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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

 
Τα Επιβραδυντικά Φλόγας είναι ενώσεις που προσθέτονται σε εύφλεκτα 

υλικά όπως πλαστικά, υφάσματα για να τα προστατέψουν από τον κίνδυνο πυρκαγιάς 

και κατά συνέπεια να σώσουν ανθρώπινες ζωές. Η πιο σημαντική ομάδα των 

επιβραδυντικών φλόγας περιλαμβάνει τα Βρωμιωμένα Επιβραδυντικά Φλόγας   

Τα Βρωμιωμένα επιβραδυντικά φλόγας (BFRs), που περιλαμβάνουν μια 

μεγάλη ομάδα ενώσεων, έχουν χρησιμοποιηθεί και εξακολουθούν να 

χρησιμοποιούνται σαν προσθετικές ή δραστικές χημικές ενώσεις σε μια μεγάλη 

ποικιλία καταναλωτικών προϊόντων όπως πλαστικά, υφάσματα, οικιακό εξοπλισμό. 

Τα BFRs παράγονται είτε με άμεση βρωμίωση οργανικών ενώσεων είτε με προσθήκη 

βρωμίου σε αλκένια.  

Η παραγωγή, η εφαρμογή και η περιβαλλοντική παρουσία της μεγάλης 

παραγωγής των BFRs περιλαμβάνει κυρίως την τέτραβρωμοδιφαινόλη Α (TBBPA), 

τα πολυβρωμιωμένα διφαινύλια (PBBs), τους πέντα-, όκτα- και δέκα-βρωμιωμένους 

διφαινυλικούς αιθέρες (PBDEs) και το εξαβρωμοκυκλοδωδεκάνιο (HBCD).  

Οι ενώσεις αυτές έχουν ανιχνευτεί σε περιβαλλοντικά δείγματα, στα οποία 

αποδίδονται από την ανθρωπογενή χρήση αυτών των ενώσεων. Πρόσφατα τα 

περιβαλλοντικά προβλήματα που σχετίζονται με τα BFRs έχουν αυξήσει το 

ενδιαφέρον των επιστημόνων σε σχέση με το παρελθόν, εξαιτίας της αξιοσημείωτης 

αύξησης των επιπέδων πολυβρωμιωμένων διφαινυλικών αιθέρων (PBDEs) που έχουν 

βρεθεί σε μητρικό γάλα στη Σουηδία και τη Βόρεια Αμερική.   

Οι πιθανές πηγές εκπομπής των BFRs στο περιβάλλον είναι οι εκροές και οι 

καπνοδόχοι από τα εργοστάσια των BFRs καθώς και άλλων δραστηριοτήτων που 

παρέχουν BFRs. Σύμφωνα με την περιβαλλοντική τους συμπεριφορά, οι μικρότερες 

βρωμιωμένες ενώσεις είναι πιο πτητικές, πιο διαλυτές στο νερό και πιο 

βιοσυσσωρεύσιμες σε σχέση με τις μεγαλύτερες βρωμιωμένες ενώσεις. Ο πιο πιθανός 

τρόπος έκθεσης του ανθρώπου στους PBDEs και ιδιαίτερα στα μικρότερα 

βρωμιωμένα παράγωγα είναι μέσω του διαιτολογίου. 

Ο WHO έχει εκδώσει, στα πλαίσια του Προγράμματος για τη Χημική 

Ασφάλεια, Περιβαλλοντικά Κριτήρια Υγείας, όπου εκτιμώνται οι επιδράσεις των 

BFRs στην υγεία και το περιβάλλον. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει απαγορεύσει τη 

χρήση των πολυβρωμιωμένων διφαινυλικών αιθέρων (PBDEs) σε ηλεκτρικό και 



ηλεκτρονικό εξοπλισμό από την 1 Ιουλίου 2006, ενώ η χρήση των penta-BDEs και 

octa-BDEs έχει απαγορευτεί από τον Αύγουστο του 2004.  

Υπάρχουν αρκετές αναλυτικές μέθοδοι για το προσδιορισμό των BFRs από 

περιβαλλοντικά και ανθρώπινα δείγματα. Στο άρθρο αναφέρονται οι διαδικασίες 

προεπεξεργασίας, εκχύλισης, καθαρισμού και κλασματοποίησης, οι τεχνικές 

εισαγωγής δείγματος, ο χρωματογραφικός διαχωρισμός, οι μέθοδοι ανίχνευσης, ο 

έλεγχος ποιότητας και οι μέθοδοι τεκμηρίωσης.  

Η πλειοψηφία των περιβαλλοντικών μελετών που έχουν επιτευχθεί 

επικεντρώνονται στους πολυβρωμιωμένους διφαινυλικούς αιθέρες (PBDEs) και σε 

μικρότερο βαθμό στο εξαβρωμοκυκλοδωδεκάνιο (HBCD) και την 

τέτραβρωμοδιφαινόλη Α (TBBPA). Τα BFRs έχουν ανιχνευτεί τόσο στο περιβάλλον, 

σε αέρα, νερά, απόβλητα, ιζήματα, θαλάσσια θηλαστικά, ψάρια, πουλιά, όσο και 

στους ανθρώπους, σε μητρικό γάλα, ορό, ιστούς. Στο άρθρο αναφέρεται η παρουσία 

και οι συγκεντρώσεις των BFRs σε διάφορα περιβαλλοντικά και ανθρώπινα δείγματα.     

Οι χρονικές τάσεις των επιπέδων των πολυβρωμιωμένων διφαινυλικών 

αιθέρων (PBDEs) στο περιβάλλον και στους ανθρώπους παγκοσμίως φαίνεται να 

ποικίλουν εξαρτώμενες από την περιοχή ή τη χώρα καθώς και τη χρήση αυτών των 

ενώσεων στο παρελθόν και στο σήμερα. 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ABSTRACT 
 

Flame Retardants are chemicals that are added into flammable materials such 

as plastics, textiles to prevent fires and to save lives. The most important group of 

flame retardants is the brominated flame retardants.  

Brominated Fame Retardants (BFRs) are a diverse group of compounds that 

are used or have been used in a variety of consumer products. The BRFs are produced 

via direct bromination of organic molecules or via addition of bromine in alkenes. 

Production, application and environmental occurrence of high production 

BFRs include Tetrabromobisphenol A, Polybrominated Biphenyls, Penta-, Octa-, 

Deca-BDEs and Hexabromocyclododecane. 

These compounds have been detected in environment, which can be attributed 

to the anthropogenic uses of these compounds. Recently, environmental problems 

relating to BFRs have become a matter of greater concern than before. One of the 

reasons for this is the marked increase in PBDE levels in breast milk in Sweden and 

North America.   

The possible sources of emission of BFRs into the environment are effluent 

and flue gases from BFR factories and other facilities processing BFRs. With respect 

to the environmental behavior, the lower BFRs are more volatile, more water soluble 

and more bioaccumulative than the higher BFRs. The most probable route for 

exposure of human population to PBDEs is through the diet. 

Under the International Program on Chemical Safety, the WHO has published 

Environmental Health Criteria relating to BFRs, in which the health and 

environmental effects of the chemicals are evaluated and their potential risks are 

assessed. The EU has banned the use of PBDEs in electrical and electronic equipment 

as of 1 July 2006 and has banned the use of pentaBDEs and octaBDEs as of 15 

August 2004. 

There are a lot of analytical methods for the determination of BFRs from 

environmental and human samples. Sample pretreatment, extraction, cleanup and 

fractionation, injection techniques, chromatographic separation, detection methods, 

quality control and method validation are discussed. 

BFRs have been detected not only in environmental samples including air, 

water, waste, sediment, marine mammals, fish, and birds but also in human samples in 

breast milk, serum, tissues. 



Temporal trends in PBDEs levels in the environmental and in humans 

worldwide seem to vary, depending on the region or country, with possible reflections 

of the historic and current use of PBDEs. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 
 
ABS: Acrylonitrile Butadiene Styrene (Ακρυλονιτρίλιο Βουταδιένιο Στυρόλιο) 

ASE: Accelerated Solvent Extraction 

BDEs: Brominated Diphenyl Ethers (Βρωμιωμένοι Διφαινυλικοί Αιθέρες) 

BFRs: Brominated Flame Retardants (Βρωμιωμένα Επιβραδυντικά Φλόγας) 

BSEF: Bromine Science and Environmental Foundation  

DecaBDE: Deca-Brominated Diphenyl Ether (Δέκα-Βρωμιωμένος Διφαινυλικός  

                  Αιθέρας) 

Deca-BDEs: Παράγωγο BDE 209 (2,2’,3,3’,4,4’,5,5’,6.6’ Δεκαβρωμοδιφαινυλικός 

                      Αιθέρας) 

EBFRIP: European Brominated Flame Retardant Industry Panel (Ευρωπαϊκό 

                Προεδρείο Βιομηχανιών Βρωμιωμένων Επιβραδυντικών Φλόγας) 

ECD: Electron Capture Detector (Ανιχνευτής Σύλληψης Ηλεκτρονίων) 

ECNI: Electron Capture Negative Ion (Αρνητικός Ιονισμός Σύλληψης Ηλεκτρονίων) 

EHC: Environmental Health Criteria (Περιβαλλοντικά Κριτήρια Υγείας) 

EI: Electron Ionisation (Ιονισμός Ηλεκτρονίων) 

EPS: Expanded Poly-Styrene (Διογκωμένα Πολυστυρόλια) 

ExPS: Extruded Poly-Styrene (Διελασμένα Πολυστυρόλια) 

FRs: Flame Retardants (Επιβραδυντικά Φλόγας) 

GC: Gas Chromatography (Αέρια Χρωματογραφία) 

HBCD: Hexabromocyclododecane (Εξαβρωμοκυκλοδωδεκάνιο) 

HeptaBDE: Heptabromodiphenyl ether (Επταβρωμιδιφαινυλικός Αιθέρας) 

Hepta-BDEs: Παράγωγα BDE 183 (2,2’,3,4,4’,5’,6 Επταβρωμοδιφαινυλικός 

Αιθέρας), 

                                         BDE 184 (2,2’,3,4,4’,5,6 Επταβρωμοδιφαινυλικός Αιθέρας) 

HexaBDE: Hexabromodiphenyl ether (Εξαβρωμοδιφαινυλικός Αιθέρας) 

Hexa-BDEs : Παράγωγα BDE 153 (2,2’,4,4’,5,5’ Εξαβρωμοδιφαινυλικός Αιθέρας), 

                                         BDE 154 (2,2’,4,4’,5,6’ Εξαβρωμοδιφαινυλικός Αιθέρας) 

HIPS: High-Impact Poly-Styrene (Υψηλής Αντοχής Πολυστυρόλια)  

HRMS: High Resolution Mass Spectrometry (Υψηλής Ανάλυσης Φασματομετρία 

             Μάζας) 

IPCS: International Programme on Chemical Safety (Διεθνές Πρόγραμμα για την  

          Χημική Ασφάλεια) 



IS: Internal Standard (Εσωτερικό Πρότυπο) 

LC: Liquid Chromatography (Υγρή Χρωματογραφία) 

LLE: Liquid-Liquid Extraction (Υγρή-Υγρή Εκχύλιση) 

LOD: Limit Of Detection (Όριο Ανίχνευσης) 

LOQ: Limit Of Quantification (Όριο Ποσοτικοποίησης) 

LRMS: Low Resolution Mass Spectrometry (Χαμηλής Ανάλυσης Φασματομετρία 

             Μάζας) 

MAE: Microwave-Assisted Extraction 

MS: Mass Spectrometry (Φασματομετρία Μάζας) 

OctaBDE: Octa-Brominated Diphenyl Ether (Οκτα-Βρωμιωμένος Διφαινυλικός  

                 Αιθέρας) 

PBBs: Polybrominated Biphenyls (Πολυβρωμιωμένα Διφαινύλια) 

PBDDs: Polybrominated Dibenzo-p-dioxins (Πολυβρωμιωμένες διβενζοδιοξίνες) 

PBDEs: Polybrominated Diphenyl Ethers (Πολυβρωμιωμένοι Διφαινυλικοί Αιθέρες) 

PBDFs: Polybrominated Dibenzofurans (Πολυβρωμιωμένα διβενζοφουράνια) 

PCBs: Polychlorinated Biphenyls (Πολυχλωριωμένα Διφαινύλια) 

PCDDs: Polychlorinated Dibenzo-p-dioxins (Πολυχλωριωμένες διβενζοδιοξίνες) 

PCDFs: Polychlorinated Dibenzofurans (Πολυχλωριωμένα διβενζοφουράνια) 

PentaBDE: Penta-Brominated Diphenyl Ether (Πέντα-Βρωμιωμένος Διφαινυλικός 

                  Αιθέρας) 

Penta-BDEs: Παράγωγα BDE 99 (2,2’4,4’5 Πενταβρωμοδιφαινυλικός Αιθέρας),  

                                         BDE 100 (2,2’,4,4’,6 Πενταβρωμοδιφαινυλικός Αιθέρας) 

PHWE: Extraction with Pressurized Hot Water (Εκχύλιση με Πιεζόμενο Θερμό 

Νερό) 

QUASIMEME: Quality Assurance of Information for Marine Environmental  

                          Monitoring in Europe 

RoHS: Restriction of the use of certain Hazardous Substances (Οδηγία για τον  

            περιορισμό της χρήσης των επικίνδυνων ενώσεων σε ηλεκτρικό και 

            ηλεκτρονικό εξοπλισμό)   

SFE: Super-critical Fluid Extraction (Εκχύλιση Υπερκρίσιμου Ρευστού) 

SPE: Solid-Phase Extraction (Στερεής Φάσης Εκχύλιση) 

TBBPA: Tetrabromobisphenol A (Τετραβρωμοδιφαινόλη Α) 

Tetra-BDEs: Παράγωγο BDE 47 (2,2’,4,4’ Τετραβρωμοδιφαινυλικός Αιθέρας) 

WEEE: Waste Electrical and Electronic Equipment (Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα  



              απόβλητα του ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού) 

WHO: World Health Organization (Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας) 

ΣBDEs: Άθροισμα των Βρωμιωμένων Διφαινυλικών Αιθέρων  

ΣPBDEs: Άθροισμα των Πολυβρωμιωμένων Διφαινυλικών Αιθέρων 

ΣPBB: Άθροισμα των Πολυβρωμιωμένων Διφαινυλίων 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ 
 
1.1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

  Οι πυρκαγιές έχουν αποτελέσει σημαντική αιτία καταστροφών και θανάτων 

καθ’ όλη τη διάρκεια της ιστορίας μέχρι και τις μέρες μας. Είναι γεγονός, ότι στις 

Η.Π.Α αναφέρονται πάνω από 3 εκατομμύρια πυρκαγιές ετησίως, οι οποίες 

προκαλούν 29.000 τραυματισμούς, 4.500 θανάτους και άμεσες ζημίες που 

υπολογίζονται σε αρκετά δισεκατομμύρια δολάρια (Gann, 1993). Πέρα από τις 

προσωπικές καταστροφές, οι πυρκαγιές προκαλούν επίσης περιβαλλοντικά και 

οικονομικά προβλήματα (WHO/IPCS, 1997). 

 Κατά τη διάρκεια των περασμένων δεκαετιών η μοντέρνα τεχνολογία έχει 

ανταποκριθεί σε αυτήν την πρόκληση εισάγοντας χημικές ενώσεις ανθεκτικές στη 

θερμότητα. Οι ενώσεις αυτές μειώνουν την ανάφλεξη και το κάψιμο μιας μεγάλης 

ποικιλίας υφασμάτων, πλαστικών, οικοδομικών υλικών, ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 

τα οποία χρησιμοποιούνται στο εμπόριο και στις κατοικίες. Με βάση υπολογισμούς, 

η χρήση των επιβραδυντικών φλόγας έχει σώσει ετησίως πολλές ζωές και 

εκατοντάδες εκατομμύρια δολάρια ζημιών (Spiegelstein, 2000). Με το τέλος του 

αιώνα, τα επιβραδυντικά φλόγας έχουν γίνει το δεύτερο μεγαλύτερο προσθετικό που 

χρησιμοποιείται στη βιομηχανία πλαστικών οδηγώντας σε μια καταναλωτική αξία 

που έχει υπολογιστεί σε 2,2 δισεκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ (Tullo, 2000).    

Με βάση υπολογισμούς, στις ΗΠΑ το έτος 2000 αναφέρθηκαν μόνο 4.000 

θάνατοι από πυρκαγιές ενώ 280 ζωές σώθηκαν εξαιτίας της χρήσης των 

επιβραδυντικών φλόγας. Στην Ευρώπη, η ΕΕ έχει υπολογίσει 20% μείωση των 

θανάτων από πυρκαγιές σαν αποτέλεσμα της χρήση των επιβραδυντικών τα τελευταία 

10 χρόνια. Στο Ηνωμένο Βασίλειο, οι επιστήμονες έχουν υπολογίσει ότι πάνω από 

3.000 ανθρώπινες ζωές έχουν σωθεί την περίοδο 1988-2000 εξαιτίας των 

επιβραδυντικών και ιδιαίτερα των βρωμιωμένων επιβραδυντικών φλόγας 

(www.bsef.com).   

 
1.2. ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΤΙΚΑ ΦΛΟΓΑΣ 

 
Τα επιβραδυντικά φλόγας (Flame Retardants, FRs) είναι ενώσεις ή μίγματα 

ενώσεων που προστίθενται σε υλικά όπως πλαστικά, αφρούς, συνθετικά πολυμερή, 

υφάσματα για να αυξήσουν την ανθεκτικότητα αυτών των προϊόντων στη φωτιά 

(EHC-192, 1997). Τα προσθετικά αυτά μειώνουν την ικανότητα ανάφλεξης των 
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υλικών ή/και μειώνουν το βαθμό καύσης, πράγμα που οδηγεί σε μεγαλύτερη 

καταναλωτική ασφάλεια. Οι κυριότερες εφαρμογές των FRs είναι σε οθόνες 

τηλεοράσεων και υπολογιστών, πλακέτες κυκλωμάτων, εξαρτήματα αυτοκινήτων, 

ηλεκτρικά συστατικά και καλώδια.  

Τα επιβραδυντικά φλόγας εμποδίζουν ή καθυστερούν την ανάφλεξη, 

μειώνουν το ρυθμό απελευθέρωσης θερμότητας, μειώνουν την ποσότητα των 

παραγόμενων τοξικών αερίων και αυξάνουν το χρόνο που έχει κάποιος στη διάθεση 

του για να αποδράσει (Babrauskas et a, 1988). Έλεγχοι σε κλίμακα δωματίου μεταξύ 

προϊόντων που περιείχαν επιβραδυντικά φλόγας και προϊόντων που δεν περιείχαν 

επιβραδυντικά φλόγας έδειξαν ότι τα προϊόντα με τα επιβραδυντικά απελευθέρωναν 

το 1/4 της θερμότητας, το 1/3 της ποσότητας των τοξικών αερίων και παρήγαγαν την 

ίδια ποσότητα καπνού σε σχέση με τα προϊόντα που δεν περιείχαν επιβραδυντικά. Σε 

ελέγχους αντιμετώπισης πυρκαγιάς καταστράφηκαν παραπάνω από τη διπλάσια 

ποσότητα προϊόντων χωρίς επιβραδυντικά συγκρινόμενα με προϊόντα με 

επιβραδυντικά. Το πιο σημαντικό που έδειξαν οι έλεγχοι είναι ότι τα FRs αυξάνουν 

το χρόνο απόδρασης με ένα παράγοντα 15. Σε μια πυρκαγιά κάθε δευτερόλεπτο 

μετράει, και αυτό δείχνει τη διαφορά μεταξύ ζωής και θανάτου. 

Η ιδέα για τη χρήση των επιβραδυντικών φλόγας χρονολογείται από το 450 

π.Χ. όταν οι Αιγύπτιοι χρησιμοποίησαν στύψη (alum), ένα είδος θειικού αλατιού, για 

να μειώσουν την ικανότητα ανάφλεξης του ξύλου (Hindersinn, 1990). Οι Ρωμαίοι 

περίπου το 200 π.Χ. χρησιμοποίησαν ένα μίγμα από στύψη και ξύδι για να 

ελαττώσουν την ικανότητα καύσης του ξύλου (Hindersinn, 1990). Επίσης, στη 

διάρκεια του δεύτερου μισού του 17ου αιώνα κάποιες ανόργανες ενώσεις όπως τα 

αμμωνιακά άλατα χρησιμοποιούνταν για την προστασία των υφασμάτων και της 

ιδιοκτησίας του Γάλλου βασιλιά Ludwig XIV (Sjodin A. et al., 2003). 

 Σήμερα, υπάρχουν παραπάνω από 175 χημικά που ταξινομούνται ως 

επιβραδυντικά φλόγας. Οι πέντε κυριότερες κατηγορίες επιβραδυντικών είναι:  

• τα ανόργανα,  

• τα οργανοαλογονωμένα (χλωριωμένα και βρωμιωμένα),  

• τα οργανοφωσφορικά (κυρίως φωσφορικοί εστέρες), 

• τα αλογονωμένα οργανοφωσφορικά (χλωριωμένα και  

                        βρωμιωμένα) και  

• τα νιτρογενούς βάσης επιβραδυντικά. 
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Τα FRs ταξινομούνται σε δύο κύριες ομάδες: τα δραστικά και τα προσθετικά 

FRs. Τα δραστικά FRs συνδέονται ομοιοπολικά με ένα πολυμερές υλικό και έχουν 

μικρότερη δυνατότητα να ελευθερωθούν στο περιβάλλον μέχρι το προϊόν να 

αποσυντεθεί ή να καεί. Τα προσθετικά FRs προστίθενται ή διαλύονται σε ένα υλικό 

και μπορούν πιο εύκολα να απελευθερωθούν από το προϊόν. Η ποσότητα των FRs σε 

κάποιο προϊόν εξαρτάται από την εφαρμογή και την ανάγκη προστασίας από τη 

φωτιά. Σε πολυμερή υλικά το περιεχόμενο των FRs κυμαίνεται μεταξύ 5% και 30% 

κατά βάρος. Η παγκόσμια ζήτηση των FRs το 1992 υπολογίστηκε σε 600.000 

μετρικούς τόνους (WHO/IPCS, 1997).  

Για να καταλάβουμε καλύτερα τον τρόπο δράσης των επιβραδυντικών είναι 

σημαντικό να κατανοήσουμε τη διαδικασία της καύσης. Η καύση είναι μια αντίδραση 

αέριας φάσης που περιλαμβάνει μια πηγή καυσίμου και οξυγόνο. Όπως φαίνεται στο 

Σχήμα 1  η διαδικασία της καύσης περιλαμβάνει τέσσερα στάδια: την προθέρμανση, 

την εξαέρωση / αποσύνθεση, τη καύση και τη διάδοση (Troitzch 1990).  

 

 
 

Σχήμα 1: Τα τέσσερα στάδια της διαδικασίας της καύσης (Troitzch, 1990) 

 

Εξαρτώμενα από τον τρόπο δράσης, τα επιβραδυντικά φλόγας μπορούν να 

δράσουν σε οποιοδήποτε από τα τέσσερα στάδια που περιλαμβάνονται στην 

διαδικασία της καύσης και να την εμποδίσουν. Για παράδειγμα, σε θερμοκρασίες 

μεγαλύτερες από 200 °C λαμβάνει χώρα η αφυδάτωση (dehydration) των 
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υδροξειδίων του αλουμινίου, η οποία είναι ενδόθερμη αντίδραση και οδηγεί σε 

εξασθένηση και μείωση της θερμοκρασίας της φλόγας. 

 Μια άλλη αποτελεσματική μέθοδος αποτελεί η αιχμαλώτιση των ελεύθερων 

ριζών που παράγονται κατά τη διάρκεια της διαδικασίας της καύσης και οι οποίες 

επιτελούν σημαντικό ρόλο στη διάδοση της φλόγας. Τα αλογόνα είναι ενεργά 

στοιχεία που καταφέρνουν να αιχμαλωτίζουν τις ελεύθερες ρίζες και έτσι εμποδίζουν 

τη διάδοση της φλόγας. Και τα τέσσερα στοιχεία της ομάδας των αλογόνων 

εξαλείφουν τις ελεύθερες ρίζες, ενώ αυξάνεται και η ικανότητα παγίδευσης με το 

μέγεθος του αλογόνου ( I › Br › Cl › F). Ως εκ τούτου θεωρητικά οι 

οργανοαλογονωμένες ενώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως επιβραδυντικά 

φλόγας.  

Παρόλα αυτά, δεν είναι όλα τα αλογόνα κατάλληλα για χρήση τους ως 

επιβραδυντικά. Οι ενώσεις το φθορίου είναι πολύ σταθερές και αποσυντίθενται σε 

πολύ υψηλές θερμοκρασίες από ότι καίγονται τα οργανικά υλικά. Από την άλλη 

πλευρά, οι ιωδιούχες ενώσεις δεν είναι πολύ σταθερές και αποσυντίθενται σε 

ελαφρώς αυξημένες θερμοκρασίες. Συνεπώς, μόνο οι οργανοχλωριωμένες και οι 

οργανοβρωμιωμένες ενώσεις μπορούν να χρησιμοποιηθούν ως επιβραδυντικά. Λόγω 

της υψηλότερης ικανότητας παγίδευσης και της χαμηλότερης θερμοκρασίας 

αποσύνθεσης, οι οργανοβρωμιωμένες ενώσεις είναι πιο δημοφιλείς ως επιβραδυντικά 

σε σχέση με τα οργανοχλωριωμένα.  

 

1.3. ΒΡΩΜΙΩΜΕΝΑ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΤΙΚΑ ΦΛΟΓΑΣ 

 

Εφόσον το βρώμιο αποτελεί το κυριότερο στοιχείο των βρωμιωμένων 

επιβραδυντικών φλόγας, δεν υπάρχει ιδιαίτερος περιορισμός στη δομή της ένωσης. 

Το κυριότερο κριτήριο για τη χρήση του βρωμίου στα επιβραδυντικά φλόγας είναι η 

σταθερότητα κατά τη διάρκεια της ζωής του προϊόντος και η συμβατότητα με τα 

πολυμερή. Έτσι, υπάρχουν πάνω από 75 διαφορετικές αλειφατικές, αρωματικές και 

κύκλο-αλειφατικές ενώσεις που χρησιμοποιούνται σαν βρωμιωμένα επιβραδυντικά 

φλόγας.  

Τα Βρωμιωμένα Επιβραδυντικά Φλόγας (Brominated Flame Retardants, 

BFRs) αποτελούν την πιο σημαντική ομάδα των επιβραδυντικών φλόγας και 

περιλαμβάνουν μια ποικιλία ενώσεων. Η πλειονότητα των BFRs (56% το 1999) 

χρησιμοποιείται σε ηλεκτρονικό και ηλεκτρικό εξοπλισμό (BSEF, 2000) και λόγω της 
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ευρείας χρήσης τους η παραγωγή τους αυξήθηκε από 150.000 τόνους το 1992 

(OECD, 1994; WHO/IPCS, 1994) σε 204.000 τόνους το 1999 (BSEF, 2000). 

Ανάμεσα στα BFRs, η TBBPA χρησιμοποιείται σε μεγαλύτερο βαθμό (121.000 

τόνους) και ακολουθούν οι PBDEs (67.000 τόνους) ενώ η χρήση του πεντα-

βρωμοδιφαινυλίου έχει απαγορευτεί σταδιακά στην Ευρώπη (BSEF, 2000). 

Εξαιτίας της μαζικής χρήσης των BFRs σε προϊόντα όπως υφάσματα, 

πλαστικά, υλικά κατασκευών, για την προστασία τους από τη φωτιά, οι ενώσεις αυτές 

έχουν ανιχνευτεί σε ανθρώπους (μητρικό γάλα, αίμα, ορό) και στο περιβάλλον (νερά, 

απόβλητα, οργανισμούς, αέρα, ιζήματα, έδαφος). Το ενδιαφέρον για τα BFRs από 

περιβαλλοντική σκοπιά έχει αυξηθεί τις τελευταίες δύο δεκαετίες. Αυτό οφείλεται εν 

μέρει στην αύξηση των περιβαλλοντικών επιπέδων των BFRs και εν μέρει στη 

δομική ομοιότητα κάποιων BFRs με γνωστούς περιβαλλοντικούς ρύπους, όπως τα 

PCBs, σε συνδυασμό με ενδείξεις για την τοξική τους δράση (de Wit, 2002).  

Τα BFRs έχουν ελεγχθεί για την τοξικότητα και σε γενικές γραμμές έχουν 

μικρή άμεση και χρόνια τοξικότητα (WHO/IPCS, 1994; De Wit, 2002). Πρόσφατα, 

κάποιες μελέτες έδειξαν ότι ορισμένα BFRs είναι χημικές ενώσεις που προκαλούν 

προβλήματα στους ενδοκρινικό σύστημα (Fowles et al., 1994; Meerts et al., 

2000,2001; Zhou et al., 2001). Κάποια BFRs έχει αναφερθεί ότι προκαλούν ενδο-

γονιδιακούς ανασυνδυασμούς γονιδίων (Halleday et al., 1999) και ανώμαλο 

μεταβολισμό (Hakk and Letcher, 2003).  

 

1.4. ΣΚΟΠΟΣ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΙΒΗΣ 

 

Σκοπός της παρούσας διατριβής είναι η βιβλιογραφική μελέτη και αναφορά 

των βρωμιωμένων επιβραδυντικών φλόγας. Μέσα σε αυτήν την επισκόπηση 

αναφέρονται γενικές πληροφορίες για τα BFRs, για τις ενώσεις των BFR που 

χρησιμοποιούνται περισσότερο σαν επιβραδυντικά φλόγας καθώς και διάφορες 

πληροφορίες για την κάθε κατηγορία ενώσεων. Επίσης, αναφέρονται οι αναλυτικές 

μέθοδοι για τον προσδιορισμό τους από διάφορα περιβαλλοντικά και ανθρώπινα 

δείγματα. Επιπλέον, αναφέρεται η παρουσία των BFRs καθώς και οι συγκεντρώσεις 

τους, που έχουν μελετηθεί και αναφερθεί από πολλούς μελετητές, σε ανθρώπους, 

περιβάλλον και οργανισμούς.  
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2. ΒΡΩΜΙΩΜΕΝΑ ΕΠΙΒΡΑΔΥΝΤΙΚΑ ΦΛΟΓΑΣ 
 

2.1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

Τα Βρωμιωμένα Επιβραδυντικά Φλόγας (BFRs) αποτελούν την κυριότερη 

κατηγορία των επιβραδυντικών φλόγας και χρησιμοποιούνται από τις αρχές της 

δεκαετίας του 1970 μετά την απαγόρευση των PCBs. Περιλαμβάνουν μια μεγάλη, 

ετερογενή ομάδα οργανικών ενώσεων που έχουν κοινό χαρακτηριστικό το ότι 

περιέχουν βρώμιο, το οποίο έχει ανασταλτική δράση στην ανάπτυξη πυρκαγιών. Οι 

ενώσεις αυτές χρησιμοποιούνται σε μια μεγάλη κατηγορία καταναλωτικών αγαθών 

με σκοπό να προστατέψουν την κοινωνία από απροσδόκητες πυρκαγιές. Τα BFRs 

παράγονται από την άμεση βρωμίωση οργανικών μορίων ή από την προσθήκη 

βρωμίου σε αλκένια.  

Τα BFRs προσθέτονται σε πολυμερή υλικά ώστε να παρεμβαίνουν στις 

διαδικασίες της καύσης με διάφορους τρόπους όπως με την εκπομπή βρωμιωμένων 

ενώσεων στην αέρια φάση. Οι ενώσεις αυτές καταστρέφουν τα ιόντα Η+ και τις ρίζες 

ΟΗ-, που παράγονται στα πρώτα στάδια της φωτιάς (Luijk and Govers, 1992). Στο 

Σχήμα 2 φαίνεται η δομή των πιο γνωστών BFRs.  

 

Τα βρωμιωμένα επιβραδυντικά φλόγας διαιρούνται σε τρεις τάξεις (Altwaiq et 

al., 2003): 

• Αρωματικούς υδρογονάνθρακες που περιλαμβάνουν την 

τετραβρωμοδιφαινόλη Α (TBBPA), τους πολυβρωμιωμένους διφαινυλαιθέρες 

(PBDEs) και τα πολυβρωμιωμένα διφαινύλια (PBBs). 

• Αλειφατικούς υδρογονάνθρακες όπως την τριβρωμο-

νεοπεντυλική αλκοόλη (tribromoneopentylalcohol, TBNPA), που 

χρησιμοποιείται σε πολύ μικρές ποσότητες. 

• Κυκλοαλειφατικούς υδρογονάνθρακες που περιλαμβάνουν το 

εξαβρωμοκυκλοδωδεκάνιο (HBCD).   
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Σχήμα 2: Δομή των πιο διαδεδομένων BFRs (Sjodin et al., 2003) 

 

 
 

Στα μέσα της δεκαετίας του 1990 η ετήσια παγκόσμια παραγωγή των BFRs 

ήταν 150.000 τόνοι, αντιπροσωπεύοντας το 30% της συνολικής παραγωγής των 

επιβραδυντικών φλόγας. Περίπου το 1/3 της παραγωγής των BFRs ήταν PBDEs, το 

1/3 ήταν TBBPA και το υπόλοιπο ήταν διάφορα άλλα BFRs. Στον Πίνακα 1 φαίνεται 

η παγκόσμια παραγωγή των BFRs μεταξύ 1989 και 1999. Η συνολική ζήτηση των 

κυριοτέρων BFRs το 1999 σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία φαίνεται στο Σχήμα 3. 

Σήμερα, η συνολική ποσότητα των πέντε σημαντικότερων BFRs ξεπερνάει τους 

200.000 τόνους και η Ασία έχει τη μεγαλύτερη κατανάλωση (56,2%), ενώ το μερίδιο 

της TBBPA είναι πάνω από 70%.   

 

Πίνακας 1: Παγκόσμια παραγωγή των BFRs μεταξύ 1989-1999 (Alaee et al., 2003) 

 

 1989a 1994b 1999c

Ευρώπη 

Ασία 

ΗΠΑ 

Σύνολο 

28.0 

28.7 

50.0 

106.7 

32.5 

38.5 

65 

136 

30.9 

113.9 

58.7 

203.5 

 

Όλες οι τιμές είναι σε 1000 μετρικούς τόνους 
a Από Flame Retardants Specialty Updated program 1990 
b Υπολογισμένες τιμές από Pettigrew (1994) 
c Από BSEF (2000)   
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Η χρήση των BFRs είναι αυξανόμενη εξαιτίας της παρουσία τους σε 

εφαρμογές που παράγονται σε πολύ μεγάλα επίπεδα και χρησιμοποιούνται σε οικίες, 

εμπόριο και γραφεία. Ανάμεσα στα πλεονεκτήματα των BFRs είναι η αποδοτικότητα, 

η υψηλή συμβατότητα με πολλά πολυμερή υποστρώματα και η περιορισμένη 

επίδραση στις μηχανικές ιδιότητες. Τα BFRs είναι σχετικά φθηνά στην παραγωγή και 

μπορούν να αναμιγνύονται με πολλά πλαστικά.  

 

Σχήμα 3: Παραγωγή των BFRs σε Ευρώπη, Αμερική και Ασία (BSEF) 

 

 
 

Τα BFRs διαιρούνται σε τρεις υποκατηγορίες ανάλογα με τον τρόπο 

συσσωμάτωσης αυτών των ενώσεων στα πολυμερή (Alaee et al., 2003):  

 

• τα βρωμιωμένα μονομερή, 

• τα δραστικά και  

• τα προσθετικά.  

 

Τα βρωμιωμένα μονομερή, όπως το βρωμιωμένο στυρόλιο ή το βρωμιωμένο 

βουταδιένιο χρησιμοποιούνται για την παραγωγή βρωμιωμένων πολυμερών τα οποία 

στη συνέχεια ενώνονται με μη-αλογονωμένα πολυμερή ή εισάγονται σε μείγμα πριν 

τη διαδικασία πολυμερισμού, με αποτέλεσμα ένα πολυμερές που αποτελείται από 

βρωμιωμένα και μη-βρωμιωμένα μονομερή.  



 9

Τα δραστικά BFRs, που περιλαμβάνουν ενώσεις όπως την 

τετραβρωμοδιφαινόλη Α (ΤΒΒΡΑ) και παράγωγα της, ενώνονται με χημικό δεσμό με 

ένα πολυμερές υλικό. Τα προσθετικά BFRs, που περιλαμβάνουν ενώσεις όπως τους 

πολυβρωμιωμένους διφαινυλικούς αιθέρες (PBDEs), τα πολυβρωμιωμένα διφαινύλια 

(PBBs) και το εξαβρωμοκυκλοδωδεκάνιο (HBDD), χρησιμοποιούνται σαν 

προσθετικά σε μια μεγάλη ποικιλία πολυμερών και ρητινών. Τα προσθετικά BFRs 

πιστεύεται ότι απελευθερώνονται πιο εύκολα στο περιβάλλον από ότι τα δραστικά 

BFRs (Hutzinger et al., 1976; Hutzinger and Thoma 1987). Προσεγγιστικά, το 44% 

των βρωμιωμένων επιβραδυντικών φλόγας που χρησιμοποιούνται είναι δραστικά. Τα 

πιο συχνά χρησιμοποιούμενα BFR σήμερα είναι οι PBDEs και η ΤΒΒΡΑ. 

Κατά τη διάρκεια των τελευταίων δύο δεκαετιών έχει αυξηθεί το 

επιστημονικό ενδιαφέρον για τα BFRs (de Boer, 2001; de Wit, 2002; Ikonomou et al, 

2002; Strandberg et al, 2001; Renner, 2000). Αυτό συμβαίνει εξαιτίας της μαζικής 

χρήση τους σε εμπορικές και οικιακές εφαρμογές, όπου τα BFRs προσθέτονται σε 

ποσοστό πάνω από 30% του βάρους τους (World Health Organization, 1994). Επίσης, 

επειδή οι ενώσεις αυτές είναι ανθεκτικές και λιπόφιλες, μπορούν και συσσωρεύονται 

σε ιζήματα και σε οργανισμούς. Έτσι, έχουν παρατηρηθεί αυξανόμενα 

περιβαλλοντικά επίπεδα των BFRs σε οργανισμούς και οικοσυστήματα. 

Υπολογιστικά μοντέλα έχουν δείξει ότι τα BFRs διαδίδονται σε μεγάλο βαθμό στο 

περιβάλλον με εξάτμιση από τις διαδικασίες παραγωγής, χρήσης και διάθεσης των 

αποβλήτων.  

 

2.2. ΟΙ ΚΥΡΙΟΤΕΡΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ ΤΩΝ BFRs  
 

2.2.1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

Οι πιο ευρέως χρησιμοποιούμενες ενώσεις σαν επιβραδυντικά φλόγας από τα 

BFRs είναι: η τετραβρωμοδιφαινόλη (TBBPA), οι Πολυβρωμιωμένοι Διφαινυλικoί 

Αιθέρες (PBDEs), από όπου χρησιμοποιούνται περισσότερο το μίγμα του 

δεκαβρωμοδιφαινυλικού αιθέρα (decaBDE), το μίγμα του οκταβρωμοδιφαινυλικού 

αιθέρα (octaBDE) και το μίγμα του πενταβρωμοδιφαινυλικού αιθέρα (pentaBDE), τα 

πολυβρωμιωμένα διφαινύλια (PBBs) και το εξαβρωμοκυκλοδωδεκάνιο (HBCD). Από 
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αυτές τις ενώσεις, η TBBPA και οι PBDEs χρησιμοποιούνται σε μεγαλύτερο ποσοστό 

σε σχέση με τις υπόλοιπες. 

 

2.2.2. ΤΕΤΡΑΒΡΩΜΟΔΙΦΑΙΝΟΛΗ Α (Tetrabromobisphenol A, ΤΒΒPA) 

 

2.2.2.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Η τέτραβρωμοδιφαινόλη Α (ΤΒΒPA) είναι μια λευκή κρυσταλλική σκόνη που 

περιέχει 59% βρώμιο. Αποτελεί μια φαινολική, ελαφρώς όξινη και υδρόφοβη ένωση.  

Η TBBPA είναι η πιο σημαντική ένωση των BFRs, αντιπροσωπεύοντας περίπου το 

50% της συνολικής παραγωγής των BFRs. Περίπου 120.000 μετρικοί τόνοι της 

TBBPA παρήχθησαν το 1999 (BSEF, 2000). Η σημασία της βασίζεται στη ζήτηση 

για αντικατάσταση των πολυβρωμιωμένων διφαινυλαιθέρων και διφαινυλίων και στη 

χρησιμότητα της σαν πολυμερές που ενώνεται με ένα υλικό σε εποξικές κόλες των 

πλακετών τυπωμένων κυκλωμάτων (printed circuit boards). Η χημική δομή της 

TBBPA φαίνεται στο σχήμα.   

 

 
 

Η ΤΒΒPA παράγεται από τη βρωμίωση της διφαινόλης Α (BPA) παρουσία 

ενός διαλύτη, όπως αλογονάνθρακα ή αλογονάνθρακα με νερό ή 50% υδροβρωμικό 

οξύ ή υδατικού αλκυλο μονοαιθέρα.   

Παράλληλα με την αύξηση της παραγωγής και χρήσης της ΤΒΒPA, το 

ενδιαφέρον στρέφεται σε θέματα ασφάλειας και διάθεσης εξαιτίας των πιθανών 

σχηματισμών πολυβρωμιωμένων διβενζοφουρανίων (PBDFs) και διβενζοδιοξινών 

(PBDDs) κατά τη θερμική πίεση της ΤΒΒPA. Κατά τη διάρκεια της ατελής καύσης, 

όπως σε μια αυθόρμητη φωτιά σε χώρο διάθεσης αποβλήτων, πολυμερή που 

περιέχουν ΤΒΒPA μπορεί να παράγουν πολυβρωμιωμένα διβένζοφουράνια και 

πολυβρωμιωμένες διβένζοδιοξίνες. 
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2.2.2.2. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΗΣ TBBPA 

 

Η ΤΒΒPA έχει σημείο τήξης 180˚C και σημείο βρασμού 316˚C. Η τάση 

ατμών είναι μικρότερη από 1 mmHg στους 20˚C. Η TBBPA έχει πολύ μικρή 

διαλυτότητα στο νερό αλλά είναι πολύ διαλυτή στη μεθανόλη και την ακετόνη. Ο 

συντελεστής κατανομής οκτανόλης-νερού είναι 4.5. Το διμεθυλιωμένο παράγωγο της 

ΤΒΒPA έχει log Kow 6,4 κάνοντας το πιο λιπόφιλο από την αρχική ένωση. Ο 

παράγοντας βιοσυγκέντρωσης (BCF) κυμαίνεται από 20-3.200 σε μελέτες 

βιοσυσσώρευσης σε υδρόβια ασπόνδυλα και σπονδυλωτά.  

Ο χρόνος ημίσειας ζωής στους ανθρώπους έχει αναφερθεί <2 ημέρες (Hagmar 

et al, 2000), <1 ημέρα σε ψάρια και <5 ημέρες σε στρείδια (WHO, 1995).  

              

2.2.2.3. ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ TBBPA 

 

Η ένωση αυτή απελευθερώνεται στο περιβάλλον από βιομηχανικές 

διαδικασίες, κατά τη διάρκεια του χρόνου ζωής των προϊόντων που περιέχουν 

επιβραδυντικά φλόγας και μετά από απόθεση (Sellstrom U., 1999). Πρόσφατα, έγινε 

αντικείμενο έρευνας από χημικούς και βιολόγους επειδή είναι λιπόφιλη και 

ανθεκτική, ύποπτη για τη διατάραξη του ενδοκρινούς αδένα, έχει την ικανότητα να 

βιοσυσσωρεύεται στην τροφική αλυσίδα, δημιουργώντας περιβαλλοντικά 

προβλήματα και προβλήματα υγείας στους ανθρώπους (Thomsen et al., 2001). 

Σε ψάρια που εκτέθηκαν σε ΤΒΒPA έχει παρατηρηθεί ερεθισμός, αφύσικη 

συμπεριφορά κολύμβησης και μειωμένη ικανότητα επιβίωσης και ανάπτυξης (WHO, 

1995). Η ΤΒΒPA έχει αναφερθεί ότι είναι τοξική σε έμβρυα ορτυκιών, προκαλώντας 

80% θνησιμότητα στα έμβρυα σε μια δόση 45 μg/g αυγού (Berg, 2000).    

 

2.2.2.4. ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Η ΤΒΒPA και το διμεθυλιωμένο παράγωγό της βρέθηκε στο ίζημα ποταμού 

στην Οσάκα της Ιαπωνίας το 1983 σε συγκεντρώσεις 0,5-140 μg/kg ξηρού βάρους 

(Watanabe et al, 1983). Επίσης οι ενώσεις αυτές ανιχνεύτηκαν σε μια περιοχή με 

εγκαταστάσεις πλαστικών σε συγκέντρωση 270 ng/g ξηρού βάρους για την TBBPA 
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και 1500 ng/g ξηρού βάρους για το διμεθυλιωμένο παράγωγο και αργότερα σε 

δείγματα ιλύος στη Σουηδία (Sellstrom and Jansson, 1995). Η ΤΒΒPA έχει 

αναγνωριστεί και ποσοτικοποιηθεί σε εργάτες που ήταν εκτεθειμένοι σε BFRs 

(Hagmar et al, 2000). Η ένωση αυτή έχει βρεθεί σε ιλύ σε συγκεντρώσεις πάνω από 

50 μg/kg ξηρού βάρους (Sellstrom et al, 1999; Lee end Peart, 2002), σε ιζήματα 

(Hakk end Letcher, 2003) και στο εσωτερικό τηλεοπτικών συσκευών (Tamage et al, 

2002). Η TBBPA έχει βρεθεί σε δείγματα αέρα σε εγκαταστάσεις ανακύκλωσης 

ηλεκτρονικών.    

