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Περίληψη 
 

Η παρούσα διδακτορική διατριβή αποσκοπεί στην εκτίμηση της χρόνιας υπό-

τοξικής έκθεσης πειραματόζωων στα οργανοφωσφορικά φυτοφάρμακα Diazinon {O,O-

diethyl-O-[4-methyl-6-propan-2-yl)]pyrimidin-2-yl phosphorothioate} και Chlorpyrifos-

ethyl {O,O-diethyl-O-[3,5,6-trichloro-pyridin-2-yl]phosphorothioate} μέσω του 

προσδιορισμού των επιπέδων των μη ειδικών μεταβολιτών τους στην τρίχα. 

Διερευνήθηκε η σχέση του επιπέδου των δόσεων και της  διάρκειας της έκθεσης με την 

συσσώρευση των μη ειδικών μεταβολιτών  DEP και DETP στην τρίχα και αξιολογήθηκε ο 

ρόλος τους ως βίο-δεικτών (biomarkers) της χρόνιας και παρελθοντικής έκθεσης. 

Μετρήθηκαν τα επίπεδα των Diazinon, Chlorpyrifos-ethyl και Propoxur σε καρδιακούς 

ιστούς εκτεθειμένων κουνελιών και διερευνήθηκε η καρδιοτοξική τους δράση. Τέλος, 

εκτιμήθηκε η επίδραση τους  στο φορτίο του οξειδωτικού στρες στο μυοκαρδιακό ιστό 

και η ικανότητα πρόκλησης οξειδωτικών βλαβών στο DNA των μυοκυττάρων. Η 

διδακτορική διατριβή περιλαμβάνει  πέντε ενότητες.  

Η πρώτη ενότητα αναφέρεται στον σχεδιασμό του ερευνητικού πρωτοκόλλου της 

μελέτης έκθεσης στα Diazinon και Chlorpyrifos-ethyl. Για τη διεξαγωγή του πειράματος 

επιλέχτηκαν δώδεκα κουνέλια τα οποία οργανώθηκαν σε τέσσερις ομάδες (treatment 

groups) των τριών ζώων. Η διάρκεια έκθεσης στο Diazinon ήταν τέσσερις μήνες και στο 

Chlorpyrifos-ethyl τρεις μήνες. Επιλέχτηκαν χαμηλές δόσεις με σκοπό να προσομοιαστεί 

η διαδικασία με την χρόνια υπότοξική έκθεση επαγγελματικού και γενικού πληθυσμού. 
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Οι δόσεις του Diazinon διαμορφώθηκαν στα 3.0 mg/day/kg και 6.0 mg/day/kg και 

χορηγήθηκε μια σταθερή δόση του οργανοφωσφορικού φυτοφαρμάκου Clorpyrifos –

ethyl (18.0 mg /day /kg). 

Η δεύτερη ενότητα περιλαμβάνει τη διαδικασία συλλογής και επεξεργασίας των 

υπό ανάλυση δειγμάτων τρίχας. Κατά τη διάρκεια της in vivo πειραματικής διαδικασίας, 

συλλέχτηκαν δείγματα τριχών από τα πειραματόζωα στα οποία μετρήθηκαν τα επίπεδα 

των μεταβολιτών των χορηγούμενων φυτοφαρμάκων με σκοπό την εκτίμηση της 

χρόνιας συσσωρευτικής έκθεσης. Δείγματα συλλέχτηκαν στο τέλος κάθε μήνα καθ’ όλη 

τη διάρκεια του πειράματος. Στις ομάδες που εκτέθηκαν στο Diazinon συλλέχτηκαν 

επίσης δείγματα επτά μήνες μετά το πέρας της τελευταίας δόσης.  

Στην επόμενη ενότητα, διερευνώνται οι συνθήκες ποιοτικού και ποσοτικού 

προσδιορισμού των μη ειδικών (non-specific) μεταβολιτών των εντομοκτόνων Diazinon 

και Chlorpyrifos-ethyl στο στέλεχος της τρίχας. Συγκεκριμένα, μετρήθηκαν τα επίπεδα 

των diethyl-thiophosphate (DETP) και diethyl-lphosphate (DEP), στο σύνολο των 

πειραματόζωων, ανά μήνα έκθεσης, με αναλυτικές τεχνικές όπως η αέρια 

χρωματογραφία σε συνδυασμό με φασματομετρία μάζας (Gas Chromatography-Μass 

Spectrometry) μετά από στερεά–υγρή επεξεργασία (solid-liquid extraction) των 

δειγμάτων. 

Κατά την εκχύλιση των μεταβολιτών από την τρίχα διερευνήθηκαν παράμετροι 

όπως ο χρόνος εκχύλισης των αναλυτών από την ομογενοποιημένη τρίχα στους 

υπερήχους (sonication), η θερμοκρασία και ο βέλτιστος διαλύτης εκχύλισης συναρτήσει 

της πολικότητας των αναλυτών DEP και DETP. Οι ανακτήσεις κυμάνθηκαν στο 85% και 

στο 108% για το DEP και DETP αντίστοιχα.  
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Για την ανάλυση απαιτήθηκε  παραγωγοποίηση (derivatization) των αναλυτών με 

2,3,4,5,6 πεντα-φθορο-βενζυλο-βρωμίδιο και διερευνήθηκαν οι βέλτιστες συνθήκες 

αυτής. Το όριο ποσοτικοποίησης της ανάλυσης (LOQ) υπολογίστηκε στα 15 pg/mg για το 

DEP και στα 37 pg/mg για το DETP. Οι χρόνοι κατακράτησης (Rt) των προς ανάλυση 

μεταβολιτών DEP και DETP ήταν 18.66 min και 22.08 min αντίστοιχα. 

Η επόμενη ενότητα αναφέρεται στα αποτελέσματα της ανάλυσης τριχών των 

πειραματόζωων που εκτέθηκαν στα οργανοφωσφορικά φυτοφάρμακα Diazinon και 

Chlorpyrifos-ethyl. Η ανάλυση των τριχών που συλλέχτηκαν από τα group των 

πειραματόζωων έδειξε ότι τα προϊόντα μεταβολισμού των Diazinon και Chlorpyrifos-

ethyl ανιχνεύονται στο συγκεκριμένο βιολογικό υλικό. Αποδεικνύεται ότι η τρίχα μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί σαν αξιόπιστο βιολογικό υπόστρωμα για την εκτίμηση της 

επιβάρυνσης σε φυτοφάρμακα. Η ανίχνευση επιπέδων των DEP και DETP επτά μήνες 

μετά την τελευταία χορήγηση δόσης καθιστά την ανάλυση τρίχας χρήσιμο εργαλείο για 

την εκτίμηση της παρελθοντικής έκθεσης μέσω της μέτρησης των επιπέδων των 

συσσωρευμένων μεταβολιτών. Η πειραματική μελέτη έδειξε ακόμα ότι το επίπεδο της 

δόσης του φυτοφαρμάκου επηρεάζει τα ανιχνευόμενα επίπεδα των μεταβολιτών. Στην 

περίπτωση του DEP η σχέση ήταν στατιστικά σημαντική (p=0.047) ενώ για το DETP 

υπήρχε σχετική τάση (p=0.095). Διαπιστώθηκε ότι το DETP ανιχνεύεται στην τρίχα σε 

μεγαλύτερο βαθμό σε σχέση με το DEP γεγονός που αποδίδεται στο μοτίβο του 

μεταβολισμού των μητρικών ουσιών αλλά και στις διαφορές στη λιποφιλικότητα και στη 

βασικότητα μεταξύ των μεταβολιτών που επηρεάζουν τον βαθμό ενσωμάτωσης στη 

τρίχα.  
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Στην τελευταία ενόητητα παρουσιάζονται τα αποτελέσματα μελέτης που είχε 

σκοπό να εκτιμήσει την επίδραση των Diazinon, Chlorpyrifos-ethyl και Propoxur στην 

καρδιακή λειτουργία μετά από μακροχρόνια έκθεση σε υποτοξικές δόσεις. 

Μελετήθηκαν οι ιστολογικές αλλοιώσεις του μυοκαρδίου, οι παράμετροι του 

οξειδωτικού στρες και οι τροποποιήσεις στο DNA του καρδιακού ιστού. Στο πειραματικό 

πρωτόκολλο, τα πειραματόζωα χωριστήκαν σε ομάδες των δύο μελών και 

σχηματίστηκαν τέσσερα group. Στο πρώτο χορηγήθηκαν δύο δόσεις του 

οργανοφωσφορικού εστέρα Diazinon, οι οποίες ήταν 2.6 και 5.2 mg/kg/day. Στο δεύτερο 

group χορηγήθηκαν δύο δόσεις του οργανοφωσφορικού εστέρα Chlorpyrifos-ethyl οι 

οποίες ήταν 8.7 και 18 mg/ kg/ day. Το τρίτο group εκτέθηκε στο καρβαμιδικό 

φυτοφάρμακο Propoxur σε δόσεις  8.8 και 17.5  mg/kg/day. Ο σχεδιασμός του in vivo 

πειραματικού σχήματος περιελάμβανε δύο περιόδους χορήγησης των φυτοφαρμάκων 

διάρκειας 90 και 30 ημερών ανάμεσα στις οποίες μεσολάβησαν επτά μήνες  κατά τους 

οποίους δεν χορηγήθηκαν ουσίες στα πειραματόζωα. Μετά τη θανάτωση των ζώων, 

συλλέχτηκαν  καρδιακοί ιστοί και ολικό αίμα.  

Η μελέτη ανέδειξε την καρδιοτοξική επίδραση των υπό μελέτη φυτοφαρμάκων. 

Παρατηρήθηκε τάση για αύξηση του καρδιακού ρυθμού, εξασθένηση της συστολικής 

και διαστολικής λειτουργίας καθώς και μείωση της μάζας του μυοκαρδίου. Στα ιστό-

παθολογικά ευρήματα περιλαμβάνονταν επιπτώσεις όπως η ίνωση και η αιμορραγική 

διήθηση. Η αξιολόγηση δεικτών όπως η ενεργότητα της τελομεράσης, η συνολική 

αντιοξειδωτική ικανότητα, η ενεργότητα της καταλάσης και τα επίπεδα των TBARS 

κατέδειξε ότι όλα τα παρασιτοκτόνα που μελετήθηκαν προκαλούν οξειδωτικό στρες στο 
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κυτταρικό περιβάλλον ενώ ταυτόχρονα επιφέρουν οξειδωτικές αλλοιώσεις στο DNA των 

εκτεθειμένων κουνελιών. 
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Abstract 
 

The purpose of the present PhD dissertation was the in vivo assessment of long 

term exposure to sub-acute doses of organophosphate pesticides Diazinon {O,O-diethyl-

O-(2-isopropyl-4methyl-6-pyrimidinyl)} and Chlorpyrifos-ethyl {O,O-diethyl-O-3,5,6-

trichloro-2-pyridylphosphorothioate} in terms of determination of the levels of their 

metabolites in hair. The influence of dose and exposure duration of each pesticide on the 

concentrations of the non specific metabolites DEP and DETP in hair was also 

investigated. Also, their role as appropriate biomarkers for the assessment of chronic and 

past exposure was evaluated. Determination of Diazinon, Chlorpyrifos-ethyl and 

Propoxur residues in rabbit heart tissue was conducted in order to investigate their 

cariotoxic effect. In addition, all pesticides were tested to evaluate their potential of 

inducing oxidative stress and oxidative modifications in the genomic DNA content of the 

cardiac tissues. The present PhD thesis is constisted of five sections. 

The first section consists of the in vivo study protocol of exposure to 

organophosphates Diazinon and Chlorpyrifos-ethyl in rabbits (N=12). Rabbits were 

divided into four treatment groups of three animals each and were treated with two sub-

acute doses of diazinon (3.0, 6.0 mg /kg /day) for four months and with a single dose of 

Chlorpyrifos-ethyl (18.0 mg /kg /day) for three months. Sample collection was performed 

monthly during the treatment period. Hair samples were also collected seven months 

after the last dose for diazinon treated animals. 

The second section describes the procedure of collection and processing of hair 

samples. During in vivo experimental project, samples of rabbit hair were collected for 

the measurement of the pesticides metabolites levels and the assessment of chronic 

accumulative exposure. Before the beginning of the dosage period, specific parts of the 

animals back were shaved. Sampling began a month after the first dose administration 

and samples were collected at the end of every month of the dosage period and seven 

months after the last in the case of Diazinon treated test animals. Also, urine, blood and 

faeces samples were abtained at the end of every month. 
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In the next part, the conditions of detection and quantitive analysis of the non 

specific dialkylphosphates metabolites of the organophosphate Diazinon and 

Chlorpyrifos-ethyl, in the hair shaft, are described. Specifically, the levels of 

diethylthiophosphate (DETP) and diethylphosphate (DEP) were estimated at the end of 

every month of the exposure period by the analytical procedures which included 

decontamination step, solid-liquid extraction, derivatization process and gas 

chromatography tandem mass spectrometry (GC-MS) analysis. During the extraction 

procedure the parameters of extraction duration, temperature and sonication duration 

were evaluated. The suitability of the exraction solvent was also investigated in regard to 

the polarity of the analytes DEP and DETP. For GC-MS analysis, a previously proposed 

method was employed. The procedure was shown to be linear over a wide range of 

concentrations. The obtained recoveries in rabbit hair were 85 % and 105% for DEP and 

DETP, respectively. Quantification limits were 15 pg / mg and 37 pg / mg for DEP and 

DETP respectively.  

In the third section, the results of analysis of the hair samples are discussed in 

detail. The mean levels of DEP and DETP in the hair samples of Diazinon treated animals 

range from 112 to 585 pg / mg and 295 to 988 pg / mg for low and high level dose 

respectively throughout the four months of exposure. The mean levels of DEP and DETP, 

obtained from the Cholorpyrifos-ethyl treated animals, ranged from 138 to 1070 pg / mg 

and 554 to 886 pg / mg respectively during the three months of exposure. Also, the 

analysis of hair samples seven months after the last Diazinon administration showed that 

the mean levels of DEP and DETP are within the range of values recorded for the 1-

month-exposed sample. 

 Results of hair analysis revealed correlation between Diazinon dosage and 

detected concentrations of the non specific metabolites DEP and DETP. This seemed to 

be significant, certainly for DEP, while a tendency is observed for DETP. The 

quantification of diethyl phosphates also, manifests that increase of the duration of 

exposure to Chlorpyrifos-ethyl and Diazinon is associated with an increase of 

accumulation of DEP and DETP in hair samples. These data confirms the ability of hair 

analysis to assess the chronic exposure to low levels of organophosphates and the 

usefulness of the employed method of analysis for such purpose.The detected values of 
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diethyl phosphates several months after the last dose administration suggest that hair 

could be a valuable tool for the assessment of past exposure to pesticides. 

In the last part, the aim of the study was to assess the effects of long term and 

low-level exposure to these pesticides on the heart function, simulating the occupational 

exposure of the agricultural workers. Another eight rabbits were divided into four groups 

consisting of two animals each. The groups of rabbits were exposed to two different 

doses of Diazinon (2.6-5.2 mg/Kg /day), Chlorpyrifos-ethyl (8.7-18 mg/Kg/day) and 

Propoxur (8.8-17.5 mg/Kg/day). Several echocardiographic techniques were used for the 

assessment of myocardial size and performance. The main findings suggested the 

presence of impaired systolic and diastolic myocardial function, impaired cardiac index as 

well as reduced myocardial mass in the pesticide-treated animals compared to controls.  

Also, histopathologic analysis of cardiac muscle tissue was performed in order to identify 

possible alterations. The main findings were fibrosis and hemorrhagic infiltration. The 

levels of localized and systemic oxidative stress parameters like TBARS, protein carbonyls, 

catalase activity and TAC were also investigated. The data suggest that all tested 

pesticides induced oxidative stress.  At last, all the pesticides were tested for inducing 

oxidative DNA modifications and the results revealed that they caused significant DNA 

modifications.  
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Α. ΓΕΝΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

 

Α.1. Παρασιτοκτόνα 

 

Τα παρασιτοκτόνα φάρμακα αποτελούν σύμμαχο του ανθρώπου στην 

προσπάθεια για βελτίωση της γεωργικής παραγωγής και προστασία της δημόσιας 

υγείας. Ο όρος είναι διευρυμένος και περιλαμβάνει πληθώρα χημικών ενώσεων με 

μεγάλο φάσμα εφαρμογών αλλά κοινό στόχο. Αφορά χημικές ουσίες που καταπολεμούν 

το σύνολο των βλαπτικών για την γεωργία, την κτηνοτροφία και τη δημόσια υγεία 

οργανισμών που χαρακτηρίζονται ως παράσιτα και έχει πρόσφατα αντικατασταθεί από 

τον γενικότερο όρο ‘’φυτοπροστατευτικά προιόντα’’. Η Ευρωπαϊκή ένωση ορίζει  με 

κοινοτική οδηγία ως τέτοια τις δραστικές ουσίες και τα σκευάσματα που προορίζονται 

για τη προστασία των φυτών και των φυτικών προϊόντων από κάθε είδους επιζήμιου 

οργανισμού (Κοινοτική οδηγία 91/114). Ως τέτοιοι εννοούνται τα πάσης φύσεως 

παράσιτα όπως τα έντομα, τα ακάρεα, τα ζιζάνια, τα τρωκτικά και οι μύκητες, η δράση 

των οποίων καταπολεμάται από τα παρασιτοκτόνα φυτοφάρμακα.  

Η ταξινόμηση αυτών μπορεί να γίνει βάση τον οργανισμό-στόχο οπότε 

διακρίνονται κυρίως σε εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα, τρωκτικοκτόνα, ζιζανιοκτόνα και 

νηματοδοκτώνα (Environmental Protection Agency, EPA). Η διάκριση με γνώμονα την 

λειτουργική ομάδα οδηγεί στη σύσταση κατηγοριών όπως τα οργανοφωσφορικά 

(diazinon, chlorpyrifos, dichlorvos, parathion κ.α), τα καρβαμιδικά (propoxur, carbaryl, 

methomyl κ.α.), τα οργανοχλωριωμένα (endosulfan, heptachlor, toxaphen κ.α), τα 

πυρεθροειδή (cypermethrin, permethrynκ.α), τα νικοτινοειδή (imidachlorprid), τα 

ανόργανα εντομοκτόνα (PbHAsO4, NaF κ.α.) και τα νεώτερα  συνθετικά μυκητοκτόνα 

paldoxines. 

Υπολογίζεται ότι υπάρχουν πάνω από 1000 δραστικές ουσίες των παραπάνω 

κατηγοριών ενώ διατίθενται στην αγορά περίπου 30.000 διαφορετικά σκευάσματα με 

τις συνολικές πωλήσεις σε παγκόσμιο επίπεδο να ανέρχονται στα 39.4 δίς δολλάρια 

(Εnvironmemtal Protection Agency, EPA). Σε μεγαλύτερο ποσοστό (40%) 
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χρησιμοποιούνται τα ζιζανιοκτόνα και ακολουθούν τα εντομοκτόνα (17%). Η εφαρμογή 

και χρήση των παρασιτοκτόνων αναμένεται να αυξηθεί τα επόμενα χρόνια με τις 

πωλήσεις να ξεπερνάνε τα 50 δίς δολλάρια, βάσει εκτιμήσεων, το 2019 (Μarket Study 

Crop Protection UC 2805, 2012). 

  

Α.1.i. Χρησιμότητα-εφαρμογές παρασιτοκτόνων 

 

Η εντατική χρήση φυτοφαρμάκων στην αγροτική παραγωγική διαδικασία 

αποτελεί σημείο αναφοράς της αλλαγής που έχει συντελεστεί στον αγροτικό τομέα τις 

τελευταίες δεκαετίες. Μαζί με την ορθολογική χρήση των υδάτινων πόρων, την 

συστηματική αξιοποίηση των διαθέσιμων εδαφών και τη χρήση λιπασμάτων 

προηγμένης τεχνολογίας, η χρήση φυτοφαρμάκων χαρακτηρίζει τη νέα εποχή στις 

πρακτικές φυτικής παραγωγής. Συνεπακόλουθες είναι οι εντυπωσιακές οικονομικές και 

παραγωγικές επιδόσεις σε παγκόσμια κλίμακα. Το ετήσιο οικονομικό όφελος κρατών 

όπως των ΗΠΑ που έχει προσδιοριστεί στα $16 δις (Pimentel 1997) ενώ τα 

παραδείγματα της Δημοκρατίας της Ινδίας που από το 1950 μέχρι σήμερα 

τετραπλασίασε την παραγωγή σιτηρών και αντιμετώπισε τις ανάγκες σίτισης του 

πληθυσμού (Jha and Chand 1999) και των ΗΠΑ που έχουν επταπλασιάσει τον όγκο της 

σοδειάς σε εννιά είδη καλλιεργειών από το 1940 μέχρι σήμερα (Warren 1998) 

στοιχειοθετούν αυτή την τάση.  

Σημαντική είναι η συμβολή της χρήσης παρασιτοκτόνων  στη βελτίωση του 

βιοτικού επιπέδου του ανθρώπου. Σε χώρες που δεν διαθέτουν κατάλληλες κλιματικές 

συνθήκες η παραγωγή ωφέλιμων για την υγεία οπωροκηπευτικών δεν θα ήταν βιώσιμη 

[Petrusheva et al. 1975]. Επιπρόσθετα, η παραγωγή εσπεριδοειδών με αντιοξειδωτικές 

ιδιότητες που παρέχουν αντικαρκινική προστασία (μύρτιλλα κ.α.) αυξήθηκε με την 

εφαρμογή ζιζανιοκτόνων [Lewis and Ruud 2005]. Καθοριστική είναι η συμβολή των 

φυτοφαρμάκων στην προστασία των καλλιεργειών αλλά και των αποθηκευμένων  

προϊόντων από παθογόνους μύκητες που κάτω από κατάλληλες συνθήκες παράγουν 

εξαιρετικά τοξικές μυκοτοξίνες [Bruns 2003]. Εν γένει, η πρόσβαση σε ποικιλία 

ποιοτικών και φτηνών αγρό-κηπευτικών αποδίδεται κυρίως στη φυτοπροστασία που 
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παρέχουν τα φυτοφάρμακα [Giannessi 1999]. Η διαθεσιμότητα ασφαλούς και άφθονης 

θρεπτικής τροφής, οδήγησε στην αύξηση του προσδόκιμου ζωής σε παγκόσμια κλίμακα 

(European Food Information Council 2006). 

Η χρήση των φυτό-προστατευτικών δεν επικεντρώνεται αποκλειστικά στον 

έλεγχο των βλαπτικών για την γεωργική παραγωγή παραγόντων. Καταπολεμούν, επίσης 

τους οργανισμούς που απειλούν τον άνθρωπο στο αστικό, οικιακό ή εργασιακό 

περιβάλλον και προστατεύουν από την καταστρεπτική δράση των παρασίτων τις  

δημόσιες εγκαταστάσεις (σχολεία, νοσοκομεία), τους κοινόχρηστους αστικούς χώρους 

(πάρκα, γήπεδα) καθώς και τα οικιακά συγκροτήματα και κήπους [Robi Quackenbush et 

al. 2006].  Τέλος, συμβάλλουν στον έλεγχο λοιμωδών και θανατηφόρων νόσων που 

διαδίδονται στον ανθρώπινο πληθυσμό από τη δράση παρασίτων. Η ελονοσία,  για 

παράδειγμα, μια ασθένεια που μεταδίδεται στον άνθρωπο από το θηλυκό κουνούπι του 

γένους Anopheles (Center for Disease control 2009) και επιφέρει τον θάνατο σε 

περισσότερους από 5000 ανθρώπους ημερησίως (Ross 2005) καταπολεμάται με τη 

χρήση εντομοκτόνων (deltamethrin).  

Τα παρασιτοκτόνα διατίθενται στο εμπόριο σε πληθώρα μορφών, οπού η 

επιλογή της κατάλληλης,  έχει ως κριτήριο την αύξηση της αποτελεσματικότητας της 

δραστική ουσίας ανάλογα με την περίπτωση. Τα σκευάσματα περιλαμβάνουν κυρίως 

διαλύματα, γαλακτώματα, βρέξιμες σκόνες, υδατοδιαλυτούς κόκκους και 

συμπυκνωμένα αιωρήματα. Στην Ελλάδα τα τελευταία διαθέσιμα στοιχεία της Eurostat 

(2001) προσδιόρισαν τις πωλήσεις φυτοφαρμάκων στους 9000 τόνους δραστικής ουσίας 

ενώ κυκλοφορούν στο εμπόριο πάνω από 1680 σκευάσματα με 400 δραστικές ουσίες 

(Υπ. Αγρ. Αναπ. 2009). Στο διάγραμμα της Εικόνας 1 απεικονίζεται η κατανάλωση 

παρασιτοκτόνων (σε τόνους) σε χώρες τις Ευρωπαϊκής Ένωσης από στοιχεία της 

Eurostat. 
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Εικόνα 1. Πωλήσεις παρασιτοκτόνων (σε τόνους) 

 

 

A.1.ii. Κανονισμοί – Νομοθεσία  εναρμονισμένης  χρήσης  παρασιτοκτόνων 

 

Η Ευρωπαϊκή Ένωση τα τελευταία 30 χρόνια επιβάλλει κυρώσεις στη πώληση και 

χρήση παρασιτοκτόνων μετά από την όλο και αυξανόμενη συσσώρευση ενδείξεων 

βλαβερών επιπτώσεων στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Το 1986 απαγορεύτηκε η 

χρήση του οργανοχλωριωμένου εντομοκτόνου DDT στα κράτη μέλη και το 1991 με την 

κοινοτική οδηγία 79 / 117 / ΕΕC απαγορεύτηκε η διάθεση 20 παρασιτοκτόνων, όπως των 

Captofol, Dicofol, Dinoseb κ.α., αφού χαρακτηρίστηκαν ως επικίνδυνα ακόμα και αν 

τηρούνται τα μέτρα ασφάλειας και οι οδηγίες χρήσης. Το 1993 αξιολογήθηκαν πάνω 

από 1000 δραστικές ουσίες και εκδόθηκε η οδηγία 91/414 που επιβάλει εναρμονισμένες 

πρακτικές μεταξύ των κρατώ-μελών σε ότι αφορά την αξιολόγηση του κινδύνου που 

διατρέχει ο πληθυσμός και την έγκριση κυκλοφορίας των παρασιτοκτόνων στην αγορά. 

