml. Παρόλο που η επεξεργασία και η 

ανάλυση των δειγμάτων στη παρούσα μελέτη ήταν άμεση, χωρίς χρόνο αναμονής 

μέχρι την ανάλυσή τους στο σύστημα χρωματογραφίας, οι παραπάνω πληροφορίες 

μπορούν να φανούν χρήσιμες σε άλλες εφαρμογές της αναλυτικής μεθόδου (π.χ. σε 

εφαρμογή για αναλύσεις ρουτίνας).
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Εικόνα 13. Γραφήματα παρακολούθησης σταθερότητας των cis-Cl2CA-HFIP (A), 
trans-Cl2CA-HFIP (B) και 3-PBA-HFIP (C) στα επίπεδα των 500 και 1000 ng/ml.

ΙΥ.2.η.γ. Ανακτήσεις δειγμάτων τριχώ ν κα ι ούρων
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Για την εκτίμηση της ανάκτησης των αναλυτών από τα δείγματα τριχών, 

τυφλά δείγματα τριχών (100 mg) φορτίστηκαν (3 επαναλήψεις) με τους αναλύτες 

προς ανίχνευση και ακολουθήθηκε η διαδικασία εκχύλισης όπως περιγράφεται 

παραπάνω. Η διαδικασία αυτή εφαρμόστηκε σε τρία διαφορετικά επίπεδα 

συγκεντρώσεων (25, 250 και 1000 pg/mg). Η ανάκτηση υπολογίστηκε

υπολογίζοντας την πειραματικά μετρούμενη συγκέντρωση των αναλυτών και 

συγκρίνοντάς την με τα αντίστοιχα πρότυπα διαλύματα. Οι μέσες ανακτήσεις ήταν 

84.8% ± 17.5 (n=8) για το cis-Cl2CA, 87.2% ± 7.8 (n=8) για το trans-Cl2CA και 96.4% ±

20.4 (n=8 ) για το 3-PBA (Πίνακας 10).

Με παρόμοιο τρόπο χρησιμοποιώντας τυφλά δείγματα ούρων και 

ακολουθώντας τη διαδικασία εκχύλισης των αναλυτών από τα δείγματα ούρων 

υπολογίστηκαν και οι ανακτήσεις των αναλυτών για τα δείγματα ούρων. Οι 

συγκεντρώσεις που ελέχθησαν ήταν 50, 250, και 1000 ng/ml. Οι μέσες ανακτήσεις 

ήταν 102.1% για το cis-Cl2CA, 111.2% για το trans-Cl2CA και 87.1% για το 3-PBA 

(Πίνακας 10).

Πίνακας 10. Μέσες ανακτήσεις ανά μεθοδολογία που αναπτύχθηκε για τα cis-Cl2CA,
trans-Cl2CA και 3-PBA.

% Ανάκτηση ± SD
Αναλύτης Μεθοδολογία τριχών Μεθοδολογία ούρων

cis-Cl2CA 84.8 ± 17.5 102.1 ± 4.6
(n=8) (n=8)

87.2 ± 7.8 111.2 ± 10.5trans-CUCA (n=8) (n=8)
96.4 ± 20.4 87.1 ± 6.93-PBA

(n=8) (n=8)

lV.2.ii.δ. Γρα μμικότητα πρότυπων διαλυμάτων κα ι φορτισμένων δειγμάτων

Η μέθοδος εσωτερικού προτύπου χρησιμοποιήθηκε για τη ποσοτικοποίηση 

των αναλυτών. Η ανταπόκριση του μηχανήματος ήταν γραμμική για το εύρος των 

συγκεντρώσεων από 0 έως και 0.4 μg/ml με r2>0.99. Για τον ποσοτικό προσδιορισμό 

των αναλυτών στα δείγματα χρησιμοποιήθηκαν φορτισμένα δείγματα βιολογικού
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υποστρώματος. Τα αποτελέσματα έδειξαν πολύ καλή γραμμικότητα στο εύρος των 

συγκεντρώσεων που εξετάστηκε ανά υπόστρωμα, από 25 έως 1000 pg/mg (για τις 

τρίχες) και από 50 έως 1000 ng/ml (για τα ούρα). Η καμπύλη των φορτισμένων 

δειγμάτων τρίχας ήταν γραμμική με r2=0.998 για το cis-Cl2CA και το trans-Cl2CA και 

r =0.995 για το 3-PBA. Επίσης για τα φορτισμένα δείγματα ούρων η καμπύλη ήταν 

γραμμική με r2=0.992 για το cis-Cl2CA, με r2=0.993 για το trans-Cl2CA και με r2=0.996 

για το 3-PBA (Πίνακας 11).

Πίνακας 11. Καμπύλες πρότυπων διαλυμάτων και φορτισμένων δειγμάτων.

Αναλύτης Καμπύλη
Πρότυπα

διαλύματα
Φορτισμένα 

Τρίχες Ούρα
r2 0.995 0.998 0.992

cis-Cl2CA a 0.2323 0.0001 0.0034
b 0.0033 0.0006 -0.0018

r2 0.998 0.998 0.993
trans-Cl2CA a 0.2818 0.0001 0.0036

b 0.0015 -0.0010 0.0302
r2 0.998 0.995 0.996

3-PBA a 0.7975 0.0018 0.0249
b 0.0223 -0.0542 -0.3665

r2: γραμμικότητα, a,b: μεταβλητές συνάρτησης y=ax+b

ΐν.2.Η.ε. Όρια ανίχνευσης (LOD) κα ι όρια ποσοτικοποίησης (LOQ)

Τα όρια ανίχνευσης της μεθόδου (limits of detection, LOD) για κάθε μέθοδο 

υπολογίστηκαν από το χρωματογράφημα του φορτισμένου δείγματος με τη 

χαμηλότερη συγκέντρωση (25 pg/mg για τα δείγματα τριχών, 50 ng/ml για τα 

δείγματα ούρων), λαμβάνοντας υπόψη ανταπόκριση ίση με το τριπλάσιο του 

θορύβου για κάθε κύριο ιόν του αναλύτη (target ion). Τα όρια ποσοτικοποίησης 

(limits of quantification, LOQ) της μεθόδου ορίστηκαν ως η συγκέντρωση του 

αναλύτη στην οποία ο λόγος του σήματος προς το θόρυβο να είναι ίσος με 10. Για 

τη μέθοδο των τριχών οι τιμές LOD ήταν 4.0 pg/mg για το cis-Cl2CA, 3.9 pg/mg για 

το trans-Cl2CA και 1.0 pg/mg για το 3-PBA, ενώ οι αντίστοιχες τιμές LOQ 

υπολογίστηκαν 13.3, 12.9 και 3.3 pg/mg, αντίστοιχα. Οι αντίστοιχες LOD τιμές για τη
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μέθοδο των ούρων ήταν 1.4 ng/ml για το cis-Cl2CA, 0.8 ng/ml για το trans-Cl2CA και 

0.3 ng/ml για το 3-PBA, ενώ οι αντίστοιχες τιμές LOQ υπολογίστηκαν 4.7, 2.6 και 1.0 

ng/ml, αντίστοιχα (Πίνακας 12).

Πίνακας 12. Όρια ανίχνευσης (LOD) και ποσοτικοποίησης (LOQ) ανά μεθοδολογία.

Μεθοδολογία τριχών Μεθοδολογία ούρων
Αναλύτης LOD* LOQ* LOD** l o q **
cis-Cl2CA 4.0 13.3 1.4 4.7

trans-Cl2CA 3.9 12.9 0.8 2.6
3-PBA 1.0 3.3 0.3 1.0

* pg/mg, **ng/ml

ΙΥ.2.η.στ. Ακρίβεια (precision) κα ι ορθότητα (accuracy)

Η ακρίβεια (precision) της μεθόδου αποδόθηκε ως την % σχετική τυπική 

απόκλιση (% relative standard deviation, % RSD) της ανταπόκρισης του 

μηχανήματος σε διαδοχικές μετρήσεις φορτισμένων δειγμάτων. Η inter-days 

ακρίβεια της μεθόδου υπολογίστηκε με τρεις μετρήσεις σε τρεις διαφορετικές 

ημέρες φορτισμένων δειγμάτων τρίχας στις συγκεντρώσεις 25, 250 και 1000 pg/mg. 

Για τα ούρα αντίστοιχα οι συγκεντρώσεις των φορτισμένων δειγμάτων ήταν 50, 250 

και 1000 ng/ml, αντίστοιχα. Για τη μέθοδο της τρίχας η ακρίβεια κυμαινόταν από 

6.6 έως 10.3% για το cis-Cl2CA (μέση τιμή 7.8%, n=9), από 2.64 έως 11.42% για το 

trans-Cl2CA (μέση τιμή 8 .6%, n=9) και από 2.6 έως 9.5% για το 3-PBA (μέση τιμή 

6.5%, n=9) (Πίνακας 13). Για τη μέθοδο των ούρων, η ακρίβεια κυμαινόταν από 3.6 

έως 5.8% για το cis-Cl2CA (μέση τιμή 4.7%, n=9), από 5.7 έως 6.9% για το trans-Cl2CA 

(μέση τιμή 6.3%, n=9) και από 3.2 έως 10.4% για το 3-PBA (μέση τιμή 6.2%, n=9).

Η ορθότητα (accuracy) των μεθόδων προσδιορίστηκε από φορτισμένα 

δείγματα τριών διαφορετικών επιπέδων συγκέντρωσης. Για τη τρίχα τα επίπεδα 

αυτά ήταν 25, 250 και 1000 pg/mg, ενώ για τα ούρα 50, 250 και 1000 ng/ml. Η 

ορθότητα για τη μέθοδο της τρίχας υπολογίστηκε 95.3% ± 14.2 (n=8 ) για το cis- 

Cl2CA, 99.4% ± 8.2 (n=8) για το trans-Cl2CA και 98.0% ± 23.0 (n=8) για το 3-PBA 

(Πίνακας 13). Αντίστοιχα, για την μέθοδο των ούρων ήταν 108.6% ± 16.0 (n=9) για
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το cis-Cl2CA, 99.7% ± 19.2 (n=9) για το trans-Cl2CA και 101.8% ± 13.2 (n=9) για το 3- 

PBA.

Πίνακας 13. Ακρίβεια (precision) και ορθότητα (accuracy) για της μεθόδου
ανάλυσης τριχών.

Αναλύτης Συγκέντρωση*
Precision (% RSD)

% Accuracy
Intra-day Inter-days

25 6.6 6.6 94.7 ± 11.8
cis-Cl2CA 250 9.9 6.6 91.8 ± 15.8

1000 13.2 10.3 99.1 ± 18.6
25 3.2 2.4 96.7 ± 11.6

trans-Cl2CA 250 9.2 9.9 101.9 ± 3.1
1000 13.6 13.6 98.8 ± 11.8

25 2.6 2.6 93.2 ± 1.2

3-PBA 250 5.8 7.4 97.6 ± 6.9
1000 12.3 9.5 90.5 ± 16.3

*: pg/mg, RSD: relative standard deviation

ΐν.2Μ.ζ. Επίπεδα μεταβολιτώ ν του φυτοφαρμάκου cypermethrin σ τα  δείγματα  
τριχώ ν πειραματόζωων

Πρότυπα μεθανολικά διαλύματα των cis-Cl2CA, trans-Cl2CA και 3-PBA, 

φορτισμένα δείγματα τριχών και δείγματα ελέγχου συμπεριλαμβάνονταν σε κάθε 

σειρά ανάλυσης δειγμάτων.

Τα ανιχνευόμενα επίπεδα των μεταβολιτών του φυτοφαρμάκου 

cypermethrin στα δείγματα τριχών των πειραματόζωων παρουσιάζονται στο Πίνακα

14. Οι αναλύτες δεν ανιχνεύθηκαν στα δείγματα τριχών των πειραματόζωων που 

αντιστοιχούσαν στη δειγματοληψία πριν την έναρξη χορήγησης του φυτοφαρμάκου 

cypermethrin, με μια εξαίρεση για το 3-PBA στην ομάδα ελέγχου (16.5 pg/mg). Οι 

μέσες τιμές συγκέντρωσης του cis-Cl2CA για την ομάδα χαμηλής δόσης (low dose 

group) ήταν 135.5 and 1022.0 pg/mg για τον 2ο και 4ο μήνα έκθεσης αντίστοιχα. Για 

την ομάδα υψηλής δόσης (high dose group) οι αντίστοιχες τιμές ήταν 2134.3 και

5361.4 pg/mg. Οι μέσες συγκεντρώσεις του trans-Cl2CA για την ομάδα χαμηλής 

δόσης ήταν 270.7 και 1367.0 pg/mg, ενώ για την ομάδα της υψηλής δόσης ήταν
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2615.2 και 5448.2 pg/mg για τον 2ο και 4ο μήνα έκθεσης αντίστοιχα. Τέλος οι 

συγκεντρώσεις του 3-PBA για την ομάδα χαμηλής δόσης ήταν 63.8 και 146.7 pg/mg, 

ενώ για την ομάδα υψηλής δόσης ήταν 564.7 και 695.9 pg/mg. Για την ομάδα 

ελέγχου, βρέθηκαν ανιχνεύσιμα επίπεδα κατά τη διάρκεια του πειράματος που 

κυμαίνονταν από 18.7 έως 112.6 pg/mg για το cis-Cl2CA, από 22.5 έως 112.0 pg/mg 

για το trans-Cl2CA και από 16.5 έως 42.8 pg/mg για το 3-PBA (Πίνακας 14).

Τα αποτελέσματα σχετικά με το συνολικό τμήμα τριχών που παραλήφθηκε 

στο τέλος του πειράματος και αντιστοιχούσε σε αντιπροσωπευτικό δείγμα για την 

εικόνα της έκθεσης των πειραματόζωων το διάστημα των 4 μηνών ήταν τα 

παρακάτω: Για την ομάδα χαμηλής δόσης βρέθηκαν 1388.5, 1802.8 και 189.4 pg/mg 

για τα cis-Cl2CA, trans-Cl2CA και 3-PBA αντίστοιχα. Για την ομάδα υψηλής δόσης 

βρέθηκαν 5320.8, 6111.8 και 854.4 pg/mg, αντίστοιχα. Για την ομάδα ελέγχου οι 

μεταβολίτες στα ολικά δείγματα τριχών ήταν κάτω των ορίων ανίχνευσης.

Πίνακας 14. Μέσες ανιχνευόμενες συγκεντρώσεις (pg/mg) στα δείγματα τριχών των 
πειραματοζώων ανά μήνα έκθεσης. Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων.

Αναλύτης cis-CUCA trans-CUCA 3-PBA

Μήνες έκθεσης 2 2 2

Ομάδα ελέγχου
(SD)

Ομάδα χαμηλής δόσης
(SD)

Ομάδα υψηλής δόσης
(SD)

< LOD 18.7 112.6 < LOD 22.5 112.0 16.5 21.8 42.8
(3.1) (17.9) (7.2) (34.2) (33.0) (9.8) (7.5)

< LOD 135.5 1022.0 < LOD 270.7 1367.0 < LOD 63.8 146.7
(39.1) (40.9) (66.7) (60.3) (8.3) (10.3)

< LOD 2134.3 5361.4 < LOD 2615.2 5448.2 < LOD 564.7 695.9
(124.4) (349.1) (256.6) (360.8) (26.4) (49.5)

Χρόνος έκθεσης(ΧΕ) p=0.009 p=0.003 p=0.012
2-way
Anova

Χορηγούμενη δόση 
(ΧΔ)

p<0.001 p<0.001 p<0.001

(ΧΕ) x (ΧΔ) p=0.064 p=0.023 p=0.025
LOD: Limit of Detection, SD: standard deviation

0 0 04 4 4

V .2Μ.η. Επίπεδα μεταβολιτώ ν του φυτοφαρμάκου cypermethrin σ τα  δείγματα  
ούρων

Πρότυπα μεθανολικά διαλύματα των cis-Cl2CA, trans-Cl2CA και 3-PBA, και 

φορτισμένα δείγματα ούρων συμπεριλαμβάνονταν σε κάθε σειρά ανάλυσης 

δειγμάτων.
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Τα ανιχνευόμενα επίπεδα των μεταβολιτών του φυτοφαρμάκου 

cypermethrin στα δείγματα ούρων των πειραματόζωων παρουσιάζονται στο Πίνακα

15. Οι αναλύτες δεν ανιχνεύθηκαν στα δείγματα ούρων των πειραματόζωων και 

ούτε στα δείγματα ούρων των πειραματόζωων των άλλων ομάδων που 

αντιστοιχούσαν στην πρώτη δειγματοληψία, πρίν την έναρξη της χορήγησης των 

υποτοξικών δόσεων cypermethrin. Οι μέσες τιμές συγκέντρωσης του cis-Cl2CA για 

την ομάδα χαμηλής δόσης (low dose group) ήταν 582.4 and 1364.6 ng/ml για τον 2ο 

και 4ο μήνα έκθεσης αντίστοιχα. Για την ομάδα υψηλής δόσης (high dose group) οι 

αντίστοιχες τιμές ήταν 1929.7 και 5396.9 ng/ml. Οι μέσες συγκεντρώσεις του trans- 

Cl2CA για την ομάδα χαμηλής δόσης ήταν 750.7 και 2311.4 ng/ml, ενώ για την 

ομάδα της υψηλής δόσης ήταν 3132.3 και 7453.9 ng/ml για τον 2ο και 4ο μήνα 

έκθεσης αντίστοιχα. Τέλος οι συγκεντρώσεις του 3-PBA για την ομάδα χαμηλής 

δόσης ήταν 248.7 και 813.1 ng/ml, ενώ για την ομάδα υψηλής δόσης ήταν 901.4 και 

2072.8 ng/ml (Πίνακας 15).

Πίνακας 15. Μέσες ανιχνευόμενες συγκεντρώσεις (ng/ml) στα δείγματα ούρων των
πειραματόζωων ανά μήνα έκθεσης.

Αναλύτης cis-Cl2CA trans-Cl2CA 3-PBA

Μήνες έκθεσης 0 2 4 0 2 4 0 2 4

Ομάδα ελέγχου < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD < LOD
Ομάδα χαμηλής δόσης < LOD 582.4 1365.6 < LOD 750.7 2311.4 < LOD 248.7 813.1
Ομάδα υψηλής δόσης < LOD 1929.7 5396.9 < LOD 3132.3 7453.9 < LOD 901.4 2072.8
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IV.3. Διερευνήσεις σε μοριακό επίπεδο

IV.3.i. Διερεύνηση επίδρασης του φυτοφαρμάκου cyperm ethrin σε βιοδείκτες 
του οξειδωτικού στρες (oxidative stress)

Το οξειδωτικό στρες, ανεξάρτητα από την αιτία που το προκαλεί, θεωρείται 

ο κύριος παράγοντας της δυσλειτουργίας του ενδοθηλίου (von Zglinicki 2002). Βάση 

της βιβλιογραφίας, to οξειδωτικό στρες μπορεί να προκληθεί από φυτοφάρμακα, 

είτε με υπερπαραγωγή ελευθέρων ριζών ή με μεταβολή σε μηχανισμούς 

αντιοξειδωτικής άμυνας, συμπεριλαμβανομένων αυτών της αποτοξίνωσης και του 

καθαρισμού ενζύμων (Abdollahi et al. 2004). Επίσης, το οξειδωτικό στρες έχει 

αναφερθεί σε διάφορες μελέτες ότι παίζει σημαντικό ρόλο στην τοξικότητα των 

διαφόρων φυτοφαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων των οργανοχλωριωμένων 

(Ranjbar et al. 2002, Lee et al. 2006), καρβαμιδικών και πυρεθροειδών (Kale et al. 

1999). Υπάρχουν ολοένα και περισσότερες ενδείξεις ότι οι περιβαλλοντικοί 

παράγοντες παίζουν σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση του ανοσοποιητικού συστήματος. 

Λόγω της ευρείας χρήσης των φυτοφαρμάκων τόσο για οικιακή όσο και 

βιομηχανική χρήση, η αξιολόγηση των ανοσοτοξικών επιδράσεων τους είναι 

μείζονος ανησυχίας για τη δημόσια υγεία.

Τα TBARs σχηματίζονται ως παραπροϊόντα της υπεροξείδωσης των λιπιδίων 

(δηλαδή ως προϊόντα αποικοδόμησης των λιπαρών ουσιών). Η μέτρηση της ολικής 

αντιοξειδωτικής ικανότητας (TAC) θεωρείται ως μια συνολική μέτρηση όλων των 

αντιοξειδωτικών που υπάρχουν στο πλάσμα και τα υγρά του σώματος, παρέχοντας 

έτσι μια ολοκληρωμένη παράμετρο. Τέλος, η μέτρηση των επιπέδων των 

πρωτεϊνικών καρβονυλίων (protein carbonyls) απότελει τον πιο γενικό δείκτη και 

τον πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο δείκτη της οξείδωσης των πρωτεϊνών. Σκοπός 

της παρούσας υπομελέτης ήταν η αξιολόγηση της πιθανής επίδρασης στο 

οξειδωτικό στρες πειραματόζωων που εκτείθονταν για συγκεκριμένο χρονικό 

διάστημα στο φυτοφάρμακο cypermethrin. Για την μελέτη της επίδρασης του 

cypermethrin στο οξειδωτικό στρες προσδιορίστηκαν και οι τρεις παραπάνω
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παράμετροι σε εκτεθειμένα πειραματόζωωα (ομάδα χαμηλής δόσης και ομάδα 

υψηλής δόσης, βλ. IV.1) και τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με αυτά της ομάδας 

ελέγχου.

IV.3.i.a. Υλικά  κα ι μέθοδοι

Τα χημικά αντιδραστήρια 5,5'-dithiobis(2-nitrobenzoic acid) (DTNB), 1,1- 

διφαινυλ-2-πικρυδραζύλιο (1,1-diphenyl-2-picrylhydrazyl, DPPH), (1,1-diphenyl-2- 

picrylhydrazine, DPPH:H), 2-θειοβαρβιτουρικό οξύ (TBA), 2,4-dinitrophenylhydrazine 

(DNPH), nicotinamide adenine dinucleotide phosphate (NADPH), EDTA 

(ethylenediamine tetraacetic acid) αποκτήθηκαν από την εταιρία Sigma-Aldrich (St. 

Louis, MO, USA). Το τριχλωροξικό οξύ (TCA) και το διάλυμα H2O2 (30% w/v) 

αποκτήθηκαν από την εταιρία Merck (Darmstadt, Germany).

ΐν.3.ϊ.β. Υπολογισμός τω ν TBARS

Για την ανίχνευση των TBARS, εφαρμόστηκε μέθοδος που παρουσιάστηκε 

από τον Keles και τους συνεργάτες του (Keles et al. 2001) με κάποιες τροποποιήσεις. 

Συνοπτικά, 100 μL από το πλάσμα του αίματος αναμίχθηκε με 500 μL διαλύματος 

35% TCA και 500 μL διαλύματος trishydroxymethylaminomethane hydrochloride 

(Tris-HCl) συγκέντρωσης 200 mM και pH 7.4. Το μίγμα επωάστηκε για 10 min σε 

θερμοκρασία δωματίου. Ένα μL διαλύματος 2 M Na2SO4 και 55 mM διαλύματος 

θειοβαρβιτουρικού οξέος προστέθηκαν στο δείγμα και επωάστηκαν στους 95° C για 

45 min. Τα δείγματα έπειτα αφέθηκαν σε παγόλουτρο για 5 min και έπειτα 

ανακινήθηκαν ισχυρά αφού προστέθηκε 1 mL διαλύματος 70% TCA. Κατόπιν, τα 

δείγματα φυγοκεντρήθηκαν στα 15,000 g για 3 min και μετρήθηκε η απορρόφηση 

του υπερκείμενου στα 530 nm. Με μέτρηση τυφλού δείγματος αφαιρέθηκε και η 

απορρόφηση του υποστρώματος από κάθε δείγμα. Ο υπολογισμός των TBARS έγινε 

με βάση το συντελεστή μοριακής απόσβεσης της malondialdehyde. Οι συντελεστές 

διακύμανσης intra- και inter-assay για τα TBARS ήταν 3.9% και 5.9%, αντίστοιχα.
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IV.3.i.γ. Υπολογισμός τω ν πρω τεϊνικώ ν καρβονυλίων (protein carbonyls)

Ο προσδιορισμός των πρωτεϊνικών καρβονυλίων (protein carbonyls) έγινε με 

βάση τη μέθοδο που προτάθηκε σε μελέτη του Patsoukis και συνεργάτες (Patsoukis 

et al. 2004). Συνοπτικά, 50 μL διαλύματος 20% TCA προστέθηκαν σε 50 μL 

πλάσματος και το μίγμα επωάστηκε σε παγόλουτρο για 15 min, ενώ έπειτα 

φυγοκεντρήθηκε στα 15,000 g για 5 min σε θερμοκρασία 4°C. Το υπερκείμενο 

απομακρύνθηκε και 500 μL διαλύματος 10 mM 2,4-dinitrophenylhydrazine (DNPH) 

σε διαλύτη 2.5 N υδροχλωρικό οξύ (HCl) προστέθηκαν σε κάθε δείγμα. Για το τυφλό 

δείγμα προστέθηκαν μόνο 500 μL HCl 2.5 N. Τα δείγματα έπειτα επωάστηκαν σε 

σκοτάδι σε θερμοκρασία δωματίου για 1 h, με ενδιάμεσες ανακινήσεις κάθε 15 min 

και έπειτα φυγοκεντρήθηκαν στα 15,000 g για 5 min στους 4°C. Το υπερκείμενο 

απομακρύνθηκε και έπειτα 1 mL διαλύματος 10% TCA προστέθηκε σε κάθε δείγμα, 

ανακινήθηκε και φυγοκεντρήθηκε στα 15,000 g για 5 min στους 4°C. Το 

υπερκείμενο απομακρύνθηκε και πάλι, ενώ 1 mL διαλύματος αιθανόλης:οξικού 

αιθυλεστέρα (1:1, v/v) προστέθηκε σε κάθε δείγμα, ανακινήθηκε και 

φυγοκεντρήθηκε στα 15,000 g για 5 min στους 4°C. Αυτό το βήμα επαναλήφθηκε 

δύο φορές. Το υπερκείμενο απομακρύνθηκε και 1 mL διαλύματος 5 M ουρείας (pH 

2.3) προστέθηκε, ανακινήθηκε και επωάστηκε στους 37° C για 15 min. Τα δείγματα 

φυγοκεντρήθηκαν στα 15,000 g για 3 min στους 4°C και μετρήθηκε η απορρόφηση 

στα 375 nm. Ο υπολογισμός της συγκέντρωσης των πρωτεϊνικών καρβονυλίων έγινε 

με βάση το συντελεστή μοριακής απόσβεσης του DNPH. Οι συντελεστές 

διακύμανσης intra- και inter-assay για τα protein carbonyls ήταν 4.3% και 7.0%, 

αντίστοιχα. Η συνολική πρωτεΐνη του πλάσματος μετρήθηκε χρησιμοποιώντας 

αντιδραστήριο Bradford (Sigma-Aldrich).

IV.3.i.δ. Υπολογισμός Ολικής Αντιοξειδω τικής Ικα νότητα ς πλάσματος (TAC)
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Για τον προσδιορισμό της ολικής αντιοξειδωτικής ικανότητας πλάσματος 

(Total Antioxidant Capacity, TAC) χρησιμοποιήθηκε μέθοδος που προτάθηκε από 

τους Janaszewska και Bartosz (Janaszewska and Bartosz 2002). Συνοπτικά, 20 μL 

πλάσματος προστέθηκαν σε 480 μL διαλύματος 10 mM sodium potassium 

phosphate (pH 7.4), ενώ προστέθηκαν επιπλέον 500 μL διαλύματος 0.1 mM 2,2- 

diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH^) free radical και έπειτα τα δείγματα επωάστηκαν 

στο σκοτάδι για 30 min σε θερμοκρασία δωματίου. Τα δείγματα φυγοκεντρήθηκαν 

για 3 min στα 20,000 g και μετρήθηκε η απορρόφηση στα 520 nm. Οι συντελεστές 

διακύμανσης intra- και inter-assay για τα TAC ήταν 2.9% and 5.4%, respectively. Η 

συγκέντρωση των TAC εκφράστηκε ως mmol της ανοιγμένης DPPH  σε 2,2-diphenyl- 

1-picrylhydrazine (DPPH:H) από τα αντιοξειδωτικά του πλάσματος.

IV.3. ϊ.ε. Επίδραση του cypermethrin σε βιοδείκτες του οξειδωτικού στρες

Τα επίπεδα των συστημικών παραμέτρων οξειδωτικού στρες (oxidative 

stress) παρακολουθήθηκαν στην παρούσα μελέτη και παρουσιάζονται στην Εικόνα 

14. To cypermethrin δεν επηρέασε καμία από τις παραμέτρους βιοδεικτών (TBARS, 

Protein Carbonyls, TAC) του οξειδωτικού στρες στις χορηγούμενες δόσεις. 