 

2.2.3. ΠΟΛΥΒΡΩΜΙΩΜΕΝΟΙ ΔΙΦΑΙΝΥΛΙΚΟΙ ΑΙΘΕΡΕΣ (Polybronimated 

Diphenyl Ethers,   PBDEs) 

 

2.2.3.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Οι Πολυβρωμιωμένοι Διφαινυλικοί Αιθέρες (Polybronimated Diphenyl 

Ethers, PBDEs) είναι δικυκλικοί αρωματικοί αιθέρες, ανήκουν στην κατηγορία των 

προσθετικών επιβραδυντικών φλόγας και κατέχουν το δεύτερο μεγαλύτερο όγκο 

παραγωγής των BFRs έπειτα από την TBBPA. Παράγονται από τη βρωμίωση του 

διφαινυλικού αιθέρα παρουσία καταλύτη (π.χ AlCl3) σε διαλύτη όπως το 

διβρωμομεθάνιο.  

 

Η γενική χημική δομή των πολυβρωμιωμένων διφαινυλικών αιθέρων είναι: 

  

 
x+y=10 

  

Οι ενώσεις αυτές έχουν προσελκύσει το ενδιαφέρον εξαιτίας των 

συγκεντρώσεων τους σε οργανισμούς (συμπεριλαμβανόμενου και του ανθρώπου) και 

περιβάλλον και επειδή έχουν παρόμοιες φυσικοχημικές, βιοσυσσωρευτικές και 
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τοξικολογικές ιδιότητες με τους ανθεκτικούς οργανικούς ρυπαντές (POPs) 

(Commission of the European Community, 2000; Klecka et al., 2000; Rahman et al., 

2001; de Wit, 2002; Law et al., 2003; Wania and Dugani, 2003). Παρόλα τα οφέλη 

που προσφέρουν, οι PBDEs φαίνεται να απελευθερώνονται σε όλη τη διάρκεια της 

ζωής των προϊόντων μέσα στα οποία χρησιμοποιούνται και εισέρχονται στο 

περιβάλλον και τους ανθρώπους. Οι PBDEs έχουν ανιχνευτεί σε αέρα, νερά, ιζήματα, 

ιλύς, πουλιά, αυγά πουλιών, θαλάσσια θηλαστικά, ψάρια του αλμυρού και γλυκού 

νερού και σε ανθρώπινους ιστούς, γάλα και αίμα. Σε πολλές περιπτώσεις η 

συγκέντρωση αυτών των ενώσεων αυξάνεται με το χρόνο. 

 

2.2.3.2. ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ PBDE 

 

Οι PBDEs έχουν παρόμοια δομή με τα PCBs αλλά με ένα άτομο οξυγόνου 

ανάμεσα στους αρωματικούς δακτυλίους. Περιέχουν ένα μεγάλο αριθμό παραγώγων 

εξαρτώμενου από τον αριθμό και τη θέση των ατόμων βρωμίου πάνω στους δύο 

διφαινυλικούς δακτυλίους. Ο θεωρητικός αριθμός των παραγώγων τους είναι 209 και 

η ονοματολογία τους σύμφωνα με το σύστημα IUPAC είναι ανάλογη όπως και με τα 

PCBs. Στην πράξη όμως δεν χρησιμοποιούνται όλα τα παράγωγα σε εμπορικά 

προϊόντα. Οι PBDEs που παράγονται εμπορικά προέρχονται από τη βρωμίωση του 

οξειδίου του διφαινυλίου σε ιδιαίτερες συνθήκες, που οδηγεί σε παράγωγα που 

περιέχουν μίγματα PBDEs. Οι τρεις κυριότερες μορφές των PBDEs που παράγονται 

εμπορικά είναι: το μίγμα των δέκα-BDE, το μίγμα των όκτα-BDE και το μίγμα των 

πέντα-BDE. Η σύνθεση των τεχνικών προϊόντων των PBDEs δίνεται στον Πίνακα 2.  

 

Πίνακας 2: Η γενική σύνθεση των τεχνικά παραγόμενων προϊόντων PBDEs σε ποσοστό % επί των 

παραγώγων των BDE (Bjorklund, 2003) 

 

Τεχνικό 

προϊόν 

 

TetraBDEs 

 

PentaBDEs 

 

HexaBDEs 

Παράγωγα % 

HeptaBDEs 

 

OctaBDEs 

 

NonaBDEs 

 

DecaBDEs 

PeBDE 

OcBDE 

DeBDE 

24-38 50-60 4-8 

10-12 

 

44 

 

31-35 

 

10-11 

<3 

 

<1 

97-98 
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  Ο πέντα-BDEs αποτελείται από ένα μίγμα παραγώγων PBDE που 

περιλαμβάνει κυρίως ένα τέτρα- παράγωγο των PBDEs, το BDE-47, και δύο πέντα- 

παράγωγα, τα BDE-99 και BDE-100, και σε μικρότερο βαθμό ένα τρι- παράγωγο, το 

BDE- 28 και  δύο έξα- παράγωγα, τα BDE 153 και BDE-154. Ο όκτα-BDE 

αποτελείται κυρίως από το παράγωγο BDE-183 ενώ ο δέκα-BDE περιλαμβάνει 

κυρίως το δέκα- παράγωγο, το BDE-209 και ίχνη από το εννιά-παράγωγο.  

Το παράγωγο δέκα-BDE απορροφάται ελάχιστα, εξαλείφεται ταχέως και δεν 

βιοσυσσωρεύεται, και αποτελεί ένα από τα ελάχιστα βιοενεργά παράγωγα των 

PBDEs. Σε αντίθεση, τα χαμηλού ΜΒ παράγωγα τρι-BDE μέχρι εξ-BDE 

απορροφώνται εντελώς, εξαλείφονται αργά και είναι πολύ βιοενεργά.  

 

2.2.3.3. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ PBDE 

 

Οι PBDEs θεωρούνται επικίνδυνοι ρύποι εξαιτίας της τοξικότητας, 

σταθερότητας και της υψηλής λιποδιαλυτότητας, τα οποία οδηγούν σε 

βιοσυσσώρευση και βιομεγέθυνση κατά μήκος της τροφικής αλυσίδας. Οι PBDEs 

είναι ενώσεις πολύ υδρόφοβες (log Kow από 5 - 10) και ανθεκτικές στη διάσπαση. Η 

διαλυτότητα στο νερό και η τάση ατμών μειώνονται με τη αύξηση του βαθμό 

βρωμίωσης, ενώ αυξάνεται η υδροφοβία. Το σημείο βρασμού των PBDEs κυμαίνεται 

από 310 μέχρι 430 ˚C (de Boer et al, 2000), η τάση ατμών μεταξύ 3,85 και 13,3 Pa σε 

θερμοκρασία δωματίου και το σημείο ζέσεως από 20 μέχρι 300 ˚C (WHO/IPCS, 

1994). 

Οι PBDEs είναι ενώσεις ικανές για αντιδράσεις ριζών αφού το άτομο του 

βρωμίου είναι ηλεκτροαρνητικό. Αυτός είναι ένας από τους λόγους που οι PBDEs 

χρησιμοποιούνται σαν επιβραδυντικά φλόγας. Κάποιες ενώσεις από τους PBDEs 

είναι θερμοασταθείς και το υψηλού ΜΒ παράγωγο BDE-209 έχει αναφερθεί ότι 

διασπάται σε θερμοκρασίες πάνω από 300 ˚C. Οι PBDEs έχει αναφερθεί ότι 

διασπώνται φωτολυτικά. Όταν το BDE-209 εκτεθεί σε UV ακτινοβολία όταν 

διαλύεται σε οργανικούς διαλύτες όπως εξάνιο ή τολουόλιο, υφίστανται 

αποβρωμίωση και σχηματίζει παράγωγα BDE με μικρότερο αριθμό ατόμων βρωμίου, 

αλλά μπορεί ακόμα να σχηματίσει πολυβρωμιωμένα διβενζοφουράνια (Sellstrom et 

al., 1998; Watanabe and Tatsukawa, 1987). Κάτω από ορισμένες συνθήκες, όπως σε 

υψηλή θερμοκρασία και σε πυρκαγιές, οι PBDEs έχει αναφερθεί ότι σχηματίζουν 

πολυβρωμιωμένα διβενζοφουράνια και διβενζοδιοξίνες (Buser, 1986). 
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2.2.3.4. ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Η περιβαλλοντική τύχη των PBDE φαίνεται να είναι ανάλογη με τους 

περιβαλλοντικούς ρύπους που έχουν παρόμοια δομή όπως τα PCBs. Οι PBDEs έχουν 

αναγνωριστεί και ποσοτικοποιηθεί σε δείγματα που προέρχονται από διάφορα 

περιβαλλοντικά συστήματα και οργανισμούς. Επίσης, οι PBDEs έχουν ανιχνευτεί σε 

ανθρώπους, οι οποίοι φαίνεται να έχουν εκτεθεί σε αυτές τις ενώσεις κυρίως μέσω  

της διατροφής.  

Οι συγκεντρώσεις των PBDE στα περισσότερα περιβαλλοντικά διαμερίσματα 

αυξάνονται εκθετικά σε συνάρτηση με το χρόνο. Ο Hites έχει συνοψίσει τη 

συγκέντρωση των PBDE από μετρήσεις που έχουν γίνει σε πολλά περιβαλλοντικά 

συστήματα και έχει προσδιορίσει τα επίπεδα των συγκεντρώσεων των PBDE (Hites, 

2004). Τα επίπεδα των PBDE σε ανθρώπινο αίμα, γάλα και ιστούς αυξάνονται 

εκθετικά με διπλασιασμό της συγκέντρωσης κάθε 5 χρόνια για όλο το κόσμο. Οι 

συγκεντρώσεις των PBDE σε θαλάσσια θηλαστικά του βόρειου Καναδά έχει επίσης 

αυξηθεί εκθετικά με διπλασιασμό της συγκέντρωσης κάθε περίπου 7 χρόνια, ακόμα 

και όταν οι τρέχουσες συγκεντρώσεις είναι πολύ μικρές. Οι συγκεντρώσεις των 

θαλάσσιων θηλαστικών από τον υπόλοιπο κόσμο διπλασιάζονται περίπου κάθε 5 

χρόνια. Οι συγκεντρώσεις των PBDE διπλασιάστηκαν κάθε 6 χρόνια σε αυγά 

πουλιών στη Σουηδία και κάθε 3 χρόνια στα αυγά του γλάρου από τη Μεγάλη Λίμνη. 

Γενικά η κατανομή των PBDE στο Ευρωπαϊκό περιβάλλον έχει μελετηθεί 

συστηματικά για πολλά χρόνια.   

 

2.2.4. ΤΕΧΝΙΚΑ ΜΙΓΜΑΤΑ ΤΩΝ PBDE 

 

2.2.4.1. Deca-BDE 

 

2.2.4.1.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Ο δεκαβρωμοδιφαινυλικός αιθέρας (decaBDE) είναι μια άσπρη σκόνη με 83% 

κατά βάρος βρώμιο. Αποτελείται κυρίως από το BDE 209, σε ποσοστό 97-98% και 

μια πολύ μικρή ποσότητα από το nona-BDEs, σε ποσοστό 0,3-3%. Παράγεται από τη 
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βρωμίωση του διφαινυλικού οξειδίου παρουσία του καταλύτη Friedel-Crafts (Larsen, 

1978). Η χημική δομή του decaBDE φαίνεται στο σχήμα. 

 

 
 

Ο decaBDE αποτελεί το κυριότερο συστατικό σε εμπορική χρήση 

επιβραδυντικό φλόγας ανάμεσα στους PBDEs και συμπεριλαμβάνεται προσεγγιστικά 

στο 80% της ετήσιας αγοραστικής δύναμης των PBDE, το οποίο το 2001 αναφερόταν 

σε 56.100 μετρικούς τόνους. O decaBDE είχε εισαχθεί από τις αρχές του 1990 με το 

εμπορικό όνομα SAYTEX 8010 από την Albemarle Corporation (Arias, 2001). 

Σε αντίθεση με το BDE 209, ο decaBDE δεν παράγει πολυβρωμιωμένες 

διβένζο-p-διοξίνες αλλά μόνο ασήμαντες ποσότητες του 2,3,7,8- τετραβρωμοδιβένζο-

p-φουρανίου κάτω από συνθήκες πυρόλυσης (Albemarle Corp, 2004; Pettrigrew et al, 

1992). Η τοξικότητα του decaBDE σε αρουραίους με στοματική χορήγηση της 

ένωσης έχει βρεθεί πολύ μικρή (Hardy et al, 2002). Οι συγγραφείς αναφέρουν ότι 

αυτό μπορεί να οφείλεται στη μικρή βιοδιαθεσιμότητα αυτής της ένωσης.   

Εξαιτίας της μικρής διαλυτότητας στο νερό και της τάσης ατμών, ο decaBDE 

πιθανώς μεταφέρεται με προσρόφηση σε σωματίδια. Αποτελεί ανθεκτική ένωση και 

συσσωρεύεται σε ιζήματα και έδαφος.   

Ο deca-BDE χρησιμοποιείται εξαιτίας της μεγάλης περιεκτικότητας σε 

βρώμιο, της θερμικής σταθερότητας και της αποτελεσματικότητας κόστους. 

Χρησιμοποιείται σε οποιοδήποτε τύπο πολυμερών συμπεριλαμβανομένων: 

πολυυδρογονάνθρακες, πολυεστερικές ρητίνες, πολυβινυλοχλωρίδια, πολυαμίνες, 

πολυολαφίνες, ABS, υφάσματα και λάστιχα. Ο decaBDE συνδυαζόμενος με 

αντιμονικά οξείδια χρησιμοποιείται σε διαδικασίες που απαιτούν υψηλές 

θερμοκρασίες όπως τα υψηλής αντοχής πολυστυρόλια που χρησιμοποιούνται σε 

τηλεοράσεις και οθόνες υπολογιστών.  
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2.2.4.1.2. ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ  

 

Η μεγάλη εφαρμογή αυτής της ένωσης στον ηλεκτρονικό εξοπλισμό 

καταλήγει σε μεταφορά του BDE-209 από αυτά τα προϊόντα στο περιβάλλον και στη 

συνέχεια παραπέρα μεταφορά στην ατμόσφαιρα. Μ’ αυτόν τον τρόπο η παρουσία του 

είναι άφθονη σε όλο τον κόσμο.  

Ο decaBDE, με τη μορφή του BDE 209 είναι το κυριότερο παράγωγο που έχει 

παρατηρηθεί σε ιζήματα και ιλύ σε διάφορες περιοχές (Zegers et al., 2000; de Boer et 

al., 2000a; Allchin et al., 1999; Hale et al., 2001). Το BDE 209 έχει ανιχνευτεί επίσης 

σε ορό αίματος ανθρώπων στη Σουηδία και τις ΗΠΑ (Sjodin et al., 1999, 2001) αλλά 

και στα αυγά του γερακιού στη Σουηδία (Sellstrom et al., 2001) και τη Νορβηγία 

(Herzke et al., 2001). 

Παρόλο το μεγάλο ΜΒ και την υψηλή υδροφοβία του BDE-209, έχουν 

αναγνωριστεί χαμηλά επίπεδα στους ιστούς ψαριών στον ποταμό Έλβα της 

Γερμανίας και στο αίμα εργατών σε ένα εργοστάσιο αποσυναρμολόγησης 

ηλεκτρονικών. Αυτό δείχνει ότι το παράγωγο αυτό μπορεί να συσσωρεύεται στους 

ιστούς.  

 

2.2.4.2. Octa-BDE 

 

2.2.4.2.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Ο όκτα-βρωμοδιφαινυλικός αιθέρας (octa-BDE) είναι μια άσπρη σκόνη που 

περιλαμβάνει 79% κατά βάρος βρώμιο. Περιλαμβάνει ένα μίγμα που αποτελείται 

προσεγγιστικά από 11% Pe-BDE/HxBDE, 44% Hp-BDE, 31-35% Octa-BDE, 10% 

Nona-BDE και 0,5% Deca-BDE. Ο βαθμός βρωμίωσης ελέγχεται είτε μέσω 

στοιχειομετρίας ή με κινητική αντίδρασης. Με βάση τη χημική δομή υπάρχουν 12 

πιθανά ισομερή του Octa-BDE και 24 πιθανά ισομερή του Hp-BDE. Η χημική δομή 

του Octa-BDE φαίνεται στο σχήμα. 
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Το υψηλό περιεχόμενο βρωμίου και το μεγάλο εύρος του σημείου ζέσης, 

κάνουν το octa-BDE ένα υλικό επιλογής σε μια μεγάλη ποικιλία θερμοπλαστικών. Ο 

octa-BDE παράγεται σε μικρές ποσότητες και χρησιμοποιείται κυρίως σαν 

προσθετικό σε πολυστυρόλια, ακρυλονιτρίλο-βουταδιενικά στυρόλια (ABS) και 

πολυαμίδες σε διάφορα προϊόντα όπως μέρη τηλεοράσεων, ηλεκτρονικών 

υπολογιστών, αυτοκινήτων, γραφείων, οικιακού εξοπλισμού κτλ. Το 2001 η ζήτηση 

στην παγκόσμια αγορά έφτασε στους 3.800 τόνους.  

 

2.2.4.2.2. ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Ο BDE-183 έχει παρατηρηθεί σε ανθρώπινο αίμα (Sjodin et al, 1999) και 

οργανισμούς (Luross et al, 2002; Rice et al, 2002). Ο octa-BDE έχει ανιχνευτεί σε 

δείγματα ιζήματος στη Μεγάλη Βρετανία (Allchin et al, 1999). Πρόσφατα η 

Ευρωπαϊκή Ένωση ανακοίνωσε την άμεση απαγόρευση στην αγορά του octa-BDE 

και εξέφρασε την ευχή του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου για τη σύσταση της 

απαγόρευσης του octa-BDE με νομοθετικές διαδικασίες (EP, 2002).   

 

2.2.4.3. Penta-BDE 

 

2.2.4.3.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Ο πέντα-βρωμοδιφαινυλικός αιθέρας (penta-BDE) είναι ένα κολλώδες υγρό 

που περιλαμβάνει 70% κατά βάρος βρώμιο. Αποτελείται από 41 - 42% tetra-BDE 

(κυρίως BDE-47), 44 – 45% penta-BDE (κυρίως BDE-99 και σε μικρότερο ποσοστό 

BDE-100) και 6 – 7% hexa-BDEs (BDE-153 και BDE-154). Πρόσθετα σε αυτά τα 

παράγωγα οι Sjodin et al (1998) αναγνώρισαν 6 ακόμα παράγωγα, τα BDE-17,  -28, -



 19

66, -85, -138 και -183, τα οποία αποτελούν κύρια συστατικά του Bromkal 70-DE.  Η 

χημική δομή του penta-BDE φαίνεται στο σχήμα. 

 

 
 

Ο penta-BDE χρησιμοποιείται σαν προσθετικό επιβραδυντικό σε εποξικές 

ρητίνες (epoxy resin), φαινολικές ρητίνες (phenol resin), πολυεστέρες, αφρούς 

πολυουρεθάνης και σε υφάσματα. Το 2001 η ζήτηση στην παγκόσμια αγορά ανήλθε 

στους 7.500 τόνους. Η χρήση του penta-BDE στην Ιαπωνία έχει αποσυρθεί 

εθελοντικά (Watanable and Sakai, 2001) ενώ και η Ευρωπαϊκή Ένωση το έχει 

απαγορεύσει στην αγορά από το 2003 (EU, 2001; EP, 2002).    

     

2.2.4.3.2. ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

 Η μορφή του penta-BDE περιλαμβάνει τρία κυρίως παράγωγα, τα BDE-47, 

BDE-99 και BDE-100, τα οποία έχουν βρεθεί σε βιολογικά συστήματα 

συμπεριλαμβανόμενου και ανθρώπινων ιστών (de Wit, 2002). Η πλειοψηφία των 

penta-BDE (› 97%) χρησιμοποιούνται στη Βόρεια Αμερική όπου οι συγκεντρώσεις 

αυτών των ενώσεων σε οργανισμούς και μητρικό γάλα είναι σε αύξηση (Luross et al, 

2000; She et al, 2002; Ikonomou et al, 2002; Norstrom et al, 2002; Ryan et al, 2002).  

  

2.2.5. ΠΟΛΥΒΡΩΜΙΩΜΕΝΑ ΔΙΦΑΙΝΥΛΙΑ (Polybrominated Biphenyls, PBBs) 

 

2.2.5.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Τα πολυβρωμιωμένα διφαινύλια (Polybrominated biphenyls, PBBs) ή 

πολυβρωμοδιφαινύλια (Polybromobiphenyls) είναι αλογονομένοι υδρογονάνθρακες 

που σχηματίζονται από την αντικατάσταση υδρογόνου με βρώμιο στα διφαινύλια. Τα 



 20

PBBs ανήκουν στα προσθετικά επιβραδυντικά. Η χημική δομή των PBB φαίνεται στο 

σχήμα. 

 

 
Όπως με τα χλωριωμένες ανάλογες ενώσεις, τα PBBs υπάρχουν σε ένα 

θεωρητικό αριθμό 209 παραγώγων, εξαρτώμενα από τον αριθμό και τη θέση του 

βρωμίου.  

Η δομική ομοιότητα των PBB με τα PCBs, τα έφερε στο στόχαστρο της 

περιβαλλοντικής χημικής έρευνας μέσα στη δεκαετία του 1970 (Norstrom et al, 1976; 

Sundstrom et al, 1976). Η τοξικολογική απειλή αυτής της ομάδας ενώσεων 

επιβεβαιώθηκε το 1973 όταν  ζωοτροφή μολύνθηκε τυχαία με επιβραδυντικό φλόγας 

που περιείχε PBBs στο Michigan (Getty and Rickert, 1977; Kay, 1977). Στα τέλη της 

δεκαετίας του 1970 η βιομηχανία των ΗΠΑ διέκοψε εθελοντικά την παραγωγή των 

PBBs. Παρά τη συνεχή μείωση της ετήσιας παγκόσμιας παραγωγής, η παρουσία των 

PBBs στο περιβάλλον επιβεβαιώθηκε σε ένα μεγάλο εύρος δειγμάτων (Alaee et al, 

1999; Jansson et al, 1993). Στην ΕΕ η παραγωγή των PBB έχει σταματήσει από το 

2000 (Brown et al., 2004)  

 

2.2.5.2. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ PBB 

 

Τα PBBs είναι ανθεκτικές, λιπόφιλες ενώσεις που έχουν δομή παρόμοια με 

αυτήν των PCBs και μοιράζονται πολλές βιολογικές και τοξικολογικές ιδιότητες. 

Είναι στερεά, με μικρή πτητικότητα που μειώνεται με την αύξηση του αριθμού των 

ατόμων βρωμίου. Τα PBBs είναι σχεδόν αδιάλυτα στο νερό, διαλυτά στα λίπη και σε 

διάφορους οργανικούς διαλύτες. Η διαλυτότητα μειώνεται με την αύξηση του 

αριθμού των βρωμίων. Οι ενώσεις αυτές είναι σχετικά σταθερές και χημικά 

ανενεργές, παρόλα αυτά τα μίγματα με μεγάλου ΜΒ βρωμιωμένες ενώσεις των PBB 

φωτοδιασπώνται με αναγωγική αποβρωμίωση σε έκθεση σε UV ακτινοβολία. 
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2.2.5.3. ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ PBB 

 

Τα τεχνικά προϊόντα των PBB (εμπορικά ονόματα: Firemaster BP-6 ή 

Firemaster FF-1, Bromkal 80 και Flammex-B) έχουν χρησιμοποιηθεί σαν 

επιβραδυντικά φλόγας σε βιομηχανίες ηλεκτρονικών και υφασμάτων και σαν 

προσθετικά σε πλαστικά (de Boer et al, 2000). Το εμπορικό προϊόν BP-6 ήταν ένα 

μίγμα με 13 παράγωγα των PBB, όπου ο αριθμός των ατόμων βρωμίου στους 

διφαινυλικούς δεσμούς κυμαίνονταν από 4 μέχρι 7. Παρόλα αυτά, η μεγαλύτερη 

πλειονότητα του BP-6 αποτελούνταν από δύο παράγωγα, το BB-153 και το BB-180. 

Τα PBBs χρησιμοποιήθηκαν σαν επιβραδυντικά φλόγας από τις αρχές του 

1970. Η εμπορική παραγωγή των PBBs με τη μορφή του Firemaster στις ΗΠΑ 

συνεχίστηκε μέχρι το 1976 οπότε και παρήχθησαν 6.071 τόνοι PBBs κατά τη 

διάρκεια των 6 χρόνων. Μετά το ατύχημα του 1973, απαγορεύτηκε η παραγωγή του 

εξαβρωμοδιφαινυλίου στις ΗΠΑ, το 1974 (EHC-152, 1994). Παρόλα αυτά, η 

παραγωγή των οκτα-βρωμοδιφαινυλίου και δέκα-βρωμοδιφαινυλίου συνεχίστηκε 

μέχρι το 1979. Στην Ευρώπη, ένα μίγμα PBBs ήταν στην παραγωγή της Γερμανίας 

μέχρι το 1985. Η τελευταία γνωστή εμπορική παραγωγή του δέκα-ΒΒ (Adine 0102) 

(EHC-152, 1994)  ήταν στην Γαλλία το 2000 (Hardy, 2000).   

 

2.2.5.4. ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ PBB 

 

Έχει αναφερθεί ότι τα PBBs είναι ύποπτα για τη διατάραξη του ενδοκρινούς 

συστήματος σε ανθρώπους και ζώα. Η στοματική έκθεση αρουραίων σε PBBs 

επιταχύνει το μεταβολισμό των στεροειδών ορμονών του φύλου (McCormack et al, 

1979), μειώνει τα επίπεδα ορού στις ορμόνες του φλοιού του επινεφριδίου του 

εγκεφάλου (Dent, 1978) και τα επίπεδα προλακτίνης του πλάσματος (McCormack et 

al, 1979), και επιμηκύνει τον κύκλο οίστρου (Johnson et al, 1980). Η επιμήκυνση του 

εμμηνορροϊκού κύκλου και η μείωση της συγκέντρωσης της προγεστερόνης έχουν 

επίσης παρατηρηθεί στη μαϊμού που τρεφόταν με μολυσμένη με PBB τροφή για 

τουλάχιστον 6 μήνες (Allen et al, 1979; Lambrecht et al, 1978).   
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2.2.5.5. ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Στη βόρεια Αμερική, τα PBBs έχουν ανιχνευτεί σε πολλά είδη ψαριών του 

γλυκού νερού και σε πουλιά (Hesse and Powers, 1978). Επίσης, PBBs έχουν βρεθεί 

σε δελφίνια κατά μήκος των ακτών του Ατλαντικού ωκεανού στις ΗΠΑ (Kuehl et al., 

1991). Οι ενώσεις αυτές έχουν ανιχνευτεί και στη θαλάσσια τροφική αλυσίδα της 

Βαλτικής θάλασσας, της βόρειας θάλασσας και του βόρειου Ατλαντικού ωκεανού 

(Pijnenburg et al, 1995). Εξαιτίας του ατυχήματος όπου τροφικά προϊόντα 

μολύνθηκαν με PBBs, τα επιβραδυντικά αυτά έχουν ανιχνευτεί και σε ανθρώπους στο 

Michigan (Hoque et al, 1998).  

 

2.2.6. ΕΞΑΒΡΩΜΟ-ΚΥΚΛΟΔΩΔΕΚΑΝΙΟ (Hexabromocyclododecane, HBCD) 

 

2.2.6.1. ΓΕΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ 

 

Το 1,2,5,6,9,10 εξάβρωμο-κυκλοδωδεκάνιο (Hexabromocyclododecane, 

HBCD) είναι μια άσπρη κρυστάλλινη σκόνη με 74,7% βρώμιο και ανήκει στην 

κατηγορία των προσθετικών επιβραδυντικών φλόγας. Αποτελεί μια κυκλική, 

αλειφατική ένωση που παράγεται από τη βρωμίωση του κυκλοδωδεκατρινίου, ένα 

τριμερές βουταδιένιο, με αποτέλεσμα το σχηματισμό τριών ισομερών α, β και γ, με το 

ισομερές γ να είναι η επικρατούσα μορφή. Η δομή των τριών ισομερών φαίνεται στο 

Σχήμα 4. 

 

 
 

Σχήμα 4: Δομή των α,β,γ-HBCD ισομερών, αντίστοιχα (Chemical Abstracts, 

1996) 

 

Η καταγραφή CAS περιλαμβάνει διάφορα αριθμημένα ονόματα για το HBCD: 

25637-99-4 για το HBCD χωρίς αρίθμηση της θέσης των υποκατάστατων του 
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βρωμίου και το 3194-55-6 για το 1,2,5,6,9,10- HBCD. Δεν υπάρχουν διαφορές στη 

μοριακή δομή ή στις ιδιότητες μεταξύ των ενώσεων που αντιπροσωπεύονται από την 

αρίθμηση της CAS και αποτελούν μίγματα των τριών διαστερεοισομερών.   

Το τεχνικό μίγμα του HBCD αποτελείται κυρίως από το γ- HBCD ισομερές 

(75-89%), μεταξύ 10-13% α- HBCD και <0,5-12% β- HBCD (Peled et al, 1995). 

Όταν θερμαίνονται χωριστά τα ισομερή σε θερμοκρασία μεγαλύτερη από 160 ˚C, οι 

Peled et al (1995) παρατήρησαν μια αλληλομετατροπή των διαστερεοισομερών που 

οδηγεί στην ίδια τελική κατανομή των διαστερεοισομερών: 78% α- HBCD, 13% β- 

HBCD και 9% γ- HBCD. 

Σε κάποιες μελέτες που έχουν γίνει, η συγκέντρωση του HBCD έχει εξαχθεί 

με αέρια χρωματογραφία (GC) είτε με φασματομετρία μάζας αρνητικού ιονισμού είτε 

με ανιχνευτή σύλληψης ηλεκτρονίων. Όμως η ανάλυση του HBCD με GC έχει 

περιορισμούς αφού τα τρία διαστερεομερή δεν μπορούν να αναλυθούν 

χρωματογραφικά και είναι θερμικά ασταθή σε θερμοκρασίες (>160˚C) που συνήθως 

εφαρμόζονται κατά τη διάρκεια του διαχωρισμού με GC. Έτσι οι τιμές του HBCD 

που έχουν αναφερθεί είναι το σύνολο των ισομερών του HBCD. Όμως η εφαρμογή 

της υγρής χρωματογραφίας αντίστροφης φάσης (HPLC) μπορεί να διαχωρίσει τα 

διαστερεομερή α-, β- και γ-HBCD (Budakowski and Tomy, 2003; Morris et al, 2003). 

Χρησιμοποιώντας το HPLC-MS-MS έχει αποδειχτεί ότι υπάρχει μια 

δραματική αλλαγή στην κατανομή των ισομερών, από το κυρίαρχο γ-HBCD στα 

τεχνικά μίγματα, στο σημαντικό α-HBCD σε ψάρια (Allchin and Morris, 2003; 

Gerecke et al, 2003; Tomy et al, 2003). Το α-ισομερές είναι μέχρι τώρα το κυρίαρχο 

ισομερές του HBCD στο μητρικό γάλα (Janak et al, 2004a). Δεν είναι σαφές ακόμα 

αν αυτή η μεταβολή της σύνθεσης του τεχνικού μίγματος στους ζώντες οργανισμούς 

είναι εξαιτίας της επιλεκτικής ενσωμάτωσης ή του μεταβολισμού των 

διαστερεοισομερών.   

 

2.2.6.2. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΟΥ HBCD 

 

Υπάρχει έντονο ενδιαφέρον για τη χημεία του HBCD καθώς και για την 

έκθεση του ανθρώπου και των άγριων ζώων σ’ αυτήν την έντονα λιπόφιλη και 

πιθανώς ανθεκτικής ένωσης. Το HBCD έχει log Kow 5,8 (IUCLID, 1996), χαμηλή 

διαλυτότητα στο νερό και έχει την ικανότητα να συσσωματώνεται σε σωματίδια και 

ιζήματα. Το HBCD βρίσκεται σε εκτίμηση κινδύνου σε προγράμματα της ΕΕ και έχει 
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δημιουργηθεί μια ατζέντα καταγραφής (Swedish National Chemicals Inspectorate, 

1999).  

 

2.2.6.3. ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΟΥ HBCD 

 

Η κυριότερη εφαρμογή του HBCD είναι η χρήση του σε αφρό πολυστυρόλης 

που χρησιμοποιείται σε κατασκευές κτιρίων αλλά χρησιμοποιείται επίσης σε 

υφάσματα κάλυψης όπως έπιπλα, εσωτερικά υφάσματα αυτοκινήτων και σε 

καλώδια/σύρματα πολυβινυλοχλωρίου. Το 1998 η παραγωγή του HBCD αποτελούσε 

το 14% της συνολικής παραγωγής BFRs στην δυτική Ευρώπη (Miljostyrelsen, 1999) 

και η συνολική παγκόσμια παραγωγή έφθασε τους 16.700 τόνους το 2001 (BSEF, 

2003). Ο Πίνακας 3 δείχνει την τελική χρήση του HBCD μέσα σε προϊόντα στην 

Ευρώπη και υποδεικνύει μια ελαφρώς υψηλότερη κατανάλωση από ότι οι 

υπολογισμοί της BSEF. 

 

Πίνακας 3: Τελική χρήση του HBCD μέσα σε προϊόντα στην Ευρώπη σύμφωνα με την έκδοση της 

εκτίμησης κινδύνου της ΕΕ (Χημική Επιθεώρηση, ΚΕΜΙ, 2002) 
 

Υλικό % Συνολικός 

όγκος 

Ποσότητα σε 

τόνους ανά χρόνο 

Περιοχή χρήσης Παράδειγμα προϊόντος 

EPS (αφρός), 

ExPS 

85 10.000 Μονωτικό υλικό Υλικά κτιρίων, 

πλαστικό περιτύλιγμα 

Πολυμερή 

υλικά για 

βαμβακερά 

υφάσματα  

10 1.000 Εσωτερική 

επικάλυψη 

υφασμάτων 

Ταπετσαρίες, στρώματα 

HIPS 5 600 Πλαστικά για 

ηλεκτρονικές 

συσκευές 

Καλύμματα VCR 

    

EPS: Διογκωμένα Πολυστυρόλια (Expanded Polystyrene), HIPS: Υψηλής Αντοχής 

Πολυστυρόλια, PS: Πολυστυρόλια, ExPS: Διελασμένα Πολυστυρόλια (Extruded Polystyrene) 
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2.2.6.4. ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Το HBCD έχει ανιχνευτεί σε διάφορα περιβαλλοντικά διαμερίσματα μεταξύ 

των οποίων και στην ατμόσφαιρα της Αρκτικής. Το HBCD έχει προσδιοριστεί σε 

ιζήματα και ψάρια στον ποταμό Viskan της Σουηδίας, κοντά σε βιομηχανίες 

υφασμάτων. Έχει επίσης βρεθεί στα αυγά του κόλυμβου (~ 100 ng/g βάρους 

λιπιδίων) στη Βαλτική. Ο κόλυμβος τρέφεται με πελαγικά ψάρια, όπως σαρδέλες και 

ρέγγες. Σε άλλη μελέτη αναφέρεται ότι το HBCD έχει βρεθεί σε ρέγγες (4,9-9,8 ng/g 

λίπους) στον Βοθνιακό κόλπο και στη βόρεια Βαλτική και ~ 32 ng/g λίπους στη νότια 

Βαλτική). Τα δεκαπλάσιας τάξης υψηλά επίπεδα του HBCD στα αυγά από ότι στη 

ρέγγα, δείχνουν ότι το HBCD βιομεγεθύνεται.        

 

2.2.7. ΒΡΩΜΙΩΜΕΝΕΣ ΔΙΒΕΝΖΟ-P-ΔΙΟΞΙΝΕΣ ΚΑΙ ΔΙΒΕΝΖΟ-ΦΟΥΡΑΝΙΑ 

(PBDDs/DFs) 

 

Οι πολυβρωμιωμένες διβένζο-p-διοξίνες (PBDDs) και τα πολυβρωμιωμένα 

διβενζο-φουράνια (PBDFs) είναι τρικυκλικές αρωματικές ενώσεις. Θεωρητικά 

υπάρχουν 75 PBDDs και 135 PBDFs και ένας μεγάλος αριθμός με μίγματα 

αλογονομένων παραγώγων. Τα PBDDs/DFs είναι ενώσεις, οι οποίες δεν παράγονται 

φυσικά αλλά σχηματίζονται με χημικές, φωτοχημικές και θερμικές αντιδράσεις από 

πρόδρομες ενώσεις. Τα BFRs και τα καταναλωτικά προϊόντα που τα περιέχουν 

φαίνεται να είναι η κυριότερη πηγή των διοξινών που περιέχουν βρώμιο (Watanabe 

and Sakai, 2003). Η δομή των πολυβρωμιωμένων διβενζο-p-διοξινών και 

διβενζοφουρανίων φαίνεται στο Σχήμα 5. 

Το ενδιαφέρον για τις ενώσεις PBDDs/DFs σχετίζεται με την αυξημένη χρήση 

των βρωμιωμένων επιβραδυντικών φλόγας και την αύξηση των επιπέδων του 

βρωμίου στις καύσεις απορριμμάτων. Το 2001, η παγκόσμια παραγωγή των πιο 

κοινών BFRs υπολογίστηκε σε 203.790 τόνους (BSEF, 2002). Ο σχηματισμός των 

PBDDs/DFs έχει ερευνηθεί σε κάποιο βαθμό αλλά πολύ λιγότερο σε σχέση με το 

σχηματισμό των PCDDs/DFs. Οι περισσότερες μελέτες που αφορούν το σχηματισμό 

PBDDs/DFs έχουν επικεντρωθεί στην καύση των BFRs. Κάποιες άλλες μελέτες 

έχουν εξετάσει το σχηματισμό των PBDDs/DFs από μηχανιστική σκοπιά (Grotheer 

and Louw, 1998; Wiater and Louw, 1999; Wiater et al., 2000; Luijk et al., 1994; 

Sidhu et al., 1995; Thoma et al., 1989). Τα πειράματα καύσεων σε πλήρη κλίμακα ή 
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σε ημι-κλίμακα έχουν δείξει ότι ο σχηματισμός των PBDD/F και των PCDD/F 

συμβαίνει παρουσία βρωμίου και χλωρίου (Vehlow et al., 2000; Sakai et al., 2001; 

Soderstrom and Marklund, 2002; Lemieux et al., 2002). 

Δεν είναι σαφές πώς οι διαφορές μεταξύ βρωμίου και χλωρίου επηρεάζουν 

τους μηχανισμούς σχηματισμού διοξινών ή τη σύνθεση των τελικών εκπομπών. 

Παρόλα αυτά, κάποιες απόψεις είναι ξεκάθαρες για τις διαφορές στις φυσικοχημικές 

ιδιότητες του βρωμίου και του χλωρίου. Πρώτον, ο δεσμός C-Cl είναι ισχυρότερος 

από το δεσμό C-Br. Δεύτερον, οι αντιδράσεις του βρωμίου είναι ταχύτερες από τις 

αντιδράσεις του χλωρίου (Voudrias and Reinhard, 1988). Τρίτον, το βρώμιο είναι πιο 

πιθανόν να σχηματίζεται σε θερμοκρασίες ψύξης των απαερίων σύμφωνα με 

θερμοδυναμικούς υπολογισμούς (Soderstrom and Marklund, 2002). Τέταρτον, BrCl 

μπορεί να σχηματίζεται αν είναι παρόντα μαζί τα Br και Cl. Σύμφωνα με το 

σχηματισμό PCDDs/DFs, είναι σαφές ότι το CuCl2 αποτελεί σημαντικό καταλύτη 

είτε για απευθείας χλωρίωση ή σαν προμηθευτή του Cl2. Είναι πιθανόν ότι είτε το 

CuBr2 ή το CuBr θα μπορούν επίσης να σχηματίζονται. Τα θεωρητικά καταλυτικά 

αποτελέσματα αυτών των ενώσεων για το σχηματισμό των PBDDs/DFs δεν έχουν 

ακόμα ερευνηθεί.         

 

Σχήμα 5: Δομή των πολυβρωμιωμένων διβενζο-p-διοξινών και διβενζοφουρανίων  

 

 
 

Οι Thoma et al. (1987) έχουν δείξει τις πέντε παρακάτω περιπτώσεις για την 

απελευθέρωση των PBDDs/DFs στο περιβάλλον:  

 

1. Σχηματισμός στη διαδικασία παραγωγής των βρωμιωμένων 

επιβραδυντικών φλόγας. 
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2. Σχηματισμός κατά τη διάρκεια επεξεργασίας των BFRs με 

πολυμερή ρητίνες. 

3. Εξάτμιση από προϊόντα όπως τηλεοράσεις, η θερμοκρασία των 

οποίων ανυψώνεται κατά τη διάρκεια της χρήσης. 

4. Σχηματισμός προϊόντων κατά τη διάρκεια της καύσης που 

περιέχουν BFRs στην περίπτωση πυρκαγιών σε σπίτια και κτίρια. 

5. Σχηματισμός κατά τη διάρκεια της αποτέφρωσης 

απορριμμάτων. 

 

Οι ενώσεις PBDDs/DFs έχουν υψηλότερα ΜΒ από τις ανάλογες χλωριωμένες 

ενώσεις, υψηλά σημεία τήξεως, χαμηλή διαλυτότητα στο νερό αλλά είναι γενικά 

διαλυτά σε λίπη, έλαια και οργανικούς διαλύτες. Έχουν πολύ μικρή τάση ατμών και 

σε θερμοκρασία περιβάλλοντος βρίσκονται προσκολλημένα σε σωματίδια.  

Με βάση τα λιγοστά δεδομένα για τις ενώσεις PBDDs/DFs, επιβεβαιώνεται 

ότι οι συγκεντρώσεις τους στο περιβάλλον, σε οργανισμούς και ανθρώπους θα είναι 

σημαντικά μικρότερες σε σχέση με τις ενώσεις PCDDs/DFs. Η έκθεση του 

ανθρώπινου πληθυσμού στις ενώσεις PBDDs/DFs αναμένεται να είναι χαμηλότερη 

από ότι στα PCDDs/DFs. Οι PBDDs/DFs έχουν βρεθεί σε απαέρια, τέφρα, 

υπολείμματα καύσης στερεών αποβλήτων και σε καυσαέρια οχημάτων (Sakai et al., 

2002; Luijk et al., 1991; Buser, 1986; Haglund et al., 1988).  

Ο WHO περιέλαβε τις ενώσεις PBDDs/DFs, στα επιβραδυντικά φλόγας στα 

Περιβαλλοντικά Κριτήρια Υγείας (Polybrominated dibenzo-p-dioxins and 

dibenzofurans, EHC 205, 1998) (WHO, 1998). Οι συγκεντρώσεις των PBDDs/DFs 

στις ρητίνες, στις οποίες προστίθενται οι PBDEs, είναι στα επίπεδα των ppm. 

Επιπλέον οι συγκεντρώσεις των PBDDs/DFs σε άλλα επιβραδυντικά ανιχνεύονται 

συχνά σε επίπεδα ppb.  

Σύμφωνα με τον WHO, η δυναμική των PBDDs/DFs για βιολογικές και 

τοξικές επιδράσεις είναι παρόμοια με αυτήν των PCDDs/DFs. Τα PBDDs/DFs 

αποτελούν ρύπους που είναι λίγο ή πολύ παρόμοιοι με τις πολυχλωριωμένες διοξίνες 

και φουράνια (PCDDs/DFs), όσον αφορά την τοξικότητα και την ανθεκτικότητα. 

Τοξικολογικές μελέτες έχουν δείξει ότι το 2,3,7,8- TeBDD και το 2.3.7.8-TeBDF 

έχουν τοξικές επιδράσεις που κυμαίνεται από τοξικότητα στο στομάχι μέχρι θάνατο 

σε πειραματόζωα (EHC 205, WHO, 1998).  
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Ο Buser (1986) πρώτος ανέφερε το σχηματισμό των PBDDs/DFs μέσω της 

θερμόλυσης των BFRs. Ο Buser εκτέλεσε θερμόλυση στους 630 ˚C με τρεις τύπους 

PBDEs που χρησιμοποιούνταν σαν επιβραδυντικά. Επιβεβαίωσε το σχηματισμό των 

PBDDs/DFs με μέγιστη απόδοση 10%. Οι Thoma et al (1986) υλοποίησαν θερμική 

αποσύνθεση της πολυβρωμοφαινόλης (PBP) και της τετραβρωμοδιφαινόλης Α 

(TBBPA) σε θερμοκρασία 700-900 ˚C και ανίχνευσαν PBDDs/DFs στα υπολείμματα 

της θερμικής αντίδρασης.   

Επίσης ερεύνησαν τη θερμική αποσύνθεση των πολυμερών ρητινών στα 

οποία προστίθενται τα επιβραδυντικά φλόγας (όχι επιβραδυντικά φλόγας μόνα τους). 