Οι δραστικές ουσίες που φέρουν την νόμιμη διαπίστευση της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 

(EC) καταχωρούνται στον κατάλογο Αnnex 1. Εκτός Ευρωπαϊκής  Ένωσης, ο οργανισμός 

για τα τρόφιμα και τη γεωργία (Food and Agriculture Organization, FAO), ο Παγκόσμιος 

Οργανισμός Υγείας (World Health Organization, WHO) κα η Υπηρεσία προστασίας 
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Περιβάλλοντος (Environmental Protection Agency, EPA)  ταξινομούν τα φυτοφάρμακα 

διεξάγοντας μελέτες τοξικότητας, οίκο-τοξικότητας και καρκινογένεσης με σκοπό την 

ενημέρωση υπηρεσιών και καταναλωτών για τον κίνδυνο που διατρέχουν από τη χρήση 

τους. 

 

A.2. Οργανοφωσφορικά (οργανοφωσφορικοί εστέρες, ΟPs) παρασιτοκτόνα 

 

Ο γενικός όρος ‘’οργανοφωσφορικές ενώσεις’’ περιγράφει ένα ευρύ φάσμα 

χημικών οργανικών ενώσεων - παράγωγων του φωσφορικού, φωσφονικού και 

φωσφινικού οξέος. Η πρώτες οργανοφωσφορικές ενώσεις που μελετήθηκαν εντατικά 

ήταν χημικά όπλα (war fare agents) όπως το Sarin που παρήχθη το 1939 από τη 

γερμανική IG Farben. Έχει χρησιμοποιηθεί ως όπλο μαζικής καταστροφής κυρίως σε 

πολεμικές επιχειρήσεις. Χαρακτηριστικά αναφέρονται, η επίθεση στο metro του Τόκιο 

το 1995 από την Ιαπωνική θρησκευτική Σέχτα Aum Shinrikyo και η χρήση του στον 

Συριακό εμφύλιο πόλεμο το 2013. Στην ίδια κατηγορία εντάσσονται τα 

οργανοφωσφορικά Tabun και Soman. Η νευροτοξική τους δράση οφείλεται στο γεγονός 

ότι προσβάλλουν το νευρικό σύστημα και επιφέρουν το θάνατο λόγω κατάρρευσης των 

μυών που ελέγχουν την αναπνοή. Στην πορεία, σχεδιάστηκαν οργανοφωσφορικές 

ενώσεις μειωμένης πτητικότητας και τοξικότητας με διάφορες εφαρμογές. Σε αυτές 

περιλαμβάνονται εντομοκτόνα (πχ diazinon, dichlorvos, chlorpyrifos, fention, ethion), 

βιομηχανικοί διαλύτες (tricresylphosphate) και ζιζανιοκτόνα (tribufos, merphos) με 

χημική δομή εστέρων, θειολό-εστέρων και ανυδρίτων των φωσφορικών οξέων.  

Η εντομοκτόνος δράση  των οργανοφωσφορικών ενώσεων παρατηρήθηκε το 

1925 από τον Wissing και λίγο αργότερα ο Schrader συνέθεσε τον οργανοφωσφορικό 

εστέρα parathion και το όξον ανάλογο Paraoxon. Στη συνέχεια η βιομηχανία συνέθεσε 

πληθώρα οργανοφωσφορικών παρασιτοκτόνων με ευρεία εφαρμογή τα οποία 

αντικατέστησαν τα οργανοχλωριωμένα φυτοφάρμακα λόγω της εύκολης 

αποικοδόμησης τους στο περιβάλλον (Chambers 1992). Το πρώτο κομβικής σημασίας 

βήμα στη σύνθεση ήταν η αντίδραση Perkow το 1952. Πρόκειται για την αντίδραση τρι-

αίθυλο-φωσφορικού εστέρα με α-αλογονοκαρβονυλιωμένες ενώσεις προς τον 

σχηματισμό δι-άλκυλο-βινυλο φωσφορικών εστέρων όπως το dichlorvos και το 
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trichlorfon ου είναι ενώσεις ελαιώδους σύστασης, λιποδιαλυτές και αιθερικής οσμής με 

γενικό τύπο R1R2P(O)(O-X).  

Οι οργανοφωσφορικές (OPs) ενώσεις είναι επί το πλείστον εστερικά, αμιδικά ή 

θειολικά παράγωγα του φωσφορικού οξέος και ειδικότερα μπορούν να χαρακτηριστούν 

εστέρες του πεντασθενούς τετραεδρικού φωσφόρου. Τα τμήματα R1, R2 αποτελούνται 

από άλκυλο και άρυλο-ομάδες οι οποίες συνδέονται είτε απευθείας με το άτομο 

φωσφόρου είτε μέσω ατόμου οξυγόνου ή θείου. Το τμήμα Χ αναπαριστά  μία 

υποκατεστημένη ή διακλαδισμένη αλειφατική, αρωματική ή ετεροκυκλική ομάδα που 

δεσμεύεται ομοιοπολικά με το άτομο του φωσφόρου. Η φύση των τμημάτων R1 ,R2, και 

X καθορίζει τη βιολογική δραστικότητα, τη δυναμική και το τοξικολογικό προφίλ των 

οργανοφωσφορικών (OPs) ενώσεων. Οι φυσικοχημικές ιδιότητες όπως η πτητικότητα ,η 

διαλυτότητα στο νερό, ο συντελεστής κατανομής οκτανόλης-νερού και το σημείο 

τήξεως,  επίσης εξαρτώνται από τη δομή  και τη φύση των υποκαταστατών R1, R2 και Χ.   

 Οι κυριότερες ομάδες οργανοφωσφορικών εστέρων που ταξινομήθηκαν με βάση 

τον γενικό τύπο (Εικόνα 2) είναι (σε παρένθεση τα αντιπροσωπευτικά παρασιτοκτόνα) : 

Οι ορθοφωσφορικοί (Phosdrin, Paraoxon), οι ορθοθειοφωσφορικοί (Parathion, Systox, 

Diazinon), οι αμιδοαλογονοφωσφορικοί (BFPO, Isopestox), oι διθειοφωσφορικοί 

(Malathion, Rogor, Guthion), οι φωσφονικοί (Dipterex) και οι θειονοφωσφονικοί (EPN). 

 

 

 

Εικόνα 2. Δομές των οργανοφωσφορικών εστέρων 
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A.2.i. Στοιχεία  Τοξικοκινητικής και Τοξικοδυναμικής   των οργανοφωσφορικών 

εστέρων 

 

Τα οργανοφωσφορικά (OPs) εντομοκτόνα είναι λιπόφιλες μη ιονικές ενώσεις που 

διαπερνούν το γαστρικό περιβάλλον μέσω κατάποσης ενώ απορροφώνται ταχέως και 

από το αναπνευστικό μέσω εισπνοής όταν εφαρμόζονται με τη μορφή αερολύματος. 

Σημαντική οδός απορρόφησης είναι και η δερματική, που αποτελεί τη κύρια οδό 

έκθεσης του επαγγελματικά εκτεθειμένου πληθυσμού στο αγροτικό περιβάλλον. Ο 

ρυθμός και η έκταση της απορρόφησης εξαρτώνται από διάφορους παράγοντες όπως οι 

φυσικοχημικές ιδιότητες, οι αλληλεπιδράσεις με άλλες χημικές ουσίες, οι 

περιβαλλοντικές επιδράσεις και ο βαθμός εκλεκτικής τοξικότητας του κάθε 

εντομοκτόνου (Vale J.A. 1998).  

Αφού απορροφηθούν, τα οργανοφωσφορικά εντομοκτόνα κατανέμονται στον 

λιπώδη ιστό, στο ήπαρ, στα νεφρά και  διαπερνούν το αιματοεγκεφαλικό φραγμό. Τα 

phosphorothioates (P=S), όπως το diazinon, κατανέμονται και συσσωρεύονται σε 

μεγαλύτερο βαθμό στους ιστούς σε σχέση με τα  phosphates (P=O), όπως το dichlorvos, 

καθώς πρόκειται για περισσότερο λιπόφιλες ενώσεις. Στη συνέχεια, βιομετατρέπονται 

στην δραστική όξον μορφή (P=O) στο ήπαρ μέσω οξειδωτικής αποθείωσης που 

καταλύεται από το ενζυμικό σύστημα του κυτοχρώματος P450 και το σύστημα 

μονοοξυγενασών (flavin-containing monooxygenases) που περιέχουν φλαβίνες (Levi and 

Hodgson 1992). Με τις  αντιδράσεις βιομετροπής της φάσης ΙΙ στο ήπαρ,  οι 

οργανοφωσφορικοί εστέρες μετατρέπονται σε μη  πολικούς μεταβολίτες οι οποίοι στη 

συνέχεια μέσω αντιδράσεων σύζευξης με γλυκουρονικό ή θεικό οξύ, απεκκρίνονται στα 

ούρα.  

Η χρήση των οργανοφωσφορικών εντομοκτόνων επιφέρει παρενέργειες στην 

ομαλή λειτουργία του νευρικού συστήματος των εντόμων-στόχων και των θηλαστικών. 

Η  νευροτοξική τους δράση  επικεντρώνεται στη περιοχή των χολινεργικών συνάψεων 

όπου αναστέλλεται η φυσιολογική λειτουργία της ακετυλο-χολινεστεράσης [AchE] που 

είναι η υδρόλυση της ακετυλοχολίνης [Ach} προς χολίνη και οξικό οξύ. Η αντίδραση της 

υδρόλυσης αποτελείται από τρία διακριτά στάδια. Αρχικά, σχηματίζεται αντιστρεπτά 

σύμπλοκο ενζύμου-υποστρώματος, ακολουθεί ακετυλίωση του ενεργού κέντρου και 

τελικά το σύμπλοκο υδρολύεται προς οξικό οξύ και χολινή με αναγέννηση του ενζύμου. 
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Η αδρανοποίηση της ακετυλχολινεσταράσης (Εικόνα 3) από τους οργανοφωσφορικούς 

εστέρες περιλαμβάνει τον σχηματισμό συμπλόκου ενζύμου - οργανοφωσφορικού 

εστέρα με φωσφορυλίωση της υδρόξυ-ομάδας της σερίνης του ενεργού κέντρου και την 

υδρόλυση του συμπλόκου προς τον σχηματισμό του απενεργοποιημένου πλέον 

φωσφορυλιωμένου ενζύμου (Fukuto T.R. 1990). Η φωσφορυλίωση θεωρείται ως μη 

αναστρέψιμη μετά την από-αλκυλίωση του συμπλόκου ενζύμου-οργανοφωσφορικού, 

διαδικασία που αναφέρεται ως γήρανση (Carletti et al. 2008). Αποτέλεσμα είναι η 

συσσώρευση της ακετυλοχολίνης στις νεύρο-μυϊκές συνάψεις που επιφέρει 

συμπτώματα χολινεργικής υπερδιέγερσης στους μουσκαρινικούς και νινοτινικούς 

υποδοχείς του κεντρικού νευρικού συστήματος (Eddleston et al. 2005). 

Εκτός από την αναστολή της ακετυλο-χολινεστεράσης, τα οργανοφωσφορικά 

παρασιτοκτόνα δρουν ανάλογα σε εστεράσες όπως η βουτυρυλοχολινεστεράση (BuChE) 

και η ΝΤΕ (neyropathy target esterase). Η αναστολή της NTE, μέσω φωσφορυλίωσης, 

συνδέεται με την εμφάνιση της καθυστερημένα εκδηλωθείσας νευροπάθειας 

(Οganophosphorus Induced Delayed Polyneuropathy, OPIDP) χωρίς να υπάρχουν ακριβή 

στοιχεία για βιολογική σημασία και τη χημική δομή του ενζύμου.  

 

 

 

Εικόνα 3. Δομή ακετυλχολινεστεράσης (Protein Data Bank ID: 2ACE) 
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Α.2.ii. Έκθεση στα οργανοφωσφορικά φυτοφάρμακα –Εκτίμηση κινδύνου 

 

 

Μετά την απαγόρευση της χρήσης  των φυτοφαρμάκων,  που χαρακτηρίζονται 

ως έμμονοι οργανικοί ρύποι (POPs), από τα Ηνωμένα Έθνη με τη σύμβαση της 

Στοκχόλμης που τέθηκε σε ισχύ το 2004, τα οργανοφωσφορικά φυτοφάρμακα 

απέκτησαν κυρίαρχο ρόλο στην προστασία της γεωργικής παραγωγής, των οικόσιτων 

ζωών και των αστικών χώρων από παράσιτα και βλαπτικούς οργανισμούς. Η 

απαγόρευση της παρασκευής και διάθεσης των οργανοχλωριωμένων εντομοκτόνων και 

παρασιτοκτόνων όπως των Αldrin, Chlordane, Dieldrin και Endrin έφερε τους 

οργανοφωσφορικούς εστέρες στο προσκήνιο. Η εκτίμηση του κινδύνου που διατρέχει ο 

άνθρωπος είναι εξαιρετικά πολύπλοκη καθώς εξαρτάται από παράγοντες όπως είναι η 

τοξικότητα των φυτοφαρμάκων στα οποία εκτίθεται ο οργανισμός, το δημογραφικό και 

κοινωνικοοικονομικό προφίλ του εκτιθέμενου πληθυσμού, η συχνότητα και η έκταση 

της έκθεσης καθώς και η οδός εισόδου του τοξικού παράγοντα στο ανθρώπινο σώμα. 

 Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας αναγνωρίζοντας την ανάγκη για διαχείριση 

της επικινδυνότητας για τον άνθρωπο που προκύπτει από την χρήση 

οργανοφωσφορικών εντομοκτόνων, κατηγοριοποίησε το 2004 τις δραστικές ουσίες  

βάση της οξείας τοξικότητας τους σε πειραματόζωα. Τα φυτοφάρμακα διαχωρίστηκαν 

σε εξαιρετικά επικίνδυνα (Class Ia), πολύ επικίνδυνα (Class Ιb), μετρίως επικίνδυνα (Class 

II) και ελαφρώς επικίνδυνα (Class ΙΙΙ). Η τοξικότητα, που προσδιορίζεται με μελέτες 

επίδρασης της δραστικής ουσίας σε πειραματόζωα (κυρίως ποντίκια), ελέγχεται με τον 

προσδιορισμό της θανατηφόρου δόσης-50 % (Lethal Dose 50, LD50). Η τιμή του LD50 

αντιστοιχεί στη δόση που, χορηγούμενη από το στόμα ή το δέρμα, μπορεί να θανατώσει 

το 50 % των εκτεθειμένων πειραματόζωων.  

Θεσπίστηκαν, επίσης, όρια υπολειμμάτων, που συντελούν στην όσον το δυνατό 

καλύτερη εκτίμηση του κινδύνου που διατρέχει ο άνθρωπος από την έκθεση στα 

οργανοφωσφορικά όπως η δόση που δεν προκαλεί εκτιμώμενη βλάβη (Non Observable 

Adverse Effect Level, NOAEL), η αποδεκτή ημερήσια λήψη (Acceptable Daily Intake, ADI) 

και η μέγιστη συγκέντρωση παρασιτοκτόνων που επιτρέπεται στα τρόφιμα (Maximum 

Residue Limit, MRL).  
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Α.2.ii.α) Οξεία (acute) έκθεση σε οργανοφωσφορικούς εστέρες 

 

Ο σκοπός της χρήσης των οργανοφωσφορικών εστέρων είναι ο έλεγχος ή η 

εξαφάνιση των  εντόμων που απειλούν τη γεωργία και τη δημόσια υγεία. Προσβάλουν 

όμως και οργανισμούς μη στόχους όπως είναι τα θηλαστικά και ο άνθρωπος που μπορεί 

να εκτεθεί λόγω της ευρείας διασποράς των εντομοκτόνων στο περιβάλλον αλλά και 

μέσω της διατροφικής αλυσίδας (Μarrs  2012). 

Ως οξεία έκθεση ορίζεται η εφάπαξ επαφή του οργανισμού σε υψηλές 

συγκεντρώσεις του τοξικού παράγοντα ή ενδέχεται να αφορά επανειλημμένες εκθέσεις 

που δεν υπερβαίνουν χρονικά τις 24 ώρες. Κοινό αποτέλεσμα στις δύο περιπτώσεις 

είναι η άμεση εμφάνιση κλινικών συμπτωμάτων (δηλητηρίαση) μετά από ταχεία 

απορρόφηση του τοξικού παράγοντα (Κουτσελίνης 1997). Η δηλητηρίαση από  

φυτοφάρμακα μπορεί να είναι συνέπεια εγκληματικής ενέργειας, απόπειρας 

αυτοκτονίας ή τυχαία. Στατιστικά δεδομένα επιβεβαιώνουν ότι η δηλητηρίαση από 

οξεία έκθεση σε φυτοφάρμακα και ειδικά από οργανοφωσφορικούς εστέρες αποτελεί 

σημαντικό υγειονομικό και κοινωνικό ζήτημα που απασχολεί έντονα την επιστημονική 

κοινότητα (Peshin et al. 2014, Kir et al. 2012., Recena et al. 2006, Gunnel et al. 2007, Hsu 

et al. 2013, Soltaninejad et al. 2007,  Bose et al. 2009, Soares et al. 2009, Wesseling et al. 

2010, Sogorb et al. 2004, Konradsen and Hoek 2005, D.Bouros et al. 1995). Σε παγκόσμια 

κλίμακα οι θάνατοι από εσκεμμένη δηλητηρίαση ανέρχονται σε 200.000 με μεγάλο 

ποσοστό να οφείλεται σε κατάποση φυτοφαρμάκων και δη οργανοφωσφορικών 

εστέρων (Phillips et al. 2002, WHO 2002, Public impact of pesticides in Agriculture). 

Επιπλέον, τα φυτοφάρμακα αποτελούν τον κυριότερο τοξικό παράγοντα που προκαλεί 

την εισαγωγή σε μονάδες επειγόντων περιστατικών λόγω δηλητηρίασης σε παγκόσμια 

κλίμακα, με το μεγαλύτερο ποσοστό να αφορά τους οργανοφωσφορικούς εστέρες (Chi-

Fe Hsu et al. 2012). Στον Ελλαδικό χώρο, έρευνα που αφορούσε τις περιπτώσεις 

θανατηφόρων δηλητηριάσεων (εσκεμμένων και μη) στην περιοχή της Ηπείρου την 

περίοδο 1998-2010 κατατάσσει την δηλητηρίαση από φυτοφάρμακα ως τη τρίτη πιο 

σημαντική αιτία θανάτου μεταξύ 126 περιστατικών (Boumba et al. 2013) ενώ σε σύνολο 
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1288 δηλητηριάσεων από φυτοφάρμακα σε όλη την επικράτεια, οι 305 οφείλονταν 

στους οργανοφωσφορικούς εστέρες (Εθνικό Κέντρο Δηλητηριάσεων 2004).  

Οι τυχαίες δηλητηριάσεις παρατηρούνται, ως επί το πλείστον, σε αγρότες και 

ψεκαστές που δεν λαμβάνουν τα κατάλληλα μέτρα ασφάλειας κατά την εφαρμογή των 

παρασιτοκτόνων, σε εργαζόμενους στη βιομηχανία παραγωγής, σε μεταφορείς και σε 

μεταπωλητές. Στις περισσότερες περιπτώσεις η είσοδος του εντομοκτόνου στον 

οργανισμό πραγματοποιείται από το δέρμα και δευτερευόντως από την αναπνευστική 

οδό (Vale and Scott 1974). 

Τα συμπτώματα της οξείας έκθεσης είναι απόρροια της χολινεργικής 

υπερδιέγερσης (cholinergic crisis) που προκαλεί η συσσώρευση της ακετυλοχολίνης 

(ACh) στις νευρομυϊκές συνάψεις, όπως έχει περιγραφεί. Η παρουσία του 

νευροδιαβιβαστή (ACh) στις συνάψεις του παρασυμπαθητικού νευρικού συστήματος, 

στα αυτόνομα γάγγλια και στο κεντρικό νευρικό σύστημα επιφέρει τη διασπορά των 

συμπτωμάτων σε διάφορα οργανικά συστήματα και ιστούς (Karki et al. 2004). 

Η οξεία δηλητηρίαση από οργανοφωσφορικούς εστέρες, κλινικά, αποτυπώνεται 

στη ελαφρά, μέση, βαρεία και θανατηφόρο μορφή. Η πρώτη εκδηλώνεται με 

κεφαλαλγία, τάσεις λιποθυμίας και γαστρεντερικές διαταραχές. Οι κλινικές εκδηλώσεις 

τις μέσης μορφής ταυτίζονται με αυτές της τροφικής δηλητηρίασης με πρόσθετες την 

βραδυκαρδία, την υπόταση και την αναπνευστική δυσχέρεια. Στη βαρεία μορφή 

εκδηλώνονται ναυτίες, πνευμονικό οίδημα, έντονες μυϊκές συσπάσεις, χάλαση των 

σφιγκτήρων  και κατάργηση των αντανακλαστικών. Τέλος, στη θανατηφόρο μορφή, μετά 

την πτώση σε κώμα, επέρχεται κατάρρευση της αναπνευστικής λειτουργίας που οδηγεί 

στον θάνατο και η οποία αποδίδεται στην αύξηση των βρογχικών εκκρίσεων, στην 

παράλυση των αναπνευστικών μυών και στην καταστολή του κέντρου της αναπνοής. Ο 

θάνατος μπορεί να επέλθει σε λιγότερο από πέντε λεπτά ως και 24 ώρες μετά τη λήψη 

μίας μόνο τοξικής δόσης (Μunidasa  et al. 2004) 

Έχει υπολογιστεί ότι ποσοστό 10-40 % των ασθενών, που εκτέθηκαν σε τοξική 

δόση, εκδηλώνουν το ενδιάμεσο σύνδρομο (intermediate syndrome) σε 24 με 96 ώρες 

μετά την έκθεση (Senanayake and Karalliede 1987, De Blecker et al. 1992). Tα 

συμπτώματα περιλαμβάνουν έντονη αδυναμία των μυών των άκρων, του 

αναπνευστικού και του λαιμού που διαρκεί ως και 15 μέρες. Οι  πιθανοί μηχανισμοί  
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που προτάθηκαν για την ανάπτυξη του συνδρόμου είναι η λειτουργική παράλυση των 

νευρομυικών συνάψεων, η νέκρωση των μυών και το οξειδωτικό στρες χωρίς να έχει 

αποσαφηνιστεί η ακριβής παθογένεση (John et al. 2003). Τέλος, συνέπεια της οξείας 

έκθεσης σε οργανοφωσφορικούς εστέρες είναι η καθυστερημένη εκδήλωσης 

νευροτοξικότητα ή πολυνευροπάθεια (delayed neurotoxicity) (Moretto and Lotti  1998). 

Εκδηλώνεται ως γενική αδυναμία, παραισθησία, αταξία και μειωμένη αντανακλαστική 

ικανότητα, συμπτώματα που εμφανίζονται 2-5 εβδομάδες μετά την έκθεση  και μπορεί 

να επιμείνουν για χρόνια (Eaton et al. 2008).  

Εργαστηριακά η διάγνωση της οξείας δηλητηρίασης από έκθεση σε 

οργανοφωσφορικά φυτοφάρμακα τελείται με μέτρηση των επιπέδων της ψευδό-

χοληνεστεράσης (butyrylcholinestarase) στο πλάσμα ή με μέτρηση των επιπέδων της 

χολινεστεράσης στο ολικό αίμα (Eddleston et al. 2008). Για τη θεραπεία  της  οξείας 

δηλητηρίασης εφαρμόζεται η συνδυασμένη χορήγηση θεϊκής  ατροπίνης, υδροχλωρικής 

πραλιδοξίμης και διαζεπάμης έτσι ώστε να αντιμετωπιστούν τα μουσκαρινικά, τα 

νικοτινικά και τα συμπτώματα του κεντρικού νευρικού συστήματος αντίστοιχα.  

 

A.2.ii.β)  Χρόνια έκθεση σε οργανοφωσφορικούς εστέρες 

 

Ως χρόνια, χαρακτηρίζεται η επαναλαμβανόμενη έκθεση σε υπό-τοξικές δόσεις 

ενός τοξικού παράγοντα. Σε αντίθεση με την οξεία έκθεση, μικρές ποσότητες της ουσίας 

λαμβανόμενες επανειλημμένα, συσσωρεύονται στον οργανισμό και προκαλούν χρόνια 

τοξικότητα που εκδηλώνεται πολύ αργότερα χωρίς απαραίτητα την παρουσία κλινικών 

ενδείξεων ή συμπτωμάτων  δηλητηρίασης. Ο ανθρώπινος πληθυσμός εκτίθεται στα 

οργανοφωσφορικά εντομοκτόνα λόγω της διάχυσης τους στο  περιβάλλον που 

προκύπτει από την εκτεταμένη χρήση τους στη γεωργία και στις  αστικές περιοχές. 

Συνεπώς, δεδομένης  της  επιμόλυνσης  του περιβάλλοντος, ως πηγές έκθεσης 

θεωρούνται το πόσιμο νερό, το έδαφος ο αέρας και οι τροφές. (HE et al. 2009, Luo et al. 

2009). Σημαντική πηγή επιβάρυνσης του πληθυσμού αποτελεί και η πρόσληψη 

υπολειμματικών ποσοτήτων οργανοφωσφορικών εντομοκτόνων δια μέσου της 

διατροφής (Pang et al. 2011, Luo and Zhang 2009, Νοugadere et al. 2012). 

Οργανοφωσφορικά φυτοφάρμακα (Chlorpyrifos, Dichlorvos, Diazinon, Pirimiphos) έχουν 
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ανιχνευτεί σε τρόφιμα ευρείας κατανάλωσης όπως είναι το κρέας, το ψωμί, τα σιτηρά, 

το ρύζι τα φρούτα και τα γλυκά (Nougadere et al. 2012, Caldas et al. 2000). Όσον αφορά 

στον Ελλαδικό χώρο, χαρακτηριστική είναι η περίπτωση ανίχνευσης επιπέδων, που 

υπερέβαιναν τα μέγιστα  επιτρεπόμενα όρια (maximum residue level-ΕFSA), των 

Diazinon και Chlorpyrifos σε δείγματα ελαιόλαδου (Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας και 

Κτηνιατρικής, Νομός Αργολίδας-2012). Επιπλέον, μελέτες αναδεικνύουν και άλλες πηγές 

έκθεσης όπως την ύπαρξη υπολειμμάτων εντομοκτόνων (Chlorpyrifos) σε οικιακές 

επιφάνειες και θεμέλια σπιτιών που είχαν ψεκαστεί για την καταπολέμηση των 

ισοπτέρων (τερμίτες) (Gurunathan et al. 1998, Wright et al. 1984). Εκτεθειμένο σε 

υποτοξικές δόσεις φυτοφαρμάκων, για μεγάλο χρονικό διάστημα, είναι και το τμήμα 

του πληθυσμού που έρχεται σε επαφή με τον τοξικό παράγοντα λόγω επαγγέλματος. Η 

έκθεση αφορά αγρότες που εισέρχονται σε ψεκασμένους αγρούς ή συμμετέχουν στη 

συγκομιδή αγροτικών προϊόντων και ψεκαστές που προετοιμάζουν το ψεκαστικό 

διάλυμα ή αποθηκεύουν φυτοπροστατευτικά προϊόντα χωρίς να τηρούν απόλυτα τους 

κανόνες προφύλαξης. 