Επομένως, η χορήγηση cypermethrin στα επίπεδα 40 και 80 mg/kg/ημέρα δεν 

φαίνεται να επηρεάζουν το οξειδωτικό στρες.
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Εικόνα 14. Επίπεδα TBARS (A), protein carbonyls (B) και TAC (C) για τα 
πειραματόζωα κάθε ομάδας χορήγησης υποτοξικών δόσεων cypermethrin.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ V. Εκτίμηση της επιβάρυνσης στο  
φυτοφάρμακο cypermethrin πληθυσμιακών ομάδων

της Κρήτης.
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V.1. Δειγματοληψία τριχών

Συνολικά συλλέχτηκαν 54 δείγματα τριχών από κατοίκους αστικών και 

αγροτικών περιοχών της ευρύτερης περιοχής της Κρήτης. Συγκεκριμένα, 26 

δείγματα τριχών συλλέχτηκαν από διαφορετικούς κατοίκους της πόλης του 

Ηρακλείου και χαρακτηρίστηκαν ως γενικός πληθυσμός (αστικός πληθυσμός). Ένα 

ποσοστό 38.5% (10/26) των κατοίκων της αστικής ομάδας ήταν άνδρες, ενώ η μέση 

ηλικία της ομάδας ήταν 35.0 ± 16.0 χρονών. Επίσης, συλλέχτηκαν 28 δείγματα 

τριχών από διαφορετικούς κατοίκους των χωριών Κουτσουράς και Γούδουρας 

(χωριά στην περιφέρεια Ιεράπετρας και Λασιθίου αντίστοιχα). Οι κάτοικοι αυτοί 

χαρακτηρίστηκαν ως κάτοικοι αγροτικής περιοχής λόγω της ύπαρξης αγροτικών 

εγκαταστάσεων (θερμοκήπια, καλλιέργειες) πολύ κοντά στον τόπο διαμονής τους. 

Κατά τη δειγματοληψία τριχών, ποσότητα ίση με 50-100 mg συλλέχθηκε από το 

πίσω μέρος της κεφαλής και παράλληλα καταγράφηκαν πληροφορίες σχετικά με 

τον τόπο κατοικίας, το επάγγελμα, τις διατροφικές συνήθειες και προβλήματα 

υγείας του κάθε συμμετέχοντα (βλ. παράρτημα Π4). Όλοι οι συμμετέχοντες 

ενημερώθηκαν για τον σκοπό της δειγματοληψίας τριχών και έδωσαν γραπτώς την 

συγκατάθεσή τους για τη συμμετοχή τους στη παρούσα μελέτη. Όλα τα δείγματα 

τριχών αποθηκεύτηκαν σε χάρτινους φακέλους σε θερμοκρασία δωματίου, μέχρι 

την ανάλυση.

V.2. Υλικά και Μέθοδοι

V.2.i. Αντιδραστήρια

Τα αντιδραστήρια που χρησιμοποιήθηκαν στη παρούσα μελέτη 

περιγράφονται αναλυτικά στην ενότητα Ιν.2.ΐ.α.
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V.2.ii. Παραμετροποίηση συστήματος GC-MS

Η ανάλυση των δειγμάτων πραγματοποιήθηκε με σύστημα αέριας 

χρωματογραφία-φασματομετρίας μάζας με συνθήκες παραμετροποίησης όπως 

αυτές περιγράφονται στην ενότητα Ιν.2.ΐ.α.

V.2.iii. Πρότυπα διαλύματα

Πρότυπα διαλύματα των 3-PBA, cis- και trans- Cl2CA στην συγκέντρωση των 1 

mg/ml προετοιμάστηκαν όπως ακριβώς περιγράφεται στην ενότητα Ιν.2.ΐ.α.

V.2.iv. Φορτισμένα δείγματα τρ ιχώ ν

Δείγματα ανθρώπινων τριχών που είχαν ελεχθεί ότι δεν περιέχουν 

ανιχνεύσιμα επίπεδα των αναλυτών, χρησιμοποιήθηκαν ως τυφλά δείγματα για την 

προετοιμασία των φορτισμένων δειγμάτων. Τα δείγματα τριχών προετοιμάστηκαν 

ακολουθώντας αντίστοιχη διαδικασία όπως περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα

ΐν.2 .ϊ.β.

V.2.v. Εκχύλιση δειγμάτων τρίχα ς

Για την απομάκρυνση τυχών εξωτερικών επιμολύνσεων από το στέλεχος της 

τρίχας αλλά, την απομόνωση των αναλυτών από τα δείγματα τριχών αλλά και την 

παραγωγοποίηση των αναλυτών ακολουθήθηκε παρόμοια διαδικασία με αυτή που 

περιγράφεται αναλυτικά στην ενότητα ΐν.2.ί.β.

V.3. Αποτελέσματα ανάλυσης τριχών πληθυσμιακής μελέτης

Για τους κατοίκους της αγροτικής περιοχής (n=28) οι συγκεντρώσεις του cis- 

Cl2CA που ανιχνεύθηκαν κυμαίνονταν από <LOD (=4.0 pg/mg) έως 122.53 pg/mg με 

μέση συγκέντρωση 39.45 pg/mg. Οι συγκεντρώσεις του trans-Cl2CA που
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ανιχνεύθηκαν κυμαίνονταν από <LOD (=3.9 pg/mg) έως 1540.69 pg/mg με μέση 

συγκέντρωση 593.50 pg/mg. Ενώ για το 3-PBA οι συγκεντρώσεις κυμαίνονταν από 

<LOD (=1.0 pg/mg) έως 1068.29 pg/mg με μέση τιμή 203.19 pg/mg. Για τον 

υπολογισμό της μέσης τιμής τα αρνητικά δείγματα (<LOD) ορίστηκαν ως LOD/2. Το 

ποσοστό των θετικών δειγμάτων για τους κατοίκους της αγροτικής περιοχής ήταν 

50.0% για το cis-Cl2CA, 96.4% για το trans-Cl2CA και 85.7% για το 3-PBA. Ωστόσο, οι 

μέσες τιμές των μεταβολιτών του cypermethrin για τους κατοίκους της αστικής 

περιοχής ήταν 3.58, 17.05 και 13.67 pg/mg για τα cis-Cl2CA, trans-Cl2CA και 3-PBA 

αντίστοιχα. Οι διαφορές μεταξύ των ανιχνευόμενων επιπέδων των μεταβολιτών 

στις δύο πληθυσμιακές ομάδες βρέθηκαν να είναι στατιστικά σημαντικές (p<0.001).
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ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ IV & V

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η ανάπτυξη και επικύρωση αναλυτικών 

μεθόδων για την ταυτόχρονη ανίχνευση και ποσοτικοποίηση των μεταβολιτών cis- 

Cl2CA, trans-Cl2CA και 3-PBA σε βιολογικά δείγματα (τρίχες και ούρα). Οι αναλυτικοί 

παράμετροι των μεθόδων που αναπτύχθηκαν ήταν αρκετά ικανοποιητικοί, αφού 

επιτεύχθηκαν ιδιαίτερα χαμηλά όρια ανίχνευσης (LOD), ποσοτικοποίησης (LOQ) 

αλλά και πολύ υψηλή ακρίβεια (precision) και ορθότητα (accuracy) για τις υπό 

μελέτη ουσίες. Επίσης, η αναλυτική μέθοδος που δοκιμάστηκε σε εκτεθειμένα 

πειραματόζωα (κουνέλια) για την ανάλυση των τριχών, εφαρμόστηκε και με 

επιτυχία σε δείγματα πληθυσμιακών ομάδων της Κρήτης με σκοπό την 

βιοπαρακολούθηση του πληθυσμού (αστικός και αγροτικός πληθυσμός). Η 

βιοπαρακολούθηση πληθυσμιακών ομάδων για την εκτίμηση της επιβάρυνσης στο 

φυτοφάρμακο cypermethrin είναι ιδιαίτερα σημαντικό εργαλείο που μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί για την συσχέτιση της ύπαρξης ανεπιθύμητων επιπτώσεων στην 

υγεία, έπειτα από την μακροχρόνια έκθεση σε αυτό.

Η ανάλυση των δειγμάτων τριχών των εκτεθειμένων κουνελιών σε 

cypermethrin, εστίασε στην ανίχνευση των μεταβολιτών του cypermethrin (cis- 

Cl2 CA, trans-Cl2 CA και 3-PBA) μιας και όπως συζητήθηκε στην εισαγωγή (βλ. 

Κεφάλαιο Ill), η μητρική ουσία διασπάται και μεταβολίζεται ταχύτατα μετά την 

είσοδό της στον οργανισμό. Οι μεταβολίτες του cypermethrin ανιχνεύθηκαν σε 

πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις στα δείγματα τριχών των κουνελιών της ομάδας 

ελέγχου (Πίνακας 14), κάτι που μπορεί να αποδοθεί πιθανώς σε διατροφική έκθεση 

τους πριν και μετά την εγκατάστασή τους στον ειδικό χώρο των πειραματόζωων του 

πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ). Επιπλέον, όπως έχει 

ήδη αναφερθεί σε άλλη μελέτη (Xia et al. 2008), ανιχνεύσιμα επίπεδα του 3-PBA 

αλλά και των άλλων μεταβολιτών του cypermethrin είναι πιθανό να οφείλονται σε 

περιβαλλοντική ή διατροφική έκθεση και σε άλλα πυρεθροειδή, αφού δεν είναι 

ειδικοί μεταβολίτες (βλ. Κεφάλαιο Ill, Πίνακας 5). Ωστόσο, σημαντικά υψηλότερες 

συγκεντρώσεις ανιχνεύθηκαν στα δείγματα τριχών των εκτεθειμένων κουνελιών και
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των δύο ομάδων έκθεσης για όλη τη διάρκεια του πειράματος, με επίπεδα ανάλογα 

της συνολικής χορηγούμενης ποσότητας cypermethrin (Πίνακας 14). Αυτό οδηγεί 

στο συμπέρασμα, ότι οι μεταβολίτες του cypermethrin συσσωρεύονται στον 

οργανισμό των εκτεθειμένων πειραματόζωων. Τα αποτελέσματα έδειξαν μια 

στατιστικά σημαντική (p<0.001) συσχέτιση των ανιχνευόμενων επιπέδων των 

μεταβολιτών στις τρίχες με τη χορηγούμενη δόση (Πίνακας 14, Εικόνα 15).
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Εικόνα 15. Μέση ανιχνευόμενη συγκέντρωση του cis-Cl2CA (A), trans-Cl2CA (B) και 
3-PBA (C) στα δείγματα τριχών (pg/mg) ανά ομάδα χορήγησης κατά τη διάρκεια του

πειράματος.

Επίσης, εξετάζοντας τη συνάρτηση του χρόνου έκθεσης και της 

χορηγούμενης δόσης, στατιστικά σημαντικές διαφορές παρατηρήθηκαν για όλους 

τους μεταβολίτες (p=0.064 για το cis-Cl2CA, p=0.023 για το trans-Cl2CA, p=0.025 για 

το 3-PBA) (Πίνακας 14). Σχετικά με τα ολικά δείγματα τριχών που παραλήφθηκαν 

στο τέλος του πειράματος (4ος μήνας έκθεσης), η συσχέτιση της δόσης χορήγησης
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του cypermethrin με τα ανιχνευόμενα επίπεδα των μεταβολιτών ανά ομάδα 

χορήγησης επιβεβαιώθηκε (Εικόνα 16).

Εικόνα 16. Μέση συγκέντρωση των cis-Cl2CA, trans-Cl2CA και 3-PBA στα ολικά 
δείγματα τριχών (pg/mg) ανά ομάδα χορήγησης τον 4ο μήνα έκθεσης.

Επίσης αρκετά ενδιαφέρον ήταν το γεγονός ότι ο διπλασιασμός της 

χορηγούμενης δόσης στα πειραματόζωα συνοδευόταν από μια πολύ μεγαλύτερη 

αύξηση στη μετρούμενη συγκέντρωση στα δείγματα τριχών. Ωστόσο, η διαφορά 

μεταξύ των μεταβολιτών είναι λιγότερο έντονη μετά από 4 μήνες έκθεσης (x 4.74 

για το 3-PBA, x 3.98 για το trans-Cl2CA και x 5.25 για το cis-Cl2CA) σε σχέση με τους 2 

μήνες έκθεσης (χ 8.85 για το 3-PBA, x 9.66 για το trans-Cl2CA και x 15.75 για το cis- 

Cl2CA). Η διαφορά αυτή θα μπορούσε να αιτιολογηθεί λόγω της ελλιπούς 

ενσωμάτωσης των μεταβολιτών στα δείγματα τριχών σε δύο μήνες, για την ομάδα 

χαμηλής δόσης. Η διαφοροποίηση μεταξύ των δύο ομάδων χορήγησης (χαμηλής και 

υψηλής δόσης) θα μπορούσε λοιπόν να είναι περισσότερο αξιόπιστη για τους 4
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μήνες έκθεσης. Το γεγονός ότι η αναλογία επιπέδων μεταβολιτών χαμηλής 

δόσης/υψηλής δόσης κυμαίνονταν από 3.98 έως 5.25 για τους 4 μήνες έκθεσης ενώ 

για τους 2 μήνες η διακύμανση ήταν μεγαλύτερη (8.85 έως 15.75) υποστηρίζει 

ακόμα περισσότερο την παραπάνω υπόθεση (Πίνακας 16).

Συνοψίζοντας τα δείγματα τριχών που λαμβάνονταν από ένα συγκεκριμένο 

ανατομικό σημείο σε κάθε δειγματοληψία (0, 2, 4 μήνες) έδειξαν μια επιβάρυνση 

στο cypermethrin ανάλογη της δόσης αλλά και του χρόνου έκθεσης. Επιπλέον, τα 

δείγματα τριχών που αντιστοιχούσαν σε ολικό δείγμα (δειγματοληψία ολικής τρίχας 

από διαφορετικό ανατομικό σημείο τον 4ο μήνα έκθεσης) επιβεβαίωσαν την 

συνάρτηση των μετρούμενων επιπέδων μεταβολιτών με την χορηγούμενη δόση.

Η ανάλυση των δειγμάτων ούρων των πειραματόζωων έδειξε επίσης μια 

συνάρτηση των ανιχνευόμενων επιπέδων με τη χορηγούμενη δόση φυτοφαρμάκου. 

Ωστόσο οι αναλογίες μέσων συγκεντρώσεων των μεταβολιτών τόσο ανά ομάδα 

χορηγούμενης δόσης όσο και ανά χρόνο έκθεσης ήταν σχεδόν σταθερές, χωρίς να 

εμφανίζουν τις διακυμάνσεις που έδειξαν οι αντίστοιχοι λόγοι των τριχών (Πίνακας 

16). Συγκεκριμένα, οι διακυμάνσεις των αναλογιών στα ούρα κυμαίνονταν από 2.37 

έως 4.17, όταν οι αντίστοιχες των τριχών κυμαίνονταν από 1.23 έως 15.75. Αυτό 

μπορεί να αιτιολογηθεί με το γεγονός ότι τα πειραματόζωα εκτίθονταν όλη τη 

διάρκεια του πειράματος σε σταθερές υποτοξικές δόσεις όπως είχαν αυτές οριστεί 

(40 mg/kg/ημέρα για την ομάδα χαμηλής δόσης και 80 mg/kg/ημέρα για την ομάδα 

υψηλής δόσης). Οι παραπάνω ενδείξεις μας οδηγούν στο συμπέρασμα και να 

επιβεβαιώσουν ότι τα ούρα μπορούν να αποτελέσουν βιολογικό δείγμα ένδειξης 

της πρόσφατης έκθεσης στο cypermethrin, ενώ τα δείγματα τριχών ενδέχεται, εκτός 

του ότι παρέχουν πληροφορίες έκθεσης σε βάθος χρόνου, να παρουσιάζουν 

διακυμάνσεις στις αναλογίες συγκεντρώσεων ανά δόση λόγω καθυστέρησης της 

συσσώρευσης των μεταβολιτών στο στέλεχος της τρίχας. Αυτή η ένδειξη, που 

συζητήθηκε και νωρίτερα, ήταν τουλάχιστον ξεκάθαρη για την ομάδα χαμηλής 

δόσης και για τον 2ο μήνα έκθεσης.
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Πίνακας 16. Διαφοροποίηση μεταξύ χορηγούμενων δόσεων και χρόνου έκθεσης για 
κάθε μεταβολίτη ξεχωριστά και ανά βιολογικό δείγμα.

Μεταβλητή
Αναλογία 

μέσης συγκέντρωσης
cis-Cl2CA trans-Cl2 CA 3-PBA

Τρίχες

Χορηγούμενη
[ΟΥΔ2] / [ΟΧΔ2] 15.75 9.66 8.85

Δόση [ΟΥΔ4] / [ΟΧΔ4] 5.25 3.98 4.74

Χρόνος
[ΟΧΔ4] / [ΟΧΔ2] 7.54 5.05 2.30

έκθεσης [ΟΥΔ4] / [ΟΥΔ2] 2.51 2.08 1.23

Ούρα

Χορηγούμενη
[ΟΥΔ2] / [ΟΧΔ2] 3.31 4.17 3.62

Δόση [ΟΥΔ4] / [ΟΧΔ4] 3.95 3.22 2.55

Χρόνος
[ΟΧΔ4] / [ΟΧΔ2] 2.35 3.08 3.27

έκθεσης [ΟΥΔ4] / [ΟΥΔ2] 2.79 2.37 2.55

ΟΧΔχ: ομάδα χαμηλής δόσης (40 mg/kg/ημέρα) 
ΟΥΔχ: ομάδα υψηλής δόσης (80 mg/kg/ημέρα) 

όπου χ: μήνας έκθεσης

Συμπερασματικά λοιπόν, αναπτύχθηκαν ευαίσθητες, άμεσες και ακριβείς 

μέθοδοι με χρήση της αναλυτικής τεχνικής της αέριας χρωματογραφίας- 

φασματομετρίας μάζας για την ταυτόχρονη ανίχνευση και ποσοτικοποίηση των 

μεταβολιτών cis-Cl2CA, trans-Cl2CA και 3-PBA σε βιολογικά δείγματα τριχών και 

ούρων. Οι μέθοδοι εφαρμόστηκαν σε βιολογικά δείγματα πειραματόζωων που 

εκτίθονταν per os για παρατεταμένο χρονικό διάστημα σε υποτοξικές δόσεις 

cypermethrin. H in vivo μελέτη υπέδειξε την συσχέτιση της χορηγούμενης δόσης με 

την μέση ανιχνευόμενη συγκέντρωση των μεταβολιτών στα βιολογικά δείγματα.

Επιπλέον στα πλαίσια της in vivo μελέτης σε μοριακό επίπεδο, ελέγχθηκε η 

επίδραση του cypermethrin στους συστημικούς παράγοντες του οξειδωτικού στρες. 

To cypermethrin δεν επηρέασε κανέναν από τους βιοδείκτες (TBARS, Protein 

Carbonyls, TAC) του οξειδωτικού στρες στις χορηγούμενες δόσεις των 40 και 80 

mg/kg/ημέρα για τα πειραματόζωα. Επομένως, η per os έκθεση στα συγκεκριμένα
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επίπεδα cypermethrin δεν φαίνεται να επιδρά στο οξειδωτικό στρες των 

πειραματόζωων.

Οι αναλυτική μέθοδος ανίχνευσης των μεταβολιτών του cypermethrin σε 

δείγματα τριχών, εφαρμόστηκε και σε δείγματα ανθρώπινων τριχών που 

συλλέχτηκαν για την βιοπαρακολούθηση της έκθεσης κατοίκων δύο διαφορετικών 

περιοχών (αστική και αγροτική) στο φυτοφάρμακο. Οι κάτοικοι της αγροτικής 

περιοχής εμφάνισαν στατιστικά σημαντικά (p<0.001) υψηλότερες συγκεντρώσεις 

για όλους τους μεταβολίτες σε σχέση με τους κατοίκους της αστικής περιοχής 

(Εικόνα 17). Οι διαφορές μεταξύ των ανιχνευόμενων επιπέδων των μεταβολιτών 

στις δύο πληθυσμιακές ομάδες μπορεί να αποδοθεί στην επιβεβαιωμένη 

ενασχόληση των κατοίκων της αγροτικής περιοχής με διάφορες αγροτικές 

δραστηριότητες. Αυτό συνεπάγεται την συχνή και άμεση έκθεσή τους στο 

φυτοφάρμακο cypermethrin, μιας και αυτό βρίσκει ποικίλες εφαρμογές σε πολλές 

καλλιέργειες λαχανικών και φρούτων. Ωστόσο, η ανίχνευση των μεταβολιτών του 

cypermethrin σε δείγματα κατοίκων της αστικής περιοχής είναι αναμενόμενη, αφού 

διάφορες οδοί έκθεσης σε φυτοπροστατευτικές ουσίες έχουν ήδη συζητηθεί σε 

άλλες μελέτες (Kavvalakis and Tsatsakis 2012, Appenzeller and Tsatsakis 2012).

cis-Cl2CA trans-Cl2CA 3-PBA

Εικόνα 17. Επίπεδα μεταβολιτών του φυτοφαρμάκου cypermethrin στα δείγματα 
τριχών (pg/mg) ανά πληθυσμιακή ομάδα.
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Το cypermethrin είναι ένα από τα ευρέως χρησιμοποιούμενα πυρεθροειδή 

φυτοφάρμακα παγκοσμίως. Επομένως η δυνατότητα βιοπαρακολούθησης της 

έκθεσης σε αυτό είναι ένα σπουδαίο εργαλείο για την εκτίμηση κινδύνου από την 

επιβάρυνση σε αυτό το φυτοφάρμακο και τη προστασία της δημόσιας υγείας.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VI. In-vivo μελέτη παρατεταμένης 
υποτοξικής έκθεσης στο φυτοφάρμακο imidacloprid

145



VI.1. Σχεδιασμός και υλοποίηση in-vivo μελέτης

Έξι αρσενικά κουνέλια ηλικίας 3 μηνών και με μέσο βάρος 3000 g έκαστο 

επιλέχθηκαν για αυτή τη μελέτη. Χωρίστηκαν σε τρείς ομάδες των δύο ζώων και 

εγκαταστάθηκαν σε ειδικά μεταλλικά κλουβιά στις ειδικές εγκαταστάσεις 

πειραματόζωων του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Ηρακλείου (ΠΑΓΝΗ). 

Οι ομάδες αυτές ήταν η ομάδα ελέγχου (control group), η ομάδα χαμηλής δόσης 

(low dose group) και η ομάδα υψηλής δόσης (high dose group). Τα ζώα παρέμειναν 

σε συνθήκες 12ωρου κύκλου ημέρας/νύκτας με μέση θερμοκρασία τους 25ο C, ενώ 

τους παρέχονταν τροφή καθημερινά (εμπορικά διαθέσιμες πελέτες). Επίσης, 

παρέχονταν πόσιμο νερό βρύσης. Μετά την εγκατάσταση των ζώων στον χώρο, 

αφέθηκαν 2 εβδομάδες με συνεχή παρακολούθηση πριν ξεκινήσει η χορήγηση των 

υποτοξικών δόσεων imidacloprid. Το imidacloprid παρέχονταν μέσω του πόσιμου 

νερού με την προετοιμασία των κατάλληλων διαλυμάτων σε υποτοξικές δόσεις 

χορήγησης. Δεδομένου ότι στη βιβλιογραφία δεν υπάρχει διαθέσιμη τιμή LD5o για 

την per os έκθεση σε κουνέλια, υπολογίστηκαν υποτοξικές δόσεις για την ομάδα 

χαμηλής δόσης 40 mg/kg/ημέρα, ενώ για την ομάδα υψηλής δόσης σε 80 

mg/kg/ημέρα με βάση αντίστοιχες τιμές σε αρουραίους (Meister 1994). Η χορήγηση 

των δόσεων είχε υπολογιστεί έτσι ώστε να γίνεται τρεις φορές την εβδομάδα. Η 

διάρκεια της χορήγησης ήταν σταθερή και για διάστημα 24 εβδομάδων (6 μήνες). Η 

συνολική ποσότητα imidacloprid που κατανάλωσε κάθε ζώο της ομάδας χαμηλής 

δόσης ήταν 21900 mg, ενώ η αντίστοιχη ποσότητα για κάθε ζώο της ομάδας υψηλής 

δόσης ήταν 43800 mg. Στην ομάδα ελέγχου δεν χορηγούνταν imidacloprid. Οι 

διατροφικές συνήθειες, η φυσική αλλά και κλινική κατάσταση των ζώων 

παρακολουθούνταν καθημερινά. Δεν παρατηρήθηκε καμία ένδειξη είτε σύμπτωμα 

οξείας τοξικότητας από τις χορηγούμενες δόσεις του imidacloprid.

Η μελέτη εγκρίθηκε από την Κτηνιατρική Υπηρεσία Ηρακλείου, την Επιτροπή 

Βιοηθικής του Πανεπιστημίου Κρήτης και το Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο 

Ηρακλείου, ενώ για τη διενέργεια των πειραμάτων ακολουθήθηκαν όλοι οι κανόνες
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ασφαλείας και βιοηθικής που ορίζουν οι Εθνικοί και Διεθνείς φορείς σχετικά με την 

φροντίδα και τη διαχείριση των πειραματόζωων.

VI.1.i. Πρωτόκολλο δειγματοληψίας βιολογικών δειγμάτων

Δειγματοληψίες βιολογικών δειγμάτων (τρίχα, ούρα και αίμα) 

προγραμματίστηκαν και πραγματοποιήθηκαν πριν την έναρξη της χορήγησης των 

υποτοξικών δόσεων imidacloprid, 2 μήνες, 4 και 6 μήνες μετά την έναρξη της 

χορήγησης. Προκειμένου να συλλέγεται κάθε φορά επαρκή ποσότητα τρίχας για 

ανάλυση επιλέχτηκαν δύο περιοχές του ζώου (λαιμός και πλάτη), από όπου η λήψη 

τρίχας γινόταν κάθε φορά και αναμιγνύονταν. Η τρίχα λαμβανόταν με ψαλίδι όσο το 

δυνατό πιο κοντά από το δέρμα, χωρίς να ξεριζώνεται για λόγους βιοηθικής. Από τις 

ίδιες ανατομικές περιοχές (λαιμός και πλάτη) γινόταν η λήψη τριχών σε κάθε 

δειγματοληψία, με σκοπό την διερεύνηση της ένδειξης της έκθεσης στο 

imidacloprid για το διάστημα που μεσολάβησε από την προηγούμενη 

δειγματοληψία. Οι τρίχες κάθε φορά φυλάσσονταν σε αλουμινόχαρτο και 

σφραγίζονταν σε φάκελο με αντίστοιχη σήμανση. Τα δείγματα τριχών που 

συλλέγονταν σε κάθε δειγματοληψία φυλάσσονταν σε θερμοκρασία δωματίου και 

σε σκιερό και ξηρό μέρος μέχρι την ανάλυση.

Δείγματα ούρων συλλέχτηκαν κατά τις ίδιες χρονικές περιόδους (πριν, 2 

μήνες, 4 μήνες και 6 μήνες μετά την έναρξη της χορήγησης των δόσεων 

imidacloprid) από κάθε ένα ζώο ξεχωριστά. Τα δείγματα ούρων που συλλέγονταν 

κάθε φορά αντιστοιχούσαν σε συνολικά ούρα του τελευταίου 24ώρου. Τα δείγματα 

ούρων συλλέχτηκαν από ειδικό μεταλλικό δίσκο που βρισκόταν τοποθετημένος 

κάτω από το μεταλλικό κλουβί κάθε ζώου, και κάθε δείγμα αντιστοιχούσε σε ούρα 

του προηγούμενου 24ώρου. Τα δείγματα ούρων μεταφέρονταν σε πλαστικό δοχείο 

(Urobox®) και φυλάσσονταν στους -20ο C μέχρι την ανάλυση.

Επίσης στις ίδιες χρονικές περιόδους που έγιναν και οι προηγούμενες 

δειγματοληψίες και ενώ τα ζώα βρίσκονταν υπό μερική αναισθησία μετά από 

υποδόρια ένεση διαλύματος ξυλαζίνης:κεταμίνης (σκευάσματα Rompun® και 

Imalgene® αντίστοιχα, σε αναλογία όγκων 2:1), πραγματοποιήθηκαν και
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δειγματοληψίες αίματος. Τα δείγματα αίματος παραλαμβάνονταν από την αρτηρία 

στο αυτί του κάθε ζώου, ενώ φυλάσσονταν σε ειδικά πλαστικά vials αιμοληψίας 

στους -20ο C μέχρι την ανάλυσή τους με κατάλληλη σήμανση.