Χρησιμοποιώντας θερμότητα, αποσύνθεσαν πλαστικά που περιείχαν PBDEs όπως 

πολυαιθυλένιο και πολυστυρόλιο. Τα αποτελέσματα ήταν τα ίδια με εκείνα της 

θερμικής αποσύνθεσης μόνο επιβραδυντικών φλόγας. Οι Thoma et al. (1987) 

συμπέραναν ότι τα πλαστικά έχουν σπανίως οποιαδήποτε επίδραση στο σχηματισμό 

των PBDDs/DFs. Από την άλλη πλευρά, οι Dumler et al. (1990) έδειξαν ότι η 

απόδοση των PBDE αυξάνεται πάνω από 12% όταν το προστιθέμενο decaBDE σε 

πολυμερές αποσυντίθενται θερμικά. Ανέφεραν ότι τα αντιμονικά οξείδια έχουν 

μεγαλύτερη επίδραση στο σχηματισμό των PBDDs/DFs. 

Παρόλα αυτά, τα πειράματα εκτελέστηκαν σε εργαστήρια και οι συνθήκες δεν 

ταιριάζουν με εκείνες της πραγματικής αποτέφρωσης υλικών που περιέχουν BFRs 

(Tatsukawa and Watanabe, 1990). Υπάρχουν πολλές περιπτώσεις των PBDDs/DFs 

που έχουν ανιχνευτεί σε υπολείμματα και ιπτάμενη τέφρα από αποτεφρώσεις στερεών 

αποβλήτων. Σε πολλές από αυτές τις περιπτώσεις δεν σχηματίζονται μόνο 

PBDDs/DFs αλλά και βρωμιωμένες-χλωριωμένες διοξίνες και φουράνια 

(PXDDs/DFs) (Schafer and Ballschmiter, 1986; Schwind et al, 1988; Sovocool et al, 

1989; Chatkittikunwong and Creaser, 1994).        

Η τρέχουσα περιορισμένη επιστημονική βάση δεδομένων για τις ενώσεις 

PBDDs/DFs δεν επιτρέπει μια ολοκληρωμένη εκτίμηση κινδύνου ή μια σύσταση του 

ορίου έκθεσης για την έκθεση του ανθρώπινου πληθυσμού σε αυτές τις ενώσεις. 

Είναι αναγκαία η παραπέρα έρευνα αυτών των ενώσεων, ιδιαίτερα πάνω στις 

αναλυτικές μεθόδους με μια υψηλή ευαισθησία και επιλεκτικότητα για τα 

υποκατάστατα παράγωγα 2,3,7,8. Έρευνα επίσης απαιτείται για τις τρέχουσες 

εκπομπές από τις μονάδες παραγωγής, για τις αποτεφρώσεις των απορριμμάτων και 

τα ατυχήματα πυρκαγιών, για τα περιβαλλοντικά επίπεδα και τη συμπεριφορά των 
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ενώσεων και για τις τοξικολογικές και οικοτοξικολογικές μελέτες για την αξιοπιστία 

του TEF (παράγοντας ισοδύναμης τοξικότητας) (Watanabe and Sakai, 2003).     

 

2.3. ΠΗΓΕΣ ΕΚΠΟΜΠΩΝ ΤΩΝ BFRs ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

Οι σημαντικότερες πηγές από όπου εκπέμπονται τα BFRs στο περιβάλλον 

είναι οι εκροές από τα εργοστάσια που παράγουν BFRs, πολυμερή επιβραδυντικά 

φλόγας και πλαστικά. Μια Σουηδική έρευνα για τα BFRs που έγινε σε ίζημα 

ποταμού που βρίσκεται στα περίχωρα ενός εργοστασίου πλαστικών που χρησιμοποιεί 

σαν επιβραδυντικό τη ΤΒΒΡΑ (Sellstrom and Jansson, 1995), έδειξε υψηλά επίπεδα 

της ΤΒΒΡΑ, των PBDEs και του HBCD (Watanabe and Sakai, 2003). 

Άλλες πηγές στο περιβάλλον των BFRs είναι οι καύσεις οικιακών, 

νοσοκομειακών και επικίνδυνων αποβλήτων, οι εγκαταστάσεις ανακύκλωσης 

πλαστικών και τα μέταλλα από ηλεκτρονικά μηχανήματα, οι περιοχές διάθεσης 

απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) και οι τυχαίες πυρκαγιές (Watanabe and Sakai, 2003). 

Πρόσθετα, ο ηλεκτρικός εξοπλισμός, όπως τηλεοράσεις και υπολογιστές 

που περιέχουν BFRs, αποτελούν πηγές εκπομπών των BFRs και των PBDDs/DFs 

στο περιβάλλον, ιδιαίτερα στον αέρα εσωτερικών χώρων. Οι Tamade et al (2002) 

ανέφεραν ότι σε σκόνη που συλλέχτηκε από το εσωτερικό τηλεοράσεων, έδειξε 

επίπεδα των ενώσεων PBDEs και TBBPA της τάξης των mg/g και των ενώσεων 

PBDDs/DFs σε επίπεδα της τάξης των μg/g  (Πίνακας 4). Αυτό δείχνει ότι τα BFRs 

και τα PBDDs/DFs μπορούν να ελευθερώνονται στους εσωτερικούς χώρους από 

προϊόντα που περιλαμβάνουν BFRs. Οι Leonards et al (2001) ανέφεραν ότι οι PBDEs 

και το HBCD, μαζί με άλλες άγνωστες βρωμιωμένες ενώσεις, ανιχνεύτηκαν σε 

επίπεδα από ng/g μέχρι μg/g σε δείγματα σκόνης. Τα δείγματα αυτά συλλέχθηκαν 

από κοινοβουλευτικά κτίρια και από γραφεία που παρείχαν δυνατότητες διαδικτύου 

σε ένα σύνολο 8 χωρών (Watanabe and Sakai, 2003). 

Οι Hale et al (2002) έδειξαν ότι ο αφρός πολυουρεθεράνης (polyurethane 

foam) από το εμπορικό προϊόν penta-BDE είναι μία από τις πιο σημαντικές πηγές 

εκπομπών του penta-BDE στο περιβάλλον της βόρειας Αμερικής. Το 98% της 

συνολικής παγκόσμιας ζήτησης του penta-BDE χρησιμοποιείται στη βόρεια Αμερική 

με την κυριότερη χρήση του στους αφρούς πολυουρεθάνης (Watanabe and Sakai, 

2003).   

 



 30

Πίνακας 4: Επίπεδα PBDE, TBBPA και PBDD/DF που βρέθηκαν στο πίσω κάλυμμα της τηλεόρασης 

                  και σε σκόνη από το εσωτερικό της τηλεόρασης (Tamade et al., 2002) 

 

Δείγμα Ενώσεις   Δεύτερο μισό 

του 1980s 

Πρώτο μισό 

του 1990s 

Δεύτερο μισό 

του 1990s 

Πίσω 

κάλυμμα 

 

Σκόνη από το 

εσωτερικό 

 

PBDEs 

TBBPA 

PBDDs/DFs 

Ποσότητα 

σκόνης 

PBDEs 

TBBPA 

PBDDs/DFs 

ng/g 

ng/g 

ng/g 

g/unit 

 

ng/g 

ng/g 

ng/g 

36,000,000 

11,000 

100,000 

2.78 

 

200,000 

4100 

8500 

91,000,000 

3,400,000 

240,000 

1.75 

 

160,000 

11,000 

1600 

77,000,000 

21,000,000 

510,000 

1.6 

 

320,000 

37,000 

2100 

 

 

2.4. ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ ΤΩΝ BFRs  

 

Παρόλο που τα BFRs είναι γενικά χημικά αδρανείς ενώσεις, οι φυσικές 

ιδιότητες τους οδηγούν στη διαπίστωση ότι μπορεί να θέτουν μια τοξικολογική 

επικινδυνότητα. Τα BFRs είναι λιπόφιλες και ανθεκτικές ενώσεις και εξαιτίας των 

αδρανών ιδιοτήτων τους μπορούν να συσσωρεύονται στο περιβάλλον και να 

συγκεντρώνονται στα βιολογικά συστήματα. Αυτό έχει επιβεβαιωθεί με αναλυτικές 

έρευνες που έχουν αναφέρει την παρουσία κάποιων από αυτές τις ενώσεις σε 

βιολογικά συστήματα και ανθρώπινους ιστούς (Sellstrom et al, 1993; Patterson et al, 

2000). Εξαιτίας της υψηλής λιποφιλίας και αντοχής σε διαδικασίες αποικοδόμησης, 

τα PBBs και οι PBDEs αναμένεται να βιοσυσσωρεύονται εύκολα (Bergman, 2000). 

 

 Η διαλυτότητα στο νερό και η τάση ατμών των PBBs, PBDEs, HBCD και της 

TBBPA είναι μικρή (Simonsen et al., 2000), οπότε όταν απελευθερώνονται στο 

περιβάλλον οι ενώσεις αυτές προσροφώνται ταχέως σε στερεά σωματίδια ιζήματος ή 

εδάφους. Οι φυσικοχημικές ιδιότητες ορισμένων BFRs φαίνονται στον Πίνακα 5.  
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Πίνακας 5: Φυσικοχημικές ιδιότητες ορισμένων βρωμιωμένων επιβραδυντικών φλόγας (Sjodin et al., 

2003) 
 

Ένωση Μορφή ΜΒ 

(amu) 

Πίεση 

ατμών (Pa) 

logKow Βιβλιογραφία 

tetraBDE C12H6Br4O 485.8 (2.6-3.3)x10-4, 

25˚C 

5.9-6.2 Watanable and Tatsukawa, 1989 

pentaBDE C12H6Br5O 564.8 (2.9-7.3)x10-5, 

25˚C 

6.5-7.0 Watanable and Tatsukawa, 1989 

hexaBDE C12H4Br6O 643.6 (4.2-9.4)x10-6, 

25˚C 

6.9-7.9 Watanable and Tatsukawa, 1989 

octaBDE C12H2Br8O 801.5 (1.2-2.2)x10-7, 

25˚C 

8.4-8.9 Watanable and Tatsukawa, 1989 

decaBDE C12Br10O 959.2 <10-4, 20˚C 

<100, 250˚C 

   270, 278˚C 

   670, 300˚C 

10 WHO, 1995 

hexaBB C12H4Br6 627.6 8.0x10-6, 25˚C 7.5 Watanable and Tatsukawa, 1989 

decaBB C12Br10 943.2 <1.3x10-9, 

25˚C 

8.6 Watanable and Tatsukawa, 1989 

BTBPE C14H8Br6O2 687.6 Not available 8.9 Watanable and Tatsukawa, 1989 

TBBPA C15H12Br4O2 543.9 <100, 20˚C 4.5-5.3 WHO, 1995 

 

 

Συγκρινόμενα με τα PCBs, τα BFRs είναι πιο ευάλωτα στην περιβαλλοντική 

διάσπαση γιατί ο δεσμός άνθρακα-βρωμίου είναι πιο αδύναμος από το δεσμό 

άνθρακα-χλωρίου. Πολλά BFRs υφίστανται φωτοχημική αντίδραση από την 

ακτινοβολία UV (Simonsen et al., 2000). Για παράδειγμα, σε ηλιακό φως το 

DecaBDE διασπάται σε μικρότερα βρωμιωμένα παράγωγα, τα οποία 

βιοσυσσωρεύονται ταχέως. Είναι ασαφές προς το παρόν ποια αναλογία των tetra-

hexaBDEs που βρίσκονται στο περιβάλλον είναι προϊόντα αποσύνθεσης του 

παραγώγου DecaBDE και ποια αναλογία προέρχεται από το εμπορικό μίγμα 

PentaBDE.  

Μια πρόσφατη μελέτη, όπου εξετάστηκαν δείγματα από μητρικό γάλα, που 

συλλέχτηκαν τα περασμένα τριάντα χρόνια στη Σουηδία, έδειξε ότι οι συγκεντρώσεις 

κάποιων BFRs (PBDEs) αυξάνονται εκθετικά, με τη συγκέντρωση να διπλασιάζεται 
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κάθε 5 χρόνια κατά τη διάρκεια αυτής της περιόδου (Meironyte et al, 1999, Noren 

and Meironyte, 2000). Η τάση αυτή συμπίπτει με την αυξανόμενη παραγωγή και 

χρήση αυτών των ενώσεων ως επιβραδυντικά φλόγας (WHO/IPCS, 1994). Κατά την 

ίδια περίοδο οι συγκεντρώσεις των χλωριωμένων ενώσεων στα δείγματα του 

γάλακτος μειώνονται σταθερά. Οι μειωμένες συγκεντρώσεις των χλωριωμένων 

ενώσεων ήταν αναμενόμενες γιατί η περίοδος μελέτης (1972-1997) συνέπεσε με 

νομοθετικές ρυθμίσεις για τον περιορισμό της παραγωγής και απελευθέρωσης των 

χλωριωμένων αρωματικών υδρογονανθράκων όπως τα PCBs, οι διβένζο-p-διοξίνες 

και τα διβενζοφουράνια. 

 

2.5. ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΩΝ BFRs 

 

Τα BFRs χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό 

(τηλεοράσεις, ηλεκτρονικούς υπολογιστές, κινητά τηλέφωνα, καλώδια), μεταφορικά 

μέσα (αυτοκίνητα, αεροπλάνα, λεωφορεία, πλοία, τρένα), ιατρικό και εργαστηριακό 

εξοπλισμό, υφάσματα κάλυψης, υλικά κατασκευών, αφρούς, πλαστικά. Η χρήση των 

BFRs είχε αυξηθεί κατά την περασμένη δεκαετία όχι μόνο εξαιτίας της αυξανόμενης 

χρήσης των πλαστικών και των υφασμάτων αλλά και εξαιτίας της ανάπτυξης των 

κριτηρίων πυροπροστασίας απέναντι σε μια προοδευτικά αυξανόμενη λίστα 

καταναλωτικών προϊόντων. Η παγκόσμια παραγωγή ξεπερνάει τους 200.000 τόνους 

ετησίως. Η μεγαλύτερη κατανάλωση γίνεται στις βιομηχανοποιημένες περιοχές του 

βορείου ημισφαιρίου. Η παγκόσμια αγορά των PBDEs, της TBBPA και του HBCD, 

που έχει υπολογιστεί για το 1999, φαίνεται στον Πίνακα 6. 

 

Πίνακας 6: Παγκόσμια αγορά των PBDEs, TBBPA και HBCD το έτος 1999 (BSEF) 

 

Ενώσεις Αμερική Ευρώπη Ασία Σύνολο 

TBBPA 

Deca-BDE 

Octa-BDE 

Penta-BDE 

HBCD 

21.600 

24.300 

1.375 

8.290 

3.100 

13.800 

7.500 

450 

210 

8.900 

85.900 

23.000 

2.000 

- 

3.900 

121.300 

54.800 

3.825 

8.500 

15.900 

 

Όλες οι τιμές είναι σε μετρικούς τόνους 
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Η χρήση των PBDE έχει αυξηθεί κατά τη διάρκεια των περασμένων χρόνων 

και οι ετήσιες πωλήσεις είναι σήμερα περίπου 70.000 μετρικοί τόνοι (BSEF, 2003). Η 

κυριότερη χρήση των PBDE είναι σε: υψηλής αντοχής πολυστυρόλια (high-impact), 

ABS, αφρούς πολυουρεθάνης, υφάσματα επικάλυψης, καλώδια και μονωτικά, 

ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό, καμπίνες ηλεκτρονικών υπολογιστών και 

τηλεοράσεων και σε μια ποικιλία πλαστικών προϊόντων.  

Οι PBDEs χρησιμοποιούνται σαν προσθετικά επιβραδυντικά, τα οποία 

συσσωματώνονται σε πλαστικά μέσα. Η χρήση των PBDE σε διάφορες εφαρμογές 

κυμαίνεται από 5-30%. Ο Πίνακας 7 δείχνει τη ζήτηση αγοράς των PBDE το 2001. 

Όπως φαίνεται ποσοστό μεγαλύτερο από 95% του penta-προϊόντος χρησιμοποιείται 

στην Αμερική.  

 

Πίνακας 7: Ζήτηση αγοράς των PBDE (t) το 2001 (BSEF, 2003) 

 

 Αμερική % Ευρώπη % Ασία % Υπόλοιπος 

κόσμος 

% Σύνολο 

 

decaBDE 

octaBDE 

pentaBDE 

Σύνολο 

 

24.500 

1.500 

7.100 

33.100 

 

44 

40 

95 

49 

 

7.600 

   610 

   150 

8.360 

 

14 

16 

  2 

12 

 

23.000 

1.500 

   150 

24.650 

 

 

41 

40 

2 

37 

 

1.050 

   180 

   100 

1.330 

 

2 

5 

1 

2 

 

56.150 

  3.790 

  7.500 

67.440 

 

Η TBBPA χρησιμοποιείται κυρίως σαν δραστικό επιβραδυντικό, σε ποσοστό 

90%, σε εποξικές και πολυανθρακικές ρητίνες. Η κυριότερη χρήση της TBBPA 

εποξικής ρητίνης είναι στις πλακέτες τυπωμένου κυκλώματος (printed circuit boards), 

όπου το περιεχόμενο του βρωμίου μπορεί να είναι 20% κατά βάρος. Σαν προσθετικό 

επιβραδυντικό φλόγας χρησιμοποιείται, σε ποσοστό 10%, με τη μορφή ξηρής σκόνης 

όπου αναμιγνύεται με διάφορα πολυμερή σε διάφορες χρήσεις όπως ABS, εποξικές 

και πολυανθρακικές ρητίνες, υψηλής αντοχής πολυστυρόλια , φαινολικές ρητίνες, 

κόλες. Η ΤΒΒPA μπορεί να χρησιμοποιηθεί επίσης σαν ενδιάμεσο για την παραγωγή 

άλλων επιβραδυντικών φλόγας. 

Οι PBBs χρησιμοποιούνται σαν επιβραδυντικά φλόγας κυρίως στα πολυμερή 

υλικά. Η κυριότερη εφαρμογή του HBCD είναι η χρήση του σε αφρό πολυστυρόλης 
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αλλά χρησιμοποιείται επίσης σε υφάσματα κάλυψης όπως έπιπλα, εσωτερικά 

υφάσματα αυτοκινήτων και σε καλώδια/σύρματα πολυβινυλοχλωρίου. 

Όπως φαίνεται στον Πίνακα 8 διάφορα μίγματα των PBDEs 

χρησιμοποιούνται σαν επιβραδυντικά σε διάφορα προϊόντα.  

 

Πίνακας 8: Χρήσεις διαφόρων τεχνικών προϊόντων των PBDEs (Bjorklund, 2003) 

 

Τεχνικά προϊόντα DecaBDE OctaBDE PentaBDE 

 

 

 

Χρήσεις 

Τηλεοράσεις 

Υπολογιστές 

Ηλεκτρονικά  

Πλακέτες τυπωμένου 

κυκλώματος 

Καλύμματα 

αυτοκινήτων  

Έπιπλα 

Υφάσματα 

Τηλεοράσεις 

Υπολογιστές 

Μηχανές εργασίας 

Οικιακό εξοπλισμό 

Αυτόματα μέρη 

Ηλεκτρονικά 

Πλακέτες τυπωμένου 

κυκλώματος 

Καλύμματα 

αυτοκινήτων 

Έπιπλα 

Υφάσματα 

 

 

2.6. ΤΟΞΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ BFRs 

 

Τα BFRs έχουν ελεγχθεί για την τοξικότητα και σε γενικές γραμμές έχουν 

μικρή άμεση αλλά χρόνια τοξικότητα (WHO/IPCS, 1994; Wit, 2002). Μπορεί η 

άμεση τοξικότητα των BFRs να είναι μικρή, αλλά κάποια από αυτά έχει αποδειχτεί 

ότι έχουν παρόμοιες τοξικές επιδράσεις με τα PCBs και τις PCDDs και φουράνια 

(Danish EPA, 1999; Burreu et al., 2000). Τα διαθέσιμα δεδομένα δείχνουν ότι τα 

μικρότερου ΜΒ βρωμιωμένα παράγωγα (tetra-hexa) των BDEs είναι πιθανώς 

καρκινογόνα, ή/και νευροτοξικές ενώσεις και διαταράζουν το ενδοκρινικό σύστημα 

(Reisch, 1997; Simonsen et al., 2000; Burreu et al., 2000). Επίσης περιεκτικές 

αναφορές πάνω στους τοξικολογικούς κινδύνους και τους κινδύνους υγείας έχουν 

δείξει ότι τα BFRs έχουν τερατογεννητικές, καρκινογόνες, γενετικές, ενδοκρινείς και 

νευροτοξικές επιδράσεις (Darnerud et al., 2001; McDonald, 2002). 

 Παρόλο που εργαστηριακά πειράματα σε ζώα έδειξαν συμπτώματα όταν 

εκτέθηκαν σε συγκεντρώσεις πολύ υψηλότερες από αυτές που προσλαμβάνονται στο 
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περιβάλλον, υπάρχουν ενδείξεις ότι αυτές οι ενώσεις μπορούν να δρουν στο 

ενδοκρινικό σύστημα και να έχουν επιπτώσεις που δεν μπορούν εύκολα να 

αναγνωριστούν σε μελέτες για την οξεία και τη χρόνια θνησιμότητα.  

Μια ενδοκρινική ένωση που προκαλεί διατάραξη ορίζεται ως «ένας εξωγενής 

παράγοντας που επεμβαίνει στη σύνθεση, έκκριση, μεταφορά, δέσμευση, δράση ή 

εξάλειψη των φυσικών ορμονών μέσα στο σώμα που είναι υπεύθυνες για τη 

διατήρηση της ομοιόστασης, αναπαραγωγής, ανάπτυξης ή συμπεριφοράς» (Kavlock 

et al., 1996). Ο ορισμός αυτός περιλαμβάνει όλες τις ενώσεις που μπορούν να 

επηρεάσουν την ενδοκρινική λειτουργία μέσω παρεμβάσεων στα μονοπάτια των 

ορμονών (π.χ οιστρόγονες, ανδρογόνες ή θυρεοειδείς ορμόνες).  

Πρόσφατα, αρκετές μελέτες έδειξαν ότι κάποια από τα BFRs είναι ενδοκρινείς 

ενεργές ενώσεις (Fowles et al., 1994; Meerts et al., 2000, 2001; Zhou et al., 2001). Η 

ενδοκρινική δραστικότητα των BFRs φαίνεται να είναι πολυπαραγοντική, αφού 

φαίνεται να επηρεάζουν την ομαλή ενδοκρινική κίνηση μέσω της ικανότητα τους να 

παρεμβαίνουν στη μεταφορά των πρωτεϊνών (Meerts et al., 2000, 2001) και/ή να 

προκαλούν αλλαγές στο μεταβολισμό των ενδογενών ορμονών (Fowles et al., 1994; 

Zhou et al., 2001). Ένας ακόμα μηχανισμός με τον οποίο τα BFRs και τα μίγματα των 

BFRs μπορούν να διαταράξουν το ενδοκρινικό σύστημα είναι μέσω της ικανότητα 

τους να ενεργοποιούν τον υποδοχέα AhR (Aryl hydrocarbon hydroxylase receptor) 

(Brown et al., 2004). 

Ορισμένες μελέτες έχουν εξετάσει την ικανότητα των PBBs να δεσμεύονται 

και να δραστηριοποιούν το AhR (Safe, 1984). Οι PBDEs έχουν ερευνηθεί για την 

ικανότητα να διεγείρουν την AhR ενδιάμεση γονιδιακή έκφραση και τη δυνατότητα 

να δεσμεύονται και να δραστηριοποιούν τον AhR (Murk et al., 1996; Chen et al., 

2001). Διαθέσιμες πληροφορίες δείχνουν ότι οι PBDEs είναι σχετικά αδύναμοι ή 

μέτριοι ανταγωνιστές στον AhR (Becker et al., 1991; Harper et al., 1993).  

Παρόλα αυτά, η χημική ανάλυση των τεχνικών μιγμάτων των BFR έχει δείξει 

ότι μπορεί να επιμολυνθούν με άλλες βρωμιωμένες ενώσεις όπως οι διβένζο-p-

διοξίνες, τα διβενζοφουράνια και με διοξίνες όπως τα PBBs (US EPA, 1988; 

Koistinen et al., 1996; WHO/IPCS, 1998; Sakai, 2000). Παρόλο που υπάρχουν 

διαθέσιμες πληροφορίες που δείχνουν ότι οι χλωριωμένες διβένζο-p-διοξίνες, τα 

διβενζοφουράνια και οι διοξίνες όπως και τα PCBs δεσμεύονται από τον AhR 

(Poland et al., 1976; Poland and Knutson, 1982; Safe, 1990, 1994), υπάρχουν 

σημαντικά λιγότερα δεδομένα για τη δράση των βρωμιωμένων ενώσεων και των 
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μιγμάτων χλώρο/βρώμο-υποκατάστατων των ενώσεων. Τα διαθέσιμα δεδομένα 

δείχνουν ότι η βιολογική δράση των βρωμιωμένων και των μιγμάτων των 

αλογονομένων ενώσεων είναι παρόμοια με τις ανάλογες χλωριωμένες ενώσεις 

(Mason et al., 1987; Kedderis et al., 1993; Hornung et al., 1996; DeVito et al., 1997; 

Weber and Greim, 1997). Είναι πιθανόν ότι ακόμα και η μικρού επιπέδου επιμόλυνση 

των μιγμάτων των BFR από αυτές τις ενώσεις μπορεί να οδηγεί σε ένα σημαντικό 

τοξικολογικό κίνδυνο.   

 

2.7. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝ ΓΙΑ ΤΑ BFRs 

 

Τα περιβαλλοντικά προβλήματα που σχετίζονται με τα BFRs έχουν κινήσει το 

ενδιαφέρον των επιστημόνων και των ερευνητών σχετικά πρόσφατα. Ένας από τους 

λόγους για αυτό το ενδιαφέρον αποτελεί η αξιοσημείωτη αύξηση των επιπέδων 

των PBDEs που έχει παρατηρηθεί σε μητρικό γάλα στη Σουηδία (Noren and 

Meironyte, 2000) και στη Βόρεια Αμερική (Betts, 2002). Ιδιαίτερα τα επίπεδα των 

PBDEs στο μητρικό γάλα στη βόρεια Αμερική έχει αναφερθεί ότι είναι δύο τάξεις 

μεγέθους υψηλότερα από ότι τα επίπεδα σε Σουηδία και Ιαπωνία (Watanabe and 

Sakai, 2003).  

Ένας άλλος λόγος για το ενδιαφέρον αυτών των ενώσεων αποτελεί η 

πρόσφατη αποκάλυψη τοξικολογικών δεδομένων που υποδεικνύουν ότι κάποια 

BFRs έχουν σοβαρές επιδράσεις στην υγεία όπως θυρεογονιδιακές και 

οιστρογονιδιακές επιδράσεις (Bergman and Uirika, 2001). Επομένως τα 

περιβαλλοντικά επίπεδα των PBDEs και των άλλων BFRs που θα συνεχίσουν να 

αυξάνονται στο περιβάλλον και η πρόκληση τοξικών επιδράσεων στους ανθρώπους 

δημιουργούν προβλήματα που πρέπει να αντιμετωπιστούν άμεσα (Watanabe and 

Sakai, 2003). 

Η ευρεία διασπορά των BFRs, συμπεριλαμβανομένης της ανίχνευση τους σε 

απομακρυσμένες περιοχές όπως στην Αρκτική και στα βάθη των ωκεανών 

(Sellstrom et al., 1993; de Boer et al., 1998), έχει επιστήσει την προσοχή όχι μόνο 

στην επιστημονική κοινότητα αλλά και στις κυβερνήσεις και την κοινωνία. 

Για την τελευταία δεκαετία, το κοινωνικό ενδιαφέρον που σχετίζεται με τα 

BFRs αποτέλεσε η θερμική διάσπαση τους σε προϊόντα όπως πολυβρωμιωμένα 

και μείγματα βρωμιωμένων/χλωριωμένων διβενζολικών-p-διοξινών και 

διβενζοφουρανίων. Η Γερμανική κυβέρνηση τροποποίησε τη διάταξη επικίνδυνων 
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ενώσεων τον Ιούλιο του 1994 και περιλαμβάνει 8 2,3,7,8-υποκατεστημένα μέλη των 

PBDDs/DFs. Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) εξέδωσε περιβαλλοντικά 

κριτήρια υγείας (Environmental Health Criteria 205, EHC205) που αφορούν τα  

PBDDs/DFs. Το EHC205 περιλαμβάνει και αναθεωρεί μελέτες πάνω στις 

φυσικοχημικές ιδιότητες, το σχηματισμό και τις πηγές, την περιβαλλοντική 

συμπεριφορά, τα περιβαλλοντικά επίπεδα και την ανθρώπινη έκθεση, κινητική και 

μεταβολισμό, τοξικότητα για τα PBDDs/DFs και τα μείγματα  PBDDs και DFs. Ο 

WHO συμπέρανε ότι τα PBDDs/DFs αποτελούν μολυσματικές ενώσεις που είναι λίγο 

ή πολύ παρόμοιες με τις πολυχλωριωμένες διβενζολικές-p-διοξίνες και τα 

διβενζοφουράνια (PCDDs/DFs) όσον αφορά την ανθεκτικότητα και την τοξικότητα 

τους και ότι οι άνθρωποι και το περιβάλλον πρέπει να προστατεύονται από αυτές τις 

ενώσεις (Watanabe and Sakai, 2003).    

Ανάμεσα στα BFRs, τα περιβαλλοντικά και ανθρώπινα δεδομένα που είναι 

περισσότερο διαθέσιμα για την εκτίμηση κινδύνου, αφορούν τους PBDEs και τα 

PBBs. Το ενδιαφέρον για τα PBBs ξεκίνησε από το Μίσιγκαν το 1973. Η ένωση 

FireMaster, ένα επιβραδυντικό φλόγας που ανήκει στα PBBs, προστέθηκε κατά λάθος 

σε ζωοτροφή βοοειδών αντί για το θρεπτικό συμπλήρωμα NutriMaster. Όσον αφορά 

τους PBDEs, ο μεγάλος όγκος παραγωγής, η ομοιότητα στη δομή με άλλους 

γνωστούς περιβαλλοντικούς ρύπους όπως τα PCBs καθώς και το γεγονός ότι έχουν 

ανιχνευτεί σε μητρικό γάλα αποτελούν σημαντικούς λόγους για το περιβαλλοντικό 

και το ανθρώπινο ενδιαφέρον.    

 

2.8. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ BFRs 

 

Η περιβαλλοντική συμπεριφορά των BFRs έχει αναφερθεί με βάση μελέτες 

που έγιναν στην Ιαπωνία και την Σουηδία (Watanabe and Tatsukawa, 1990). Μια 

σχηματική αναπαράσταση της συμπεριφοράς των BFRs στο περιβάλλον φαίνεται στο 

Σχήμα 6. Σχεδόν όλα τα BFRs που χρησιμοποιούνται έχουν μεγάλο αριθμό ατόμων 

βρωμίου. Οι βρωμιωμένες ενώσεις με μεγάλο αριθμό ατόμων βρωμίου είναι λιγότερο 

ευκίνητες στο περιβάλλον, πιθανώς εξαιτίας της χαμηλής πτητικότητας, διαλυτότητας 

στο νερό, βιοσυσσώρευσης και της έντονης προσρόφησης στα ιζήματα. Έτσι, οι 

ενώσεις αυτές έχουν την τάση να καταλήγουν στα ιζήματα και κοντά στις πηγές 

εκπομπών τους σε μεγάλες ποσότητες παρά σε θαλάσσια περιβάλλοντα και 

ανθρώπους (Watanabe and Sakai, 2003).  
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Από την άλλη πλευρά, οι βρωμιωμένες ενώσεις με μικρότερο αριθμό ατόμων 

βρωμίου είναι περισσότερο πτητικές, διαλυτές στο νερό και βιοσυσσωρεύσιμες. Η 

περιβαλλοντική συμπεριφορά και τύχη των μικρότερων βρωμιωμένων ενώσεων 

φαίνεται να είναι παρόμοια με κάποιους χλωριωμένους ρύπους όπως τα PCBs και τα 

PCDDs/DFs (Watanabe and Sakai, 2003).      

 

Σχήμα 6: Σχηματική αναπαράσταση της περιβαλλοντικής συμπεριφοράς των BFRs (Watanabe and 

Sakai, 2003) 
 

 
 

 

2.9. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΑ ΤΩΝ ΒΡΩΜΙΩΜΕΝΩΝ 

       ΔΙΟΞΙΝΩΝ ΚΑΙ ΦΟΥΡΑΝΙΩΝ 

 

Εξαιτίας των δυσκολιών στην ανάλυση των ενώσεων PBDDs/DFs, υπάρχουν 

ελάχιστες διαθέσιμες πληροφορίες για την εμφάνιση, τη κατανομή και τη διάσπαση 

τους στο περιβάλλον και την βιοσυσσώρευση τους στους οργανισμούς. Η 

περιβαλλοντική τους συμπεριφορά και η τύχη είναι δύσκολο να προβλεφθούν. 

Παρόλα αυτά, με βάση την περιβαλλοντική συμπεριφορά των BFRs, οι βρωμιωμένες 

διοξίνες υπολογίζονται ότι είναι λιγότερο ευκίνητες και περισσότερο ασταθείς στο 

περιβάλλον σε σχέση με τις ισοδύναμες χλωριωμένες ενώσεις. Γενικά, οι ενώσεις 

PBDDs/DFs είναι γνωστό ότι αποσυντίθενται με φωτοδιάσπαση σε σημαντικά 

γρηγορότερο ρυθμό από ότι οι ενώσεις PCDDs/DFs (Buser, 1988). Επομένως οι 

ενώσεις PBDDs/DFs υπολογίζεται να είναι λιγότερο κινητές στο περιβάλλον εξαιτίας 
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της αστάθειας, η οποία είναι παρόμοια με τις μεγάλου ΜΒ βρωμιωμένες ενώσεις των 

BFRs.  

 

2.10. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΝ WHO 

 

Στα πλαίσια του Διεθνούς Προγράμματος για την Χημική Ασφάλεια (IPCS), ο 

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας (WHO) έχει εκδώσει περιβαλλοντικά κριτήρια 

υγείας (EHC). Στα κριτήρια που σχετίζονται με τα BFRs γίνεται εκτίμηση των 

κινδύνων που μπορούν να επιφέρουν αυτές οι ενώσεις στην υγεία του ανθρώπου και 

στο περιβάλλον.  

Συγκεκριμένα, για τα PBBs ο WHO έχει εκδώσει το περιβαλλοντικό κριτήριο 

υγείας 152 (Environmental Health Criteria 152) το 1994 (WHO, 1994). Για τους 

PBDEs ο WHO έχει εκδώσει το περιβαλλοντικό κριτήριο υγείας 162 (Environmental 

Health Criteria 162) το 1994 (WHO, 1994). Για την ένωση TBBPA και τα παράγωγά 

της ο WHO έχει εκδώσει το περιβαλλοντικό κριτήριο υγείας 172 (Environmental 

Health Criteria 172) το 1995 (WHO, 1995) και για τις βρωμιωμένες διβενζοδιοξίνες 

και διβενζοφουράνια έχει εκδώσει το περιβαλλοντικό κριτήριο υγείας 205 

(Environmental Health Criteria 205) το 1998 (WHO, 1998).  

Ο Οργανισμός για την Ανάπτυξη και την Οικονομική Συνεργασία (OECD) 

έχει διευθετήσει δραστηριότητες για τη μείωση του ρίσκου για επιλεγμένα BFRs, 

όπως τα PBBs, τους PBDEs και την TBBPA και το 1994, ο OECD δημοσίευσε μια 

Μονογραφία για τη Μείωση του Ρίσκου πάνω στα BFRs.       

 

2.11. ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΤΗΣ ΕΕ ΓΙΑ ΤΑ BFRs 

 

2.11.1 DecaBDE 

 

 Η αρμόδια υπηρεσία της ΕΕ ολοκλήρωσε την εκτίμηση κινδύνου του 

decaBDE το Μάιο του 2004. Στην εκτίμηση κινδύνου δεν υπάρχουν περιορισμοί για 

τη χρήση αυτής της ένωσης (www.bsef.com). 

Παρόλο που η ΕΕ δεν έχει ταξινομήσει το decaBDE σαν επικίνδυνο ρύπο, το 

1994 ο Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 1179/94 κατέταξε την ένωση αυτή 

στη Λίστα Προτεραιότητας 1 και η περιβαλλοντική εκτίμηση κινδύνου εκπονήθηκε 
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από την κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου, ενώ η εκτίμηση κινδύνου που αφορά 

στην υγεία του ανθρώπου εκπονήθηκε από τη Γαλλία (www.bsef.com). 

Μετά από 10 χρόνια επιστημονικής έρευνας, οι εκθέσεις για την εκτίμηση 

κινδύνου που αφορούν το περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου κατέληξαν στο ότι 

δεν υπάρχει σημαντικός κίνδυνος για τις περιοχές στις οποίες χρησιμοποιείται αυτή η 

ένωση. Με βάση αυτό το γεγονός, η αρμόδια υπηρεσία της ΕΕ συμφώνησε στις 26 

Μαΐου 2004 να ολοκληρώσει την εκτίμηση χωρίς οποιοδήποτε περιορισμό στη χρήση 

του decaBDE. Σε ένα επόμενο στάδιο η βιομηχανία θα αναπτύξει, με τις αρμόδιες 

εξουσίες της Γαλλίας, ένα ανεξάρτητο πρόγραμμα βιοπαρακολούθησης και σε σχέση 

με αυτό το πρόγραμμα, μια μελέτη νευροτοξικότητας αφού η προηγούμενη μελέτη 

έδωσε αβάσιμες πληροφορίες για την εκτίμηση κινδύνου (www.bsef.com).  

Η αρμόδια υπηρεσία της ΕΕ συμφώνησε, κατά τη διάρκεια της ίδιας 

σύσκεψης, ότι τα θέματα που σχετίζονται με τα περιβαλλοντικά ευρήματα του 

decaBDE στην Ευρώπη θα πρέπει να διευθετηθούν με την έναρξη ενός εθελοντικού 

ανεξάρτητου προγράμματος παρακολούθησης. Αυτό θα πρέπει να συμπληρωθεί με 

ένα επιπλέον εθελοντικό πρόγραμμα ελέγχου των εκπομπών των βιομηχανιών σε 

συνεργασία με τις βιομηχανίες που χρησιμοποιούν το decaBDE στην Ευρώπη.     

Τα προγράμματα παρακολούθησης και ελέγχου των εκπομπών θα παρέχουν 

ένα άνευ προηγουμένου επίπεδο προστασίας για το περιβάλλον και τον άνθρωπο για 

τις ενώσεις των οποίων η εκτίμηση κινδύνου δεν έχει αναγνωρίσει κινδύνους. 

Σχεδιάζεται ότι αυτά τα προγράμματα θα παραδίδουν αναφορές στις Αρμόδιες Αρχές 

της ΕΕ κάθε 2 χρόνια, καθιστώντας δυνατή μια αυστηρή παρακολούθηση των 

περιβαλλοντικών τάσεων του decaBDE.  

 

2.11.2. OctaBDE 

    

Η ΕΕ ολοκλήρωσε την εκτίμηση κινδύνου του octaBDE το 2002. Η ένωση 

αυτή χρησιμοποιείται κυρίως σαν επιβραδυντικό φλόγας στα πλαστικά για τον 

ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό και σε σύγκριση με το decaBDE αποτελεί 

δευτερεύων επιβραδυντικό (www.bsef.com). 

Παρόλο που δεν έχει ταξινομηθεί στην ΕΕ σαν επικίνδυνη ουσία, το 1994 ο 

Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Κοινότητας 1179/94 κατέταξε το octaBDE στη Λίστα 

Προτεραιότητας 1 και η περιβαλλοντική εκτίμηση κινδύνου εκπονήθηκε από την 
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κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ενώ η εκτίμηση που αφορά στην ανθρώπινη 

υγεία εκπονήθηκε από την κυβέρνηση της Γαλλίας. 

Στις εκθέσεις για την εκτίμηση δεν αναγνωρίστηκαν επιδράσεις στο υδάτινο, 

χερσαίο ή ατμοσφαιρικό περιβάλλον. Στην περιβαλλοντική εκτίμηση διαπιστώθηκε 

ότι υπάρχει ανάγκη για περαιτέρω πληροφορίες ή/και για έλεγχο της δυναμικής των 

κινδύνων σε δευτερογενές επίπεδο δηλητηρίασης και αποσύνθεσης. Όσον αφορά 

στην ανθρώπινη υγεία, με την εκτίμηση διαπιστώθηκε ότι δεν υπάρχουν κίνδυνοι από 

την άμεση έκθεση στο octaBDE από τα καταναλωτικά προϊόντα. Η εκτίμηση 

κινδύνου για την υγεία του ανθρώπου απαίτησε επιπλέον πληροφορίες ή/και ελέγχους 

όσον αφορά τις επιπτώσεις από την επαναλαμβανόμενη δερματική έκθεση και την 

έκθεση μέσω της εισπνοής των εργαζομένων καθώς και για την έμμεση έκθεση μέσω 

του περιβάλλοντος.  

Η εκτίμηση για το octaBDE υπέδειξε ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να 

μελετήσουν τη μείωση των κινδύνων αφού θεωρήθηκε ότι υπήρχε ένα υψηλό επίπεδο 

αβεβαιότητας που σχετίζεται με την δυναμική των κινδύνων που αναγνωρίστηκαν σε 

σύγκριση με το επίπεδο της διαθέσιμης πληροφορίας σ΄ αυτό το στάδιο. Η απόφαση 

των κρατών-μελών τυποποιήθηκε με την έκδοση από την Επιτροπή Συστάσεων της 

ΕΕ των αποτελεσμάτων για την εκτίμηση κινδύνου του octaBDE και την αντίληψη 

της Στρατηγικής Μείωσης Κινδύνου που παρουσιάστηκε από το Ηνωμένο Βασίλειο. 

Η Επιτροπή Συστάσεων ζήτησε περιορισμούς στην αγορά και τη χρήση του 

octaBDE.         

 

2.11.3. PentaBDE 

 

Η ΕΕ ολοκλήρωσε την εκτίμηση κινδύνου για το pentaBDE το 2000. Ο 

Κανονισμός της Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2268/95 κατέταξε το pentaBDE στη Λίστα 

Προτεραιότητας 2 και η εκτίμηση εκπονήθηκε από την κυβέρνηση του Ηνωμένου 

Βασιλείου (www.bsef.com). 

Οι εκθέσεις εκτίμησης δεν αναγνώρισαν κινδύνους στο υδάτινο, χερσαίο ή 

ατμοσφαιρικό περιβάλλον. Η περιβαλλοντική εκτίμηση τόνισε την ανάγκη για 

περαιτέρω πληροφορίες ή/και ελέγχους για τη δυναμική των κινδύνων 

δευτεροβάθμιας δηλητηρίασης όσον αφορά τη βιοσυσσώρευση. Σχετικά με την 

ανθρώπινη υγεία, η εκτίμηση κατέληξε ότι δεν υπάρχουν κίνδυνοι από την άμεση 

έκθεση στο pentaBDE από τα καταναλωτικά προϊόντα. Η εκτίμηση για την υγεία του 
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ανθρώπου απαίτησε ωστόσο επιπλέον πληροφορίες ή/και ελέγχους όσον αφορά στην 

έκθεση μέσω της απασχόλησης και τη δυναμική παρουσία ιχνών από αυτήν την 

ένωση στο μητρικό γάλα. 

Με βάση τις αβεβαιότητες που πηγάζουν από τα αποτελέσματα της εκτίμησης 

κινδύνου, ιδιαίτερα όσον αφορά τη βιοσυσσωρευτική φύση του pentaBDE και τις 

δυναμικές κινδύνου για τα παιδιά μέσω του μητρικού γάλακτος, αποφασίστηκε τα 

κράτη-μέλη να υλοποιήσουν μια Στρατηγική Μείωσης Κινδύνου για το pentaBDE η 

οποία ακολουθείται από τη Επιτροπή Σύστασης της ΕΕ απαιτώντας περιορισμούς 

στην αγορά και τη χρήση του. 

 

2.11.4. HBCD 

 

Η ΕΕ πρόσφατα ξεκίνησε την επιστημονική εκτίμηση του HBCD. Παρόλο 

που το HBCD δεν έχει ταξινομηθεί σαν επικίνδυνη ένωση, το 2000 ο Κανονισμός της 

Ευρωπαϊκής Επιτροπής 2268/95 κατέταξε το HBCD στη Λίστα Προτεραιότητας 2 και 

η εκτίμηση κινδύνου εκπονείται από την κυβέρνηση της Σουηδίας (www.bsef.com).  

 

2.11.5. TBBPA 

 

Η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου είναι το αναφερόμενο κράτος-μέλος 

για την εκτίμηση κινδύνου της TBBPA, το τεχνικό μέρος της οποίας αναμένεται να 

ολοκληρωθεί στο τέλος του 2005 (www.bsef.com).  

Το μέρος της εκτίμησης κινδύνου που αφορά την ανθρώπινη υγεία 

συζητήθηκε στην Τεχνική Επιτροπή της ΕΕ για τις Νέες και Υπάρχουσες Ενώσεις 

(Technical Committee on New and Existing Substances, TCNES) το Δεκέμβριο του 

2004. Η Επιτροπή κατέληξε ότι η TBBPA δεν παρουσιάζει κάποιο κίνδυνο στην 

υγεία του ανθρώπου. Η αρμόδια αρχή του Ηνωμένου Βασιλείου ολοκληρώνει την 

αναφορά για την υγεία του ανθρώπου και αναμένεται να δημοσιευτεί στο πρώτο 

εξάμηνο του 2005 (www.bsef.com). 

Η εκτίμηση των δυναμικών επιδράσεων της TBBPA στο περιβάλλον 

προχωράει. Κατά τη διάρκεια του πρώτου μισού του 2005 αναμένεται να 

ολοκληρωθούν αρκετές μελέτες για την τοξικότητα της TBBPA σε νερά και έδαφος. 