Η χρόνια έκθεση στους οργανοφωσφορικούς εστέρες συνδέεται με την 

εκδήλωση νευρολογικών-νευροψυχιατρικών διαταραχών (απώλεια μνήμης, αδυναμία 

συγκέντρωσης, μαθησιακές δυσκολίες, αταξία) που συγκεντρωτικά αναγνωρίζονται ως 

COPIND (Chronic–OP–Induce Neuropsychiatric Disorders) και με χρόνιες νεύρο-

εκφυλιστικές ασθένειες (Alzheimer, σύνδρομο  του Κόλπου) (Ray and Richards 2001, 

Singh and Sharma 2000, Terry et al. 2012). Μελέτες σε πειραματόζωα δείχνουν ανάλογη 

τάση συσχέτισης  της χρόνιας υποτοξικής έκθεσης με νοητικές και νευροφυσιολογικές 

διαταραχές (Middlemore-Risher et αl 2010, Τerry et al. 2011, Chang-Hui Yan et al. 2011, 

Prenderqast et al. 1998). Επιπλέον, παρόμοιες επιπτώσεις εντοπίστηκαν σε εκτεθειμένα 

νεογνά (Timofeeva et al. 2008), στα οποία οι διαταραχές κλιμακώθηκαν με τη πάροδο 

του χρόνου (Levin et al. 2010). Τέλος, μελέτες σε πειραματόζωα έδειξαν σε η χρόνια 

έκθεση σε οργανοφωσφορικούς εστέρες συντελεί στην αύξηση του οξειδωτικού στρες 

στο κυτταρικό περιβάλλον όπου ελεύθερες ρίζες και  ανιόντα υπεροξειδίου προκαλούν  

βλάβες στις πρωτεΐνες, στα λιπίδια και στο DNA (Slotkin et al. 2005, Kaur et al. 2007, 

Hallenbeck and Saxton 2005). 
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A.3. Βιοπαρακολούθηση της έκθεσης σε οργανοφωσφορικούς εστέρες 

(biomonitoring of exposure) 

 

Η ευρεία χρήση των οργανοφωσφορικών παρασιτοκτόνων και η τοξικοδυναμική 

τους συμπεριφορά καθιστά απαραίτητη την αξιολόγηση της επιβάρυνσης μέσω 

επιδημιολογικών μελετών και τη ποσοτική εκτίμηση της έκθεσης (exposure assessment) 

έτσι ώστε να είναι διαθέσιμα τα δεδομένα που θα διαμορφώσουν τις στρατηγικές 

διαχείρισης του κινδύνου που διατρέχει  ο ανθρώπινος πληθυσμός.  

Η εκτίμηση του μεγέθους της έκθεσης γίνεται μέσω της μέτρησης των επιπέδων 

των μητρικών φυτοφαρμάκων ή των μεταβολιτών τους, που ονομάζονται βιοδείκτες 

έκθεσης (biomarkers of exposure) σε διάφορα βιολογικά υποστρώματα. Τα 

αποτελέσματα των μετρήσεων μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση της 

δόσης (internal dose) που προκαλεί την εμφάνιση βιολογικής αντίδρασης και να 

συσχετιστούν με αυτή. Οι μεθοδολογίες περιλαμβάνουν ανάλυση ούρων, αίματος (ορού 

και πλάσματος), αμνιακού υγρού, μηκωνίου και τριχών. Η διαδικασία ονομάζεται 

βιοπαρακολούθηση (biomonitoring) και πλέον θεωρείται ισχυρό εργαλείο για την 

αξιολόγηση της έκθεσης στους οργανοφωσφορικούς εστέρες. Ειδικότερα στη περίπτωση 

της χρόνιας και σε χαμηλά επίπεδα έκθεσης, η βίο-παρακολούθηση των κατάλληλων 

βιοδεικτών έχει επικρατήσει έναντι των μετρήσεων της αναστολής της 

ακετυλοχολινεστεράσης στο αίμα (Nutley and Cocker 1993; Griffin et al.  1999) που 

πλέον χρησιμοποιούνται μόνο για την εκτίμηση της οξείας έκθεσης (USEPA  2000; 

Wilson   2005). 

Οι μελέτες αξιολόγησης της επιβάρυνσης από οργανοφωσφορικούς εστέρες 

διεξάγονται σε πληθυσμιακές ομάδες που εκτίθενται μέσω της διατροφής ή του 

περιβάλλοντος (αστικός και αγροτικός πληθυσμός) και σε ομάδες που έρχονται σε 

επαφή με τον τοξικό παράγοντα μέσω της εργασίας τους (αγρότες, ψεκαστές και 

εργαζόμενοι στη βιομηχανία). Ειδικές ομάδες μελέτης αποτελούν οι εγκυμονούσες 

γυναίκες και τα παιδιά καθώς υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για τη συσχέτιση της 

χρόνιας έκθεσης  στα οργανοφωσφορικά εντομοκτόνα και των επιπτώσεων στην υγεία 

τους. 
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A.3.i. Σύντομη βιβλιογραφική ανασκόπηση 

 

Οι περισσότερες μελέτες εκτίμησης της έκθεσης στους οργανοφωσφορικούς 

εστέρες στοχεύουν στην ανίχνευση και μέτρηση των επιπέδων των πολικών μη ειδικών 

μεταβολιτών dialkylphospates DAPs (Εικόνα 4) στα ούρα (Ηardt and Angerer 2000, Bravo 

et al.  2004, Bravo et al.  2002, Βarr et al. 2004 Lin et al. 2002, Moate et al. 1999, 

Oglobine et al. 2001, Aprea et al. 1996, Ηernandez et al. 2002). Η χρήση τους ως 

βιοδεικτών της έκθεσης παρέχει το πλεονέκτημα της εκτίμησης της επιβάρυνσης από το 

σύνολο των οργανοφωσφορικών εστέρων καθώς δεν πρόκειται για μη εξειδικευμένους 

μεταβολίτες. Για την απομόνωση των μεταβολιτών από τα βιολογικά δείγματα των 

ούρων χρησιμοποιούνται η υγρή-υγρή εκχύλιση με πολικούς οργανικούς διαλύτες 

(ethyl-acetate, diethyl-ether), η αζεοτροπική απόσταξη και η στερεή-υγρή εκχύλιση. Στη 

διαδικασία παραγωγοποίησης χρησιμοποιείται κυρίως το  pentafluorobenzylbromide 

(PFBBr) και για την ανάλυση η τεχνική της αέριας χρωματογραφίας συζευγμένη με 

ανιχνευτές με φλογομετρίας (FPD), φωτοιοντισμού(FID) και φασματομετρίας μάζας (MS-

MS/MS). Σε μελέτες εκτίμησης της προγεννητικής έκθεσης, τα επίπεδα των DAPs 

μετρώνται σε αμνιακό υγρό (Bradman et al. 2003, Koutroulakis et al. 2014) και σε 

μυκώνιο (Whyatt and Barr  2001, Tsatsakis  et al. 2009). 

Τα DAPs αποτέλεσαν βιοδείκτη έκθεσης σε μελέτες εκτίμησης της επιβάρυνσης 

γενικού και αγροτικού πληθυσμού σε οργανοφωσφορικά φυτοφάρμακα όπου 

μετρήθηκαν τα επίπεδα των μη ειδικών μεταβολιτών σε δείγματα τριχών (Tsatsakis et al 

. 2010, Margariti and Tsatsakis 2009). Η ανάλυση βιολογικών δειγμάτων (ούρα, αίμα, 

τρίχα) για τον προσδιορισμό των επιπέδων DAPs έχει χρησιμοποιηθεί και για την 

εκτίμηση της οξείας δηλητηρίασης από οργανοφωσφορικούς εστέρες (Drevenkar et  al 

1993, Vasilic et al. 1993, Richter et al. 1992). 

Εκτός από τους έξι μη ειδικούς μεταβολίτες (DMP, DMTP, DMDTP, DEP, DETP, 

DEDTP), ως βιοδείκτες έκθεσης σε οργανοφωσφορικούς εστέρες έχουν χρησιμοποιηθεί 

οι ειδικοί μεταβολίτες κυρίως των chlorpyrifos-ethyl (3,5,6–trichloropyridinol), diazinon 

(IMPY) και parathion (4-nitrophenol) (Hill et al. 1995, Cocker et al. 2002, Abu-Qare et al. 

2000, Barr et al. 2002, Olsson et al. 2003, Olsson et al. 2004). Τέλος, επίπεδα μητρικών 

οργανοφωσφορικών φυτοφαρμάκων έχουν μετρηθεί σε ολικό αίμα, ορό και πλάσμα σε 
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ιατροδικαστική διερεύνηση οξείας δηλητηρίασης (Hoffmann et al. 2006, Ameno et al. 

1995, Futagami et al. 1997). 

Μελέτες εκτίμησης της χρόνιας έκθεσης προσδιορίζουν τα επίπεδα των 

μεταβολιτών των οργανοφωσφορικών εστέρων σε βιολογικά δείγματα και τα 

συσχετίζουν με επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου. Συγκεκριμένα υπάρχουν μελέτες 

στην βιβλιογραφία, που εξετάζουν ως παράγοντα κινδύνου τα ανιχνευόμενα επίπεδα 

των μεταβολιτών των οργανοφωσφορικών (DAPs) και τα συσχετίζουν με την εκδήλωση 

της υποσπαδίας σε ανήλικους (Μichalakis et al. 2012),  με χρωμοσωμικές αλλοιώσεις 

στο σπέρμα αγροτών (Sanchez-Pena et al. 2004) και με επιπτώσεις στην υγεία εμβρύων 

(Κoutroulakis et al. 2014) 

 

 

 

Εικόνα 4. Οι δομές των diethylphosphates (DAPs) 
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Α.4. Στοιχεία των υπό μελέτη παρασιτοκτόνων 

 

Α.4.i. Diazinon 

A.4.i.α) Γενικές πληροφορίες-χρήσεις 

 

Το Diazinon είναι ένα από τα σημαντικότερα οργανοφωσφορικά φυτοφαρμάκα. 

Παράγεται βιομηχανικά με αντίδραση των  2-isopropyl-4-hydroxy-6-methyl pyrimidine 

και O,O-diethyl phosphoro chloridothioate (Hasardous Substances Data Bank, HSDB 

2006). Οι ΗΠΑ παράγουν 4.67  106 kg του φυτοφαρμάκου σε ετήσια βάση (Agency of 

Toxic Substances and Disease Registry, ATSDR). Παρασκευάστηκε αρχικά από την JR 

Geigy (Novartis) στις αρχές της δεκαετίας του 1950. Σήμερα, στους παρασκευαστές  

περιλαμβάνονται οι  Aimco, Elf Atochem, Drexel, Makhteshim-Agan και Nippon Kayaku. 

Το Diazinon σε καθαρή μορφή είναι άχρωμο και άοσμο υγρό. Τα διαλύματα 

καθαρότητας technical grade (85-90%) είναι καφέ χρώματος και έχουν αμυδρή οσμή 

οργανικού εστέρα. Στην αγορά, τα σκευάσματα με δραστική ουσία το Diazinon 

διατίθενται σε διάφορες μορφές όπως πούδρας, σκόνης, κόκκων και σύνθετων 

μιγμάτων (formulations) με άλλα φυτοφάρμακα (USEPA 2006). Είναι μετρίως 

υδατοδιαλυτό αλλά εμφανίζει υψηλή διαλυτότητα σε οργανικούς διαλύτες όπως 

αλκοόλες, αιθέρες, κυκλοεξάνιο και βενζένιο. Ταξινομείται ως εντομοκτόνο, 

ακαρεοκτόνο και νηματοδοκτώνο φυτοφάρμακο και εφαρμόζεται σε πληθώρα 

αγροτικών  καλλιεργειών.  Τα σκευάσματα με δραστική ουσία το diazinon που 

διατίθενται στην αγορά (Diazain, Diazate, Diazinox, Βasudin, Gardentox, Spectracide) 

βρίσκουν εφαρμογή στη προστασία ευρέος φάσματος καλλιεργειών όπως ρυζιού, 

μήλων, σόγιας, κρασοστάφυλων, καλαμποκιού, ζαχαροκάλαμων, γεώμηλων και πολλών 

άλλων φρούτων και κηπευτικών. Ευρεία χρήση έχουν σκευάσματα που αφορούν 

οικιακή εφαρμογή για την εξόντωση εντόμων, όπως οι κατσαρίδες και οι ακρίδες σε 

σπίτια, κήπους και εργασιακούς χώρους. Η διάθεση των προϊόντων που περιέχουν ως 

δραστική ουσία το Diazinon και που προορίζονται για χρήση σε εσωτερικούς χώρους  

απαγορεύτηκε από την Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος των ΗΠΑ (EPA) τη 1 

Μαρτίου 2001 (HSDB). Επιπλέον, προϊόντα που περιέχουν Diazinon χρησιμοποιούνται 

για την προστασία οικόσιτων ζώων (ερίφια, χοίροι, ίππους, σκύλους) από παράσιτα 
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όπως είναι οι ψύλλοι, οι κρότωνες (τσιμπούρια), οι ψείρες και ασθένειες όπως η 

σαρκοκοπτική ψώρα (Aggrarwal et al. 2013). 

 

A.4.i.β) Αποικοδόμηση στο περιβάλλον 

 

Η εκτεταμένη χρήση του diazinon, έχει ως αποτέλεσμα την αποδέσμευση του στο 

περιβάλλον. Η ουσία εισέρχεται στον υδροφόρο ορίζοντα, στα υπόγεια ύδατα, στο 

έδαφος και στον ατμοσφαιρικό αέρα όπου υπόκειται σε αντιδράσεις εξάτμισης, 

φωτόλυσης, υδρόλυσης και βίο-αποικοδόμησης. Ο βασική αντίδραση αποικοδόμησης 

στο νερό και στο έδαφος είναι η υδρόλυση προς 2-isopropy;-6-methyl-4-pyrimidinol 

(IMP) και DETP {Gunner et al. 1968; Sethuanathan et al. 1969; Sanchez et al. 2004; 

Karpouzas et al. 2006}. Η ταχύτητα της αντίδρασης αυξάνεται σε όξινο περιβάλλον 

(Drufovka et al. 2008). Το Diazinon θεωρείται από τους πιο σταθερούς 

οργανοφωσφορικούς εστέρες στο νερό (Albanis et al. 1998) με τον χρόνο ημιζωής να 

κυμαίνεται από 70 ώρες ως 84 ημέρες και να εξαρτάται από παραμέτρους όπως το pH 

και η θερμοκρασία (Mansour et al. 1999).  

 

A.4.i.γ)  Τοξικοκινητική 

 

  Απορρόφηση 

 

To Diazinon απορροφάται ταχέως μετά από στοματική (oral) πρόσληψη. Μελέτες 

έκθεσης σε ανθρώπους και πειραματόζωα κατέγραψαν ότι το ποσοστό της 

χορηγούμενης δόσης που απορρόφηθηκε, κυμάνθηκε στο 85-90 %. Το σύνολο σχεδόν 

της αρχική δόσης ανιχνεύτηκε στα ανθρώπινα ούρα 14 ώρες μετά τη λήψη (Garfiit et al. 

2002). Σε αρουραίους, ανιχνεύτηκαν υψηλά επίπεδα συγκέντρώσης (0.6 mg/L) στο 

πλάσμα μόλις 30 λεπτά μετα τη δια στόματος χορήγηση του φυτοφαρμάκου τα οποία 

έφτασαν στη μέγιστη τιμή (1.22 mg/L) σε 120 λεπτά (Wu HX et al. 1996). Τέλος μελέτη 

με ραδιοσημασμένο άνθρακα σε εθελοντές έδειξε ότι απορρόφηθηκε μόλις το 4 % της 

αρχικής δόσης μετά από έκθεση διά της δερματικής οδού (Wester et al. 1993).  
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Κατανομή-Απέκκριση 

 

 Το diazinon κατανέμεται γρήγορα σε όλους σχεδόν τους ιστούς. Επίπεδα του 

φυτοφαρμάκου ανιχνέυτηκαν σε ήπαρ, στομάχι, εγκέφαλο, νεφρά και χολή μετά από 

νεκροτομή ατόμου που έλαβε θανατηφόρο δόση (293 mg/Kg) σε μελέτη του Poclis ( 

Poclis et al. 1980). Παρότι τα βιβλιογραφικά δεδομένα που αφορούν την κατανομή και 

την απέκκριση είναι περιορισμένα, είναι γενικά αποδεκτό ότι το Diazinon κατανέμεται 

εκταταμένα στους ιστούς των θηλαστικών, μέσω του κυκλοφορικού, χωρίς να 

συσσωρεύεται σε σημαντικό βαθμό (U.S. Department of Health and Human Services, 

Agency for Toxic Substances and Disease Registry 2006). Μελέτη σε ανθρώπους έδειξε 

ότι απεκκρίνεται στα ούρα ταχύτατα (14 ώρες) ως DEP και DETP, σε μεγάλο ποσοστό (60 

%) (Garfitt et al. 2002). 

 

Μεταβολισμός 

 

Τα Diazinon μεταβολίζεται στο ήπαρ των θηλαστικών από την ενζυμική 

οικογένεια του κυτοχρώματος P450 (CYPs) προς τον δραστικό αναστολέα της 

ακετυλοχολινεστεράσης Diazoxon (Wilson 2001). Η κύρια ισομορφή του κυτοχρώματος 

που καταλυεί την οξείδωση του Diazinon προς Diazoxon είναι η CYP2C19 (Buratti et al. 

2003). Oι κύριες αντιδράσεις μεταβολισμού απεικονίζονται στην Εικόνα 5 και 

περιλαμβάνουν τον σχηματισμό του ενδιάμεσου phosphooxythiran από το οποίο 

προκύπτει το Diazoxon με αποθείωση. Εναλλακτικά, από το phosphooxythiran 

προκύπτουν οι μεταβολίτες 2-isopropyl-4-methyl-6-hydroxypyrimidine (IMHP), 

diethylthiophosphate (DETP) και diethylphosphate (DEP) με αντιδράσεις υδρόλυσης και 

αποθείωσης που καταλύονται από  Α-εστεράσες (PON1) και Β-εστεράσες 

(carboxylesterases) (Poet et al. 2003).  
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Εικόνα 5. Μεταβολική πορεία Diazinon στον ανθρώπινο οργανισμό (Κappers et al. 2001) 

 

A.4.i.δ) Επιπτώσεις οξείας-χρόνιας έκθεσης στο Diazinon 

 

Το Diazinon ως οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο αναστέλλει της 

ακετυλοχολινεστεράση (AChE) προκαλώντας συσσώρευση της ακετυλοχολίνης στις 

χολινεργικές και νευρομυικές συνάψεις του περιφερικού και κεντρικού νευρικού 

συστήματος επιφέροντας  επιπτώσεις στην ομαλή λειτουργία του. Κατηγοριοποιείται ως 

μετρίως τοξικό  εντομοκτόνο κατηγορίας ΙΙ (moderate toxic class II, EPA).  Τα 

συμπτώματα τις οξείας έκθεσης ποικίλουν ανάλογα με την έκταση της επιβάρυνσης και 

μπορούν να διαχωριστούν σε μουσκαρινικά, νικοτινικά και σε αυτά  του κεντρικού 

νευρικού συστήματος. Σε αυτά περιλαμβάνονται σιελόρροια, ναυτία, διάρροια, κοιλιακό 

άλγος, αδυναμία, ταχυκαρδία, αταξία, σύγχυση και μυδρίαση (Klaasen et al. 1986). Σε 

πολύ υψηλές δόσεις, η έκθεση μπορεί να επιφέρει πτώση σε κώμα και παράλυση των 
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αναπνευστικών μυών που οδηγεί σε καταστολή του κέντρου της αναπνοής και τελικά σε 

θάνατο (Shankar et al.1 978). Επίσης, σε περιπτώσεις δηλητηρίασης,  έχουν 

παρατηρηθεί συμπτώματα που σχετίζονται με την οξεία παγκρεατίτιδα (WHO 1998) και 

το ενδιάμεσο σύνδρομο (intermediate syndrome) κατά το οποίο εκδηλώνονται κράμπες, 

μυϊκή αδυναμία και δυσκολία στην αναπνοή. Όσον αφορά τη χρόνια έκθεση, μελέτες σε 

εκτεθειμένους πληθυσμούς, την  συνδέουν με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης λευχαιμίας, 

καρκίνου του πνεύμονα και λεμφώματος non-Hodgin (Beane Freeman et al. 2005, 

Cantor et al. 1992).  Μελέτη αναφέρει, επίσης,  ενδείξεις για μεταλλαξιογόνο δράση του 

Diazinon σε χρόνια επιβαρυμένο πληθυσμό (De Ferrari et al. 1991). Επιπλέον, μελέτες σε 

πειραματόζωα αναφέρουν επιπτώσεις στην αναπαραγωγική λειτουργία όπως ατροφική 

σπερματογέννεση (Agency For Toxic Substances and Disease Registry  

2006), διαταραχές στην λειτουργία των νευρώνων και στη συμπεριφορά (Slotkin et al. 

2008). Τέλος, έχουν αναφερθεί επιπτώσεις στην αναπαραγωγή όπως υψηλά ποσοστά 

θνησιμότητας νεογνών σε μελέτη χρόνιας έκθεσης αρουραίων (EPA 2000) καθώς και 

ορμονικές διαταραχές σε αντίστοιχη μελέτη σε αρουραίους (Gokalp et al. 2005). 
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A.4.i.ε) Φυσικοχημικές ιδιότητες (Hazardous Substances Data Bank) 

 

 

Πίνακας 1. Φυσικοχημικές ιδιότητες του diazinon. 

 

 

ΔΟΜΗ 

 
ΧΗΜ. ΟΝΟΜΑΣΙΑ Ο,Ο, - diethyl -O –(2-isopropyl-6-methyl-4-pyrimidinyl) 

phosphorothioate 

ΣΥΝΩΝΥΜΑ Ο,Ο, - diethylO –(2-isopropyl-4-methyl-6-pyrimidinyl) 

phosphorothioate;  Ο,Ο, - diethyl- O-(6-methyl-2-

isopropyl-4-pyrimidinyl) phosphorothioate 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΕΣ 

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ 

DIAZINON; ALFA-TOX; BASUDIN; DIAZOL; GARDENTOX; 

KNOX-OUT; SPECTRACIDE 

ΧΗΜ. ΤΥΠΟΣ C12H21N2O3PS 

NIOSH/ RTECS 

National Institute of 

Safety and Health/ 

Registry of Toxic Effects 

of Chemical Substances 

 

 

 

TF 3325000 

 

MW 304.35 

ΧΡΩΜΑ ΑΧΡΩΜΟ 

ΦΥΣ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 200C  

ΥΓΡΟ 

ΣΗΜ.ΤΗΞΗΣ NO DATA 

ΣΗΜ.ΒΡΑΣΜΟΥ 83-840C  

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ 200C 1.116 g/ml 

ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ/ΝΕΡΟ 40 mg/ml 

ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΟΡΓΑΝΙΚΟΥΣ ΔΙΑΛ. 

ΑΛΚΟΟΛΕΣ; AIΘΕΡΕΣ; ΚΥΚΛΟΕΞΑΝΙΟ;ΒΕΝΖΕΝΙΟ; 

ΠΕΤΡΕΛΑΙΚΟΣ ΑΙΘ. 

Log KOW 3.81 

ΤΑΣΗ ΑΤΜΩΝ 200C 9.01  10-5 
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A.4.ii. Chlorpyrifos-ethyl 

 

A.4.ii. α) Γενικές πληροφορίες 

 

Το chlorpyrifos-ethyl  είναι ευρέως φάσματος μη συστημικό οργανοφωσφορικό 

εντομοκτόνο και ακαρεοκτόνο επαφής. Παρασκευάστηκε από την DCC (Dow Chemichal 

Company) το 1965. Για την σύνθεση, ως πρώτη ύλη χρησιμοποιείται η 3-methyl 

pyrimidine  και το τελικό στάδιο περιλαμβάνει την αντίδραση των 3,5,6-trichloro-2-

pyridinol και O,O -diethylthiophosphoryl chloride σε βασικό περιβάλλον και διαλύτη  

dimethylformamide (Μuller 2000). 

Πρόκειται για άοσμο κρυσταλλικό στερεό, σε καθαρή μορφή, που διατίθεται στο 

εμπόριο με τις ονομασίες Lorsban και Pyrinex σε υγρή μορφή ή σε κόκκους και είναι 

εξαιρετικά διαλυτό σε οργανικούς διαλύτες (βενζένιο, χλωροφόρμιο, τολουένιο). 