VI.1.ii. Πρωτόκολλο θανάτωσης πειραματοζώων

Στο τέλος του πειράματος διενεργήθηκε ευθανασία των πειραματόζωων, 

κατά τη διάρκεια της οποίας διάφορες δειγματοληψίες πραγματοποιήθηκαν πριν 

και μετά τη θανάτωση. Συγκεκριμένα τα πειραματόζωα αρχικά 

αναισθητοποιήθηκαν με υποδόρια ένεση διαλύματος ξυλαζίνης:κεταμίνης 

(σκευάσματα Rompun® και Imalgene® αντίστοιχα, σε αναλογία όγκων 2:1). Ενώ τα 

πειραματόζωα βρίσκονταν υπό μερική αναισθησία, παραλήφθηκε ποσότητα 

αίματος (~12 ml) με σκοπό τόσο την ανίχνευση μεταβολιτών του imidacloprid, όσο 

και την διερεύνηση επίδρασης του φυτοφαρμάκου στους παράγοντες του 

οξειδωτικού στρες.

Έπειτα, η ευθανασία των πειραματόζωων πραγματοποιήθηκε με ένεση 

πεντοβαρβιτάλης στην καρδιά (εμπορικό διάλυμα Dolethal). Κατά τη διάρκεια της 

νεκροτομής-νεκροψίας έγιναν μετρήσεις βάρους των κύριων οργάνων του 

πειραματόζωου (καρδιά, ήπαρ, αριστερός πνεύμονας, δεξιός πνεύμονας, αριστερό 

νεφρό, δεξί νεφρό). Έγινε επισκόπηση της αριστερής κοιλίας, καταγραφή 

μακροσκοπικών σημείων υπερτροφίας, ινώσεως ή ουλής διάχυτης ή εντοπισμένης 

από ειδικό χειρούργο. Δεν παρατηρήθηκε κάποια ένδειξη μακροσκοπικού 

προβλήματος από μη παθολογικά αίτια (Πίνακας 17).

Πίνακας 17. Έλεγχος βάρους (σε g) κύριων οργάνων των πειραματόζωων 
παρατεταμένης έκθεσης σε imidacloprid.

Όργανο
Control 1 Control 2

Πειραματόζωο 
Low Dose 1 Low Dose 2 High Dose 1 High Dose 2

Καρδιά 14.1 15.0 18.8 8.4 15.7 14.8
Ήπαρ 135.2 144.1 95.5 105.4 115.1 131.8

Αρ. πνεύμονας 9.9 10.3 10.5 10.0 9.9 16.2
Δεξ. Πνεύμονας 14.4 13.2 14.2 12.6 13.3 15.1

Αρ. νεφρό 12.3 11.4 6.5 9.6 9.7 10.8
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Δεξ. νεφρό 12.0 11.0 7.0 9.6 9.7 9.6

Μακροσκοπικό δ .Π. δ .Π. Δ.Π. Δ.Π. Δ.Π. Δ.Π.
πρόβλημα_________________________________________________________________________________

Δ.Π.: δεν παρατηρήθηκε

VI.2. Δ ιε ρ ε ύ ν η σ η  β ιο δ ε ικ τ ώ ν  κ α ι  α ξ ιο λ ό γ η σ η  ε π ιβ ά ρ υ ν σ η ς  χ ρ ό ν ια ς  

έ κ θ ε σ η ς

VI.2.i. Ανάπτυξη και επικύρωση αναλυτικής μεθόδου υγρής χρωματογραφίας- 
φασματομετρίας μάζας για  τη ν  ανίχνευση μεταβολιτών και μητρικής του 
φυτοφαρμάκου im idacloprid σε βιολογικά δείγματα

Vl.2.i.α. Υλικά  κα ι Μέθοδοι

Αντιδραστήρια
Η δραστική ουσία imidacloprid (>95%) ήταν μια ευγενική χορηγία από την 

εταιρεία VapCo (Ιορδανία). Η ουσία ethirimol που χρησιμοποιήθηκε ως εσωτερικό 

πρότυπο, ο μεταβολίτης 6-chloronicotinic acid, οι διαλύτες μεθανόλη και νερό (LC- 

MS καθαρότητας) προμηθεύτηκαν από την εταιρεία Sigma-Aldrich Chemie Gmbh 

(Γερμανία). Το υδροχλωρικό οξύ (37%) αγοράστηκε από την Merck (Γερμανία). 

Τέλος το διχλωρομεθάνιο ήταν της εταιρείας Fluka (Γερμανία).

Παραμετροποίηση συστήματος LC-MS
Για την ανάλυση των δειγμάτων χρησιμοποιήθηκε σύστημα υγρής

χρωματογραφίας-φασματομετρίας μάζας της εταιρείας Shimadzu (Kyoto, Ιαπωνία).

Συγκεκριμένα, το σύστημα χρωματογραφίας ήταν το Shimadzu Prominence LC

αποτελούμενο από διπλή αντλία, απαερωτή, αυτόματο δειγματολήπτη και φούρνο

κολώνας. Η έκλουση των ουσιών έγινε με διαβάθμιση των διαλυτών 0.1%

μυρμηγκικού οξέος σε νερό (διαλύτης Α) και μεθανόλης (διαλύτης Β), σύμφωνα με

το πρόγραμμα: αρχικά η αναλογία ήταν 80% από τον διαλύτη Α και 20% από τον

διαλύτη Β, με γραμμική άνοδο μέσα σε 15 min το ποσοστό του διαλύτη Β γινόταν

100% και στο τέλος επέστρεφε στο 20% όπου και παρέμενε για 5 min. Η συνολική

ροή ήταν ρυθμισμένη στα 0.6 ml/min. Η κολώνα που χρησιμοποιήθηκε ήταν μια
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Discovery C18 με χαρακτηριστικά 25 cm x 4.6 mm, 5 μm (μήκος x πλάτος, 

διάμετρος), η οποία διατηρούταν σε θερμοκρασία 30°C κατά τη διάρκεια της 

ανάλυσης. Στο σύστημα εισάγονταν όγκος του κάθε δείγματος προς ανάλυση ίσος 

με 10 μ!.

Ο φασματογράφος μάζας που χρησιμοποιήθηκε ήταν ο LCMS-2010 EV της 

εταιρείας Shimadzu, εξοπλισμένος με σύστημα χημικού ιονισμού ατμοσφαιρικής 

πίεσης (atmospheric pressure chemical ionization, APCI) και έναν τετραπολικό 

αναλυτή μαζών. Η θερμοκρασίες των interface, CDL (curved desolvation system) και 

heat block ήταν ρυθμισμένες στους 400ο C, 250ο C και 200ο C, αντίστοιχα. Η τάση 

του ανιχνευτή ήταν 1.5 kV ενώ η ροή του αερίου εκνέφωσης ήταν 2.5 L/min. Το 

drying gas ήταν ρυθμισμένο στα 0.02 MPa. Για την επίτευξη χαμηλότερων ορίων 

ανίχνευσης ο φασματογράφος μάζας λειτουργούσε σε mode ανίχνευσης 

συγκεκριμένων ιόντων m/z (selected ion monitorin mode, SIM mode). Συγκεκριμένα 

τα ιόντα m/z για το imidacloprid ήταν 256.00, 211.95, 288.00, ενώ για το 6- 

chloronicotinic acid ήταν 157.95, 190.00, 96.00 και για το εσωτερικό πρότυπο 

(ethirimol) ήταν το 210.10 (τα υπογραμμισμένα ιόντα χρησιμοποιήθηκαν για τον 

ποσοτικό προσδιορισμό).

Το σύστημα του φασματογράφου μάζας λειτουργούσε σύμφωνα με τις 

ρυθμίσεις που είχε ορίσει ο κατασκευαστής. Τα αποτελέσματα αλλά και η 

παραμετροποίηση του οργάνου γινόταν μέσω του λογισμικού LCMS-Solution 

έκδοση 3.40.307 της εταιρείας Shimadzu.

Πρότυπα διαλύματα
Πρότυπα διαλύματα των αναλυτών, imidacloprid και 6-chloronicotinic acid,

παρασκευάστηκαν σε μεθανόλη σε τελική συγκέντρωση 1 mg/ml. Από αυτά τα 

διαλύματα με τις κατάλληλες αραιώσεις κάθε εβδομάδα παρασκευάζονταν 

πρότυπα διαλύματα συγκεντρώσεων 0, 0.05, 0.1, 0.25, 0.5, 1 και 10 μg/ml. Όλα τα 

διαλύματα αποθηκεύονταν στους -20ο C.
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VI.2.i.β. Ανάλυση βιολογικών δειγμάτω ν τριχών

Φορτισμένα δείγματα τριχών
Φορτισμένα δείγματα με γνωστή συγκέντρωση των αναλυτών για την

κατασκευή της πρότυπης καμπύλης ετοιμάστηκαν ακολουθώντας παρόμοια

διαδικασία με αυτή που περιγράφεται αναλυτικά σε προηγούμενη μελέτη (Tsatsakis

et al. 2010). Περιληπτικά, δείγματα τριχών που είχαν ελεχθεί ότι δεν περιέχουν

ανιχνεύσιμα επίπεδα των αναλυτών, χρησιμοποιήθηκαν ως τυφλά δείγματα για την

προετοιμασία των φορτισμένων δειγμάτων. Τα τυφλά δείγματα επομολύνθηκαν με

αναλύτες σε διάφορες συγκεντρώσεις από 0 έως 16 ng/mg (0, 0.1, 0.25, 0.5, 1, 2, 4,

8, 12 και 16 ng/mg). Επίσης ετοιμάστηκαν δείγματα ελέγχου (quality control, QC) με

παρόμοιο τρόπο. Σε κάθε σειρά ανάλυσης, εκτός από τα πρότυπα και τα

φορτισμένα διαλύματα συμπεριλαμβάνονταν και δύο QC δείγματα στις

συγκεντρώσεις 0.25 and 4 ng/mg (και για τους δύο αναλύτες).

Εκχύλιση δειγμάτων τρίχας

Απομάκρυνση εξωτερικών επιμολύνσεων
Για την απομάκρυνση τυχών εξωτερικών επιμολύνσεων από το στέλεχος της

τρίχας ακολουθήθηκε παρόμοια διαδικασία με προηγούμενες παρεμφερείς μελέτες

(Maravgakis et al. 2012, Tsatsakis et al. 2010). Συνοπτικά, τα δείγματα τριχών

πλύθηκαν σε 5 ml νερό (για 10 min) και δύο φορές σε 5 ml μεθανόλης (για 1 min) σε

θερμοκρασία δωματίου. Τα δείγματα έπειτα στέγνωσαν σε φούρνο ξήρανσης σε

χαμηλή θερμοκρασία (35^). Στο τελευταίο πλύσιμο της μεθανόλης, έγινε έλεγχος

για την ύπαρξη υπολειμμάτων των αναλυτών. Έπειτα, ποσότητα ίση με 50 mg τρίχας

από κάθε δείγμα ζυγίζοταν και τεμαχίζοταν σε τεμάχια των 2-3 mm και

μεταφέροταν σε υάλινο δοκιμαστικό σωλήνα με βιδωτό πώμα. Δέκα μl από το

διάλυμα του εσωτερικού προτύπου προστίθονταν (ethirimol 10 μg/ml).

Απομόνωση αναλυτών από τα δείγματα τριχών
Τα δείγματα τριχών επωάστηκαν με 2 ml μεθανόλης σε υδατόλουτρο

υπερήχων για 3 h. Η θερμοκρασία του υδατόλουτρου υπερήχων δεν υπερέβαινε

τους 40ο C. Το εκχύλισμα της μεθανόλης πέρασε μέσα από φίλτρο διαμέτρου 0.2
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μm (econofilter, Agilent Technology) σε έναν υάλινο δοκιμαστικό σωλήνα. Η ίδια 

διαδικασία επαναλήφθηκα άλλη μια φορά και τα 4 ml συνολικά της μεθανόλης 

εξατμίστηκαν κάτω από στρώμα αζώτου έως ξηρού. Το ίζημα 

επαναδιαλυτοποιήθηκε σε 100 μ! μεθανόλης και 10 μ! από αυτά εισήχθησαν στο 

σύστημα LC-MS για ανάλυση (Εικόνα 18).

50 mg hair sample

Decontamination step
i + 10 μΐ ethirimol 10 μg/ml (IS)
1  + 2 ml methanol

. 1 
Ultrasonic bath for 3h ;

1

collect methanol

pass through 
0.25 mm filters

r  ~
Evaporate to dryness 

 ̂ (under N2,2 5 oC)

1

( LC-

reconstitute in 
f 100 μ! methanol

M S 1

Εικόνα 18. Διάγραμμα ροής της πειραματικής διαδικασίας για την εκχύλιση του 
imidacloprid και του μεταβολίτη του από δείγματα τριχών.

νϊ.2.ΐ.γ. Ανάλυση βιολογικών δειγμάτων ούρων

Φορτισμένα δείγματα ούρων
Ούρα τα οποία ελέχθησαν και δεν περιείχαν ανιχνεύσιμα επίπεδα των

αναλυτών χρησιμοποιήθηκαν ως τυφλά δείγματα. Τα τυφλά δείγματα των ούρων

φορτίστηκαν με γνωστές συγκεντρώσεις των imidacloprid και 6-chloronicotinic acid

με εύρος από 0 έως 50 μg/ml (0, 0.5, 1, 2.5, 5, 10, 25 και 50 μg/ml) και

χρησιμοποιήθηκαν ως φορτισμένα δείγματα για την κατασκευή των πρότυπων
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καμπύλών. Επίσης, δύο δείγματα ελέγχου συμπεριλαμβάνονταν κάθε φορά σε κάθε 

ανάλυση, στα επίπεδα των 1 και 10 μg/ml (και για τους δύο αναλύτες).

Εκχύλιση δειγμάτων ούρων
Σε 0.5 ml δείγματος ούρων προστίθεντο 10 μL διαλύματος ethirimol (10

μg/ml σε μεθανόλη, εσωτερικό πρότυπο). Το δείγμα αραιωνόταν με προσθήκη 1.5

ml νερού (HPLC καθαρότητας) και 2 ml διχλωρομεθάνιο προστίθεντο. Το μίγμα

ανακινιόταν μηχανικά για 10 min και έπειτα φυγοκεντρούταν στις 4000 rpm για 5

min. Η οργανική φάση συλλεγόταν σε υάλινο δοκιμαστικό σωλήνα. Στην υδατική

φάση προστίθεντο 10 μ! διαλύματος HCl 6 M και 2 ml διχλωρομεθάνιου. Η

διαδικασία της εκχύλισης επαναλαμβανόταν άλλη μια φορά. Το σύνολο των

οργανικών φάσεων (4 ml) αναμιγνύονταν και εξατμίζονταν υπό στρώμα αζώτου σε

θερμοκρασία 25ο C. Το στερεό υπόλλειμα που προέκυπτε, επαναδιαλυτοποιόταν σε

100 μl μεθανόλης και 10 μl από αυτά εισάγονταν στο σύστημα LC-MS για ανάλυση

(Εικόνα 19).

0.5 mil uinine

+ 10 μΙΙ ethM m ol 10 pg/mll (IS ) 
+ 1.5 m l water

2 ml dlilchlaramethlanie ■

Mechlanicail
flan 0 milni ; 

c o l l e c t  o r g a n ic

Evaporate to dnyness 

(undler N 2, 2 5 ° 0 )

recomstiltluitle ini 
f 100 μΐ methlanol

o

a

Εικόνα 19. Διάγραμμα ροής της πειραματικής διαδικασίας για την εκχύλιση του 
imidacloprid και του μεταβολίτη του από δείγματα ούρων.
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VI.2.i.δ. Ανάλυση βιολογικών δειγμάτω ν ορού α ίμ ατος

Φορτισμένα δείγματα ορού αίματος
Ορός αίματος ο οποίος είχε ελεχθεί ότι δεν έχει ανιχνεύσιμα επίπεδα των

αναλυτών χρησιμοποιήθηκε ως τυφλό δείγμα. Το τυφλό δείγμα του ορού αίματος

φορτίστηκε με γνωστές συγκεντρώσεις των imidacloprid και 6-chloronicotinic acid

με εύρος από 0 έως 5 μg/ml (0, 0.25, 0.5, 1, 2.5 και 5 μg/ml) και χρησιμοποιήθηκαν

ως φορτισμένα δείγματα για την κατασκευή των πρότυπων καμπυλών. Επίσης, δύο

δείγματα ελέγχου συμπεριλαμβάνονταν κάθε φορά σε κάθε ανάλυση, στα επίπεδα

των 0.5 και 5 μg/ml (και για τους δύο αναλύτες).

Εκχύλιση δειγμάτων ορού αίματος
Σε 0.5 ml δείγματος ορού αίματος προστίθεντο 10 μL διαλύματος ethirimol

(10 μg/ml σε μεθανόλη, εσωτερικό πρότυπο). Το δείγμα αραιωνόταν με προσθήκη

1.5 ml νερού (HPLC καθαρότητας) και 2 ml διχλωρομεθάνιο προστίθεντο. Το μίγμα

ανακινόταν μηχανικά για 10 min και έπειτα φυγοκεντρούταν στις 4000 rpm για 5

min. Η οργανική φάση συλλεγόταν σε υάλινο δοκιμαστικό σωλήνα. Στην υδατική

φάση προστίθεντο 10 μl διαλύματος HCl 6 M και 2 ml διχλωρομεθάνιου. Η

διαδικασία της εκχύλισης επαναλαμβανόταν άλλη μια φορά. Το σύνολο των

οργανικών φάσεων (4 ml) αναμιγνύονταν και εξατμίζονταν υπό στρώμα αζώτου σε

θερμοκρασία 25ο C. Το στερεό υπόλλειμα που προέκυπτε, επαναδιαλυτοποιόταν σε

100 μl μεθανόλης και 10 μl από αυτά εισάγονταν στο σύστημα LC-MS για ανάλυση

(Εικόνα 20).
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0.5 mi serum

+ 10 μΙΙ ethlilni mol 10 pg/mII (IS ) 
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Evaporate tlo dnyness
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a

Εικόνα 20. Διάγραμμα ροής της πειραματικής διαδικασίας για την εκχύλιση του 
imidacloprid και του μεταβολίτη του από δείγματα ορού αίματος.

V I.2 .ii. Αποτελέσματα

Vl.2.ii.a. Αξιολόγηση κα ι επικύρωση μεθόδων

Οι μέθοδοι που αναπτύχθησαν για την ανίχνευση και ποσοτικοποίηση των 

imidacloprid και 6-chloronicotinic acid στα βιολογικά δείγματα (τρίχες, ούρα, αίμα) 

αποτελούνταν από δύο βασικά κομμάτια. Το ένα ήταν η εκχύλιση των αναλυτών 

από το βιολογικό υπόστρωμα και το δεύτερο η χρωματογραφική ανάλυση του 

εκχυλίσματος. Κατά τη διάρκεια της ανάπτυξης των αναλυτικών μεθόδων, διάφορες 

συνθήκες και παράμετροι αυτών των δύο βασικών τμημάτων ελέχθησαν ώστε να 

προκύψουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα εκχύλισης, ανίχνευσης και 

ποσοτικοποίησης των αναλυτών.

Οι μέθοδοι που αναπτύχθησαν επικυρώθηκαν με βάση τις διαδικασίες και 

τις οδηγίες που αναφέρονται στη βιβλιογραφία (USFDA 1998, Tsakalof et al. 2003). 

Οι παράμετροι που ελέγχθηκαν ήταν η ανάκτηση της εκχύλισης, η γραμμικότητα
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των πρότυπων διαλυμάτων και φορτισμένων δειγμάτων, τα όρια ανίχνευσης και 

ποσοτικοποίησης, η ορθότητα (accuracy) και η ακρίβεια (precision) των μεθόδων.

VI.2.ii.β. Βελτιστοποίηση της εκχύλισης αναλυτώ ν από τα  δείγματα τριχώ ν

Για την εκχύλιση των imidacloprid και 6-chloronicotinic acid από τα δείγματα 

τριχών δοκιμάστηκαν οι διαλύτες μεθανόλη, εξάνιο και ακετονιτρίλιο, από τους 

οποίους, η μεθανόλη έδωσε τις μεγαλύτερες ανακτήσεις (>81%) και για τους δύο 

αναλύτες. Με το ακετονιτρίλιο επιτεύχθηκε η ανάκτηση και των δύο αναλυτών, 

αλλά σε όχι τόσο ικανοποιητικά επίπεδα: 55% για το imidacloprid και μόλις 34% για 

το 6-chloronicotinic acid. Με το εξάνιο δεν επιτεύχθηκε η εκχύλιση του 6- 

chloronicotinic acid, ενώ η ανάκτηση του imidacloprid ήταν 65% (Πίνακας 18).

Αφού επιλέχθηκε ο κατάλληλος διαλύτης εκχύλισης μια άλλη παράμετρος 

που εξετάστηκε ήταν ο χρόνος της εκχύλισης. Φορτισμένα δείγματα (50 mg) με τους 

αναλύτες σε συγκεντρώσεις από 0.1 έως 16 ng/mg ακολούθησαν την διαδικασία της 

εκχύλισης στο υδατόλουτρο υπερήχων για 3 h. Η μεθανόλη συλλέχθηκε, 

φιλτραρίστηκε, συμπυκνώθηκε στα 100 μl και αναλύθηκε, ενώ άλλα 2 ml 

μεθανόλης προστέθηκαν στα ίδια δείγματα και επαναλήφθηκε η ίδια διαδικασία 

μέχρι τα μετρούμενα επίπεδα των αναλυτών να είναι κάτω από τα όρια ανίχνευσης. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι 6 h εκχύλισης με τη χρήση των υπερήχων 

επιτυγχάνουν ανακτήσεις μεγαλύτερες του 94% για το imidacloprid και 100% για το 

6-chloronicotinic acid (Πίνακας 18).

Πίνακας 18. Δεδομένα δοκιμών για τη βελτιστοποίηση εκχύλισης των αναλυτών
από τα δείγματα των τριχών.

Imidacloprid 6-Chloronicotinic acid
Δοκιμές διαλύτη εκχύλισης

Διαλύτης Ανάκτηση % ± SD Ανάκτηση % ± SD

Μεθανόλη 97.13 ± 15.21 91.42 ± 10.18

Εξάνιο 55.12 ± 14.04 34.28 ± 20.40
Ακετονιτρίλιο 65.07 ± 5.37 0.00

Δοκιμές χρόνου εκχύλισης
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Ώρες Ανάκτηση % Ανάκτηση %

3 78.1 100.0
3+3 78.1+16.0 100.0+0.0

3+3+3 78.1+16.0+4.1 100.0+0.0+0.0
3+3+3+3 78.1+16.0+4.1+1.1 100.0+0.0+0.0+0.0

3+3+3+3+3 78.1+16.0+4.1+1.1+0.8 100.0+0.0+0.0+0.0+0.0

νΐ.2Μ.γ. Βελτιστοποίηση της εκχύλισης αναλυτώ ν από τα  δείγματα ούρων και 
ορού αίματος

Το διχλωρομεθάνιο επιλέχθηκε ως κατάλληλος διαλύτης για την επίτευξη 

καλύτερων ανακτήσεων των αναλυτών από βιολογικά δείγματα ούρων και αίματος. 

Η οξύνιση των δειγμάτων με τη προσθήκη διαλύματος HCl, αποδείχθηκε 

απαραίτητο βήμα δεδομένου ότι το 6-chloronicotinic acid είναι μια ισχυρά πολική 

ένωση (Proenca et al. 2005). Διάφοροι παράγοντες οξύνισης δοκιμάστηκαν, μεταξύ 

των οποίων μυρμηγκικό οξύ (0.1% σε νερό), HCl 10M, HCl 6M και οξικό οξύ. Από 

όλους αυτούς, η ποσότητα των 10 μl διαλύματος HCl 6M ανέδειξε τις μεγαλύτερες 

ανακτήσεις για το 6-chloronicotinic acid χωρίς να επηρεάζει το imidacloprid.

VI.2.ii.δ. Παράμετροι χρω ματογραφίας - επιλογή κατάλληλου διαλύτη έκλουσης

Διάφοροι παράμετροι του συστήματος υγρής χρωματογραφίας- 

φασματομετρίας μάζας ελέχθησαν. Δοκιμάστηκαν διάφοροι συνδυασμοί διαλυτών 

για την κινητή φάση, με σκοπό την επίτευξη του καλύτερου διαχωρισμού των 

αναλυτών. Με χρήση ως διαλύτη Α το νερό και διαλύτη Β το ακετονιτρίλιο δεν έγινε 

εφικτή η έκλουση του 6-chloronicotinic acid. Με χρήση φορμικού οξέος 0.1% ως 

διαλύτη Α και ακετονιτρίλιο ως διαλύτη Β επιτεύχθηκε η έκλουση και των δύο 

αναλυτών, αλλά δεν υπήρξε ικανοποιητικός χρωματογραφικός διαχωρισμός. 

Τελικά, με χρήση ως διαλύτη Α το φορμικό οξύ 0.1% και της μεθανόλης ως διαλύτη 

B έγινε εφικτή τόσο η έκλουση και των δύο αναλυτών όσο και ο ικανοποιητικός 

χρωματογραφικός τους διαχωρισμός (χρόνος έκλουσης 11.13 min για το 

imidacloprid και 12.46 min για το 6-chloronicotinic acid). Στην Εικόνα 21,
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παρουσιάζονται τυπικά χρωματογραφήματα ενός πρότυπου διαλύματος 

συγκέντρωσης 1000 ng/ml και των δύο αναλυτών (A), ένα τυφλό δείγμα τριχών (B) 

και ένα δείγμα τριχών πειραματόζωου της ομάδας υψηλής δόσης (high dose group) 

(C). Επίσης, στην ίδια εικόνα παρουσιάζονται και τα φάσματα MS των αναλυτών 

αλλά και του εσωτερικού προτύπου. Τέλος, σημειώνεται ότι δοκιμάστηκε και η 

πηγή electron spray ionization (ESI) με θετικό και αρνητικό ιοντισμό, αλλά ο 

ιονισμός του 6-chloronicotinic acid δεν ήταν εφικτός.

Εικόνα 21. Χρωματογράφημα ενός πρότυπου διαλύματος (Α), ενός αρνητικού 
δείγματος τριχών (B), ενός θετικού δείγματος τριχών (C) και τα φάσματα μαζών του 

imidacloprid (D), του 6-chloronicotinic acid (E) και του εσωτερικού προτύπου -
ethirimol (F).
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VI.2.ii.ε. Ανακτήσεις δειγμάτων τρίχας, ούρων κα ι ορού αίματος

Για τον υπολογισμό της ανάκτησης των αναλυτών από τα βιολογικά 

δείγματα τριχών, χρησιμοποιήθηκαν τυφλά δείγματα τριχών. Τα τυφλά δείγματα 

τριχών (50 mg) φορτίστηκαν (3 επαναλήψεις) με τους αναλύτες και ακολουθήθηκε 

η διαδικασία που περιγράφεται παραπάνω για την εκχύλιση των αναλυτών από τα 

δείγματα τριχών. Τα επίπεδα φόρτισης των αναλυτών ήταν 0.1, 1 και 16 ng/mg. Η 

ανάκτηση υπολογίστηκε από τον λόγο του εμβαδού της κορυφής του αναλύτη στο 

δείγμα τρίχας προς το εμβαδό της κορυφής του αναλύτη στο αντίστοιχο πρότυπο 

διάλυμα. Η ανάκτηση κυμαινόταν από 81.92 έως 112.34% με μέση ανάκτηση 

97.13% για το imidacloprid και από 81.24 έως 101.60% με μέση ανάκτηση 91.42% 

για το 6-chloronicotinic acid, αντίστοιχα (Πίνακας 19).

Με παρόμοιο τρόπο χρησιμοποιώντας τυφλά δείγματα ούρων και 

ακολουθώντας τη διαδικασία εκχύλισης των αναλυτών από τα δείγματα ούρων 

υπολογίστηκαν και οι ανακτήσεις των αναλυτών για τα δείγματα ούρων. Οι 

συγκεντρώσεις που ελέχθησαν ήταν 0.5, 5, και 50 μg/ml. Οι ανακτήσεις 

κυμαίνονταν από 82.91 έως 109.31% με μέση ανάκτηση 96.11% για το imidacloprid 

και από 97.04 έως 109.84% με μέση ανάκτηση 103.44% για το 6-chloronicotinic acid, 

αντίστοιχα (Πίνακας 19).

Ομοίως χρησιμοποιώντας τυφλά δείγματα ορού αίματος και ακολουθώντας 

τη διαδικασία εκχύλισης των αναλυτών από τα δείγματα ορού αίματος 

υπολογίστηκαν και οι ανακτήσεις των αναλυτών για τα δείγματα ορού. Οι 

συγκεντρώσεις που ελέχθησαν ήταν 0.5, 2.5, και 5 μg/ml. Οι ανακτήσεις 

κυμαίνονταν από 73.8 έως 97.0% με μέση ανάκτηση 88.39% για το imidacloprid και 

από 85.02 έως 101.82% με μέση ανάκτηση 93.42% για το 6-chloronicotinic acid, 

αντίστοιχα (Πίνακας 19).

Πίνακας 19. Μέσες ανακτήσεις % (±SD) των αναλυτών για κάθε βιολογικό δείγμα.