Αυτές οι μελέτες στη συνέχεια θα εκτιμηθούν από την Αντιπροσωπεία του Ηνωμένου 

Βασιλείου για να περιληφθούν στην εκτίμηση κινδύνου. Η TCNES θα συζητήσει την 
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εκτίμηση του Ηνωμένου Βασιλείου για τα δυναμικά αποτελέσματα της TBBPA πάνω 

στο περιβάλλον τον Ιούνιο του 2005 (www.bsef.com).   

 

2.12. ΠΕΡΙΟΡΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΩΝ BFRs 

 

Σήμερα, η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει απαγορεύσει τη χρήση των PBDEs σε 

ηλεκτρονικό και ηλεκτρικό εξοπλισμό με ημερομηνία έναρξης την 1η Ιουλίου του 

2006 (EU, 2003a) και τη χρήση των πέντα-BDEs και όκτα-BDEs από την 15 

Αυγούστου 2004 (EU, 2003b), ενώ η παραγωγή των PBBs έχει σταματήσει από το 

2000.  

Σε όλα τα κράτη-μέλη της ΕΕ έχει απαγορευτεί η χρήση των PBBs στα 

υφάσματα, τα οποία έρχονται σε άμεση επαφή με το δέρμα, και η Αυστρία και η 

Ελβετία έχουν απαγορεύσει εντελώς τη χρήση των PBBs. Στην Γερμανία και την 

Ολλανδία έχουν γίνει εθελοντικές συμφωνίες που αφορούν τη σταδιακή απόσυρση 

των PBB και των PBDE και η Χημική Επιθεώρηση της Σουηδίας έχει προτείνει στην 

κυβέρνηση της Σουηδίας την οριστική απόσυρση των PBB και των PBDE. Η 

Γερμανία έχει προτείνει το περιεχόμενο των διοξινών και των φουρανίων στα 

προϊόντα να παραμείνει κάτω από τα όρια, το οποίο στην πράξη μειώνει τη χρήση 

των PBDE και των PBB (www.bsef.com).   

Σύμφωνα με αυτές τις υποθέσεις, μια Ιαπωνική βιομηχανία τηλεοράσεων έχει 

προσπαθήσει να εισάγει κάποια εναλλακτικά επιβραδυντικά φλόγας αντί των 

«προβληματικών» BFRs. Η τοξικότητα των μη βρωμιωμένων επιβραδυντικών 

φλόγας, όπως είναι τα φωσφορικά επιβραδυντικά, δεν έχει πλήρως κατανοηθεί και η 

ουσία αντικατάστασης των BFRs με αυτά είναι ακόμα ασαφής. 

Μέσα στην Ευρώπη, το ενδιαφέρον έχει επικεντρωθεί στη σημασία των 

βρωμιωμένων επιβραδυντικών φλόγας, σαν πρόδρομες ενώσεις στο σχηματισμό 

τοξικών βρωμιωμένων διοξινών και φουρανίων κατά τη διάρκεια των υψηλών 

θερμοκρασιών στην ανακύκλωση και τη θερμική καταστροφή (αποτέφρωση) των 

αποβλήτων. Οι κανονισμοί έχουν επικεντρωθεί στα απόβλητα από τον ηλεκτρικό και 

ηλεκτρονικό εξοπλισμό. Ήδη από το 1998, η UNEP και ο WHO (στα πλαίσια του 

Διεθνούς Προγράμματος για τη Χημική Ασφάλεια, IPCS, 1998) συνέστησαν ότι η 

χρήση των BFRs πρέπει να αποφεύγεται όπου είναι δυνατόν εξαιτίας της 

συνεισφοράς τους στην παραγωγή βρωμιωμένων διοξινών και φουρανίων όταν τα 

προϊόντα που περιέχουν BFRs καίγονται.   
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Η νέα Ευρωπαϊκή Οδηγία για τα απόβλητα από τον ηλεκτρικό και 

ηλεκτρονικό εξοπλισμό (European Directive on Waste Electrical and Electronic 

Equipment, WEEE) σκοπεύει να αυξήσει την ανακύκλωση και την ανάκτηση από τα 

ηλεκτρονικά απόβλητα (Altwaiq et al., 2003). Σύμφωνα με την οδηγία WEEE, θα 

απαιτείται η ξεχωριστή συλλογή των ηλεκτρικών αποβλήτων και η απομόνωση των 

επιβραδυντικών φλόγας με την ανακύκλωση.  

Η Επιτροπή των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων έχει δημοσιεύσει προτάσεις για τον 

περιορισμό της χρήσης των κυριότερων επικίνδυνων ενώσεων στον ηλεκτρικό και 

ηλεκτρονικό εξοπλισμό (Οδηγία RoHS). Αυτή η Ευρωπαϊκή οδηγία σκοπεύει να 

αποσύρει σταδιακά τη χρήση κάποιων ενώσεων που θεωρούνται επικίνδυνες στα 

WEEE, όπως μόλυβδο, κάδμιο, πολυβρωμιωμένα διφαινύλια και διφαινυλαιθέρες. Οι 

τεχνικές διάθεσης, που χρησιμοποιούνται για σύνθετες αλογογενείς ενώσεις, όπως η 

καύση και η απόθεση έχουν το μειονέκτημα ότι παράγουν διαβρωτικά βρωμιωμένα 

αέρια και διοξίνες. Η αφαίρεση των βρωμιωμένων επιβραδυντικών φλόγας από τα 

πολυμερή πριν την ανακύκλωση με εκχύλιση θα μειώσει αυτές τις αρνητικές 

περιβαλλοντικές επιδράσεις (Altwaiq et al., 2003).       

   

2.13. ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ ΤΩΝ BFRs 

 

Η τοξικολογία των PBDE, των PBB και της TBBPA έχει ερευνηθεί και 

υπάρχουν εκτενείς αναφορές, οι οποίες βρίσκονται σε σχετικές εκθέσεις του 

WHO/IPCS. Για τους PBDEs υπάρχουν αναφορές σε μελετητές όπως οι Darnerud et 

al. (1998b, 2001). 

 

2.13.1. Ενσωμάτωση, κατανομή, μεταβολισμός, απέκκριση 

 

           2.13.1.1.Θηλαστικά  

 

                       2.13.1.1.1 PBDEs με μικρό αριθμό ατόμων βρωμίου 

 

Η κατανομή των ιχνηθετημένων (14C-labelled) BDE 47, BDE 85 και BDE 99 

έχει μελετηθεί στα ποντίκια χρησιμοποιώντας ανιχνευτή ραδιενέργειας αλλά και στο 

γάλα κατά τη διάρκεια περιόδων των νεογνών χρησιμοποιώντας σπινθηροβόλημα για 

την εκτίμηση των BDE 85 και BDE 99 (Darnerud and Risberg, 1998). Τα 
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αποτελέσματα έδειξαν ότι η ενσωμάτωση από τη γαστρεντερική περιοχή ήταν 

αποτελεσματική. Τα όργανα και οι ιστοί με την υψηλότερη συγκέντρωση 

ραδιενέργειας ήταν οι αποθήκες λίπους, το συκώτι, τα επινεφρίδια και οι ωοθήκες, οι 

πνεύμονες και ο εγκέφαλος. Μελέτες που αναφέρονταν στην εγκυμοσύνη ποντικών 

έδειξαν μικρή εμβρυακή ενσωμάτωση αυτών των ενώσεων. 

Η μεταφορά του παραγώγου του penta-BDE από το μητρικό γάλα ήταν 

ουσιαστική και το 30-40% της παρεχόμενης δόσης βρέθηκε στα νεογνά που θήλαζαν, 

μετά από 4 ημέρες. Την ίδια στιγμή, τα επίπεδα του penta-BDE στο πλάσμα των 

νεογνών ήταν παραπάνω από 2 φορές μεγαλύτερα από αυτά της μητέρας τους. Η 

συγκέντρωση στους ιστούς και το γάλα ήταν περίπου στα ίδια επίπεδα όπως έχει 

παρατηρηθεί και για τα παράγωγα των PCBs με παρόμοιο βαθμό αλογόνωσης, όταν 

χρησιμοποιήθηκε ίσος αριθμός mol από τη παρεχόμενη δόση. 

Η ενσωμάτωση, η κατανομή, ο μεταβολισμός και η απέκκριση του BDE 47 

έχει μελετηθεί σε αρουραίους και σε ποντίκια με στοματική χορήγηση του 

ιχνηθετημένου BDE 47 (Klasson Wehler et al, 1996; Orn, 1997; Orn and Klasson-

Wehler, 1998). Στους αρουραίους το 14% εκκρίθηκε με τα περιττώματα και λιγότερο 

από 0,5% από τα ούρα κατά τη διάρκεια 5 ημερών. Από το ποσό που εκκρίθηκε, το 

79% ήταν η αρχική ένωση και το 21% ανταποκρινόταν σε μεταβολίτες. Οι 

εκτιθέμενοι αρουραίοι διατήρησαν το 86% της παρεχόμενης δόσης μετά από 5 

ημέρες και η υψηλότερη συγκέντρωση βρέθηκε στους λιπώδεις ιστούς, όπου το 14C 

ανταποκρινόταν στο αρχικό BDE 47. Όλοι οι ιστοί που αναλύθηκαν περιείχαν το 

αρχικό BDE 47. Το συκώτι περιείχε μικρή συγκέντρωση πέντε υδροξυλιωμένων 

μεταβολιτών. Δύο από αυτούς τους μεταβολίτες βρέθηκαν στο πλάσμα (Orn and 

Klasson-Wehler, 1998). 

Στα ποντίκια το 20% της δόσης εκκρίθηκε στα περιττώματα και το 33% με τα 

ούρα. Από το ποσό που εκκρίθηκε, 15% ήταν η αρχική ένωση και το 85% 

αντιστοιχούσε σε μεταβολίτες. Στα εκτιθέμενα ποντίκια το 47% της παρεχόμενης 

δόσης διατηρήθηκε μετά από 5 ημέρες και παρόμοιες συγκεντρώσεις βρέθηκαν σε 

λιπώδεις ιστούς και συκώτι. Μικρές συγκεντρώσεις πέντε υδροξυλιωμένων 

μεταβολιτών παρατηρήθηκαν στο συκώτι. Τρεις από αυτούς βρέθηκαν στο πλάσμα 

(Orn and Klasson-Wehler, 1998). Το συμπέρασμα που προκύπτει είναι ότι το BDE-47 

απορροφάται καλά από αρουραίους και ποντίκια αλλά ο ρυθμός μεταβολισμού και 

απέκκρισης ποικίλει αξιοσημείωτα. 
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Η διάταξη στους ιστούς, ο μεταβολισμός και η απέκκριση του BDE 99 έχει 

μελετηθεί σε σωληνωμένη και μη σωληνωμένη χολή αρσενικών αρουραίων με 

στοματική δόση του ιχνηθετημένου BDE 99 (Hakk et al, 1999; Larsen et al, 1999). Η 

απέκκριση με τα περιττώματα ήταν ο κυριότερος τρόπος εξάλειψης της ένωσης και 

στις δύο ομάδες (43% της παρεχόμενης δόσης στους μη σωληνωμένους και 86% 

στους σωληνωμένους αρουραίους μετά από 72 h). Από το ποσό απέκκρισης πάνω 

από 90% ήταν η αρχική ένωση BDE 99. Η συνολική απέκκριση των μεταβολιτών και 

στις δύο ομάδες των αρουραίων ήταν μικρότερη από 1% της παρεχόμενης δόσης 

στην ουρία και 3,7% στη χολή.  

Στους μη σωληνωμένους αρουραίους, το 6,3% του ιχνηθετημένου BDE 99 

στην ουρία ήταν δεσμευμένο σε μια πρωτεΐνη. Στους σωληνωμένους αρουραίους, το 

28-47% του BDE 99 στη χολή ήταν δεσμευμένο σε μια απροσδιόριστη πρωτεΐνη. 

Στους μη σωληνωμένους αρουραίους, το 39% της παρεχόμενης δόσης διατηρήθηκε 

και η υψηλότερη συγκέντρωση βρέθηκε στους λιπώδεις ιστούς, το δέρμα και στα 

επινεφρίδια. Ομοιοπολική δέσμευση του 14C παρατηρήθηκε στα περιττώματα 

δείχνοντας το σχηματισμό ενδιάμεσων δραστικών μεταβολιτών.  

 

    2.13.1.1.2. DecaBDE  

 

Η ενσωμάτωση του 14C- DeBDE από αρουραίους με στοματική δόση είναι 

μικρή και μεταξύ 90% και 99% της δόσης εξαλείφτηκε στα περιττώματα και στα 

έντερα. Σε μια μελέτη διάρκειας δύο χρόνων χορηγήθηκε DeBDE μέσω της τροφής 

σε αρουραίους. Στη μελέτη αυτή επιβεβαιώθηκε η μικρή συσσωμάτωση του 

DecaBDE αλλά μια μικρή ποσότητα που έφτασε στους λιπώδεις ιστούς, μετρούμενη 

σαν συνολικό περιεχόμενο βρωμίου, παρέμεινε ανεπηρέαστη για 90 ημέρες 

ανάκτησης. Όταν το 14C- DeBDE χορηγείται με ενδοφλέβια ένεση, το 74% της δόσης 

βρέθηκε στα περιττώματα και στα έντερα μετά από 72 h. Από το υλικό που 

απεκκρίθηκε το 63% ήταν μεταβολίτες και το 37% ήταν η αρχική ένωση (El Dareer 

et al, 1987).  

Μεγαλύτεροι χρόνοι ημίσειας ζωής έχουν βρεθεί στους ανθρώπους. Σε 

εκτιθέμενους λόγω της εργασίας τους ανθρώπους τα BDE 183 και BDE 209 

ανιχνεύτηκαν στον ορό αίματος και οι υπολογιζόμενοι χρόνοι ημίσειας ζωής ήταν 86 

ημέρες για το BDE 183 και 6,8 ημέρες για το BDE 209 (Hagmar et al, 2000b). 
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  2.13.1.1.3. TBBPA 

 

Η TBBPA που χορηγήθηκε σε αρουραίους μέσω της τροφής εξαλείφθηκε 

μέσω περιττωμάτων (95%) και ούρων (1%) μέσα σε 3 ημέρες (WHO/IPCS, 1995). Το 

ραδιενεργό TBBPA χορηγήθηκε σε αρουραίους με και χωρίς εισαγωγή σωληνίσκου 

στη χολή (Larsen et al, 1998). Η χολή, η ουρία και τα κόπρανα συλλέχτηκαν κάθε 

24h για 3 ημέρες, μετά από τις οποίες οι αρουραίοι σκοτώνονταν και τα όργανα και οι 

ιστού ελέγχονταν με δειγματοληψία. Στη χολή βρέθηκαν 3 ζευγάρια μεταβολιτών που 

αντιπροσωπεύουν το 34%, 45% και 21% της ραδιενέργειας που εκκρίνεται στη χολή 

κατά τη διάρκεια των πρώτων 24h αντίστοιχα. 

Στους σωληνωμένους αρουραίους το 71% της δόσης εκκρίθηκε στη χολή 

μέσα σε 72 h. Στους μη σωληνωμένους αρουραίους το 95% του ραδιενεργού ( 
14C-

labeled) TBBPA εκκρίθηκε στα περιττώματα σαν TBBPA. Παρόλα αυτά υπήρξε 

καθυστέρηση στην απέκκριση περιττωμάτων. Αυτό είναι το αποτέλεσμα του 

εντεροηπατικού κύκλου της TBBPA όπου οι χολικοί μεταβολίτες αποσυνενώνονται 

και επαναπορροφούνται από τα μικρότερα έντερα, ξανασυνενώνονται και 

ξαναπεκκρίνονται στη χολή. Περίπου το 2% της δόσης παραμένει στους μη 

σωληνωμένους αρουραίους μετά από 72 h και τα υψηλότερα επίπεδα βρέθηκαν στο 

μεγάλο έντερο (1%), στο μικρό έντερο (0,6%) στους πνεύμονες (0,2%) και στο 

πτώμα (0,2%).    

Η ενσωμάτωση και η κατανομή του ιχνηθετημένου TBBPA σε εγκύους 

αρουραίους μετά από στοματική δόση σε έκθεση 10-16 ημερών κυοφορίας έχει 

μελετηθεί (Meerts et al, 1999). Το μεγαλύτερο μερίδιο της ραδιενέργειας εκκρίθηκε 

στα περιττώματα (79,8%). Μόνο το 0,83% του συνόλου της παρεχόμενης δόσης 

βρέθηκε στους ιστούς της μητέρας και 0,34% στο έμβρυο.  

Σε εκτιθέμενους λόγω εργασίας ανθρώπους, η TBBPA έχει προσδιοριστεί να 

έχει χρόνο ημίσειας ζωής στον ορό του αίματος 2,2 ημέρες (Hagmar et al, 2000b).         

       

2.13.1.1.4. HBCD 

 

Αρουραίοι στους οποίους χορηγήθηκε στοματική δόση από το ιχνηθετημένο 

HBCD, απορρόφησαν ταχέως την ένωση (Yu and Atallah, 1980). Το HBCD 

κατανεμήθηκε σε ολόκληρο το σώμα με υψηλότερη συγκέντρωση στους λιπώδεις 
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ιστούς και ακολούθως σε συκώτι, νεφρούς, πνεύμονες και γεννητικά όργανα. Ο 

χρόνος ημίσειας ζωής ήταν 2 h. Το HBCD μεταβολίστηκε ταχέως και το 72% 

εξαλείφτηκε μέσω περιττωμάτων και το 16% μέσω ουρίας μέσα σε 72 h. Βρέθηκαν 4 

μεταβολίτες αλλά δεν έχουν δοθεί λεπτομέρειες για τη δομή τους. 

Οι αρουραίοι που τρέφονταν καθημερινά με HBCD για 5 ημέρες δεν έδειξαν 

ουρική απέκκριση της ένωσης (Ryuich, 1983). Η μέση ημερήσια απέκκριση μέσω 

περιττωμάτων ήταν 29-37% της παρεχόμενης δόσης. Το HBCD βρέθηκε να 

συσσωρεύεται στους λιπώδεις ιστούς.   

 

                  2.13.1.2.Ψάρια και όστρακα 

 

                      2.13.1.2.1. PBDE με μικρό αριθμό ατόμων βρωμίου 

 

Η μελέτη της ενσωμάτωσης, συσσώρευσης και απέκκρισης των BDE 47, 99 

και 153 και αρκετών τρι- έως έξι-CB παραγώγων στο νερό από το μύδι έδειξε ότι οι 

ρυθμοί ενσωμάτωσης ήταν 10 φορές υψηλότεροι για τα BDE 47 και BDE 99 σε 

σχέση με το BDE 153 και τα παράγωγα των PCBs (Gustafsson et al, 1999). Αρκετά 

παράγωγα των PCB περιλαμβάνονταν για σύγκριση (τρι- έως εξι-CBs). Οι ρυθμοί 

κάθαρσης ήταν παρόμοιοι για τις τρεις ενώσεις των PBDEs δείχνοντας ότι δεν 

εξαρτώνται από την υδροφοβία αλλά στην περίπτωση των PCBs συσχετίζονται με 

την υδροφοβία.  

Η ενσωμάτωση των TeBDE, PeBDE και HxBDE μελετήθηκε στο ψάρι pike 

που τρεφόταν με πέστροφα, στην οποία είχε γίνει ένεση με ένα μίγμα που περιείχαν 

BDE 47, 99 και 153 όπως και επιλεγμένα παράγωγα PCB και PCN (Burreau et al, 

1997). Οι αποδόσεις ενσωμάτωσης των τριών PBDEs ήταν υψηλές, με το BDE 47 να 

έχει την υψηλότερη απόδοση (πάνω από 90%). Οι αποδόσεις των BDE 99 και BDE 

153 ήταν 62% και 40% αντίστοιχα. Η απόδοση ενσωμάτωσης του BDE 47 ήταν 

υψηλότερη από τα τρι- έως έξ-CBs και τα έξι έως εννιά-CNs. Οι αποδόσεις 

ενσωμάτωσης ήταν μεγαλύτερες από ότι αναμενόταν όσον αφορά το μέγεθος και τη 

λιποφιλία των ενώσεων. 

Σε μια μελέτη κατανομής, αρκετά ψάρια λύκος (pike) τρέφονταν με 

πέστροφες, στις οποίες είχε γίνει ένεση με 5 μCi του BDE 47. Τα ψάρια στη συνέχεια 

σκοτώθηκαν μετά από 9, 18, 36 και 65 ημέρες και ολόκληρο το σώμα τους πέρασε 

από το καταγραφικό ραδιενέργειας. Τα αποτελέσματα έδειξαν συσσώρευση του 
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ιχνηθετημένου TeBDE σε συκώτι, κύστες, νεφρά, εγκέφαλο, μάτια και λιπώδεις 

ιστούς και κατά μήκος της σπονδυλικής στήλης (Burreau and Broman, 1998; Burreau 

et al, 2000a).    

 

              2.13.1.2.2. DecaBDE 

 

Η κυριότερη διαφωνία που προέρχεται από τους παραγωγούς των 

επιβραδυντικών φλόγας για τη χρήση του DecaBDE είναι ότι το μοριακό του βάρος 

είναι τόσο μεγάλο που δεν είναι βιοδιαθέσιμο και δεν συσσωρεύεται στους 

ζωντανούς οργανισμούς. Για να προσδιοριστεί αν ισχύει αυτή η υπόθεση, μελετήθηκε 

η ενσωμάτωση του DecaBDE μέσω του διαιτολογίου στην πέστροφα με εκτροφή 10 

mg DecaBDE/kg/day για 0, 16, 49 και 120 ημέρες (Kierkegaard et al, 1999a). Μια 

ομάδα εκτέθηκε σε καθαρό φαγητό για 71 ημέρες μετά από 49 ημέρες έκθεσης για τη 

μελέτη της εξάλειψης.  

Οι συγκεντρώσεις του DecaBDE στους μυς κυμάνθηκε από <0,6 ng/g νωπού 

βάρους για 0 ημέρες έκθεσης μέχρι 38 (±14) ng/g μετά από 120 ημέρες έκθεσης. Οι 

συγκεντρώσεις για το συκώτι κυμάνθηκαν μεταξύ <5 και 870 (±219) ng/g νωπού 

βάρους. Η συγκέντρωση αυξήθηκε με τη διάρκεια της έκθεσης εξαιτίας ενός αριθμού 

βρωμιωμένων ενώσεων που χαρακτηρίστηκαν ως έξι- μέχρι εννιά-BDEs.  

Μετά από 71 ημέρες, τα επίπεδα του DecaBDE μειώθηκαν αλλά τα επίπεδα 

κάποιων μικρών βρωμιωμένων παραγώγων παρέμειναν ανεπηρέαστα κατά τη 

διάρκεια αυτής της περιόδου. Αυτό δείχνει ότι το DecaBDE μεταβολίζεται μέσω της 

αναγωγικής διαδικασίας αποβρωμίωσης σε μικρότερους διφαινυλικούς αιθέρες ή/και 

ότι αυτοί οι μικρού ΜΒ βρωμιωμένοι PBDEs που είναι παρόντες σε τεχνικά προϊόντα 

απορροφώνται επιλεκτικά. 

Η ενσωμάτωση που υπολογίστηκε για το DecaBDE ήταν 0,02-0,13% 

βασιζόμενη στη συγκέντρωση του DecaBDE στους μυς και ένας υπολογισμός των 

μεταβολιτών που σχηματίστηκαν συγκρίθηκε με τη συνολική παρεχόμενη δόση. Οι 

ενδείξεις στο συκώτι και τα επίπεδα πλάσματος αυξήθηκαν στο εκτιθέμενο για 120 

ημέρες ψάρι και στην ομάδα που εκτέθηκε στο καθαρό νερό. Ο αριθμός των 

λεμφοκυττάρων ήταν σημαντικά μικρότερος μετά από 120 ημέρες έκθεσης σε σχέση 

με την ομάδα ελέγχου.        
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        2.13.1.2.3. TBBPA 

 

Η TBBPA απορροφάται ταχέως από το νερό μέσω των βραγχίων των ψαριών. 

Όταν τα ψάρια τοποθετηθούν σε καθαρό νερό η ένωση εξαλείφεται ταχέως 

(WHO/ICPS, 1995). 

 

       2.13.1.2.4. HBCD 

 

Οι λίγες διαθέσιμες μελέτες έχουν δείξει ότι το HBCD έχει μεγάλο δυναμικό 

βιοσωσσώρευσης. Σε μελέτη που έγινε στον ποταμό Viskan, το HBCD βρέθηκε στο 

ίζημα και σε ένα είδος ψαριού (pike) (Sellstrom et al, 1998b), δείχνοντας ότι είναι 

βιοδιαθέσιμο. Είναι πιθανόν ότι τα επίπεδα του HBCD που βρέθηκαν στο ψάρι να 

οφείλονται στο συνδυασμό της ενσωμάτωσης μέσω των βραγχίων και μέσω της 

τροφής. Στο εκτιθέμενο σε HBCD στο νερό ψαράκι minnow για 32 ημέρες (Veith, 

1979), ο παράγοντας βιοσυγκέντρωσης μετά από 2, 4, 8, 16, 24 και 32 ημέρες 

έκθεσης υπολογίστηκε 18.100 (log BCF 4,26).        
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3. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΕΣ 
 

3.1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

Για να εκτιμήσουμε τη συνολική κατανομή, κίνηση και τύχη των BFRs στο 

περιβάλλον, απαιτούνται αναλυτικές μέθοδοι που να είναι ευαίσθητες, αναλυτικές και 

απαλλαγμένες από παρεμβολές. Έχουν αναφερθεί αρκετές μέθοδοι ανάλυσης και 

προσδιορισμού των BFRs από δείγματα που προέρχονται από το περιβάλλον (νερά, 

ιζήματα, απόβλητα, οργανισμούς) και από τους ανθρώπους (αίμα, μητρικό γάλα, 

ιστούς). 

Οι μέθοδοι που είναι διαθέσιμες διαφέρουν στην ικανότητα να παρέχουν 

ακριβή και επαναλήψιμα αποτελέσματα. Η πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη τεχνική για 

την ανάλυση των δειγμάτων των BFRs είναι η αέρια χρωματογραφία (GC) 

συνδυαζόμενη με φασματομετρία μάζας (MS), υψηλής (HRMS) και χαμηλής 

διαχωριστικής ικανότητας (LRMS). Οι τεχνικές LRMS βασίζονται συχνά στον 

αρνητικό χημικό ιονισμό, ο οποίος προσφέρει υψηλή ευαισθησία σε σχέση με το 

ιονισμό ηλεκτρονίων. Με τις τεχνικές HRMS παρέχεται η καλύτερη εκλεκτικότητα 

και τα καλύτερα όρια ανίχνευσης.      

 

3.2. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  

 

Γενικά, οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για τον προσδιορισμό των BFRs 

από διαφορετικής προέλευσης δείγματα είναι πολύ ευαίσθητες και ικανές να 

ανιχνεύσουν πολύ μικρές ποσότητες αυτών των ενώσεων. Παρόλα αυτά, επειδή τα 

BFRs είναι παρόντα στο περιβάλλον (de Wit, 2002) μπορεί να συμβεί επιμόλυνση 

κατά τη διάρκεια της επεξεργασίας του δείγματος. 

Η προετοιμασία του δείγματος παίζει σημαντικό ρόλο στην ανάλυση των 

BFRs σε περιβαλλοντικά δείγματα εξαιτίας των πολύπλοκων  δειγμάτων και των 

πολύ μικρών ποσοτήτων των αναλυτών που περιέχουν. Τα BFRs  εκχυλίζονται από 

το δείγμα και στη συνέχεια το εκχύλισμα καθαρίζεται, κλασματοποιείται και 

συμπυκνώνεται πριν την τελική ανάλυση. Ο καθαρισμός και η κλασματοποίηση είναι 

απαραίτητα στάδια μετά την εκχύλιση γιατί πολλές μέθοδοι εκχύλισης έχουν 

ανεπαρκή εκλεκτικότητα και η διαχωριστική δύναμη της αναλυτικής τεχνικής δεν 
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είναι αρκετή. Το εκχύλισμα περιέχει πολλές ενώσεις που είναι παρόμοιες με τα BFRs, 

οι οποίες μπορεί να βρίσκονται σε μεγαλύτερες ποσότητες από τις βρωμιωμένες 

ενώσεις. Η διαδικασία της κλασματοποίησης είναι παρόμοια για διάφορους τύπους 

εκχύλισης.  

Η ξήρανση των στερεών δειγμάτων (έδαφος, ίζημα, ιλύς) με εξάτμιση του 

νερού είναι το πρωταρχικό στάδιο. Τα ξηρά δείγματα είναι πιο ομογενοποιημένα 

επιτρέποντας έτσι τον ακριβή προσδιορισμό με παράλληλη ανάλυση και άλλων 

στοιχείων (π.χ οργανικού άνθρακα). Επίσης, η αποθήκευση και η μεταφορά των 

δειγμάτων μπορεί να γίνει πιο εύκολα. Με την απουσία του νερού από τα δείγματα 

αποφεύγεται η επίπονη εκχύλιση με διαχωριστική χοάνη και το δείγμα γίνεται πιο 

προσιτό σε οργανικούς διαλύτες.  

Πέρα από την ξήρανση των δειγμάτων μέσω εξάτμισης, μπορούν να 

εφαρμοστούν και άλλες μέθοδοι για την δέσμευση του νερού όπως η προσθήκη 

άνυδρου Na2SO4. Η προσθήκη της κατάλληλης ποσότητας ξηραντικού αλατιού είναι 

σημαντικός παράγοντας για μια ολοκληρωμένη εκχύλιση. Ένας άλλος τρόπος 

ξήρανσης είναι η προσθήκη στο δείγμα υλικών που απορροφούν το νερό, όπως 

οξειδίου του πυριτίου, οξειδίου του αργιλίου, αλλά σε αυτήν την περίπτωση το νερό 

δεν δεσμεύεται αμετάκλητα και μπορεί να απελευθερωθεί μόνο όταν 

χρησιμοποιούνται πολικοί διαλύτες για την εκχύλιση. Η χρήση ενός μείγματος με 

λιγότερο πολικούς διαλύτες, όπως εξάνιο και διχλωρομεθάνιο, μπορεί να βοηθήσει 

ώστε να αποφευχθούν τέτοια προβλήματα. Για την ξήρανση των δειγμάτων μπορεί 

επίσης να εφαρμοστεί η ξήρανση στον πάγο γνωστή ως μέθοδος της λιοφιλίωσης. 

 Κατά τη διάρκεια εξάτμισης του νερού από δείγματα εδάφους και ιζήματος 

σε θερμοκρασία δωματίου ή σε φούρνο (θερμοκρασία ‹ 40° C), μπορεί να συμβεί 

απώλεια αλλά και πρόσληψη των ενώσεων από τον αέρα (de Boer et al, 2001). 

Επιπλέον, δεν μπορεί να αποκλειστεί η επιμόλυνση. Η τεκμηρίωση θα πρέπει να 

επιβεβαιώσει ότι η εξάτμιση των ενώσεων και η επιμόλυνση έχουν ελαχιστοποιηθεί.  

 

3.3. ΕΚΧΥΛΙΣΗ            

       

Η διαδικασία της εκχύλισης εξαρτάται από το δείγμα. Διαφορετικές μέθοδοι 

χρησιμοποιούνται για τα στερεά και για τα υγρά δείγματα. Το δείγμα συνήθως 

κυμαίνεται μεταξύ 0,5 – 50 gr.  
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Οι περισσότερες μέθοδοι εκχύλισης συνήθως απαιτούν μεγάλες ποσότητες 

δειγμάτων, είναι χρονοβόρες και χρησιμοποιούν επικίνδυνους και ακριβούς διαλύτες. 

Πρόσφατα, έχουν προταθεί η εκχύλιση υπερκρίσιμου ρευστού (super-critical fluid 

extraction) και η εκχύλιση με πιεζόμενο θερμό νερό (pressurized hot water extraction) 

σαν πιο γρήγορες και αποδοτικές τεχνικές εκχύλισης. Στο παράρτημα (table 1, 2, 3) 

φαίνονται οι τεχνικές ανάλυσης αβιοτικών, βιοτικών και ανθρώπινων δειγμάτων, 

αντίστοιχα.      

 

3.3.1. ΣΤΕΡΕΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ 

  

Οι παρακάτω μέθοδοι εφαρμόζονται σε ένα μεγάλο εύρος στερεών δειγμάτων 

όπως είναι το έδαφος, τα ιζήματα, η λάσπη που προέρχεται από τις μονάδες 

επεξεργασίας αποβλήτων αλλά και για βιοτικά δείγματα (ιστοί, αυγά) αφού 

προηγουμένως το δείγμα ξηραίνεται και ομοιογενοποιείται με Na2SO4 ή με ξήρανση 

στον πάγο. 

Κατά τη διάρκεια της εκχύλισης, τα οργανικά συστατικά απομονώνονται από 

το δείγμα και μεταφέρονται σε ένα οργανικό διαλύτη. Η ποσότητα που εκχυλίζεται 

εξαρτάται από πολλούς παράγοντες όπως από τη διαλυτότητα της ένωσης στο μίγμα 

της εκχύλισης, από τη προσιτότητα (accessibility) του διαλύτη της εκχύλισης στο 

δείγμα και από το χρόνο εκχύλισης. Η διαλυτότητα της ένωσης προσδιορίζει την 

ισορροπία που μπορεί να φτάσει σε κάποιο στάδιο της εκχύλισης, ενώ η προσιτότητα 

και ο χρόνος εκχύλισης σχετίζονται περισσότερο με την κινητική της εκχύλισης. 

Σε ένα μη πολικό οργανικό διαλύτη, όπως το εξάνιο, μπορεί να έχουν υψηλή 

διαλυτότητα τα περισσότερα BFRs αλλά ο διαλύτης αυτός δεν έχει πρόσβαση στο 

εσωτερικό μέρος των βιοτικών ιστών ή στο οργανικό υλικό των ιζημάτων και της 

ιλύς. Σε υγρά δείγματα (ιζήματα, λάσπη, έδαφος) τα λιπόφιλα συστατικά μπορεί να 

εκροφηθούν (desorb) από το δείγμα στο νερό πριν μεταφερθούν στο εξάνιο. Αυτή η 

διαδικασία είναι πολύ αργή (10-30 ημέρες, ιδιαίτερα για παλιά δείγματα) και έτσι η 

ικανότητα εκχύλισης χρησιμοποιώντας μόνο εξάνιο μπορεί να γίνει πολύ αργή 

(Gevao et al, 2001).  
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3.3.1.1.ΥΓΡΗ-ΣΤΕΡΕΗ ΕΚΧΥΛΙΣΗ 

 

Η υγρή-στερεή εκχύλιση (Liquid-solid extraction) με Soxhlet συσκευή, είναι 

μια ευρέως χρησιμοποιούμενη τεχνική και παρά τα πλεονεκτήματα τεχνικών όπως 

super-critical fluid extraction, accelerated solvent extraction, microwave-assisted 

extraction, παραμένει ακόμα δημοφιλής εξαιτίας της ανθεκτικότητας της και του 

χαμηλού κόστους (Tables 1-3, Covaci et al., 2003, παράρτημα). Οι συνήθεις διαλύτες 

που χρησιμοποιούνται για την εκχύλιση των BFRs από έδαφος, ίζημα, ιλύ είναι 

εξάνιο, τολουόλιο, μίγμα εξανίου/ακετόνης και διχλωρομεθάνιο. Συνδυασμός μη 

πολικών με πολικούς διαλύτες χρησιμοποιούνται συχνά εξαιτίας της 

αποτελεσματικότητας της εκχύλισης, ιδιαίτερα σε δείγματα από βιολογικά υλικά (de 

Boer et al, 2001). Το μείγμα εξανίου/ακετόνης σε διάφορες αναλογίες (1:1 ή 3:1) έχει 

βρεθεί ότι επιφέρει τις καλύτερες ανακτήσεις από την εκχύλιση των BFRs (de Boer et 

al, 2001).  

Ο χρόνος εκχύλισης ποικίλει από 6 – 24 ώρες ανάλογα με τη διαδικασία 

εκχύλισης και το εισερχόμενο δείγμα. Δύο τύποι συσκευών Soxhlet είναι διαθέσιμες: 

η κανονική και η θερμή Soxhlet όπου ο διαλύτης διυλίζεται σε συσκευή εκχύλισης 

που θερμαίνεται κάτω από το σημείο βρασμού του διαλύτη. Μ’ αυτό τον τρόπο το 

δείγμα είναι σε μόνιμη επαφή με το ζεστό αλλά όχι βρασμένο διαλύτη και έτσι 

επιταχύνεται η αποβολή των εκροφηθέντων και τελικά η διαδικασία της εκχύλισης. Η 

χρήση της θερμής εκχύλισης οδηγεί σε μείωση του χρόνου εκχύλισης μαζί με 

αξιοσημείωτη απόδοση εκχύλισης (Covaci et al, 2002a). 

Δείγματα με υγρά ιζήματα μπορούν επίσης να εκχυλιστούν με Soxhlet 

εκχύλιση δύο σταδίων (Nylund et al, 1992). Αρχικά, είναι απαραίτητη η προσθήκη 

ενός διαλύτη που να αναμιγνύεται στο νερό όπως η μεθανόλη ή η ακετόνη. Στη 

συνέχεια το δείγμα εκχυλίζεται με μίγμα εξανίου/ακετόνης, μετά την οποία τα 

εκχυλίσματα συνδυάζονται (Nylund et al, 1992). 

Για την ένωση BDE-209, που είναι ευαίσθητη στη UV ακτινοβολία, θα πρέπει 

να παρθούν ιδιαίτερες προφυλάξεις. Η εισερχόμενη στο εργαστήριο ηλιακή 

ακτινοβολία όπως και η πιθανή UV ακτινοβολία από σωλήνες φθορισμού θα πρέπει 

να εμποδιστούν. Αυτό γίνεται τοποθετώντας UV φίλτρα στα παράθυρα του 

εργαστηρίου και στα φώτα φθορισμού.  

Το BDE-209 μπορεί εύκολα να απορροφηθεί σε μικρά σωματίδια σκόνης του 

εργαστηρίου. Γι’ αυτό πρέπει να εγκατασταθεί ένας ιονιστής ο οποίος θα προσελκύει 
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τα μικρά σωματίδια σκόνης και θα διατηρεί όσον το δυνατόν την ατμόσφαιρα του 

εργαστηρίου καθαρή (QUASIMEME, 2002). Επίσης όλα τα ανοιχτά γυαλικά θα 

πρέπει να καλύπτονται με αλουμινόχαρτο ώστε να εμποδίζεται η είσοδος σωματιδίων 

σκόνης στα διαλύματα ή στα δείγματα. 

 Όταν χρησιμοποιείται η Soxhlet εκχύλιση, οι ψυκτήρες θα πρέπει να 

ξεπλένονται με τολουόλιο πριν και μετά την εκχύλιση, αφού ίχνη του BDE-209 από 

προηγούμενη εκχύλιση μπορεί να είναι παρόντα. Διαφορετικά μπορεί να 

επιτυγχανθούν εσφαλμένα αποτελέσματα, αφού τα τυφλά δείγματα (blanks) δεν 

διορθώνουν πάντα το πρόβλημα γιατί ο βαθμός μόλυνσης των διάφορων ψυκτήρων 

μπορεί να είναι διαφορετικός (QUASIMEME, 2002). 

Η εκχύλιση των BFRs με οργανικό διαλύτη από χρωματογραφική στήλη 

πληρωμένη με ομογενοποιημένο υλικό έχει χρησιμοποιηθεί για ψάρια και ιστούς 

θαλάσσιων θηλαστικών (Haglund et al, 1997; Alaee et al, 2001a; Hale et al, 2001; 

Manchaester-Neesvig et al. 2001; Iconomou et al, 2002a,b; Luross et al, 2002) και για 

λιπώδεις ιστούς ανθρώπων (Meneses et al, 1999). Παρά το γεγονός ότι η μέθοδος 

είναι απλή, χρησιμοποιούνται μεγάλες ποσότητες οργανικού διαλύτη που θα πρέπει 

στη συνέχεια να εξατμιστούν και να απομακρυνθούν. 

 

3.3.1.2. ΥΠΕΡΗΧΟΙ  

 

Οι υπέρηχοι (ultra-sonication) χρησιμοποιούνται σε ένα μικρό αριθμό 

εργαστηρίων για την εκχύλιση των PBDE από αφρούς πολυουρεθάνης που 

χρησιμοποιούνται για τα αέρια δείγματα (Sjodin et al, 2001a) ή από υψηλής αντοχής 

πολυστυρόλια (Hamm et al, 2001). Παρόλα αυτά, η τεχνική δεν έχει βρει μεγάλη 

εφαρμογή για τα BFRs. Οι ανακτήσεις που επιτυγχάνονται είναι πολύ μικρότερες από 

αυτές που επιτυγχάνονται με την εκχύλιση Soxhlet. Η μέθοδος είναι κοπιαστική 

εξαιτίας πολλών διαδοχικών εκχυλίσεων που χρειάζονται και επειδή ο χρόνος επαφής 

(πάνω από 24h) θα πρέπει να είναι αρκετά υψηλός.   

 

3.3.1.3. ΕΠΙΤΑΧΥΝΟΜΕΝΗ ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΚΑΙ ΒΟΗΘΟΥΜΕΝΗ ΑΠΟ 

             ΜΙΚΡΟΚΥΜΑΤΑ ΕΚΧΥΛΙΣΗ  

 

Οι νέες τεχνικές εκχύλισης όπως η επιταχυνόμενη εκχύλιση (Accelerated 

Solvent Extraction, ASE) και η εκχύλιση βοηθούμενη από μικροκύματα 
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(Microwave-Assisted Extraction, MAE) εφαρμόζονται σήμερα σε πλήθος 

εργαστηρίων. Παρόλο το υψηλό κόστος, σε σχέση με την Soxhlet εκχύλιση, οι 

τεχνικές αυτές έχουν το πλεονέκτημα της μικρής κατανάλωσης διαλύτη, ο οποίος 

κάνει το μακροπρόθεσμο κόστος χαμηλό και τη διαδικασία αυτή περιβαλλοντικά 

φιλική. Επίσης επιτυγχάνουν μικρούς χρόνους εκχύλισης και είναι 

αυτοματοποιημένες (Bjorklund et al, 2000a).  

Οι τεχνικές αυτές έχουν χρησιμοποιηθεί για εκχύλιση ανθρωπογενών και 

φυσικών βρωμιωμένων ενώσεων από θαλάσσια θηλαστικά (Herzke et al, 2001; 

Vetter, 2001, 2002; Vetter et al, 2001) και από μητρικό γάλα (Guillamon et al, 2002). 

Ωστόσο, ενώ οι ανακτήσεις για τους δι- έως επτά-BDEs και για τα δι- έως επτά-ΒΒs 

είναι μεγαλύτερες από 65%, έχουν επιτυγχανθεί πολύ μικρότερες ανακτήσεις (0 – 

40%) για τα BB-209, BDE-209 και HBCD από την τεχνική ASE πιθανώς εξαιτίας της 

υπερβολικής προσρόφησης στο σύστημα εκχύλισης ή στους σωλήνες (Kemmlein, 

2000). 

 

3.3.1.4. ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΥΠΕΡΚΡΙΣΙΜΟΥ ΡΕΥΣΤΟΥ  

              

Η τεχνική εκχύλισης υπερκρίσιμου ρευστού (Super-critical Fluid Extraction, 

SFE) με στερεής φάσης παγίδα έχει χρησιμοποιηθεί για την εκχύλιση των PBDE, των 

PBB, των PCBs και των χλωριωμένων βενζινών από δείγματα εδάφους 

χρησιμοποιώντας CO2 ως υπερκρίσιμο ρευστό (Hartonen et al, 1997). Πριν την 

εκχύλιση, το ίζημα αναμιγνύεται με σκόνη χαλκού και Na2SO4. Ο συνολικός χρόνος 

εκχύλισης είναι 60 λεπτά, η θερμοκρασία εκχύλισης 120 ˚C και η πίεση 374 bar. Η 

χρήση του CO2 με τροποποιητές (διαιθυλαμίνη, μεθανόλη και ακετόνη) δίνει 

καλύτερα αποτελέσματα εκχύλισης σε σύγκριση με τη χρήση μόνο του CO2 ή της 

Soxhlet εκχύλισης. Επιπλέον, το προϊόν της εκχύλισης είναι πιο καθαρό, 

παραλείποντας τη χρήση του πρόσθετου βήματος καθαρισμού. 

Σε άλλες εφαρμογές της SFE όπου εκχυλίζονται PBDEs από λιπώδεις ιστούς 

ανθρώπων (Lindstrom et al, 1996; Hardell et al, 1998) και από λίπος φάλαινας (van 

Bavel et al, 1999a,b), χρησιμοποιείται ως μέσο εκχύλισης το CO2. Παρόλα αυτά, 

τουλάχιστον σε ιζήματα, οι de Boer et al (2001) έχουν δείξει ότι παρά τις μεγάλες 

ανακτήσεις για το BDE 47, η διακύμανση (coefficient of variance) ήταν απαράδεκτα 

υψηλή, δείχνοντας ότι η SFE είναι λιγότερο αναπαραγωγίσιμη από την εκχύλιση 

Soxhlet.  
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3.3.1.5. ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΜΕ ΠΙΕΖΟΜΕΝΟ ΘΕΡΜΟ ΝΕΡΟ  

              

Η τεχνική εκχύλισης με πιεζόμενο θερμό νερό (Pressurized Hot Water Extraction, 

PHWE) έχει χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση αρκετών βρωμιωμένων ενώσεων από 

δείγματα ιζημάτων (Hyotlainen et al, 2001). Οι ενώσεις που εκχυλίζονται 

παγιδεύονται στη στερεής-φάσης παγίδα (Tenax TA), απ’ όπου εκλούονται με μίγμα 

πεντανίου/οξικού αιθυλεστέρα και στη συνέχεια η παγίδα ξηραίνεται στο άζωτο. Σε 

αυτήν την περίπτωση δεν είναι αναγκαίος ο πρόσθετος καθαρισμός πριν την ανάλυση 

στο GC/MS. 