Βασικός παραγωγός είναι η Dow AgroSciences LLC και το 2009 ήταν το έβδομο σε 

πωλήσεις παρασιτοκτόνο στις ΗΠΑ ενώ θεωρείται από τα πιο διαδεδομένα 

οργανοφωσφορικά εντομοκτόνα  στον κόσμο (Εnvironmental Protection Agency, ΕPA 

2006) 

Στις χρήσεις περιλαμβάνονται ο έλεγχος παρασίτων που προσβάλλουν τα 

βοοειδή στη κτηνοτροφία, η αντιμετώπιση εντόμων όπως τα κουνούπια, οι κατσαρίδες 

και οι τερμίτες και η προστασία της αγροτικής παραγωγής από παράσιτα, κυρίως 

αρθρόποδα, κολεόπτερα και σκώληκες (Agency for Toxic Substances and Disease Registy, 

ATSDR). Το chlorpyrifos-ethyl χρησιμοποιείται εντατικά  σε παγκόσμια κλίμακα στην 

γεωργία στις παραγωγές κυρίως: καλαμποκιού, βαμβακιού, αμυγδάλων, μπανανών και 

εσπεριδοειδών (ΝΑSS, Agricultural data base). Επιπλέον, είναι δαφυλλικό (foliar) 

λίπασμα στις καλλιέργειες ηλιοτροπίου, ζαχαρότευτλων, σόγιας και σόργου (σιτηρό). Το 

2001 στις Ηνωμένες Πολιτείες η εταιρία παραγωγής απέσυρε τα προϊόντα με δραστική 

ουσία το chlorpyrifos-ethyl που προορίζονταν για οικιακή χρήση. Στην αγορά παρέχονται 

σκευάσματα σε μορφή σκόνης, κοκκιώδους βρέξιμης σκόνης, pellet, spray και μικρό-

κάψουλων.  
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A.4.ii.β) Αποικοδόμηση στο περιβάλλον 

 

Στην ατμόσφαιρα το chlorpyrifos-ethyl αντιδρά με ρίζες υδροξυλίου και έχει 

χρόνο ημι-ζωής 6.24 ώρες. Απορρόφα στο UV σε μήκος κύματος 295 nm και έχει χρόνο 

ημι-ζωής φωτοδιάσπασης σε συνθήκες εργαστηρίου 2.6 μέρες (Αtkinson R 1987.). Στο 

νερό, τα προιόντα της υδρόλυσης εξαρτώνται από το Ph (σχήμα) . Ο χρόνος  ημιζωής σε 

pH=1 είναι 89.4 μέρες και σε pH=12.9 είναι 0.01 μέρα στους 250C (Freed 1979). Η 

ενέργεια ενεργοποίησης της υδρόλυσης του chlorpyrifos-ethyl είναι 14 Kcal/mol σε 

pH=7.4 γεγονός που το καθιστά ευαίσθητο στις θερμοκρασιακές αλλαγές. Μετρήσεις 

στον υδροφόρο ορίζοντα (πηγές και ποτάμια) κοντά σε γεωργικές εκτάσεις έδειξαν ότι 

το chlorpyrifos-ethyl αποδομείται σχετικά γρήγορα (4.8 μέρες χρόνος ημιζωής στους 

210C) και δεν θεωρείται επίμονος ρυπαντής (Franck et al. 1991). Στο έδαφος το 

chlorpyrifos-ethyl υπόκειται σε αντιδράσεις υδρόλυσης και μικροβιακής αποδόμησης 

και ο χρόνος ημιζωής που εξαρτάται από παράγοντες όπως το ph , η θερμοκρασία και η 

ηλιακή ακτινοβολία φτάνει μέχρι τις 24 εβδομάδες (Miles et al. 1983). 

 

  

Α.4.ii.γ) Επιπτώσεις  οξείας-χρόνιας έκθεσης 

 

Το chlorpyrifos-ethyl έχει χαρακτηρισθεί ως μετρίως τοξική ουσία κατηγορίας ΙΙ 

από την USEPA. Σε αντιστοιχία με τους οργανοφωσφορικούς εστέρες, η τοξική του 

δράση στα παράσιτα στα θηλαστικά και στον άνθρωπο προκύπτει από την αναστολή της 

δράσης της ακετυλοχολινεστεράσης που επιφέρει παρενέργειες που οφείλονται στη 

χολινεργική υπερδιέργεση. Νευρολογικά κλινικά συμπτώματα έχουν αναφερθεί σε 

μελέτες οξείας έκθεσης και περιλαμβάνουν κεφαλαλγία, διάρροια, θολή όραση, 

υπογαστρικές κράμπες, σιελόρροια, ναυτία, τρέμουλο και παραισθησία (Ballantyne and 

Marts 1992, Κaplan et al. 1993, Sherman 1996). Καρδιολογικά συμπτώματα (ταχυκαρδία) 

έχουν αναφερθεί ως απόρροια της οξείας διά στόματος έκθεσης (Αiuto et al. 1993, 

Selden et al. 1987). Μυοσκελετικές επιπτώσεις έχουν επίσης καταγραφεί σε δύο 

περιπτώσεις οπού οι ασθενείς εμφάνισαν αυξημένο μυϊκό τόνο (Joubert et al. 1984, 

Lotti et al. 1986). 
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Στην περίπτωση χρόνιας έκθεσης, επαγγελματικά εκτεθειμένων ατόμων αλλά και 

γενικού πληθυσμού, έχουν καταγραφεί διάφορες επιπτώσεις στην ανθρώπινη υγεία. 

Αλλοιώσεις της ομαλής λειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος (Thrasher et al. 

2002), νευροφυσιολογικές διαταραχές (υπερκινητικότητα, αδυναμία συγκέντρωσης, 

μειωμένη αντίληψη) (Rauth et al. 2006), διαταραχές στην φυσιολογική σωματική 

ανάπτυξη και στη μορφολογία του εγκεφάλου εμβρύων (Whyatt et al. 2004). Μελέτες 

συνδέουν τη χρόνια έκθεση στο chlorpyrifos-ethyl με την αυξημένη πιθανότητα 

εμφάνισης διάφορων μορφών καρκίνου όπως του πνεύμονα, του παχέος εντέρου και 

του κακοήθους γλοιώματος (Lee et al. 2004, Lee et al. 2007). Σε μελέτες περιγράφεται η 

μεταλλαξιογόνος δράση του chlorpyrifos-ethyl στο DNA και στα χρωμοσώματα, όπου 

παρατηρήθηκε αλλοίωση της δομής τους σε χρόνια εκτεθειμένους πληθυσμούς (Grover 

et al. 2003, Carbonell et al. 1993). Tέλος, σε μελέτη συνδέεται η χρόνια έκθεση στο 

chlorpyrifos-ethyl με τον αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης της νόσου του Parkinson (Dhillon 

et al. 2008). 

 

Α.4.ii.δ) Τοξικοκινητική 

 

Απορρόφηση 

  

Το οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο chlorpyrifos-ethyl μπορεί να απορροφηθεί 

από τον οργανισμό δια της αναπνευστικής οδού (inhalation exposure). Μελέτη στην 

οποία συμμετείχαν εθελοντές ψεκαστές (ένας άντρας –έντεκα γυναίκες) έδειξε ότι τα 

επίπεδα των μη ειδικών μεταβολιτών DAPs που ανιχνεύτηκαν  στα ούρα των ψεκαστών 

που δεν ήταν εξοπλισμένοι με προστατευτική μάσκα ήταν υψηλότερα σε σχέση με 

αυτών που έφεραν προστατευτικό εξοπλισμό, αποτέλεσμα που καθιστά την διά του 

αναπνευστικού απορρόφηση σημαντική (Aprea et al. 1994). Σε μελέτη της διά στόματος 

(oral exposure) έκθεσης σε ανθρώπους, η απορρόφηση κυμάνθηκε στο 70% της 

χορηγούμενης δόσης σε διάστημα 48 ωρών (Νolan et al. 1984). Σε πειράματα με 

αρουραίους η απορρόφηση έφτασε στο 90%  σε 48-60 ώρες μετά τη λήψη. Όσον αφορά 

την έκθεση δια της δερματικής οδού (dermal exposure), πειραματικές μελέτες έδειξαν 

ότι στον άνθρωπο η απορρόφηση είναι περιορισμένη. Μόλις το 3% της χορηγούμενης 
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δόσης απορροφήθηκε από το δέρμα έξι ενήλικων εθελοντών σε 48 ώρες (Nolan et al. 

1984). 

 

Κατανομή 

 

Μετά την απορρόφηση, μελέτες σε πειραματόζωα που εκτέθηκαν δια της 

στοματικής οδού, έδειξαν ότι  το chlorpyrifos-ethyl κατανέμεται ταχύτατα σε όλους τους 

ιστούς (Smith et al. 1966). Συσσωρεύεται στο λίπος (t½=62 h) σε μεγαλύτερο βαθμό σε 

σχέση με το ήπαρ, την καρδιά και τα νεφρά από τα οποία αποδεσμεύεται ταχύτερα. 

Παρόμοια εικόνα έδωσε μελέτη σε βοοειδή οπού υπολείμματα του chlorpyrifos-ethyl 

ανιχνεύτηκαν κυρίως στον λιπώδη ιστό (Dishburger et al. 1977). Τέλος, μελέτη σε 

ποντίκια μου εκτέθηκαν μέσω του δέρματος έδειξε ευρεία κατανομή σε όλους τους 

ιστούς με μεγαλύτερη τάση συσσώρευσης στον λιπώδη και στον καρδιακό ιστό (Shah et 

al. 1981). 

 

Μεταβολισμός 

Το chlorpyrifos-ethyl μεταβολίζεται από το ενζυμικό σύστημα του κυτοχρώματος 

P450 (CYPs) που καταλύει την οξειδωτική αποθείωση προς το όξον νευροτοξικό 

παράγωγο chlorpyrifos-oxon στο ενδοπλασματικό δίκτυο του ήπατος (Buratti et al. 

2003). Διάφορες ισομορφές του συστήματος CYP 450 έχουν προταθεί για τον 

μεταβολισμό του chlorpyrifos-ethyl με επικρατέστερες τις CYP2B6, CYP2C19 και CYP3A4 

(Sams et al. 2004). Με υδρόλυση του όξον παράγωγου  που καταλύεται από τις Α-

εστεράσες (Εικόνα 7) προκύπτει το προϊόν αποτοξίνωσης-αποαρυλίωσης 3,5,6 trichloro-

2-pyridinol (TCP) που είναι ο ειδικός μεταβολίτης του chlorpyrifos-ethyl και οι μη ειδικοί 

μεταβολίτες diethylphosphate (DEP) και diethylthiophosphate (DETP) (Chambers 1992). 

Πρόσφατα έχει προταθεί η ύπαρξη ενός ασταθούς ενδιάμεσου φωσφοοξυθυρανικού 

δακτυλίου ως πρόδρομη ένωση των προϊόντων αποθείωσης και από-αρυλίωσης (Εικόνα 

6)(Croom et al. 2010). 
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Εικόνα 6. Μεταβολισμός του chlorpyrifos-ethyl (Croom 2010) 
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Εικόνα 7. Μεταβολική πορεία του chlorpyrifos –ethyl στον ανθρώπινο οργανισμό 
(Dranvekar 1993) 
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Α.4.ii.στ) Φυσικοχημικές ιδιότητες Chlorpyrifos 

 

 

 

Πίνακας 2. Φυσικοχημικές ιδιότητες chlorpyrifos. 

 

 

 

ΔΟΜΗ 

 
ΧΗΜ.ΟΝΟΜΑΣΙΑ Ο,Ο, - diethyl -O –(3,5,6,trichloro-2-pyrimidyl) 

phosphorothioate 

ΣΥΝΩΝΥΜΑ Phosphorothioic acid Ο,Ο, - diethyl -O –(3,5,6,trichloro-2-

pyrimidyl) phosphorothioate ester 

ΚΑΤΑΧΩΡΗΜΕΝΕΣ 

ΕΜΠΟΡΙΚΕΣ 

ΟΝΟΜΑΣΙΕΣ 

DURSBAN; DOWCO 179;ENT 

27311;PYRINEX;LORSBAN;DMS-0971 

ΧΗΜ. ΤΥΠΟΣ C9H11NO3Cl 3PS 

NIOSH/ RTECS 

National Institute of 

Safety and Health/ 

Registry of Toxic 

Effects of Chemical 

Substances 

 

 

 

TF 6300000 

 

M.W. 350.57 

ΧΡΩΜΑ ΛΕΥΚΟ 

ΦΥΣ.ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

200C 

 

ΚΡΥΣΤΑΛΛΙΚΟ ΣΤΕΡΕΟ 

ΣΗΜ.ΤΗΞΗΣ 41-420C 

ΣΗΜ.ΒΡΑΣΜΟΥ NO DATA 

ΠΥΚΝΟΤΗΤΑ/43.50C 1.398g/cm3 

ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ/ΝΕΡΟ 0.7mg/ml 

ΔΙΑΛΥΤΟΤΗΤΑ ΣΕ 

ΟΡΓΑΝΙΚΟΥΣ ΔΙΑΛ. 

79% w/w σε ισοοκτάνιο, 43% w/w σε μεθανόλη 

LogKOW 4.82 

ΤΑΣΗ ΑΤΜΩΝ 200C 1.87  10-5 
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Α.4.iii. Propoxur 

 

Το propoxur (2-isopropo xyphenyl methyl carbamate, IYPAC) είναι ευρέως 

φάσματος καρβαμιδικό εντομοκτόνο, στομάχου και επαφής. Ειδικότερα, ανήκει στην 

υποκατηγορία των Ν-methylκαρβαμιδικών εντομοκτόνων μαζί με τα carbofuran, 

carbaryl και aldicarb και παρήχθη από την Bayer AG το 1963 με την εμπορική ονομασία 

Baygon. Καταπολεμά παράσιτα και έντομα όπως κατσαρίδες, κουνούπια, μυρμήγκια κ.α. 

σε οικιακούς-αστικούς χώρους και εγκαταστάσεις όπως εργοστάσια και αποθήκες 

τροφίμων. Επίσης, σκευάσματα με δραστική ουσία το propoxur εμποτίζονται στα 

κολάρα οικόσιτων ζώων για την καταπολέμηση παρασίτων (USEPA 2010). 

Ο μηχανισμός τοξικής δράσης του propoxur, που είναι κοινός στα έντομα και στα 

θηλαστικά, είναι χαρακτηριστικός της κατηγορίας των καρβαμιδικών εντομοκτόνων και 

παρόμοιος με αυτόν των οργανοφωσφορικών εστέρων. Δρα ως αντιστρεπτός 

αναστολέας της ακετυλοχολινεστεράσης γεγονός που επιφέρει τη συσσώρευση της   

ακετυλοχολίνης στους χολινεργικούς υποδοχείς των νευρικών συνάψεων με συνέπεια 

την διατάραξη της ισορροπίας του κεντρικού και περιφερειακού νευρικού συστήματος 

(Fukuto 1990). Η εξόντωση των οργανισμών στόχων επιτυγχάνεται μέσω της νευρικής 

παράλυσης που οδηγεί στον θάνατο. 

Για τις αντιδράσεις αποδόμησης στο περιβάλλον μπορούν να γίνουν μόνο γενικές 

εκτιμήσεις καθώς η περιορισμένη χρήση σε εξωτερικούς χώρους δεν ενθάρρυνε την 

ενδελεχή μελέτη τους. Στα υδατικά συστήματα είναι σταθερό σε όξινες συνθήκες. Σε 

ουδέτερο pH  και θερμοκρασία 300C ο χρόνος ημιζωής είναι 30 ημέρες και σε pH=8 είναι 

16 ημέρες. Στο έδαφος το propoxur έχει χρόνο ημιζωής από 80 έως 210 ημέρες σε 

αερόβιες και αναερόβιες συνθήκες  χωρίς να απορροφάται ισχυρά με αποτέλεσμα να 

θεωρείται πιθανός μολυντής των υπόγειων υδάτων. Τα ταυτοποιημένα προϊόντα 

αποδόμησης στο νερό και στο έδαφος είναι οι ενώσεις 2-isopropoxyphenol και CO 

(USEPA 2009). 

Τα βιβλιογραφικά δεδομένα για την απορρόφηση, την κατανομή, τον 

μεταβολισμό και την απέκκριση του propoxur στα θηλαστικά είναι επίσης περιορισμένα. 

Σε μελέτη με αρουραίους βρέθηκε ότι το 85% της από το στόμα χορηγούμενης δόσης 

είχε απορροφηθεί και απεκκριθεί σχετικά ταχέως (16 ώρες). Τα κύρια προϊόντα 
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βιομετατροπής του propoxur προκύπτουν από αντιδράσεις από-αλκυλίωσης (2-

hydroxyphenol-Ν-methylcarbamate) και υδρόλυσης (2-isopropoxyphenol) και 

ανιχνεύτηκαν στα ούρα συζευγμένα με γλυκουρονικό οξύ (WHO 1970). 

Ο γενικός πληθυσμός και ειδικότερα τα παιδία ή βρέφη εκτίθενται στο propoxur 

από το επιβαρυμένο περιβάλλον των χώρων στους οποίους εφαρμόζεται και οι βασικοί 

οδοί εισόδου στον οργανισμό είναι το δέρμα και το αναπνευστικό σύστημα. 

Υπολειμματικές ποσότητες του εντομοκτόνου έχουν ανιχνευτεί σε δείγματα αέρα και 

σκόνης εσωτερικών χώρων ενώ θεωρείται ότι μπορεί να παραμείνει σε επιφάνειες για 

περισσότερες από 60 ώρες μετά  τη χρήση (Colt et al. 2004, Leva et al. 2009). Επιπλέον, 

σε μελέτη εκτίμησης της επιβάρυνσης του αέρα σε κατοικίες, επίπεδα του propoxur 

ήταν ανιχνεύσιμα 35 ώρες μετά τη χρήση (Kuo and Lee 1999). Εκτεθειμένοι στο 

εντομοκτόνο propoxur είναι οι ψεκαστές αλλά και οι εργαζόμενοι στη βιομηχανία 

παραγωγής του παρασιτοκτόνου. Η EPA αναγνωρίζοντας τον κίνδυνο που προκύπτει 

από την επαγγελματική έκθεση,  προτείνει για τη προστασία των εργαζομένων, τη χρήση 

ειδικού εξοπλισμού (γάντια, στολή και μάσκα) με οδηγία το 2010 (USEPA 2010). 

Το propoxur χαρακτηρίζεται ως μέτρια τοξικό (Τοxicity category II) στην 

περίπτωση της οξείας έκθεσης από το στόμα και ελαφρώς τοξικό (Τοxicity category IIΙ) 

στην  περίπτωση της οξείας έκθεσης από το δέρμα (EPA). Τα συμπτώματα  της οξείας 

δηλητηρίασης και της χρόνιας έκθεσης  είναι χαρακτηριστικά της τοξική δράσης των 

καρβαμιδικών εντομοκτόνων. Ναυτία, ίλιγγος, σύγχυση, αδυναμία, διάρροια, θωρακικό 

άλγος και σε εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις ανεπαρκής  αναπνευστική λειτουργία που 

οδηγεί σε θάνατο. Τα περισσότερα συμπτώματα της οξείας έκθεσης έχουν βραχεία 

διάρκεια και η ανάρρωση συνήθως είναι ταχεία λόγω της αντιστρεπτής αναστολής της 

ακετυλοχολινεστεράσης. Μελέτες σε εκτεθειμένα πειραματόζωα (αρουραίους) 

αναφέρουν μείωση στο σωματικό βάρος και επιδράσεις στο ήπαρ και στη ουροδόχο 

κύστη μετά από παρατεταμένη έκθεση (USEPA 2010).  

Η EPA καταχώρησε το propoxur ως πιθανώς καρκινογόνα χημική ουσία 

(κατηγορίας Β2). Η εκτίμηση βασίστηκε σε πειράματα με αρουραίους οι οποίοι 

εκδήλωσαν όγκους στην ουροδόχο κύστη (Cohen  et al. 1998) ενώ έχει συσχετιστεί με 

αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης του λεμφώματος non-Hodgkin και λευχαιμίας (Colt et al. 

2005). Tέλος, εξετάζεται η δράση του propoxur ως ενδοκρινικού διαταράκτη καθώς 
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υπάρχουν ενδείξεις ορμονικών δυσλειτουργιών που προκαλούνται από την χρήση του 

(Klotz et al. 1997). 

 

A.5. Η τρίχα ως βιολογικό υπόστρωμα εκτίμησης της έκθεσης σε ξενοβιοτικά 

 

Η ανάλυση τριχών έχει χρησιμοποιηθεί για την εκτίμηση της έκθεσης σε 

πληθώρα ξενοβιοτικών ουσιών και πλέον εκτιμάται ως ένα ‘’κλασσικό’’ υπόστρωμα στις 

μελέτες βιοπαρακολούθησης (Esteban and Castano 2009). Προσφέρει το πλεονέκτημα 

της μη επεμβατικής δειγματοληψίας στην οποία δεν απαιτείται η παρουσία 

εξειδικευμένου προσωπικού. Επιπλέον, η μεταφορά και η αποθήκευση των δειγμάτων 

δεν απαιτεί ειδικές συνθήκες καθώς η τρίχα είναι σταθερό βιολογικό υλικό. Η 

εναπόθεση των προς ανάλυση ουσιών στην τρίχα, μέσω του κυκλοφορικού, έχει 

συσσωρευτικό χαρακτήρα γεγονός που επιτρέπει την εκτίμηση της χρόνιας 

επαναλαμβανόμενης έκθεσης. Επίσης, σε περιπτώσεις μεταθανάτιας εξέτασης για 

έκθεση σε τοξικά δηλητήρια και ναρκωτικές ουσίες αποτελεί το μοναδικό προς ανάλυση 

δείγμα στη διάθεση του ιατροδικαστή ή τοξικολόγου. Τέλος, η ανάλυση τρίχας επιτρέπει 

την ποιοτική και ποσοτική εκτίμηση της παρελθοντικής έκθεσης μέσω της τμηματικής 

ανάλυσης κάτι που είναι αδύνατο να επιτευχτεί με τη ανάλυση υποστρωμάτων όπως 

είναι τα ούρα ή το αίμα (Appenzeller BM and Tsatsakis AM 2012). 

Η ανάλυση της τρίχας έχει χρησιμοποιηθεί στην εκτίμηση της έκθεσης σε 

πληθώρα ξενοβιοτικών χημικών όπως είναι τα βαρέα μέταλλα (Berglund et al. 2005, 

Agusa et al. 2005), τα πολυχλωριωμένα διφαινύλια (Zupancic-Kralj et al. 1992), οι 

πολυβρωμοδιφαινυλαιθέρες (Leung et al. 2011), οι διοξίνες (Nakao et al. 2005), τα 

διβενζοφουράνια (Schramm et al. 1992), οι ναρκωτικές ουσίες (Welch et al. 1993), η 

αιθανόλη (Pragst 2006) και τα φυτοφάρμακα (Covaci et al. 2008, Tsatsakis et al. 2008, 

Salquebre et al. 2011). Τέλος, πρόσφατες μελέτες έχουν αναδείξει την τρίχα σε 

βιολογικό  δείγμα προσδιορισμού της συσσώρευσης ενδογενών (endogenous) ουσιών 

όπως η κορτιζόλη που αποτελεί βίο-δείκτη του χρόνιου stress  (Russel et al. 2012). 

Σημαντικός περιορισμός στην ανάλυση της τρίχας είναι η εναπόθεση των 

χημικών από το περιβάλλον και από τον ιδρώτα που δυσκολεύει την συσχέτιση των 

συγκεντρώσεων που ανιχνεύονται με την εσωτερική δόση που έχει λάβει ο οργανισμός. 



53 
 

Καθίσταται, λοιπόν, ιδιαίτερα σημαντικό η απομάκρυνση των επιμολύνσεων που 

συσσωρεύονται στο εξωτερικό τμήμα της τρίχας να μην επηρεάζουν τα επίπεδα των 

ουσιών που έχουν ενσωματωθεί στο στέλεχος της τρίχας. Επιπρόσθετα, ως 

μειονεκτήματα της ανάλυσης τριχών θεωρούνται η έλλειψη εναρμονισμένων πρακτικών 

στη συλλογή (ποσότητα, σημείο λήψης) και στην επεξεργασία των δειγμάτων  καθώς και 

η ελλιπής συσχέτιση των επιπέδων των ουσιών στη τρίχα με αυτά που ανιχνεύονται στο 

αίμα και σε λοιπούς ιστούς (ΑΤDSR 2001). Τέλος, λαμβάνεται ως  μειονέκτημα η 

περιορισμένη γνώση της βιολογίας της τρίχας και του ακριβή μηχανισμού ενσωμάτωσης 

των ουσιών σε αυτή (Harkey 1993). 

 

A.5.i.Ανατομία της τρίχας -ιστολογικά χαρακτηριστικά 

   

Οι τρίχες περιλαμβάνονται, μαζί με τα νύχια, στα κεράτινα προσαρτήματα του 

δέρματος. Πρόκειται για ελαστικά νημάτια κρυμμένα εν μέρει σε καταδύσεις της 

επιδερμίδας που ονομάζονται θύλακες. Το εμφανές ελεύθερο τμήμα της τρίχας 

ονομάζεται στέλεχος (shaft) ενώ το βυθισμένο στο δέρμα τμήμα καλείται ρίζα (root). 

Στον άνθρωπο η διάμετρος του στελέχους έχει εύρος από 15 μm έως 120 μm ανάλογα 

με τον τύπο τις τρίχας και το σημείο του σώματος που εντοπίζεται ο θύλακας αυτής. Αν 

και η διαδικασία της κερατινοποίησης δεν έχει πλήρως κατανοηθεί (Hopps 1977), η 

σταθερότητα, η σκληρότητα και η εντυπωσιακή αντοχή της τρίχας οφείλεται στους 

δισουλφιδικούς S-S δεσμούς μεταξύ των κεράτινων πρωτεϊνικών ινών  που συγκροτούν 

το στέλεχος.  Η απόληξη της ρίζας ονομάζεται βολβός (hair bulb) στην κοιλότητα του 

οποίου εισχωρεί η θηλή της τρίχας (hair papilla). O βιολογικός ρόλος του βολβού είναι η 

διάπλαση και η αύξηση της τρίχας. 

Η τρίχα από τα έξω προς τα μέσα  αποτελείται από τρείς ομόκεντρες δομές. 

 Το περιτρίχιο (cuticle) ή επιδερμίδα της τρίχας. 

 Τη φλοιώδη ουσία (cortex) 

 Τη μυελώδη ουσία (medulla) 

Αναλυτικότερα, το περιτρίχιο απαρτίζεται από ένα στίχο με πλακώδη κερατινοποιημένα  

και απύρηνα (εκτός από το τμήμα της ρίζας πλησίον στο βολβό) κύτταρα που 

αλληλεπικαλύπτονται. Την φλοιώδης ουσία συναποτελούν στίχοι με ατρακτοειδή 
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κύτταρα με εκφυλισμένους πυρήνες. Αντιστοίχως με το περιτρίχιο, στο πλησιέστερο του 

βολβού  τμήμα τα κύτταρα αυτά έχουν κανονικό σφαιρικό πυρήνα.   Στα κύτταρα της 

φλοιώδους ουσίας εμπεριέχονται τα παραγόμενα από τους μελανινοβλάστες του 

βολβού που ονομάζονται κοκκία χρωστικής, στα οποία οφείλεται το χρωματισμός της 

τρίχας. 

Τέλος, η μυελώδης ουσία αποτελείται από κυβοειδή κύτταρα με υποστρόγγυλο 

πυρήνα αλλά όσο απομακρυνόμαστε από τον βολβό με κατεύθυνση το στέλεχος της 

τρίχας κερατινοποιούνται και πλέον  δεν έχουν σαφή όρια, ούτε πυρήνες. Οι 

μεσοκυττάριοι χώροι περιέχουν φυσαλίδες αέρα. 