Αναλύτης Imidacloprid 6-chloronicotinic acid
Δείγμα Τρίχες Ούρα Ορός Τρίχες Ούρα Ορός

% Ανάκτηση 97.13 ± 15.21 96.11 ± 13.20 88.39 ± 8.80 91.42 ± 10.18 103.44 ± 6.40 93.42 ± 8.40
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(±SD) (n=9) (n=9) (n=9) (n=9) (n=9) (n=9)

VI.2.ii.στ. Γραμμικότητα πρότυπων διαλυμάτων κα ι φορτισμένων δειγμάτων  
τρίχας, ούρων κα ι αίματος

Η μέθοδος εσωτερικού προτύπου χρησιμοποιήθηκε για τη ποσοτικοποίηση 

των αναλυτών. Η ανταπόκριση του μηχανήματος ήταν γραμμική για το εύρος των 

συγκεντρώσεων 0, 0.05, 0.1, 0.25, 0.5, 1 και 10 μg/ml με r2>0.99. Για τον ποσοτικό 

προσδιορισμό των αναλυτών στα δείγματα χρησιμοποιήθηκαν φορτισμένα 

δείγματα βιολογικού υποστρώματος. Τα αποτελέσματα έδειξαν πολύ καλή 

γραμμικότητα στο εύρος των συγκεντρώσεων που εξετάστηκε ανά υπόστρωμα, από 

0.1 έως 16 ng/mg (για τις τρίχες), από 0.5 έως 50 μg/ml (για τα ούρα) και από 0.25 

έως 5 μg/ml (για τα αίματα). Η καμπύλη των φορτισμένων δειγμάτων τρίχας ήταν 

γραμμική με r2=0.992 για το imidacloprid και r2=0.991 για το 6-chloronicotinic acid. 

Επίσης για τα φορτισμένα δείγματα ούρων η καμπύλη ήταν γραμμική με r2=0.996 

και r2=0.993, αντίστοιχα. Τέλος για τα φορτισμένα δείγματα αίματος η καμπύλη 

ήταν γραμμική με r2=0.997 για το imidacloprid και r2=0.995 για το 6-chloronicotinic 

acid (Πίνακας 20).

Πίνακας 20. Καμπύλες πρότυπων διαλυμάτων και φορτισμένων δειγμάτων για τον 
ποσοτικό προσδιορισμό των αναλυτών.

Imidacloprid

Πρότυπα Τρίχες Ούρα Ορός
r2 0.996 0.992 0.996 0.997

a 0.4410 0.0002 0.1644 0.4130
b 0.0069 0.0936 0.0632 -0.0159

6-chloronicotinic acid
Πρότυπα Τρίχες Ούρα Ορός

r2 0.998 0.991 0.993 0.995

a 0.1678 0.0002 0.0609 0.1204
b -0.0002 -0.0427 -0.0311 -0.0467

r2: γραμμικότητα, a,b: μεταβλητές συνάρτησης
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VI.2.ii.ζ. Όρια ανίχνευσης (LOD) και όρια ποσοτικοποίησης (LOQ)

Τα όρια ανίχνευσης της μεθόδου (limits of detection, LOD) για κάθε μέθοδο 

υπολογίστηκαν από το χρωματογράφημα του φορτισμένου δείγματος με τη 

χαμηλότερη συγκέντρωση (0.1 ng/mg για τα δείγματα τριχών, 0.5 μg/ml για τα 

δείγματα ούρων και 0.25 μg/ml για τα δείγματα αίματος), λαμβάνοντας υπόψη 

ανταπόκριση ίση με το τριπλάσιο του θορύβου για κάθε κύριο ιόν του αναλύτη 

(target ion). Τα όρια ποσοτικοποίησης (limits of quantification, LOQ) της μεθόδου 

ορίστηκαν ως η συγκέντρωση του αναλύτη στην οποία ο λόγος του σήματος προς το 

θόρυβο να είναι ίσος με 10. Για τη μέθοδο των τριχών οι τιμές LOD ήταν 0.02 ng/mg 

για το imidacloprid και 0.01 ng/mg για το 6-chloronicotinic acid, ενώ οι αντίστοιχες 

τιμές LOQ υπολογίστηκαν 0.06 και 0.04 ng/mg, αντίστοιχα. Οι αντίστοιχες LOD τιμές 

για τη μέθοδο των ούρων ήταν 0.002 μg/ml για το imidacloprid και 0.008 μg/ml για 

το 6-chloronicotinic acid. Οι τιμές LOQ για τη μέθοδο των ούρων υπολογίστηκαν 

0.006 και 0.020 μg/ml, αντίστοιχα. Τέλος, οι αντίστοιχες LOD τιμές για τη μέθοδο 

του ορού αίματος ήταν 0.001 μg/ml για το imidacloprid και 0.006 μg/ml για το 6- 

chloronicotinic acid. Οι τιμές LOQ για τη μέθοδο των ούρων υπολογίστηκαν 0.004 

και 0.018 μg/ml, αντίστοιχα (Πίνακας 21).

Πίνακας 21. Όρια ανίχνευσης (LOD) και όρια ποσοτικοποίησης (LOQ) ανά μέθοδο
βιολογικού δείγματος.

Imidacloprid 6-chloronicotinic acid
Τρίχες Ούρα Ορός Τρίχες Ούρα Ορός

LOD 0.02¥ 0.002¥¥ 0.001¥¥ 0.01¥ 0.008¥¥ 0.004¥¥
LOQ 0.06¥ 0.008¥¥ 0.006¥¥ 0.04¥ 0.020¥¥ 0.018¥¥

¥: ng/mg, ¥¥: μg/ml, LOD: limit of detection, LOQ: limit of quantitation

VI.2.ii.η. Ακρίβεια (precision) κα ι ορθότητα (accuracy)

Η ακρίβεια (precision) της μεθόδου αποδόθηκε ως την % σχετική τυπική 

απόκλιση (% relative standard deviation, % RSD) της ανταπόκρισης του
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μηχανήματος σε διαδοχικές μετρήσεις φορτισμένων δειγμάτων. Η inter-days 

ακρίβεια της μεθόδου υπολογίστηκε με τρεις μετρήσεις σε τρεις διαφορετικές 

ημέρες φορτισμένων δειγμάτων τρίχας στις συγκεντρώσεις 0.1, 1 και 16 ng/mg. Για 

τα ούρα αντίστοιχα οι συγκεντρώσεις των φορτισμένων δειγμάτων ήταν 0.5, 5 και 

50 μg/ml, ενώ για τον ορό αίματος 0.25, 0.5 και 5 μg/ml, αντίστοιχα. Για τη μέθοδο 

της τρίχας η ακρίβεια κυμαινόταν από 2.33 έως 12.43% για το imidacloprid και από 

2.72 έως 8.38% για το 6-chloronicotinic acid. Οι αντίστοιχες τιμές για τη μέθοδο των 

ούρων ήταν από 2.64 έως 11.42% για το imidacloprid και από 1.35 έως 8.54% για το 

6-chloronicotinic acid. Για τη μέθοδο του ορού αίματος, οι αντίστοιχες τιμές ήταν 

από 0.87 έως 4.97% για το imidacloprid και από 1.12 έως 6.49% για το 6- 

chloronicotinic acid.

Η ορθότητα (accuracy) των μεθόδων προσδιορίστηκε από φορτισμένα 

δείγματα τριών διαφορετικών επιπέδων συγκέντρωσης. Για τη τρίχα τα επίπεδα 

αυτά ήταν 0.1, 1 και 16 ng/mg, για τα ούρα 0.5, 5 και 50 μg/ml και για τον ορό 

αίματος 0.25, 0.5 και 5 μg/ml. Η ορθότητα για τη μέθοδο της τρίχας ήταν 

μεγαλύτερη από 98.71% για το imidacloprid και 100.25% για το 6-chloronicotinic 

acid. Αντίστοιχα, για την μέθοδο των ούρων ήταν μεγαλύτερη από 98.93% για το 

imidacloprid και 97.82% για το 6-chloronicotinic acid. Για τη μέθοδο του ορού 

αίματος ήταν μεγαλύτερη από 81.07% για το imidacloprid και 98.27% για το 6- 

chloronicotinic acid (Πίνακας 22).

Πίνακας 22. Τιμές ακρίβειας (precision) και ορθότητας (accuracy) για τις μεθόδους 
που αναπτύχθηκαν ανά βιολογικό δείγμα.

Imidacloprid 6-Chloronicotinic acid

Δείγμα Συγκέντρωση* Precision* Accuracy Precision* Accuracy
(%) (%)

Τρίχες 0.1 2.33 98.71 2.72 107.48
1 4.34 99.89 5.77 100.25

16 12.43 104.23 8.38 128.94
Ούρα 0.5 2.64 99.64 1.35 99.30

5 4.21 98.93 8.54 97.82
50 11.42 105.22 3.85 102.56

Ορός 0.25 0.87 81.07 1.12 98.27
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0.5 2.61 94.60 4.73 100.13
5 4.97 98.63 6.49 101.57

¥: ng/mg για τις τρίχες, μg/ml για τα ούρα, *: Inter-days precision (% RSD)

VI.2.iiM. Επίπεδα im idacloprid κα ι του μεταβολίτη του στα  δείγματα τριχώ ν

Μεθανολικά πρότυπα διαλύματα των imidacloprid και 6-chloronicotinic acid 

και φορτισμένα δείγματα (σε συγκεντρώσεις που περιγράφηκαν παραπάνω) 

συμπεριλαμβάνονταν σε κάθε ανάλυση δειγμάτων. Δείγματα ελέγχου 

συμπεριλαμβάνονταν επίσης κάθε φορά που αναλύονταν δείγματα με σκοπό τη 

παρακολούθηση αλλαγών των αναλυτικών παραμέτρων.

Τα ανιχνευόμενα επίπεδα του imidacloprid και του 6-chloronicotinic acid στα 

δείγματα τριχών παρουσιάζονται στον Πίνακα 23. Οι μέσες τιμές της συγκέντρωσης 

του imidacloprid στα δείγματα τριχών των πειραματόζωων της ομάδας ελέγχου 

(control group) ήταν 1.61, 1.09, 0.62 και 0.63 ng/mg, για 0, 2, 4 και 6 μήνες έκθεσης, 

αντίστοιχα. Οι αντίστοιχες τιμές για τα πειραματόζωα της ομάδας χαμηλής δόσης 

(low dose group) ήταν 0.99, 14.40, 22.33 και 41.91 ng/mg, ενώ για τα πειραματόζωα 

της ομάδας υψηλής δόσης (high dose group) ήταν 0.25, 33.41, 58.87 και 56.62 

ng/mg. Ο μεταβολίτης 6-chloronicotinic acid δεν ανιχνεύθηκε στα δείγματα τριχών 

των πειραματόζωων της ομάδας ελέγχου (control group). Η μέσες τιμές της 

συγκέντρωσης του μεταβολίτη για τα πειραματόζωα της ομάδας low dose ήταν 0, 

0.13, 0.13 και 0.21 ng/mg για 0, 2, 4 και 6 μήνες έκθεσης, αντίστοιχα. Οι αντίστοιχες 

συγκεντρώσεις για τα πειραματόζωα της ομάδας high dose ήταν 0, 0.41, 2.23 και 

2.88 ng/mg.

Πίνακας 23. Επίπεδα imidacloprid και του μεταβολίτη του, 6-chloronicotinic acid, 
που ανιχνεύθηκαν στα δείγματα τριχών των πειραματόζωων.

Χρόνος έκθεσης(μήνες) 0 2 4 6

Imidacloprid
Ομάδα Ελέγχου

(±SD)
1.61

(0.66)
1.09

(0.24)
0.62

(0.21)
0.63

(0.13)
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Ομάδα Χαμηλής Δόσης
(±SD)

0.99
(0.41)

14.40
(1.10)

22.33
(0.36)

41.91
(11.11)

Ομάδα Υψηλής Δόσης
(±SD)

0.26
(0.34)

33.41
(0.40)

58.87
(13.82)

56.62
(10.09)

F(6,12) = 12.52, p < 0.001
6-Chloronicotinic acid

Ομάδα Ελέγχου < LOD < LOD < LOD < LOD

Ομάδα Χαμηλής Δόσης
(±SD)

< LOD 0.13
(0.17)

0.14
(0.18)

0.21
(0.12)

Ομάδα Υψηλής Δόσης
(±SD)

< LOD
0.41

(0.41)
2.23

(2.73)
2.88

(3.66)

F(6,12) = 0.68, p = 0.571
LOD: Limit of Detection, SD: Standard deviation, F,p: Statistical parameters

F is the value of F distribution used in ANOVA. 
P is the probability of the statistical test.

VI.2.ii.L Επίπεδα im idacloprid κα ι του μεταβολίτη του σ τα  δείγματα ούρων

Τα ανιχνευόμενα επίπεδα των imidacloprid και 6-chloronicotinic acid στα 

δείγματα ούρων των πειραματόζωων παρουσιάζονται στον Πίνακα 24. Ούτε η 

μητρική ουσία ούτε ο μεταβολίτης ανιχνεύτηκαν στα δείγματα ούρων των 

πειραματόζωων της ομάδας ελέγχου (control group). Οι μέσες τιμές της 

συγκέντρωσης του imidacloprid για τα πειραματόζωα της ομάδας χαμηλής δόσης 

(low dose group) ήταν 0, 80.13, 125.02 και 26.90 μg/ml για 0, 2, 4 και 6 μήνες 

έκθεσης αντίστοιχα. Για τα πειραματόζωα της ομάδας υψηλής δόσης (high dose 

group) οι αντίστοιχες συγκεντρώσεις ήταν 0, 217.01, 343.17 και 193.30 μg/ml. Οι 

μέσες συγκεντρώσεις για τον μεταβολίτη του imidacloprid στα πειραματόζωα της 

ομάδας low dose ήταν 0, 0.99, 1.29 και 0.55 μg/ml. Για τα πειραματόζωα της 

ομάδας high dose οι αντίστοιχες συγκεντρώσεις ήταν 0, 1.94, 4.25 και 1.12 μg/ml.

Πίνακας 24. Επίπεδα imidacloprid και του μεταβολίτη του, 6-chloronicotinic acid, 
που ανιχνεύθηκαν στα δείγματα ούρων των πειραματόζωων.

0 2 4 6
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Χρόνος έκθεσης(μήνες)

Imidacloprid
Ομάδα Ελέγχου < LOD < LOD < LOD < LOD

Ομάδα Χαμηλής Δόσης
(±SD)

< LOD 80.13
(39.00)

125.02
(100.26)

26.90
(21.29)

Ομάδα Υψηλής Δόσης
(±SD)

< LOD 217.01
(56.75)

343.17
(98.53)

193.30
(19.47)

F(6,12) = 15.03, p = 0.008
6-Chloronicotinic acid

Ομάδα Ελέγχου < LOD < LOD < LOD < LOD

Ομάδα Χαμηλής Δόσης
(±SD)

< LOD 0.99
(0.01)

1.29
(0.04)

0.55
(0.04)

Ομάδα Υψηλής Δόσης
(±SD)

< LOD 1.94
(1.81)

4.25
(1.20)

1.12
(0.68)

F(6,12) = 3.60, p = 0.032
LOD: Limit of Detection, SD: Standard deviation, F,p: Statistical parameters

F is the value of F distribution used in ANOVA. 
P is the probability of the statistical test.

Vl.2.ii.κ. Επίπεδα im idacloprid κα ι του μεταβολίτη του σ τα  δείγματα ορού 
αίματος
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Τα ανιχνευόμενα επίπεδα του φυτοφαρμάκου imidacloprid στα δείγματα 

ορού αίματος των πειραματόζωων παρουσιάζονται στον Πίνακα 25. Ο μεταβολίτης 

6-chloronicotinic acid δεν ανιχνεύθηκε σε κανένα δείγμα ορού αίματος. Η μητρική 

ουσία δεν ανιχνεύτηκε στα δείγματα ορού των πειραματόζωων της ομάδας ελέγχου 

(control group), ούτε στην δειγματοληψία αίματος που αντιστοιχούσε στην έναρξη 

του πειράματος (πριν την έναρξη χορήγησης δόσεων). Οι μέσες τιμές της 

συγκέντρωσης του imidacloprid για τα πειραματόζωα της ομάδας χαμηλής δόσης 

(low dose group) ήταν 0.46, 0.05 και 0.45 μg/ml για 2, 4 και 6 μήνες έκθεσης 

αντίστοιχα. Για τα πειραματόζωα της ομάδας υψηλής δόσης (high dose group) οι 

αντίστοιχες συγκεντρώσεις ήταν 1.55, 0.77 και 2.67 μg/ml.

Πίνακας 25. Επίπεδα imidacloprid που ανιχνεύθηκαν στα δείγματα ορού αίματος
των πειραματόζωων.

Χρόνος έκθεσης(μήνες) 0 2 4 6

Imidacloprid

Ομάδα Ελέγχου < LOD < LOD < LOD < LOD

Ομάδα Χαμηλής Δόσης < LOD 0.46 0.05 0.45

Ομάδα Υψηλής Δόσης < LOD 1.55 0.77 2.67

166



VI.3. Διερεύνηση τοξικότητας σε μοριακό επίπεδο

V I.3 .i. Διερεύνηση τη ς γενοτοξικής δράσης του φυτοφαρμάκου im idacloprid

νΐ.3.ϊ.α. Προσδιορισμός μικροπυρήνων σε λεμφ οκύτταρα in vivo

Σε ποσότητα ολικού αίματος (0.5 ml) προστέθηκαν 6.5 ml μίγματος 

θρεπτικών ουσιών (Ham's F-10 medium), 1.5 ml ορού εμβρύου βόος (fetal calf 

serum) και 0.3 ml φυτοαιμογλουτινίνη (phytohemagglutinin) με σκοπό τη διέγερση 

της κυτταρικής διαίρεσης. Τα παραπάνω προστέθηκαν σε κάθε δείγμα ξεχωριστά. 

Οι καλλιέργειες επωάστηκαν για 72 ώρες στους 37ο C. Τα κύτταρα συλλέχθηκαν με 

φυγοκέντρηση μετά το πέρας των 72 ωρών μετά από ήπια υποτονική κατεργασία με 

διάλυμα μεθανόλης:οξικού οξέος (5:1, v/v) και τοποθετήθηκαν σε αντικειμενοφόρες 

πλάκες, και έπειτα βάφτηκαν με Giemsa. Τουλάχιστον 1000 διπύρηνα κύτταρα 

μετρήθηκαν ανά αντικειμενοφόρο πλάκα, για κάθε διαφορετικό δείγμα, 

προκειμένου να υπολογιστεί η συχνότητα των μικροπυρήνων. Πρότυπα κριτήρια 

χρησιμοποιήθηκαν για τον υπολογισμό των μικροπυρήνων (Stivaktakis et al. 2010). 

Ο δείκτης αναστολής της κυτταροκίνησης (Cytokinesis Block Proliferation Index, 

CBPI), υπολογίστηκε από την σχέση:

Όπου Μι, Μ2, Μ3 και Μ4 ο αριθμός των κυττάρων με ένα, δύο, τρείς και τέσσερις 

πυρήνες, αντίστοιχα και Ν ο συνολικός αριθμός των πυρήνων. Ο CBPI υπολογίστηκε 

μετρώντας τουλάχιστον 2000 κύτταρα προκειμένου να καθοριστούν πιθανές 

κυτταροτοξικές επιδράσεις του imidacloprid.

νΐ.3.ΐ.β. Εκτίμηση γενοτοξικής δράσης του im idacloprid με προσδιορισμό του 
δείκτη CBPI

Συγκρίνοντας την αναλογία μικροπυρήνων στις καλλιέργειες λεμφοκυττάρων 

στην ομάδα ελέγχου και στις εκτεθειμένες ομάδες των πειραματόζωων,
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παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ της ομάδας ελέγχου και 

της ομάδας χαμηλής δόσης (p<0.001) αλλά και μεταξύ της ομάδας ελέγχου και της 

ομάδας υψηλής δόσης (p<0.001). Ωστόσο, δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές 

διαφορές μεταξύ των δύο εκτεθειμένων ομάδων πειραματόζωων (p=0.891). Τα 

ευρήματα του παραπάνω ελέγχου υποδεικνύουν μια προφανή γενοτοξική δραση 

του imidacloprid στα λεμφοκύτταρα των εκτεθειμένων κουνελιών, χωρίς ωστόσο να 

παρατηρείται κάποια διαφοροποίηση μεταξύ των δύο χορηγούμενων δόσεων (40 

mg/kg/ημέρα και 80 mg/kg/ημέρα).

V I.3 .ii. Διερεύνηση επίδρασης του φυτοφαρμάκου im idacloprid σε βιοδείκτες 
του οξειδωτικού στρες (oxidative stress)

Το οξειδωτικό στρες, ανεξάρτητα από την αιτία που το προκαλεί, θεωρείται 

ο κύριος παράγοντας της δυσλειτουργίας του ενδοθηλίου (von Zglinicki 2002). Βάση 

της βιβλιογραφίας, to οξειδωτικό στρες μπορεί να προκληθεί από φυτοφάρμακα, 

είτε με υπερπαραγωγή ελευθέρων ριζών ή με μεταβολή σε μηχανισμούς 

αντιοξειδωτικής άμυνας, συμπεριλαμβανομένων αυτών της αποτοξίνωσης και του 

καθαρισμού ενζύμων (Abdollahi et al. 2004). Επίσης, το οξειδωτικό στρες έχει 

αναφερθεί σε διάφορες μελέτες ότι παίζει σημαντικό ρόλο στην τοξικότητα των 

διαφόρων φυτοφαρμάκων, συμπεριλαμβανομένων των οργανοχλωριωμένων 

(Ranjbar et al. 2002, Lee et al. 2006), καρβαμιδικών και πυρεθροειδών (Kale et al. 

1999). Υπάρχουν ολοένα και περισσότερες ενδείξεις ότι οι περιβαλλοντικοί 

παράγοντες παίζουν σημαντικό ρόλο στη ρύθμιση του ανοσοποιητικού συστήματος. 

Λόγω της ευρείας χρήσης των φυτοφαρμάκων τόσο για οικιακή όσο και 

βιομηχανική χρήση, η αξιολόγηση των ανοσοτοξικών επιδράσεων τους είναι 

μείζονος ανησυχίας για τη δημόσια υγεία.

Τα TBARs σχηματίζονται ως παραπροϊόντα της υπεροξείδωσης των λιπιδίων 

(δηλαδή ως προϊόντα αποικοδόμησης των λιπαρών ουσιών). Η μέτρηση της ολικής 

αντιοξειδωτικής ικανότητας (TAC) θεωρείται ως μια συνολική μέτρηση όλων των 

αντιοξειδωτικών που υπάρχουν στο πλάσμα και τα υγρά του σώματος, παρέχοντας 

έτσι μια ολοκληρωμένη παράμετρο. Τέλος, η μέτρηση των επιπέδων των
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πρωτεϊνικών καρβονυλίων (protein carbonyls) απότελει τον πιο γενικό δείκτη και 

τον πιο ευρέως χρησιμοποιούμενο δείκτη της οξείδωσης των πρωτεϊνών. Σκοπός 

της παρούσας υπομελέτης ήταν η αξιολόγηση της πιθανής επίδρασης στο

οξειδωτικό στρες πειραματόζωων που εκτείθονταν για συγκεκριμένο χρονικό

διάστημα στο φυτοφάρμακο imidacloprid. Για την μελέτη της επίδρασης του 

imidacloprid στο οξειδωτικό στρες προσδιορίστηκαν και οι τρεις παραπάνω 

παράμετροι σε εκτεθειμένα πειραματόζωωα (ομάδα χαμηλής δόσης και ομάδα 

υψηλής δόσης, βλ. VI.1) και τα αποτελέσματα συγκρίθηκαν με αυτά της ομάδας 

ελέγχου.

VI.3.ii.α. Υλικά  κα ι μέθοδοι

Τα χημικά αντιδραστήρια που χρησιμοποιήθηκαν για τις παρακάτω

διερευνήσεις και υπολογισμούς περιγράφονται αναλυτικά στο ΐν.3.ΐ.α.

VI.3.ii.β. Υπολογισμός τω ν TBARS

Για την ανίχνευση των TBARS, εφαρμόστηκε μια μέθοδος που

παρουσιάστηκε από τον Keles και τους συνεργάτες του (Keles et al. 2001) με 

κάποιες τροποποιήσεις. Συνοπτικά, 100 μL από το πλάσμα του αίματος αναμίχθηκε 

με 500 μL διαλύματος 35% TCA και 500 μL διαλύματος trishydroxymethyl 

aminomethane hydrochloride (Tris—HCl) συγκέντρωσης 200 mM και pH 7.4. Το μίγμα 

επωάστηκε για 10 min σε θερμοκρασία δωματίου. Ένα μ! διαλύματος 2 M Na2SO4 

και 55 mM διαλύματος θειοβαρβιτουρικού οξέος προστέθηκαν στο δείγμα και 

επωάστηκαν στους 95°C για 45 min. Τα δείγματα έπειτα αφέθηκαν σε παγόλουτρο 

για 5 min και έπειτα ανακινήθηκαν ισχυρά αφού προστέθηκε 1 mL διαλύματος 70% 

TCA. Κατόπιν, τα δείγματα φυγοκεντρήθηκαν στα 15,000 g για 3 min και μετρήθηκε 

η απορρόφηση του υπερκείμενου στα 530 nm. Με μέτρηση τυφλού δείγματος 

αφαιρέθηκε και η απορρόφηση του υποστρώματος από κάθε δείγμα. Ο 

υπολογισμός των TBARS έγινε με βάση το συντελεστή μοριακής απόσβεσης της
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malondialdehyde. Οι συντελεστές διακύμανσης intra- και inter-assay για τα TBARS 

ήταν 3.9% και 5.9%, αντίστοιχα.

VI.3.ii.γ. Υπολογισμός τω ν πρω τεϊνικώ ν καρβονυλίων (protein carbonyls)

Ο προσδιορισμός των πρωτεϊνικών καρβονυλίων (protein carbonyls) έγινε με 

βάση τη μέθοδο που προτάθηκε σε μελέτη του Patsoukis και συνεργάτες (Patsoukis 

et al. 2004). Συνοπτικά, 50 μL διαλύματος 20% TCA προστέθηκαν σε 50 μL 

πλάσματος και το μίγμα επωάστηκε σε παγόλουτρο για 15 min, ενώ έπειτα 

φυγοκεντρήθηκε στα 15,000 g για 5 min σε θερμοκρασία 4 °C. Το υπερκείμενο 

απομακρύνθηκε και 500 μL διαλύματος 10 mM 2,4-dinitrophenylhydrazine (DNPH) 

σε διαλύτη 2.5 N υδροχλωρικό οξύ (HCl) προστέθηκαν σε κάθε δείγμα. Για το τυφλό 

δείγμα προστέθηκαν μόνο 500 μL HCl 2.5 N. Τα δείγματα έπειτα επωάστηκαν σε 

σκοτάδι σε θερμοκρασία δωματίου για 1 h, με ενδιάμεσες ανακινήσεις κάθε 15 min 

και έπειτα φυγοκεντρήθηκαν στα 15,000 g για 5 min στους 4°C. Το υπερκείμενο 

απομακρύνθηκε και έπειτα 1 mL διαλύματος 10% TCA προστέθηκε σε κάθε δείγμα, 

ανακινήθηκε και φυγοκεντρήθηκε στα 15,000 g για 5 min στους 4°C. Το 

υπερκείμενο απομακρύνθηκε και πάλι, ενώ 1 mL διαλύματος αιθανόλης:οξικού 

αιθυλεστέρα (1:1, v/v) προστέθηκε σε κάθε δείγμα, ανακινήθηκε και 

φυγοκεντρήθηκε στα 15,000 g για 5 min στους 4°C. Αυτό το βήμα επαναλήφθηκε 

δύο φορές. Το υπερκείμενο απομακρύνθηκε και 1 mL διαλύματος 5 M ουρίας (pH 

2.3) προστέθηκε, ανακινήθηκε και επωάστηκε στους 37°C για 15 min. Τα δείγματα 

φυγοκεντρήθηκαν στα 15,000 g για 3 min στους 4°C και μετρήθηκε η απορρόφηση 

στα 375 nm. Ο υπολογισμός της συγκέντρωσης των πρωτεϊνικών καρβονυλίων έγινε 

με βάση το συντελεστή μοριακής απόσβεσης του DNPH. Οι συντελεστές 

διακύμανσης intra- και inter-assay για τα protein carbonyls ήταν 4.3% και 7.0%, 

αντίστοιχα. Η συνολική πρωτεΐνη του πλάσματος μετρήθηκε χρησιμοποιώντας 

αντιδραστήριο Bradford (Sigma-Aldrich).
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νΐ.3Μ.δ. Υπολογισμός Ολικής Αντιοξειδω τικής Ικα νότητα ς πλάσματος (TAC)

Για τον προσδιορισμό της ολικής αντιοξειδωτικής ικανότητας πλάσματος 

(Total Antioxidant Capacity, TAC) χρησιμοποιήθηκε μέθοδος που προτάθηκε από 

τους Janaszewska και Bartosz (Janaszewska and Bartosz 2002). Συνοπτικά, 20 μL 

πλάσματος προστέθηκαν σε 480 μL διαλύματος 10 mM sodium potassium 

phosphate (pH 7.4), ενώ προστέθηκαν επιπλέον 500 μL διαλύματος 0.1 mM 2,2- 

diphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH^) free radical και έπειτα τα δείγματα επωάστηκαν 

στο σκοτάδι για 30 min σε θερμοκρασία δωματίου. Τα δείγματα φυγοκεντρήθηκαν 

για 3 min στα 20,000 g και μετρήθηκε η απορρόφηση στα 520 nm. Οι συντελεστές 

διακύμανσης intra- και inter-assay για τα TAC ήταν 2.9% and 5.4%, respectively. Η 

συγκέντρωση των TAC εκφράστηκε ως mmol της ανοιγμένης DPPH  σε 2,2-diphenyl- 

1-picrylhydrazine (DPPH:H) από τα αντιοξειδωτικά του πλάσματος.