 

3.3.2. ΥΓΡΑ ΔΕΙΓΜΑΤΑ 

 

3.3.2.1. ΥΓΡΗ-ΥΓΡΗ ΕΚΧΥΛΙΣΗ 

                              

Η υγρή-υγρή εκχύλιση (Liquid-Liquid Extraction, LLE) εφαρμόζεται σε 

δείγματα από ποτάμια και θαλασσινό νερό, χρησιμοποιώντας μίγμα εξανίου/ακετόνης 

(Luckey et al, 2001). Η LLE με εξάνιο/ακετόνη (Darnerud et al, 1998) 

χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό των PBDE από δείγματα μητρικού γάλακτος 

ενώ με εξάνιο (Ohta et al, 2002) χρησιμοποιείται μετά την σαπωνοποίηση του 

γάλακτος με αιθανολικό ΚΟΗ. Για την εκχύλιση των PBDE από μύδια, 

χρησιμοποιείται ένα μίγμα χλωροφορμίου/μεθανόλης/νερού (Booij et al, 2002). 

Παρόμοιες διαδικασίες περιλαμβανομένων της μετουσίωσης (denaturation) της 

πρωτεΐνης με HCL/iso-προπανόλη (Sjodin et al, 1999, 2001b; Hovander et al, 

2002a,b) και της εκχύλισης με εξάνιο/μεθυλικό tert-βουτυλικό αιθέρα έχουν 

χρησιμοποιηθεί για τον προσδιορισμό των ουδέτερων και φαινολικών βρωμιωμένων 

ενώσεων από ανθρώπινο ορό. 

Οι PBDEs έχουν εκχυλιστεί από μητρικό γάλα με μίγμα λιπόφιλης πηκτής και 

φορμικού οξέος (Meironyte et al, 1999). Το δείγμα του γάλακτος συσσωματώνεται 

στο gel με ανακάτεμα για 2,5h. Το μίγμα μεταφέρεται σε γυάλινη στήλη και μετά την 

απομάκρυνση των παρεμβολών με νερό/μεθανόλη και μίγμα 

μεθανόλης/διχλώρομεθανίου/εξανίου, οι ενώσεις που μας ενδιαφέρουν εκλούονται 

από το gel με ακετονιτρίλιο.   
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3.3.2.2. ΣΤΕΡΕΗΣ ΦΑΣΗΣ ΕΚΧΥΛΙΣΗ 

 

Η στερεής φάσης εκχύλιση (Solid-Phase Extraction, SPE) χρησιμοποιείται 

για τον προσδιορισμό των όξινων και ουδέτερων BFRs από ανθρώπινο πλάσμα 

(Thomsen et al, 2001b). Το πλάσμα αναμιγνύεται πρώτα με μίγμα φορμικού οξέος/so- 

προπανόλης στους υπέρηχους στη συνέχεια διαλύεται και μεταφέρεται σε μια στήλη 

SPE (πολυστυρολίου-διβινυλοβενζολίου). Μετά την πλύση  της στήλης με μίγμα 

νερού/ ισοπροπανόλης, τα λιπίδια αποσυνθέτονται αμέσως στη στήλη με την 

προσθήκη συμπυκνωμένου θειικού οξέος. Έπειτα από την επιπλέον πλύση με νερό, 

ρυθμιστικό διάλυμα οξικού άλατος και ένα μίγμα νερού/μεθανόλης, οι ενώσεις  

εκλούονται από το ξηρό catridge με διχλωρομεθάνιο/αιθανόλη.  

Για το μητρικό γάλα (Thomsen et al, 2002a) εφαρμόζεται μια παρόμοια 

μέθοδος αλλά σε αυτήν την περίπτωση χρησιμοποιείται μια στήλη SPE (OasisTM 

HLB) για να αυξήσει τις ανακτήσεις των φαινολικών BFRs. Επιπλέον, απαιτείται ένα 

πρόσθετο βήμα καθαρισμού εξαιτίας των υψηλών ποσοτήτων συνεκχυλισμένων 

λιπιδίων σε σχέση με την περίπτωση του ανθρώπινου πλάσματος. 

 

3.4. ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ ΚΑΙ ΚΛΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ  

 

Το ακατέργαστο εκχύλισμα απαιτεί καθαρισμό επειδή πολλές ενώσεις (π.χ 

χουμικά οξέα, λιπίδια) μπορούν να συνεκχυλιστούν με τις ενώσεις που μας 

ενδιαφέρουν. Το εκχύλισμα από δείγματα εδάφους, ιζημάτων και ιλύος μπορεί να 

περιέχει θείο, το οποίο πρέπει να απομακρυνθεί. Πολλές μέθοδοι χρησιμοποιούνται 

γι’ αυτό το σκοπό όπως η αντίδραση με τετραβουτυλικό αμμωνιακό θείο (Jensen et 

al, 1997) ή η επεξεργασία με Cu (Covaci et al, 2002b). Το εκχύλισμα από βιολογικά 

υλικά συνήθως περιέχει υψηλές συγκεντρώσεις λιπιδίων που απομακρύνονται με 

καταστρεπτικές (destructive) ή μη-καταστρεπτικές μεθόδους (nondestructive) πριν 

τον διαχωρισμό των BFRs με αέρια χρωματογραφία. Αφού η συγκέντρωση των BFRs 

συνήθως σχετίζεται με την ποσότητα των λιπιδίων, μετριέται το περιεχόμενο σε 

λιπίδια πριν τον καθαρισμό ή προσδιορίζεται χωριστά από τη συνολική ποσότητα των 

λιπιδίων (Bligh and Dyer, 1959; de Boer, 1988; Smedes, 1999). Σε δείγματα ορού ή 
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πλάσματος ο προσδιορισμός των λιπιδίων μπορεί να πραγματοποιηθεί σε χωριστά 

κλάσματα με ενζυμικά τεστ (Thomsen et al, 2001a,b).  

 

3.4.1. ΜΗ-ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΛΙΠΙΔΙΩΝ  

           

Πολλές τεχνικές όπως η χρωματογραφία διέλευσης πηκτής (gel permeation 

chromatography, GPC) και η χρωματογραφία προσρόφησης στήλης (column 

adsorption chromatography) χρησιμοποιούνται για την εξάλειψη των λιπιδίων και 

άλλων υψηλού ΜΒ ενώσεων, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν σοβαρές παρεμβολές 

κατά τη διάρκεια του διαχωρισμού των BFRs με GC ανάλυση. 

Η τεχνική GPC είναι ευρέως χρησιμοποιούμενη για το βασικό καθαρισμό 

βιολογικών δειγμάτων (Haglund et al, 1997; Asplund et al, 1999; Alaee et al, 2001a; 

de Boer et al, 2001; Dodder et al, 2002). Ο διαχωρισμός των παρεμβολών γίνεται με 

χρήση συμπολυμερικών (copolymeric) στηλών πολυστυρολίου – διβυνυλοβενζολίου. 

Επίσης σήμερα προτιμώνται οι προ-γεμισμένες (pre-packed) στήλες HPLC γιατί 

επιτρέπουν καλύτερο διαχωρισμό, σε συνδυασμό με μια αξιοσημείωτη μείωση της 

κατανάλωσης διαλύτη (Haglund et al, 1997; de Boer et al, 2001).  

Για την έκλουση χρησιμοποιείται το διχλωρομεθάνιο ή μίγμα με 

διχλωρομεθάνιο/εξάνιο ή οξικός αιθυλεστέρας/κυκλοεξάνιο. Παρόλα αυτά, η τεχνική 

δεν διαχωρίζει τα BFRs από άλλες οργανοαλογονωμένες ενώσεις και συχνά 

χρησιμοποιείται ένα πρόσθετο βήμα καθαρισμού για παραπέρα καθαριότητα του 

προϊόντος της εκχύλισης (Asplund et al, 1999; de Boer et al, 2001) ή για 

κλασματοποίηση σε διαφορετικές τάξεις. 

Για τον καθαρισμό χρησιμοποιούνται ουδέτερα προσροφητικά όπως οξείδιο 

του πυριτίου (silica gel), οξείδιο του αργιλίου (alumina) ή Florisil (de Boer et al, 

2001; Law et al, 2002). Όταν εφαρμόζεται η τεχνική GPC, είναι απαραίτητη η 

παραπέρα καθαριότητα με οξείδιο του πυριτίου (de Boer et al, 2001; Hale et al, 2001; 

Vetter, 2001) ή Florisil (Haglund et al, 1997, Norstrom et al, 2001) για καλύτερη 

καθαριότητα του προϊόντος εκχύλισης. Όταν δεν χρησιμοποιείται η τεχνική GPC, 

συνιστάται ο συνδυασμός δύο προσροφητικών για αποδοτικό καθαρισμό. Τα 

προσροφητικά οξείδιο του πυριτίου και Florisil έχουν σχετικά μικρή ικανότητα 

κατακράτησης του λίπους σχέση με το οξείδιο του αργιλίου (Smedes and de Boer, 

1997; de Boer et al, 2001).  
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Το οξείδιο του πυριτίου επιτρέπει την κλασματοποίηση του προϊόντος 

εκχύλισης σύμφωνα με την πολικότητα των διαφόρων τάξεων των ενώσεων. Οι 

PBDEs κανονικά εκλούονται στο δεύτερο, πιο πολικό κλάσμα με έκλουση με 

εξάνιο/διαιθυλικό αιθέρα ή εξάνιο/διχλωρομεθάνιο (de Boer, 1989; Darnerud et al, 

1998). Τα PBBs και το BDE-209 κανονικά εκλούονται στο πρώτο κλάσμα μαζί με τα 

PCBs. Για το β-HBCD απαιτείται μεγαλύτερος όγκος έκλουσης με μίγμα 

περισσότερο πολικών διαλυτών (εξάνιο/διαιθυλικός αιθέρας) (QUASIMEME, 2002).   

 

3.4.2. ΚΑΤΑΣΤΡΕΠΤΙΚΗ ΑΠΟΜΑΚΡΥΝΣΗ ΛΙΠΙΔΙΩΝ  

           

Η κατεργασία με θειικό οξύ, είτε κατευθείαν στην εκχύλιση (Watanabe et al, 

1987; de Boer et al, 2001; Johnson and Olson, 2001) είτε μέσω στήλης οξειδίου του 

πυριτίου (Covaci et al, 2002a; Huwe et al, 2002; Iconomou et al, 2002a), αποτελεί την 

πιο συχνά εφαρμοζόμενη μέθοδο καταστρεπτικής απομάκρυνσης των λιπιδίων (tables 

1-3, Covaci et al., 2003, παράρτημα). Έχει αποδειχτεί ότι τα PBBs, οι PBDEs και το 

HBCD είναι σταθερά κάτω από έντονα όξινες συνθήκες (de Boer et al., 2001; 

QUASIMEME, 2002). Επιπλέον, η καταστροφή των λιπιδίων με συμπυκνωμένο οξύ 

επιτρέπει την απομάκρυνση μιας μεγάλης ποσότητας λιπιδίων από ότι στην 

χρωματογραφία προσρόφησης. Η άμεση χρήση του συμπυκνωμένου οξέος χρειάζεται 

αρκετά βήματα εκχύλισης και φυγοκέντρισης, κάνοντας έτσι την εργαστηριακή 

διαδικασία κοπιαστική και χρονοβόρα. Σε αντίθεση, η όξινη στήλη οξειδίου του 

πυριτίου πρέπει να αντιμετωπίζεται με πολύ προσοχή και να αποφεύγεται η εισπνοή 

μικρών όξινων σωματιδίων. 

Σε μια άλλη προσέγγιση, χρησιμοποιείται στήλη οξειδίου του πυριτίου 

εμποτισμένη με αιθυλικό ΚΟΗ (Christensen and Platz, 2001; Christensen et al., 2002; 

Ikonomou et al., 2002a) ή μια στήλη πολλών στρωμάτων με ουδέτερη silica, όξινη 

silica και αλκαλική silica (Hagenmaier et al., 1992). Ενώ οι ενώσεις PBBs, PBDEs 

και TBBP-A είναι σταθερές σε αλκαλικές συνθήκες, το HBCD αλλοιώνεται (de Boer 

et al., 2001) και δεν μπορεί να μετρηθεί. Οι αλκαλικές συνθήκες μπορούν επίσης να 

χρησιμοποιηθούν κατά τη διάρκεια της σαπωνοποίηση δειγμάτων από βιολογικά 

υλικά (Ohta et al., 2002). Επειδή οι συνθήκες για τη σαπωνοποίηση είναι κρίσιμες 

όσο υψηλότερη είναι η θερμοκρασία και όσο μεγαλύτερος ο χρόνος σαπωνοποίησης 

μπορεί να προκληθεί απώλεια των PBDE και των PBB μεγάλου μοριακού βάρους (de 

Boer et al., 2001; Ohta et al., 2002) οδηγώντας σε υποεκτίμηση της συγκέντρωσής 
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τους και σε υπερεκτίμηση της συγκέντρωσης των PBDE και των PBB μικρότερου 

μοριακού βάρους. 

Τρεις μέθοδοι απομάκρυνσης λιπιδίων έχουν εξεταστεί για την ανάλυση των 

ουδέτερων και φαινολικών BFRs από το πλάσμα (Hovander et al., 2002a). Οι μέθοδοι 

αυτοί είναι: η GPC, η όξινη στήλη οξειδίου του πυριτίου και η επεξεργασία με θειικό 

οξύ. Η στήλη με όξινη silica gel παρέχει υψηλές ανακτήσεις για ενώσεις όξινα-

σταθερές (ουδέτερες και φαινολικές) και μπορεί εύκολα να αυτοματοποιηθεί. 

Για το BDE 209, πρέπει να χρησιμοποιούνται σαν διαλύτες τολουόλιο, 

διχλωρομεθάνιο ή μίγμα ακετόνης και εξανίου, αφού δεν μπορεί να διαλυθεί σε 

άλλους διαλύτες όπως το ισοοκτάνιο. Το εκχύλισμα θα πρέπει να αποφεύγεται να 

εξατμίζεται μέχρι ξηρού, γιατί το BDE 209 δεν μπορεί να ξαναδιαλυθεί ακόμα και αν 

χρησιμοποιηθεί τολουόλιο. Γενικά, τα PBBs και οι PBDEs προσροφώνται στο γυαλί 

εντονότερα από ότι τα PCBs (de Boer, 1999). Για την TBBPA, παρατηρείται έντονη 

προσρόφηση στο γυαλί όταν χρησιμοποιείται σαν διαλύτης το εξάνιο, ενώ δεν 

υπάρχει προσρόφηση όταν χρησιμοποιείται μεθανόλη (Sjodin, 2000).   

 

3.4.3. ΚΛΑΣΜΑΤΟΠΟΙΗΣΗ ΤΩΝ ΦΑΙΝΟΛΙΚΩΝ BFRs 

 

Η ένωση TBBP-A μπορεί να διαχωριστεί από το προϊόν εκχύλισης που 

περιλαμβάνει ουδέτερα και φαινολικά BFRs με επεξεργασία με διάλυμα ΚΟΗ 

(Hovander et al, 2002a). Το υδατικό διάλυμα έπειτα καθίσταται όξινο (pH=1) και η 

TBBP-A εκχυλίζεται με εξάνιο και μεθυλικό tert-βουτυλικό αιθέρα (Sjodin et al, 

1999; Hovander et al, 2002a,b). Πριν την ανάλυση η TBBPA παραγωγοποιείται. 

Παρόλο που η TBBPA είναι πιο κατάλληλη για να αναλυθεί στο HPLC, μπορεί να 

αναλυθεί από το GC χωρίς παραγωγοποίηση (derivatization), αλλά η ποιότητα της 

στήλης είναι ουσιαστική και πρέπει να είναι απούσες ενεργές περιοχές 

(QUASIMEME, 2002). Η διμεθυλωμένη TBBPA έχει βρεθεί σε δείγματα εδάφους 

και ακολουθεί την ίδια μέθοδο καθαρισμού όπως και οι PBDEs (Sellstrom and 

Jansson, 1995).  

 

Σημείωση: Παραγωγοποίηση (derivatization) είναι η διαδικασία εισαγωγής 
χαρακτηριστικών ομάδων σε μόρια, π.χ. η εισαγωγή ομάδων που καθιστούν μια ελάχιστα 
πτητική ένωση σε πτητική, προκειμένου να ακολουθήσει αεριοχρωματογραφικός 
προσδιορισμός ή για λήψη παραγώγων με χαρακτηριστικές φυσικές ιδιότητες. 
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Οι υδροξυλιωμένοι PBDEs και η 2,4,6-τριβρωμοφαινόλη διαχωρίζονται με 

παρόμοιο τρόπο όπως την TBBPA και στη συνέχεια παραγωγοποιούνται με 

διαζομεθάνιο (diazomethane). Τα μεθόξυ- BDEs, που αναγνωρίστηκαν στον σολωμό 

της Βαλτικής, βρέθηκαν στο ουδέτερο κλάσμα. (Haglund et al., 1997; Asplund et al., 

1999) 

 
3.5. ΑΝΑΛΥΤΙΚΕΣ ΜΕΘΟΔΟΙ 

 

Η πιο συνήθης αναλυτική τεχνική που χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό 

των BFRs σε περιβαλλοντικά δείγματα είναι η αέρια χρωματογραφία (GC). Στις 

πρώτες μελέτες χρησιμοποιήθηκαν πακεταρισμένες στήλες (Stratton et al., 1979; 

Andersson and Bromkvist, 1981; Remmers et al., 1990) αλλά σήμερα η ανάλυση 

γίνεται με πιο αποδοτικές τριχοειδής στήλες. Η τεχνική της HPLC χρησιμοποιείται 

για το διαχωρισμό των BFRs από τα πλαστικά και από κάποια άλλα δείγματα (Riss 

and van Eldik, 1998). 

 

3.5.1. ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ  

       (SAMPLE INJECTION TECHNIQUES) 

 

Οι δύο πιο συχνά χρησιμοποιούμενες τεχνικές εισαγωγής δείγματος είναι η 

splitless injection και η on-column injection. Στο παράρτημα (Table 4, Covaci et al., 

2003) φαίνονται οι παράμετροι εισαγωγής δείγματος και GC για την ανάλυση των 

BFR. 

 

3.5.1.1. SPLITLESS INJECTION 

 

Η τεχνική splitless injection αποτελεί τον περισσότερο χρησιμοποιούμενο 

τύπο εισαγωγής δείγματος για την ανάλυση των PBDE με το GC. Η τεχνική αυτή 

μπορεί να είναι πιο κατάλληλη για μικρού ΜΒ παράγωγα των BDE αλλά ο Bjorklund 

(2003) έδειξε ότι τα υψηλού ΜΒ παράγωγα είναι ευάλωτα στη διάκριση και τη 

χαμηλή αναπαραγωγιμότητα σε αυτόν τον τύπο εισαγωγής δείγματος.  
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Στην τεχνική splitless injection, η μεταφορά των αναλυτών στην αναλυτική 

στήλη ελέγχεται από τον όγκο του γυάλινου σωλήνα (liner) και από τον όγκο της 

ένεσης. Όταν ο liner είναι πολύ μικρός, μπορεί να συμβούν επιδράσεις στην 

ικανότητα αποθήκευσης των στοιχείων (φαινόμενα “memory effect”), ενώ πολύ 

μεγάλος όγκος του liner μπορεί να προκαλέσει μικρή μεταφορά των εκλουώμενων 

ενώσεων. Η θερμοκρασία εισαγωγής δείγματος κυμαίνεται μεταξύ 250 και 300 ˚C.  

Για τις ενώσεις όκτα- μέχρι δέκα-BDEs μπορεί να συμβεί διάσπαση όταν ο 

χρόνος παραμονής (residence time) στο liner είναι πολύ μεγάλος, ενώ είναι πιθανόν 

να υπάρξει παραμόρφωση του χρωματογραφήματος (discrimination) όταν ο χρόνος 

παραμονής είναι πολύ μικρός. Για να βελτιωθεί η διαδικασία εισαγωγής δείγματος 

μπορεί να βοηθήσει η συμπίεση και αποσυμπίεση (pressure pulse, pulsed splitless). 

Είναι προτιμητέοι μικροί όγκοι εισαγωγής δείγματος (συνήθως 1 μl) αλλά οι 

μεγαλύτεροι όγκοι μπορεί να βοηθήσουν να μειωθεί το όριο ανίχνευσης. Η χρήση του 

αυτόματου δειγματολήπτη είναι προαπαιτούμενη για να επιτυγχανθεί αποδεκτή 

αναπαραγωγιμότητα.  

Για την ένωση BDE 209 είναι πιθανόν να διαφοροποιείται η διαδικασία 

εξαιτίας πιθανής διάσπασης που μπορεί να συμβεί κατά την προετοιμασία του 

δείγματος (αποσύνθεση λόγω έκθεσης σε ακτίνες UV) ή κατά την διάρκεια της 

εισαγωγής δείγματος. Η παρουσία των nona-, octa- και άλλων μικρού μοριακού 

βάρους βρωμιωμένων παραγώγων μπορεί να αποτελεί ένδειξη ότι συμβαίνει 

διάσπαση κατά τη διάρκεια της προετοιμασίας του δείγματος. Η παρουσία κύρτωσης 

(hump) ή μιας αυξητικής γραμμής υποβάθρου σε ένα χρωματογράφημα πριν το BDE 

209 μπορεί να αποτελεί ένδειξη ότι συμβαίνει διάσπαση κατά τη διάρκεια της 

εισαγωγής του δείγματος. Ένα βρώμικο GC (liner ή στήλη) μπορεί να οδηγήσει σε 

μερική ή ολική απώλεια των ισομερών του HBCD.  

 

3.5.1.2. ΑΜΕΣΗ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΗ ΣΤΗΛΗ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑΣ 

         (ON-COLUMN INJECTION) 

 

Η τεχνική on-column injection εφαρμόστηκε για πρώτη φορά το 1977 από 

τον Schomburg (Schomburg et al., 1977). Από τότε εφαρμόζεται με επιτυχία για την 

άμεση εισαγωγή των BFRs στη στήλη του GC (Sjodin et al, 1999; Alaee et al, 2001a; 

Bjorklund et al, 2001b). Το προϊόν της εκχύλισης εισάγεται κατευθείαν στη στήλη 

(Alaee et al, 2001a) σε θερμοκρασίες κάτω από το σημείο βρασμού του διαλύτη 
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(Bjorklund, 2003) ή σε ένα παρεμβαλλόμενο γυαλί προσαρμοσμένο σε ένα 

διάφραγμα (septum) που είναι εφοδιασμένο με προγραμματιζόμενο injector που 

διατηρείται σε χαμηλή θερμοκρασία (Sjodin et al., 1999; Bjorklund et al., 2001b).  

Δεν έχει παρατηρηθεί καμιά σημαντική διάσπαση των PBDE μεγάλου 

μοριακού βάρους, συμπεριλαμβανόμενου και του BDE 209. Παρόλα αυτά, το προϊόν 

εκχύλισης πρέπει να είναι πολύ καθαρό, διαφορετικά η στήλη του GC μπορεί να 

χάσει την αποδοτικότητά της. Έτσι, είναι επιτακτική η χρήση μιας προ-κολώνας 

(retention gap) αλλά θα πρέπει να γίνεται με προσοχή γιατί κάποια επικαλύμματα 

προκαλούν υπερβολική διάσπαση των PBDE μεγάλου μοριακού βάρους. Οι 

Bjorklund et al (2000b) παρατήρησαν ότι μεγάλος βαθμός διάσπασης συμβαίνει σε 

ανεπεξέργαστες, ενδιάμεσα πολικές και πολικές προ-κολώνες. Τα καλύτερα 

αποτελέσματα έχουν επιτυγχανθεί με απενεργοποιημένες προ-κολώνες RestekTM 

Siltek.  

 

3.5.1.3. ΑΛΛΕΣ ΤΕΧΝΙΚΕΣ ΕΙΣΑΓΩΓΗΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ 

 

Άλλες τεχνικές εισαγωγής δείγματος όπως με τη χρήση εισαγωγέων με 

προγραμματιζόμενη θερμοκρασία ή με προγραμματιζόμενη πίεση έχουν κάποια 

πλεονεκτήματα αλλά θα πρέπει να βελτιστοποιηθούν εντελώς πριν την 

χρησιμοποίηση τους. Η εισαγωγή  μεγάλου όγκου εκχυλίσματος, πάνω από 20 μl 

(Covaci et al, 2002) ή 50-100 μl (Bjorklund et al, 2001) μπορεί να έχει καλά 

αποτελέσματα για τον προσδιορισμό των PBDE από δείγματα με χαμηλές 

συγκεντρώσεις όπως είναι οι ανθρώπινοι ιστοί ή ο αέρας. Σε αυτές τις περιπτώσεις το 

εκχύλισμα πρέπει να είναι πολύ καθαρό ώστε να μειώσει τις παρεμβολές 

(interferences) κατά τη διάρκεια του διαχωρισμού με GC. 

Για την ένωση BDE 209 πρέπει να χρησιμοποιείται η τεχνική εισαγωγής 

δείγματος παλμικής πίεσης (pressure pulse) για να μειώνεται η έκθεση σε υψηλές 

θερμοκρασίες του συστήματος εισαγωγής δείγματος. Επίσης η μέγιστη θερμοκρασία 

για την ένεση δεν πρέπει να είναι υψηλότερη από 300 ˚C. Εναλλακτικά, μπορεί να 

χρησιμοποιηθεί η τεχνική on-column injection. Αυτή η τεχνική απαιτεί πολύ καθαρό 

εκχύλισμα, διαφορετικά το πρώτο μέρος της στήλης μπορεί να ρυπανθεί σύντομα 

οπότε και δεν θα δώσει καλά χρωματογραφήματα.  
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3.5.2. ΑΕΡΙΑ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΑ (GC) 

 

Οι μέθοδοι που χρησιμοποιούνται για την ανάλυση των BFRs σε 

περιβαλλοντικά δείγματα είναι παρόμοιες με αυτές που έχουν αναπτυχθεί για τα 

PCBs.  

Παρόλο που 209 παράγωγα των BDE, αριθμημένα με τον ίδιο ακριβώς τρόπο 

όπως και τα PCBs (Ballschmiter and Zell, 1980; Pijnenburg et al, 1995), βρίσκονται 

μεταξύ των πιθανών ενώσεων, μόνο ένας μικρός αριθμός να μπορεί να βρεθεί στα 

τεχνικά παραγόμενα μίγματα των PBDE (WHO/ICPS, 1994). Ενώ το πρότυπο 

κατανομής των PBDE σε ιζήματα έχει μια τάση να ταιριάζει με το πρότυπο 

κατανομής των τεχνικών μιγμάτων (πέντα-, όκτα- και δέκα-BDEs), η κατανομή τους 

στους οργανισμούς είναι μεταβαλλόμενη, πιθανώς λόγω επιλεκτικής ενσωμάτωσης, 

μεταβολισμού ή διάσπασης (de Wit, 2002). Επομένως, η ρύπανση με PBDEs 

παρακολουθείται με τον προσδιορισμό επιλεγμένων παραγώγων.  

Αρκετά παράγωγα όπως τα BDEs 28, 47, 99, 100, 153, 154 και 183 

ανιχνεύονται συχνά, ενώ το BDE 209 έχει βρεθεί σε ιζήματα (Allchin et al, 1999; de 

Boer et al, 2003), ορό ανθρώπων (Sjodin et al, 1999) και αυγά γερακιού (Sellstrom et 

al, 2001). Αυτό σημαίνει ότι μια απλή τριχοειδής στήλη GC μπορεί να προσφέρει 

επαρκή ανάλυση για τον προσδιορισμό συγκεκριμένων παραγώγων των PBDE. Για 

να επιτύχουμε καλύτερο διαχωρισμό μεταξύ των παραγώγων των BDE και των 

πιθανών παρεμβάσεων, υπάρχει η ανάγκη για χρήση μακριών στηλών (30-50 m) και 

μικρών διαμέτρων (≤ 0.25 mm). Αποτελεσματική ανάλυση μπορεί να επιτυγχανθεί 

χρησιμοποιώντας στήλες με στενή εσωτερική διάμετρο (~ 0.1 mm) (Covaci et al, 

2002a). 

Οι PBDEs διαχωρίζονται από μη πολικές ή ημιπολικές στήλες όπως o τύπος 

100% μέθυλ-πολυσιλοξάνη (DB-1), και ο τύπος 5% φαινυλ-διμέθυλ-πολυσιλοξάνη 

(DB-5, CP-Sil 8, ή AT-5). Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες στήλες έχουν μήκος από 

25 μέχρι 60 m ( de Boer et al., 2001; Alaee et al., 2001a; Hale et al., 2001; Booij et 

al., 2002) (Table 4, Παράρτημα). Επίσης χρησιμοποιούνται πολλές άλλες στήλες 

όπως η 8% φαίνυλ-πολυοργανική σιλοξάνη HT-8 (10 x 0.10- mm εσωτερική 

διάμετρο) (Voorpoels et al, 2002) ή AT-5 (Covaci et al, 2002a), η στήλη 60 m με 

14% κύανοπροπυλ-φαινύλιο 86% διμέθυλ-πολυσιλοξάνη (CP-Sil 19, HP-1701 ή DB-

1701) (Allchin et al, 1999; Alaee et al, 2001a). 
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Όλες αυτές οι στήλες δείχνουν καλή διαχωριστική ικανότητα για τις 

περισσότερες ενώσεις αλλά ο κάθε τύπος της στήλης πρέπει πρώτα να ελέγχεται για 

πιθανές συνεκλούσεις (co-elutions) των υπό ανάλυση ενώσεων, των εσωτερικών 

προτύπων και των άλλων ενώσεων που είναι παρούσες στο δείγμα. Η επίδραση των 

συνεκλούσεων εξαρτάται από την καθαρότητα του δείγματος, από το οργανικό 

φορτίο του δείγματος, το χρωματογραφικό σύστημα και τη μέθοδο ανίχνευσης. 

Οι Hale et al (2001) έχουν αναφέρει την συνέκλουση του CB 194 και του 

BDE 100 σε μια στήλη 60 m DB-5. Οι Alaee et al (2001b) έχουν δείξει ότι υπάρχουν 

10 παράγωγα BDE που μπορούν να συνεκλούονται με οργανοαλογονωμένα 

φυτοφάρμακα ή PCBs. Ενώ έχουν αναφερθεί προβλήματα όταν χρησιμοποιείται η 

τεχνική ECD, η συνέκλουση μεταξύ PCBs και PBDE μπορεί να επιλυθεί με 

ανιχνευτή MS με επιλεκτική παρακολούθηση ιόντων (SIM). Πιο σημαντική είναι η 

συνέκλουση με στήλες DB-5 ή CP-Sil 8 (Σχήμα 7) των BB 153 και BDE 154, όπως 

και η συνέκλουση των BDE 153 και TBBPA. Η ένωση BB 153 έχει βρεθεί σε 

περιβάλλον και πληθυσμούς της Αμερικής (Sjodin et al, 2001b) και σε κάποια 

θαλάσσια θηλαστικά (de Boer et al, 1998). Χρησιμοποιώντας τη στήλη HT-8, τα BB 

153 και BDE 154 δεν συνεκλούονται αλλά το BDE 85 συνεκλούεται μερικώς με το 

BDE 154 (Σχήμα 8). Οι  Ikonomou et al (2002a,b) ανέφεραν την συνέκλουση των 

μικρού ΜΒ βρωμιωμένων παραγώγων BDEs 28 και 33 με στήλη 30 m DB-5. Ο 

Vetter (2002) έχει δείξει ότι το BDE 209 μπορεί να συνεκλουθεί με μια φυσική 

ένωση που περιέχει βρώμιο. 

Για τον προσδιορισμό του DecaBDE (BDE 209) θα πρέπει να λαμβάνεται 

ιδιαίτερη προσοχή εξαιτίας της ευαισθησίας του στις υψηλές θερμοκρασίες και της 

μεγάλης του ικανότητας για διάσπαση στο σύστημα GC. Η στήλη του GC πρέπει να 

είναι μικρή, συνήθως 10 – 15 m για να μειώνει όσο γίνεται το χρόνο παραμονής (de 

Boer et al, 2001). Αυτό σημαίνει ότι η ανάλυση του BDE 209 θα πρέπει να λαμβάνει 

χώρα χωριστά από την ανάλυση των άλλων PBDE. Παρόλα αυτά ο διαχωρισμός δεν 

είναι πολύ κρίσιμος αφού τα περισσότερα από τους υπόλοιπους PBDE εμφανίζονται 

νωρίτερα στο χρωματογράφημα και δεν συγχέονται με την κορυφή του BDE 209 

(Allchin et al, 1999). Η μέγιστη θερμοκρασία του φούρνου πρέπει να είναι 300 ˚C και 

πρέπει να εφαρμόζεται μόνο για ένα σύντομο χρονικό διάστημα στο τέλος του 

προγράμματος θερμοκρασίας του φούρνου. Η μικρή στήλη για το BDE 209 βοηθάει 

επίσης στην εστίαση της κορυφής οδηγώντας σε καλύτερο σχήμα κορυφής και 

απόκριση. Το πάχος της στατικής φάσης της μικρής στήλης που χρησιμοποιείται για 
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την ανάλυση του BDE 209 προτιμάται να είναι 0,1-0,2 μm, με σκοπό να μην 

εκτίθεται σε υψηλές θερμοκρασίες (de Boer et al, 2001). Ο Bjorklund et al (2000b) 

έχουν δείξει ότι οι καλύτερες αποκρίσεις για το BDE 209 επιτυγχάνονται 

χρησιμοποιώντας στήλη DB-1 ενώ τα χειρότερα αποτελέσματα επιτυγχάνονται με 

στήλη HP-1.   

Το HBCD μπορεί να προσδιοριστεί με το GC/MS αλλά είναι πιο 

προβληματικό σε σχέση με τους περισσότερους PBDEs. Το τεχνικό HBCD 

περιλαμβάνει τρία διαστερεομερή: α-. β- και  γ- HBCD (Barontini et al, 2001). Το 

ποσό του γ- HBCD κυμαίνεται μεταξύ 72-89%, εξαρτώμενο από το που έχει 

παραχθεί. Η κοινή αναλογία των διαστερεομερών HBCD αλλάζει όταν το HBCD 

εκτίθεται σε θερμοκρασίες μεγαλύτερες από 160 ˚C. Σε θερμική ισορροπία 

βρίσκονται 78% α- HBCD, 13% β- HBCD και 9% γ- HBCD (Peled et al, 1995). Η 

διαδικασία αυτή προφανώς λαμβάνει χώρα στο GC. Μέχρι τώρα, τα τρία 

διαστερεομερή δεν έχουν διαχωριστεί από το GC. Η επιθεώρηση του 

χρωματογραφήματος δείχνει ότι η κορυφή του HBCD είναι πάντα κάπως ευρύτερη 

από τις κοντινές κορυφές των PBDE (Σχήμα 7).  

 

Σχήμα 7: Χρωματογράφημα με την τεχνική ECNI-MS ενός πρότυπου μίγματος με BFRs με στήλη 

50m x 0.2mm x 0.25μm CP-Sil 8 (Covaci et al., 2003) 
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Η σύνθεση των διαστερεομερών του HBCD στα περιβαλλοντικά δείγματα 

διαφέρει από αυτά των τεχνικών μιγμάτων του HBCD. Παρόλα αυτά, αφού ο 

παράγοντας απόκρισης των τριών διαστερεομερών δεν διαφέρει πολύ 

(QUASIMEME, 2002), το HBCD μπορεί να ποσοτικοποιηθεί σαν σύνολο HBCD στο 

GC/MS. Όμως οι αβεβαιότητες είναι μεγαλύτερες συγκρινόμενες με αυτές που 

επιτυγχάνονται για τους PBDEs, οι οποίες αποδεικνύονται από μεγάλες τυπικές 

αποκλίσεις στα διαγράμματα ποιότητας (quality charts). Όταν αναλύεται το HBCD 

στο GC/MS, ο γυάλινος σωλήνας στον εισαγωγέα δειγμάτων πρέπει πάντα να είναι 

πολύ καθαρός όπως επίσης και το εκχύλισμα που θα γίνει στην ένεση. 

 

Σχήμα 8: Χρωματογράφημα με την τεχνική ECNI-MS σε ένα πρότυπο μίγμα με BFRs με στήλη 10 m 

x 0.10 mm x 0.10 μm HT-8 

 

 
 

Ένας εναλλακτικός τρόπος για τον προσδιορισμό του HBCD μπορεί να γίνει 

με electrospray LC/MS στο οποίο τα διαστερεομερή μπορούν να διαχωριστούν 

σχετικά εύκολα χρησιμοποιώντας στήλη C18 και διαλύτες MeOH/H2O 

(QUASIMEME, 2002). Παρόλα αυτά, δεν έχει βρεθεί κατάλληλο εσωτερικό πρότυπο 

και η ευαισθησία είναι πάνω από 1000 φορές μικρότερη συγκρινόμενη με το GC/MS 

με ιονισμό σύλληψης ηλεκτρονίων. Η μέθοδος αυτή εφαρμόζεται μόνο σε αναλύσεις 
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πολύ ρυπασμένων δειγμάτων όπως δείγματα από θαλάσσια θηλαστικά, λιπαρά ψάρια, 

ιζήματα ή ιλύ.        

 

3.5.3. ΣΥΝΔΥΑΣΜΟΣ ON-LINE ΕΚΧΥΛΙΣΗΣ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΤΙΚΗΣ 

          ΜΕΘΟΔΟΥ 

 

Η μεγάλης χρονικής διάρκειας προεπεξεργασία του δείγματος όχι μόνο 

αυξάνει το συνολικό χρόνο ανάλυσης αλλά αποτελεί το πιο επιρρεπές στο σφάλμα 

τμήμα της ανάλυσης. Η μόλυνση, η απώλεια των αναλυτών και η μειωμένη 

αξιοπιστία είναι τα κύρια προβλήματα που σχετίζονται με διαδικασίες πολλών 

βημάτων. Για παράδειγμα, κατά τη διάρκεια του σταδίου της συγκέντρωσης, ακόμα 

και οι σχετικά πιο πτητικές ενώσεις μπορεί εν μέρει ή ολικά να χαθούν.  

Ο συνδυασμός του συστήματος της εκχύλισης με την on-line LC-GC 

επιτρέπει τη συνολική ανάλυση να γίνεται σε ένα κλειστό σύστημα, ελαττώνοντας τα 

στάδια της προεπεξεργασίας και τα σχετιζόμενα προβλήματα. Μετά την εκχύλιση το 

LC χρησιμοποιείται για τον καθαρισμό του εκχυλίσματος και την κλασματοποίηση 

και η τελική ανάλυση επιτυγχάνεται με το GC.  

Ο on-line συνδυασμός PHWE-LC-GC χρησιμοποιείται για τον προσδιορισμό 

αρκετών BFRs σε δείγματα ιζήματος. Το δείγμα ιζήματος εκχυλίζεται με νερό και οι 

ενώσεις παγιδεύονται σε μια στερεής φάσης παγίδα (Tenax TA). Η παγίδα ξηραίνεται 

στο άζωτο και οι ενώσεις εκλούονται με μείγμα πεντανίου/οξικού αιθυλεστέρα σε ένα 

σύστημα κανονικής φάσης υγρής χρωματογραφίας (NPLC) που είναι εφοδιασμένο με 

στήλη κυανού (cyano). Το κλάσμα που περιέχει τα BFRs μεταφέρεται στη συνέχεια 

στο GC μέσω της διεπιφάνειας της τεχνικής εισαγωγής δείγματος on-column. 

Εξαιτίας του ακριβή καθαρισμού μπορεί να χρησιμοποιηθεί για την ανίχνευση ακόμα 

και το FID. Η ποσοτικοποίηση των ενώσεων επιβεβαιώνεται με το MS.        

 

3.6. ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 

 

Οι πιο ευρέως χρησιμοποιούμενοι ανιχνευτές για τον προσδιορισμό των BFRs 

είναι το σύστημα της φασματογραφίας μάζας (Mass Spectrometry, MS) σε λειτουργία 

είτε με αρνητικό ιονισμό σύλληψης ηλεκτρονίων (Electron Capture Negative 

Ionisation, ECNI) είτε με ιονισμό ηλεκτρονίων (Electron Ionisation, EI) (de Boer et 

al, 2000). Περιστασιακά, για συγκεκριμένες εφαρμογές χρησιμοποιείται ο ανιχνευτής 
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σύλληψης ηλεκτρονίων (Electron Capture Detector, ECD). Τα πλεονεκτήματα και τα 

μειονεκτήματα των διαφόρων ανιχνευτών συνοψίζονται στον Πίνακα 9. 

 

Πίνακας 9: Πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα διαφόρων τεχνικών ανίχνευσης για τα BFRs (Covaci 

et al., 2003) 
 

Ανιχνευτής Πλεονεκτήματα Μειονεκτήματα 

ECD Κόστος αγοράς 

Κόστος συντήρησης 

Ευκολία στη χρήση 

Μέτρια ευαισθησία στα BFRs 

Αστάθεια γραμμικού εύρους 

Πολύ μικρή επιλεκτικότητα 

EI-LRMS Καλή επιλεκτικότητα 

Διευκολύνει τη χρήση ραδιενεργών 

προτύπων 

Χαμηλή ευαισθησία 

ECNI-LRMS Καλή ευαισθησία 

Καλή επιλεκτικότητα  σε βρωμιωμένες 

ενώσεις  

Απαιτείται συχνή συντήρηση 

της πηγής ιονισμού 

EI-HRMS Καλή ευαισθησία 

Πολύ καλή επιλεκτικότητα 

Κόστος αγοράς 

Κόστος συντήρησης 

Δυσκολία στη χρήση 

 

 

3.6.1. ΦΑΣΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ ΜΑΖΑΣ (MS) 

 

Θα πρέπει να γίνει διάκριση μεταξύ του φασματογράφου μάζας χαμηλής 

διακριτικής ικανότητας (LRMS) και του φασματογράφου μάζας υψηλής διακριτικής 

ικανότητας (HRMS). Ο πρώτος εφαρμόζεται ευκολότερα ενώ ο δεύτερος απαιτεί 

εξειδικευμένους χρήστες, είναι πιο ακριβός και ευαίσθητος. Ο HRMS έχει αρκετά 

πλεονεκτήματα έναντι του LRMS (όπως μεγαλύτερη ευαισθησία και επιλεκτικότητα) 

αλλά λειτουργεί αποκλειστικά με την τεχνική EI. Για τον LRMS πρόσθετα με την 

τεχνική EI μπορεί να εφαρμοστεί και η τεχνική ECNI που επιτυγχάνει μεγάλη 

ευαισθησία για τις μεγάλου μοριακού βάρους βρωμιωμένες ενώσεις.  

 

3.6.1.1. ΙΟΝΙΣΜΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ (EI-MS) 

 

Στον EI-MS, τα κυριότερα ιόντα που σχηματίζονται από τους PBDEs είναι τα Μ+ και 

[Μ -2Br]+, τα οποία χρησιμοποιούνται για αναγνώριση και ποσοτικοποίηση 
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(Sellstrom, 1999). Αυτή η τεχνική ιονισμού διευκολύνει την ανάλυση των 

παραγώγων των BDE υπό την παρουσία πιθανών συνεκλουώμενων ενώσεων όπως τα 

PCBs. Η τεχνική EI-LRMS δεν εφαρμόζεται συχνά για την ανάλυση των PBDE 

εξαιτίας της σχετικά μικρής ευαισθησίας, ιδιαίτερα για την ανάλυση των μεγάλου 

μοριακού βάρους παραγώγων BDE (επτά- έως δέκα-DBE). Παρόλα αυτά, αυτή η 

τεχνική του ιονισμού επιτρέπει την απόκτηση πλήρης σάρωσης φάσματος και έτσι 

προσφέρει μια πολλαπλή εκλογή στην επιλογή των ιόντων από ότι η τεχνική ECNI. 

Όμως η τεχνική ECNI είναι πιο επιλεκτική απέναντι στις αρωματικές βρωμιωμένες 

ενώσεις.     

Η τεχνική EI-LRMS έχει χρησιμοποιηθεί από τους Dodder et al (2002) για την 

ανάλυση PBDE (εκτός από το BDE-209) σε δείγματα ψαριών από τις 

βορειοανατολικές ΗΠΑ, ενώ οι Hamm et al (2001) έχουν μετρήσει τα παράγωγα τρι- 

έως έπτα-BDE σε πλαστικά πολυστυρόλια. Οι Covaci et al (2002a) έδειξαν ότι η 

τεχνική EI-LRMS συνδυασμένη με μεγάλο όγκο εισαγωγής δείγματος (20 μl), μπορεί 

να χρησιμοποιηθεί για την ανάλυση δειγμάτων με πολύ μικρές συγκεντρώσεις PBDE 

όπως ανθρώπινων ιστών.  

Τα όρια ανίχνευσης με τον SIM τρόπο ποικίλουν από 0,05 μέχρι 0,30 ng/g 

βάρους λιπιδίων, εξαρτώμενα από το βαθμό βρωμίωσης (τρί- έως έξ-BDEs) 

αντίστοιχα. Με αυτόν τον τρόπο, παρόμοια ευαισθησία με αυτήν του ECNI-LRMS 

συνδυαζόμενο με μεγάλη επιλεκτικότητα, μπορεί να επιτυγχανθεί με το EI-LRMS. 