 

 

A.5.i.α) Θύλακας της τρίχας 

 

Ο θύλακας της τρίχας (hair follicle) συγκροτείται από δύο μοίρες. Την εσωτερική 

επιθηλιακή που ονομάζεται επιθηλιακός θύλακας και την εξωτερική ή ινώδη θύλακα της 

τρίχας. Ειδικότερα, ο επιθηλιακός θύλακας είναι συνέχεια της επιδερμίδας και εμφανίζει 

δυο στοιβάδες που ονομάζονται εσωτερικός και εξωτερικός κολεός. Η πρώτη εκτείνεται 

από τον βολβό της τρίχας έως την εκβολή του σμηγματογόνου αδένα και αποτελείται 

από τρείς στοιβάδες που από μέσα προς τα έξω είναι: η στοιβάδα του Huxley, η 

στοιβάδα του Henle και το επιδερμίδιο του κολεού.  Η δεύτερη αποτελεί συνέχεια της 

επιδερμίδας και εμφανίζει την ιδία με αυτήν κατασκευή έως την εκβολή του 

σμηγματογόνου αδένα. Ο ινώδης θύλακας περιβάλλει τον επιθηλιακό θύλακα της 

τρίχας. Συναποτελείται από ίνες κολλαγόνου, αγγεία και νεύρα που ο αριθμός τους 

αυξάνεται στη θηλή της τρίχας και είναι παχύτατος  στις τρίχες της κεφαλής των 

θηλαστικών. Αυτές οι τρίχες ονομάζονται και απτικές και περιέχουν στον ινώδη θύλακα 

τους αιμοφόρους σηραγγώδης κόλπους και εξ αυτών ονομάζονται και σηραγγώδης 

τρίχες . 

 

 

A.5.i.β) Ιστογένεση και ανάπτυξη των τριχών 
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Υπεύθυνα για την ανάπτυξη της τρίχας είναι τα κύτταρα της μητρικής στιβάδας 

της τρίχας η οποία καλύπτει απευθείας τη θηλή της. Ο πολλαπλασιασμός και η 

διαφοροποίηση τους, σχηματίζει την τρίχα και τον εσωτερικό κολεό αυτής. Οι νέοι τύποι 

κυττάρων που προκύπτουν από αύτη τη διαφοροποίηση παράγουν συμπαγή κερατίνη 

που δεν απολεπίζεται. Η διάρκεια ζωής των τριχών στον άνθρωπο είναι ανισότιμη  και η 

ανανέωση τους δεν είναι σύγχρονη σε αντίθεση με τα θηλαστικά ζώα που είναι 

εποχιακή. Η κορυφή της νεοφυούς τρίχας κατά την αύξηση αυτής απωθεί την ρίζα της 

παλαιάς έως την ελεύθερη επιφάνεια του δέρματος προκαλώντας την πτώση της. Αυτή 

η μιτωτική δραστηριότητα της μητρικής στιβάδας υπόκειται στη επίδραση ανδρογόνων 

ορμονών. 

Η  ανάπτυξη της  τρίχας δεν είναι μία συνεχής διαδικασία και τελείται  μέσω 

κυκλικών φάσεων που εναλλάσσονται (Εικόνα 8). Οι τρείς φάσεις του κύκλου της τρίχας 

είναι: 

 Η αναγενής φάση (anagen phase ) 

 H καταγενής φάση ( catagen phase ) 

 Η τελογενής φάση (telogen phase ) 
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Εικόνα 8. Οι φάσεις της τρίχας (αναγενής-καταγενής-τελογενής) 

 

Αναλυτικότερα, η αναγενής φάση διαρκεί 2 ως 6 χρόνια και είναι η φάση 

ανάπτυξης της τρίχας. Η έναρξη της αναγενούς φάσης συνοδεύεται από την αύξηση της 

μεταβολικής δραστηριότητας των κυττάρων της μήτρας στη βάση του θύλακα. Η νέα 

τρίχα σχηματίζεται όταν αυτά τα κύτταρα επιμηκύνονται για να συστήσουν μία λεπτή  

κυτταρική δέσμη η οποία κινείται μέσα από το κανάλι του θύλακα προς την επιφάνεια. 

Ακολουθεί η κυτταρική διαφοροποίηση που θα διαμορφώσει τις ομόκεντρες  δομές του 

στελέχους και στη συνέχεια θα λάβει χώρα η διαδικασία της κερατινοποίησης.  

Η καταγενής φάση που  σηματοδοτεί την αναστολή της ανάπτυξης διαρκεί από 

δύο έως τρείς εβδομάδες. Σε αυτό το μεταβατικό  διάστημα ο πολλαπλασιασμός των 

κυττάρων τις μήτρας παύει και παρατηρείται  εκφυλισμός του βολβού. Η βάση του 

στελέχους κερατινοποιείται πλήρως και ο θύλακας συρρικνώνεται. 

Ακολουθεί η τελογενής φάση κατά την οποία ο θύλακας της τρίχας εισέρχεται σε 

περίοδο ηρεμίας και ο κερατινοποιημένος βολβός ανέρχεται στο ύψος της επιφάνειας 

της επιδερμίδας. Μια νέα τρίχα αναπτύσσεται σε νέο βολβό και εξωθεί την παλαιά σε 

πτώση. Η διάρκεια αυτής της φάσης είναι εξαρτώμενη της περιοχής του σώματος και της 

ηλικίας του ατόμου και υπολογίζεται πως για το τριχωτό της κεφαλής είναι 10 

εβδομάδες ενώ για το λοιπό σώμα μπορεί να φτάσει τα 6 χρόνια. 

 Το ποσοστό των τριχών που βρίσκονται στην  αναγενή  φάση έχει υπολογιστεί σε 

85%  για το τριχωτό της κεφαλής με το υπόλοιπο να είναι στη μεταβατική καταγενή και 

στην τελογενή (Ηarkey 1993). 

 

A.5.i.γ) Ρυθμός ανάπτυξης της τρίχας 

 

Μελέτες που αφορούν τον ρυθμό ανάπτυξης της τρίχας καταλήγουν στο ότι είναι 

εξαρτώμενος από ατομικά χαρακτηριστικά όπως η ηλικία, το φύλο, η περιοχή του 

σώματος που εντοπίζεται ο θύλακας καθώς και από φυλετικές διαφοροποιήσεις. 

Σημαντικό ρόλο στον καθορισμό του ρυθμού ανάπτυξης των τριχών έχει η αναλογία 



57 
 

μεταξύ αναγενούς και τελογενούς φάσης για την εκάστοτε περιοχή που μελετάται (Saito 

. 2002).  

 

A.5.ii. Μηχανισμός εναπόθεσης ξενοβιοτικών στη τρίχα 

A.5.ii.α)  Χημική σύσταση της τρίχας 

 

Η τρίχα είναι κατά βάση ένα μερικώς κρυσταλλικό, προσανατολισμένο 

πολυμερικό δίκτυο που περιέχει διάφορες χημικές  λειτουργικές ομάδες και πληθώρα  

όξινων, βασικών και πολυπεπτιδικών δεσμών. (Harkey 1993). Αποτελείται κατά 65-95 % 

από πρωτεΐνες, κατά  15-35 % από νερό, κατά 1-9 % από λιπίδια και περιέχει ανόργανα 

συστατικά σε ποσοστό από 0.25 έως 0.95 % κατά βάρος, απουσία υγρασίας. Το λιπαρό 

υλικό της τρίχας προέρχεται από τον αποκρινή αδένα  (apocrine gland) και αποτελείται 

από ελεύθερα λιπαρά οξέα, εστέρες, υδρογονάνθρακες, αλκοόλες και μόνο, δί- και τρί- 

γλυκερίδια. Τέλος, η τρίχα περιέχει μεγάλες ποσότητες των παρακάτω αμινοξέων: 

γλυκίνη, θρεονίνη, ασπαρτικό οξύ, γλουταμινικό οξύ, λυσίνη, κυστείνη και τυροσίνη 

(Robbins 2002). 

 

A.5.ii.β) Αιμάτωση των τριχών-Μηχανισμός ενσωμάτωσης ξενοβιοτικών στη τρίχα 

 

Η παροχή αίματος στην τρίχα εξασφαλίζεται από δύο πυκνά τριχοειδή δίκτυα 

που εντοπίζονται στο κάτω μέρος του θύλακα πλησίον του βολβού. Ειδικότερα, το 

πρώτο δίκτυο αποτελείται από αγγεία διατεταγμένα παράλληλα με μεγάλο μήκος  στη 

βάση του θύλακα και το δεύτερο εντοπίζεται στο επίπεδο του σμηγματογόνου αδένα. 

Είναι εξίσου πυκνό με το πρώτο και εκτείνεται έως την επιφάνεια του δέρματος. Τα δύο 

δίκτυα συνδέει ένα τρίτο απλούστερο δίκτυο που αποτελείται από  μεγαλύτερα αγγεία 

που καταλήγουν κατά μήκος των πλευρών του θύλακα. Συνεπακόλουθο της παρουσίας 

αυτών των τριών αγγειακών πλεγμάτων είναι η εξαιρετικά πλούσια αιμάτωση του 

θύλακα της τρίχας. Ο ακριβής βιολογικός μηχανισμός της ενσωμάτωσης των χημικών 

στην τρίχα δεν έχει πλήρως διευκρινιστεί. Θεωρείται όμως ότι σε αυτή συμβάλλει η 

αιμάτωση του θύλακα καθώς οι ουσίες που κυκλοφορούν στο αίμα εισέρχονται σε 
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αυτόν και στη συνέχεια ενσωματώνονται στο στέλεχος της τρίχας (Pragst and Balikova 

2006)  

 

A.5.iii. Σύντομη Βιβλιογραφική Ανασκόπηση (Μελέτες ανάλυσης  ΟPs σε τρίχες) 

 

 Ο Πίνακας 3 που ακολουθεί περιέχει τις μελέτες που αφορούν την ανάλυση τριχών  για 

την εκτίμηση των επιπέδων έκθεσης σε οργανοφωσφορικά φυτοφάρμακα. Οι δύο αυτές 

κατηγορίες φυτοφαρμάκων έχουν επικρατήσει σε παγκόσμια κλίμακα και η χρήση τους 

είναι εκτεταμένη σε επίπεδο φυτοπροστασίας αλλά και αστικής-οικιακής έντομο-

προστασίας. Οι μελέτες περιλαμβάνουν μετρήσεις των μητρικών ουσιών και των μη 

ειδικών μεταβολιτών για την εκτίμηση της έκθεσης αγροτικού, γενικού πληθυσμού και 

πειραματόζωων.  

 

 

 

 

 

Πίνακας 3. Μελέτες ανάλυσης ΟPs σε τρίχα 

First Author's 

name 

Name of the article Name of the 

journal 

Year of 

publication 

Used 

techniques 

Boone, J. S Transferable residues 

from dog fur and 

plasma cholinesterase 

inhibition in dogs 

treated with a flea 

control dip containing 

chlorpyrifos. 

Environmental 

Health 

Perspectives, 

109(11), 1109-

1114. 

2001 GC-ECD 

Ebrahimi, M. Rational design of 

heteropolyacid-based 

nanosorbent for hollow 

Journal of 

Chromatography 

A, 1225, 37-44. 

2012 HPLC-PDA 
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fiber solid phase 

microextraction of 

organophosphorus 

residues in hair samples 

Kanavouras, 

K. 

A case report of motor 

neuron disease in a 

patient showing 

significant level of 

DDTs, HCHs and 

organophosphate 

metabolites in hair as 

well as levels of hexane 

and toluene in blood 

Toxicology and 

Applied 

Pharmacology, 

256(3), 399-404. 

2011 electron 

ionisation mass 

spectrometric 

GC-QP2010 

Kavvalakis, M. 

P. 

The atlas of 

dialkylphosphates; 

assessment of 

cumulative human 

organophosphorus 

pesticides' exposure 

Forensic Science 

International, 

218(1-3), 111-

122. 

2012  

Liu, S. Human blood and 

environmental media 

screening method for 

pesticides and 

polychlorinated 

biphenyl compounds 

using liquid extraction 

and gas 

chromatography-mass 

spectrometry analysis 

Journal of 

Chromatography 

B: Analytical 

Technologies in 

the Biomedical 

and Life Sciences, 

769(1), 155-167. 

2002 GC-MS 

Maravgakis, 

G. 

Diethyl phosphates 

accumulation in rabbits' 

Forensic Science 

International, 

2012 GC-MS 
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hair as an indicator of 

long term exposure to 

diazinon and 

chlorpyrifos 

218(1-3), 106-110 

Margariti, M. 

G. 

Analysis of dialkyl 

phosphate metabolites 

in hair using gas 

chromatography-mass 

spectrometry: A 

biomarker of chronic 

exposure to 

organophosphate 

pesticides 

Biomarkers, 

14(3), 137-147 

2009 GC-MS 

Margariti, M. 

G. 

Assessment of long-

term subacute 

exposure to dimethoate 

by hair analysis of 

dialkyl phosphates DMP 

and DMTP in exposed 

rabbits: The effects of 

dose, dose duration and 

hair colour 

Environmental 

Research, 109(7), 

821-829. 

2009 GC-MS 

Ostrea Jr., E. 

M. 

Fetal exposure to 

propoxur and abnormal 

child 

neurodevelopment at 2 

years of age 

Neurotoxicology, 

33(4), 669-675 

2012 GC-MS 
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Raheja, A. Review of common 

techniques in 

toxicological analysis 

Medico-Legal 

Update, 7(2), 67-

73. 

2007  

Schleier III, J. 

J. 

Equine risk assessment 

for insecticides used in 

adult mosquito 

management. 

Human and 

Ecological Risk 

Assessment, 

14(2), 392-407 

2008  

Tsatsakis, A. 

M. 

Pesticide deposition in 

hair: Preliminary results 

of a model study of 

methomyl 

incorporation into 

rabbit hair 

Veterinary and 

Human 

Toxicology, 40(4), 

200-203. 

1998 ELISA and HPLC 

Tsatsakis, A. Progress in pesticide 

and POPs hair analysis 

for the assessment of 

exposure 

Forensic Science 

International, 

145(2-3), 195-199 

2004 GC-MS 

Tsatsakis, A. 

M. 

Pesticide levels in head 

hair samples of cretan 

population as an 

indicator of present and 

past exposure 

Forensic Science 

International, 

176(1), 67-71 

2008 GC-ECD,GC-MS 

and GC-NPD 

Tsatsakis, A. Assessing chronic 

exposure to 

anticholinesterase 

pesticides by hair 

analysis 

NATO Security 

through Science 

Series C: 

Environmental 

Security , pp. 203-

211 

2009 GC-MS 
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Tsatsakis, A. 

M. 

Determination of dialkyl 

phosphates in human 

hair for the 

biomonitoring of 

exposure to 

organophosphate 

pesticides 

Journal of 

Chromatography 

B: Analytical 

Technologies in 

the Biomedical 

and Life Sciences, 

878(17-18), 1246-

1252 

2010 GC-MS 

Tsatsakis, A. 

M. 

Associations of 

xenobiotic-metabolizing 

enzyme genotypes 

PON1Q192R, 

PON1L55M and 

CYP1A1*2A MspI with 

pathological symptoms 

of a rural population in 

south Greece 

Xenobiotica, 

41(10), 914-925 

2011 GC-MS 

Tsatsakis, A. 

M. 

Is hair analysis for 

dialkyl phosphate 

metabolites a suitable 

biomarker for assessing 

past acute exposure to 

organophosphate 

pesticides? 

Human and 

Experimental 

Toxicology, 31(3), 

266-273. 

2012 GC-MS 

Tutudaki, M. Hair analysis used to 

assess chronic exposure 

to the 

organophosphate 

diazinon: A model study 

with rabbits 

Human and 

Experimental 

Toxicology, 22(3), 

159-164. 

2003 GC-NPD and 

GC-MS 
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B. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ
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B.1. Μελέτη χρόνιας επιβάρυνσης πειραματόζωων 

 

 Β.1.i.  Εισαγωγή: Μελέτες σε πειραματόζωα (κουνέλια) 

 

Στη παρούσα μελέτη εκτίμησης χρόνιας έκθεσης στα οργανοφωσφορικά 

εντομοκτόνα  Diazinon και Chlorpyrifos-ethyl, ως πειραματόζωα επιλέχτηκαν κουνέλια 

Νέας Ζηλανδίας.  Σε σχέση με άλλα θηλαστικά, που χρησιμοποιούνται σε πειραματικές 

μελέτες, εγκλωβίζονται εύκολα σε ελεγχόμενες συνθήκες αρκεί να μην εκτίθενται σε 

υψηλές θερμοκρασίες. Καταναλώνουν μέχρι 120 ml/kg πόσιμο νερό και αποβάλουν 50-

75 ml/Kg ούρων ανά ημέρα. Τα κουνέλια αποτελούν τα πιο διαδεδομένα πειραματόζωα 

μετά τα ποντίκια και τους αρουραίους και η ράτσα Νέας Ζηλανδίας (NZ), που 

χρησιμοποιήθηκε στη μελέτη, χρησιμοποιείται εκτενέστερα. Διαχρονικά εμπλέκονται 

κυρίως  σε δοκιμές τοξικότητας  διαφόρων ουσιών καθώς και σε πειράματα εξέλιξης 

αντιβιοτικών. Παρόλο που στη δεκαετία του 80 προκλήθηκαν αντιδράσεις στη κοινή 

γνώμη, με αφορμή τις δοκιμές ερεθισμού των οφθαλμών ‘’Draize’’, η χρήση τους είναι 

ακόμα εντατική στις πειραματικές μελέτες λόγω του χαμηλού κόστους και του εύκολου 

χειρισμού τους (Suckow et al. 2002). Ειδικότερα στις μελέτες τοξικότητας και έκθεσης σε 

οργανοφωσφορικά παρασιτοκτόνα, η χρήση κουνελιών αποδεικνύεται εκτεταμένη. Σε 

βιβλιογραφική έρευνα στις ηλεκτρονικές βάσεις δεδομένων Pubmed και Medline 

βρέθηκαν πάνω από 100 τοξικολογικές μελέτες τα τελευταία 20 έτη που διεξήχθησαν σε 

κουνέλια, τα αποτελέσματα των οποίων χρησιμοποιούνται ως σημεία αναφοράς για την 

εκτίμηση της τοξικότητας των ΟPs από παγκόσμιους οργανισμούς (Environmental 

Protection Agency, Food and Drug Administration).  

Ενδεικτικά, στη μελέτη του Solati (Solati et al. 2012) χορηγήθηκε το 

οργανοφωσφορικό εντομοκτόνο chlorpyrifos σε λευκά κουνέλια Νέας Ζηλανδίας δια της 

δερματικής οδού για χρονικό διάστημα τεσσάρων εβδομάδων. Αξιολογήθηκε η 

επίδραση σε βιολογικές παραμέτρους και οι ιστοπαθολογικές επιπτώσεις στο ήπαρ και 

στον εγκέφαλο των εκτεθειμένων πειραματόζωων. Ο Hou (Hou et al. 2011) μελέτησε την 

κατανομή  των οργανοφωσφορικών στον λιπώδη ιστό 72 κουνελιών  με κριτήριο την 
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υδατοδιαλυτότητα τους. Σε κουνέλια επίσης, χορηγήθηκε από τον Xiang (Xiang et al. 

2010) το οργανοφωσφορικό  trichlorfon για 70 ημέρες με σκοπό να μελετηθούν 

ενδεχόμενες βλάβες στο αγγειακό ενδοθήλιο (endothelial function of vessels) και οι 

βιοχημικές παράμετροι του πλάσματος. Ο Zhang μελέτησε τις επιπτώσεις του 

οξειδωτικού στρες (oxidative stress) σε κουνέλια που είχαν εκτεθεί σε τοξικές δόσεις του 

οργανοφωσφορικού dichlorvos (Zhang et al. 2010). Κουνέλια εκτέθηκαν σε δύο δόσεις 

(LOW-HIGH) του οργανοφωσφορικού diazinon και μελετήθηκαν ιστοπαθολογικές 

παράμετροι σε εργασία του Yehia (Υehia et al. 2007). Τέλος, μέσω του πόσιμου νερού, 

κουνέλια εκτέθηκαν στο chlorpyrifos-ethyl  σε μελέτη εκτίμησης των επιπτώσεων στον 

καρδιακό ιστό (Cetin et al. 2007). 

 

Β.2     Σχεδιασμός  in-vivo μελέτης 

Β.2.i. Στοιχεία πειραματόζωων-συνθήκες εγκλεισμού 

 

Για τη διεξαγωγή του πειράματος εκτίμησης της έκθεσης (exposure assessment) 

πειραματόζωων στους οργανοφωσφορικούς εστέρες Diazinon και Chlorpyrifos-ethyl  

χρησιμοποιήθηκαν δώδεκα αρσενικά κουνέλια ηλικίας τριών μηνών με δίχρωμο 

τρίχωμα (λευκό – καφέ). Το βάρος τους κατά τη διάρκεια τους πειράματος ήταν κατά 

μέσο όρο 3500 gr. Τα πειραματόζωα εγκλείστηκαν σε μεταλλικά κελιά στις ειδικά 

διαμορφωμένες εγκαταστάσεις του τμήματος Ιατρικής του  Πανεπιστήμιου Κρήτης σε 

ελεγχόμενες συνθήκες φωτισμού (12 ώρες φώς- 12 ώρες σκότος) και θερμοκρασίας (21-

230C). Διατρέφονταν με ξηρά τροφή (βιομηχανικά παρασκευασμένους κόκκους) και 

είχαν ελεύθερη πρόσβαση σε φρέσκο νερό. Η φυσική τους κατάσταση 

παρακολουθούνταν καθημερινά και δεν παρατηρήθηκαν προβλήματα. Τα 

πειραματόζωα αφέθηκαν προς εγκλιματισμό για διάστημα δύο εβδομάδων,  πριν την 

έναρξη του πειράματος. 

 

Β.2.ii. Χορήγηση δόσεων  
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Στη παρούσα μελέτη έκθεσης, μετά την περίοδο προσαρμογής, τα πειραματόζωα 

χωρίστηκαν σε τριμελείς ομάδες και σχηματίστηκαν τέσσερα group. Τα κουνέλια του 

πρώτου group δεν εκτέθηκαν σε φυτοφάρμακα και αποτέλεσαν τη μη εκτεθειμένη 

ομάδα ελέγχου (control group). Στα υπόλοιπα group χορηγήθηκαν μέσω του πόσιμου 

νερού υπό-τοξικές δόσεις των οργανοφωσφορικών φυτοφαρμάκων Diazinon και 

Chlorpyrifos-ethyl για χρονικό διάστημα τεσσάρων και τριών μηνών αντίστοιχα. Ανά δύο 

εβδομάδες τελούνταν ζύγιση και οι δόσεις προσαρμόζονταν ανάλογα με την αύξηση του 

βάρους των ζώων. 

 

Β.2.ii.α)  Diazinon treated groups 

 

Στη μελέτη εκτίμησης της χρόνιας έκθεσης στο οργανοφωσφορικό φυτοφάρμακο 

Diazinon χρησιμοποιήθηκαν έξι κουνέλια Νέα Ζηλανδίας. Τα πειραματόζωα 

διαχωρίστηκαν σε δύο ομάδες (groups) των τριών μελών και εκτέθηκαν σε δύο 

διαφορετικές υποτοξικές δόσεις μέσω του πόσιμου νερού. Στο πρώτο group (DLD –

Diazinon Low Dose group) χορηγήθηκε δόση ισόποση με το 1/30 της δια στόματος μέσης 

οξείας τοξικής δόσης (100mg /kg/day, USA Department of Health and  Human Services) 

και στο δεύτερο group (DHD-Diazinon High Dose group) χορηγήθηκε η διπλάσια δόση. 

Συνολικά, τα πειραματόζωα των groups DLD και DHD εκτέθηκαν σε 216 και 432 mg  

Diazinon αντιστοίχως και οι δόσεις υπολογίστηκαν σε 3.0 mg / kg /day για το DLD group 

και 6.0 mg /kg/day για το DHD group. Η χορήγηση των δόσεων διήρκεσε 4 συνεχόμενους 

μήνες. Ακολούθως, τα πειραματόζωα δεν εκτέθηκαν σε δόσεις του οργανοφωσφορικού 

φυτοφάρμακου Diazinon για χρονικό διάστημα 7 μηνών στο τέλος του οποίου 

θανατώθηκαν, όπως προβλεπόταν από το ερευνητικό πρωτόκολλο που ενέκρινε η 

Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κρήτης, με ενέσιμο διάλυμα 5 ml πεντοβαρβιτάλης 

(pentobarbitalsodium) αφού αναισθητοποιήθηκαν με ένεση στον υποδόριο ιστό 

διαλύματος 0.5 ml/kg σωματικού βάρους  Rompun/Imalgene  1:2  v/v. Καθ’ όλη τη 

παρούσα in vivo μελέτη έκθεσης  κουνελιών στο Diazinon που διήρκεσε 11 μήνες, τα 

ζώα παρακολουθούνταν καθημερινά και επισταμένα χωρίς να παρατηρηθούν κλινικά 



67 
 

συμπτώματα τοξίκωσης. Τέλος, παρακολουθούνταν καθημερινά η κατανάλωση τροφής 

και νερού. 

 

Β.2.ii.β)  Chlorpyrifos-ethyl treated group 

 

Στη μελέτη χρόνιας έκθεσης στο οργανοφωσφορικό φυτοφάρμακο Chlorpyrifos-

ethyl  χρησιμοποιήθηκαν τρία κουνέλια Νέας Ζηλανδίας στα οποία χορηγήθηκε δόση 18 

mg/Kg/day ισόποση με το 1/15 της δια στόματος  μέσης οξείας τοξικής δόσης (oral LD50- 

270 mg/kg/day, Extension Toxicology Network, ETN). Συνολικά δόθηκαν 624 mg του 

φυτοφαρμάκου μέσω του πόσιμο νερού για χρονική περίοδο τριών μηνών.  