νΐ.3Μ.ε. Επίδραση του im idacloprid σε βιοδείκτες του οξειδωτικού στρες

Τα επίπεδα των συστημικών παραμέτρων οξειδωτικού στρες (oxidative 

stress) παρακολουθήθηκαν στην παρούσα μελέτη και παρουσιάζονται στην Εικόνα 

22. Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι το imidacloprid επηρεάζει το οξειδωτικό στρες. Για 

την ακρίβεια, παρατηρήθηκαν στατιστικά σημαντικές διαφορές στα επίπεδα των 

TBARS, βιοδεικτών υπεροξείδωσης των λιπιδίων, περισσότερο από το διπλάσιο και 

στην ομάδα χαμηλής δόσης και στην ομάδα υψηλής δόσης συγκριτικά με την ομάδα 

ελέγχου. Επιπλέον, παρατηρήθηκε μια τάση προς αύξηση των επιπέδων των 

πρωτεϊνικών καρβονυλίων (protein carbonyls) με την αύξηση της χορηγούμενησς 

δόσης. Τα πρωτεϊνικά καρβονύλια αποτελούν βιοδείκτες οξείδωσης των πρωτεϊνών. 

Ωστόσο, το imidacloprid δεν επηρέασε σε καμία δόση τα συνολικά επίπεδα 

αντιοξειδωτικής ικανότητας (total antioxidant capacity, TAC). Κανονικά, μία ένωση 

που επάγει το οξειδωτικό στρες αναμένεται να παρουσιάζει μειωμένα επίπεδα TAC, 

δεδομένου ότι τα αντιοξειδωτικά μόρια αλληλεπιδρούν με ελεύθερες ρίζες. Όμως 

μερικές φορές η μείωση των επιπέδων TAC δεν τηρείται, αφού ο οργανισμός
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αυξάνει τα αντιοξειδωτικά μόρια λειτουργώντας ως αντισταθμιστικός μηχανισμός 

ενάντια στις ελεύθερες ρίζες.

Εικόνα 22. Επίπεδα TBARS (A), protein carbonyls (B) και TAC (C) για τα 
πειραματόζωα κάθε ομάδας χορήγησης υποτοξικών δόσεων imidacloprid.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ VII. Εκτίμηση της επιβάρυνσης στο  
φυτοφάρμακο imidacloprid πληθυσμιακών ομάδων

της Κρήτης.
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VII.1. Δειγματοληψία τριχών

Συνολικά συλλέχτηκαν 58 δείγματα τριχών από κατοίκους αστικών και 

αγροτικών περιοχών της ευρύτερης περιοχής της Κρήτης. Συγκεκριμένα, 26 

δείγματα τριχών συλλέχτηκαν από διαφορετικούς κατοίκους της πόλης του 

Ηρακλείου και χαρακτηρίστηκαν ως γενικός πληθυσμός (αστικός πληθυσμός). Ένα 

ποσοστό 38.5% (10/26) των κατοίκων της αστικής ομάδας ήταν άνδρες, ενώ η μέση 

ηλικία της ομάδας ήταν 35.0 ± 16.0 χρονών. Επίσης, συλλέχτηκαν 32 δείγματα 

τριχών από διαφορετικούς κατοίκους των χωριών Κάντανος και Κουντούρα (χωριά 

στην περιφέρεια Χανίων). Οι κάτοικοι αυτοί χαρακτηρίστηκαν ως κάτοικοι 

αγροτικής περιοχής λόγω της ύπαρξης αγροτικών εγκαταστάσεων (θερμοκήπια, 

καλλιέργειες) πολύ κοντά στον τόπο διαμονής τους. Κατά τη δειγματοληψία τριχών, 

ποσότητα ίση με 50-100 mg συλλέχθηκε από το πίσω μέρος της κεφαλής και 

παράλληλα καταγράφηκαν πληροφορίες σχετικά με τον τόπο κατοικίας, το 

επάγγελμα, τις διατροφικές συνήθειες και προβλήματα υγείας του κάθε 

συμμετέχοντα (Βλ. Παράρτημα Π4). Όλα τα δείγματα τριχών αποθηκεύτηκαν σε 

χάρτινους φακέλους σε θερμοκρασία δωματίου, μέχρι την ανάλυση.

VII.2. Υλικά και Μέθοδοι

VII.2.i. Αντιδραστήρια

Τα αντιδραστήρια που χρησιμοποιήθηκαν στη παρούσα μελέτη 

περιγράφονται αναλυτικά στην ενότητα V I^ .i^ .

VII.2.ii. Παραμετροποίηση συστήματος LC-MS
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Για την ανάλυση των δειγμάτων χρησιμοποιήθηκε η τεχνική υγρής 

χρωματογραφίας-φασματομετρίας μάζας με τις συνθήκες παραμετροποίησης που 

περιγράφονται αναλυτικά στην ενότητα V I^ .i^ .

VII.2.iii. Πρότυπα διαλύματα

Πρότυπα διαλύματα των αναλυτών, imidacloprid και 6-chloronicotinic acid, 

παρασκευάστηκαν όπως ακριβώς περιγράφεται στην ενότητα V I^ .i^ .

VII.2.iv. Φορτισμένα δείγματα τρ ιχώ ν

Φορτισμένα δείγματα ανθρώπινων τριχών που είχαν ελεγθεί ότι δεν 

περιέχουν ανιχνεύσιμα επίπεδα των αναλυτών, χρησιμοποιήθηκαν ως τυφλά 

δείγματα για την προετοιμασία των φορτισμένων δειγμάτων. Τα δείγματα τριχών 

προετοιμάστηκαν ακολουθώντας αντίστοιχη διαδικασία όπως περιγράφεται 

αναλυτικά στην ενότητα VI.2.i^.

VII.2.v. Εκχύλιση δειγμάτων τρίχα ς

Για την απομάκρυνση τυχών εξωτερικών επιμολύνσεων από το στέλεχος της 

τρίχας αλλά και την απομόνωση των αναλυτών από τα δείγματα τριχών 

ακολουθήθηκε παρόμοια διαδικασία με αυτή που περιγράφεται αναλυτικά στην 

ενότητα VI .2.ί.β.

VII.3. Αποτελέσματα ανάλυσης τριχών πληθυσμιακής μελέτης

Για τους κατοίκους της αγροτικής περιοχής (n=32) οι συγκεντρώσεις του 

imidacloprid που ανιχνεύθηκαν κυμαίνονταν από <LOD έως 0.27 ng/mg με διάμεση 

συγκέντρωση 0.03 ng/mg. Για τον υπολογισμό της διαμέσου τα αρνητικά δείγματα 

(<LOD) ορίστηκαν ως LOD/2. Το ποσοστό των θετικών δειγμάτων για τους κατοίκους
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της αγροτικής περιοχής ήταν 65.6% (21 θετικά δείγματα από τα 32). Αντιθέτως, όλα 

τα δείγματα των κατοίκων της αστικής περιοχής ήταν αρνητικά για το imidacloprid 

(< LOD).
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ΕΠΙΜΕΡΟΥΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ VI & VII

Σκοπός της μελέτης ήταν η ανάπτυξη αναλυτικών μεθόδων για την 

ταυτόχρονη ανίχνευση και ποσοτικό προσδιορισμό του φυτοφαρμάκου imidacloprid 

και του μεταβολίτη του 6-chloronicotinic acid σε βιολογικά δείγματα τριχών, ούρων 

και αίματος. Οι μέθοδοι που αναπτύχθηκαν εφαρμόστηκαν με χρήση της ίδιας 

αναλυτικής τεχνικής, αυτής της υγρής χρωματογραφίας-φασματομετρίας μάζας, και 

επετεύχθησαν ιδιαίτερα χαμηλά όρια ανίχνευσης (LOD), όρια ποσοτικοποίησης 

(LOQ) αλλά ικανοποιητικοί ήταν και άλλοι παράμετροι όπως αυτή της ορθότητας 

(accuracy) και της ακρίβειας (precision). Οι μέθοδοι που ανεπτύχθησαν μπορούν να 

εφαρμοστούν τόσο για την εκτίμηση οξείας έκθεσης (ανάλυση ούρων ή αίματος) 

αλλά και για την εκτίμηση της παρατεταμένης ή χρόνιας έκθεσης (ανάλυση τρίχας) 

σε ανθρώπους ή ζώα και να γίνει πιθανή συσχέτιση με ανεπιθύμητα προβλήματα 

υγείας αυτών. Βάσει βιβλιογραφικής έρευνας, αυτή είναι η πρώτη μελέτη 

ταυτόχρονης ανίχνευσης των imidacloprid και του μεταβολίτη του σε βιολογικά 

δείγματα (Kavvalakis et al. 2013).

Οι μέθοδοι που ανεπτύχθησαν εφαρμόστηκαν για την βιοπαρακολούθηση 

πειραματόζωων (κουνέλια) τα οποία βρίσκονταν υπό ελεγχόμενη χορήγηση 

υποτοξικών δόσεων. Το imidacloprid δεν ανιχνεύθηκε στα ούρα των 

πειραματόζωων της ομάδας ελέγχου (control group), ενώ χαμηλά επίπεδα 

ανιχνεύθηκαν στα δείγματα τριχών τους. Αντίθετα, πολύ υψηλότερες 

συγκεντρώσεις βρέθηκαν στα βιολογικά δείγματα των εκτεθειμένων 

πειραματόζωων, συγκεντρώσεις που ήταν ανάλογες της συνολικής ποσότητας 

φυτοφαρμάκου που χορηγήθηκε. Το γεγονός αυτό προδίδει την βιοσυσσώρευση 

του imidacloprid στον οργανισμό των ζώων.
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Εικόνα 23. Μέση συγκέντρωση (ng/mg) του φυτοφαρμάκου imidacloprid (Α) και του 
μεταβολίτη 6-chloronicotinic acid (B) στα δείγματα τριχών ανά ομάδα χορήγησης.

Στατιστικά σημαντικές διαφορές παρατηρήθηκαν στα μετρούμενα επίπεδα 

του imidacloprid μεταξύ των ομάδων χαμηλής (low dose group) και υψηλής δόσης
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(high dose group) σε βάθος χρόνου (p<0.001) (Πίνακας 23, Εικόνα 23). Το γεγονός 

ότι τα πειραματόζωα της ομάδας ελέγχου (control group) και τα πειραματόζωα των 

άλλων ομάδων πριν την έναρξη της έκθεσης στο φυτοφάρμακο, έδειξαν μετρήσιμα 

επίπεδα imidacloprid στα δείγματα τριχών, μπορεί να αιτιολογηθεί σε πιθανή 

έκθεσή τους στο imidacloprid πριν την εγκατάστασή τους στο χώρο διεξαγωγής των 

πειραμάτων. Επίσης, στατιστικά σημαντικές διαφορές για το imidacloprid (p=0.008) 

και το 6-chloronicotinic acid (p=0.032) παρατηρήθηκαν μεταξύ των δειγμάτων 

ούρων των πειραματόζωων της ομάδας χαμηλής (low dose group) και υψηλής 

δόσης (high dose group) (Πίνακας 24).

Ο μεταβολίτης του imidacloprid, 6-chloronicotinic acid βρέθηκε σε 

χαμηλότερες συγκεντρώσεις σε σχέση με τα επίπεδα του imidacloprid, για όλα τα 

εκτεθειμένα πειραματόζωα. Αυτό δεν είναι παράξενο, αφού το 6-chloronicotinic 

acid είναι ένας μόνο μεταβολίτης από αυτούς που αναφέρονται στη βιβλιογραφία 

(βλ. Κεφάλαιο Ι), ενώ ο όξινος χαρακτήρας της ουσίας αυτής δεν ευνοεί την 

αποθήκευσή του στο στέλεχος της τρίχας. Ο μεταβολίτης του imidacloprid δεν 

ανιχνεύθηκε ούτε στα ούρα ούτε στην τρίχα των πειραματόζωων της ομάδας 

ελέγχου.

Τα αποτελέσματα της χρόνιας έκθεσης στο imidacloprid έχουν ήδη μελετηθεί 

σε αρουραίους (Eiben and Rinke 1989), σε κουνέλια (Pauluhn 1988, Flucke 1990) και 

σε σκυλιά (Allen et al. 1989). Ο Eiben και οι συνεργάτες του χορηγούσαν per os 

imidacloprid σε αρσενικούς και θηλυκούς αρουραίους και παρατήρησαν απώλεια 

βάρους, βλάβες στο ήπαρ και μειωμένη δυνατότητα πήξεως του αίματος. Οι βλάβες 

στο ήπαρ επαλείφθηκαν όταν σταμάτησε η χορήγηση των δόσεων, αλλά οι 

ανωμαλίες στο αίμα δεν ήταν εντελώς αναστρέψιμες (Eiben and Rinke 1989). Ο 

Pauluhn και οι συνεργάτες του εφάρμοσαν μια πάστα που περιείχε imidacloprid σε 

ξυρισμένα πλευρά και πλάτες κουνελιών και αφήνοντάς τα εκτεθειμένα για 6 

ώρες/ημέρα για 15 ημέρες. Δεν παρατηρήθηκε καμία αρνητική συνέπεια από την 

παρέμβαση αυτή (Pauluhn 1988). Ο Allen και οι συνεργάτες του χορηγούσαν per os 

imidacloprid σε σκυλιά (λαγωνικά ράτσας beagles) για έναν χρόνο. Οι ερευνητές 

παρατήρησαν μειωμένη όρεξη για φαγητό για την ομάδα υψηλής έκθεσης. Τα
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θηλυκά σκυλιά της ίδιας ομάδας παρουσίασαν υψηλά επίπεδα χοληστερίνης στο 

αίμα στις 13 και 26 εβδομάδες έκθεσης. Τόσο τα αρσενικά όσο και τα θηλυκά της 

ομάδας υψηλής έκθεσης παρουσίασαν υψηλή ενεργότητα του ενζύμου 

κυτοχρώματος P450 στο ήπαρ και αυξημένο βάρος ήπατος στο τέλος του 

πειράματος. Καμία παρενέργεια δεν παρατηρήθηκε για τις δύο χαμηλότερες δόσεις 

έκθεσης (Allen et al. 1989).

Στα πλαίσια της in vivo μελέτης πραγματοποιήθηκε μελέτη τοξικότητας σε 

μοριακό επίπεδο, με σκοπό τον έλεγχο της επίδρασης του imidacloprid στους 

συστημικούς παράγοντες του οξειδωτικού στρες αλλά και τη διερεύνηση της 

γενοτοξικής του δράσης. Τα αποτελέσματα του προσδιορισμού του δείκτη CBPI 

υπέδειξαν μια προφανής γενοτοξική επίδραση του imidacloprid στα λεμφοκύτταρα 

των εκτεθειμένων κουνελιών, χωρίς ωστόσο να παρατηρείται κάποια 

διαφοροποίηση μεταξύ των δύο χορηγούμενων δόσεων (40 mg/kg/ημέρα και 80 

mg/kg/ημέρα). Επίσης τα αποτελέσματα της δεύτερης μοριακής τεχνικής έδειξαν ότι 

το imidacloprid επηρεάζει το οξειδωτικό στρες. Για την ακρίβεια, παρατηρήθηκαν 

στατιστικά σημαντικές διαφορές στα επίπεδα των TBARS, περισσότερο από το 

διπλάσιο και στην ομάδα χαμηλής δόσης και στην ομάδα υψηλής δόσης συγκριτικά 

με την ομάδα ελέγχου. Επιπλέον, παρατηρήθηκε μια τάση προς αύξηση των 

επιπέδων των πρωτεϊνικών καρβονυλίων (protein carbonyls) με την αύξηση της 

χορηγούμενης δόσης. Το imidacloprid δεν επηρέασε σε καμία δόση τα συνολικά 

επίπεδα αντιοξειδωτικής ικανότητας (total antioxidant capacity, TAC). Κανονικά, μία 

ένωση που επάγει το οξειδωτικό στρες αναμένεται να παρουσιάζει μειωμένα 

επίπεδα TAC, δεδομένου ότι τα αντιοξειδωτικά μόρια αλληλεπιδρούν με ελεύθερες 

ρίζες. Όμως μερικές φορές η μείωση των επιπέδων TAC δεν τηρείται, αφού ο 

οργανισμός αυξάνει τα αντιοξειδωτικά μόρια λειτουργώντας ως αντισταθμιστικός 

μηχανισμός ενάντια στις ελεύθερες ρίζες.

Σχετικά με τα αποτελέσματα που προέκυψαν από την ανάλυση δειγμάτων 

τριχών κατοίκων αγροτικών και αστικών περιοχών της Κρήτης, ανιχνεύσιμα επίπεδα 

imidacloprid καταγράφηκαν για τους κατοίκους αγροτικής περιοχής μόνο. Δεν 

παρατηρήθηκε κάποια στατιστικά σημαντική διαφορά για τους κατοίκους αγροτικής
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περιοχής ανά φύλο ή ανά ηλικία (Πίνακας 26). Το ποσοστό ανίχνευσης του 

imidacloprid στην ομάδα των κατοίκων της αγροτικής περιοχής ήταν αρκετά υψηλό 

(65.6%). Αυτό θα μπορούσε να αποδοθεί στο διαφορετικό τρόπο ζωής των δύο 

εξεταζόμενων πληθυσμιακών ομάδων. Διαφορές που αφορούν τόσο τις συνθήκες 

διαμονής όσο και την ενασχόληση με διάφορες αγροτικές δραστηριότητες (Tsatsakis 

et al. 2008). Οι κάτοικοι της αγροτικής περιοχής συμμετέχουν συχνά σε ψεκασμούς 

και άλλες αγροτικές δραστηριότητες, ενώ οι κάτοικοι της αστικής περιοχής δεν 

συμμετέχουν σε παρόμοιες διεργασίες, ενώ και ο τόπος διαμονής τους απέχει από 

πεδία εφαρμογής φυτοφαρμάκων (όπως θερμοκήπια, καλλιέργειες). Στη 

βιβλιογραφία δεν υπάρχουν αντίστοιχα δεδομένα έκθεσης στο imidacloprid, πέρα 

από ορισμένες περιπτώσεις απόπειρας αυτοκτονίας ή δηλητηριάσεων (Huang et al. 

2006, Wu et al. 2001, Shadnia and Moghaddam 2008, David et al. 2007, Tamura et 

al. 2002). Επιπλέον δεν υπάρχουν αντίστοιχες μελέτες που να εξετάζουν την χρόνια 

έκθεση πληθυσμιακών ομάδων στο φυτοφάρμακο imidacloprid.

Πίνακας 26. Στατιστική σύγκριση κατοίκων αγροτικής περιοχής ανά ηλικιακή ομάδα
και ανά φύλο.

Imidacloprid (ng/mg)
N Διάμεσος Min Max P value

Ηλικιακή ομάδα
< 50 
> 50

16
16

0.03
0.03

< LOD
< LOD

0.27
0.17

0.984

Φύλο
Άντρες

Γυναίκες
7
25

0.04
0.02

< LOD
< LOD

0.27
0.07

0.981

Συνολικά
32 0.03 < LOD 0.27

Συνοψίζοντας, στη παρούσα μελέτη αναπτύχθησαν ευαίσθητες, ακριβείς και 

επαναλήψιμες μέθοδοι ανάλυσης βιολογικών δειγμάτων (τρίχα, ούρα, αίμα) για την 

ταυτόχρονη ανίχνευση του φυτοφαρμάκου imidacloprid και του μεταβολίτη του, 6- 

chloronicotinic acid, χρησιμοποιώντας την τεχνική της υγρής χρωματογραφίας- 

φασματομετρίας μάζας. Από την μελέτη προέκυψε συσχέτιση της χορηγούμενης
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δόσης imidacloprid με τα αντίστοιχα μετρούμενα επίπεδα στα δείγματα τριχών για 

τους 4 πρώτους μήνες έκθεσης, από όπου πιθανόν άρχισαν να δρουν οι μηχανισμοί 

αποτοξίκωσης των πειραματόζωων. Μετά την εφαρμογή και την επικύρωση των 

αναλυτικών μεθόδων σε βιολογικά δείγματα πειραματόζωων, η μέθοδος ανάλυσης 

τριχών εφαρμόστηκε πιλοτικά για την βιοπαρακολούθηση αστικού και αγροτικού 

πληθυσμού της Κρήτης. Συνολικά 65.6% του αγροτικού πληθυσμού ήταν θετικό στο 

imidacloprid, με διάμεση συγκέντρωση 0.03 ng/mg. H μεγαλύτερη συγκέντρωση 

που μετρήθηκε ήταν 0.27 ng/mg. To imidacloprid αποτελεί σήμερα ένα από τα 

πλέον ευρέως χρησιμοποιούμενα φυτοφάρμακα παγκοσμίως επομένως η 

βιοπαρακολούθηση πληθυσμιακών ομάδων είναι σημαντική μελέτη για την 

προστασία της δημόσιας υγείας.
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ΓΕΝΙΚΑ ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Κατά τη διάρκεια της παρούσας διδακτορικής διατριβής μελετήθηκαν 

χημικές ενώσεις που ανήκουν στις κατηγορίες των πυρεθροειδών και 

νεονικοτινοειδών φυτοπροστατευτικών ενώσεων, για τη διερεύνηση της 

εναπόθεσης τους στις τρίχες και σε άλλα βιολογικά δείγματα (ούρα, ορός). Ο κύριος 

στόχος ήταν να αποδειχτεί ότι οι ουσίες αυτές ή οι μεταβολίτες τους αποθηκεύονται 

στις τρίχες σε ανιχνεύσιμες ποσότητες και είναι δυνατό να συσχετίσουμε την 

ανιχνευόμενη συγκέντρωση τους με το ιστορικό έκθεσης του οργανισμού στις 

ουσίες αυτές.

Οι ουσίες που χρησιμοποιήθηκαν ήταν το cypermethrin σαν εκπρόσωπος της 

οικογένειας των πυρεθροειδών και οι μεταβολίτες του cis-Cl2CA, trans-Cl2CA και 3- 

PBA και το imidacloprid σαν εκπρόσωπος της οικογένειας των νεονικοτινοειδών και 

ο μεταβολίτης του, 6-chloronicotinic acid.

Αναπτύχθηκαν πέντε αναλυτικές μέθοδοι βασισμένες στην αέρια και στην 

υγρή χρωματογραφία συνδυασμένες με ανιχνευτή MS. Και οι πέντε μέθοδοι 

αποδείχτηκαν εκλεκτικές, ακριβείς και ευαίσθητες για την ανίχνευση των 

παραπάνω φυτοφαρμάκων και των μεταβολιτών τους. Με τη χορήγηση του 

φυτοφαρμάκου cypermethrin σε κουνέλια, επιβεβαιώθηκε ότι οι μεταβολίτες του 

cypermethrin εναποτίθεται στις τρίχες και μάλιστα οι συγκεντρώσεις που 

ανιχνεύονται είναι ανάλογες με τη δόση χορήγησης. Αντίστοιχα, με τη χορήγηση 

του φυτοφαρμάκου imidacloprid σε κουνέλια, επιβεβαιώθηκε ότι και η μητρική 

ουσία αλλά και ο κύριος μεταβολίτης της εναποτίθεται στις τρίχες και οι 

συγκεντρώσεις τους είναι ανάλογες με τη δόση χορήγησης. Ωστόσο, οι μέθοδοι που 

αναπτύχθηκαν στα υπόλοιπα βιολογικά δείγματα (ούρα για το cypermethrin και 

ούρα, ορός για το imidacloprid), αποδείχτηκαν ότι μπορούν να προσφέρουν 

ιδιαίτερα χαμηλά όρια ανίχνευσης αλλά και τη δυνατότητα ταυτόχρονης ποιοτικής 

και ποσοτικής ανάλυσης για όλους τους αναλύτες ανά περίπτωση.

Στα πλαίσια των in vivo μελετών, διερευνήθηκαν επίσης οι επιδράσεις των 

φυτοφαρμάκων στους παράγοντες του οξειδωτικού στρες και εξετάστηκε επίσης η
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γενοτοξική δράση του imidacloprid. Ενώ το cypermethrin, στις χορηγούμενες δόσεις 

(40 και 80 mg/kg/ημέρα) έδειξε ότι δεν έχει κάποια επίδραση στο οξειδωτικό στρες, 

το imidacloprid στις αντίστοιχες υποτοξικές δόσεις επιδρά στο οξειδωτικό στρες 

αλλά χαρακτηρίζεται και από γενοτοξική δράση στα λεμφοκύτταρα των κουνελιών.

Για τη μελέτη της επιβάρυνσης πληθυσμιακών ομάδων στο cypermethrin και 

το imidacloprid χρησιμοποιήθηκαν ανθρώπινες τρίχες, προερχόμενες από κατοίκους 

της Ελλάδας, από αγροτικές και αστικές περιοχές. Οι ενώσεις που εξετάστηκαν ως 

κατάλληλοι βιοδείκτες έκθεσης, βάση των αντίστοιχων in vivo μελετών, ήταν οι 

μεταβολίτες cis-Cl2CA, trans-Cl2CA και 3-PBA για την εκτίμηση επιβάρυνσης στο 

cypermethrin και για το imidacloprid η ίδια η μητρική ουσία και ο μεταβολίτης 6- 

chloronicotinic acid. Τα δείγματα κατοίκων αγροτικών περιοχών με επαγγελματική 

αλλά και περιβαλλοντική έκθεση σε φυτοφάρμακα, ήταν περισσότερο επιβαρυμένα 

σε σχέση με τα δείγματα κατοίκων αστικών περιοχών.

Η παρούσα διδακτορική διατριβή έδειξε ότι οι τρίχες μπορούν να 

χρησιμοποιηθούν σαν δείκτες χρόνιας έκθεσης στα συγκεκριμένα φυτοφάρμακα, 

είναι ανάγκη όμως να γίνουν περισσότερες έρευνες και να επεκταθούν και σε άλλες 

ενώσεις φυτοφαρμάκων των ίδιων κατηγοριών. Τα πρωτόκολλα που αναπτύχθηκαν 

μπορούν να εφαρμοστούν με επιτυχία σε δείγματα εκτεθειμένου ή μη πληθυσμού 

με σκοπό την εκτίμηση κινδύνου ή την βιοπαρακολούθηση αυτού στις 

συγκεκριμένες φυτοπροστατευτικές ουσίες και την πιθανή συσχέτιση με 

προβλήματα υγείας ή άλλες ανεπιθύμητες παρενέργειες. Επίσης τα πρωτόκολλα 

αυτά είναι δυνατό να χρησιμοποιηθούν για την διερεύνηση περιστατικών οξείας 

δηλητηρίασης με σκοπό την εκτίμηση της κλινικής εικόνας του ασθενούς. Και στις 

δύο περιπτώσεις, η σπουδαιότητα της δυνατότητας μέτρησης των 

προαναφερθέντων ουσιών σε δείγματα τριχών μπορεί να αποβεί χρήσιμη και να 

προσφέρει σπουδαίες πληροφορίες για την παρελθοντική ή/και χρόνια έκθεση στα 

φυτοφάρμακα αυτά. Η δυνατότητα αυτή δεν ήταν μέχρι στιγμής εφικτή μιας και δεν 

υπήρχαν ανάλογα πρωτόκολλα διαθέσιμα στη βιβλιογραφία.
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Π1. Λίστα συντμήσεων
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LLC: Liquid-Liquid Chromatography
LLE: Liquid-Liquid Extraction
LOD: Limit Of Detection
LOQ: Limit Of Quantification
LSC: Liquid-Solid Chromatography
m/z: mass/charge ratio
MALDI: Matrix-Assisted Laser Desorption Ionization
MDA: MalonDiAldehyde
MRLs: Maximum Residue Levels
N,N'-DIC: N,N'-DiIsopropylCarbodiimide
NADPH: Nicotinamide Adenine Dinucleotide PHosphate
PFTBA: PerFluoro-TriButylAmine
QC: Quality Control
RNS: Reactive Nitrogen Species
ROS: Reactive Oxygen Species
RSD: Relative Standard Deviation
RUP: Restricted Use Pesticides
S/N: Signal/Noise ratio
SD: Standard Deviation
SIM: Selected Ion Monitoring
TAC: Total Antioxidant Capacity
TBA: 2-ThioBarbituric Acid
TBARS: ThioBarbituric Acid Reactive Substances
TCA: TriChloroAcetic acid
trans-C^CA: trans-3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethylcyclopropane-carboxylic acid
TS: ThermoSray ionization
WHO: World Health Organization

Α-Β

ΗΠΑ: Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής
ΚΝΣ: Κεντρικό Νευρικό Σύστημα
Μ/Δ: Μη Διαθέσιμο
ΠΑΓΝΗ: Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου
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Π2. Λίστα εικόνων

Εικόνα 1. Χημική δομή πυρεθρινών τύπου I και ΙΙ.