Τα ιόντα που παρακολουθούνται με την ανάλυση του EI-LRMS συνοψίζονται στον 

πίνακα του παραρτήματος (Table 6, Covaci et al., 2003). 

 Επιπλέον, εξαιτίας της πιθανότητας μέτρησης του μοριακού ιόντος και άλλων 

σημαντικών θραυσμάτων, η τεχνική EI-LRMS είναι εκείνη που χρησιμοποιείται για 

την αναγνώριση μίγματος οργανοαλογονωμένων ενώσεων (Vetter, 2002). Ένα άλλο 

πλεονέκτημα της τεχνικής EI-MS είναι ότι επιτρέπει τη χρήση ιχνηθετημένων 

εσωτερικών προτύπων για πιο ακριβή προσδιορισμό της ανάκτησης ολόκληρης της 

ανάλυσης. Αυτό δεν είναι εφικτό με την τεχνική ECNI-MS αφού γενικά 

παρακολουθούνται μόνο τα ιόντα του Br (λόγος μάζας/φορτίο ιόντος m/z=79 και 81). 

Εξαιτίας της πολυπλοκότητας και της ανάλυσης κόστους του EI-HRMS, η 

χρήση της τεχνικής αυτής δεν είναι ευρέως διαδεδομένη. Παρόλα αυτά, η HRMS 

προτιμάται έναντι της LRMS για την μεγάλη ευαισθησία (συγκρινόμενη με την EI-

LRMS) και επιλεκτικότητα (συγκρινόμενη με την ECNI-LRMS). Οι δύο πρώτες 

παγκόσμιες ενδο-εργαστηριακές (interlaboratory) μελέτες για τα BFRs (de Boer and 
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Cofino, 2002) έδειξαν ότι τα εργαστήρια που χρησιμοποιούν EI-HRMS, μπορούν να 

επιτύχουν κάποια μικρά όρια ανίχνευσης.  

Μια παρόμοια άποψη εκφράστηκε από τους Thomsen et al (2002b) που 

τόνισαν ότι τα συστήματα GC/ECNI-LRMS και GC/EI-HRMS είναι εξ ίσου 

κατάλληλα για τον προσδιορισμό των PBDE τόσο σε βιολογικά δείγματα όσο και σε 

πρότυπα διαλύματα με εκτίμηση απόκρισης, ορίων ανίχνευσης και 

επαναληψιμότητας σε επίπεδο pg. Και οι δύο τεχνικές μπορούν να χρησιμοποιηθούν 

συμπληρωματικά όταν είναι αναγκαία η επιβεβαίωση των αποτελεσμάτων που 

επιτυγχάνονται με το GC/ECNI-LRMS. Τα ιόντα που παρακολουθούνται στο EI-

HRMS είναι παρόμοια με αυτά στο EI-LRMS αλλά τα θραύσματα μάζας μπορούν να 

προσδιοριστούν με μεγαλύτερη ακρίβεια (Table 6, Covaci et al., 2003, παράρτημα).  

 

3.6.1.2. ΑΡΝΗΤΙΚΟΣ ΙΟΝΙΣΜΟΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ LRMS  

             (ECNI-LRMS)     

 

Ο ιονισμός σύλληψης ηλεκτρονίων είναι μια τεχνική ιονισμού που 

εκμεταλλεύεται τους δεσμούς μεταξύ θερμικά ενεργών ηλεκτρονίων και 

ηλεκτρονιόφιλων μορίων όπως τους PBDEs (Ong and Hites, 1994). Στην ECNI, τα 

χαμηλής ενέργειας ηλεκτρόνια (θερμικά ηλεκτρόνια) που παράγονται από την 

αλληλεπίδραση μιας υψηλής ενέργειας δέσμης ηλεκτρονίων και ενός αντιδραστηρίου 

αερίου (Πίνακας 10), αντιδρούν με τους αναλυτές για να σχηματίσουν αρνητικά ιόντα 

(Dougherty et al, 1972). Η ενέργεια του ηλεκτρονίου πρέπει να είναι πολύ μικρή 

ώστε να διευκολύνει την σύλληψη των ηλεκτρονίων και η συγκεκριμένη ενέργεια 

που απαιτείται για την σύλληψη των ηλεκτρονίων εξαρτάται από τη μοριακή δομή 

της υπό ανάλυσης ένωσης (Ong and Hites, 1994).  

Ως μια πολύ ευαίσθητη τεχνική, η ECNI-MS χρησιμοποιείται ευρέως σε μια 

ποικιλία δειγμάτων για τον προσδιορισμό μικρών ποσοτήτων BFRs (Sellstrom et al, 

1993; Asplund et al, 1999; Sjodin et al, 1999; Alaee et al, 2001a; Thomsen et al, 

2001b,c, Vetter, 2001; Booij et al, 2002). Οι βρωμιωμένες ενώσεις έχουν τυπική 

κατανομή ισοτόπων 79Br (50.5%) και 81Br (49.5%) (Sellstorm. 1999) (Table 6, 

παράρτημα). Και σε άλλες περιπτώσεις μπορούν να προσδιοριστούν θραύσματα 

μάζας όπως m/z = 484.7 και 486.7 για το BDE-209 και m/z = 498.7 και 500.7 για το 
13C-BDE-209 (Lepom et al, 2002).  
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Πίνακας 10: Παράμετροι λειτουργίας των διαφόρων τρόπων ανίχνευσης που χρησιμοποιούνται στην 

ανάλυση των BDE (Covaci et al., 2003) 

 

Ανιχνευτής Αντιδρών 

αέριο 

Ενέργεια 

ηλεκτρονίων 

     (eV) 

Θερμοκρασία 

διπόλων  

     (˚C) 

Θερμοκρασία 

πηγής ιόντων 

        (˚C) 

Ανάλυση Αναφορές 

EI-LRMS n.a 70 n.s 250 n.a Alaee et al, 

20001a 

EI-LRMS n.a 70 n.s 220 n.a Allchin et al, 

1999 

EI-LRMS n.a 70 150 230 n.a Covaci et al, 

2002a 

EI-LRMS n.a 70 n.s 250 n.a Ohta et al, 2002 

EI-HRMS n.a 30-40 n.a 270 10000 Alaee et al, 

2001a 

EI-HRMS n.a 70 n.a 250 8000 Haglund et al, 

1997 

EI-HRMS n.a n.s n.a n.s 2500 Huwe et al, 2002 

EI-HRMS n.a 39 n.a 310 10000 Ikonomou et al, 

2002a 

EI-HRMS n.a 38 n.a 320 5000 Ohta et al, 2002 

EI-HRMS n.a 30-70 n.a 265 5000 Thomsen et al, 

2002b 

ECNI Μεθάνιο n.s n.s 150 n.a Alaee et al, 

2001a 

ECNI Μεθάνιο 70 n.s 150 n.a Asplund et al, 

1999 

ECNI Μεθάνιο n.s 160 210 n.a Booij et al, 2002 

ECNI Μεθάνιο n.s n.s 270 n.a Christensen and 

Platz, 2001 

ECNI Μεθάνιο 70 n.s 150 n.a Sellstrom et al, 

1993 

ECNI Μεθάνιο 70 n.s 200 n.a Sjodin et al, 

1999, 2001 

ECNI Μεθάνιο 235 106 250 n.a Thomsen et al, 

2001a,b 

ECNI Μεθάνιο n.s 100 150 n.a Vetter, 2001 

ECNI Ισοβουτάνιο 70 n.s 180 n.a Akutsu et al, 

2001 

ECNI n.s 133 n.s 150 n.a Oberg et al, 2002 

n.a: μη εφαρμόσιμα, n.s: μη προσδιορίσιμα 
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Τα πλεονεκτήματα του ECNI αποτελούν ο αποδοτικός ιονισμός, η μεγάλη 

ευαισθησία και η μικρότερη θραυσματοποίηση σε σχέση με τον EI. Υπάρχει επίσης 

μεγάλη ευαισθησία για τους PBDEs, που είναι πάνω από 10 φορές καλύτερη 

συγκρινόμενη με το ECD (Pijnenburg et al, 1995). 

Το φάσμα και τα δεδομένα που επιτυγχάνονται χρησιμοποιώντας το ECNI 

εξαρτώνται από τις πειραματικές συνθήκες όπως ο τύπος του αντιδραστηρίου αερίου, 

η πίεση του αντιδραστηρίου αερίου, τα όργανα που χρησιμοποιούνται και η 

θερμοκρασία της πηγής ιόντων (Buser, 1986; Stemmler et al, 1988; Stemmler and 

Hites, 1988). Οι πιο συνήθης πειραματικές συνθήκες δίνονται στον Πίνακα 13.  

Υπολείμματα PBDE σε αυγά του κόλυμβου έδειξαν αύξηση των επιπέδων του 

BDE 47, ενός απροσδιόριστου παράγωγου pe-BDE (πιθανός του BDE 100) και του 

BDE 99 αντίστοιχα 10%-35%, 25%-80% και 0-20% μετά από ανάλυση 

χρησιμοποιώντας αμμωνία ως αέριο χημικού ιονισμού αντί για μεθάνιο (Sellstrom, 

1996).  

Οι κρίσιμοι παράμετροι που επηρεάζουν την αναπαραγωγιμότητα είναι η 

θερμοκρασία και η πίεση της πηγής ιόντων, η καθαρότητα του τροποποιημένου 

αερίου, ο τύπος των οργάνων που χρησιμοποιούνται και οι συνθήκες ρύθμισης και η 

συγκέντρωση των υπό ανάλυση ενώσεων (Stemmler and Hites, 1988). 

 

3.6.2. ΑΝΙΧΝΕΥΤΗΣ ΣΥΛΛΗΨΗΣ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΩΝ (ECD)  

 

Ο ανιχνευτής σύλληψης ηλεκτρονίων (ECD) αποτελεί ένα επιλεκτικό και 

ευαίσθητο τρόπο ανίχνευσης για τις αλογονομένες ενώσεις. Ο ECD έχει 

παρουσιαστεί από τους Lovelock και Lipsky το 1960. 

 Παρόλο που ο ECD είναι γνωστός για την ευαισθησία του σε 

οργανοαλογονωμένες ενώσεις όπως τα PCBs και τα οργανοχλωριωμένα 

φυτοφάρμακα, για τα BFRs έχει αποδειχτεί χρήσιμο μόνο σε εφαρμογές όπου η 

συγκέντρωση είναι σχετικά υψηλή (Allchin et al, 1999; Manchester-Neesvig et al, 

2001). Παρά το σχετικά μικρό κόστος αγοράς και συντήρησης σε συνδυασμό με τη 

σχετικά καλή ευαισθησία σε ενώσεις με 4 ή παραπάνω άτομα βρωμίου, αρκετά 

μειονεκτήματα μειώνουν την περιοχή εφαρμογής.  

Το κυριότερο πρόβλημα είναι το γεγονός ότι η ευαισθησία δεν επηρεάζεται 

μόνο από το φορτίο βρωμίου/αλογόνου αλλά και από την υποκατάσταση των 

δαχτυλίων (Sellstrom, 1999). Αυτό οδηγεί σε άνισες αποκρίσεις για τα διάφορα 
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παράγωγα. Επιπλέον, το ECD είναι γνωστό για τη γραμμικότητα μόνο σε ένα 

περιορισμένο εύρος συγκεντρώσεων (Sellsrtom, 1999). Ένα άλλο μειονέκτημα είναι 

η έλλειψη επιλεκτικότητας. Οποιοδήποτε μόριο που περιέχει αλογόνα θα παράγει ένα 

σήμα και έτσι η ανάλυση των PBDE μπορεί να επηρεαστεί, ιδιαίτερα αν είναι 

παρόντα τα PCBs σε μεγάλες συγκεντρώσεις (Alaee et al, 2001a). Αυτό περιορίζει τη 

χρήση του ECD σε δείγματα όπου έχει επιβεβαιωθεί ότι δεν παρουσιάζεται 

συνέκλουση ενώσεων. Πολλές από τις συνεκλουόμενες ενώσεις μπορεί να 

εμποδίζουν την καλή επιλογή της στήλης και τη θερμοκρασία φούρνου. Σε κάποιες 

εφαρμογές έχει περιγραφεί η μέτρηση του BDE 209 σε ιζήματα με μια μικρή στήλη 

(Allchin et al, 1999) ενώ δυαδικά συστήματα ECD έχουν χρησιμοποιηθεί για τον 

προσδιορισμό των PBDEs σε μητρικό γάλα. (Darnerud et al, 1997)   

 

3.6.3. ΑΛΛΟΙ ΑΝΙΧΝΕΥΤΕΣ  

 

Άλλοι ανιχνευτές όπως ο ανιχνευτής ηλεκτρολυτικής αγωγιμότητας 

(electrolytic conductivity detector) (Hale et al, 2001) και ο ανιχνευτής ατομικής 

εκπομπής (Atomic Emission Detector, AED) (Johnson and Olson, 2001) έχουν 

χρησιμοποιηθεί σε περιορισμένες εφαρμογές εξαιτίας της μικρής ευαισθησίας ή/και 

επιλεκτικότητας.  

 

3.7. ΒΕΒΑΙΩΣΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ / ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ           

 

Η βεβαίωση ποιότητας (Quality Assurance, QA) είναι ένα σύνολο μεθόδων 

που περιλαμβάνει τις δραστηριότητες του ελέγχου ποιότητας (Quality Control, QC) 

που επιχειρούν να επιβεβαιώσουν την ποιότητα των δεδομένων που επιτυγχάνονται. 

Σύμφωνα με το γενικό κανόνα, 20-25% του χρόνου ανάλυσης θα πρέπει να ξοδεύεται 

για την ποιότητα της ανάλυσης. Για να επιβεβαιωθεί η επαρκής ποιότητα θα πρέπει 

να γίνεται ένας αριθμός μετρήσεων κατά τη διάρκεια της προ-ανάλυσης του ελέγχου 

ποιότητας και κατά την εξέλιξη του ελέγχου ποιότητας. Αυτές οι μετρήσεις 

χωρίζονται σε τρεις περιοχές: βαθμονομητές, αναλυτική μέθοδος ελέγχου, σύστημα 

εκτέλεσης/μακροχρόνια σταθερότητα. 
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3.7.1. ΒΑΘΜΟΝΟΜΗΤΕΣ (Calibrants)   

 

3.7.1.1. ΠΡΟΤΥΠΑ ΔΙΑΛΥΜΑΤΑ  

 

Μέχρι πριν μερικά χρόνια, δεν ήταν διαθέσιμα πρότυπα των παραγώγων των 

BDE και γι’ αυτό χρησιμοποιούνταν τεχνικά μίγματα (όπως το Bromkal 70-5 DE). 

Εξαιτίας της αυξανόμενης έρευνας των BFRs τα τελευταία 10 χρόνια, προσεγγιστικά 

40 φυσικά παράγωγα (ξεχωριστά ή μίγματα) και 13 ιχνηθετημένα παράγωγα των 

BDE είναι τώρα διαθέσιμα σαν πρότυπα διαλύματα. Επίσης είναι διαθέσιμα σε 

διαλύματα η TBBPA και 3 ισομερή του HBCD. Οι κυριότεροι προμηθευτές είναι τα: 

Cambridge Isotope Laboratories (Andover, MA, USA), Wellington Laboratories 

(Guelph, Ontario, Canada) και AccuStandard (New Haven, CT, USA).  

Η ταυτόχρονη προετοιμασία δύο ανεξάρτητων προπαρασκευασμένων 

διαλυμάτων, η αποθήκευση του διαλύματος βαθμονόμησης σε αμπούλες ή ερμητικά 

κλειστά vials σε δροσερό και σκοτεινό χώρο και ο κανονικός έλεγχος της απώλειας 

βάρους, ο οποίος πρέπει να είναι το μέγιστο 2% σε περίοδο 6-9 μήνες, αποτελούν τις 

ελάχιστες απαιτήσεις για επαρκή αποθήκευση των πρότυπων διαλυμάτων (Wells et 

al, 1992). Για το BDE 209 συνιστάται να αποθηκεύεται στους + 4 ˚C. Για διαλύματα, 

συνίσταται να δουλεύονται με μεγάλους όγκους ώστε να ελαχιστοποιούνται τα 

σφάλματα ακρίβειας. Όταν χρησιμοποιούνται οργανικοί διαλύτες, όλος ο όγκος 

πρέπει να ελέγχεται κατά βάρος ώστε να αποφεύγονται τα σφάλματα εξαιτίας της 

αλλαγής της θερμοκρασίας περιβάλλοντος (de Boer et al, 1996). 

 

3.7.1.2. ΕΣΩΤΕΡΙΚΑ ΠΡΟΤΥΠΑ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ ΣΥΡΙΓΓΑΣ 

 

Στην αρχή της διαδικασίας προστίθεται μια γνωστή ποσότητα εσωτερικού 

προτύπου (internal standard, IS) ή/και ένα πρότυπο σύριγγας (syringe standard, SS) 

προστίθεται στο τελικό εκχύλισμα πριν την ένεση, ώστε να αντισταθμίζονται οι 

απώλειες κατά τη διάρκεια της αναλυτικής διαδικασίας. Η εκτεταμένη προετοιμασία 

του δείγματος, η οποία είναι συχνά αναγκαία, απαιτείται επίσης για αυτή την 

προσέγγιση.  
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Εξαρτώμενα από τις ενώσεις που μας ενδιαφέρουν, μπορούν να εφαρμοστούν 

αρκετά IS και SS. Ένα κατάλληλο IS ή SS πρέπει: να μην είναι παρόν στο δείγμα, να 

συνδυάζει χρωματογραφικές και φυσικές ιδιότητες παρόμοιες με αυτές του αναλυτή 

και να μην συνεκλούεται με τον αναλυτή ή με ενώσεις που είναι ύποπτες για 

παρουσία τους στο δείγμα (όπως τα PCBs). Στο παράρτημα (Table 8, Covaci et al., 

2003) υπάρχει λίστα με τα συνήθη IS και SS που χρησιμοποιούνται για τον 

προσδιορισμό των BFRs.  

Κάποια παράγωγα των BDE (όπως BDE 77, BDE 116 και BDE 126) 

συνδυάζουν όλα τα παραπάνω χαρακτηριστικά που αναφέρθηκαν (de Boer and 

Cofino, 2002). Κατά προτίμηση, το επιλεγμένο IS πρέπει να είναι ένα ιχνηθετημένο 

ανάλογο, αλλά αυτό περιορίζει την επιλογή του ανιχνευτή σε EI-MS (εκτός από το 

BDE-209). Παρόλο που είναι διαθέσιμα τα περισσότερα φυσικά παράγωγα των BDE, 

η επιλογή του κατάλληλου IS μπορεί να είναι προβληματική και να εξαρτάται σε 

μεγάλο βαθμό από τη μέθοδο ανίχνευσης που χρησιμοποιείται (de Boer and Cofino, 

2002).  

Η χρήση του BDE 138 μπορεί να αποφευχθεί αφού μελέτη έχει δείξει ότι το 

τεχνικό μίγμα Bromkal 70-5 DE περιέχει αυτό το παράγωγο (Sjodin et al, 1998). 

Εναλλακτικά, μπορούν να χρησιμοποιηθούν τα PBBs που δεν βρίσκονται σε μίγματα 

της Firemaster. Οι Covaci et al (2002b) έχουν χρησιμοποιήσει σαν IS τα BB 80, 103 

και 155 για κάθε επίπεδο βρωμίωσης των ομολόγων PBDE. Το BB 209 έχει προταθεί 

σαν IS για τον προσδιορισμό του BDE 209 σε ιζήματα. Παρόλο που το BB 209 

παράγονταν για εμπορική χρήση μέχρι το 2000 σε μικρές ποσότητες στη Γαλλία (de 

Boer et al, 2000), δεν έχει αναγνωριστεί σε μεγάλο αριθμό ιζημάτων και δείγματα 

οργανισμών από την Ολλανδία (de Boer et al, 2003). Εναλλακτικά, η χρήση του 13C-

BDE 209 σαν IS για την ανάλυση του BDE 209 με την τεχνική ECNI είναι πιθανή 

όταν τα ιόντα 484,7/486,7 και 498,7/500,7 παρακολουθούνται για τα BDE-209 και 
13C BDE-209 αντίστοιχα.        

 

3.7.2. ΑΝΑΛΥΤΙΚΗ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ 

 

Επειδή η μέθοδος τεκμηρίωσης (validation) είναι συγκεκριμένη για κάθε 

μήτρα, θα πρέπει να εφαρμόζεται για κάθε ένωση και μήτρα που ερευνάται. Για την 

ανάλυση των BFRs η μέθοδος αυτή πρέπει να περιλαμβάνει τον καθαρισμό και τον 

προσδιορισμό των λιπιδίων, αφού είναι συχνά αναγκαίος ο επιτακτικός καθαρισμός. 
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3.7.2.1. ΕΚΧΥΛΙΣΗ/ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ/ΑΝΙΧΝΕΥΣΗ 

 

Η απόδοση της μεθόδου καθαρισμού θεωρείται επαρκής όταν η ανάκτηση του 

αναλύτη είναι μεγάλη (μεγαλύτερη από 70%, προτιμάται μεγαλύτερη από 90%), αν 

το χρωματογράφημα έχει καλή γραμμή υποβάθρου (baseline), καλό σχήμα κορυφής, 

καλή διαχωριστική ικανότητα και αν οι ενώσεις οι οποίες επιδεινώνουν τη στήλη δεν 

είναι παρούσες στο εκχύλισμα. Οι κατάλληλες διαστάσεις της στήλης (μήκος: 25-50 

m, εσωτερική διάμετρος: ≤ 0,25mm) θα πρέπει να εξασφαλίζουν μια καλή ανάλυση 

των BFRs.  

Σχετικά καλή επιλεκτικότητα επιτυγχάνεται με σύστημα φασματογραφικής 

ανίχνευσης μάζας μαζί με EI ή ECNI. Η παρακολούθηση της έντασης της αναλογίας 

των ιόντων στο σύστημα EI/MS παρέχει συμπληρωματική ασφάλεια για την 

αναγνώριση. Αν η ισοτοπική αναλογία ποσοτικοποίησης και επιβεβαίωσης των 

ιόντων διαφέρει παραπάνω από 15% (Hamm et al, 2001; Dodder et al, 2002; Luross 

et al, 2002) ή 20% (Covaci et al, 2002a), τα δεδομένα που έχουν επιτυγχανθεί είναι 

αμφισβητούμενα και δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται. Για το ECNI-LRMS 

επιτυγχάνεται σχετικά καλή επιλεκτικότητα μετρώντας τα ίχνη βρωμίου (m/z =79 και 

81) και οι πιθανές συνεκλούσεις περιορίζονται σε ενώσεις που αποδίδουν θραύσματα 

βρωμίου με ιονισμό. 

 

3.7.2.2. ΑΝΑΚΤΗΣΗ  

 

Η εκτέλεση της αναλυτικής μεθόδου πρέπει να εκτιμάται από τη μέτρηση της 

ανάκτησης όλων των αναλυτών και των εσωτερικών προτύπων μετά τα στάδια της 

εκχύλισης, του καθαρισμού και οποιασδήποτε προεπεξεργασίας του δείγματος σε 

σχέση με την ογκομετρική πρότυπη ένεση που προστίθεται πριν την τελική ανάλυση 

στο GC. Τα πιο συχνά χρησιμοποιούμενα πρότυπα για τις ανακτήσεις δίνονται στον 

πίνακα του παραρτήματος (Table 8, Covaci et al., 2003). Ανακτήσεις μεταξύ 70% - 

120% είναι αποδεκτές για τους PBDEs (Dodder et al, 2002).  

Η ανάκτηση μπορεί να επηρεάζεται από μια ποικιλία παραμέτρων όπως από 

την προσρόφηση στο γυαλί (για τους μεγάλου ΜΒ βρωμιωμένους BDEs), τη UV-

διάσπαση (για το BDE 209) ή τις απώλειες που προκαλούνται από την εξάτμιση (για 

το BDE 28). Κάποιες από τις απώλειες αυτές μπορούν να ελαχιστοποιούνται 

χρησιμοποιώντας γυαλικά από ήλεκτρο (amber) και περιορίζοντας το χρόνο έκθεσης 
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στο φως της ημέρας του εκχυλίσματος στο ελάχιστο. Οι μετρήσεις της ανάκτησης 

των εμβολιασμένων δειγμάτων (spiked samples) (ιδιαίτερα για τα στερεά δείγματα 

όπως ιζήματα και ιλύ) μπορεί να είναι υψηλότερες από την πραγματική ανάκτηση 

των αναλυτών στο πραγματικό δείγμα εξαιτίας της ευκολότερης εκχύλισης από τα 

spiked δείγματα αφού δεν συσσωματώνονται στη μήτρα.  

 

3.7.2.3. ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΓΙΑ ΤΟ ΤΥΦΛΟ ΔΕΙΓΜΑ (Procedural blanks) 

 

 Η χρήση των πλαστικών πρέπει να περιορίζεται στο ελάχιστο κατά τον 

προσδιορισμό των BFRs αφού μπορεί να περιέχουν ένα μεγάλο εύρος αυτών των 

ενώσεων. Επιπλέον, έχουν προσδιοριστεί σημαντικές συγκεντρώσεις των BDE 47 και 

BDE 99 στην ατμόσφαιρα εργαστηρίου (Thomsen et al, 2001a). Το πρόβλημα αυτό 

μπορεί να λυθεί με ανάλυση των επεξεργασιών τυφλού δείγματος (procedural blanks) 

ή με διόρθωση της συγκέντρωσης που έχει βρεθεί στα δείγματα, αν είναι απαραίτητο. 

Όμως η μέθοδος αυτή μπορεί να εφαρμοστεί αν οι τιμές των blanks είναι σχετικά 

σταθερές.  

Οι Dodder et al (2002) εφάρμοσαν μια διόρθωση για την επεξεργασία τυφλού 

(procedural blanks) όταν η τιμή του blank κυμαινόταν από 10% - 20% της 

μετρούμενης τιμής στο δείγμα. Αν η τιμή της επεξεργασίας τυφλού (procedural 

blank) ήταν μικρότερη από 10% δεν γινόταν καμία διόρθωση. Αν η τιμή του blank 

υπερέβαινε το 30% της μέτρησης του δείγματος, τότε τα δεδομένα αποκλείονταν. 

Άλλες διορθώσεις που έχουν βρεθεί στη βιβλιογραφία για τα procedural blanks 

περιλαμβάνουν την αφαίρεση του μέσου όρου συν 3 φορές την τυπική απόκλιση 

(Stapleton and Baker, 2001).  

 

3.7.2.4. ΟΡΙΑ ΑΝΙΧΝΕΥΣΗΣ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ 

 

Το όριο ανίχνευσης (LOD) και το όριο ποσοτικοποίησης (LOQ) όπως 

ορίζονται από την IUPAC (1976), μπορούν να υπολογιστούν με διάφορους τρόπους. 

Ο πρώτος τρόπος γίνεται με εξαγωγή (extrapolating) από τη συγκέντρωση, που 

οδηγεί στο λόγο σήμα/θόρυβο (S/N). Ο υπολογισμός των LOD και LOQ 

χρησιμοποιώντας πρότυπα διαλύματα θα πρέπει να αποτραπεί ενώ είναι προτιμότερα 

τα αποτελέσματα εξαγωγής για μικρού επιπέδου μολυσμένα δείγματα ή spiked 

δείγματα.  
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Σε άλλες περιπτώσεις τα LOQs υπολογίζονται από τα τυφλά δείγματα. Η 

ποσοτικοποίηση γίνεται μόνο όταν η απόκριση του αναλυτή είναι τουλάχιστον 

διπλάσια από την τιμή του blank δείγματος (Sjodin et al, 1999). Παρόλα αυτά, ο LOQ 

σχετίζεται άμεσα με τα επίπεδα του δείγματος blank κάθε ένωσης. Οι Sjodin et al 

(2001a,b) και Jakobsson (2002) έχουν ορίσει το LOQ 5 φορές το επίπεδο του 

δείγματος blank όταν παρεμβολές του τυφλού δείγματος (blank interference) είναι 

παρούσες. Αυτή η μέθοδος διόρθωσης οδηγεί σε ασυνήθιστα δεδομένα αφού οι 

παρεμβολές του τυφλού αυξάνουν το LOQ σε υψηλότερα επίπεδα από αυτά που 

παρουσιάζονται στα περισσότερα δείγματα. Θα πρέπει να τονιστεί ότι τα LOD και 

LOQ εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από την ποσότητα του δείγματος που 

χρησιμοποιείται. 

 

3.7.2.5. ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΜΗΤΡΑΣ ΔΕΙΓΜΑΤΟΣ ΚΑΙ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ 

             ΠΛΥΣΙΜΑΤΟΣ (Matrix effects and washing procedures)   

 

Οι Thomsen et al (2002a) παρατήρησαν ότι η απόκριση του αναλυτή μπορεί 

να επηρεαστεί από τα υπολείμματα της μήτρας που βρίσκονται στο εκχύλισμα. Οι 

Sellstrom et al (1998) ανέφεραν παρόμοια επίδραση για ιστούς ψαριών για τους 

οποίους η ανάκτηση του BDE 209 ήταν μεγαλύτερη όταν ήταν παρόντα και τα άλλα 

συστατικά του δείγματος. Αν οι ανακτήσεις από τα spiked δείγματα είναι αποδεκτές 

και δεν διαφέρουν στατιστικά από τις ανακτήσεις που υπολογίζονται από τα πρότυπα 

διαλύματα, οι καμπύλες βαθμονόμησης (calibration curves) γίνονται από τα 

διαλύματα που βασίζονται στο πρότυπο διάλυμα (Thomsen et al, 2002a). Αν όχι θα 

πρέπει να ερευνάται η επίδραση των συστατικών του δείγματος και αν είναι παρόντα, 

τότε η καμπύλη βαθμονόμησης θα πρέπει να γίνεται από τα spiked δείγματα.  

Οι Thomsen et al (2001a,b, 2002a) ανέφεραν ότι όλα τα γυαλικά πλύθηκαν με 

καθαριστικό 2,5% RBS 25, ξεπλύθηκαν με απεσταγμένο νερό και θερμάνθηκαν σε 

φούρνο στους 450 ˚C για 4 ώρες. Η πρόπλυση με ένα οργανικό διαλύτη όπως εξάνιο 

ή τολουόλιο μπορεί να βελτιώσει τη διαδικασία καθαρισμού. Τα γυαλικά που δεν 

μπορούν να πλυθούν μετά τη χρήση όπως οι ψυκτήρες των συσκευών εκχύλισης, 

πρέπει να ξεπλένονται με ένα ή περισσότερους οργανικούς διαλύτες για να 

εμποδίζεται η επιμόλυνση (QUASIMEME 2002). 
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3.8. ΑΠΟΔΟΤΙΚΟΤΗΤΑ ΣΥΣΤΗΜΑΤΟΣ (System Performance) 

 

Η ακρίβεια μιας αναλυτικής μεθόδου (ISO, 1989) μπορεί να θεωρηθεί σε τρία 

επίπεδα: επαναληψιμότητα (οι ίδιες συνθήκες λειτουργίας σε ένα μικρό χρόνο), 

ενδιάμεση ακρίβεια (μεταβολή μέσα στο εργαστήριο) και αναπαραγωγισιμότητα 

(ακρίβεια μεταξύ εργαστηρίων). Για τον προσδιορισμό των BFRs, η προσθήκη του 

IS, οι διαδικασίες εξάτμισης, η μεταχείριση της εκχύλισης και η σταθερότητα του 

πρότυπου διαλύματος αποτελούν κρίσιμα σημεία. Το επίπεδο ανακρίβειας 

(imprecision) εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από τον αναλύτη και για τα τρι- έως επτα-

BDEs ποικίλει μεταξύ 10% - 20% ενώ για το BDE 209 και το HBCD είναι περίπου 

25%. Οι πρώτες παγκόσμιες μελέτες μεταξύ εργαστηρίων για τα BFRs έδειξαν ότι τα 

εργαστήρια θα πρέπει να βελτιώσουν την ακρίβεια της μεθόδου (de Boer and Cofino, 

2002; De Boer et al, 2002). 

Η σταθερότητα και η αξιοπιστία της μεθόδου πρέπει να εκτιμάται μέσω 

κανονικών αναλύσεων των πρότυπων διαλυμάτων, των τυφλών δειγμάτων για την 

επεξεργασία (procedural blanks), των τριπλότυπων δειγμάτων (triplicate) και των 

εργαστηριακών προτύπων δειγμάτων του εργαστηρίου (Laboratory Reference 

Materials, LRMs), που χρησιμοποιούνται για την κατασκευή χαρτών ελέγχου.  

Η ακρίβεια (ISO, 1989) σχετίζεται με μια τιμή που είναι αποδεχόμενη είτε 

σαν μια τυπική αληθινή τιμή (χρησιμοποιώντας εμβολιασμένα (spiked) δείγματα) είτε 

σαν μια αποδεχόμενη τιμή αναφοράς (χρησιμοποιώντας πιστοποιημένα υλικά 

αναφοράς, Certified Reference Matreials, CRMs). Δυστυχώς, τα CRMs δεν είναι 

ακόμα διαθέσιμα για τους PBDEs αλλά προβλέπεται για το κοντινό μέλλον. Δύο 

δείγματα αναφοράς (ιστοί ψαριών και ίζημα) θα είναι διαθέσιμα μέσω 

χρηματοδότησης της Ευρωπαϊκής Ένωσης (BROC Workshop, 2002). Μέχρι τότε, η 

πέστροφα (διαθέσιμη από τα εργαστήρια του Cambridge) που χρησιμοποιήθηκε στη 

δεύτερη ενδο-εργαστηριακή μελέτη για τα BFRs, μπορεί να χρησιμοποιηθεί σαν 

υλικό αναφοράς από τα συμμετέχοντα εργαστήρια. Τα αποτελέσματα μπορούν να 

συγκριθούν με μια μέση τιμή που επιτυγχάνεται από τα διάφορα εργαστήρια που 

συμμετέχουν.  
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3.9. ΠΡΩΤΗ ΚΑΙ ΔΕΥΤΕΡΗ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑ ΕΝΔΟ-ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑΚΗ  

         ΜΕΛΕΤΗ ΠΑΝΩ ΣΤΟΥΣ PBDEs 

 

Η συμμετοχή στους ενδο-εργαστηριακούς ελέγχους διευκολύνει την εκτίμηση 

και αποτίμηση της συνολικής παρουσίασης μιας μεθόδου. Κατά τη διάρκεια της 

πρώτης και δεύτερης διεθνής ενδο-εργαστηριακής μελέτης (Inter Laboratory Study, 

ILS) για τα BFRs (de Boer and Cofino, 2002; De Boer et al, 2002) συλλέχτηκαν 

πολλές λεπτομέρειες για αναλυτικές μεθόδους. Και στις δύο μελέτες δόθηκαν στους 

συμμετέχοντες δείγματα βιολογικών υλικών και ιζήματος μαζί με πρότυπα διαλύματα 

που περιείχαν άγνωστες συγκεντρώσεις BFRs. Από τους συμμετέχοντες 

εφαρμόστηκαν μια μεγάλη ποικιλία από μεθόδους εκχύλισης και καθαρισμού, 

τεχνικές εισαγωγής δείγματος, προγράμματα φούρνου και IS.  

Σε γενικές γραμμές, τα αποτελέσματα για το BDE 47 ήταν ικανοποιητικά με 

ένα εύρος της τυπικής απόκλισης (RDS) 17% - 40%. Τα αποτελέσματα για το BDE 

99 δεν ήταν εξίσου καλά σε σχέση με το BDE 47 στην πρώτη ILS αλλά υπήρξε 

ουσιαστική βελτίωση στη δεύτερη ILS. Τα αποτελέσματα για τα παράγωγα BDE 100, 

BDE 153 και BDE 154 (RDS 25%-48%) ήταν αποδεκτά δίνοντας γενικά μικρές 

συγκεντρώσεις. Η ανάλυση του BDE 209 ήταν εκτός ελέγχου από την πλειοψηφία 

των συμμετεχόντων εργαστηρίων.  

Οι τιμές του RDS για τρία δείγματα ιζήματος που αναλύθηκαν στις δύο αυτές 

μελέτες κυμάνθηκαν μεταξύ 48% και 78%. Οι τιμές του RDS από τα δείγματα 

βιολογικών υλικών ήταν ακόμα υψηλότερες. Παρόλα αυτά θα είναι πολύ σημαντικό 

να αποδειχτεί αν το BDE 209 είναι παρόν σε όλα τα δείγματα βιολογικών υλικών. Οι 

ενώσεις TBBPA και HBCD περιλαμβάνονταν στη τελευταία μελέτη αλλά ελήφθησαν 

μόνο ένα μικρό σύνολο δεδομένων αφού τα περισσότερα από τα εργαστήρια που 

συμμετείχαν έχουν ακόμα σε εξέλιξη τις μεθόδους για αυτά τα BFRs.                
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4. ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ BFRs ΣΕ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΥΣ ΚΑΙ  

    ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 
4.1. ΓΕΝΙΚΑ 

 

Οι PBDEs ήταν η πρώτη ομάδα ενώσεων από τα BFRs που ανιχνεύτηκαν στο 

περιβάλλον. Το 1979 η παρουσία του BDE-209 μετρήθηκε σε δείγματα εδάφους και 

ιλύος που συλλέχτηκαν από περιοχές που περιβάλλονταν από βιομηχανικές 

εγκαταστάσεις PBDE στις ΗΠΑ (de Carlo,1979). Δύο χρόνια αργότερα οι Anderson 

και Blomkist (1981) ανέφεραν την παρουσία των PBDE σε δείγματα από κάποια είδη 

ψαριών όπως χέλια, πέστροφες, που συλλέχτηκαν κατά μήκος του ποταμού Visken 

στην Σουηδία. Οι Jansson et al. (1987) δήλωσαν πρώτοι ότι οι PBDEs αποτελούσαν 

παγκόσμιους ρύπους, επιδεικνύοντας την παρουσία τους σε δείγματα ιστών από 

πουλιά που τρέφονταν με ψάρια και σε θαλάσσια θηλαστικά που συλλέχτηκαν από τη 

Βαλτική Θάλασσα, τη Βόρεια Θάλασσα και τον Αρκτικό Ωκεανό.  

Παρόμοιες μελέτες επιβεβαίωσαν την εκτενή κατανομή των παραγώγων των 

PBDE σε θαλάσσια ψάρια, οστρακόδερμα και ιζήματα που συλλέχτηκαν από 

περιοχές του Ειρηνικού Ωκεανού (Watanable et al, 1987). Οι PBDEs είχαν επίσης 

αναφερθεί σε συκώτι βακαλάου και σε ρέγγες της Βόρειας Θάλασσας (de Boer, 1989) 

και σε χέλια καθαρού νερού στην Ολλανδία (de Boer, 1990). Ο Stafford (1983) 

επιβεβαίωσε τη παρουσία των PBDE στη Βόρεια Αμερική, αναφέροντας 

αυξανόμενες συγκεντρώσεις πολλών παραγώγων των PBDE στα αυγά και στους 

ιστούς πουλιών που τρέφονταν με ψάρια, από 6 πολιτείες των ΗΠΑ και του Οντάριο 

του Καναδά. Οι Watanable et al (1992) ήταν ανάμεσα στους πρώτους που ανέφεραν 

μια παγκόσμια μακροχρόνια μεταφορά για τους PBDEs που βασιζόταν σε μελέτες 

από δείγματα αέριων σωματιδίων που συλλέχτηκαν από την Ιαπωνία και την Ταϊβάν. 

Στους ανθρώπους αναφέρθηκαν για πρώτη φορά το 1990 υψηλές 

συγκεντρώσεις των PBDE σε λιπώδεις ιστούς (Remmers et al, 1990). Από τότε έχουν 

αναφερθεί σε αρκετές μελέτες σε Σουηδία, Καναδά και ΗΠΑ μολύνσεις σε λιπώδεις 

ιστούς, ορό αίματος και μητρικό γάλα (Bergman et al, 1997; Lindstrom et al, 1997). 

Έτσι, υπάρχει αυξημένο ενδιαφέρον για τις πιθανές επιδράσεις στο μέλλον στην υγεία 

του ανθρώπου σε αυτές τις χώρες και αλλού αφού οι PBDEs είναι έντονα λιπόφιλες 

και σταθερές εντός οργανισμού.    
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4.2. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΑ BFRs 

 

Επειδή τα BFRs περιλαμβάνουν μια ποικιλία ενώσεων, η περιβαλλοντική τους 

συμπεριφορά διαφέρει ανάλογα με τις φυσικοχημικές τους ιδιότητες και το ΜΒ τους. 

Έτσι, υπάρχει μια αξιοσημείωτη διαφορά στον τρόπο έκθεσης του ανθρώπου σε κάθε 

BFR. Παρόλα αυτά, υπάρχουν λίγα δεδομένα για τους τρόπους έκθεσης των 

ανθρώπων στα BFRs. Λίγες είναι και οι πληροφορίες σχετικά με τους τρόπους 

έκθεσης των ανθρώπων της Βόρειας Αμερικής στους PBDEs, όπου υπάρχει μια 

συνεχής αυξητική τάση στη συγκέντρωση των βρωμιωμένων παραγώγων μικρού ΜΒ 

στο περιβάλλον και στους ανθρώπους.    

 Ένας από τους κυριότερους τρόπους έκθεσης του ανθρώπινου πληθυσμού 

στα BFRs είναι μέσω του διαιτολογίου. Τα BFRs εισέρχονται στον ανθρώπινο 

οργανισμό κυρίως μέσω της τροφικής αλυσίδας, στην περίπτωση που οι ενώσεις είναι 

ανθεκτικές. Οι Lind et al (2002) έχουν αναφέρει ότι η σημαντικότερη ομάδα 

τροφίμων που είναι υπεύθυνη για την ενσωμάτωση των BFRs είναι τα ψάρια, τα 

οποία εξηγούν το 2/3 της συνολικής ενσωμάτωσης. Έχει επίσης αναφερθεί, ότι η 

μεγαλύτερη ποσότητα των BFRs προέρχεται από την κατανάλωση λιπαρών ψαριών.  

Το BDE 47 έχει βρεθεί σε ανθρώπους που κατανάλωναν μεγάλες ποσότητες 

ψαριών από τη Βαλτική Θάλασσα. Αυτό σημαίνει ότι ψάρια από μολυσμένες 

περιοχές αποτελούν πηγή των BFRs στους ανθρώπους. Έχει επιβεβαιωθεί ότι υπάρχει 

μια ισχυρή θετική σχέση ανάμεσα στα επίπεδα των PBDE στο μητρικό γάλα και στη 

συχνότητα κατανάλωσης ψαριών, όπως προήλθε από τη σύγκριση των επιπέδων των 

PBDE στο μητρικό γάλα 12 γυναικών από την Ιαπωνία και των διατροφικών τους 

συνηθειών. Επομένως το μητρικό γάλα αποτελεί πηγή των BFRs για τα νεογνά.  

Η απελευθέρωση των BFRs από καταναλωτικά προϊόντα, που περιέχουν 

αυτές τις ενώσεις, είναι ένας άλλος τρόπος έκθεσης του ανθρώπινου πληθυσμού. 

Στην περίπτωση των μη-ανθεκτικών BFRs, όπως η TBBPA, άλλων BFRs και 

εστέρων, που δεν βιομεγεθύνονται, ο τρόπος έκθεσης του ανθρώπου σε αυτές γίνεται 

μέσω της εισπνοής. Παρόλα αυτά, η έκθεση είναι σημαντική εφόσον υπάρχει 

συνεχόμενη έκθεση του αντικειμένου στις ενώσεις αυτές. Η παρουσία των 

ανθεκτικών BFRs στο εσωτερικό του χώρου εργασίας ή/και του οικιακού 

περιβάλλοντος μπορεί να προκαλέσει έκθεση των ανθρώπων σε αυτές τις ενώσεις. Η 
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δερματική ενσωμάτωση φαίνεται λιγότερο πιθανή ή τουλάχιστον δεν αποτελεί 

σημαντική πηγή έκθεσης.       

Δείγματα σκόνης που συλλέχτηκαν από το εσωτερικό τηλεοράσεων, κτιρίων 

και χώρων παροχών internet, σε 8 χώρες, έδειξαν υψηλά επίπεδα PBDE. Οι 

Wijesekera et al (2002) προσδιόρισαν τη συγκέντρωση των PBDE στον εσωτερικό 

χώρο δύο μικροπεριβάλλοντων (χώρος εργασίας, οικιακός χώρος) στην Μεγάλη 

Βρετανία. Προσδιόρισαν PBDE που περιλαμβάνουν τις ενώσεις BDE 47, BDE 99, 

BDE 100, BDE 153 και BDE 154, σε ποσότητες που κυμάνθηκαν από 0,77 – 17,9 

ng/m3. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση ανιχνεύτηκε στο χώρο εργασίας που ήταν 

εξοπλισμένος με ηλεκτρονικούς υπολογιστές. 

 

4.2.1. ΕΚΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΝΘΡΩΠΟΥ ΣΤΟΥΣ PBDEs ΜΕΣΩ ΤΟΥ 

           ΔΙΑΙΤΟΛΟΓΙΟΥ 

 

Ανάμεσα στις μελέτες που έχουν γίνει για τους PBDEs, πολύ λίγες υπάρχουν 

που να αναφέρονται στην έκθεση του ανθρώπου στους PBDEs μέσω του 

διαιτολογίου. Ανάμεσα σε αυτές είναι η μελέτη των Schecter et al (2004), στην οποία 

μελετήθηκαν 30 είδη τροφίμων από το καλάθι αγοράς από τις τρεις μεγαλύτερες 

αλυσίδες Supermarket στο Ντάλας των ΗΠΑ. Τα δείγματα τροφίμων περιλάμβαναν: 

κρέας (βοδινό, χοιρινό, γαλοπούλα και πάπια), ψάρι και γαλακτοκομικά προϊόντα. 