Β.2.iii. Δειγματοληψία δειγμάτων τριχών  

 

Πριν την έναρξη της χορήγησης δόσεων τμήμα της πλάτης των πειραματοζώων  

ξυρίστηκε και συλλέχτηκε ποσότητα τριχών (τυφλό δείγμα) που χρησιμοποιήθηκε σε 

πειράματα αξιολόγησης (evaluation) της ανάλυσης και σε σειρές φορτισμένων 

δειγμάτων (spiked samples). Στη συνέχεια τρίχες κόβονταν με ξυράφι από τη ρίζα (root) 

και συλλέγονταν 400-500 mg ανά μήνα έκθεσης από το κάθε πειραματόζωο από 

διαφορετικά σημεία της περιοχής της πλάτης. Κατά τη διάρκεια της δειγματοληψίας, τα 

πειραματόζωα αναισθητοποιούνταν με χορήγηση 0.5 ml ανά κιλό σωματικού βάρους 

ενέσιμου διαλύματος Ιmalgene/Rombun  1:2  (v/v). Τα δείγματα τριχών αποθηκεύονταν 

σε χάρτινους φακέλους και φυλάσσονταν σε ξηρό περιβάλλον σε θερμοκρασία 

περιβάλλοντος στις εγκαταστάσεις του εργαστηρίου. 
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Β.3. Ανίχνευση μη ειδικών μεταβολιτών σε τρίχες εκτεθειμένων κουνελιών 

στο diazinon 

 

Β.3.i. Υλικά και μέθοδοι 

Β.3.i.α) Αντιδραστήρια 

 

O μεταβολίτης Diethyl phosphate (DEP, 98.9%) αγοράστηκε από την εταιρία 

ChemService (NewYork, USA). Ο μεταβολίτης O,O-diethyl thio phosphate potassium salt 

(DETP,98%) και το αντιδραστήριο παραγωγοποίησης 2,3,4,5,6-

pentafluorobenzylbromide (PFBBr, 99%) αγοράστηκαν από την εταιρία Sigma–Aldrich 

(St.Louis, USA). Οι οργανικοί διαλύτες που χρησιμοποιήθηκαν κατά την πειραματική 

διαδικασία, τολουόλιο (99.5%), μεθανόλη (LC-MS grade) και το ανθρακικό κάλιο (K2CO3) 

αγοράστηκαν από την εταιρία Merck (Darmstadt, Germany). Το ακετονιτρίλιο (HPLC 

gradient grade) αγοράστηκε από την εταιρία Roth (Karlsruhe, Germany) και το  

dibutylphosphate (DBP 97%) αγοράστηκε από την εταιρία Fluka (Steinheim, Germany). 

Tα φυτοφάρμακα chlorpyrifos-ethyl (technical grade) και diazinon (technicalgrade) 

αγοράστηκαν από την εταιρία Dow Agro Sciences (New York, USA). 

 

Β.3.i.β) Πρότυπα διαλύματα   

 

Τα πρότυπα μεθανολικά διαλύματα των DETP, DEP και DBP παρασκευάστηκαν σε 

συγκέντρωση 100 μg/ml και φυλάσσονταν προστατευμένα από φώς και υγρασία στους -

200C. Τα διαλύματα παρασκευάζονταν εκ νέου κάθε μήνα. Πριν τη χρήση αφήνονταν να 

ξεπαγώσουν σε θερμοκρασία δωματίου. Όλα τα διαλύματα που χρησιμοποιήθηκαν στο 

πείραμα (working solutions-mix solutions) ήταν μίγματα των δύο μεταβολιτών και 

προέκυψαν με τη κατάλληλη αραίωση των πρότυπων διαλυμάτων και παρασκευάζονταν 

πριν τη κάθε χρήση σε συγκεντρώσεις 0 , 5, 10, 25, 50, 100, 250, 500, 1000 ng/ml. 
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Β.3.i.γ) Εμβολιασμός δειγμάτων τρίχας  (Spiking  hair samples) 

 

 Ως δεξαμενή (pool), για τη προετοιμασία των φορτισμένων δειγμάτων (spiked 

samples) χρησιμοποιήθηκαν δείγματα τριχών από την ομάδα των μη εκτεθειμένων 

πειραματόζωων (control group) στα οποία οι συγκεντρώσεις των μη ειδικών 

μεταβολιτών DEP και DETP ήταν κάτω από το όριο ανίχνευσης της μεθόδου (Limit of 

Detection, LOD). Τα ομογενοποιημένα τυφλά δείγματα τριχών φορτίστηκαν με διάλυμα 

mix των αναλυτών DEP και DETP σε συγκεντρώσεις εύρους από 0 ως 2000 pg/mg τρίχας. 

Συγκεκριμένα, οι συγκεντρώσεις φόρτισης ήταν 0, 25, 50, 100, 250, 500, 1000 και 2000 

pg/mg τρίχας και τα δείγματα χρησιμοποιήθηκαν ως spiked standards για την κατασκευή 

των καμπυλών βαθμονόμησης (calibration curves). 

 

Β.3.i.δ) Προεργασία-ομογενοποίηση δειγμάτων 

 

Δείγματα τριχών βάρους 50 mg πριν την ανάλυση ξεπλένονταν διαδοχικά με  10 

ml νερού (nanopure) για 10 min και 5 ml μεθανόλης (analytical grade) για χρονικό 

διάστημα 1 min σε θερμοκρασία δωματίου. Η διαδικασία επαναλήφθηκε δύο φορές για 

να απομακρυνθούν οι εξωτερικές επιμολύνσεις και τα δείγματα εισέρχονταν σε φούρνο 

ξήρανσης (Torre Picenappi Panacea) σε θερμοκρασία 360C. Η μεθανόλη που 

χρησιμοποιήθηκε για την πλύση των τριχών συλλέχτηκε και αναλύθηκε με GC-MS. Δεν 

βρέθηκαν ανιχνεύσιμα επίπεδα DEP και DETP, γεγονός που επιβεβαίωσε ότι δεν υπήρχε 

εξωτερική επιμόλυνση. Μετά την ξήρανση, οι τρίχες κόπτονταν σε τμήματα μήκους 0.1 

cm και ακολουθούσε διαδικασία κονιορτοποίησης μέχρι την ομογενοποίηση του 

δείγματος σε συσκευή κονιορτοποιήσης τριχών Retsch-MM 2000Bioblock Scientific. 

Τέλος, η σκόνη από το κάθε δείγμα συλλέγονταν και φυλάσσονταν σε υάλινους 

δοκιμαστικούς σωλήνες. 

Β.3.i.ε) Μεθοδολογία  εκχύλισης των  DEPs από το υπόστρωμα τρίχας 

 

Η μεθοδολογία εκχύλισης των μεταβολιτών DEP και DETP από τα δείγματα 

τριχών των εκτεθειμένων σε Diazinon και Chlorpyrifos-ethyl πειραματόζωων στηρίχτηκε 
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σε προταθείσα μεθοδολογία (Tsatsakis et al. 2010). Μετά την απομάκρυνση των 

εξωτερικών επιμολύνσεων και τη διαδικασία  ομογενοποίησης των προς ανάλυση 

δειγμάτων, 100 mg ομογενοπιημένης τρίχας μεταφέρθηκαν σε υάλινους δοκιμαστικούς 

σωλήνες με βιδωτό καπάκι που περιείχαν 2 ml μεθυλικής αλκοόλης (LC-MS grade) και 25 

μL εσωτερικού πρότυπου (internal standard) Dibutylphosphate (DBP) συγκέντρωσης 10 

μg /ml. Στη συνέχεια εμβαπτίστηκαν σε λουτρό υπερήχων (ultrasonic bath) σε 

θερμοκρασία περιβάλλοντος και εκτέθηκαν σε υπερήχους  συχνότητας >20 ΚHz για 

χρονικό διάστημα 4 ωρών. Η θερμοκρασία κατά τη διάρκεια της εκχύλισης υπερήχων 

(sonication) παρακολουθούνταν και ανήλθε μέχρι τους 500C . Ακολούθησε στερεή-υγρή 

εκχύλιση με μηχανική ανατάραξη για 30 λεπτά.  

 

Β.3.i.ζ)Παραγωγοποίηση  (derivatization step) 

 

Οι  μη ειδικοί μεταβολίτες diethylphosphate (DEP) και diethyl-thio-phosphate 

(DETP) είναι πολικές ενώσεις και η ανάλυση με αέρια χρωματογραφία απαιτεί την 

μετατροπή τους σε θερμικώς σταθερές ενώσεις με μεγαλύτερη πτητικότητα. Η 

διαδικασία ονομάζεται παραγωγοποίηση (derivatization process)  και περιλαμβάνει την 

πυρηνόφιλη άλκυλο-υποκατάσταση του υδρογόνου της υδρόξυλο-ομάδας των 

αναλυτών DEP και DETP. Στη διαδικασία επιλέχτηκε ως μέσο παραγωγοποίησης το 

2,3,4,5- πεντα-φθόρο-βένζυλο-βρωμίδιο (PFBBr) το οποίο έχει χρησιμοποιηθεί σε 

μελέτες ανίχνευσης των μεταβολιτών DAPs με αέρια χρωματογραφία (De Alwis et al. 

2009, Ueyama et al. 2006, Ueyama et al. 2010, Ueyama et al. 2012, Tsatsakis et al. 2010).  

Ο μηχανισμός της αλκυλο-υποκατάστασης (Εικόνα 9) του δραστικού υδρογόνου 

των DEP και DETP προτάθηκε από τους Blau και Ηalket (Blau K and Halket JM Eds 1993). 
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Εικόνα 9. Προτεινόμενος μηχανισμός παραγωγοποίησης (Blau and Halket 1993) 

 

Για την παραγωγοποίηση των μη ειδικών μεταβολιτών DEP και DETP 

ακολουθήθηκε η μεθοδολογία που προτάθηκε σε μελέτη έκθεσης επιβαρυμένου 

αγροτικού και γενικού πληθυσμού σε οργανοφωσφορικούς εστέρες (Tsatsakis et al. 

2010). Αναλυτικά, μετά την στερεή – υγρή εκχύλιση τα δείγματα φυγοκεντρήθηκαν  για 

διάστημα 5 λεπτών με επιτάχυνση 2576 g. Tα μεθανολικά υπερκείμενα μεταφέρθηκαν 

σε δοκιμαστικό σωλήνα που περιείχε 15 mg ανθρακικού καλίου (K2C03) αφού 

φιλτραρίστηκαν μέσω econofilter διατάσεων 0.2 μm, 25 mm (Agilent Technology) για να 

απομακρυνθούν τυχόν αιωρούμενα στερεά σωματίδια. Ακολούθησε εξάτμιση μέχρι 

ξηρού με αέριο άζωτο (N2) εξαιρετικά ήπιας ροής. Στο στερεό κατάλοιπο (residue)  

προστέθηκαν 15 mgK2C03 και 1 mL διαλύματος Pentafluorobenzylbromide (PFBBr) σε 

ακετο-νιτρίλιο (CH3CN) με  κατ’ όγκο αναλογία 1:3. Τα δείγματα, ερμητικά ασφαλισμένα 

με πλαστικά βιδωτά καπάκια, εμβαπτιστήκαν σε υδατόλουτρο με απιονισμένο νερό σε 

θερμοκρασία 800C για 30 λεπτά. Ήπια ανάδευση εκτελούνταν ανά 10 λεπτά. Στη 

συνέχεια, τα δείγματα επανέρχονταν σε θερμοκρασία δωματίου πριν ακολουθήσει 

εξάτμιση με ρεύμα αζώτου στους 350C μέχρι ξηρού. Το στερεό κατάλοιπο 

επαναδιαλυτοποιήθηκε σε 50 ml μεθυλοβενζολίου (toluene, LC-MS grade ) προ της 

ανάλυσης με αέρια χρωματογραφία - φασματομετρία μάζας ( GC -MS ). 
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Β.4. Μέθοδος προσδιορισμού των DEP-DETP.  

Β.4 .i. Ανάλυση με τεχνική αέριας χρωματογραφίας-φασματομετρίας μάζας (GC-MS) 

 

Για τον ποσοτικό και ποιοτικό προσδιορισμό των μεταβολιτών DEP και DETP των 

οργανοφωσφορικών εστέρων Chlorpyrifos-ethyl και Diazinon χρησιμοποιήθηκε το 

σύστημα συζευγμένης αέριας χρωματογραφίας - φασματομετρίας μαζών GC–MSQP-

2010 Shimadzu με τριχοειδή στήλη {capillary column, BPX5 (30 m  0.25 mm   0.25 μm) 

SGE Argent Place, Ringwood, Victoria, Australia} και αυτόματο δειγματολήπτη 

(autosampler AOC-5000, Shimadzu, Κyoto, Japan). Ως φέρων αέριο (carrier gas)  

επιλέχτηκε το ήλιο (He, 99,999 %) και η ταχύτητα ροής ήταν 1 ml/min. Στη στήλη 

εγχύθηκαν 2 μl διαλύματος με την τεχνική splitless mode η οποία επιτρέπει την 

εισαγωγή της συνολικής ποσότητας του δείγματος και είναι ιδανική για ανίχνευση 

εξαιρετικά χαμηλών συγκεντρώσεων του αναλύτη (trace analysis). Η θερμοκρασία της 

στήλης αρχικά ήταν 60 0C για 1 min, ανήλθε με ρυθμό 20 0C / min στους 180 0C στους 

οποίους σταθεροποιήθηκε για 1 min πριν ανέλθει στους 250 0C  με ρυθμό 4 0C / min για 

1 min και τελικά στους 300 0C για 2 min με ρυθμό 25 0C / min. Η  διάρκεια του 

προγράμματος αεροχρωματογραφικής ανάλυσης ήταν 40 min για κάθε δείγμα. Η 

θερμοκρασία του εισαγωγέα δείγματος (injector) ήταν 270 0C και του συστήματος 

διασύνδεσης-γραμμής μεταφοράς  GC-MS (interface) ήταν 300 0C. 

 

Β.4 .ii. Φασματομετρία μάζας (Μass Spectrometry) 

 

Για τον σχηματισμό των ιόντων των αναλυτών χρησιμοποιήθηκε η πηγή ιόντων 

αέριας φάσης (gas phase source) πρόσκρουσης ηλεκτρονίων EI (electron impact). Η τάση 

που εφαρμόστηκε μεταξύ νήματος βολφραμίου και ανόδου για την επιτάχυνση των 

ηλεκτρονίων ήταν 70 V. Η θερμοκρασία της πηγής ήταν 230 0C. O φασματογράφος 

μάζας ήταν εξοπλισμένος με τετραπολικό αναλυτή μαζών (quadrupοle mass 

spectrometer). Πριν από κάθε ανάλυση εκτελούνταν βαθμονόμηση (calibration)  του 

φασματόμετρου μάζας με perfluorotributylamine ως υλικό αναφοράς (tuning standard). 

Η ποσοτική ανάλυση έγινε με την μέθοδο επιλεκτικής παρακολούθησης ιόντων SIM 
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(selected ion monitoring) με χρόνο σάρωσης (scan time) 0.2 s. Για την ταυτοποίηση των 

αναλυτών χρησιμοποιήθηκαν δύο ιόντα (qualifier ions) και για την ποσοτικοποίηση το 

χαρακτηριστικότερο ιόν (target ion). Για το DEP o λόγος μάζας προς φορτίο (m/z) των 

qualifier ions ήταν 258 και 334 με target ion το 334. Για το DETP τα αντίστοιχα ιόντα 

είχαν (m/z) 350 και 274 με target ion το 350. Το target ion του εσωτερικού προτύπου 

DBP είχε (m/z) 335. Το πρόγραμμα χρωματογραφικής ανάλυσης χωρίστηκε σε τρία 

τμήματα (segments). Το πρώτο ήταν από το 16.23 min μέχρι το 19.65 min, το δεύτερο 

ήταν από το 20.4 min εώς το 23.09 min και το τρίτο από 24.05 min έως 26.73 min. 

 

Β.4.iii. Αξιολόγηση μεθοδολογίας  (evaluation ) 

 

Οι παράμετροι αξιοπιστίας της μεθόδου (όριο ποσοτικοποίησης, γραμμικότητα, 

απόλυτη ανάκτηση) αξιολογήθηκαν σε τυφλά δείγματα τριχών τα οποία συλλέχτηκαν 

από μη εκτεθειμένα πειραματόζωα. 

Το όριο ποσοτικοποίησης της μεθόδου (Limit of  Quantification, LOQ)  

εκφράστηκε ως η χαμηλότερη συγκέντρωση της προσδιοριζόμενης ουσίας  της οποίας η 

κορυφή έχει λόγο σήματος προς θόρυβο (S/N)  10 και υπολογίστηκε από το  

φορτισμένο δείγμα συγκέντρωσης 25 pg/mg. Για το DEP το LOQ υπολογίστηκε στα 15 

pg/mg και για το DETP  στα 37 pg/mg (Πίνακας 5). 

Για τον υπολογισμό της γραμμικότητας της μεθόδου προετοιμάστηκαν καμπύλες 

αναφοράς spiked δειγμάτων για κάθε αναλύτη σε εύρος τιμών συγκεντρώσεων από  0 

έως 2000 pg/mg. H καμπύλη δείχνει τη συσχέτιση του λόγου των εμβαδών των κορυφών 

του κάθε αναλύτη με το εσωτερικό πρότυπο (Area Ratio, (Y) άξονας) και της 

συγκέντρωσης των αναλυτών (X άξονας). Οι παράμετροι της γραμμικής εξίσωσης ax +β 

όπως η κλίση (a), η τεταγμένη επί της αρχής των αξόνων (β) και ο συντελεστής 

συσχέτισης (r2)  δίνονται στον Πίνακα 4. 

Η απόλυτη ανάκτηση (recovery) της εκχύλισης υπολογίστηκε σε δείγματα τριχών 

μη εκτεθειμένων πειραματόζωων και ήταν 85% για το DEP και 108% για το DETP. 

Προσδιορίστηκε από τη σύγκριση του λόγου του εμβαδού της χρωματογραφικής 

κορυφής του αναλύτη σε spiked δείγμα σε ορισμένη συγκέντρωση, που ακολουθεί τη 
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πορεία εκχύλισης,  προς το εμβαδό της κορυφής του εσωτερικού προτύπου και του 

λόγου του εμβαδού της κορυφής του πρότυπου διαλύματος, ίσης συγκέντρωσης με το 

spiked δείγμα, προς το εμβαδό της κορυφής του εσωτερικού προτύπου. Το εσωτερικό 

πρότυπο προστίθεται και στις δύο περιπτώσεις στο ίδιο στάδιο, πριν την εκχύλιση. Τα 

επίπεδα συγκεντρώσεων των φορτισμένων δειγμάτων βάση των οποίων 

προσδιορίστηκε η ανάκτηση ήταν : 100, 250, 500, 1000 και 2000 pg/mg.  

 

Πίνακας 4.Παράμετροι γραμμικότητας (r2), χρόνου έκλουσης( Rt), κλίσης (a) και τομής 

της ευθείας με τον άξονα y (b) των standards και spiked διαλυμάτων. 

 

 

   Standards Spiked 

Analyte Rt 

(min) 

m/z r2 a b r2 a b 

DEP 18.66 258, 

334 

0.9971 0.1563 0.0024 0.9977 0.3612 -0.0090 

DETP 22.08 350, 

274 

0.9996 0.0809 -0.0004 0.9981 0.1348 -0.0035 

DBP (IS) 25.65 335  

Υπογραμμισμένα τα target ions. 
 

Πίνακας 5. Οι ανακτήσεις της εκχύλισης (recovery) και τα όρια ποσοτικοποίησης της 

μεθόδου (LOQ). 

 

Analyte Recovery 

% 

LOQ 

(pg/mg)  

DEP 85 15 

DETP 108 37 

 

 

Β.4 .iii.α) Στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων 
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Οι συγκεντρώσεις των μεταβολιτών DEP και DETP εκφράστηκαν ως μέσες τιμές 

(mean)(SD) αλλά και ως log(mean) (log(SD)) όπου ήταν απαραίτητο. Για την εκτίμηση 

των διαφορών μεταξύ των  διαφορετικών χορηγήσεων και των μηνών παρατήρησης 

εφαρμόστηκε ανάλυση δύο παραγόντων (2-way ANOVA). Για τα πειραματόζωα που 

εκτέθηκαν στο diazinon, ,εξετάστηκε η η επίδραση, της δόση (low –high) και η χρονική 

διάρκεια της έκθεσης (1ος -4ος μήνας έκθεσης για κάθε μήνα). Αντίστοιχα για τα 

πειράματα έκθεσης σε chlorpyrifos-ethyl εξετάστηκε η επίδραση της χρονική διάρκειας 

της έκθεσης (1ος -3ος  μήνας έκθεσης για κάθε μήνα). Οι εκτιμώμενες προβλεπόμενες 

λογαριθμικές μέσες τιμές των συγκεντρώσεων  των μεταβολιτών DEP και DETP 

συναρτήσει του χρόνου (ανά μήνα) όπως υπολογίστηκαν από την ανάλυση παραγόντων 

απεικονίστηκαν με διάγραμματα συγκεντρώσεων – χρόνου . Στην ανάλυση των 

αποτελεσμάτων χρησιμοποιήθηκε το υπολογιστικό πρόγραμμα IBM SPSS Statistics 19.0 

ενώ το επίπεδο σημαντικότητας για τις στατιστικές αναλύσεις τέθηκε στο α=0,05. 

 

Β.5.  Αποτελέσματα ανάλυσης των μεταβολιτών DEP-DETP   

 

Στη μελέτη συλλέχτηκαν και αναλύθηκαν με τη μέθοδο που αναφέρθηκε, 

δεκαπέντε  δείγματα τριχών από τα μη εκτεθειμένα πειραματόζωα (control), τριάντα 

δείγματα τριχών από τα group DLD (Diazinon Low Dose) -DHD (Diazinon High Dose)  και 

εννιά δείγματα τριχών από τα πειραματόζωα που εκτέθηκαν στο Chlorpyrifos-ethyl. Η 

συλλογή των δείγματων διενεργούνταν στο τέλος κάθε μήνα έκθεσης και μετά από 

επτάμηνη διακοπή δόσεων στα κουνέλια των DLD και DHD group. Σκοπός της ανάλυσης 

ήταν η ανίχνευση των μη ειδικών μεταβολιτών diethyl phosphate (DEP) και diethyl 

thiophosphate (DETP). Τα αποτελέσματα εκφράστηκαν ως μέσες τιμές των επιπέδων 

των μεταβολιτών που ανιχνεύτηκαν στα δείγματα των ζώων του κάθε group.  

Στον Πίνακα 6 παρουσιάζονται οι  μέσες τιμές των συγκεντρώσεων pg/mg των 

DEP και DETP που ανιχνεύτηκαν στις τρίχες των κουνελιών στα οποία χορηγήθηκαν οι 

δόσεις του Diazinon και οι τυπικές αποκλίσεις. Στην δόση των 3.0 mg/Kg/day (Low dose) 

τα επίπεδα του DEP  στην τρίχα κυμάνθηκαν στους τέσσερις μήνες έκθεσης ως εξής: 112, 

159, 186 και 257 pg/mg. Τα επίπεδα του DETP διαμορφώθηκαν ανά μήνα έκθεσης ως 
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εξής: 295, 387, 487 και 515 pg/mg. Στη δόση των 6.0 mg/Kg/day (Ηigh dose) τα επίπεδα 

του DEP διαμορφώθηκαν στους αντίστοιχους μήνες έκθεσης ως εξής: 142, 209, 394 και 

585 (pg/mg). Τα επίπεδα του DETP που ανιχνεύτηκαν ήταν 406 ,411, 881 και 988 pg/mg. 

Οι μέγιστες τιμές συγκέντρωσης του DEP  που ανιχνεύτηκαν στα group χαμηλής δόσης 

στη διάρκεια της έκθεσης ήταν: 179, 189, 350 και 730 pg/mg ενώ στο group υψηλής 

δόσης ήταν 288, 429, 755 και 914 pg/mg. Οι μέγιστες τιμές του DETP αντίστοιχα ήταν 

424, 580,  1195, 802 pg/mg και 686, 564, 1529, 2035 pg/mg για τα group χαμηλής και 

υψηλής δόσης αντίστοιχα. Η παράθεση των τιμών υποδεικνύει την αυξητική τάση των 

επιπέδων των DEP και DETP που παρατηρείται κατά τη διάρκεια της τετράμηνης 

έκθεσης και αφορά και τα δύο επίπεδα δόσεων του Diazinon. Παρατηρούνται, επίσης, οι 

αναμενόμενα υψηλότερες τιμές των επιπέδων του DEP και του DETP στις τρίχες των 

κουνελιών που έλαβαν την υψηλή δόση σε σχέση με αυτά που ανιχνεύτηκαν στα 

δείγματα της χαμηλής δόσης. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι οι συγκεντρώσεις 

του DETP ήταν υψηλότερες σε σχέση με αυτές του DEP και στα δύο επίπεδα δόσεων σε 

κάθε δειγματοληψία. Η ανάλυση των δειγμάτων τρίχας που συλλέχτηκαν επτά μήνες 

μετά την τελευταία χορήγηση  του Diazinon έδειξε την ύπαρξη ανιχνεύσιμων επιπέδων 

των DEP και DETP. Συγκεκριμένα, τα μέσα επίπεδα του DEP ήταν 154 και 129 pg/mg στη 

χαμηλή  και υψηλή δόση αντίστοιχα ενώ τα μέσα επίπεδα του DETP ήταν 276 και 593 

pg/mg αντίστοιχα. 

 

 

 

 

Πίνακας 6. Μέσες συγκεντώσεις (pg/mg), τυπικές αποκλίσεις (SD) και μέγιστες 
συγκεντώσεις των DEP και DETP στα low–high dose diazinon groups και στην ομάδα 
control 

  High Dose  Low Dose  

 

MHNΑΣ ΜΕΣΗ 

ΤΙΜΗ(S) Max 

ΜΕΣΗ 

ΤΙΜΗ(S) Max 
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Όσον αφορά στα επίπεδα των μεταβολιτών DEP και DETP που ανιχνεύτηκαν στα 

δείγματα τριχών των πειραματόζωων που εκτέθηκαν στο Chlorpyrifos-ethyl (18 

mg/Kg/day), τα αποτελέσματα της ανάλυσης παρατίθενται στον Πίνακα 7. Τα μέσα 

επίπεδα του DEP στην τρίχα ήταν, ανά μήνα κατά τη διάρκεια της έκθεσης, 138, 479 και 

1070 pg/mg και του DETP ήταν 554, 823 και 886. Παρατηρείται αύξηση των επιπέδων σε 

βάθος χρόνου κατά τη διάρκεια της έκθεσης όπως και στην περίπτωση του Diazinon 

καθώς και υψηλότερα επίπεδα του DETP στους πρώτους δύο μήνες έκθεσης. Επίπεδα 

των μεταβολιτών ανιχνεύτηκαν και στις τρίχες των μη εκτεθειμένων πειραματόζωων 

που διαμορφώθηκαν στα 60 pg/mg (μέση τιμή). Ενδεχομένως αυτό να οφείλεται στην 

ύπαρξη υπολειμματικών ποσοτήτων οργανοφωσορικών παρασιτοκτόνων στη τροφή των 

πειραματόζωων. 