Εικόνα 2. Χημικές δομές των πυρεθροειδών cypermethrin, deltamethrin και 
fenvalerate.

Εικόνα 3. Τα νικοτινοειδή νικοτίνη, νορνικοτίνη και αναβασίνη.

Εικόνα 4. Η nithiazine και τα τέσσερα βασικά νεονικοτινοειδή πρώτης γενιάς.

Εικόνα 5. Νεονικοτινοειδή δεύτερης και τρίτης γενιάς.

Εικόνα 6. Το παράδειγμα μεταβολισμού του imidacloprid σε αρουραίους, έντομα 
και φυτά. Το 6-chloronicotinic acid ο βασικός μεταβολίτης για τα θηλαστικά.

Εικόνα 7. Σχηματική απεικόνιση διατομής της τρίχας.
(πηγή εικόνας http://www.pgbeautygroomingscience.com/hair-structure.php - Accessed March 
2014)

Εικόνα 8. Οι τρεις φάσεις ανάπτυξης της τρίχας: (Α) αναγενής, (Β) καταγενής και (Γ) 
τελογενής.
(εικόνα τροποποιημένη από http://www.maximedicare.com/Hair%20Growth.html - Accessed March 
2014)

Εικόνα 9. Τυπική διάταξη ενός συστήματος αέριας χρωματογραφίας.
(πηγή εικόνας http://chimikoergastirio.blogspot.gr/2009/11/s.html - Accessed March 2014)

Εικόνα 10. Τυπικά χρωματογραφήματα από πρότυπο διάλυμα συγκέντρωσης 0.2 
μg/ml (A), τυφλό δείγμα τριχών (Β) και πραγματικό δείγμα πειραματοζώωου της 
ομάδας χαμηλής δόσης με συγκεντρώσεις αναλυτών 118.8, 228.9 και 68.9 pg/mg 
για τα cis-, trans-Cl2CA και 3-PBA, αντίστοιχα (C).

Εικόνα 11. Διάγραμμα ροής της διαδικασίας εκχύλισης των αναλυτών από τα 
δείγματα τρίχας και παραγωγοποίησης αυτών πριν την ανάλυση με τη τεχνική της 
αέριας χρωματογραφίας-φασματομετρίας μάζας (GC-MS).

Εικόνα 12. Διάγραμμα ροής της διαδικασίας εκχύλισης των αναλυτών από τα 
δείγματα ούρων και παραγωγοποίησης αυτών πριν την ανάλυση με τη τεχνική της 
αέριας χρωματογραφίας-φασματομετρίας μάζας (GC-MS).

Εικόνα 13. Γραφήματα παρακολούθησης σταθερότητας των cis-Cl2CA-HFIP (A), 
trans-Cl2CA-HFIP (B) και 3-PBA-HFIP (C) στα επίπεδα 500 και 1000 ng/ml.
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Εικόνα 14. Επίπεδα TBARS (A), protein carbonyls (B) και TAC (C) για τα 
πειραματόζωα κάθε ομάδας χορήγησης υποτοξικών δόσεων cypermethrin.

Εικόνα 15. Μέση ανιχνευόμενη συγκέντρωση του cis-Cl2CA (A), trans-Cl2CA (B) και 
3-PBA (C) στα δείγματα τριχών (pg/mg) ανά ομάδα χορήγησης κατά τη διάρκεια του 
πειράματος.

Εικόνα 16. Μέση συγκέντρωση των cis-Cl2CA, trans-Cl2CA και 3-PBA στα ολικά 
δείγματα τριχών (pg/mg) ανά ομάδα χορήγησης τον 4ο μήνα έκθεσης.

Εικόνα 17. Επίπεδα μεταβολιτών του φυτοφαρμάκου cypermethrin στα δείγματα 
τριχών (pg/mg) ανά πληθυσμιακή ομάδα.

Εικόνα 18. Διάγραμμα ροής της πειραματικής διαδικασίας για την εκχύλιση του 
imidacloprid και του μεταβολίτη του από δείγματα τριχών.

Εικόνα 19. Διάγραμμα ροής της πειραματικής διαδικασίας για την εκχύλιση του 
imidacloprid και του μεταβολίτη του από δείγματα ούρων.

Εικόνα 20. Διάγραμμα ροής της πειραματικής διαδικασίας για την εκχύλιση του 
imidacloprid και του μεταβολίτη του από δείγματα ορού αίματος.

Εικόνα 21. Χρωματογράφημα ενός πρότυπου διαλύματος (Α), ενός αρνητικού 
δείγματος τριχών (B), ενός θετικού δείγματος τριχών (C) και τα φάσματα μαζών του 
imidacloprid (D), του 6-chloronicotinic acid (E) και του εσωτερικού προτύπου -  
ethirimol (F).

Εικόνα 22. Επίπεδα TBARS (A), protein carbonyls (B) και TAC (C) για τα 
πειραματόζωα κάθε ομάδας χορήγησης υποτοξικών δόσεων imidacloprid.

Εικόνα 23. Μέση συγκέντρωση (ng/mg) του φυτοφαρμάκου imidacloprid (A) και του 
μεταβολίτη 6-chloronicotinic acid (B) στα δείγματα τριχών ανά ομάδα χορήγησης.
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Πίνακας 1. Φυσικοχημικές ιδιότητες του cypermethrin.

Πίνακας 2. Φυσικοχημικές ιδιότητες του imidacloprid.

Πίνακας 3. Ταξινόμηση των χρωματογραφικών τεχνικών ανάλυσης.

Πίνακας 4. Κριτήρια αξιολόγησης ποιοτικού διαχωρισμού και ποσοτικού 
προσδιορισμού φυτοφαρμακευτικών ουσιών και μεταβολιτών τους.

Πίνακας 5. Μεταβολίτες των κυριότερων πυρεθροειδών.

Πίνακας 6. Πρόσφατες μελέτες ανίχνευσης βιοδεικτών του cypermethrin σε ούρα.

Πίνακας 7. Μεταβολίτες των κυριότερων νεονικοτινοειδών.

Πίνακας 8. Έλεγχος βάρους (σε g) κύριων οργάνων των πειραματόζωων 
παρατεταμένης έκθεσης σε cypermethrin.

Πίνακας 9. Χρόνος έκλουσης (Rt) και m/z ιόντων θραυσμάτων των προϊόντων 
παραγωγοποίησης κάθε αναλύτη.

Πίνακας 10. Μέσες ανακτήσεις ανά μεθοδολογία που αναπτύχθηκε για τα cis-Cl2CA, 
trans-Cl2CA και 3-PBA.

Πίνακας 11. Καμπύλες πρότυπων διαλυμάτων και φορτισμένων δειγμάτων.

Πίνακας 12. Όρια ανίχνευσης (LOD) και ποσοτικοποίησης (LOQ) ανά μεθοδολογία.

Πίνακας 13. Ακρίβεια (precision) και ορθότητα (accuracy) για της μεθόδου ανάλυσης 
τριχών.

Πίνακας 14. Μέσες ανιχνευόμενες συγκεντρώσεις (pg/mg) στα δείγματα τριχών των 
πειραματοζώων ανά μήνα έκθεσης. Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων.

Πίνακας 15. Μέσες ανιχνευόμενες συγκεντρώσεις (ng/ml) στα δείγματα ούρων των 
πειραματοζώων ανά μήνα έκθεσης.

Πίνακας 16. Διαφοροποίηση μεταξύ χορηγούμενων δόσεων και χρόνου έκθεσης για κάθε 
μεταβολίτη ξεχωριστά και ανά βιολογικό δείγμα.

Πίνακας 17. Έλεγχος βάρους (σε g) κύριων οργάνων των πειραματόζωων 
παρατεταμένης έκθεσης σε cypermethrin.

Πίνακας 18. Δεδομένα δοκιμών για τη βελτιστοποίηση εκχύλισης των αναλυτών από 
τα δείγματα των τριχών.

Π3. Λίστα πινάκων
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Πίνακας 19. Μέσες ανακτήσεις % (±SD) των αναλυτών για κάθε βιολογικό δείγμα.

Πίνακας 20. Καμπύλες πρότυπων διαλυμάτων και φορτισμένων δειγμάτων για τον 
ποσοτικό προσδιορισμό των αναλυτών.

Πίνακας 21. Όρια ανίχνευσης (LOD) και όρια ποσοτικοποίησης (LOQ) ανά μέθοδο 
βιολογικού δείγματος.

Πίνακας 22. Τιμές ακρίβειας (precision) και ορθότητας (accuracy) για τις μεθόδους 
που αναπτύχθηκαν ανά βιολογικό δείγμα.

Πίνακας 23. Επίπεδα imidacloprid και του μεταβολίτη του, 6-chloronicotinic acid, 
που ανιχνεύθηκαν στα δείγματα τριχών των πειραματόζωων.

Πίνακας 24. Επίπεδα imidacloprid και του μεταβολίτη του, 6-chloronicotinic acid, 
που ανιχνεύθηκαν στα δείγματα ούρων των πειραματόζωων.

Πίνακας 25. Επίπεδα imidacloprid που ανιχνεύθηκαν στα δείγματα ορού αίματος 
των πειραματόζωων.

Πίνακας 26. Στατιστική σύγκριση κατοίκων αγροτικής περιοχής ανά ηλικιακή ομάδα 
και ανά φύλο.
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Π4. Ενδεικτικό ερωτηματολόγιο δειγματοληψίας τριχών

Δειγματολήπτης:......................................
Ημ/νία δειγματοληψίας τριχών:........../ ............../  20.........

Πρωτόκολλο Δειγματοληψίας 
ΜΕΛΕΤΗ ΕΚΘΕΣΗΣ ΣΕ ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ 

ΕΞΕΤΑΣΗ ΤΡΙΧΩΝ

Δημονραφικά στοιχεία:
Ονοματεπώνυμο: ................................................................................... Α: □ Θ: □
Έτος γέννησης: ........................ Βάρος (kg): ..................  Υψος (cm): ..................... Τόπος διαμονής
(όνομα οικισμού): .......................................................  Εντός: □ Εκτός: □
Εγγύτητα οικίας σε: □ Ανοικτή Καλλιέργεια Απόσταση (m): .............

□ Θερμοκήπιο Απόσταση (m): .............
Μόρφωση: □ Δημοτικό □ Γυμνάσιο □ Λύκειο Άλλο:.........................................
Επάγγελμα: ...................................................................Έτη εργασίας:...................
Οικογενειακή κατάσταση: Άγαμος/η: □ Έγγαμος/η: □ Αριθμός παιδιών: ...........

Ενασχόληση με αγροτικές καλλιέργειες:
Ενασχόληση με γεωργικές ασχολίες (ώρες): .......................  / εβδομάδα
Χρησιμοποιείται κάποιο ιδιαίτερο είδος καλλιέργειας: ΒΙΟΛΟΓΙΚΗ | ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ | ΣΥΜΒΑΤΙΚΗ
Είδος καλλιέργειας: □Ανοικτή □Θερμοκηπιακή □Αμπέλια □Ελιές □Κηπευτικά Άλλο:..............
Συμμετοχή κατά την διάρκεια ψεκασμών: □ Συμμετοχή κατά τη προετοιμασία διαλυμάτων:
□
Ψεκάζεται ο ίδιος/-α: Ναι □ Όχι □ Συχνότητα ψεκασμών το χρόνο:......................................
Μέτρα προστασίας κατά τον ψεκασμό: □Μάσκα □Γάντια □Φόρμα □Παπούτσια
Μέτρα προστασίας κατά την προετοιμασία: □Μάσκα □Γάντια □Φόρμα □Παπούτσια
Εξοπλισμός προστασίας: □ μίας χρήσης □όχι μίας χρήσης Πλύσιμο εξοπλισμού: □Ναι □ Όχι
Αναφέρετε τα εμπορικά σκευάσματα που χρησιμοποιείται : ..................................................................

Μήνες ψεκασμών:
ΙΑΝ ΦΕΒ ΜΑΡ ΑΠΡ ΜΑΙ ΙΟΥΝ ΙΟΥΛ ΑΥΓ ΣΕΠ ΟΚΤ ΝΟΕ ΔΕΚ

Αποθήκευση γεωργικών φαρμάκων: □ Αποθήκη στο σπίτι □ Αποθήκη αλλού □ Άλλο μέρος
Χρόνος εισόδου μετά από ψεκασμό στο θερμοκήπιο (ώρες): .................................................
Χρόνος παραμονής στο θερμοκήπιο (ώρες / ημέρα): ..........................................................

Διατροφικές συνήθειες
Έχετε παραγωγή και καταναλώνεται;
□ Φρούτα | □ Ανοιχτή Καλλιέργεια □ Θερμοκήπιο
□ Λαχανικά | □ Ανοιχτή Καλλιέργεια □ Θερμοκήπιο
Καταναλώνεται φρούτα και λαχανικά από το εμπόριο: Ναι □ Όχι □
Προμήθεια από: □ Μανάβικο □ Super Market □ Λαϊκή □ Γείτονες
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Από πού προέρχονται:
□ Φρούτα | □ Ανοιχτή Καλλιέργεια □ Θερμοκήπιο □ Δεν γνωρίζω

□ Λαχανικά | □ Ανοιχτή Καλλιέργεια □ Θερμοκήπιο □ Δεν γνωρίζω
Αναφέρεται μερικά από τα είδη:.............................................................................
Πλύσιμο φρούτων και λαχανικών: □ Όχι πάντα □ Νερό □ Απορρυπαντικό
Κατανάλωση ολικού προϊόντος: □ Με φλούδα □ Χωρίς φλούδα
Συχνότητα κατανάλωσης:
Κόκκινο κρέας ...... / εβδομάδα Λευκό κρέας ...... / εβδομάδα
Ψάρι / θαλασσινά ...... / εβδομάδα Λαχανικά ...... / εβδομάδα
Ζυμαρικά ...... / εβδομάδα Όσπρια ...... / εβδομάδα
Δημητριακά ...... / εβδομάδα Ψωμί ...... / εβδομάδα
Φρούτα ...... / εβδομάδα Γαλακτοκομικά ...... / εβδομάδα
Οινοπνευματώδη ...... / εβδομάδα Νερό ...... λίτρα / ημέρα
Αναψυκτικά ...... / εβδομάδα
Χρήση στο μαγείρεμα: □ Ελαιόλαδο □ Ζωϊκό λίπος □ Σπορέλαιο □ Άλλο
Συχνότητα αντικατάστασης μαγειρικού ελαίου: ............................... χρήσεις
Συνήθες τρόπος μαγειρέματος (ανά εβδομάδα): □ Τηγανιτά □ Φούρνου □ Ψητά

□ Βραστά □ Άλλο
Συχνότητα εστίασης εκτός οικίας:...............................................................
Συχνότητα κατανάλωσης έτοιμου πρόχειρου φαγητού/μήνα (junk food):....................

Κάπνισμα

Ενεργός Καπνιστής
Αρ. Τσιγάρων / 
Ημέρα 'Ετη

Εντός Οικίας

□ ΝΑΙ
□ ΟΧΙ

Παθητικός Καπνιστής Ώρες 'Εκθεσης Εξαερισμός
Παρελθοντικός
Καπνιστής:

□ ΝΑΙ
□ ΟΧΙ

□ Όχι
□ Κακός
□ Μέτριος
□ Καλός

Αρ. Ενεργών καπνιστών στο 
σπίτι:

'Εκθεση εντός οικίας

Χρήση:
Εντομοαπωθητικά
πλακίδια

□

Εντομοαπωθητικά 
σπρέι, αλοιφές 
κά.
□

Αεροσόλ

□

Απολύμανση
από
εταιρεία
□

Ποντικοπαγίδες

□

Άλλο

□
Συχνότητα:
(φορές/χρον.
διάστημα)

Εξαερισμός:

□ Όχι
□ Κακός
□ Μέτριος
□ Καλός

□ Όχι
□ Κακός
□ Μέτριος
□ Καλός

□ Όχι
□ Κακός
□ Μέτριος
□ Καλός

□ Όχι
□ Κακός
□ Μέτριος
□ Καλός

□ Όχι
□ Κακός
□ Μέτριος
□ Καλός

□ Όχι
□ Κακός
□ Μέτριος
□ Καλός
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Χρόνος 
εισόδου μετά
τη χρήση:
(ώρες)

□ 0 ώρα
□ 1 ώρα
□ 2 ώρες
□ > 3ώρες

□ 0 ώρα
□ 1 ώρα
□ 2 ώρες
□ > 3ώρες

□ 0 ώρα
□ 1 ώρα
□ 2 ώρες
□ > 3ώρες

□ 0 ώρα
□ 1 ώρα
□ 2 ώρες
□ > 3ώρες

□ 0 ώρα
□ 1 ώρα
□ 2 ώρες
□ > 3ώρες

□ 0 ώρα
□ 1 ώρα
□ 2 ώρες
□ > 3ώρες

Εμβαδόν 
χώρου (m2):

Ενημέρωση
Γνωρίζετε ότι στα κηπευτικά προϊόντα που αγοράζετε μπορεί να υπάρχουν υπολείμματα από τα 
φυτοφάρμακα που έχουν χρησιμοποιηθεί για την καλλιέργεια τους; Ναι 0 Όχι 0 
Εάν ναι από πού το έχετε πληροφορηθεί:
□  Τηλεόραση □  Ραδιόφωνο □  Εφημερίδες-Περιοδικά □  Διαδίκτυο □  Άλλο.............
Πού πιστεύετε ότι οφείλετε το γεγονός ότι βρίσκονται υπολείμματα φυτοφαρμάκων στα κηπευτικά 
προϊόντα;
□  Υποβάθμιση περιβάλλοντος □  Λάθος των παραγωγών □  Έλλειψη κρατικών
ελέγχων
□  Άλλο ...............................................................

Προβλήματα υγείας
□  Αλλεργικό άσθμα □  Αλλεργίες □  Διαβήτη □  Πίεση □  Χοληστερίνη
□  Χρόνια προβλήματα υγείας
Αναφέρετε αναλυτικά:...........................................................................................

Στοιχεία Δειγματοληψίας
Χρώμα τριχών: □  Ξανθό □  Καστανόξανθο □  Καστανό □  Μελαχρινό □
Ψαρά
□  Βαμμένα Μήκος τριχών (cm):.......................................................................................

Τρόπος δειγματοληψίας:
Τα δείγματα (~100 mg έκαστο) κόπτονται από τη ρίζα, φυλάσσονται χωριστά σε χάρτινο φάκελο και 
σημαίνεται η ρίζα των τριχών με περιέλιξη κλωστής. Το πρωτόκολλο πρέπει να συμπληρώνεται 
οπωσδήποτε από τον ενεργούντα την δειγματοληψία.

Συγκατάθεση

Έλαβα γνώση της μελέτης, αποδέχομαι και συνηγορώ στην λήψη μικρής ποσότητας τριχών για 
εργαστηριακές αναλύσεις στο Εργαστήριο Τοξικολογίας του Πανεπιστημίου Κρήτης.

Υπογραφή
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Π5. Παράθεση συναφών εργασιών με τη διατριβή σε επιστημονικά 
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efficient method for the detection and quantification of imidacloprid 
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Development and application of GC-MS method 
for monitoring of long-term exposure to the 
pesticide cypermethrin
Matthaios P. Kavvalakis,a Manolis N. Tzatzarakis,a Athanasios K. Alegakis,3 
Dionysios Vynias,a Andreas K. Tsakalof b and Aristidis M. Tsatsakisa*

Cypermethrin (CPMN) is a synthetic pyrethroid used as an insecticide in large-scale commercial agricultural applications as well as for 
domestic purposes. In the present study a gas chromatography-mass spectrometry (GC-MS) based method was developed and 
validated for the quantitation of CPMN metabolites, 3-phenoxybenzoic acid (3-PBA) and cis- and trans- 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2- 
dimethyl-1 -cyclopropane (cis- and trans- Cl2CA). The developed method was applied for the monitoring of CPMN metabolites in hair 
of laboratory animals (rabbits) intentionally exposed per os to CPMN at 40 (low dose) and 80 (high dose) mg/kg weight/day for 16 
weeks. The analytical method comprises three main steps: isolation of analytes from hair, analytes derivatization, and subsequent 
instrumental analysis by GC-MS. The limits of detection ensured by the method are 4.0, 3.9 and 1.0 pg/mg hair for cis-Cl2CA, 
trans-Cl2CA and 3-PBA, respectively. The instrument responce is linear (r2 >  0.99) in the investigated concentrations range from
25 to 1000 pg/mg. With and between-run precision as well as accuracy were estimated and found satisfactory. Analytes were 
efficiently isolated by solid-liquid extraction from hair with recoveries greater than 84.8% for cis-Cl2CA, 87.2% for trans-Cl2CA and 
96.4% for 3-PBA. Rabbit's hair showed increasing levels for all metabolites (metabolites accumulation in a time and dose dependent 
manner) over time and in a dose-dependent manner. The developed experimental procedure could be used for biomonitoring of 
population exposure to CPMN. Copyright © 2014 John Wiley & Sons, Ltd.

Keywords: hair;cypermethrin;3-phenoxybenzoic acid;Cl2CA;in-vivo;rabbit

Introduction
Pyrethrins are natural products extracted from chrysanthemum 
flowers and have insecticidal properties. Pyrethroids on the 
other hand, are synthetic compounds with similar structure to 
pyrethrins. Over the years, pyrethroids have been modified to 
enhance their insecticidal activity and reduce their persistence 
in the environment. They tend to replace organophosphate and 
carbamate pesticides known to be substantially more toxic to 
humans.[1] Both pyrethrin and synthetic pyrethroid compounds 
are effective against a wide spectrum of pests and they are used 
for the protection of both agricultural production and human 
health.[2] Synthetic pyrethroids are considered an emergency 
response to outbreaks of mosquito-borne diseases on humans, 
such as the West Nile Virus.[3]

One of the most commonly used synthetic pyrethroid is 
cypermethrin (CPMN),[4] which is the active gradient of a large 
variety of commercial products nowadays supplied on the 
market, for example Ammo, Arrivo, Cy mbush, Cymperator, 
Cypercopal, Cyperguard, Cyperkill, Cypermar, Demon, Folcord, 
Polytrin, Siperin and others.

CPMN is reported to be a moderately toxic compound to 
mammals by dermal absorption or ingestion.[5,6] It is not a skin 
or eye irritant, but it may cause allergic skin reactions.[7] 
Numbness, tingling, itching, burning sensation, loss of bladder 
control, incoordination, seizures, and possible death are the 
possible symptoms of dermal exposure.[6] As all the pyrethroids, 
CPMN may adversely affect the central nervous system.[6] In

insects, CPMN acts on the nervous system by disturbing the 
neuron functions by interaction with the sodium channel.[8] 
Moreover, some recent research data revealed that CPMN may 
have toxic effects on the male reproductive system.[9] Investiga
tors reported that long-term exposure to CPMN can induce 
impairments of the structure of seminiferous tubules and 
spermatogenesis in the male rats, attributed to the reduced 
androgen receptor expression.

In humans, CPMN is rapidly metabolized (Figure 1) and the 
major metabolic reactions are cleavage of ester linkage and 
oxidation by microsomal cytochrome P450s (Figure 1).[10] 
Cis- and trans- 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethyl(1-cyclopropane) 
carboxylic acid (cis- and trans-Cl2 CA) are specific metabolites of 
cypermethrin, cyfluthrin, and permethrin, while 3-phenoxybenzoic 
acid is a major metabolite for several synthetic pyrethroids (Table 1). 
These metabolites have both estrogenic and anti-androgenic 
activity, with potencies much greater than that of the parent
compound.[11]
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Derivatization with 1,1,1,3,3,3- H FIP
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Figure 1. Metabolic pathway of cypermethrin in mammals and derivati
zation procedure products using 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-2-propanol.

Table 1. Pyrethroids and their most commonly measured metabo
lites for biological monitoring

Metabolite Parent pyrethroid

3-PBA Cypermethrin, Permethrin, Cyhalothrin, Deltamethrin,
Ethonfenprox, Esfenvalerate, Phenothrin,
Fenpropathrin

Cl2CA Cypermethrin, Cyfluthrin, Permethrin
F-PBA Cyfluthrin
DBCA Deltamethrin
CDCA Phenothrin, Allethrin, Prallethrin, Imiprothrin,

Resmethrin, Tetramethrin

3-PBA: 3-phenoxybenzoic acid
Cl2 CA: 3-(2,2-dichlorovinyl)-2,2-dimethyl(1-cyclopropane)carboxylic acid 
F-PBA: 4-fluoro-3-phenoxybenzoic acid
DBCA: cis-3-(2,2-dibromovinyl)-2,2-dimethyl(1-cyclopropane)carboxylic acid 
CDCA: chrysanthemumdicarboxylic acid

So far, several chromatography and chromatography-mass 
spectrometry methodologies have been proposed for quantification 
of CPMN metabolites in conventional biological samples 
(urine, blood, etc.). The gas chromatography (GC) analytical 
approaches require metabolites derivatization prior to instru
mental analysis[1'2'12-15] while liquid chromatography-tandem 
mass spectrometry (LC-MS/MS) can skip this step;[1,15] however 
sometimes at the cost of ionization efficiency. All previously 
published methods determine the CPMN metabolites in 
biological samples of population or lab animals. To the best 
of our knowledge, no analytical method has yet been reported 
for the determination of CPMN metabolites in hair samples.

Hair has a special value concerning the exposure evaluation 
and biomonitoring, as hair analysis could provide information 
for long-term exposure. Moreover, hair can be easily acquired 
by non-invasive sampling;a second sample giving similar infor
mation to the first can be easily obtained if needed.[16-18] Hair 
analysis has been successfully used to assess chronic exposure

to various chemicals (drugs of abuse, medicines, metals, various 
xenobiotics, environmental pollutants) and for the assessment 
of exposure to organophosphate pesticides, dialkylphosphates 
and recently to neonicotinoids.[19-23]

One of the aims of our study was to develop a rapid, specific 
and sensitive GC-MS based method for quantifying CPMN 
metabolites in hair. To evaluate its performance, the whole 
analytical procedure was applied to hair samples collected from 
intensively fed rabbits.

Experimental
In vivo study protocol

Six male rabbits aged three months, weighing approximately 
3000 g each were selected for this study. Rabbits were divided 
into three treatment groups of two animals each and housed in 
individual metal cages in the Medical School's test animal 
facilities (University Hospital of Heraklion, Crete). They kept in a 
12-h dark/light cycle with average temperature 25°C and fed 
with commercial rabbit pellets ab libitum. Potable (tap) water 
was also provided. Since CPMN is not soluble in water, corn oil 
was used for all used formulation of CPMN. Following a one-week 
acclimation, two of the groups were treated with two different 
sub-acute doses of CPMN. The sub-acute doses were calculated 
to represent the 1/30 and the 1/15 of the reported oral LD50 of 
cypermethrin in rabbits (3000 mg/kg).[6] The CPMN low dose 
(CLD) group was exposed to 40mg/kg/day and the CPMN high 
dose (CHD) group to 80mg/kg/day, diluted in corn oil, during a 
period of 16 successive weeks (approx. 4 months) with the 
administration performed three times per week. The total 
amount of ingested CPMN for each test animal of the CLD group 
was 12 900 mg and the corresponding amount for the CHD 
group was 25 800 mg. A control group of rabbits was also used 
and were also orally administrated the same amount of blank 
corn oil as for the other treatment groups. Dietary habits 
concerning water and food consumption were noted during 
the study. All rabbits were observed regularly and their health 
condition was recorded as well. There was no clinical evidence 
of acute poisoning by the ingested amounts of CPMN.

The present study was approved by the Veterinary Administra
tion Office of Heraklion (Crete, Greece), the Animal Investigation 
Committee of the University of Crete (Heraklion, Crete, Greece) 
and the University Hospital of Heraklion (Crete, Greece) and 
conformed to the National and European Union directions for 
the care and treatment of laboratory animals.