Στη μελέτη αναλύθηκαν 13 παράγωγα των  PBDE: BDE 17, 28, 47, 66, 77, 85, 99, 

100, 138, 153, 154, 183 και 209, επειδή τα παράγωγα αυτά έχουν βρεθεί σε δείγματα 

μητρικού γάλακτος από γυναίκες που διέμεναν στην ίδια περιοχή από την οποία 

συλλέχτηκαν τα δείγματα. 

Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης έδειξαν ότι τα ψάρια έχουν το 

υψηλότερο συνολικό επίπεδο σε PBDEs (μέση τιμή: 1725 ppt, εύρος: 8.5 - 3078 ppt, 

υγρού βάρους), ακολουθούν τα προϊόντα κρέατος (μέση τιμή: 283 ppt, εύρος: ND 

(0.2) – 1373 ppt) και τέλος τα γαλακτοκομικά προϊόντα (μέση τιμή: 31,5 ppt, εύρος: 

0.9 [συμπυκνωμένο γάλα]-679 [τυρί] ppt). 

Στα ψάρια κυρίαρχο παράγωγο ήταν το BDE 47 που εξηγούσε το 40% - 70% 

του συνόλου των μετρούμενων PBDE. Στα δείγματα κρέατος το BDE  99 ήταν το 

κυρίαρχο παράγωγο και ακολουθούσε το BDE 47 και τα άλλα τέτρα- και πέντα-

BDEs. Στα γαλακτοκομικά προϊόντα παρατηρήθηκε μεταβολή στο προφίλ των 

παραγώγων σε σχέση με το προφίλ των ψαριών ή του κρέατος. Στο τυρί κυριαρχεί το 
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BDE 209. Στο βούτυρο, στο κατσικίσιο γάλα και στα παγωτά κυριαρχούν τα BDE 47 

και BDE 99. 

Σε ανάλογη μελέτη που έγινε στην Ισπανία (Bocio et al, 2003) από τον Ιούνιο 

έως τον Αύγουστο του 2000, συλλέχτηκαν 54 δείγματα τροφίμων που ανήκαν σε 11 

ομάδες. Τα δείγματα τροφίμων προήλθαν από την τοπική αγορά, μεγάλα supermarket 

και μανάβικα από 7 πόλεις της Καταλονίας. Τα είδη που συλλέχτηκαν ταξινομήθηκαν 

σε δύο ομάδες. Η πρώτη ομάδα περιλάμβανε κρέας (μοσχάρι, χοιρινό, κοτόπουλο, 

αρνί), ψάρια, όστρακα, λαχανικά, βολβούς, φρούτα και αυγά. Η δεύτερη ομάδα 

περιλάμβανε γάλα αγελάδας, γαλακτοκομικά προϊόντα, δημητριακά, όσπρια, 

μαργαρίνη και λάδι, κονσέρβες ψαριών και προϊόντα κρέατος όπως σαλάμι, μπιφτέκι, 

λουκάνικο.   

Η υψηλότερη συγκέντρωση του συνόλου των PBDE βρέθηκε στο λάδι και τη 

μαργαρίνη (587,7-569,3 ng/kg υγρού βάρους), ακολούθησε στο ψάρι και τα όστρακα 

(333,9-325,3 ng/kg υγρού βάρους), το κρέας και τα προϊόντα κρέατος (109,2-102,4 

ng/kg υγρού βάρους) και τέλος στα αυγά (64,5-58,3 ng/kg υγρού βάρους).  

Σε όλες τις ομάδες τροφίμων παρατηρήθηκε, στο άθροισμα του συνόλου των 

PBDE, υπεροχή των tetra- και penta-BDEs (BDE 47, BDE 99, BDE 100) και 

ακολούθησαν τα hexa-BDEs (BDE 153 και BDE 154).  

Στη μελέτη των Ohta et al (2002), εξετάστηκαν διάφορα είδη τροφίμων: ψάρι 

(πέρκα, σκουμπρί, σολομός, τόνος και μύδια), κρέας (χοιρινό, μοσχάρι και 

κοτόπουλο), λαχανικά (σπανάκι, πατάτες και καρότα) τα οποία προήλθαν από δύο 

μεγάλα supermarket της πόλης Hirakata της περιφέρειας Osaka της Ιαπωνίας, για την 

παρουσία των PBDE. Τα ψάρια και τα όστρακα περιλαμβάνονται στο τυπικό 

διαιτολόγιο των Γιαπωνέζων. 

Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν συνολική συγκέντρωση των PBDE στα 

ψάρια μεταξύ 17,7 και 1720 pg/g νωπού βάρους. Η συγκέντρωση των PBDE σε 

σπανάκι, πατάτες και καρότα ήταν 134, 47.6 και 38.4 pg/g νωπού βάρους αντίστοιχα. 

Η συγκέντρωση των PBDE σε χοιρινό, μοσχάρι και κοτόπουλο ήταν 63.6, 16.2 και 

6.25 pg/g νωπού βάρους αντίστοιχα.     

Οι Huwe et al (2002) ερεύνησαν την παρουσία PBDE σε κοτόπουλα. Τα 

δείγματα, λίπος κοτόπουλου, συλλέχτηκαν το 1997 από τις Νότιες ΗΠΑ και από τη 

Βόρεια Ντακότα. Η συνολική ποσότητα των PBDE κυμάνθηκε από 1,79-39,43 ng/g 

συνολικού βάρους. Τα επίπεδα αυτά ήταν μικρότερα από αυτά που αναφέρθηκαν για 

ψάρια από τη Μεγάλη λίμνη και τη Βαλτική (Alaee et al, 1999; Asplund et al, 1999) 
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αλλά υψηλότερα από τα επίπεδα που βρέθηκαν σε χερσαία ζώα στη Σουηδία 

(Sellstrom et al, 1993) και σε κοτόπουλα στη Βόρεια Ντακότα. Τα υψηλότερα 

επίπεδα που βρέθηκαν στα κοτόπουλα της μελέτης των Huwe et al ήταν παρόμοια με 

τα επίπεδα που αναφέρθηκαν στην Αρκτική φώκια (Alaee et al, 1999) και σε ένα 

περιορισμένο αριθμό σε ανθρώπινο ιστό (She et al, 2000). 

 

Συγκρίσεις μελετών που αναφέρονται στην έκθεση του ανθρώπου στους PBDE 

μέσω του διαιτολογίου 

 

Συγκρίνοντας τη μέση συνολική συγκέντρωση των PBDE στα ψάρια από το 

καλάθι της αγοράς στη μελέτη του Schecter (1731 ppt υγρού βάρους) με άλλες 

μελέτες που αφορούσαν ψάρια που ζούσαν στο φυσικό τους περιβάλλον, βλέπουμε 

ότι είναι μικρότερη. Υψηλή συγκέντρωση 1250 ppb (υγρού βάρους) έχει αναφερθεί 

στο ψάρι whitefish από τον ποταμό Spokane (Johnson and Olson, 2001). 

Συγκέντρωση 80 ppb (υγρού βάρους) έχει αναφερθεί σε σολομό από τη λίμνη 

Michigan (Manchester-Neesvig et al, 2001), 65 ppb (υγρού βάρους) από τη λίμνη 

Hadley (Dodder et al, 2002), πάνω από 1140 ppb (υγρού βάρους) στη Βιρτζίνια (Hale 

et al, 2001) ενώ υπάρχει ένα ελαφρώς μεγαλύτερο εύρος όταν συγκρίνονται (η μελέτη 

των Schecter et al) με μελέτες από ψάρια της αγοράς της Ισπανίας (Bocio et al, 2003) 

και της Ιαπωνίας (Ohta et al, 2002) και από μελέτη για το άγριο σολομό στο Βέλγιο 

και τη Σκοτία (Jacobs et al, 2002).  

Συγκρίνοντας τη συνολική συγκέντρωση των PBDE στο ψάρι από το καλάθι 

του supermarket στη μελέτη του Schecter σε σχέση με άλλες μελέτες, τα επίπεδα στις 

ΗΠΑ είναι πολύ υψηλότερα. Οι Bocio et al (2003) ανέφεραν μια ανώτερη τιμή 

συγκέντρωσης 340 ppt, η οποία είναι πολύ χαμηλότερη από τη συγκέντρωση που 

βρέθηκε σε αυτήν την μελέτη (ανώτερη τιμή: 3078 ppt).  

Παρόμοια αποτελέσματα έχουν βρεθεί όταν συγκρίνονται οι τιμές της 

συγκέντρωσης στο κρέας και τα γαλακτοκομικά προϊόντα αυτής της μελέτης με 

άλλες. Στη μελέτη του Schecter  η μέση συγκέντρωση στο κρέας ήταν 283 ppt έναντι 

μιας ανώτερης τιμής 109 ppt που είχε βρεθεί σε Ισπανική μελέτη (Bocio et al, 2003) 

και 63 ppt σε Ιαπωνική μελέτη (Ohta et al, 2002). Τα επίπεδα των PBDE στα 

γαλακτοκομικά προϊόντα των ΗΠΑ (Schecter) (υψηλότερη τιμή 679 ppt) ήταν πολύ 

υψηλότερα από εκείνα της Ισπανίας (υψηλότερη τιμή 47,9 ppt). 
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Οι Darnerud et al (2001) ανέφεραν τα επίπεδα των PBDE μεταξύ 26 και 

36.900 μg/kg  λιπιδίων σε διάφορα ψάρια από Σουηδικές λίμνες και ποτάμια. Στην 

ίδια μελέτη, τα μέσα επίπεδα των PBDE σε προϊόντα κρέατος και αυγά από τη 

Σουηδία αναφέρθηκαν μεταξύ 360 και 420 ng/kg λίπους. Σε μελέτη που υλοποιήθηκε 

σε ψάρια του γλυκού νερού από επιλεγμένες περιοχές της Ουάσινγκτον, η συνολική 

συγκέντρωση των PBDE κυμάνθηκε μεταξύ 1,4 μg/kg (υγρού βάρους) στην 

πέστροφα από ένα απομακρυσμένο ποτάμι, μέχρι 1250 μg/kg (υγρού βάρους) στο 

ψάρι whitefish σε αστικό ποτάμι (Johnson et al, 2001). Σε 9 είδη ψαριών που 

συλλέχτηκαν από τη θάλασσα Seto της Ιαπωνία η συνολική συγκέντρωση των PBDE 

κυμάνθηκε μεταξύ 110 και 3.300 ng/kg υγρού βάρους (Akutsu et al, 2001). Οι 

Christensen et al (2002) ανέφεραν συνολική συγκέντρωση PBDE σε θαλάσσια ψάρια 

από 1800 έως 12000 ng/kg υγρού βάρους.      

Ο Πίνακας 11 δείχνει δεδομένα από το διαιτολόγιο και την ενσωμάτωση των 

PBDE μέσω της διατροφής για ένα μέσο ενήλικα άνδρα βάρους 70 κιλών (Bocio et 

al, 2003). Η συνολική ενσωμάτωση μέσω του διαιτολογίου ήταν μεταξύ 97,3 ng/day 

και 81,9 ng/day ή μεταξύ 1,4 μέχρι 1,2 όταν τα αποτελέσματα εκφράζονται σε ng/kg 

σωματικού βάρους/ημέρα. Η μεγαλύτερη συνεισφορά προέρχεται από το ψάρι και τα 

όστρακα (1/3 της συνολικής ενσωμάτωσης), ακολουθούν το λάδι και η μαργαρίνη 

(1/4 της συνολικής ενσωμάτωσης) και τέλος το κρέας (1/4 της συνολικής 

ενσωμάτωσης). Σε αντίθεση, η μικρότερη συνεισφορά προέρχεται από λαχανικά, 

βολβούς, φρούτα και όσπρια.    
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Πίνακας 11 : Ενσωμάτωση των PBDEs από το διαιτολόγιο για ένα ενήλικα στην Καταλονία 

(Ισπανία)α (Bocio et al, 2003) 

 

Ομάδα τροφίμων Ημερήσια κατανάλωσηβ (g) Ενσωμάτωση PBDEγ 

(ng/day) 

Λαχανικά 

Όσπρια 

Δημητριακά 

Βολβοί 

Φρούτα 

Ψάρια και όστρακα 

Κρέας  

Αυγά 

Γαλακτοκομικά Προϊόντα 

Γάλα  

Λίπη και έλαια 

Συνολική Ενσωμάτωση 

226 (15,7) 

24 (1,7) 

206 (14,9) 

74 (5,1) 

239 (16,6) 

92 (6,4) 

185 (12,8) 

34 (2,4) 

106 (7,3) 

217 (15,0) 

41 (2,8) 

1444 (100) 

1,8 (1,2) 

0,3 (0,05) 

7,4 

0,6 

1,4 

30,7 (29,9) 

20,2 (18,9) 

2,2 (2,0) 

5,1 (3,6) 

3,7 (2,9) 

24,1 (23,3) 

97,3 (81,9) 

1,4 (1,2)δ

α Τα αποτελέσματα αναφέρονται σε ενήλικα άνδρα βάρους 70 κιλών 
β Στην παρένθεση αναφέρεται η συνολική κατανάλωση 
γ Τα δεδομένα έχουν υπολογιστεί υποθέτοντας ότι όταν ένα παράγωγο είναι κάτω από το όριο 

ανίχνευσης, η συγκέντρωση είναι ίση με ½ του αντίστοιχου ορίου ανίχνευσης. Οι τιμές στην 

παρένθεση έχουν υπολογιστεί υποθέτοντας ότι ND=0 
δ Η συνολική ενσωμάτωση εκφράζεται σε ng/kg σωματικού βάρους/ημέρα 

      

Ο υπολογισμός της έκθεσης στους PBDEs σε τρόφιμα από το καλάθι του 

super market στη Σουηδία, έδειξε 51 ng/day ενσωμάτωση μέσω του διαιτολογίου 

(Darnerud et al, 2001). Τα δείγματα τροφίμων αφορούσαν ψάρια, κρέας, 

γαλακτοκομικά προϊόντα, αυγά, λάδι/λίπη και γλυκά. Η ενσωμάτωση είναι μικρότερη 

σε σχέση με τη μελέτη του Bocio (81,88-112,65 ng/day) αλλά μεγαλύτερη από μια 

άλλη μελέτη που έγινε στη Σουηδία όπου η συνολική ενσωμάτωση βρέθηκε 40,8 

ng/day. Η μελέτη αυτή (Lind et al, 2002) αφορούσε τρόφιμα μόνο ζωικής προέλευσης 

και έγινε σε γυναίκες ηλικίας 18-74 ετών. Και στις δύο Σουηδικές μελέτες τα 

παράγωγα των PBDE που προσδιορίστηκαν ήταν τα BDE 47, BDE 99, BDE 100, 

BDE 153 και BDE 154. 

Στη μελέτη των Ryan and Patry (2001), που διεξήχθη στον Καναδά, 

υπολογίστηκαν 44 ng/day ημερήσιας ενσωμάτωση μέσω διαιτολογίου. Η μελέτη 
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αφορούσε τρόφιμα από το super market, τα περισσότερα ζωικής προέλευσης. 

Ποσοστό 75% της ενσωμάτωσης από το διαιτολόγιο προέρχεται από τα κρέατα ενώ 

γαλακτοκομικά προϊόντα και ψάρι αντιστοιχούν σε 7 και 4% αντίστοιχα. Σε μια άλλη 

μελέτη που υλοποιήθηκε στη Μεγάλη Βρετανία (Wijsekera et al, 2002), η μέση 

ενσωμάτωση βρέθηκε 90,5 ng/day και αφορούσε τα παράγωγα BDE 47, BDE 99, 

BDE 100, BDE 153 και BDE 154.    

Με μέση ημερήσια κατανάλωση 20 g του ψαριού whitefish από Σουηδικές 

λίμνες, το οποίο περιέχει 7,4 ng/gr υγρού βάρους (η υψηλότερη συγκέντρωση που 

υπολογίστηκε στη μελέτη) σε PBDE, υπολογίστηκαν 148 ng/day μέγιστη 

ενσωμάτωση για τον πληθυσμό που καταναλώνει αυτά τα ψάρια (Zennegg et al, 

2003). Όμως για την κατανάλωση της ίδιας ποσότητας από εκτρεφόμενη πέστροφα 

(rainbow trout), υπολογίστηκε 26 ng/day ενσωμάτωση PBDE. Και στις δύο αυτές 

περιπτώσεις η ενσωμάτωση των PBDE ανταποκρίνεται στην κατανάλωση μόνο 

αυτών των ειδών των ψαριών. Παρόλα αυτά έχει δειχτεί ότι υπάρχει ισχυρή 

συσχέτιση μεταξύ της συγκέντρωσης των PBDE στο μητρικό γάλα και στην 

κατανάλωση μέσω του διαιτολογίου ψαριών και οστράκων (Ohta et al, 2002) . 

Στον Πίνακα 12 φαίνεται μια σύνοψη των δεδομένων που αφορούν στην 

έκθεση του ανθρώπου στους PBDEs μέσω του διαιτολογίου.  
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Πίνακας 12: Σύνοψη πρόσφατων δεδομένων για την έκθεση του ανθρώπου στους PBDEs μέσω του 

διαιτολογίου (Domingo, 2004) 

 

Χώρα Χαρακτηριστικά της 

μελέτης  

Ενσωμάτωση PBDE 

(ng/day) 

Παρατηρήσεις Αναφορές 

Σουηδία 

 

 

 

 

Σουηδία 

 

 

 

 

Καναδάς 

 

 

Μεγάλη 

Βρετανία 

 

 

Καταλονία 

 

 

Ελβετία 

Δείγμα από super 

market: ψάρι, κρέας, 

γαλακτοκομικά 

προϊόντα, αυγά, 

λίπη/έλαια, γλυκά 

Ζωικής προέλευσης 

τρόφιμα 

 

 

 

Ζωικής προέλευσης 

τρόφιμα από το super 

market 

Δείγματα διαιτολογίου 

 

 

 

54 δείγματα από 11 

ομάδες τροφίμων 

 

Δείγματα ψαριού από 

11 ελβετικές λίμνες και 

πέστροφας  

51 

Άθροισμα παραγώγων 

47, 99, 100, 153, 154 

 

 

40,8 (Γυναίκες:18-74 

ετών) 

Άθροισμα παραγώγων 

47, 99, 100, 153, 154 

 

44 

 

 

90,5 

 

 

 

81,88-112,65 

Άθροισμα: tetra-octaBDE 

 

150 (ψάρι), 

26 (πέστροφα) 

Άθροισμα παραγώγων: 

28,47,99,100,153,154,183 

Ο υπολογισμός της 

ενσωμάτωσης έγινε 

υποθέτοντας ότι 

ND=1/2 (LOD) 

 

Ο υπολογισμός της 

ενσωμάτωσης έγινε 

υποθέτοντας ότι 

ND=0 

 

- 

 

 

Ο υπολογισμός της 

ενσωμάτωσης έγινε 

υποθέτοντας ότι 

ND=0 

ND=0, ND=LOD 

 

 

Ο υπολογισμός της 

ενσωμάτωσης έγινε 

υποθέτοντας ότι η 

ημερήσια 

κατανάλωση 

ψαριού ήταν 20 g 

Darnerud et al 

(2001) 

 

 

 

Lind et al (2002) 

 

 

 

 

Ryan and Patry 

(2001) 

 

 

Wijsekera et al. 

(2002) 

 

 

Bocio et al (2003) 

 

 

Zennegg et al 

(2003) 

    

 

4.2. 2. ΕΚΘΕΣΗ ΜΕΣΩ ΕΡΓΑΣΙΑΣ  

 

Στη Σουηδία έχει προσδιοριστεί η έκθεση στους PBDEs μέσω της εργασίας, 

μεταξύ προσωπικού ηλεκτρονικής ανακύκλωσης (Sjodin et al, 1999), τεχνικών που 

είναι υπεύθυνοι για επισκευή και συντήρηση ηλεκτρονικών υπολογιστών (Jakobsson 

et al, 2002), εργατών που προσθέτουν decaBDE κατά τη διάρκεια κατασκευής 
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λάστιχων (Thuresson et al, 2002) και εργαζομένων σε εγκαταστάσεις κατασκευής 

ηλεκτρικών καλωδίων (Thuresson et al, 2002). 

Οι εργάτες που δουλεύουν στην ανακύκλωση εκτελούν χειρονακτική 

αποσυναρμολόγηση υπολογιστών και άλλων ηλεκτρονικών μηχανημάτων όπως 

τηλεοράσεων, στερεοφωνικών. Η αποσυναρμολόγηση υλικών από υπολογιστές, 

οθόνες και τηλεοράσεις ταξινομείται σε πολλά κλάσματα: πλαστικά, μέταλλα, 

πλακέτες κυκλωμάτων. Οι εργάτες στο εργοστάσιο δεν φορούσαν αναπνευστήρα με 

εξαίρεση ένα μικρό μέρος εργαζομένων που χειρίζονται τον τεμαχιστή που 

χρησιμοποιείται για το άλέσμα πλαστικών σε μικρότερα κομμάτια (1-5 cm2).  

Οι μετρήσεις των συγκεντρώσεων στο εσωτερικό της μονάδας (Sjodin et al, 

2001) έδειξαν πολύ υψηλές συγκεντρώσεις των παραγώγων BDE 183 και BDE 209 

στον αέρα (19 και 36 ng/m3, αντίστοιχα) σε σχέση με αυτές που έχουν προσδιοριστεί 

σε ένα κοινό περιβάλλον γραφείου (0,0082 και 0,083 ng/m3, αντίστοιχα). Τα 

αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι υπάρχει έκθεση μέσω της εργασίας στη μονάδα 

ανακύκλωσης στα BDE 183 και BDE 209 και σε μικρότερη έκταση στα BDE 47, 

BDE 153 και BDE 154.  

Τα αποτελέσματα αυτά είναι σύμφωνα με την γνωστή χρήση των PBDE σε 

διάφορες εφαρμογές (το pentaBDE κυρίως σε αφρούς πολυουρεθάνης και υλικά για 

ταπετσαρίες ενώ η κυριότερη χρήση των octaBDE και decaBDE σε πλαστικά). Μια 

παρόμοια κατάσταση έκθεσης έχει προσδιοριστεί σε εγκαταστάσεις ανακύκλωσης 

ηλεκτρονικών στη περιοχή της Στοκχόλμης (Hovander et al, 2001). 

Παρόλο που τα επίπεδα των PBDE στους εργάτες ανακύκλωσης ήταν 

υψηλότερα από την ομάδα ελέγχου, τα επίπεδα είναι μικρότερα σε σχέση με το PCB 

153 (το κυρίαρχο παράγωγο των PCB). Τα μέσα επίπεδα για το άθροισμα των PBDE 

και του CB 153 προσδιορίστηκαν σε 26 και 270 ng/g l.w., αντίστοιχα (Sjodin et al, 

1999). 

Οι μετρήσεις των συγκεντρώσεων του αέρα στη μονάδα ανακύκλωσης 

ηλεκτρονικών έδειξαν εκπληκτικά υψηλές συγκεντρώσεις στις ενώσεις BTBPE (20 

ng/m3), TBBPA (30 ng/m3) και BB 209 (36 ng/m3) στην περιοχή 

αποσυναρμολόγησης των ηλεκτρονικών. Σε άλλες μελέτες έχει αναγνωριστεί επίσης 

η παρουσία των ενώσεων TBBPA (Hagmar et al, 2000; Sjodin, 2000) και BB 209 

(Sjodin) σε ορό αίματος από εργάτες που απασχολούνταν σε ανακύκλωση 

ηλεκτρονικών. Η ένωση BTBPE δεν ανιχνεύτηκε στον ορό των εργατών (Sjodin). 

Αυτό μπορεί να οφείλεται στον γρήγορο μεταβολισμό της BTBPE πράγμα που έχει 
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αναγνωριστεί σε αρουραίους μετά από στοματική δόση του BTBPE (Nomeir et al, 

1993). 

Σε μια άλλη μελέτη, οι εργάτες που εργάζονταν στην επιδιόρθωση και 

συντήρηση υπολογιστών σε ένα νοσοκομείο της Σουηδίας (Jakobsson et al, 2002) 

έδειξαν σημαντική έκθεση στους PBDEs, όπως φαίνεται και από το Σχήμα 9. Τα 

αποτελέσματα αυτά δείχνουν ότι η έκθεση στους PBDEs δεν περιορίζεται στην 

αποσυναρμολόγηση ηλεκτρονικών προϊόντων αλλά περιλαμβάνει και τις εργασίες 

επιδιόρθωσης και συντήρησης των υπολογιστών, γεγονός που αυξάνει σημαντικά τον 

αριθμό των ανθρώπων που είναι εκτεθειμένοι στους PBDEs.  

Ο πιθανότερος τρόπος έκθεσης του ανθρώπου στα BFRs μέσω της εργασίας 

είναι η εισπνοή αιωρούμενων σωματιδίων όπως σκόνη που προέρχεται από παλιά 

ηλεκτρονικά μηχανήματα τα οποία κινητοποιούνται από τη μεσολάβηση του 

ανθρώπου. Αυτή η υπόθεση είναι σύμφωνη με τις μετρήσεις της συγκέντρωσης του 

αέρα όπου η πλειοψηφία των PBDE βρέθηκαν στο σωματιδιακό κλάσμα του αέρα 

(Sjodin et al, 2001).      

 

Σχήμα 9: Μέση συγκέντρωση των PBDE σε 3 ομάδες εργασίας στη Σουηδία (Νοσοκομειακούς 

καθαριστές, n=20 ; τεχνικούς υπολογιστών, n=19; Εργάτες αποσυναρμολόγησης ηλεκτρικών,  n=19), 

(Sjodin et al., 1999; Jakobsson et al., 2002) 

 

 
 

 

4.2.3. ΑΠΡΟΣΔΟΚΗΤΗ ΕΚΘΕΣΗ (Accidental exposure)  

 

Η μοναδική γνωστή απροσδόκητη έκθεση στα BFRs συνέβη το 1973 στην 

πολιτεία του Michigan (Fries, 1985). Το επιβραδυντικό φλόγας «Fire Master BP-6», 
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που περιλαμβάνεται στα πολυβρωμιωμένα διφαινύλια (PBBs), αποκαλύφθηκε ότι 

είχε χρησιμοποιηθεί κατά λάθος σαν προσθετικό σε τροφή ζώων σε ένα εργοστάσιο. 

Αυτό το ατύχημα οδήγησε σε ευρεία μόλυνση των ζωοτροφών, των ζώων που 

ετράφησαν και των γαλακτοκομικών προϊόντων. Ένας μεγάλος αριθμός από βόδια, 

γουρούνια και κοτόπουλα σφαγιάστηκαν εξαιτίας της μόλυνσης. Η ποσότητα του 

PBBs που εισήχθηκε στην ζωοτροφή υπολογίστηκε από 225 μέχρι 450 Kg (Reich, 

1983).  

Το ατύχημα οδήγησε σε υψηλές συγκεντρώσεις του PBB στον ορό που 

ανιχνεύτηκε στους κτηματίες του Michigan. Καμιά ποσότητα του PBB δεν 

ανιχνεύτηκε στους κατοίκους της πολιτείας του Wisconsin (Bekesi et al, 1978). 

Μεταξύ των συμπτωμάτων που αναφέρθηκαν ήταν: εξάντληση, κόπωση, απώλεια 

όρεξης, απώλεια βάρους, πόνος και πρήξιμο των αρθρώσεων και κοιλιακός πόνος 

(Anderson et al, 1978b). Επίσης παρατηρήθηκαν συμπτώματα στη λειτουργία του 

ήπατος (Anderson et al, 1978a).  

Αυτό το ατύχημα οδήγησε στη διακοπή της παραγωγής του 

εξαβρωμοδιφαινυλίου εντός των ΗΠΑ ενώ η οκταβρωμοδιφαινόλη και η 

δεκαβρωμοδιφαινόλη συνέχισαν να παράγονται μέχρι το 1979 (WHO, 1994a). 

Πολύ υψηλά επίπεδα του BB 153 ανιχνεύτηκαν σε δείγματα ορού τα οποία 

είχαν συλλεχτεί στο Illinois το 1988 (Sjodin et al, 2002). Το μέσο επίπεδο των 12 

ng/g l.w. (εύρος 2,6-53) που αναφέρθηκε σε αυτά τα δείγματα ήταν σημαντικά 

υψηλότερο από τα επίπεδα των PBDE που βρέθηκαν στα ίδια δείγματα. Τα δείγματα 

αίματος που συλλέχτηκαν από κατοίκους του Michigan την ίδια χρονιά συνέχισαν να 

περιέχουν ανιχνεύσιμες ποσότητες του BB 153 έστω και αν η χρήση των PBB είχε 

απαγορευτεί αμέσως μετά το ατύχημα (Blanck et al, 2000). Ο μέσος χρόνος ζωής του 

BB 153 (29 χρόνια στους ανθρώπους) (Blanck et al, 2000) δείχνει ότι τα δείγματα 

που προήλθαν από το Illinois συνέχισαν να περιέχουν ανιχνεύσιμες ποσότητες του 

BB 153 το 1988 ακόμα και αν τα άτομα εκτέθηκαν το 1973 ή 1974. Από την άλλη 

πλευρά, οι κάτοικοι του Illinois μπορεί να εκτέθηκαν επίσης μέσω ποικίλων 

καταναλωτικών προϊόντων που περιείχαν επιβραδυντικά φλόγας PBBs.            

 

4.2.4. ΧΡΟΝΟΣ ΗΜΙΣΕΙΑΣ ΖΩΗΣ ΤΩΝ BFRs ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ 

 

Ο χρόνος ημίσειας ζωής των μεγάλου ΜΒ βρωμιωμένων PBDE και της 

TBBPA έχει υπολογιστεί σε εργάτες στη Σουηδία που απασχολούνταν σε διαδικασίες 
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ανακύκλωσης (Hagmar et al, 2000; Sjodin, 2000) με επαναλαμβανόμενα δείγματα 

αίματος κατά τη διάρκεια των διακοπών τους.  

Ο χρόνος ημίσειας ζωής για το BDE 209 ήταν σε κλίμακα μιας εβδομάδας 

ενώ για το BDE 183 υπολογίστηκε 3 μήνες (Hagmar et al, 2000; Sjodin, 2000). Ο 

χρόνος ημιζωής του BDE 209 είναι σύντομος και αυτό δείχνει ένα γρήγορο 

μεταβολισμό του BDE 209. Οι μεταβολίτες του BDE 209 είναι ακόμα άγνωστοι έστω 

και αν έχουν αναφερθεί κάποιες ενδείξεις (Morck and Klasson Wehlet, 2001). 

Επίσης, ο χρόνος ημιζωής της TBBPA είναι σύντομος, υπολογίστηκε 2 

ημέρες (Hagmar et al, 2000; Sjodin, 2000).  

 

4.3. ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ PBDE ΣΤΟΝ ΑΝΘΡΩΠΟ 

 

Ένας μεγάλος αριθμός ανθρώπινων δειγμάτων έχει αναλυθεί για τους PBDEs. 

Στον Πίνακα 13 δίνονται οι συγκεντρώσεις των PBDE σε «περιβάλλον ανθρώπου» σε 

ιστούς, αίμα και γάλα. Τα δεδομένα είναι ταξινομημένα κατά έτος στον οποίο 

ελήφθησαν τα δείγματα. Η έννοια «περιβάλλον ανθρώπου» αναφέρεται σε δείγματα 

που έχουν ληφθεί από ανθρώπους οι οποίοι δεν ήξεραν ότι ήταν εκτεθειμένοι. Το 

άθροισμα της συγκέντρωσης των PBDE ποικίλει από <0,03 ng/g λιπιδίων, για 

δείγματα ιστών από την Ιαπωνία το 1970, μέχρι >190 ng/g λιπιδίων για δείγματα από 

το Austin και το Denver των ΗΠΑ το 2000.  
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Πίνακας 13: Συγκεντρώσεις και κατανομή παραγώγων των PBDE σε ανθρώπινα δείγματα (ng/g 

λιπιδίων) (Hites, 2004) 

 

 
 

Στο Σχήμα 10, οι συγκεντρώσεις των PBDE σε σχέση με το έτος 

δειγματοληψίας δείχνουν μια εκθετική αύξηση με διπλασιασμό κάθε 5 χρόνια. 

Γενικά, οι συγκεντρώσεις των PBDE στους ανθρώπους έχουν αυξηθεί κατά ένα 
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παράγοντα ~ 100 κατά τη διάρκεια των τελευταίων 30 χρόνων. Η σχέση 

(παλινδρόμηση) αυτών των δεδομένων σαν συνάρτηση του χρόνου είναι καλή παρά 

τους ανόμοιους τύπους δειγμάτων (αίμα, γάλα, ιστούς), τη διαφορετική προέλευση 

και τα διάφορα παράγωγα που μετρώνται. Η ανάλυση αυτή δείχνει ότι τα δείγματα 

από τη Βόρεια Αμερική είναι πάντα πάνω από τη γραμμή παλινδρόμησης (κατά ένα 

παράγοντα >10) ενώ τα δείγματα από την Ιαπωνία είναι συνήθως κάτω από τη 

γραμμή παλινδρόμησης (κατά ένα παράγοντα ~ 5). Αυτό δείχνει ότι οι άνθρωποι από 

τη Βόρεια Αμερική είναι εκτεθειμένοι σε υψηλά επίπεδα των παραγώγων των PBDE 

σε σχέση με τους Ευρωπαίους ενώ οι Ιάπωνες εκτίθενται λιγότερο σε σχέση με τους 

Ευρωπαίους.     

 

Σχήμα 10: Συνολική συγκέντρωση των PBDE σε ανθρώπινο αίμα, γάλα και ιστούς (ng/g λιπιδίων) σε 

συνάρτηση με το χρόνο (Hites, 2004) 

 

 
 

Η μέση κατανομή των παραγώγων των PBDE σε ανθρώπινα δείγματα 

φαίνεται στο Σχήμα 11. Βέβαια οι πληροφορίες δεν πρέπει να λαμβάνονται 

κυριολεκτικά αφού σε κάποιες μελέτες έχουν μετρηθεί μόνο ορισμένα παράγωγα. Το 

πιο αξιοσημείωτο παράγωγο, που είναι απών, είναι το BDE 209, το οποίο σπάνια 

μετράται σε δείγματα περιβάλλοντος ανθρώπου (μετράται συχνά σε ανθρώπους που 

είναι εκτεθειμένοι μέσω της εργασίας τους). Δεδομένου αυτών των μετρήσεων, η 

κατανομή ενός παραγώγου βασιζόμενου στη βιβλιογραφία μπορεί να χρησιμοποιηθεί 

για συγκρίσεις. Σ’ αυτήν την περίπτωση, η κατανομή των παραγώγων από ανθρώπινα 

δείγματα μπορεί να συγκριθεί με αυτήν του προϊόντος penta-BDE (Hale et al., 2001), 

την πιθανή πηγή αυτών των ενώσεων στους ανθρώπους. Είναι φανερό ότι τα BDE 47 

και BDE 153 είναι σχετικά υψηλά στα ανθρώπινα δείγματα σε σχέση με το πέντα-
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προϊόν και το BDE 99 είναι σχετικά μικρότερο. Η αιτία αυτής της διαφοράς δεν είναι 

γνωστή. Ίσως να οφείλεται στην περιβαλλοντική διαθεσιμότητα του BDE 47 εξαιτίας 

της μεγάλης τάσης ατμών ή στην επιλεκτική περιβαλλοντικά εξάλειψη του BDE 99, 

μια διαδικασία που έχει παρατηρηθεί σε κάποια περιβάλλοντα (Stapleton et al., 

2002). 

 

Σχήμα 11: Κατανομή παραγώγων, σαν % ποσοστό του συνόλου της συγκέντρωσης των PBDE (Hites, 

2004)  

 

 
 

Δεδομένου ότι κάποιοι PBDEs χρησιμοποιούνται στα πλαστικά που 

καταλήγουν σε ηλεκτρονικά κατανάλωσης, αναμένεται ότι οι εργάτες που δουλεύουν 

στην συναρμολόγηση και αποσυναρμολόγηση αυτών των προϊόντων θα έχουν ένα 

πολύ υψηλό φορτίο των PBDE στο αίμα τους. Ο Πίνακας 14 δείχνει τη συγκέντρωση 

των PBDE στο αίμα των ανθρώπων που εκτίθενται επαγγελματικά, κυρίως στην 

αποσυναρμολόγηση ηλεκτρονικών και σε αυτούς που δεν εκτίθενται τόσο πολύ 

(ελεγκτές). Οι ελεγκτές δουλεύουν στην ίδια εγκατάσταση με τους εργάτες αλλά δεν 

δουλεύουν τα ηλεκτρονικά προϊόντα. 
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Πίνακας 14: Συγκεντρώσεις των PBDE και κατανομή παραγώγων από αίμα εργαζόμενων (ng/g 

λιπιδίων) (Hites, 2004)  

 

 
 

Τα δεδομένα του πίνακα είναι λιγότερο ολοκληρωμένα σε σχέση με αυτά που 

αναφέρονται στα δείγματα από το περιβάλλον του ανθρώπου. Για παράδειγμα, 

πολλές μελέτες δεν έχουν μετρήσει τα παράγωγα BDE 99 και BDE 100, αλλά έχουν 

μετρήσει το  BDE 209. Έτσι, χρησιμοποιώντας αυτά τα δεδομένα για να συγκρίνουμε 

τα επίπεδα των PBDE μεταξύ εκτιθέμενων ανθρώπων και ελεγκτών θα πρέπει να 

γίνει με βάση κάποιο συγκεκριμένο παράγωγο. Στην περίπτωση αυτή μόνο τα 

παράγωγα BDE 47 και BDE 153 έχουν επαρκή δεδομένα για να γίνει η σύγκριση. 

Έτσι οι συγκεντρώσεις των PBDE στο αίμα των εκτιθέμενων ανθρώπων είναι 

περίπου διπλάσια σε σχέση με τους ελεγκτές. Υπάρχουν περισσότερα BDE 99, BDE 

100 και BDE 209 στους εκτιθέμενους εργάτες σε σχέση με τους ελεγκτές αλλά 

υπάρχουν τόσο λίγα δεδομένα για αυτές τις διαφορές για να γίνονται στατιστικά 

σημαντικές. Παρόλα αυτά, τα δεδομένα δείχνουν ότι κάποιοι άνθρωποι συσσωρεύουν 

υψηλά επίπεδα PBDE σε σχέση με άλλους, μέσω της εργασίας τους. 

Η κατανομή των παραγώγων για τα δείγματα αίματος ανθρώπων που 

εκτίθενται επαγγελματικά φαίνεται στο Σχήμα 11. Ενώ υπάρχουν κάποιες ομοιότητες 

αυτής της κατανομής σε σχέση με την κατανομή από δείγματα ανθρώπων που 

εκτίθενται φυσικά, η παρουσία του BDE 209 σε ανθρώπους που εκτίθεται 

επαγγελματικά δείχνει ότι αυτή η ένωση συσσωρεύεται στους ανθρώπους και 

πιθανώς και στα ζώα. Η απουσία του BDE 209 από τον πληθυσμό που εκτίθεται 



 100

φυσικά είναι αποτέλεσμα αναλυτικής τεχνικής (bias), αφού πολλές μελέτες για τον 

φυσικώς εκτιθέμενο πληθυσμό δεν περιλαμβάνουν το BDE 209 σαν μια από τις 

ενώσεις ενδιαφέροντος.                

 

4.3.1.  ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ BFRs ΣΤΟ ΜΗΤΡΙΚΟ ΓΑΛΑ  

 

Η παρουσία ορισμένων BFRs, όπως οι PBDEs, στο μητρικό γάλα έχει 

αναφερθεί σε πολλές μελέτες στη Σουηδία (Meironyte et al, 1998; Darnerud et al, 

1998), στον Καναδά (Ryan and Patry, 2000), στην Φινλανδία (Strandman et al, 2000) 

και στην Ιαπωνία (Ohta et al, 2000). Γενικά, οι άνθρωποι μπορούν να εκτίθενται σε 

PBDEs όχι μόνο δουλεύοντας σε χώρους παραγωγής αυτών των ενώσεων αλλά και 

από περιπτώσεις βιομηχανικών εφαρμογών ή χρήσεων των προϊόντων που 

περιλαμβάνουν PBDEs ή/και από την αποσυναρμολόγηση των ηλεκτρονικών (Sjodin 

A. et al., 1999). Πιθανές εκθέσεις συμβαίνουν επίσης μέσω της επαφής του δέρματος 

και μέσω της εισπνοής. Όπως και άλλοι ανθεκτικοί οργανοαλογωνομένοι ρυπαντές 

(POPs), οι PBDEs εισέρχονται στο υδατικό σύστημα και συσσωρεύονται στην 

υδατική τροφική αλυσίδα. Η κατανάλωση ψαριών μπορεί να αποτελέσει σημαντική 

πηγή έκθεσης των ανθρώπων. 

Οι PBDEs μεταφέρονται μέσω του πλακούντα και από το μητρικό γάλα από 

τη μητέρα στους απογόνους σε όλα τα θηλαστικά (Strandman et al, 2000). Διαθέσιμα 

δεδομένα δείχνουν ότι κάποια από αυτά τα παράγωγα προκαλούν διαταραχές στο 

θυρεοειδή αδένα και είναι ύποπτα για εμφάνιση νευροτοξικών. Επίσης έχουν 

παρατηρηθεί και άλλες ενδοκρινείς και γενετικές επιδράσεις. Έτσι η παρουσία PBDE 

στη μητέρα σχετίζεται σε μεγάλο βαθμό με την υγιεινή ανάπτυξη των εμβρύων και 

των νηπίων.            

Στη μελέτη των Kazda et al (2004) μελετώνται τα επίπεδα των PBDE σε 

μητρικό γάλα. Τα δείγματα προήλθαν από 103 γυναίκες από την Τσεχία που ζούσαν 

στην περιοχή του Olomouc που βρίσκεται στη Βόρειο-ανατολική πλευρά στην 

Δημοκρατία της Τσεχίας. Η περίοδο δειγματοληψίας αφορούσε την άνοιξη και το 

καλοκαίρι του 2003 και έγινε σε συνεργασία με την Γυναικολογική-Μαιευτική 

κλινική του νοσοκομείου του Olomouc. Οι συμμετέχουσες στην έρευνα μητέρες ήταν 

ηλικίας 17 – 39 ετών.  

Στον Πίνακα 15 φαίνονται τα επίπεδα των PBDE στα 103 δείγματα μητρικού 

γάλακτος, που έχουν προσδιοριστεί με τη τεχνική GC-MS. Το κυριότερο παράγωγο 
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σε όλα τα δείγματα γάλακτος είναι το BDE 47 (Σχήμα 12). Αυτό το τετράβρωμο 

παράγωγο συνεισφέρει με ποσοστό 40-70% στο συνολικό περιεχόμενο των PBDE 

και βρέθηκε σε συγκεντρώσεις πάνω από το όριο ανίχνευσης (LOD) σε όλα τα 

δείγματα. Το γεγονός αυτό δεν εκπλήσσει γιατί το BDE 47 είναι το κύριο συστατικό 

μιας ποικιλίας τεχνικών μιγμάτων που χρησιμοποιούνται στη βιομηχανία σαν 

επιβραδυντικά φλόγας και επιπλέον το BDE 47 αποτελεί το μεγαλύτερο παράγωγο 

των PBDE που υπάρχει στα περιβαλλοντικά δείγματα. 

 

Πίνακας 15: Μέσες συγκεντρώσεις των επιπέδων των PBDE (ng/g λιπιδίων) στο μητρικό γάλα 

(Kazda et al, 2004)  

 

 
 

Κάποια άλλα άφθονα παράγωγα που βρέθηκαν στα δείγματα του μητρικού 

γάλακτος, ήταν τα BDE 99, BDE 100 και BDE 153 (Σχήμα 12). Οι συγκεντρώσεις 

αυτών των συστατικών βρέθηκαν πάνω από το όριο ανίχνευσης σε ποσοστό πάνω 

από 60%. Τα παράγωγα BDE 49, BDE 66, BDE 85, BDE 154 και BDE 183 

ανιχνεύτηκαν τυχαία, κατά προσέγγιση 20% των δειγμάτων. Το παράγωγο BDE 28 

ήταν πάνω από το LOD σε 7 δείγματα.  

 

Σχήμα 12: Κατανομή των παραγώγων των PBDE στο μητρικό γάλα (Kazda et al., 2004) 
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Η υψηλότερη μολυσματική ένωση στα δείγματα του γάλακτος βρέθηκε σε 

τρία δείγματα, στα οποία τα επίπεδα των PBDE ήταν 5-10 φορές υψηλότερα από το 

μέσο σετ των δεδομένων. Δεν παρατηρήθηκε συσχέτιση μεταξύ του περιεχομένου 

των λιπιδίων, της ηλικίας των μητέρων και του επιπέδου των PBDE. Στον Πίνακα 16 

φαίνονται τα επίπεδα των PBDE όταν εξαιρεθούν τα τρία πιο μολυσμένα δείγματα.  