Στην  Εικόνα 10 παρουσιάζονται ενδεικτικά χρωματογραφήματα SIM της 

ανάλυσης με Αέρια Χρωματογραφία-Φασματομετρία Μάζας. Η Εικόνα 10.Α απεικονίζει 

το χρωματογράφημα πρότυπων μεθανολικών διαλυμάτων τω DEP, DETP και DBP 

συγκέντρωσης 1000 ng/ml. Στην Εικόνα 10.Β φαίνεται το χρωματογράφημα του spiked 

δείγματος τρίχας συγκέντρωσης 50 pg/mg, η Εικόνα 10.Γ δείχνει το χρωματογράφημα 

Control  60(40)  60(40)  

DEP (pg/mg hair) 1 142 (99) 288 112 (58) 179 

2 209 (196) 429 159 (206) 189 

3 394 (313) 755 186 (164) 350 

4 585 (285) 914 257 (334) 730 

11 129 (19) 143 154 (73) 206 

Control  241(101)  241(101)  

DETP (pg/mg hair) 1 406 (138) 686 295 (92) 424 

2 411 (244) 564 387 (153) 580 

3 881 (563) 1.529 487 (473) 1.195 

4 988 (912) 2.035 515 (288) 802 

11 593 (364) 851 276 (130) 368 
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ενός δείγματος μη εκτεθειμένου κουνελιού και η 10.Δ απεικονίζει δείγμα από 

πειραματόζωο του DHD group συγκέντρωσης 900 pg/mg. 

 

 

Πίνακας 7. Mέσες συγκεντρώσεις (pg/mg) των DEP και DETP σε δείγματα τρίχας. 

Month of exposure  DEP DETP 

N Mean (SD) Mean (SD) 

Control 3 60(40) 60(40) 

1 3 138 (56) 554 (500) 

2 3 479 (417) 823 (606) 

3 3 1070 (657) 886 (768) 

p (log conc)  0.045 0.734 
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Εικόνα 10. Ενδεικτικά χρωματογραφήματα. Α: standard mix solution (1000 ng/ml),B: 
spiked (50 pg/mg), Γ: blank sample, Δ: real sample DLD 
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Β.5.i. Συζήτηση in vivo μελέτης έκθεσης στα Diazinon και Chlorpyrifos-ethyl 

 

Κατά τη παρούσα in vivo μελέτη χορηγήθηκαν τα οργανοφωσφορικά 

παρασιτοκτόνα diazinon και chlorpyrifos-ethyl, σε κουνέλια, για διάστημα τεσσάρων και 

τριών μηνών αντίστοιχα. Η πειραματική διαδικασία, που περιγράφεται στο ερευνητικό 

πρωτόκολλο έκθεσης, αποτελεί την πρώτη συστηματική μελέτη βίο-παρακολούθησης 

της χρόνιας έκθεσης σε υποτοξικά επίπεδα στα συγκεκριμένα φυτοφάρμακα 

(Maravgakis et al. 2012).  

Σκοπός ήταν να μελετηθεί η δυνατότητα χρήσης της τρίχας στην ποσοτική 

εκτίμηση της έκθεσης σε ένα ελεγχόμενο περιβάλλον που προσομοιάζει συνθήκες 

συστηματικής επιβάρυνσης και να επιβεβαιωθεί η χρησιμότητα των μη ειδικών 

μεταβολιτών DEPs ως βιοδεικτών της χρόνιας έκθεσης στα οργανοφωσφορικά 

παρασιτοκτόνα. Διερευνήθηκε,  η επίδραση της διάρκειας της  έκθεσης στη διακύμανση 

των επιπέδων των συγκεντρώσεων των DEPs στα δείγματα τριχών και  η σχέση τους με 

το επίπεδο της  χορηγούμενης δόσης. Τέλος, με τη ανάλυση δειγμάτων επτά μήνες μετά 

την τελευταία χορήγηση δόσεων στα group των πειραματόζωων που εκτέθηκαν στο 

Diazinon, μελετήθηκε η χρησιμότητα της τρίχας ως υπόστρωμα σε μελέτες εκτίμησης της 

παρελθοντικής έκθεσης στα οργανοφωσφορικά παρασιτοκτόνα. 

Για την επεξεργασία και ανάλυση των δειγμάτων αξιοποιήθηκε η αναλυτική 

διαδικασία που προτάθηκε στην πρώτη μελέτη ποσοτικής εκτίμησης της έκθεσης στα 

οργανοφωσφορικά παρασιτοκτόνα, μέσω της μέτρησης των επιπέδων των μη ειδικών 

μεταβολιτών DAPs στη τρίχα, επαγγελματικά εκτεθειμένου και γενικού πληθυσμού 

(Τsatsakis et al. 2010). Η μέθοδος, μειώνει τον χρόνο ανάλυσης, σε σχέση με παλαιότερη 

προσέγγιση (Margariti and Tsatsakis 2009), διευκολύνοντας έτσι, την επεξεργασία του 

μεγάλου αριθμού των δειγμάτων της παρούσας διατριβής. Επιπλέον, καλύπτει 

ικανοποιητικά τα κριτήρια αξιοπιστίας της ποιοτικής και ποσοτικής ενόργανης 

ανάλυσης. Η σχετική τυπική απόκλιση (% relative standard deviation, RSD), που αποτελεί 

μέτρο του τυχαίου σφάλματος, κυμάνθηκε από 5 έως 7 %  σε περιοχές συγκέντρωσης 

κοντά στο όριο ανίχνευσης για τα DEP - DETP και η ακρίβεια (accuracy)  των μετρήσεων 

έφτασε το 94.5 % για το DEP και το 89.4 % για το DETP. Η μέθοδος χαρακτηρίζεται, 

τέλος, για την αποτελεσματικότητα της διαδικασίας εκχύλισης αλλά και του 
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εκχυλιστικού μέσου (μεθανόλη) που επελέγη, η οποία εκφράστηκε από τα υψηλά 

ποσοστά ανάκτησης των προς ταυτοποίηση και ποσοτικοποίηση αναλυτών. 

Η εφαρμογή της αναλυτικής μεθοδολογίας στις μετρήσεις των υπό διερεύνηση 

μεταβολιτών των οργανοφωσφορικών Diazinon και Chlorpyrifos-ethyl στην τρίχα των 

πειραματόζωων της παρούσας έρευνας, αποδείχτηκε δικαιολογημένη, όσον αφορά την 

παραγωγή αξιόπιστων αναλυτικών αποτελεσμάτων. Η ανάκτηση της στερεής-υγρής 

εκχύλισης κυμάνθηκε στο 85 και 108% για το DEP και το DETP αντίστοιχα, ενώ 

ταυτόχρονα επετεύχθησαν ιδιαίτερα χαμηλά όρια ποσοτικοποίησης (limit of 

quantification, LOD που επέτρεψαν την εκτίμηση της υπό-τοξικής (sub acute) έκθεσης, 

μέσω της αξιόπιστης μέτρησης των μεταβολιτών που ενσωματώνονται στην τρίχα σε 

πολύ χαμηλά επίπεδα. 

Η ανάλυση με αέρια χρωματογραφία σε συνδυασμό με φασματομετρία μάζας 

(GC-MS)  των μεταβολιτών στη τρίχα οδήγησε στην ταυτοποίηση των DEP και DETP ως 

προϊόντων βιομετατροπής των diethyl-οργανοφωσφορικών Diazinon και Chlorpyrifos-

ethyl και επιβεβαίωσε ότι εισέρχονται στη κυκλοφορία του αίματος πριν τελικά 

ενσωματωθούν στο στέλεχος της τρίχας των εκτεθειμένων πειραματόζωων. Το γεγονός 

ότι τα παρασιτοκτόνα που μελετήθηκαν έχουν κοινούς μη ειδικούς μεταβολίτες, 

οφείλεται στο ότι ανήκουν στην κατηγορία των diethyl-OPs και υφίστανται παραπλήσιο 

βίο-μετασχηματισμό όπως φαίνεται στην Εικόνα 11. 
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Εικόνα 11. Μεταβολισμός των Diazinon και Chlorpyrifos-ethyl (Maravgakis 2012) 

 

 

Οι μέσες συγκεντρώσεις των DEPs (DEP-DETP) που ανιχνεύτηκαν στις τρίχες των 

πειραματόζωων της ομάδας ελέγχου (control group) ήταν πολύ χαμηλότερες σε σχέση 

με τα υψηλά επίπεδα που βρέθηκαν στις τρίχες των εκτεθειμένων ομάδων. Το εύρημα 

συνηγορεί στο ότι οι μη ειδικοί μεταβολίτες DEP και DETP  συσσωρεύονται στην τρίχα σε 

αναλογία με το ιστορικό έκθεσης του οργανισμού. Το γεγονός ότι εντοπίστηκαν 

ανιχνεύσιμα επίπεδα των μεταβολιτών στις τρίχες μη εκτεθειμένων πειραματόζωων 

οφείλεται στην έκθεση μέσω της τροφής ή του νερού που κατανάλωσαν κατά τη 

διάρκεια της πειραματικής μελέτης. 

 Όπως φαίνεται στον πίνακα 5 διαπιστώθηκαν διαφορές στα επίπεδα των μη 

ειδικών μεταβολιτών DEPs μεταξύ των ομάδων χαμηλής δόσης DLD (Diazinon Low Dose) 

και της ομάδας υψηλής δόσης DHD (Diazinon High Dose). Οι μέσες συγκεντρώσεις των 

δύο μεταβολιτών στα δείγματα τριχών ήταν ανάλογες του επιπέδου των χορηγούμενων 

δόσεων. Για τα επίπεδα του DEP η επίδραση του μεγέθους της δόσης ήταν στατιστικά 

σημαντική (p=0.047) ενώ για το DETP παρατηρήθηκε σαφής τάση (p=0.095). Ανάλογο 
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αποτέλεσμα εξήχθη σε προηγούμενη, in vivo, μελέτη έκθεσης στο οργανοφωσφορικό 

παρασιτοκτόνο Dimethoate. Συγκεκριμένα, τα επίπεδα των μη ειδικών μεταβολιτών 

DMP και DMTP που ανιχνεύτηκαν σε τρίχες κουνελιών της ομάδας υψηλής δόσης ήταν 

σχεδόν διπλάσια σε σχέση με αυτά της ομάδας χαμηλής δόσης (Μargariti  and Tsatsakis 

2009). 

Επιπλέον, τα επίπεδα των DEP και DETP   που μετρήθηκαν στα δείγματα των 

εκτεθειμένων στο diazinon πειραματόζωων αυξήθηκαν στη διάρκεια της χορήγησης των 

δόσεων, τάση που απεικονίζεται στα διαγράμματα των Εικόνων 12 και 13. Αυτή είναι η 

πρώτη in vivo μελέτη που καταγράφει τη διακύμανση της συσσώρευσης βιοδεικτών, στη 

τρίχα πειραματόζωων που εκτέθηκαν σε οργανοφωσφορικά, ανά μήνα έκθεσης. 

Προηγούμενες μελέτες ανέφεραν τα επίπεδα που μετρήθηκαν στη  τρίχα σε μία (6ος 

μήνας, Toutoudaki 2003) ή δύο δειγματοληψίες (4ος και 6ος μήνας, Margariti 2009).  

Στην περίπτωση του chlorpyrifos-ethyl, παρατηρήθηκε στατιστικά σημαντική 

αύξηση των επιπέδων του DEP (p=0.045) με την πάροδο του χρόνου έκθεσης ενώ και τα 

επίπεδα του DETP (p=0.734) είχαν αυξητική τάση.  

Η σύγκριση των επιπέδων των μεταβολιτών που μετρήθηκαν στο σύνολο των 

δειγμάτων της in vivo μελέτης αποκαλύπτει ότι το DETP συσσωρεύεται σε μεγαλύτερο 

βαθμό στην τρίχα σε σχέση με το DEP (Πίνακας 6, 7).  Σε μελέτη προσδιορισμού των 

DAPs σε ούρα γενικού πληθυσμού  (Ueyama  et al. 2006) το DETP ανιχνεύτηκε, επίσης, 

σε υψηλότερα επίπεδα σε σχέση με το DEP ενώ αντίστοιχες διαφορές παρατηρήθηκαν 

μεταξύ DMTP και DMP σε τρίχες κουνελιών σε in vivo μελέτη (Μargariti and Tsatsakis 

2009). Tα αποτελέσματα, συγκεντρωτικά, παρέχουν πληροφορίες για τον μηχανισμό 

ενσωμάτωσης των μη ειδικών μεταβολιτών των οργανοφωσφορικών παρασιτοκτόνων 

στην τρίχα. 

Τέλος, οι μετρήσεις στα δείγματα των πειραματόζωων στα οποία χορηγήθηκε το 

Diazinon, έδειξαν ότι οι μεταβολίτες DEP και DETP αποθηκεύονται και παραμένουν στη 

τρίχα για μεγάλο χρονικό διάστημα. Δείγματα τριχών αναλύθηκαν επτά μήνες μετά την 

τελευταία χορήγηση δόσεων και βρέθηκαν ανιχνεύσιμα επίπεδα των μεταβολιτών DEP 

και DETP  παρέχοντας  επιπλέον ενδείξεις της χρησιμότητας της τρίχας ως βιολογικού 

υποστρώματος εκτίμησης της παρελθοντικής έκθεσης στα οργανοφωσφορικά  

φυτοφάρμακα. Στις μελέτες του Δρ Kintz (Kintz 2007, Kintz et al. 2008) χρησιμοποιήθηκε 
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για πρώτη φορά η ανάλυση τρίχας στην διερεύνηση του ιστορικού παρελθοντικής οξείας 

έκθεσης σε ναρκωτικές ουσίες. Στην συνέχεια,  σε ανάλυση τριχών από άτομο με 

ιστορικό οξείας δηλητηρίασης στο Chlorpyrifos βρέθηκαν επίπεδα των μεταβολιτών DEP 

και DETP  ενώ η δειγματοληψία έγινε δύο μήνες μετά το περιστατικό (Τsatsakis et al. 

2012). Στη παρούσα μελέτη παρέχονται πρώτη φορά ανάλογες πληροφορίες για την 

αποθήκευση των  μεταβολικών προϊόντων των οργανοφωσφορικών φυτοφαρμάκων 

στην τρίχα μετά από χαμηλού επιπέδου χρόνια έκθεση.  

 

 

 

 

Εικόνα 12.  Μέσες συγκεντρώσεις DETP  ανά ομάδα χορήγησης κατά τη διάρκεια του in 
vivo (λογαριθμική κλιμάκα) 



85 
 

 

 

Εικόνα 13. Μέσες συγκεντρώσεις DEP  ανά ομάδα χορήγησης κατά τη  διάρκεια του in 
vivo (λογαριθμική κλιμάκα) 
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Β.6. Μελέτη καρδιοτοξικότητας εκτεθειμένων κουνελιών στα Diazinon, 

Chlorpyrifos-ethyl και Propoxur 

 

 Β.6.i. Πρωτόκολλο έκθεσης 

 

Για τη μελέτη της επίδρασης της χρόνιας έκθεσης σε υποτοξικές δόσεις των 

οργανοφωσφορικών φυτοφαρμάκων Diazinon / Chlorpyrifos-ethyl και του καρβαμιδικού 

Propoxur στον καρδιακό ιστό κουνελιών χρησιμοποιήθηκαν 8 θηλυκά κουνέλια Νέας 

Ζηλανδίας ηλικίας τριών μηνών και βάρους από 3200-3500gr. Τα πειραματόζωα 

εγκλείστηκαν σε ατομικά μεταλλικά κελιά στις ειδικά διαμορφωμένες εγκαταστάσεις 

του τμήματος Ιατρικής του  Πανεπιστήμιου Κρήτης σε ελεγχόμενες συνθήκες φωτισμού 

(12 ώρες φώς- 12 ώρες σκότος) και θερμοκρασίας (21-23 0C). Τα πειραματόζωα 

τρεφόντουσαν ad libitum με ζωοτροφή εμπορίου (BioZo Spyridakis, Margarites 

Milopotamou, Rethimno, Crete) και τους παρέχονταν νερό (tap water) η κατανάλωση 

του οποίου παρακολουθούνταν σε καθημερινή βάση και ήταν 250 ml. Πριν την έναρξη 

του πειράματος, τα πειραματόζωα εγκλιματίστηκαν για διάστημα δύο εβδομάδων. 

Τα πειραματόζωα χωρίστηκαν σε 4 group που αποτελούνταν από 2 κουνέλια το 

κάθε ένα και εκτέθηκαν στα φυτοφάρμακα Diazinon, Chlorpyrifos-ethyl και Propoxur . Οι 

δόσεις των φυτοφαρμάκων χορηγούνταν στα πειραματόζωα σε καθημερινή βάση δια 

στόματος με σύριγγα σε μορφή υδατικών διαλυμάτων. Η συνολική διάρκεια της 

πειραματικής διαδικασίας ήταν δώδεκα μήνες (Εικόνα 14). Αποτελούνταν από δύο 

περιόδους χορήγησης δόσεων των φυτοφαρμάκων διάρκειας τριών μηνών και ενός 

μήνα η κάθε μία  με ενδιάμεση διακοπή χορήγησης δόσεων διάρκειας οκτώ μηνών. Στο 

τέλος του δωδεκάμηνου πειραματικού σχήματος, στα πειραματόζωα εκτελέστηκε 

υπερηχοκαρδιογραφικός έλεγχος ενώ τελούσαν υπό αναισθησία με χορήγηση  

χορήγηση  0.5 ml ανά κιλό σωματικού βάρους ενέσιμου διαλύματος Ιmalgene/Rombun  

½ (v/v. ). Στη συνέχεια τα κουνέλια θανατώθηκαν με ενδοφλέβια χορήγηση διαλύματος 

Pentothal (Thiopentalsodiumsolution, 25mg/ml, Vetoquinol). Συλλέχτηκαν καρδιακοί 

ιστοί και ορός(serum) που αποθηκεύτηκαν στους -200C . Ο χειρισμός των κουνελιών του 
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Invivo πειράματος ήταν αυστηρά εναρμονισμένος με  τις οδηγίες για την  διαχείριση 

πειραματόζωων του Εθνικού Ινστιτούτου Υγείας και το πειραματικό πρωτόκολλο είχε 

την έγκριση της Επιτροπής Ηθικής της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Κρήτης. 

 

 

Εικόνα 14. Σχεδιασμός in vivo καρδιοτοξικότητας  

 

Στο πρώτο group τα δύο κουνέλια εκτέθηκαν σε δύο υποτοξικές δόσεις του 

Diazinon , μία ανά ζώο. Χορηγήθηκαν 2.6 mg/kg/day (Low Dose Diazinon, LDD) και 5.2 

mg/kg/day (High Dose Diazinon, HDD). Oι δόσειςπροσεγγίζουν το 1/30 και το 1/15 της 

μέσης δια στόματος τοξικής δόσης (rabbit oral LD50, 100mg /kg/day, USA Department of 

Health and Human Services). Στο δεύτερο group xoχορηγήθηκαν κατά παρόμοιο τρόπο 

8.8 mg/kg/day (Low Dose Propoxur, LDP) και 17.5 mg/kg/day (High Dose Propoxur, HDP). 

Οι χορηγούμενες υποτοξικές δόσεις του Propoxur υπολογίστηκαν, λόγω μη ύπαρξης 

βιβλιογραφικών δεδομένων για την τιμή της δια στόματος μέσης τοξικής δόσης σε 

κουνέλια, από την αντίστοιχη τιμή για αρουραίους (rat LD50 80-150mg/Kg/day, Extension 

Toxicology Network, ETN). Το τρίτο group κουνελιών εκτέθηκε σε δύο δόσεις του 

οργανοφωσφορικού εστέρα Chlorpyrifos-ethyl, 8.7 mg/kg/day (Low Dose Chlorpyrifos-

ethyl, LDCHLO) και 18.0 mg/kg/day (High Dose Chlorpyrifos- ethyl ,ΗDCHLO).   

 

Β.6.i α) Παρατηρήσεις  

 

Κατά τη διάρκεια του μονοετούς in vivo πειράματος, τα πειραματόζωα ζυγίζονταν 

ένα μήνα και παρακολουθούνταν καθημερινά η κατανάλωση τροφής και νερού καθώς 

και η φυσική κατάσταση τους. Το κουνέλι στο όποιο χορηγούνταν η χαμηλή δόση του 

φυτοφαρμάκου Chlorpyrifos- ethyl (LDCHLO) εκδήλωσε λοίμωξη του αναπνευστικού που 

προεκλίθη από το μικρόβιο pasteurella και κατέληξε πριν την ολοκλήρωση του 
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πειράματος, γεγονός που δεν οφειλόταν στη έκθεση στο φυτοφάρμακο. Δεν 

εκδηλώθηκε κανένα κλινικό σύμπτωμα στα υπόλοιπα πειραματόζωα.  

 

Β.6.ii. Πρωτόκολλο υπερηχοκαρδιογραφίας εκτεθειμένων κουνελιών  

  

Tα πειραματόζωα αρχικά αναισθητοποιήθηκαν με υποδόρια χορήγηση 17 mg/Kg 

κεταμίνης και 7 mg/Kg ξυλαζίνης. Στη συνέχεια ξυρίστηκαν επιμελώς η άνω κοιλιακή 

χώρα και το πρόσθιο τμήμα του στήθους. Για την ήχο-καρδιογραφική αξιολόγηση 

χρησιμοποιήθηκε το σύστημα VIVID3 Expert, GE εξοπλισμένο με αισθητήρα υπερήχων 

των 10 ΜHz. Ελήφθησαν απεικονίσεις της αριστερής κοιλίας (Left Ventricular) σε δύο 

άξονες (Long-Short) και των τεσσάρων καρδιακών κοιλοτήτων. Με την τεχνική M-Mode 

καταγραφήκαν οι ακτινικές διαστάσεις της αριστερής κοιλίας. Ειδικότερα, έγιναν 

μετρήσεις του οπίσθιου τοιχώματος, του ενδοκοιλιακού διαφράγματος (IVS) και της 

κοιλότητας της αριστερής κοιλίας (LVD) σε διαστολή (d) και συστολή (s). Στη συνέχεια 

εκτιμήθηκε η συσταλτικότητα και η συστολική ακτινική απόδοση της αριστερής κοιλίας 

με μέτρηση παραμέτρων όπως το κλάσμα εξώθησης (EF-M-Mode), το κλάσμα 

βράχυνσης (FS) και ο όγκος παλμού (SV). Τέλος, μέσω των διαστολικών διαστάσεων της 

αριστερής κοιλίας υπολογίστηκε η μάζα του μυοκαρδίου. Για την εκτίμηση της 

διαμήκους συστολικής απόδοσης του μυοκαρδίου κατεγράφησαν οι μέγιστες διαμήκεις 

μετατοπίσεις των βασικών πλευρικών τμημάτων των δακτυλίων της μιτροειδούς και 

τριγλώχινας βαλβίδας. Για την εκτίμηση της διαστολικής απόδοσης της αριστερής 

κοιλίας χρησιμοποιήθηκε η τεχνική Pulsed-wave Doppler και κατεγράφησαν οι μέγιστες 

ταχύτητες ροής της μιτροειδούς βαλβίδας (πρώιμης-όψιμης) και ο λόγος τους (ratio 

early/late). Τέλος, με την τεχνική απεικόνισης ιστών Tissue Doppler Imaging (TDI) 

υπολογίστηκε η μέγιστη όψιμη και πρώιμη (early-late) μυοκαρδιακή ταχύτητα των 

βασικών πλευρικών τμημάτων του τοιχώματος της αριστερής κοιλίας ως μέτρο της 

απόδοσης της στον διαμήκη άξονα. Η κάθε μετρούμενη μεταβλητή εκφράστηκε ως 

μέσος όρος τριών τιμών που αναλογούσαν σε συνεχόμενους καρδιακούς κύκλους. Οι 

video απεικονίσεις και τα σταθερά καρέ που κατεγράφησαν αποθηκεύτηκαν ψηφιακά 
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σε εξωτερικό server και το υλικό αναλύθηκε σε PC με λογισμικό Echo-PacPC, GE από 

πιστοποιημένο ειδικό στην υπερηχοκαρδιογραφία. 

 

Β.6.iii.Ιστολογική ανάλυση καρδιακών ιστών  

 

Τα δείγματα μυοκαρδιακού ιστού αρχικά ενσωματώθηκαν σε παραφίνη και 

τεμαχιστήκαν σε τμήματα των 4 μm. Στη συνέχεια, μετά την χρώση ιωσίνης – 

αιματοξυλίνης, τα δείγματα εξετάστηκαν από ιστοπαθολόγο σε οπτικό μικροσκόπιο. 

 

Β.6.iv. Μέτρηση ενεργότητας τελομεράσης 

 

Η ενεργότητα της τελομεράσης στα δείγματα καρδιακών ιστών και στα 

μονοκύτταρα του περιφερειακού αίματος (peripheral blood monocytes-PBMCs) 

μελετήθηκε με το εμπορικό κιτ με την ονομάσια TeloTAGGG Telomerase Polymerase 

chain Reaction-Enzyme Linked Immune Sorbent Assay της εταιρίας Roche Diagnostics 

Corp. Indianapolis, IN, USA. 

Η μέθοδος που συνδυάζει την τεχνική PCR με την τεχνική ELISA βασίστηκε σε 

δημοσιευμένο πρωτόκολλο (Κim et al. 1994). Συνοπτικά, στο πρώτο βήμα 

διαμορφώνονται οι συνθήκες στις οποίες η τελομεράση εφόσον υπάρχει και είναι 

ενεργή προσθέτει αλληλουχίες TTAGGG στο 3’ άκρο ενός primer σημασμένου με 

βιοτίνη. Με τον τρόπο αυτό προκύπτουν PCR products που αποτελούνται από 

επαναλαμβανόμενες τελομερικές αλληλουχίες. Στο δεύτερο βήμα της μεθόδου τα PCR 

products αποδιατάσσονται και υβριδοποιούνται με ειδικό ανιχνευτή για τις τελομερικές 

αλληλουχίες ο οποίος είναι σημασμένος με διγοξιγενίνη. Στη συνέχεια το σημασμένο 

μόριο DNA, που εμπεριέχει βιοτίνη, σταθεροποιείται σε μια πλάκα μικρομεθόδου με 

ακινητοποιημένη στρεπταβιδίνη. Το PCR product ανιχνεύεται μέσω της μέτρησης της 

απορρόφησης της περοξιδάσης που περιέχεται σε αντίσωμα έναντι της διγοξιγινίνης. Το 

μήκος του PCR product είναι τελικά ο δείκτης της ενεργότητας της τελομεράσης. H 
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μέθοδος απομόνωσης των μονοκυττάρων περιγράφεται στην εργασία του Τsirpanlis 

(Τsirpanlis et al. 2006). 