Hair sampling

Hair sample collection was performed before the first dose 
administration and at the end of second and fourth month of 
treatment. In order to assess the bioaccumulation of target 
metabolites, hair samples were collected from two different 
anatomical sites (neck and lower back) of each animal. The same 
anatomical sites were periodically used for hair sampling. Hair of 
these two anatomical sites were mixed and analyzed as one for 
each one sampling. At the end of experiment (fourth month) an 
additional sampling was taken place, collecting total length hair 
sample representative to all of the four months of exposure, from 
the same anatomical sites. Hair specimens were labeled and 
stored in paper envelopes in a dry place, at room temperature 
until analysis.

wileyonlinelibrary.com/journal/dta Copyright © 2014 John Wiley & Sons, Ltd. Drug Test. Analysis 2014, 6, 9-16
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Materials

CPMN technical grade was a kind gift of Agriphar (Belgium). 
3-phenoxybenzoic acid, 2-phenoxybenzoic acid (98%), methanol 
(>99.9%), N,N'-diisopropylcarbodiimide (99%), 1,1,1,3,3,3-hexafluoro-
2-propanol (>99%) and corn oil were all purchased from Sigma- 
Aldrich (St. Louis, MO, USA). Cis- and trans- 3-(2,2-dichlorovinyl)- 
2,2-dimethyl(1-cyclopropane)carboxylic acid (99.0%) was obtained 
from Dr. Ehrenstorfer (Ausburg, Germany). n-Heptane (>99%), 
sodium hydrogen carbonate (>99,5%) were all purchased from Merck 
(Darmstadt, Germany). Ultrapure water was obtained by a Direct-Q 
3UV water purification system (Merck, Darmstadt, Germany).

Stock and working solutions

Stock solutions of 3-PBA, cis- and trans- Cl2CA at the concentra
tion of 1 mg/mL were prepared in methanol. Working solutions 
of mixed analytes were prepared weekly by dilutions in methanol 
in the concentrations of 0, 0.01, 0.02, 0.04, 0.1, 0.2 and 0.4 μg/mL. 
All working and stock solutions were stored at -20°C.

Quality controls and spiked samples

Spiked and quality control samples were prepared according to 
previous studies.[20,23] Control group rabbits' hair was used as 
blank hair samples after analyzed and found negative for all 
target analytes. Blank hair samples were further used for the 
preparation of the spiked samples and the quality controls. The 
blank rabbit hair samples were spiked with known concentra
tions of 3-PBA, cis- and trans- Cl2 CA in a concentration up to 
1000 pg/mg (0, 25, 50, 100, 250, 500, and 1000 pg/mg) and used 
for the preparation of the calibration curves and further quantifi
cation of in vivo rabbits' hair samples. Quality control samples 
were prepared by immersion of blank rabbit hair in 1 μg/mL 
aquatic solution of 3-PBA, cis- and trans-Cl2CA. In each analysis 
batch, three quality control samples were included.

Hair sample treatment

Decontamination step

For the removal of the external contaminants, hair samples were 
washed once in 5 mL of water (for 10 min) and twice in 5 mL of 
methanol (for 1 min). Washed hair samples were dried in the 
oven (temperature did not exceed 50°C). The methanol wash 
was tested for 3-PBA, cis- and trans-Cl2CA to confirm that external 
contamination was eliminated. Subsequently, 100 mg of hair was 
cut in small pieces (some mm), weighed and finally transferred in 
a glass test-tube with screw-top. One hundred (100 ng) of 2-PBA 
were added as internal standard.

Extraction step

Hair was incubated with 2 mL of methanol at room temperature 
in an ultrasonic bath for 2 h. The temperature of the bath during 
the ultrasonic extraction did not exceed 40°C. The methanol 
extract was filtered through 0.2 μm membrane filter (Filtropur S, 
Sarstedt, Germany) to a glass test-tube. The same procedure 
was repeated once more and finally the total 4mL of methanol 
were evaporated to dryness under a gentle nitrogen stream at 
room temperature (Figure 2).

Derivatization process

For the derivatization process the method described by Leng and 
Gries,[14] was followed with slight modifications. Briefly, 250 μΙ.

100 mg hair
+2 ml methanol

! ultrasound for 2 hours
filter through 0.2 pm

! evaporate to dry ; 
{ (under N 2 stream) }

+20m1#,N-DIC 
+30μ1 7,7,7,3,3,3-HFIP

shakef or 10 min, R T
+lml NaHC03 10M 
+0.25ml heptane
shakef or 10 min, R T  

collect organic phase
GC-MS analysis J

Figure 2. Flow chart of the experimental procedure followed for CPMN 
metabolites extraction from hair samples.

acetonitrile, 20 μL of N,N'-DIC and 30 μL of 1,1,1,3,3,3-HFIP were 
added to the previously described residue), and slightly shaken 
for 10 min at room temperature. Then, 1 mL of a 1 M sodium 
hydrogen carbonate aquatic solution was added to the vial and 
also 250 μL of n-heptane. The vials were vigorously shaken for 
10 min, centrifuged in 4000 rpm for 5 min and approximately 
100 μL of the organic layer were transferred in autosampler vials 
for GC-MS analysis (Figure 2).

Instrumental conditions

Electron ionization mass spectrometric analysis was performed on 
a GC-MS QP-2010 Shimadzu system equipped with a SLB-5 ms 
(30 m x 0.25 mm x 0.25 μm) capillary column (Supelco, Bellefonte, 
PA, USA). Pure helium (99.999%) with a column flow of 1 mL/min 
was used as a carrier gas. One (1 μL) of the solution was injected 
into the system in the splitless mode and analyzed under the 
following conditions: the column temperature was initially held at 
60°C for 1 min, raised to 310°C at 15°C/min, where it remained 
stable for 5 min. The injector temperature was 230°C. The interface 
and ion source temperatures were set at 220°C and 310°C, respec
tively. An autotune of the mass spectrometer using perfluoro- 
tributylamine (PFTBA, tuning standard) was performed before 
the analysis of every set of samples. Quantitative analysis was 
achieved in selected ion monitoring (SIM) mode with an event 
time of 0.3 s, using one target ion for quantitation and two 
qualifier ions for the confirmation of each compound. The m/z 
fragments for cis- and trans- Cl2CA were 323, 163 and 127, for
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2-PBA and 3-PBA were 197, 364 and 141. The column tempera
ture was programmed in this way in order to avoid any interfer
ence from the matrix (hair) and the derivatizing agent.

The target (quantitation) ions (m/z) for each analyte derivatives 
of 1,1,1,3,3,3-HFIP were 323 for cis- and trans-Cl2CA and 364 for
3-PBA and 2-PBA (IS). The retention times of cis-Cl2CA, trans- 
Cl2CA, 3-PBA, 2-PBA were 7.26, 7.33, 10.96 and 10.79 min, 
respectively. Typical chromatograms of a standard solution, a 
blank hair sample and a CLD group hair sample are shown in 
Figure 3.

Statistical analysis
Concentrations of cis-Cl2 CA, trans-Cl2 CA and 3-PBA were 
expressed in the form of mean (± standard deviation-SD) for 
laboratory animal hair samples. Bonferroni post hoc test was 
applied for two groups' comparisons. Two-way analysis of

Figure 3. Chromatograms of standard solution at the concentration of 
0.2 μg/mL (A), blank rabbit hair sample (B) and CLD group rabbit hair 
sample at the found concentration of 118.8, 228.9 and 68.9 pg/mg for 
cis-, trans-Cl2CA and 3-PBA, respectively (C).

variance (2-way ANOVA) was applied to examine the effect of 
dosage (low-high) and time of exposure (second and fourth 
month). Figure 5 depicts the estimated mean cis-Cl2CA, trans- 
Cl2CA and 3-PBA concentrations per dosage. IBM SPSS Statistics
21.0 was used for analysis.

Results
The developed method for CPMN metabolites quantification in 
hair was comprised of three main steps, analytes extraction 
from the biological matrix, derivatization process and subsequent 
instrumental analysis. During method development the 
conditions and parameters of these steps were optimized for 
the most efficient analytes extraction, derivatization, detection, 
and quantification.

The developed method was validated in terms of efficiency 
of analytes extraction from hair (method recovery), linearity of 
instrument response, limit of detection (LOD) and limit 
of quantitation (LOQ) of the method, accuracy and precision of 
the method. Method was validated according to procedures
and guidelines described elsewhere.[24,25]

Optimization of analytes extraction from the hair specimen

For analytes extraction from hair, methanol and acetonitrile were 
tried in spiked concentration levels of 25, 250, and 1000 pg/mg 
and methanol proved to be the most efficient solvent with 
recovery >84.8% for all analytes (Table 2), while with acetonitrile 
achieved recoveries were below 60%. Besides, methanol 
confirmed to be a suitable solvent for extraction of pesticides
and its metabolites from hair by previous studies.[20,22,23]

After selection of extraction solvent we optimized the sonica- 
tion time. One hundred mg of randomly chosen rabbit hair 
(n =  2, one from CLD and one from CHD) with unknown analytes 
concentrations were sonicated in methanol for 2 h. The methanol 
was collected, filtered, concentrated and analyzed, while another 
aliquot of 2 mL of methanol were added in the same samples and 
the same procedure was followed until the measured levels of 
both analytes were below LOD. In total, 12 h of extraction were 
performed for both samples. Results indicated that in 4h of 
ultrasonic extraction the achieved recovery was greater than 
90.6% for cis-Cl2CA, 92.0% for trans-Cl2CA and 92.5% for 3-PBA.

Derivatization parameters optimization

As mentioned before the derivatization process was followed as 
presented by Leng and Gries,[14] with slight modifications. 
Moreover, the stability of the products of derivatization was 
tested. Standard mix solutions of 3-PBA, cis- and trans-Cl2CA were 
prepared in two different levels (A: 500 and B: 1000ng/mL) and 
followed the derivatization procedure as described before. The 
final organic phase from both vials was measured in GC-MS 
immediately (zero min) and every 45 min until completing total 
time of 1440 min (approx. 24 h). Results were compared to 
the first measurement and found that no observed degradation 
of the derivatives occurs in the first 24 hin room temperature 
for cis- and trans-Cl2CA-HFIP (Figure 4). For 3-PBA a 15.6% 
degradation was observed at 1440 min for the level of 500 ng/mL 
and 22.1% degradation for the level of 1000 ng/mL. Although, sam
ples of this study were prepared and analyzed immediately, data of 
this test may be useful in case of routine analysis.

wileyonlinelibrary.com/journal/dta Copyright © 2014 John Wiley & Sons, Ltd. Drug Test. Analysis 2014, 6, 9-16



Table 2. Basic analytical parameters of the validated method

Analyte Rt (min) m/z r2 (spiked) LOD* LOQ* % Recovery ± SD

cis-Cl2CA 7.26 323,163,127 0.998 4.0 13.3 84.8 ±17.5 (n=8)
trans-Cl2CA 7.33 323,163,127 0.998 3.9 12.9 87.2 ± 7.8 (n=8)
3-PBA 10.96 364,197,169 0.995 1.0 3.3 96.4 ± 20.4 (n=8)

*: pg/mg, LOD: limit of detection, LOQ: limit of quantitation, SD: standard deviation
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Extraction recovery

For the evaluation of the method recovery, decontaminated 
blank hair samples (100 mg) were spiked (three replicates) with

Figure 4. Stability test results for cis-Cl2 CA (A), trans-Cl2 CA (B) and 3-PBA 
(C) derivatization products.

the target compounds prior to ultrasonic bath extraction, in the 
same way as the spiked samples, and the aforementioned 
procedure was followed. This was performed at three different 
concentration levels (25, 250, and 1000 pg/mg). The recovery 
was determined calculating the measured concentration of the 
treated spiked sample by using the corresponding standard solu
tion curve. The mean recovery was estimated to 84.8% ±17.5 
(n =  8) for cis-Cl2 CA, 87.2% ±  7.8 (n =  8) for trans-Cl2 CA and 
96.4% ± 20.4 (n = 8) for 3-PBA (Table 2).

Linearity

Internal standard method was used for analytes quantification. 
The instrument response was linear in the investigated 
concentration range 0 to 0.4 μg/mL with r2 >  0.99. For analytes 
quantification corresponding matrix calibrators were used. Our 
results also indicated a good linearity for spiked hair at the 
concentration levels 25, 50, 100, 250, 500, and 1000 pg/mg. The 
hair spiked sample curve was linear, r2 = 0.998 for both cis-Cl2CA 
and trans-Cl2CA and r2 = 0.995 for 3-PBA (Table 2).

Limit of quantitation and limit of detection

The LOD of the method for each analyte was evaluated from the 
chromatogram of the lowest level spiked sample (25 pg/mg) of 
the calibration curves, by considering a response equivalent to 
three times the background noise for the selected quantification 
ions (S/N>3). The LOQ of the method was determined as the 
concentration of analyte at which the signal-to-noise ratio of 
the quantification ion was at least 10 (S/N>10). The LOD values 
for hair were calculated 4.0 pg/mg for cis-Cl2CA, 3.9 pg/mg for 
trans-Cl2CA and 1.0 pg/mg for 3-PBA, while the LOQ values were 
estimated 13.3, 12.9, and 3.3 pg/mg, respectively (Table 2).

Method precision and accuracy

The precision of the method was measured as % relative 
standard deviation (%RSD) of instrument response for replicate 
measurements of spiked samples. Inter-days precision of the 
method was evaluated by a triplicate assay for three different 
days of hair spiked samples in concentrations of 25, 250, and 
1000 pg/mg. Inter-days precision ranged from 6.6 to 10.3% for 
cis-Cl2CA (average 7.8%, n = 9), from 2.4 to 13.6% for trans-Cl2CA 
(average 8.6%, n = 9) and from 2.6 to 9.5% for 3-PBA (average 
6.5%, n = 9). Intra-day precision of the method was evaluated by 
measuring an assay for hair spiked samples in concentrations of 
25, 250, and 1000 pg/mg in the same day. Intra-day precision 
was calculated from 6.6 to 13.2% for cis-Cl2 CA (average 9.9%, 
n = 3), from 3.2 to 13.6% for trans-Cl2CA (average 8.7%, n = 3) 
and from 2.6 to 12.3% for 3-PBA (average 6.9%, n = 3). In all cases 
method precision was below 15%. Accuracy of the method was

Drug Test. Analysis 2014, 6, 9-16 Copyright © 2014 John Wiley & Sons, Ltd. wileyonlinelibrary.com/journal/dta
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also calculated to be 95.3% ±14.2 (n = 8) for cis-Cl2CA, 
99.4% ±8.2 (n = 8) for trans-Cl2CA and 98.0% ±23.0 (n = 8) for
3-PBA (Table 3).

Levels of CPMN metabolites in rabbit hair specimen

Methanolic standard solutions of cis-Cl2CA, trans- Cl2CA and
3-PBA (at concentrations levels as described earlier) and spiked 
hair samples (at concentrations as described earlier) followed 
the same procedure and were included in every batch of samples 
analyzed. Quality control samples were used to monitor any 
possible change to analytical parameters.

The detected levels of cis-Cl2CA, trans-Cl2CA and 3-PBA in 
rabbit hair corresponding to the same anatomical site are shown 
in Table 4 and graphically presented in Figure 5. We underline 
once more that hair collected from two different anatomical sites 
were mixed before analysis for each sampling. Thus, adequate 
amount of hair was used in order to assess the burden of subjects 
for each exposure period. CPMN metabolites were not detected 
in hair samples of all groups collected before the administration 
of CPMN, except 3-PBA in control group (16.5 pg/mg). The mean 
concentration of cis-Cl2CA for CLD group was 135.5 and
1022.0 pg/mg for two and four months of exposure, respectively.

Table 3. Intra-day, inter-day precision and accuracy per concentra
tion level of the validated method

Analyte Concentration* Precision (% RSD) 

Intra-day Inter-days

% Accuracy

cis-Cl2CA 25 6.6 6.6 94.7 ±11.8
250 9.9 6.6 91.8 ± 15.8

1000 13.2 10.3 99.1 ± 18.6
trans-Cl2CA 25 3.2 2.4 96.7 ±11.6

250 9.2 9.9 101.9 ±3.1
1000 13.6 13.6 98.8 ±11.8

3-PBA 25 2.6 2.6 93.2 ± 1.2
250 5.8 7.4 97.6 ± 6.9

1000 12.3 9.5 90.5 ± 16.3

*: pg/mg, RSD: relative standard deviation

For CHD group, the corresponding values were 2134.3 and
5361.4 pg/mg. The mean concentrations of trans-Cl2CA for CLD 
group were 270.7 and 1367.0 pg/mg. For CHD group, the corre
sponding mean concentrations were 2615.2 and 5448.2 pg/mg. 
Finally, the mean concentrations of 3-PBA for CLD group were 
63.8 and 146.7 pg/mg, while for CHD group, the corresponding 
mean concentrations were 564.7 and 695.9 pg/mg. For control 
group were also found low concentrations for all analytes 
during the experiment, with ranging from 18.7 to 112.6 pg/mg 
for cis-Cl2CA, from 22.5 to 112.0 pg/mg for trans-Cl2CA and from
16.5 to 42.8 pg/mg for 3-PBA (Table 4;Figure 5).

Results regarding the total length hair sample that represented 
the total burden of the animal of four months of exposure 
indicated mean concentration levels 1388.5, 1802.8 and
189.4 pg/mg of cis-Cl2CA, trans-Cl2CA and 3-PBA for CLD group. 
The corresponding values for CHD group were 5320.8, 6111.8 
and 854.4 pg/mg (Figure 6). For control group all CPMN metabo
lites were below LOD.

Discussion
Purpose of this study was to develop an analytical method for the 
simultaneous detection of cis-Cl2 CA, trans-Cl2 CA and 3-PBA in 
hair samples. The implemented validation of the method 
demonstrate its low LOD, LOQ, high accuracy and good precision 
(Tables 2 and 3) and thus this method could be applied for the 
evaluation of chronic exposure of human or animals to CPMN 
via hair analysis and correlate the exposure with possible adverse 
health effects.

The developed method was applied for biomonitoring of 
rabbit exposure to CPMN under controlled sub-acute dosing. 
CPMN metabolites were detected in low background concentra
tions in hair of some control animals during the experiment 
(Table 4). This fact may be attributed to dietary exposure of the 
rabbits before or during their acclimation in the Medical School's 
test animal facilities. As has also been previously reported,[26] 
measurable levels of 3-PBA and other CPMN metabolites may 
reflect multiple sources from environmental or dietary exposure 
to different synthetic pyrethroids, since they are not specific 
metabolites (Table 1).

Table 4. Mean concentrations of cis-Cl2CA, trans-Cl2CA and 3-PBA in rabbit hair (pg/mg) per treatment group over time of exposure

Mean concentration (pg/mg) in rabbit hair samples 

Analyte cis-Cl2CA trans-Cl2CA 3-PBA

Administration period 0 2 4 0 2 4 0 2 4
(months)
Control Group < LOD 18.7 112.6 < LOD 22.5 112.0 16.5 21.8 42.8
(SD) (3.1) (17.9) (7.2) (34.2) (33.0) (9.8) (7.5)
Low Dose Group (CLD) <  LOD 135.5 1022.0 < LOD 270.7 1367.0 < LOD 63.8 146.7
(SD) (39.1) (40.9) (66.7) (60.3) (8.3) (10.3)
High Dose Group (CHD) < LOD 2134.3 5361.4 < LOD 2615.2 5448.2 < LOD 564.7 695.9
(SD) (124.4) (349.1) (256.6) (360.8) (26.4) (49.5)
2-way Anova Months p=0.009 p=0.003 p=0.012
results Dose p<0.001 p<0.001 p<0.001

Months x Dose p=0.064 p=0.023 p=0.025
Ratio (CHD) / (CLD) - 15.75 5.25 - 9.66 3.98 - 8.85 4.74

P: probability of the statistical test, LOD: Limit of Detection, SD: standard deviation

wileyonlinelibrary.com/journal/dta Copyright © 2014 John Wiley & Sons, Ltd. Drug Test. Analysis 2014, 6, 9-16



Development and application of GC-MS method for monitoring of long-term exposure
□ r u g  T e s t i n g
a n d  A n a l y s i s

Figure 5. Mean concentration of cis-Cl2CA (A), trans-Cl2CA (B) and 3-PBA (C) levels (pg/mg) in rabbit hair per treatment group during the 
in-vivo experiment.

Figure 6. Mean concentration of cis-Cl2CA, trans-Cl2CA and 3-PBA levels 
(pg/mg) in rabbit hair (total length) per treatment group for 4 months 
of exposure.

On the contrary, substantially higher concentrations were 
found in the samples of exposed animals and concentrations 
found for all the months of exposure are correlated to the total 
amount of insecticide ingested (Table 4). This testifies for the 
bioaccumulation of CPMN metabolites in the animal body. 
Interestingly, results demonstrated the dose dependent accumu
lation of CPMN metabolites (p <  0.001) in animal hair (Table 4). 
Statistically significant differences were found in all CPMN metab
olites levels measured in CLD and CHD groups' hair (p = 0.009 for 
cis-Cl2CA, p = 0.003 for trans-Cl2CA, p = 0.012 for 3-PBA) over time 
(Table 4). Also, examining the dose-time effect all results indi
cated statistical significant differences (p = 0.064 for cis-Cl2CA,

p = 0.023 for trans-Cl2CA, p = 0.025 for 3-PBA) (Table 4). Regarding 
the total hair samples' results, the dose-dependent accumulation 
of CPMN metabolites in animal hair was confirmed (Figure 6).

It is also quite interesting that a doubling in the dose adminis
trated to animals is associated with a much greater increase in 
the hair concentration. The difference between the metabolites 
is however less marked after four months of exposure (x 4.74 
for 3-PBA;x 3.98 for trans-Cl2CA and x 5.25 for cis-Cl2CA) than 
after two months of exposure (x 8.85 for 3-PBA, x 9.66 for trans- 
Cl2CA and x 15.75 for cis-Cl2CA). This difference could perhaps 
be explained by incomplete incorporation at two months, for 
the CLD. The difference between CLD and CHD might therefore 
be more reliable at 4 months of exposure. The fact that the ratio 
CLD to CHD was from 3.98 to 5.25 for the three metabolites at 
four months whereas it was quite more variable (8.85 to 15.75) 
at two months tends to support this idea (Table 4).

Summarizing the hair samples corresponding to a specific 
anatomical site showed a burden to CPMN related to the dose 
and the time of exposure. Furthermore, the total hair samples 
confirmed the dose-dependent manner.

Conclusion
A rapid, sensitive, precise and accurate GC-MS based method has 
been developed for the simultaneous quantification of cis-Cl2CA, 
trans-Cl2CA and 3-PBA in hair samples. The method was applied 
and tested in the study of animal chronic sub-acute long-term 
exposure. This study demonstrates the dose dependent accumu
lation of CPMN metabolites in animal hair.

Nowadays CPMN is one of the most used pesticides worldwide. 
Future studies focusing on biomonitoring of population exposure 
could be a useful tool for risk assessing of the burden and for the 
protection of public health.
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• LC-MS method for quantification of 
imidacloprid in urine and hair is 
described.

• The developed method is precise, 
accurate and sensitive.

• The method was tested in 
biomonitoring of intentionally 
exposed rabbits.

• The method was applied for pilot 
biomonitoring of Cretan population 
exposure.

• Method can also quantify 6- 
chloronicotinic acid -  main 
metabolite of imidacloprid.
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A B S T R A C T

Imidacloprid (IMI) is a relatively new neuro-active neonicotinoid insecticide and nowadays one of the 
largest selling insecticides worldwide. In the present study a LC-APCI-MS based method was developed 
and validated for the quantification of imidacloprid and its main metabolite 6-chloronicotinic acid (6- 
CINA) in urine and hair specimens. The method was tested in biomonitoring of intentionally exposed ani
mals and subsequently applied for biomonitoring of Cretan urban and rural population.

The developed analytical method comprises two main steps of analytes isolation from specimen (solid- 
liquid extraction with methanol for hair, liquid-liquid extraction with methanol for urine) and subse
quent instrumental analysis by LC-APCI-MS.

The developed method was applied for the monitoring ofIM Iand6-C lN A inhairandurineof laboratory 
animals (rabbits) intentionally fed with insecticide at low or high doses (40 and 80 mg kg-1 weight d-1 
respectively) for 24 weeks. The analytes were detected in the regularly acquired hair and urine specimens 
and their found levels were proportional to the feeding dose and time of exposure with the exception of 
slight decline of IMI levels in high dose fed rabbits after 24 weeks of feeding. This decline can be
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explained by the induction of IMI metabolizing enzymes by the substrate. After testing on animal models 
the method was applied for pilot biomonitoring of Crete urban (n = 26) and rural (n = 32) population. 
Rural but not urban population is exposed to IMI with 21 positive samples (65.6%) and found median con
centration 0.03 ng mg ’ . Maximum concentration detected was 27 ng mg

© 2013 Elsevier Ltd. All rights reserved.

1. Introduction

Imidacloprid (IMI -  l-{6-chloro-3-pyridylm ethyl)-N -nitroim idaz- 
olidin-2-ylideneam ine) is a member of a relatively new class of neu- 
ro-active neonicotinoid insecticides which are synthetic 
derivatives of nicotine. Most neonicotinoids demonstrate much 
lower toxicity in mammals than insects and therefore they have al
most replaced other more toxic organophosphate and carbamate 
insecticides. Within a decade, they gained a market share of about 
77% (Elbert et al., 2008) and in particular IMI is nowadays one of 
the largest selling insecticides worldwide and get distributed in 
more than 120 countries (Shripanavar and Deshmukh, 2013).

To the best of our knowledge for today no method of IMI and its 
main metabolite 6-chloronicotinic acid (6-ClNA) detection in bio
logical specimens has been presented in the literature. The simul
taneous detection and quantification of IMI and 6-CINA is a 
prerequisite for a proper biomonitoring study, since after pesticide 
absorption the parent compound is quickly metabolized to 6-CINA 
by human cytochrome P450 isozymes (Schulz-Jander and Casida,
2002). In Fig. 1, the whole metabolic pathways of IMI are shown 
as firstly presented by Solecki (2001). Since IMI is a widely used 
insecticide for many applications, the necessity to establish an ana
lytical method for its detection and quantification in biological 
specimens is very important for biomonitoring of human exposure 
to this insecticide.

Concerning biological specimen used for exposure evaluation 
and biomonitoring hair have a special value, as their analysis could 
provide information for long-term exposure. Moreover, hair can be 
easily acquired by non-invasive sampling and a second specimen 
giving similar information to the first can be easily obtained if 
needed (Tsatsakis et al., 1998, 2008a; Tutudaki et al., 2003). Hair 
analysis has been successfully used to assess chronic exposure to 
various chemicals (drugs of abuse, medicines, metals, various 
xenobiotics, environmental pollutants) and for the assessment of 
exposure to organophosphate pesticides (Dolapsakis et al., 2001; 
Tsatsakis et al., 2008b, 2010).

The aim of this study was to develop an analytical LC-APCI-MS 
method for the detection and quantification of IMI and 6-CINA in 
hair and urine specimens and apply this method at an in-house 
laboratory study of orally exposed rabbits and finally use the meth
od for the chronic exposure assessment to IMI of two different hu
man population groups (rural and urban residents) of Crete 
(Greece).

2. Experimental

2.1. In-vivo study protocol

Six male rabbits aged 3 months, weighing approximately 3 kg 
each were selected for this study. Rabbits were divided into three 
treatment groups of two animals each and housed in individual 
metal cages in the Medical School’s test animal facilities (Univer
sity Hospital of Heraklion, Crete). They kept in a 12 h dark/light cy
cle with average temperature 25 °C and fed with commercial 
rabbit pellets ab  libitum. Potable (tap) water was also provided. Fol
lowing a one-week acclimation, two of the groups were treated 
with two different sub-acute doses of IMI via potable water. Since

oral LD50 values for rabbits were not reported before the sub-acute 
doses were estimated on the basis of known values for rats and two 
different doses were used to cover the evaluated sub-acute range 
in rabbits (Meister, 1994). The IMI low dose (ILD) group was ex
posed to 40 mg kg-1 d-1 and the IMI high dose (IHD) group to 
80m gkg_1d_1, diluted in clean tap water, during a period of 
twenty-four successive weeks (approx. 6 months) with the admin
istration performed three times per week. The total amount of in
gested IMI for each test animal of the ILD group was 21900  mg and 
the corresponding amount for the IHD group was 43 800 mg. A 
control group of rabbits was also used. Dietary habits concerning 
water and food consumption were noted during the study. All rab
bits were observed regularly and their health condition was re
corded as well. There was no clinical evidence of acute poisoning 
by the ingested amounts of IMI.

2.2. R abbit hair and urine sam plings

Urine and hair specimen collection was performed before the 
first dose administration and at the end of each month of the treat
ment. In order to assess the bioaccumulation of target metabolites, 
hair specimens were collected from the back of each animal. The 
same anatomical site was used for hair sampling each time. Hair 
specimens were labeled and stored in paper envelopes in a dry 
place, at room temperature until analysis. Moreover, 24 h urine 
samples (approx. 20 mL) of each test animal were collected and 
stored at - 2 0  CC until analysis.

The present study was approved by the Veterinary Administra
tion Office of Heraklion, Ministiy of Agriculture and the Animal 
Investigation Committee of the University of Crete and the Univer
sity Hospital and conformed to the National and European Union 
directions for the care and treatment of laboratory animals.