 

Β.6.v. Προσδιορισμός απουρινικών-απιριμιδικών θέσεων (ABASIC DNA SITES)–       

Προσδιορισμός οξειδωτικών βλαβών στο DNA 

 

Για την απομόνωση γονιδιακού (genomic) DNA από τα κύτταρα καρδιακού ιστού 

χρησιμοποιήθηκε το εμπορικό kit με την ονομασία QuiagenFlexiGeneDNA. Ο 

προσδιορισμός  οξειδωτικών βλαβών στο απομονωμένο DNA  έγινε με το kit Oxidative 

DNA Damage Quantitation το οποίο χρησιμοποιεί το αντιδραστήριο 

aldehydereactiveprobe (ARP) για την επισήμανση των αβασικών θέσεων (AP sites) με 

βιοτίνη. 

 

Β.6.vi. Προσδιορισμός  παραμέτρων οξειδωτικού stress   

 

Η συνολική αντιοξειδωτική δραστηριότητα (Total Antioxidant Activity-TAC)  

εκφρασμένη σε mmoldiphenyl-1-picrylhydrazyl (DPPH)/L αναγώμενου σε DPPH/H  του 

κυττάρου προσδιορίστηκε φωτομετρικά με τη χρήση σταθερής ρίζας DPPH ως 

αντιδραστήριο. Συγκεκριμένα, το πλάσμα αναμείχθηκε με phosphate-bufferedsaline 

(PBS) και DPPH και το μίγμα επωάστηκε  για 60 min απουσία φωτός πριν φυγοκεντρηθεί 

για 3 min σε 20.000 g στους 250C. H απορρόφηση μετρήθηκε στα 520 nm. Tα προϊόντα 

της οξειδωτικής αποδόμησης των λιπιδίων (thio barbituric acid-reactive species-TBARS) 

μετρήθηκαν στο πλάσμα και εκφράστηκαν μmol/L με τη μέθοδο που ανέπτυξε ο Roth 

(Roth et al. 1993). Συνοπτικά, το πλάσμα αναμίχθηκε με trichloroaceticacid (TCA), με 

Τris-hydrochloricacid (Τris-HCI), με sodiumsulfate και thiobarbituricacid και επωάστηκε 

στους 950C. Στη συνέχεια προστέθηκε ΤCA και μετρήθηκε η απορρόφηση στα 530 nm. 

Tέλος, τα πρωτεϊνικά καρβονύλια εκφρασμένα σε nmol / mg πρωτεϊνης 

προσδιορίστηκαν στο πλάσμα με προτεινόμενη μέθοδο (Veskoukis et al. 2008) 
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Β.7. Αποτελέσματα μελέτης εκτίμησης καρδιοτοξικότητας των Diazinon, Chlorpyrifos-

ethyl και Propoxur  

 

Β.7.i. Υπερηχοκαρδιογραφία-μορφολογικές και λειτουργικές παράμετροι 

 Ο μη παραμετρικός (non parametric)  στατιστικός έλεγχος Mann-Whitney 

U test των μορφολογικών και λειτουργικών καρδιακών χαρακτηριστικών δεν έδειξε 

στατιστικά σημαντικές διαφορές μεταξύ των εκτεθειμένων πειραματόζωων και της 

ομάδας control. Ομοίως, τέτοιες διαφορές δεν προέκυψαν μεταξύ των ομάδων που 

εκτέθηκαν σε διαφορετικά επίπεδα χορηγούμενων δόσεων ή σε διαφορετικά 

φυτοφάρμακα.  

 Τα ευρήματα του υπερηχοκαρδιογραφικού ελέγχου, παρ’όλα  αυτά,  συσχετίζουν 

(p  0.1) την έκθεση στα παρασιτοκτόνα propoxur, diazinon και chlorpyrifos-ethyl με 

αρνητικές επιπτώσεις που αποτυπώνονται στις τιμές των λειτουργικών και 

μορφολογικών παραμέτρων του καρδιακού ιστού. Ειδικότερα, παρατηρήθηκε τάση για 

αυξημένο καρδιακό ρυθμό, μειωμένη εξωθητική ικανότητα, διαταραχή της διαστολικής- 

συστολικής μυοκαρδιακής λειτουργίας στον επιμήκη άξονα και μείωση της μάζας του 

μυοκαρδίου στα εκτεθειμένα κουνέλια σε σχέση με την μη εκτεθειμένη ομάδα control. 

Οριακές διαφορές, που στοιχειοθετούν παρόμοια τάση,  παρατηρήθηκαν και μεταξύ 

των πειραματόζωων που εκτέθηκαν σε διαφορετικές δόσεις (high-low). Τα ευρήματα 

αποτυπώνονται στις Εικόνες 15, 16, 17  και 18. 
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Εικόνα 15. Η μέγιστη συστολική ταχύτητα του βασικού πλευρικού τοιχώματο της 
αριστερής κοιλίας όπως εκτιμήθηκε με την τεχνική απεικόνισης TDI. 

 

 

Εικόνα 16. Η συστολική λειτουργία του μυοκαρδίου επι του διαμήκη άξονα εκφρασμένη 
ως μέγιστη συστολική μετατόπιση του μιτροειδούς δακτυλίου (MAPSE). 
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Εικόνα  17. Ο λόγος της μέγιστης  πρώιμης (Ε) διαστολικής ταχύτητας ροής προς την 
όψιμη (Α) διαστολική ταχύτητα ροής της μητροειδούς βαλβίδας 

 

 

Εικόνα 18.  Η μάζα του μυοκαρδίου ανά Kg σωματικού βάρους
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Β.7.ii. Ιστολογικές αλλοιώσεις 

 

Τα κυριότερα συνολικά ιστοπαθολογικά ευρήματα στους καρδιακούς ιστούς 

των εκτεθειμένων κουνελιών ήταν η ίνωση και η αιμοραγική διήθηση του 

μυοκαρδίου ενώ η εικόνα του ιστού του control ήταν φυσιολογική (Εικόνα 19) . Οι 

μυοκαρδιακοί ιστοί των πειραματόζωων της ομάδας ΗDD (High Dose Diazinon), 

LDD (Low Dose Diazinon), LDP (Low Dose Propoxur) και ΗDP (High Dose 

Propoxur) που εκτέθηκαν σε δόσεις των παρασιτοκτόνων diazinon και  propoxur  

έφεραν εστίες ίνωσης με χαρακτηριστικά ουλώδη υφή. Ο ιστός του πειραματόζωου 

της ομάδας ΗDD έφερε, επιπλέον,  ενδείξεις αιμοραγικής δίηθησης (Εικόνα 20). 

Τέλος, καμία ιστοπαθολική αλλοίωση δεν παρατηρήθηκε στην περιπτώση των 

μυοκαρδιακών ιστών των κουνελιών που εκτέθηκαν στον οργανοφωσφορικό εστέρα 

chlorpyrifos-ethyl. 

 

 

 

Εικόνα 19.  Φυσιολογικός ιστός (ΗΕ  100) (Control) 
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Εικόνα 20. Μυοκαρδιακός ιστός με αιμορραγική διήθηση (HDD) 

 

 

 

 

Β.7.iii. Ποσοτικός προσδιορισμός των παραμέτρων του οξειδωτικού στρες  

 

Οι συστημικές παράμετροι  του οξειδωτικού στρες παρουσίασαν αυξημένες 

τιμές σε όλα τα προς εξέταση δείγματα των εκτεθειμένων, στα παρασιτοκτόνα της 

παρούσας μελέτης, πειραματόζωων. Ειδικότερα, τα επίπεδα των προιόντων 

οξείδωσης TBARS εκφρασμένα σε μmol/L  πλάσματος  ήταν αυξημένα στις ομάδες 

που εκτέθεικαν στο diazinon, LDD και HDD, κατά 20% και 70% αντίστοιχα σε σχέση 

με τα επίπεδα της ομάδας control (Eικόνα 20). Παρόμοια εικόνα είχαν οι μετρήσεις 

των επιπέδων των TBARS στις ομάδες που εκτέθηκαν στον καρβαμιδικό εστέρα 
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propoxur, LDP και HDP, στις οποίες σημειώθηκε αύξηση 50% και στο πειραματόζωο 

που εκτέθηκε στο οργανοφωσφορικό chlorpyrifos (CHLO) οπού τα επίπεδα των 

TBARS  ήταν αυξημένα 28 % σε σχέση με αυτά της ομάδας control (Εικόνα 21). Όσον 

αφορά τα επίπεδα των  πρωτεινικών καρβονυλίων, που αποτελούν τους δείκτες της 

λιποειδικής και πρωτεινικής οξείδωσης, επηρεάστηκαν (αύξηση κατά 50 %) μόνο 

κατά τη χορήγηση του chlorpyrifos στο πειραματόζωο της ομάδα CHLO (Εικόνα 22).  

Η ενεργότητα του αντιοξειδωτικού ενζύμου καταλάση μειώθηκε κατά 20, 25 

και 39 % στις ομάδες HDD, HDP και CHLO αντίστοιχα σε σχέση με το control (Εικόνα 

23). Η συνολική δραστηριότητα των ενδογενών και εξωγενών αντιοξειδωτικών (TAC)  

αυξήθηκε στις ομάδες LDD και LDP ενώ στην ομάδα CHLO τα επίπεδα μειώθηκαν 

κατά 55 % σε σχέση με την ομάδα control (Εικόνα 24). 

Τέλος, η ανάλυση τμημάτων DNA  του μυοακαρδιακού ιστού των κουνελιών 

έδειξε ότι όλα τα υπο εξέταση χορηγούμενα φυτοφάρμακα προκάλεσαν 

οξειδωτικές τροποποιήσεις. Τα αποτέλεσματα της ανάλυσης των ιστών που 

προέρχονταν από τα κουνέλια που εκτέθηκαν στο propoxur είναι δόσο-εξαρτώμενα 

ενώ οι περισσότερες γενετικές τροποποιήσεις εντοπίστηκαν στο DNA των 

πειραματόζωων που εκτέθηκαν στο chlorpyrifos (Εικόνα 25). 
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Εικόνα 21.  Επίπεδα των ΤΒΑRS (μmolL) στο πλάσμα των εκτεθειμένων κουνελιών 
και του contrοl. 

 

 

Εικόνα 22. Επίπεδα των protein carbonyls στο πλάσμα των εκτεθείμενων κουνελιών 
και του control. 
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Εικόνα 23. Ενεργότητα καταλάσης στα ερυθροκύτταρα των εκτεθειμένων 
κουνελιών και του control. 

 

 

Εικόνα 24. Η συνολική αντιοξειδωτική ικανότητα TAC (mmol DPPH/L). 
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Εικόνα 25. Η οξειδωτική βλάβη στον καρδιακό ιστό των εκτεθειμένων κουνελιών σε  
σχέση με το control. 

 

 

 

Β.7.iv. Ενεργότητα Τελομεράσης 

 

Η έκθεση στα παρασιτοκτόνα της παρούσας μελέτης επηρέασε σε σημαντικό 

βαθμό την ενεργότητα της τελομεράσης των μονοπυρηνικών κυττάρων του 

περιφερειακού αίματος. Παρατηρήθηκε δοσοεξαρτώμενη αύξηση της 

δραστηρίοτητας του ενζύμου κατά 129 % και 38.6 % στις ομάδες  ΗDP (high dose 

propoxur) και LDP (low dose propoxur) αντίστοιχα. Η αύξηση που μετρήθηκε στην 

ομάδα CHLO LD έφτασε στο 32.5 % σε σχέση με την ομάδα control (Εικόνα 25). 

Η μέτρηση της δραστηριότητας της τελομεράσης στους καρδιακούς ιστούς 

και στα μομοκύτταρα του περιφερικού αίματος των εκτεθειμένων κουνελιών δεν 

υπέδειξε σημαντικές διακυμάνσεις σε σχέση με την μη εκτεθειμένη ομάδα control. 

Διαπιστώθηκαν μικρές διαφορές μεταξύ των ομάδων που εκτέθηκαν σε 
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διαφορετικές δόσεις (high-low) και παρατηρήθηκε αύξηση της δραστηριότητας του 

ενζύμου στις εκτεθειμένες ομάδες που κυμάνθηκε από 43 εώς 56 % (Εικόνα 26 και 

27). 

 

 

 

Εικόνα 26. Ενεργότητα τελομεράσης στον καρδιακό ιστό των εκτεθειμένων 
κουνελιών και του control. 
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Εικόνα 27. Ενεργότητα τελομεράσης στα μονοκύτταρα του περιφερειακού αίματος. 

 

 

 

 

 

Β.7.v.Συζήτηση μελέτης της καρδιοτοξικότητας των propoxur, diazinon και 

chlorpyrifos-ethyl. 

 

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η αποτίμηση των τοξικών επιδράσεων 

στον καρδιακό ιστό  κουνελιών που επιφέρει η χρόνια έκθεση σε υποτοξικές δόσεις 

των παρασιτοκτόνων propoxur, chlorpyrifos-ethyl και diazinon.  

Η εκτίμηση της συστολικής, διαστολικής και συνολικής απόδοσης του 

μυοκαρδίου, των υπό εξέταση εκτεθειμένων πειραματόζωων, πραγματοποιήθηκε 

με τις τεχνικές υπερηχοκαρδιογραφίας M-Mode και PW Doppler που μπορούν να 

χαρακτηριστούν συμβατικές καθώς έχουν χρησιμοποιηθεί επανειλημμένως σε 

μελέτες της καρδιακής λειτουργίας κουνελιών (Plenh et al. 1993, Fontes-Sousa et al. 
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2006) και με τις τεχνικές απεικόνισης  TDI και MPI οι οποίες αποτελούν τεχνολογία 

αιχμής (Stypmann et al. 2007). Η αξιολόγηση των MAPSE με την τεχνική  anatomic 

Μ-mode, που επίσης χρησιμοποιήθηκε στη παρούσα μελέτη, αποτελεί καινοτόμα 

προσσέγγιση καθώς δεν έχει εφαρμοστεί σε μοντέλα πειραματόζωων στο παρελθόν 

(Germanakis et al. 2012). 

Όσον αφορά στα ευρήματα, οι ομάδες κουνελιών που εκτέθηκαν στα 

diazinon,  propoxur και chlorpyrifos-ethyl εμφανίζουν εξασθενημένες μυοκαρδιακές 

συστολικές / διαστολικές αποδόσεις, μειωμένες μυοκαρδιακές μάζες και τοιχώματα 

αριστερής κοιλίας με μικρότερο πάχος σε σχέση με την ομάδα control. Τα 

συμπτώματα ήταν πιο έκδηλα στις ομάδες που εκτέθηκαν στο οργανοφωσφορικό 

diazinon ενώ η επίδραση στη μάζα και τη λειτουργία του μυοκαρδίου αριστερής 

κοιλίας ήταν οξύτερη στα πειραματόζωα που εκτέθηκαν σε υψηλές δόσεις (high 

dose propoxur-high dose diazinon) σε σχέση με τα αυτά που έλαβαν τις 

χαμηλότερες (low dose propoxur-low dose diazinon). Παρόμοια εικόνα είχαν τα 

ευρήματα σε μελέτη της καρδιοτοξικότητας του chlorpyrifos–ethyl σε εκτεθειμένα,  

μέσω του πόσιμου νερού, κουνέλια (Cetin et al. 2007). Tα πειραματόζωα της 

παραπάνω μελέτης εκτέθηκαν σε υποτοξικές δόσεις ανάλογες της παρούσας 

εργασίας. Για την υπερηχοκαρδιογραφία χρησιμοποιήθηκε η  τεχνική απεικόνισης 

2D (2-dimension) Mode με παραστερνική λήψη κατά τον επιμήκη άξονα και 

μετρήθηκαν η εσωτερική διάμετρος της αριστερής κοιλίας σε συστολή / διαστολή, 

το πάχος του ενδοκοιλιακού διαφράγματος σε συστολή/διαστολή και το πάχος του 

οπίσθιου τοιχώματος της αριστερής κοιλίας επίσης σε συστολή/διαστολή. 

Παρατηρήθηκε μείωση του δείκτη καρδιακής παροχής (CO) και του κλάσματος 

εξώθησης της αριστερής κοιλίας στα εκτεθειμένα κουνέλια.  

Τέλος, ιδιαίτερα ενδιαφέρον εύρημα αποτελεί ο αυξημένος καρδιακός 

ρυθμός που παρατηρήθηκε σε όλα τα εκτεθειμένα πειραματόζωα της μελέτης και 

αποτελεί ένδειξη δριμείας καρδιακής δυσλειτουργίας. Το συγκεκριμένο σύμπτωμα 

μπορεί να αποδοθεί στην υπερδιέγερση των χολινεργικών υποδοχέων που 

προκαλεί η συσσώρευση της ακετυλοχολίνης στις νευρομυικές συνάψεις λόγω της 

αναστολής της ακετυλοχολινεστεράσης από τα οργανοφωσφορικά και καρβαμιδικά 

παρασιτοκτόνα (Millard et al. 1995). 
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Συνολικά, λαμβάνοντας υπόψιν ότι τα πειραματόζωα της μελέτης δεν είχαν 

πλήρως αναπτυγμένη μυοκαρδιακή μάζα λόγω νεαρής ηλικίας, τα αποτελέσματα 

του υπερηχοκαρδιογραφικού ελέγχου παρέχουν ενδείξεις ήπιας καρδιοτοξικότητας 

και αναστολής της φυσιολογικής διάπλασης του μυοκαρδίου που προκλήθηκε από 

την χρόνια επαναλαμβανόμενη έκθεση στα παρασιτοκτόνα propoxur, clorpyrifos-

ethyl και diazinon.  

Η ιστολογική εξέταση αποκάλυψε περιοχές με ουλώδη υφή (ίνωση) στους 

καρδιακούς  ιστούς  των κουνελιών που εκτέθηκαν στα παρασιτοκτόνα propoxur και 

diazinon. Επιπλέον, εντοπίστηκε αιμορραγική διήθηση στον καρδιακό ιστό της 

ομάδας ΗDD (high dose diazinon) γεγονός που αποτελεί ένδειξη συστηματικής 

βλαπτικής επίδρασης του diazinon στον ιστό. Η καρδιά, λόγω της εγγενούς υψηλής 

οξειδωτικής μεταβολικής δραστηριότητας και της σχετικά εύθραυστης 

αντιοξειδωτικής αντίστασης που παρουσιάζει, είναι σε μεγαλύτερο βαθμό ευάλωτη 

στις  βλάβες που προκαλούν οι ελεύθερες ρίζες σε σχέση με άλλους ιστούς του 

σώματος. Στη παρούσα μελέτη διευρύνθηκε η επίδραση των παρασιτοκτόνων, στα 

οποία εκτέθηκαν τα κουνέλια της παρούσας μελέτης, στην διατάραξη της 

ισορροπίας μεταξύ των οξειδωτικών παραγόντων και της αντιοξειδωτικής άμυνας 

με συνέπεια την πρόκληση οξειδωτικού στρες στο κυτταρικό περιβάλλον του 

καρδιακού ιστού. 

Στα πειραματόζωα που εκτέθηκαν στα diazinon και propoxur (HDP-LDP-HDD-

LDD) παρατηρήθηκε αύξηση της λιπιδικής οξείδωσης στο πλάσμα που 

αποτυπώθηκε στα επίπεδα των προϊόντων οξείδωσης ΤΒΑRS και μείωση της 

ενεργότητας του αντιοξειδωτικού ενζύμου καταλάση, αποτελέσματα που 

αποτελούν ενδείξεις πρόκλησης οξειδωτικού στρες στο κυτταρικό περιβάλλον. 

Παρόμοια επίδραση, όσον αφορά το diazinon, έχει καταγραφεί σε μελέτη  που 

συνδέει την έκθεση στο φυτοφάρμακο με την πρόκληση οξειδωτικών βλαβών 

(Raimondi et al. 2007). 

Η συνολική αντιοξειδωτική δραστηριότητα (TAC), παραδόξως αυξήθηκε  

μετά την έκθεση στις χαμηλές δόσεις (LDD-LDP) στα propoxur και diazinon ενώ 

έμεινε αμετάβλητη στα πειραματόζωα που εκτέθηκαν στις υψηλότερες δόσεις 

(HDD-HDP). Το αντιφατικό αυτό αποτέλεσμα προκύπτει, πιθανόν, από την αύξηση 

της ενδογενούς αντιοξειδωτικής δραστηριότητας του οργανισμού που λειτουργεί 
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αντισταθμιστικά ως προς την επίδραση των ελεύθερων ριζών σε συνθήκες ανεκτού 

οξειδωτικού στρες (Douarre et al. 2012, Tchantchou et al. 2004). Το chlorpyrifos –

ethyl αύξησε την λιπιδική και πρωτεϊνική οξείδωση, όπως φαίνεται από τα επίπεδα 

των TBARS και των πρωτεϊνικών καρβονυλίων, και μείωσε την δραστηριότητα της 

καταλάσης σε μεγαλύτερο βαθμό συγκριτικά με τα propoxur και diazinon 

επιδεικνύοντας οξύτερη οξειδωτική επίδραση. Επιπλέον, είναι το μόνο 

παρασιτοκτόνο της μελέτης που μείωσε την συνολική αντιοξειδωτική 

δραστηριότητα, γεγονός που αποτελεί ένδειξη της αδυναμίας του αντιοξειδωτικού 

μηχανισμού να αντιμετωπίσει το οξύ οξειδωτικό στρες που προκλήθηκε. 

Σε συνθήκες οξειδωτικού στρες η μείωση του μήκους των τελομερών 

επιταχύνεται από την τελομεράση η ενεργότητα της οποίας αυξήθηκε στα 

μονοπυρηνικά κύτταρα (PMBCs) των εκτεθειμένων, στα propoxur και chlorpyrifos-

ethyl, πειραματόζωων. Η αύξηση της δραστηριότητας της τελομεράσης συσχετίζεται 

με την πρόκληση συστημικής φλεγμονής (Rentoukas et al. 2012), αποτέλεσμα που 

καταγράφτηκε στα ευρήματα της ιστοπαθολογικής ανάλυσης των καρδιακών ιστών. 

Η αύξηση της ενεργότητας της τελομεράσης στους καρδιακούς ιστούς του συνόλου 

των εκτεθειμένων κουνελιών μπορεί να εκληφθεί ως προστατευτικός μηχανισμός 

έναντι των βλαπτικών επιδράσεων του οξειδωτικού στρες (Lopez-Diaz Guerrero et 

al.  2012). Ανάλογος ρόλος έχει ήδη αποδοθεί στην τελομεράση η δράση της οποίας 

εντοπίζεται στα μιτοχόνδρια τα οποία προστατεύει σε συνθήκες οξειδωτικού στρες 

(Ahmed et al. 2008). 

Πρόσφατη μελέτη (Kose et al. 2009) συσχετίζει την έκθεση στα  

οργανοφωσφορικά παρασιτοκτόνα με την αύξηση των επιπέδων των ενεργών 

μορφών οξυγόνου (Reactive Oxygen Species, ROS) στις οποίες περιλαμβάνονται 

ελεύθερες ρίζες όπως η ρίζα υδροξυλίου, ιόντα όπως το υποχλωριώδες ανιόν, 

συνδυασμός των δύο όπως το ανιόν υπεροξειδίου και μόρια όπως το υπεροξείδιο 

του υδρογόνου. Έχει διαπιστωθεί ότι οι ROS υποκινούν την οξείδωση των λιπιδίων 

προκαλώντας σημαντικές βλάβες στις κυτταρικές δομές της μεμβράνης. 

Συνεπακόλουθα, προτείνεται ότι οι οξειδωτικές βλάβες στον καρδιακό ιστό μπορεί 

να προκληθούν από την παρουσία πολυακόρεστων λιπαρών οξέων (PUFAs) και 

ενεργών μορφών οξυγόνου που επιφέρουν οξειδωτικές τροποποιήσεις στα 

καρδιακά μυοκύτταρα (Ander et al. 2003).  
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Στην παρούσα μελέτη προτείνεται ένα επιπλέον πιθανό μοντέλο που 

συσχετίζει τη  συσσώρευση οξειδωτικών βλαβών στο DNA ,που εκφράζονται με 

μεταλλάξεις των νουκλεικών πολυμερών, με τις καταστρεπτικές επιδράσεις στα 

καρδιακά κύτταρα. Αυτές οι τροποποιήσεις στο DNA που προκαλούνται από 

οξειδωτικό περιβάλλον χαμηλής έντασης μπορούν να αντιμετωπιστούν από τους 

μηχανισμούς προστασίας του κυττάρου που οδηγούν στη επιβίωση του (Tabo et al. 

2008). Αντίθετα, σε υψηλή ένταση οξειδωτικού στρες οι προστατευτικοί μηχανισμοί 

παρακάμπτονται και αδυνατούν να αναχαιτίσουν το φορτίο των μεταλλάξεων που 

τελικά ενδέχεται να ευθύνεται για τον κυτταρικό θάνατο (Slater et al. 1995). 

Συνοψίζοντας, μέσω του υπερηχοκαρδιογραφικού ελέγχου εντοπίστηκαν 

συμπτώματα ήπιας καρδιοτοξικότητας στους ιστούς των κουνελιών που εκτέθηκαν 

στα παρασιτοκτόνα της μελέτης. Η ιστοπαθολογική εξέταση, επιπλέον, επιβεβαίωσε 

την ύπαρξη σημαντικών αλλοιώσεων στους καρδιακούς ιστούς των εκτεθειμένων 

πειραματόζωων με σοβαρότερες αυτές που εκδηλώθηκαν στα κουνέλια στα οποία 

χορηγήθηκαν υποτοξικές δόσεις του οργανοφωσφορικού diazinon κάτι που μπορεί 

να δικαιολογηθεί από τα επίπεδα του παρασιτοκτόνου που ανιχνεύτηκαν στον 

μυοκαρδιακό ιστό. Τέλος όλα τα παρασιτοκτόνα της μελέτης αύξησαν το οξειδωτικό 

φορτίο στον καρδιακό ιστό των εκτεθειμένων κουνελιών. 
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