2.3. Human ha ir sam pling

Head hair specimens (n = 58) were collected from residents of 
rural and urban areas of Crete Island, Greece. Twenty-six hair spec
imens were from residents of the city of Heraklion (Crete, Greece) 
and marked as general population (urban). 38.5% (10/26) of the ur
ban residents were male, while the average age of the urban pop
ulation group was 35.0 ± 16.0 years old. Also, 32 head hair 
specimens were collected from residents of villages Kantanos and 
Kountoura (both villages are located in the prefecture of Chania, 
Crete, Greece). These were marked as rural regions due to the par
ticipation in agricultural activities by the residents of these vil
lages. An amount of approximately 50-100  mg was collected 
from the back of the scull, while information about the residence, 
the occupation, the dietary habits and health issues were recorded 
for each individual. All hair samples were stored in envelopes at 
room temperature until analysis.

2.4. M aterials

Imidacloprid (>95%) was a kind gift of Vapco (Jordan). Ethirimol 
(internal standard), 6-chloronicotinic acid, methanol and water 
(LC-MS grade) were all purchased from Sigma-Aldrich Chemie 
Gmbh (Germany). Hydrochloric acid (37%) was purchased from
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Fig. 1. Metabolic pathways for imidacloprid (Solecki, 2001).

Merck (Germany). Dichloromethane (pure analytical grade) was 
purchased from Fluka (Germany).

2.5. Liquid chrom atography and m ass spectrom etry  conditions

Liquid chromatography was carried out using Shimadzu Prom
inence LC system consisting of a binary LC pump, a vacuum degas- 
ser, an autosampler and a column oven. A gradient of 0.1% formic 
acid in water (solvent A) and methanol (solvent B) were selected 
for routine use: starting at 20% of solvent B, 100% B (15.0 min linear 
ramp) and, finally 20% B (5 min). Total mobile phase pumped at 
0.6 mL min-1 through a Discovery Cl 8 HPLC column 
(25 cm x  4.6 mm, 5 μηι) thermostated at 30 °C. A 10 μ ί volume 
of each sample was injected in the mobile phase flow.

A mass spectrometer (LCMS-2010 EV Shimadzu), comprised of 
an atmospheric pressure chemical ionization (APCI) interface and 
a single quadrupole mass filter, was used to detect and quantify 
IMI and 6-ClNA in column effluent. Interface, curved desolvation 
system (CDL) and heat block temperatures were 400 °C, 250 °C 
and 200 °C, respectively. The detector voltage was 1.5 kV and the 
nebulizing gas flow 2.5 L m in \  Drying gas was set at 0.02 MPa. 
Ion signals were acquired in time selected ion monitoring (SIM) 
mode with ions m/z = 256.00. 211.95, 288.00 for IMI, 157.95,
190.00, 96.00 for 6-ClNA and 210.10 for ethirimol used as internal

standard (underlined fragments were used for quantification) 
(Proenca et al., 2005).

The mass spectrometry operating conditions were tuned 
according to the manufacturer procedure. Data acquisition and 
processing were performed using LC-MS Solution software (Shi
madzu, version 3.40.307).

2.6. Stock and w orking solutions

Stock solutions of IMI and 6-ClNA at the concentration of 
1 mg mL 1 were prepared in methanol. Working solutions of 
mixed analytes were prepared weekly by dilutions in methanol 
in the concentrations of 0, 0.05, 0.1, 0.25, 0.5, 1 and 10μgm L_1. 
All working solutions were stored at - 2 0  °C.

2.7. Quality controls and sp iked  sam ples

Spiked samples were prepared as previously reported (Tsatsakis 
et al., 2010). Control group rabbits’ hair and a pool of human do
nors’ hair with no detectable levels of IMI and 6-ClNA were used 
as blank hair samples and were further used for the preparation 
of the spiked samples and the quality controls. The blank human 
or rabbit hair samples were spiked with known concentrations of 
IMI and 6-ClNA in a concentration range from 0 to 16ngm g 1 
(0, 0.1, 0.25, 0.5, 1, 2, 4, 8, 12 and 16 ng mg-1) and used for the
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preparation of the calibration curves and further quantification of 
in vivo rabbits’ hair specimens as well as of human head hair spec
imens. Quality control samples were similarly prepared. In each 
analysis batch, two quality control samples were run in levels of 
0.25 and 4 ng mg 1 (for both IMI and 6-ClNA).

Similar procedure was followed for urine analysis. Blank urine 
samples were spiked with known concentrations of IMI and 6- 
CINA in a concentration range from 0 to 50μgm L  1 (0, 0.5, 1,
2.5, 5, 10, 25 and 50 μg mL-1) and used as spiked samples for the 
preparation of calibration curves. Respectively, two quality control 
samples were included in each analysis batch, in levels of 1 and 
10 μg mL-1 (for both IMI and 6-ClNA).

2.8. Hair specim en treatm ent

2.8.1. D econtam ination o f  hair
For the removal of the external contaminants a procedure used 

in previous studies (Maravgakis et al., 2012; Tsatsakis et al., 2010) 
slightly modified was used. Briefly, hair specimens were washed 
once in 5 mL of water (for 10 min) and twice in 5 mL of methanol 
(for 1 min) at room temperature. Washed hair specimens were 
dried in the oven. The methanol wash was tested for IMI and 6- 
C1NA to confirm that external contamination was eliminated. Sub
sequently, an amount of 50 mg of hair was cut in 2 -3  mm pieces, 
weighed and finally transferred in a glass test-tube with screw- 
top. Ten microlitre of ethirimol were added (10 μg mL-1) as inter
nal standard.

2.8.2. Isolation o f  analytes fro m  ha ir specim ens
Hair was incubated with 2 mL of methanol at room temperature 

in an ultrasonic bath for 3 h. The temperature of the bath during 
the ultrasonic extraction did not exceed 40 °C. The methanol ex
tract was filtered through 0.2 μπι membrane filter (econofilter, 
Agilent Technology) to a glass test-tube. The same procedure was 
repeated once more and finally the total 4  mL of methanol were 
evaporated to dryness under a gentle nitrogen stream at room 
temperature. The residue was dissolved in 100 μ ί of methanol 
and 10 μ ί were injected to LC-MS (Fig. 2A).

2.9. Urine specim en treatm ent

To 0.5 mL of urine, 10 μ ί of ethirimol solution (10 μg mL 1 in 
methanol) were added. The specimen was further diluted with
1.5 mL of water (HPLC grade) and 2 mL of dichloromethane were 
added. The mixture was shaken mechanically for 10 min and after 
centrifuging it in 4000 rpm for 5 min, the organic layer was col
lected. The aquatic phase was acidified with 10 μ ί of HCl 6M  
and then 2 mL of dichloromethane were added again. The extrac
tion procedure was repeated once more. Both organic layers (total 
4  mL) were mixed and evaporated to dryness under a gentle nitro
gen stream, at 25 °C. The residue was reconstituted in 100 μ ί of 
methanol and 10 μ ί were injected to LC-MS (Fig. 2B).

3. Statistical analysis

Concentrations of IMI and 6-ClNA were expressed in the form of 
mean (istandard deviation-SD) for animal experiments and in the 
form of median (minimum-maximum values) for the human spec
imens. Mann-Whitney tests were applied for two groups’ compar
isons. Two-way analysis of variance (2-way ANOVA) was applied to 
examine the effect of dosage (high-low) and time of exposure (2nd, 
4th and 6th months). Scatter plots figure the estimated (model) 
mean IMI and 6-ClNA concentrations per time (months) and dos
age. IBM SPSS Statistics 20.0 was used for analysis.

4. Results

4. Ί. M ethod developm ent and optim ization

The developed methods for IMI and 6-CINA quantification in 
biological specimens (hair, urine) are comprised of two main steps, 
in particular analytes extraction from the biological sample and 
subsequent instrumental analysis of the extract. During methods 
development the conditions and parameters of these two steps 
were optimized for the most efficient analytes extraction, detec
tion and quantification.

(A)
50 mg hair sample

Decontamination step

i+ 10 μΐ ethirimol 10 Mg/ml (IS) 
+ 2 ml methanol

Ultrasonic bath for 3h ;

collect methanol

pass through 
0.25 mm filters

Evaporate to dryness 
(under N2, 25°C)

reconstitute in 
100 μΐ methanol

LC-MS j

(B)
0.5 ml urine

+ 10 μΐ ethirimol 10 Mg/ml (IS) 
+ 1.5 ml water

+ 2 ml dichloromethane ■“

! Mechanical shaking 
| for 10 min

collect organic layer

Evaporate to dryness 
(under N2, 25°C)

reconstitute in 
100 μΐ methanol

LC-MS J
Fig. 2. Flow charts of the experimental procedures followed for IMI and 6-ClNA extraction from hair (A) and urine (B) samples.
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4.1.1. Optimization o f  analytes extraction from  the hair o r  urine 
specim ens

For the IMI and 6-CINA extraction from hair methanol, hexane 
and acetonitrile were tried and methanol proved to be the best 
extraction solvent with >81% recovery of both analytes from spiked 
hair samples. With acetonitrile also both compounds were extracted 
but with substantially lower, unacceptable recovery: 55% for IMI and 
only 34% for 6-CINA. In case of hexane the extraction of 6-CINA was 
not succeed while the recovery of IMI was 65% (Table 1).

After extraction solvent selection the sonication time was opti
mized. Spiked hair samples of 50 mg with analytes concentrations 
0 .1 -16  ng mg-1 were sonicated in methanol for 3 h. The methanol 
was collected, filtered, concentrated to 100 μ ί and analyzed, while 
another aliquot of 2 mL of methanol were added in the same sam
ples and the same procedure was followed until the measured lev
els of both analytes were below LOD. Results indicated that in 6 h 
of ultrasonic extraction the achieved recovery was greater than 
94% for IMI and 100% for 6-CINA (Table 1).

Dichloromethane was selected as the appropriate extraction 
solvent based on the experimental results for the extraction of 
IMI and 6-CINA from urine samples. The acidifying process was 
found necessary for the extraction of 6-CINA, since this compound 
is highly polar (Proenca et al., 2005). Various acidifying agents 
were used, including formic acid (0.1% in water), HC1 10 M, HC1 
6 M and acetic acid. Amongst them the aliquot of 10 μ ί HC1 6 M 
revealed the best extraction recoveries for 6-CINA without interfer
ing the levels of IMI.

4.1.2. Chrom atographic param eters, m obile p h ase  optim ization
Parameters of the liquid chromatography-mass spectrometry

were examined. Tests among different mobile phases were per
formed in order to achieve the better results. Water (A) and aceto
nitrile (B) did not provide elution of 6-chloronicotinic acid. Formic 
acid 0.1% (A) and acetonitrile (B) achived elution of both analytes 
but there was lack of separation. Finally, formic acid 0.1% (A) and 
methanol (B) achieved both the elution and the separation of the 
analytes (retention time 11.13 for imidacloprid and 12.46 for 
6-CINA). In Fig. 3, there are presented chromatograms of a 
1000 ng mL-1 standard solution of both IMI and 6-CINA (A), a blank 
hair sample (B) and a hair specimen of an exposed rabbit (high dose 
group). Also, in the same figure there are given the mass spectra of 
each analyte including the internal standard. Finally, an electron 
spray ionization (ESI) source (positive and negative ionization) 
was also tested, but the ionization of 6-CINA could not be achieved.

4.2. M ethod validation

The developed method was validated according to procedures 
and guidelines described elsewhere (USFDA, 1998; Tsakalof et al.,

Table 1
Imidacloprid and 6-chloronicotinic acid recovery effects of extraction solvent and 
sonication duration time on hair matrix.

Imidacloprid 6-Chloronicotinic acid
Solvent Recovery ± SD Recovery ± SD

Extraction so/vent test
Methanol 97.13±15.21 91.42 ±10.18
Hexane 55.12 ± 14.04 34.28 ± 20.40
Acetonitrile 65.07 ± 5.37 0.00

Hours Recovery Recovery

Sonication time test
3 78.1 100.0
3 + 3 78.1 + 16.0 100.0 + 0.0
3 + 3 + 3 78.1 + 16.0 + 4.1 100.0 + 0.0 + 0.0
3 +3 + 3 + 3 78.1 + 16.0 + 4.1 + 1.1 100.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0
3 + 3 + 3 + 3 + 3 78.1 + 16.0 + 4.1 + 1.1+0.8 100.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0 + 0.0

2003) in terms of efficiency of analytes extraction from biological 
samples (method recovery), linearity of instrument response, 
LOD and LOQ of the method, accuracy and precision of the method.

4.2.1. Efficiency o f  the analytes extraction m ethods (recovery)
For the evaluation of the method recovery, decontaminated 

blank hair samples (50 mg) were spiked (three replicates) with 
the target compounds prior to ultrasonic bath extraction, in the 
same way as the spiked samples, and the aforementioned proce
dure (Section 2.8.2) was followed. This was performed at three dif
ferent concentration levels (0.1, 1 and 16ngm g '). The recovery 
was determined as the ratio of the analyte peak of the treated 
spiked sample to the peak area of corresponding methanol stan
dard. The recovery was ranged from 81.92% to 112.34% for the con
centration levels mentioned before with mean recovery 97.13% for 
IMI and from 81.24% to 101.60% with mean recovery 91.42% for 6- 
C1NA, respectively (Table 2).

Similarly, blank rabbit urine samples were used for the valida
tion of the urine extraction method. Spiked urine samples were 
treated in the same way as described above (Section 2.9). The 
recovery was estimated by three replicates of three spiked samples 
(0.5, 5, and 50 μg mL-1 ) and ranged from 82.91% to 109.31% with 
mean recovery 96.11% for IMI and from 97.04% to 109.84% with 
mean recovery 103.44% for 6-CINA, respectively (Table 2).

4.2.2. Linearity
Internal standard method was used for analytes quantification. 

The instrument response was linear in the investigated concentra
tions 0, 0.05, 0.1, 0.25, 0.5, 1 and 10μgm L 1 with r2 > 0.99. For 
analytes quantification corresponding matrix calibrators were 
used. Our results also indicated a good linearity in the concentra
tions range between 0.1 and 16ngm g 1 (for hair) and between 
0.5 and 50 μg mL-1 (for urine). The hair spiked sample curve was 
linear, r2 = 0.992 for IMI and r 2 = 0.991 for 6-CINA. Also, the urine 
spiked sample curve was linear, r2 = 0.996 and r2 = 0.993, respec
tively (Table 2).

4.2.3. Limit o f  quantitation and limit o f  detection
The limit of detection (LOD) of the method for each analyte was 

evaluated from the chromatograms of the lowest spiked sample 
(0.1 ng mg 1 for hair and 0.5 μg mL 1 for urine) of the calibration 
curves, by considering a response equivalent to three times the 
background noise for the selected quantification ions. Limit of 
quantification (LOQ) of the method was determined as the concen
tration of analyte at which the signal-to-noise ratio of the quanti
fication ion was at least 10. The LOD values for hair were calculated 
0.02 ng mg-1 for IMI and 0.01 ng mg-1 for 6-CINA, while the LOQ 
values were estimated 0.06 and 0.04 ng mg-1, respectively. The 
corresponding LOD values for urine were calculated 0.002 μg mL 1 
for IMI and 0.008 μg mL 1 for 6-CINA LOQ values for urine were 
calculated 0.006 and 0.020 pgmL-1, respectively (Table 2).

4.2.4. M ethod precision  and accuracy
The precision of the method was measured as % relative stan

dard deviation (%RSD) of instrument response for replicate mea
surements of spiked samples. Inter-days precision of the method 
was evaluated by a triplicate assay for three different days of hair 
spiked samples in concentrations of 0.1, 1 and 16 ngmg 1 and of 
urine spiked samples in concentrations of 0.5, 5 and 50 μgmL_1, 
respectively. For hair precision was ranged from 2.33% to 12.43% 
for IMI and 2.72% to 8.38% for 6-CINA (<15%). Corresponding val
ues for urine method were ranged from 2.64% to 11.42% for IMI 
and 1.35% to 8.54% for 6-CINA (<15%). Accuracy was determined 
for three concentration levels of spiked hair 0 .1 ,1  and 16 ng mg-1 
and for three concentration levels of spiked urine 0.5, 5 and 
50 μg mL-1. Accuracy of the hair method was higher than 98.71%
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Fig. 3. Chromatograms of (A) standard solution at the concentration of lOOOngmL \ (B) blank rabbit hair sample and (C) IHD group rabbit’s hair sample. Also, mass 
spectrums of (D) IMI, (E) 6-CINA and (F) ethirimol.

Table 2
Developed LC-APCI-MS method’s analytical and performance parameters for analytes quantification in hair and urine samples: analytical parameters-retention time m/z 
fragments (underlined the m/z used for quantification); performance parameters-linearity (r2), a and b factors, % mean error of linear regression for spiked calibration curves, LOD 
and LOQ values and recovery.

Analyte Imidacloprid 6-chloronicotinic acid

Sample 
Rt (min) 
m/z
Calibration curve

Hair
11.13
256.00. 211.98, 288.00

Urine Hair
12.46
157.95, 190.00. 96.00

Urine

r2 0.992 0.996 0.991 0.993
a 0.0002 0.1644 0.0002 0.0609
b 0.0936 0.0632 -0 .0427 -0.0311
% Error -2 .5 0 -4 .21 0.18 -6 .5 3

LOD 0.02a 0.002b 0.01a 0.008b
LOQ 0.06a 0.006b 0.04a 0.020b
% Recovery (±SD) 97.13 ±15.21 (n = 9) 96.11 ± 13.20 (n = 9) 91.42 ±10.18(11 = 9) 103.44 ±6.40  (n = 9)

Rt: retention time, r2: linearity, % error: linear regression mean error %, LOD: limit of detection, LOQ: limit of quantitation, SD: standard deviation. 
a ng mg-1. 
b MgmL-1.
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for IMI and 100.25% for 6-ClNA. Respectively, accuracy of the urine 
method was evaluated higher than 98.93% for IMI and 97.82% for 
6-ClNA (Table 3).

4.3. Levels o f  im idacloprid and 6-chloronicotinic acid  in rabb it hair  
specim en

Methanolic standard solutions of IMI and 6-ClNA (at concentra
tions levels as described in Section 2.6) and spiked solutions (at 
concentrations as described in Section 2.7) were included in every 
batch of samples analyzed. Quality control samples were used to 
monitor any possible change to analytical parameters.

The detected levels of IMI and 6-ClNA in rabbit hair are shown 
in Table 4. The mean concentration of IMI in rabbit hair specimens 
for control group was 1.61,1.09, 0.62 and 0.63 ng mg-1, for 0, 2, 4  
and 6 months of exposure, respectively. The corresponding values 
for ILD group were 0.99, 14.40, 22.33 and 41.91 ngmg \ while 
for IHD group were 0.25, 33.41, 58.87 and 56.62 ngmg-1 . 6-ClNA 
was not detected in control’s group rabbit hair. The mean concen
tration of 6-ClNA for ILD group was 0, 0.13, 0.13 and 0.21 ng mg 1 
for 0, 2, 4  and 6 months of exposure respectively. The correspond
ing values for IHD group were 0, 0.41, 2.23 and 2.88 ng mg-1.

4.4. Levels o f  im idacloprid and 6-chloronicotinic acid  in rabb it urine 
specim en

The detected levels of IMI and 6-ClNA in rabbit urine are also 
shown in Table 4. IMI and 6-ClNA, were not detected in urine spec
imens of control group. The mean concentration of IMI for ILD 
group was 0, 80.13, 125.02 and 26.90 Mg mL-1 for 0, 2, 4  and 
6 months of exposure respectively. For IHD group, the correspond
ing values were 0, 217.01, 343.17 and 193.30 μgmL-1. The mean 
concentrations of 6-ClNA for ILD group were 0, 0.99, 1.29 and 
0.55 μg mL ’ . For IHD group, the corresponding mean concentra
tions were 0 ,1 .94 , 4.25 and 1.12 MgmL-1.

4.5. Levels o f  im idacloprid and 6-chloronicotinic acid  in hum an hair  
specim en

For rural residents group (n = 32) found IMI concentrations in 
hair ranged from below LOD to 0.27 ng mg 1 with median concen
tration 0.03 ng mg-1. For the calculation of the median concentra
tion of IMI all negative samples (<LOD) were set as LOD/2. The 
percentage of positive hair samples in the group of rural residents 
was calculated to be 65.6% (21 positive samples out of 32). On the 
contrary for all urban residents IMI hair concentrations were <LOD.

5. Discussion

As mentioned earlier, the purpose of this study was to develop 
analytical methods for the simultaneous detection and quantifica
tion of IMI and 6-ClNA in hair and urine specimens. The methods

developed for hair and urine analysis share the common instru
mental approach but differ in analytes isolation procedures. The 
implemented validation of the methods demonstrates their low 
LOD, LOQ and high accuracy and precision (Table 3) and thus these 
methods can be applied for the evaluation of acute (urine analysis) 
or chronic (hair analysis) exposure of human or animals to IMI and 
correlate the exposure with possible adverse health effects. To the 
best of our knowledge these are the first LC-MS based method for 
simultaneous quantification of IMI and 6-CINA in urine and hair 
specimens (see Fig. 4).

The developed methods were applied for biomonitoring of ani
mal (rabbit) exposure to IMI under controlled sub-acute dosing. 
IMI was not detected in urine of control animals while low back
ground concentrations were found in their hair (Table 4). On the 
contrary, substantially higher concentrations were found in the 
specimens of exposed animals and concentrations found for the 
first four months of exposure are proportional to the total amount 
of insecticide ingested (Table 4). This testifies for the bioaccumula
tion of IMI in the animal body. Interestingly, the concentrations 
found on the 6th month of exposure in urine and hair (IHD group) 
were reduced and not proportional to the total amount of IMI in
gested. Probably IMI or its metabolites induce detoxification mech
anisms which accelerate IMI metabolism and/or excretion. 
Actually, the induction of cytochrome P450 activity in liver by 
IMI was mentioned in previous publications (Schulz-Jander et al., 
2002; Dick et al., 2005). Cytochrome P450 iso-enzymes are main 
IMI metabolizing enzymes (Schulz-Jander and Casida, 2002; Pro- 
enca et al., 2005).

Statistically significant differences were found in IMI levels 
measured in ILD and IHD groups’ hair (p < 0.001) over time. The 
fact that control group and animals in 0 weeks of exposure hair 
showed measurable levels of IMI before the begging of the animal 
treatment is may be attributed to dietary or environmental expo
sure of the rabbits before their acclimation in the Medical School’s 
test animal facilities (see Section 2.1). Also, significant differences 
in IMI (p = 0.008) and 6-ClNA [p  = 0.032) levels were found in urine 
specimens of ILD and IHD groups over time.

6-CINA was found in lower concentrations in comparison with 
that of IMI found in exposed animals (Table 4). It is not surprising 
because 6-CINA is only one of a number of IMI metabolites de
scribed (Fig. 1). 6-CINA was not detected in the urine or hair of 
the control animals.

It should be underlined that in our study we monitored the ani
mals’ exposure to IMI, while in the previous available studies the 
health effect of exposure was investigated. Thus the effect of 
chronic exposure to IMI has already been studied in rats (Eiben 
and Rinke, 1989), rabbits (Pauluhn, 1988; Flucke, 1990) and dogs 
(Allen et al., 1989). Eiben and Rinke (1989) fed male and female 
rats with IMI and noted reductions in body weight gain, liver dam
age and reduced blood clotting function. Liver damage disappeared 
after exposure ended, but abnormalities in the blood were not en
tirely reversible. Pauluhn (1988) applied a paste containing IMI to

Table 3
Developed LC-APCI-MS method’s inter-day precision and accuracy.

Sample Concentration3 Imidacloprid 6-Chloronicotinic acid

Precision13 Accuracy (%) Precision13 Accuracy (%)

Hair 0.3 2.33 98.71 2.72 107.48
Ί 4.34 99.89 5.77 100.25
16 12.43 104.23 8.38 128.94

Urine 0.5 2.64 99.64 1.35 99.30
5 4.21 98.93 8.54 97.82
50 11.42 105.22 3.85 102.56

a ng mg 1 for hair and μg mL 1 for urine. 
b Inter-days precision (% RSD).
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Table 4
Mean concentrations of IMI and 6-ClNA in rabbit hair (ng mg-1) and urine (μ£ mg-1) per treatment group (control, low dose, high dose).

Analyte

Mean concentration (±SD) in rabbit hair (ng mg 1) and urine (pgmL 1) samples

Imidacloprid (IMI) 6-Chloronicotinic acid (6-CINA)

Administration period (months) 0 2 4 6 0 2 4 6

Rabbit hair
Control group (±SD) 1.61 1.09 0.62 0.63 <LOD <LOD <LOD <LOD

(-0 .66) { -0 2 4 ) ( - 0 2 1 ) (-0 .13)
Low dose group (ILD) (±SD) 0.99 14.4 2233 41.91 <LOD 0.13 0.14 0.21

(—0.41) (-1 .1 ) (-0 3 6 ) (—11.11) (-0 .17 ) (-0 .18) (-0 .12 )
High dose group (IHD) (±SD) 0.26 33.41 58.87 56.62 <LOD 0.41 2.23 2.88

( - 0 3 4 )  (-0 .4 ) (-13 .82) (—J0.09) (-0 .41) (-2 .73 ) (-3 .66)
F(6,12) = 12.52, p < 0.001 F(6,12) = 0.68, p = 0.571

Rabbit urine
Control group (±SD) <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD <LOD
Low dose group (ILD) (±SD) <LOD 80.13 125.02 26.9 <LOD 0.99 1.29 0.55

(-3 9 ) (-1 0 0 2 6 ) ( -2 1 2 9 ) (-0 .01 ) (-0 .04) (-0 .04)
High dose group (IHD) (±SD) <LOD 217.01 343.17 193.3 <LOD 1.94 4.25 1.12

(-56 .75) (-98.53) (—19.47) (-1 .81 ) ( - 1 2 ) (-0 .68)
F(6,12) = 15.03, p = 0.008 F(6,12) = 3.60, p  = 0.032

LOD: limit of detection, SD: standard deviation, F ,p : statistical parameters. 
F is the value of F distribution used in ANOVA. 
p  is the probability o f the statistical test.

* -£
| 2 2  -g 
s 2

I f

>£■o
g ■£ u n
O _D.y λ
I |  2 fc

v liO

--------1----------------------1----------------------Γ
2 4 6

Exposure (months)

(A)
Exposure (monhts)

(B)
Fig. 4. Estimated mean IMI (A) and 6-CINA (B) levels (ng mg Ί) in rabbit hair per treatment group.

the shaved flanks and backs of rabbits, exposing them for 6  h a day 
for 15 d. Rabbits showed no effects from the treatment. Allen and 
co-researchers fed IMI to beagles for 1 year. Researchers noted re
duced food intake in the highest dose group. Females in this group 
exhibited increased plasma cholesterol concentrations at 13 and
26 weeks. Both males and females in this group exhibited in
creased cytochrome P450 activity in the liver and increases in liver 
weights at the end of the study. No adverse effects were observed 
at the two lowest doses (Allen et al., 1989).

Concerning the results of the study, measurable levels of IMI 
were found only in rural residents’ hair specimens. No significant 
differences were noticed examining the rural residents’ detected 
levels by group of age or by sex (Table 5). The detection frequency 
of IMI in rural resident’s hair specimen was high (65.6%). This could 
be attributed to the different lifestyle of each population group, dif
ferences between the residential parameters and of course the 
higher involvement of the rural residents in agricultural activities 
(Tsatsakis et al., 2008c). Rural residents are participating in spray
ings and other agricultural processes, while urban residents not 
only do not involved in similar processes, but also their residence 
is far from fields and greenhouses. To our knowledge, no data

Table 5
Estimated median concentrations (ng mg-1) of IMI in hair samples of rural residents 
by group of age (p = 0.984) and sex (p = 0.981) did not show significant differences.

N Imidacloprid (ng mg *) 

Median Min Max

p Value

Group o f  age
<50 16 0.03 <LOD 0.27 0.984
>50 16 0.03 <LOD 0.17

Sex
Male 7 0.04 <LOD 0.27 0.981
Female 25 0.02 <LOD 0.07

Total
32 0.03 <LOD 0.27

derived from the existing literature on human exposure to IMI. 
There is only a limited number of information comes from examin
ing poisoning and suicide attempts (Wu et al., 2001; Tamura et a l, 
2002; Huang et al., 2006; David et al., 2007; Shadnia and 
Moghaddam, 2008). No studies are published involving human 
subjects chronically exposed to IMI.
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6. Conclusion

The sensitive, precise and accurate LC-MS based method has 
been developed for the simultaneously quantification of IMI and 
6-CINA in hair and urine specimens. The method was applied 
and tested in the study of animal chronic sub-acute long term 
exposure. This study demonstrates the dose dependent accumula
tion of IMI in animal hair and indicates the possible induction of 
detoxification mechanisms after 4  months of exposure.

After testing on animal models the method was applied for pilot 
biomonitoring of Cretan urban and rural population. It was found 
that rural but not urban population is slightly exposed to IMI with 
21 positive samples (65.6% of total rural samples) and found med
ian concentration 0.03 ng mg-1. Maximum found concentration 
was 0.27 ng mg-1. To the best of our knowledge this is the first de
scribed method for IMI quantification in hair and first application 
of this method for bio-monitoring of population exposure to IMI. 
IMI is nowadays one of the most used pesticides worldwide and 
biomonitoring of population exposure is important for the protec
tion of public health.
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