 

Πίνακας 16: Μέση συγκέντρωση των επιπέδων των PBDE (ng/g λιπιδίων) στο μητρικό γάλα όταν 

εξαιρεθούν τα τρία μολυσμένα δείγματα (Kazda et al., 2004) 

 

 
 

Σε ανάλογη μελέτη που πραγματοποιήθηκε στην Αμερική από τους Sjodin et 

al (2004), μελετήθηκε η παρουσία των PBDE και των PBB στο μητρικό γάλα. Τα 

δείγματα προήλθαν από τράπεζα μητρικού γάλακτος από την Καλιφόρνια και τη 

Βόρεια Καρολίνα. Η δειγματοληψία έγινε την περίοδο Δεκέμβριος 2002 – Ιανουάριος 

2003. Όλες οι γυναίκες, που ήταν υγιείς και είχαν υγιέστατα μωρά, ζούσαν στην ίδια 

περιοχή και δεν είχαν φύγει έξω από αυτήν πάνω από 6 μήνες τα τελευταία 5 χρόνια.  

Οι συγκεντρώσεις των ενώσεων από τις δύο τράπεζες μητρικού γάλακτος 

δίνονται στο Σχήμα 13. Τα πιο άφθονα παράγωγα των PBDE στο μητρικό γάλα ήταν 

τα  tetraBDE και pentaBDE (BDE 47 και BDE 99, BDE 100, αντίστοιχα). 
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Σχήμα 13: Συγκεντρώσεις των PBDE και των PBB στο μητρικό γάλα από τις δύο τράπεζες γάλακτος 

στην Καλιφόρνια και τη Βόρεια Καρολίνα, το 2003 (Sjodin A. et al., 2004) 

 

 

 

4.3.2. ΣΧΕΣΗ ΜΕΤΑΞΥ ΤΗΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΩΝ PBDE ΣΤΟ 

          ΜΗΤΡΙΚΟ ΓΑΛΑ ΚΑΙ ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗΣ ΨΑΡΙΩΝ 

 

Στη μελέτη των Ohta et al. (2002) μελετήθηκε η ύπαρξη PBDE στο μητρικό 

γάλα και η πιθανή συσχέτιση αυτών των ενώσεων με την κατανάλωση ψαριών. Το 

μητρικό γάλα συλλέχτηκε από 12 γυναίκες, οι οποίες έφεραν στον κόσμο το πρώτο 

τους παιδί. Η συλλογή του δείγματος έγινε ένα μήνα μετά τη γέννηση. Οι ηλικίες των 

γυναικών ήταν από 24 έως 33 ετών. Όλες οι γυναίκες ήταν από την ίδια περιοχή της 

Ιαπωνίας και πιθανώς θα αγόραζαν από την ίδια αγορά τα διατροφικά τους προϊόντα. 

Οι γυναίκες ταξινομήθηκαν σε ομάδες ανάλογα με την καθημερινή 

κατανάλωση ψαριών. Η πρώτη ομάδα περιλάμβανε γυναίκες που κατανάλωναν ψάρι 

καθημερινά και ήταν: 30 ετών (Α), 27 ετών (Β), 29 ετών (C), 29 ετών (D) και 26 ετών 

(E). Η ηλικία της γυναίκας που κατανάλωνε ψάρι 5-6 ημέρες την εβδομάδα ήταν 24 

(F). Οι ηλικίες των τριών γυναικών που κατανάλωναν ψάρι 3-4 ημέρες την εβδομάδα 

ήταν: 29 ετών (G), 33 ετών (H) και 24 ετών (I). Οι ηλικίες των γυναικών που 

κατανάλωναν λιγότερο από 1-2 ημέρες την εβδομάδα ψάρι ήταν: 32 ετών (J), 33 ετών 

(K) και 24 ετών (L).   

Στο Σχήμα 14 φαίνονται οι συγκεντρώσεις των PBDE στο μητρικό γάλα 

μεταξύ των 12 γυναικών με βάση τη συχνότητα κατανάλωσης ψαριών. Η μέση 

συνολική συγκέντρωση των PBDE (1724 pg/g λιπιδίων) στις 5 γυναίκες που 

αντιπροσωπεύουν την υψηλή κατανάλωση ψαριών (καθημερινή διατροφή με ψάρια) 

ήταν σημαντικά υψηλότερη από τις γυναίκες που αντιπροσώπευαν σχετικά μικρή 

κατανάλωση ψαριών (1-2 ημέρες την εβδομάδα, 774 pg/g λιπιδίων). Για παράδειγμα, 
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η συγκέντρωση των PBDE στο μητρικό γάλα από τη γυναίκα Α είναι σημαντικά 

διαφορετική από τα επίπεδα στη γυναίκα Κ. Και οι δύο γυναίκες ισχυρίστηκαν ότι 

έχουν παρόμοια διατροφή, η οποία διαφέρει ως προς τη συχνότητα κατανάλωσης 

ψαριών.  

Τα πιο άφθονα παράγωγα των PBDE στο μητρικό γάλα ήταν το tetraBDE 

(BDE 47) και το HxBDE (BDE 153). Οι επιδράσεις στην υγεία είναι προς το παρόν 

άγνωστες αλλά το γεγονός είναι μεγάλου ενδιαφέροντος αφού πολλοί κάτοικοι της 

Ιαπωνίας προτιμούν να τρέφονται με μεγάλες ποσότητες ψαριών και οστράκων. 

 

Σχήμα 14: Σύγκριση της συγκέντρωσης των PBDE στο μητρικό γάλα. Οι γυναίκες ομαδοποιήθηκαν 

με βάση τη διατροφική τους προτίμηση στο ψάρι και τα όστρακα. Τα αποτελέσματα αντιπροσωπεύουν 

τη μέση τιμή δύο μετρήσεων χρησιμοποιώντας είτε HRGC-HRMS ή HRGC-LRMS. (Ohta et al, 2002) 

 

 
 

Από τη μελέτη συμπεραίνεται, ότι υπάρχει μια ισχυρή θετική συσχέτιση 

μεταξύ των συνολικών επιπέδων των PBDE στο μητρικό γάλα και στη συχνότητα 

κατανάλωσης ψαριών. Η συνολική συγκέντρωση των PBDE στο μητρικό γάλα στις 

12 γυναίκες κυμάνθηκε από 668 μέχρι 2840 pg/g. Αυτά τα αποτελέσματα είναι 

συγκρίσιμα με τα επίπεδα που έχουν αναφερθεί σε άλλες γυναίκες.  
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4.3.4. ΣΥΓΚΡΙΣΕΙΣ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟ ΜΗΤΡΙΚΟ ΓΑΛΑ 

 

Σύμφωνα με τις τρεις παραπάνω μελέτες που ερευνούν την συγκέντρωση των 

PBDEs στο μητρικό γάλα, παρατηρούμε ότι τα πιο άφθονα παράγωγα είναι τα: BDE 

47, BDE99, BDE 100, BDE 153 και BDE 154. 

Στον Πίνακα 17 φαίνονται κάποια αποτελέσματα που αναφέρονται σε έρευνες 

που υλοποιήθηκαν σε διάφορες χώρες. Ο βαθμός μόλυνσης με PBDEs στην Τσεχία, 

στα δείγματα του μητρικού γάλακτος, είναι συγκρίσιμος με αυτόν σε μελέτες στην 

Φινλανδία και την Ιαπωνία και ελαφρώς μικρότερος από τα επίπεδα που 

παρατηρήθηκαν σε μελέτες που πραγματοποιήθηκαν στον Καναδά και τη Σουηδία.    

 

Πίνακας 17: Σύγκριση των μέσων επιπέδων κάποιων PBDE σε μητρικό γάλα από τη Δημοκρατία της 

Τσεχίας με παρόμοιες μελέτες (ng/g λιπιδίων) (Kazda et al, 2004) 

   

Χώρες BDE-47 BDE-99 Αναφορές 

Σουηδία, 1998 

Καναδάς, 2000 

Φινλανδία, 2000 

Ιαπωνία, 2000 

Δημοκρατία της 

Τσεχίας, 2003 

2,52 (0,33-0,61) (n=39) 

3,39 (0,31-18,72) (n=10) 

1,31 (0,3-4,25) (n=11) 

0,48 (0,22-0,57) (n=6) 

0,86 (0,16-8,13) (n=103) 

0.72 (0.18-4.47) 

1.19 (0.10-5.63) 

0.39 (0.14-0.94) 

0.11 (0.09-0.13) 

0.28 (<0.02-0.70) 

Darnerud et al, 1998 

Ryan and Patry, 2000 

Strandman et al, 2000 

Ohta et al, 2000 

Kazda et al, 2004 

 

 

4.4. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ BFRs ΣΕ ΓΗΙΝΑ  

       ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

 

4.4.1. ΠΑΡΟΥΣΙΑ PBDE, HBCD, PBBs ΣΕ ΑΥΓΑ ΠΟΥΛΙΩΝ  

 

Στη Σουηδική πανίδα έχουν γίνει πολλές αναλύσεις για τους PBDEs σε είδη 

του γλυκού και αλμυρού νερού ή στα χαμηλά τροφικά επίπεδα της χερσαίας τροφικής 

αλυσίδας. Τα περισσότερα δεδομένα που έχουν αναπαραχθεί αναφέρονται στα 

συστατικά του προϊόντος πέντα-BDE με λιγότερα δεδομένα για τα BDE 183 και BDE 

209. Οι χερσαίοι οργανισμοί από τα χαμηλά τροφικά επίπεδα έχουν μικρότερες 

συγκεντρώσεις BDE σε σχέση με τα είδη που ανήκουν στην υδάτινη τροφική 

αλυσίδα. Τα BDE 47, BDE 99 και BDE 100 βιοσυσσωρεύονται και βιομεγεθύνονται 



 106

στα αρπακτικά πουλιά, ψάρια και θηλαστικά της υδάτινης τροφικής αλυσίδας. Τα 

αρπακτικά πουλιά και θαλάσσια θηλαστικά που τρέφονται με ψάρια έχουν κυρίαρχο 

παράγωγο το BDE 47. 

Τα γεράκια τρέφονται αποκλειστικά με άλλα πουλιά ενώ οι περισσότεροι 

πληθυσμοί του είδους ήταν πρόσφατα υπό εξαφάνιση στο Βόρειο Ημισφαίριο 

εξαιτίας της βιοσυσσώρευση υψηλών συγκεντρώσεων οργανοχλωριωμένων ενώσεων 

και υδραργύρου, που επηρεάζουν την αναπαραγωγή και την επιβίωσή τους. Στη 

μελέτη των Lindberg et al (2004) μελετήθηκαν δύο πληθυσμοί ανατρεφόμενου 

άγριου γερακιού (Falco peregrinus), που υπάρχουν στη Σουηδία, και ένας 

αιχμάλωτος ανατρεφόμενος πληθυσμός. Ο άγριος πληθυσμός από το Βορά τρέφεται 

με πτηνά και πάπιες ενώ ο άγριος πληθυσμός από το Νότο τρέφεται με πουλιά από τη 

χερσαία τροφική αλυσίδα. Στον αιχμάλωτο πληθυσμό ελέγχεται το διαιτολόγιο του 

και τρέφεται με κοτόπουλα. 

Οι συγκεντρώσεις των οργανοχλωριωμένων ενώσεων έχουν μειωθεί 

σημαντικά στα γεράκια στη Σουηδία και ο πληθυσμός έχει αρχίσει να ανακάμπτει 

από τα μέσα του 1990. Παρόλα αυτά, τα αυξανόμενα χρονικά επίπεδα των PBDEs 

στο περιβάλλον αντιπροσωπεύουν μια νέα απειλή σε αυτό το είδος αν οι 

συγκεντρώσεις είναι υψηλές. 

Όλα τα παράγωγα των BDE όπως επίσης το HBCD και το BB 153 

ανιχνεύτηκαν στα δείγματα των αυγών του άγριου και του αιχμάλωτου πληθυσμού, 

με μεγαλύτερες συγκεντρώσεις στα αυγά του άγριου πληθυσμού. Το παράγωγο BDE 

209 βρέθηκε σε 18 από τα 21 δείγματα αυγών που αναλύθηκαν (εύρος <20-430 ng/g 

βάρος λιπιδίων στον άγριο πληθυσμό και <7-9 ng/g στον αιχμάλωτο πληθυσμό). Το 

παράγωγο BDE 183 βρέθηκε και στα 52 δείγματα που αναλύθηκαν, με πολύ 

υψηλότερες συγκεντρώσεις στον άγριο πληθυσμό (εύρος 56-1300 ng/g ) σε σχέση με 

τον αιχμάλωτο πληθυσμό (<6-19 ng/g). Χρονικές τάσεις δεν παρατηρήθηκαν ούτε 

στον άγριο ούτε στον αιχμάλωτο πληθυσμό, πιθανώς εξαιτίας του ότι ο αριθμός των 

αυγών από διαφορετικά χρονικά σημεία ήταν μικρός και η περίοδος που καλύφθηκε 

ήταν σύντομη.  

Στατιστικά σημαντικές διαφορές βρέθηκαν στη συγκέντρωση του BDE 99 

μεταξύ των άγριων πληθυσμών, με τον πληθυσμό από το Νότο να έχει υψηλότερες 

συγκεντρώσεις σε σχέση με το Βόρειο πληθυσμό (Πίνακας 18). Καμιά άλλη 

σημαντική στατιστική διαφορά δεν παρουσιάστηκε στη συγκέντρωση των BDE 

μεταξύ Βορείου και Νοτίου πληθυσμού παρόλη τη διαφορετική διατροφή τους.  
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Το  άθροισμα της συγκέντρωση των PBDE για τα μικρού ΜΒ βρωμιωμένα 

παράγωγα (BDE 47, 99 και 100) σε κάποια άγρια γεράκια (max 18.000 ng/g βάρους 

λιπιδίων) είναι μεταξύ των υψηλότερων συγκεντρώσεων που έχουν αναφερθεί στην 

άγρια πανίδα. Η μέση συγκέντρωση των ΣPBDE, BB 153 και HBCD στο Βόρειο 

πληθυσμό είναι 230, 6.6 και 53 ng/g υγρού βάρους, αντίστοιχα. Οι συγκεντρώσεις 

αυτές μπορούν να συγκριθούν με τις μέσες συγκεντρώσεις των ΣPCB, DDE και 

dieldrin 12000, 2900 και 140 ng/g υγρού βάρους από τους ίδιους πληθυσμούς που 

συλλέχτηκαν από 1991-1994. Έτσι η συνολική συγκέντρωση των βρωμιωμένων 

ενώσεων αντιπροσωπεύει το 2% του συνολικού φορτίου των μετρούμενων 

οργανοαλογονωμένων ενώσεων.    

 

Πίνακας 18: Αριθμητικός Μέσος Όρος, της συγκέντρωσης (ng/g βάρους λιπιδίων) στους PBDEs, 

BB153 και HBCD στα αυγά από τρεις διαφορετικούς πληθυσμούς του γερακιού (Lindberg et al, 2004 )  

              
πληθυσμός έτος Αρ.αυγών BDE47 BDE99 BDE100 BDE153 BDE154 BDE183 BDE209 BB153 HBCD 

Α).Αιχμαλωσία 

 

Μέσος  

 

Β).Ν.Σουηδία 

 

Μέσος 

 

Γ).Β.Σουηδία 

 

Μέσος 

1987-

1999 

 

 

1992-

1999 

270 

 

1991-

1999 

 

 

10 

 

 

 

24 

 

 

 

18 

 

 

0,83 

 

 

 

270 

 

 

 

360 

 

 

2,7 

 

 

 

1100 

 

 

 

860 

 

 

2,4 

 

 

 

450 

 

 

 

540 

 

 

36 

 

 

 

1300 

 

 

 

1900 

 

 

4,6 

 

 

 

240 

 

 

 

410 

 

 

11,6 

 

 

 

310 

 

 

 

270 

 

 

 

8,2 

 

 

 

130 

 

 

 

110 

 

 

40 

 

 

 

99 

 

 

 

110 

 

 

Nd 

 

 

 

520 

 

 

 

220 

 

 

Στη μελέτη του Norstrom et al (2002) μελετήθηκε η γεωγραφική κατανομή 

των BDE στο οικοσύστημα των Μεγάλων λιμνών στη Βόρεια Αμερική, το έτος 2000, 

στα αυγά του γλάρου (Herring gull). Η ανάλυση έγινε σε 15 παρακολουθούμενες 

αποικίες σε όλες τις λίμνες και στα κανάλια που συνδέονται. 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ένα σύνολο 25 δι- έως επτά- παραγώγων των BDE 

στα αυγά των γλάρων σε όλο το σύστημα των Μεγάλων Λιμνών. Τα παράγωγα μόνο-

, όκτα-, εννιά- και δέκα-BDEs βρέθηκαν στο όριο ανίχνευσης της ανάλυσης, το οποίο 

ήταν 0,01-0,05 μg/kg υγρού βάρους του αυγού. Τα παράγωγα BDE 28, 47, 99, 100, 

153, 154 και 183 συνεισφέρανε σε ποσοστό 97,5 ±0,5% στο σύνολο των BDE στις 15 
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αποικίες. Το παράγωγο BDE 47 ήταν το κυρίαρχο και ακολουθούσε το BDE 99. Η 

συγκέντρωση του συνόλου των BDE κυμάνθηκε από 192-1400 μg/kg.    

 

Χρονικές Τάσεις 1981-2000 

 

Οι χρονικές τάσεις της συγκέντρωσης των BDE στα αυγά των γλάρων στις 

αποικίες των λιμνών Michigan, Huron και Ontario φαίνεται στον Πίνακα 19. Και στις 

τρεις περιοχές, η συγκέντρωση των ΣBDEs αυξάνεται 25-75 τάξεις στην περίοδο 

1981-2000. Το ΣBDEs κυμάνθηκε από τη μικρότερη συγκέντρωση, 9,4 μg/kg στη 

Λίμνη Ontario το 1981 μέχρι την υψηλότερη συγκέντρωση, 1544 μg/kg στη Λίμνη 

Michigan το 1998. Αυτή η αύξηση ήταν μεγαλύτερη εξαιτίας των τέτρα- και πέντα-

BDE παραγώγων, BDE 47, 100 και 99. Οι συγκεντρώσεις των έξα-BDE (BDE 153 

και 154) και του παραγώγου επτά-BDE (BDE 183) αυξήθηκαν καθόλη την περίοδο 

στις λίμνες Michigan και Huron αλλά όχι όπως τα τέτρα- και πέντα-BDE παράγωγα.  

Υπήρξε μια μεγάλη παροδική αύξηση στις συγκεντρώσεις των παραγώγων 

BDE 153 και BDE 183 μεταξύ 1983 και 1987. Στη συνέχεια η συγκέντρωση 

μειώθηκε 3-7 τάξεις σε μια περίοδο 2 χρόνων και διατηρήθηκε σχετικά σταθερή κατά 

τη διάρκεια της επόμενης δεκαετίας. Ανάλογες τάσεις δημιουργήθηκαν στη λίμνη 

Michigan το 1993 στα παράγωγα BDE 153 και BDE 183 και στο παράγωγο BDE 183 

στον κόλπο Saginaw το 1990 και 1996.        
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Πίνακας 19: Τάσεις της συγκέντρωσης (μg/kg υγρού βάρους) των 7 κυριότερων παραγώγων των 

BDE και του ΣBDEs στα αυγά του γλάρου από τις αποικίες των λιμνών Ontario, Michigan και Huron, 

1981-2000. (Norstrom et al, 2002) 

 

 
 

Στον Πίνακα 20 ο Hites (2004) συνοψίζει τα αποτελέσματα δύο μελετών που 

έγιναν σε αυγά πουλιών. Η πρώτη αναφέρεται στα αυγά του γλάρου που συλλέχτηκαν 

από τις Μεγάλες λίμνες της Βόρειας Αμερικής τη χρονική περίοδο 1981-2000 

(Norstrom et al, 2002) και η δεύτερη αναφέρεται στα αυγά του πουλιού κόλυμβος 

(guillemot) που συλλέχτηκαν στη Σουηδία τη χρονική περίοδο 1970-1989 (Sellstrom 

et al, 1993). 
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Πίνακας 20: Συγκέντρωση και κατανομή παραγώγων των PBDE στα πουλιά (ng/g λιπιδίων) (Hites, 

2004) 

 

 
 

Από τον Πίνακα 20 φαίνεται ότι η συγκέντρωση των PBDE στα αυγά 

αυξάνεται και στις δύο μελέτες. Στα δείγματα αυγών από τη Σουηδία η αύξηση 

γίνεται με μικρότερο ρυθμό σε σχέση με τα δείγματα αυγών από τη Βόρεια Αμερική. 

Πάντως τα δεδομένα για τη συγκέντρωση στα αυγά του κόλυμβου δεν μπορούν να 

συγκριθούν αυστηρά με τα δεδομένα της συγκέντρωσης στα αυγά του γλάρου γιατί 

στα αυγά του γλάρου έχουν μετρηθεί τα παράγωγα BDE 153 και BDE 154 ενώ στα 

αυγά του κορμοράνου δεν έχουν μετρηθεί αυτά τα παράγωγα.       
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4.4.2. ΠΑΡΟΥΣΙΑ PBDE ΣΕ ΒΑΤΡΑΧΙΑ 

 

Για να συγκριθεί η περιβαλλοντική τύχη των PCBs με τους PBDEs, 

συλλέχτηκαν βατράχια (Rana remporaria) κατά μήκος 1500 Km της χερσονήσου της 

Σκανδιναβίας και αναλύθηκαν (Ter Schure et al, 2002). Το παράγωγο BDE 47 

ανιχνεύτηκε σε ποσοστό > 90% και το BDE 99 σε ποσοστό < 50%. Η συγκέντρωση 

του BDE 47 κυμάνθηκε από 123±100 ng/kg υγρού βάρους στην περιοχή Lund, την 

πιο νότια περιοχή δειγματοληψίας, μέχρι 26±10 ng/kg στην περιοχή Kiruna την πιο 

βόρεια περιοχή δειγματοληψίας και εντός του Αρκτικού κύκλου. 

Η συγκέντρωση των PBDE στο συκώτι των βατράχων ήταν αρνητική 

συνάρτηση του γεωγραφικού πλάτους, και αυτή η τάση ήταν παρόμοια με αυτή που 

έχει δειχτεί σε ψάρια γλυκού νερού, το οποίο σημαίνει ότι οι νότιες περιοχές (κοντά 

σε πηγές εκπομπών) ήταν περισσότερο μολυσμένες με BDEs απ’ ότι οι βόρειες 

περιοχές (Sellstrom, 1996).   

 

4.5. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ BFR ΣΕ 

       ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ  ΓΛΥΚΟΥ ΝΕΡΟΥ  

 

4.5.1. ΠΑΡΟΥΣΙΑ PBDE και HBCD ΣΕ ΨΑΡΙΑ, ΣΤΗ ΙΣΠΑΝΙΑ 

 

Οι Eljarrat et al (2005) μελέτησαν την παρουσία των PBDE και του HBCD σε 

ένα είδος ψαριού (bleak) (Alburnus alburnus) κατά μήκος του Ισπανικού ποταμού 

Cinca. Συλλέχτηκαν 32 δείγματα από τρεις διαφορετικές περιοχές του ποταμού. Η 

πρώτη περιοχή βρίσκεται 12 Km από την πόλη Monson, αντίθετα στο ρεύμα του 

ποταμού. Η δεύτερη περιοχή βρίσκεται στην Monson μια βιομηχανική πόλη με πολύ 

σημαντική χημική βιομηχανία και η τρίτη περιοχή βρίσκεται 30 Km από την περιοχή 

2.     

Οι συγκεντρώσεις του συνόλου των PBDE κυμάνθηκαν από μη ανιχνεύσιμη 

ποσότητα έως 568 ng/g υγρού βάρους. Το HBCD ανιχνεύτηκε μόνο στις περιοχές 2 

και 3 και κυμάνθηκε από 73-1643 ng/g. Στις δύο αυτές περιοχές η συγκέντρωση του 

HBCD ήταν παρόμοια ή μεγαλύτερη με αυτή που παρατηρήθηκε για τους PBDEs. Ο 

Πίνακας 21 δείχνει τις συγκεντρώσεις των παραγώγων των PBDE καθώς και τις 

συγκεντρώσεις του HBCD στα ξεχωριστά δείγματα ψαριών που συλλέχτηκαν από τις 
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τρεις περιοχές. Όπως προκύπτει, η περιοχή 2 είναι η πιο μολυσμένη περιοχή και 

ακολουθούν η 3 και η 1.     

Τα παράγωγα των PBDE που ανιχνεύτηκαν ήταν τα: tetra (BDE-47), hexa 

(BDE-153 και 154) και hepta (BDE 183). Παρόλα αυτά, το κυρίαρχο παράγωγο BDE 

209 στο σύνολο των PBDE σε δείγματα ιζήματος από τις ίδιες περιοχές (Eljarrat et al, 

2004a), δεν ανιχνεύτηκε στα δείγματα των ψαριών. Οι Lurros et al (2002) αναφέρουν 

ότι στην κατανομή των παραγώγων των PBDE σε υδατικές βιολογικές μήτρες 

κυριαρχεί το BDE 47 και ακολουθούν τα BDE 99, 100, 153, 154, 28 και 183. Η 

κατανομή που βρέθηκε από τη συγκεκριμένη μελέτη δείχνει επικράτηση των hexa-

παραγώγων (BDE 153 και 154) όπως και του hepta παραγώγου (BDE-183). Τα ίδια 

αποτελέσματα έχουν αναφέρει οι Rice et al (2002) που ανέλυσαν κυπρίνους από τον 

ποταμό Des Plaines (ΗΠΑ). Τα κυρίαρχα παράγωγα ήταν τα hepta- παράγωγα (BDE 

181 και 183) και τα hexa-παράγωγα (BDE 153 και 154).    

 

Πίνακας 21: Συγκεντρώσεις των PBDE και HBCD σε ng/g σε δείγματα του ψαριού alburnus alburnus 

στις τρεις επιλεγμένες περιοχές (Eljarrat et al., 2005) 

 

 
 

Τα αποτελέσματα από το ψάρι bleak συγκρίθηκαν με τα αποτελέσματα για το 

ψάρι μπαρμπούνι, στα πλαίσια της ίδιας μελέτης. Οι συγκεντρώσεις των PBDE στο 
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μπαρμπούνι κυμάνθηκαν από μη ανιχνεύσιμη ποσότητα μέχρι 446 ng/g υγρού βάρους 

και για το HBCD, από μη ανιχνεύσιμη ποσότητα μέχρι 1172 ng/g. Τα επίπεδα στους 

PBDEs ήταν παρόμοια για τα δύο διαφορετικά είδη ψαριών που μελετήθηκαν ενώ η 

συγκέντρωση στο HBCD ήταν ελαφρώς υψηλότερη στο ψάρι bleak. Η κατανομή των 

παραγώγων ήταν η ίδια και στα δύο είδη ψαριών με κυρίαρχα τα BDE 153 και 154. 

Συγκρινόμενη με άλλες μελέτες, για τα επίπεδα των PBDE, σε ng/g υγρού 

βάρους, οι Zennegg et al (2003), που μελέτησαν ψάρια από διάφορες λίμνες της 

Σουηδίας, ανέφεραν επίπεδα των PBDE (BDE 28, 47, 99, 100, 153, 154 και 183) από 

1,6-7,4 ng/g υγρού βάρους. Οι συγκεντρώσεις των PBDE (BDE 47, 99, 100, 153, 

154, 181 και 183) σε κυπρίνους από τους ποταμούς Detroit και Des Plaines (Rice et 

al, 2002) ήταν 5 ng/g και 12 ng/g υγρού βάρους αντίστοιχα. Όλες αυτές οι τιμές είναι 

σε συμφωνία με τις τιμές της μελέτης στην περιοχή 1. Ελαφρώς υψηλότερες τιμές 

έχουν αναφερθεί από τους Manchester and Neesving, (2001) με μέση συγκέντρωση 

των παραγώγων (BDE 47, 66, 99, 100, 153 και 154) σε δείγματα σολομού από τη 

λίμνη Michigan 80 ng/g υγρού βάρους. Παρόλα αυτά οι τιμές είναι μικρότερες από 

αυτές που βρέθηκαν στις περιοχές 2 και 3 (μολυσμένες περιοχές). 

Η βιβλιογραφία για τα επίπεδα του HBCD σε δείγματα ψαριών είναι πολύ 

σπάνια. Οι Sellstrom et al (1998) ανέφεραν συγκεντρώσεις μεταξύ μη ανιχνεύσιμης 

ποσότητας και 8000 ng/g βάρους λιπιδίων σε δείγματα ψαριών από ποτάμι της 

Σουηδίας, με πολλές βιομηχανίες υφασμάτων στην περιοχή. Οι Allchin and Morris 

(2003) ανέφεραν συγκεντρώσεις της τάξης των 20-10000 ng/g υγρού βάρους σε 

δείγματα ψαριών από το Ηνωμένο Βασίλειο. Τα υψηλά επίπεδα του HBCD 

αναφέρονται σε δείγματα που συλλέχτηκαν κατά μήκος εργοστασίου με HBCD.      

 

4.5.2. ΠΑΡΟΥΣΙΑ PBDE ΣΕ ΨΑΡΙΑ, ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ 

 

Οι Kierkegaard et al (2004) μελέτησαν τις χρονικές τάσεις 5 tetra- και penta-

BDE (BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 153 και BDE 154) στο ψάρι λύκος (pike) 

(Esox lucius) από τη λίμνη Bolmen της Σουηδίας, τη χρονική περίοδο 1967-2000. Η 

λίμνη Bolmen είναι μεσοτροφική με χαμηλά επίπεδα οργανικού υλικού και βρίσκεται 

σε δασώδη περιοχή με αγροτικές και βιομηχανικές δραστηριότητες. 

Οι χρονικές τάσεις για όλα τα παράγωγα των BDE δείχνουν αυξημένες 

συγκεντρώσεις από το 1970 μέχρι τα μέσα της δεκαετίας του 1980. Η συγκέντρωση 

του BDE 47 κυμάνθηκε από 24 pg/g υγρού βάρους το 1968 μέχρι 760 pg/g το 1983, 
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δείχνοντας μια αύξηση 30 τάξεων. Οι αυξανόμενες συγκεντρώσεις είναι σημαντικές 

σε όλα τα παράγωγα. Ο ετήσιος ρυθμός αύξησης κυμάνθηκε από 15 έως 19% κατά τη 

διάρκεια αυτής της περιόδου με διπλασιασμό κάθε 5 και 4 χρόνια αντίστοιχα. Σε 

αντίθεση με τους PBDEs, τα επίπεδα του ΣPCBs μειώθηκαν με ετήσιο ρυθμό 5% 

ολόκληρη την περίοδο (1967-2000) (Bignert et al., 1998; Bignert, 2000).  

Οι χρονικές τάσεις των PBDE στη λίμνη Bolmen διαφέρουν από τις τάσεις 

άλλων μελετών στη Σουηδία. Η τάση της μελέτης των PBDE στα αυγά του 

κορμοράνου από τη Βαλτική Θάλασσα, που καλύπτει την ίδια χρονική περίοδο, 

δείχνει την ίδια αρχική αύξηση στο ρυθμό και στο χρόνο όπως η αύξηση στο ψάρι 

λύκος αλλά η συγκέντρωση των BDE μειώνεται ραγδαία από τα μέσα του 1980 

(Sellstrom et al, 2004) (η μείωση ξεπερνά το 90% σε σχέση με την τιμή του 1980) 

ενώ η μείωση στα δείγματα του ψαριού λύκος είναι πολύ μικρότερη (η μείωση είναι 

περίπου 50%). 

Αυτή η διαφορά δείχνει διαφορετικές πηγές μόλυνσης. Ο μικρός ρυθμός 

μείωσης στη συγκέντρωση των PBDE στη λίμνη Bolmen δείχνει τοπικές πηγές 

μόλυνσης είτε μέσω εκροών είτε μέσω ρύπων αεροπλάνων. Αντίθετα τα δείγματα του 

κορμοράνου από τη Βαλτική Θάλασσα είναι μακριά από τοπικές πηγές μόλυνσης.     

 

4.5.3. ΠΑΡΟΥΣΙΑ PBDE και PBB ΣΕ ΨΑΡΙΑ, ΣΤΗ ΒΟΡΕΙΑ ΑΜΕΡΙΚΗ  

 

Στη μελέτη των Yan Zhu και Hites (2004) μελετήθηκε η γεωγραφική 

κατανομή και οι χρονικές τάσεις των PBDE στις Μεγάλες Λίμνες (Superior, 

Michigan, Huron και Ontario) στην πέστροφα (lake trout) και σε ένα είδος ψαριού  

(walleye) στη λίμνη Erie. Τα δείγματα συλλέχτηκαν την χρονική περίοδο 1980-2000. 

Σε κάθε δείγμα ψαριού προσδιορίστηκε η συγκέντρωση 15 παραγώγων των PBDE 

καθώς και του PBB 153. 

Οι συγκεντρώσεις του συνόλου των PBDE στα ψάρια παρουσιάζονται στον 

Πίνακα 22 σε συνάρτηση με το χρόνο και την περιοχή δειγματοληψίας. Οι 

συγκεντρώσεις αναφέρονται στο περιεχόμενο των λιπιδίων. Τα αποτελέσματα της 

μελέτης είναι συγκρίσιμα με άλλες μελέτες όπως φαίνεται στον Πίνακα 23. Επειδή 

στις μελέτες μετρώνται διάφορα παράγωγα, για να είναι σύμφωνες οι συγκρίσεις 

αναφέρεται το άθροισμα των παραγώγων: BDE 47, 99, 100, 153 και 154.  
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Πίνακας 22: Συνολική συγκέντρωση των PBDE και PBB 153 (ng/g) σε ψάρια από τις Μεγάλες 

Λίμνες τη χρονική περίοδο 1980-2000 (Yan Zhu and Hites, 2004) 

 

 
 

Οι συγκεντρώσεις που μετρήθηκαν το 1996 στην πέστροφα, στη 

συγκεκριμένη μελέτη, είναι 25% υψηλότερες από αυτές που μετρήθηκαν το 1997 από 

τους Luross et al στο ίδιο είδος και στις ίδιες περιοχές (Superior, Huron, Ontario). 

Στη λίμνη Erie, μετρήθηκαν τα επίπεδα των PBDE στο ψάρι walley ενώ οι Luross et 

al μέτρησαν PBDEs στην πέστροφα. Οι συγκεντρώσεις των PBDE στη λίμνη 

Michigan στην πέστροφα που μετρήθηκαν το 1996 είναι περίπου οι μισές από αυτές 

που μετρήθηκαν το 1996 στο σολομό (Manchester-Neesvig et al) και στο steelhead 

trout (Asplund et al). 
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Πίνακας 23: Συγκεντρώσεις των κυριοτέρων PBDEa (ng/g) στα ψάρια στις Μεγάλες Λίμνες (Yan Zhu 

and Hites, 2004)  

 

 
 

Οι συνολικές συγκεντρώσεις των PBDE που μετρήθηκαν στα ψάρια στις 

Μεγάλες Λίμνες είναι της τάξης 500-800 ng/g λιπιδίων για τα έτη 1996-2000. Οι 

τιμές αυτές είναι παρόμοιες με τη μέση συνολική συγκέντρωση των PBDE σε άλλα 

ψάρια από άλλες περιοχές της Βόρειας Αμερικής, αλλά οι τιμές αυτές είναι 5 φορές 

υψηλότερες από τη μέση συνολική συγκέντρωση των PBDE που έχει μετρηθεί σε 

ψάρια στην Ευρώπη (Hites, 2004). 

 

Χρονικές τάσεις των PBDE 

 

Τα επίπεδα του συνόλου των PBDE στα ψάρια και από τις 5 λίμνες 

αυξάνονται εκθετικά σε συνάρτηση με το χρόνο και διπλασιάζονται κάθε 3-4 χρόνια. 

Υπάρχουν κάποιες ενδείξεις ότι η συνολική συγκέντρωση των PBDE στις λίμνες 

Huron και Michigan μειώθηκε από το 1998 και στη λίμνη Ontario από το 1994. 

Αυτές οι χρονικές τάσεις συμφωνούν με τα αποτελέσματα των Luross et al (2000), οι 

οποίοι ανέφεραν ότι η συγκέντρωση της πέστροφας στη λίμνη Ontario αυξήθηκε 300 

τάξεις μεγέθους τα προηγούμενα 20 χρόνια με χρόνο διπλασιασμού 2,4 χρόνια.  

Παρόμοιες τάσεις έχουν αναφερθεί για τα αυγά του γλάρου στη μελέτη των 

Norstrom et al (2002), οι οποίοι ανέφεραν ότι τα επίπεδα του συνόλου των PBDE 

αυξήθηκαν εκθετικά στα αυγά του γλάρου στις αποικίες των λιμνών Michigan, Huron 

και Ontario με χρόνο διπλασιασμού 3 χρόνια. Επίσης οι Norstrom et al παρατήρησαν 

μείωση των επιπέδων του συνόλου των PBDE στη λίμνη Michigan μετά το 1998 και 

από τη λίμνη Ontario μετά το 1999. Δεν είναι ξεκάθαρο τι προκάλεσε αυτή τη μείωση 

αυτά τα χρόνια.         
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Όσον αφορά τα PBB, δεδομένου ότι έχουν απαγορευτεί εδώ και 20 χρόνια, 

είναι πιθανόν ότι τα επίπεδα τους στα ψάρια στις Μεγάλες Λίμνες θα έχουν μειωθεί, 

την ίδια στιγμή που τα επίπεδα των PBDE αυξάνονται. Όμως τα δεδομένα 

συγκέντρωσης για το PBB 153 δείχνουν ότι οι συγκεντρώσεις αυτής της ένωσης δεν 

έχουν αλλάξει σημαντικά στα ψάρια των Μεγάλων Λιμνών κατά την περίοδο 1980-

2000, με εξαίρεση τη λίμνη Huron, όπου οι συγκεντρώσεις έχουν μειωθεί με χρόνο 

ημίσειας ζωής 19±5 χρόνια. Μεταξύ των 5 λιμνών, η πέστροφα από τις λίμνες 

Superior και Huron έχει τις υψηλότερες συγκεντρώσεις PBB 153 το 2000. Αυτή η 

τάση έχει παρατηρηθεί από τους Luross et al. (2002). Αυτό δείχνει ότι υπάρχουν 

ακόμα πηγές PBB σε αυτές τις λίμνες.     

 

4.6. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ BFR ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΑ  

       ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΑ 

 

4.6.1. ΠΑΡΟΥΣΙΑ PBDE ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΝΟ ΝΕΡΟ  

 

4.6.1.1. ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ PBDE ΣΕ ΨΑΡΙΑ ΑΠΟ ΤΗΝ Ν.Α ΑΣΙΑ, ΙΑΠΩΝΙΑ,  

             ΒΡΑΖΙΛΙΑ  

 

Για να διευκρινιστεί η παγκόσμια κατανομή των PBDE, χρησιμοποιήθηκε σαν 

βιοδείκτης το ψάρι τόνος (skipjack tuna) (Katsuwonus pelamis) (Ueno et al, 2004). Ο 

τόνος κατανέμεται από τα παράλια νερά μέχρι την ανοιχτή θάλασσα σε τροπικές και 

εύκρατες περιοχές σχεδόν σε όλο τον κόσμο, όπως στον Ατλαντικό, Ειρηνικό και 

Ινδικό ωκεανό. Αυτό το είδος αποτελεί σημαντικό εμπορικό ψάρι και η βιολογία και 

η οικολογία του έχουν μελετηθεί αρκετά. Επιπλέον η καταλληλότητα αυτού του 

ψαριού για σφαιρική παρακολούθηση των POP, όπως έχει αναφερθεί, δείχνει ότι η 

μετανάστευση, η ανάπτυξη, το φύλο αυτών των ψαριών δεν έχουν ή έχουν πολύ 

μικρή επίδραση στις μεταβολές των επιπέδων των POP στο σώμα τους γιατί αυτά τα 

είδη αντικατοπτρίζουν τα επίπεδα ρύπανσης των POP σε θαλασσινό νερό όταν και 

όπου συλλεχθούν εξαιτίας της γρήγορης κατανομής ισορροπίας αυτών των ενώσεων 

ανάμεσα στο θαλασσινό νερό και στα λιπίδια του σώματος αυτών των ειδών. Το 

γεγονός αυτό κάνει τον τόνο κατάλληλο βιοδείκτη για την παρακολούθηση της 

μόλυνσης των PBDE.  
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Ο τόνος συλλέχθηκε από νερά μακριά από την παραλία (offshore) από 

διάφορες περιοχές της Ασίας (Ιαπωνία, Ταϊβάν, Φιλιππίνες, Ινδονησία, Σεϋχέλλες), 

της Βραζιλίας, την Ιαπωνική Θάλασσα, την Ανατολική Θάλασσα της Κίνας και 

Νότια Θάλασσα της Κίνας, τον Ινδικό ωκεανό και το Βόρειο Ειρηνικό ωκεανό, κατά 

τη διάρκεια της χρονικής περιόδου 1996-2001.  

Οι συγκεντρώσεις των PBDE στον τόνο από τα νερά μακριά από την παραλία 

από τις περιοχές της Ασίας, στις Σεϋχέλλες και στη Βραζιλία και στην ανοιχτή 

θάλασσα φαίνονται στον  Πίνακα 24. Οι PBDEs ανιχνεύτηκαν σχεδόν σε όλα τα 

δείγματα γεγονός που δείχνει την εκτεταμένη μόλυνση από αυτές τις ενώσεις στο 

παγκόσμιο θαλάσσιο περιβάλλον. Οι συγκεντρώσεις του συνόλου των PBDE 

κυμάνθηκαν από < 0,1-53 ng/g λιπιδίων.  

Οι συγκεντρώσεις των PBDE στα δείγματα από τα νερά μακριά από την 

παραλία που αναλύθηκαν σε αυτή τη μελέτη είναι μικρότερες από αυτές που έχουν 

αναφερθεί σε ψάρια που συλλέχτηκαν από εσωτερικά και παράκτια νερά της 

Ιαπωνίας, Ευρωπαϊκών χωρών και Βόρειας Αμερικής. Αυτό οφείλεται στο γεγονός 

ότι τα δείγματα της μελέτης συλλέχτηκαν από νερά μακριά από την παραλία και την 

ανοιχτή θάλασσα μακριά από ανθρωπογενείς δραστηριότητες.  

 

Πίνακας 24: Συγκεντρώσεις των PBDE (ng/g λιπιδίων) από τον τόνο που συλλέχτηκε από 

παραθαλάσσια νερά της Ασίας, από Σεϋχέλλες, Βραζιλία και ανοιχτή θάλασσα  (Ueno et al, 2004) 
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Γεωγραφική κατανομή της συγκέντρωσης των PBDE 

 

Τα επίπεδα των PBDE στο Βόρειο Ημισφαίριο είναι υψηλότερα σε σχέση με 

τα επίπεδα του Νοτίου Ημισφαιρίου. Αυτό οφείλεται στη μεγαλύτερη χρήση των 

PBDE στο Βόρειο Ημισφαίριο. Η μεγαλύτερη συγκέντρωση των PBDE ανιχνεύτηκε 

σε δείγμα από την περιοχή της Ταϊβάν (53 ng/g λιπιδίων) και σχετικά υψηλές 

συγκεντρώσεις παρατηρήθηκαν στην Ανατολική και Νότια Θάλασσα της Κίνας. Τα 

μικρότερα επίπεδα των PBDE ανιχνεύτηκαν σε δείγματα από τις θαλάσσιες περιοχές 

της Ιαπωνίας, των Φιλιππίνων, της Ινδονησία και του κόλπου της Βεγγάλης. 

Η παγκόσμια ζήτηση αγοράς για τους PBDEs (άθροισμα πέντα-, όκτα-, δέκα-

BDE) το 2001 έδειξε ότι οι Ασιατικές χώρες καταναλώνουν το 40% της συνολικής 

ζήτησης. Μέσα στην Ασιατική ήπειρο, η Ιαπωνία χρησιμοποιεί το 10% και το 

υπόλοιπο 90% χρησιμοποιείται από άλλες Ασιατικές χώρες. Είναι γνωστό ότι πολλές 

βιομηχανίες κατασκευής (ηλεκτρονικών υπολογιστών, τηλεοράσεων και άλλων 

ηλεκτρικών οικιακών συσκευών) βρίσκονται σε παράκτιες περιοχές αναπτυσσόμενων 

χωρών της Ασίας και αυτές οι βιομηχανίες παράγουν και χρησιμοποιούν τεράστιες 

ποσότητες πλαστικών. Επιπλέον μαζικές ποσότητες αποβλήτων ηλεκτρικών 

συσκευών που χρησιμοποιούν οι αναπτυγμένες χώρες όπως ΗΠΑ, Κορέα, Ιαπωνία, 

Καναδάς και Ευρώπη εξάγονται σε αναπτυσσόμενες χώρες της Ασίας όπως Κίνα, 

Ινδία, Πακιστάν. Τα απόβλητα του ηλεκτρικού εξοπλισμού σφυρηλατούνται για την 

εξαγωγή χρήσιμων υλικών ενώ τα καλύμματα πλαστικών καίγονται.   

Σ’ αυτή τη μελέτη οι PBDEs ελευθερώνονται στο περιβάλλον κυρίως από τις 

αναπτυσσόμενες περιοχές γύρω από την Ανατολική Θάλασσα της Κίνας, οι οποίες 

αποτελούν “hot spots” σημεία γιατί απελευθερώνουν αυτές τις ενώσεις στο θαλάσσιο 

περιβάλλον. Μεταξύ των δειγμάτων από το Νότιο Ημισφαίριο, όπως τα δείγματα 

μακριά από τις ακτές της Βραζιλίας, τα επίπεδα των PBDE στις Ασιατικές περιοχές 

βρέθηκαν συγκρίσιμα με αυτά της Βραζιλίας. Παρόλο που πολλές αναπτυγμένες 

χώρες έχουν απαγορεύσει ή περιορίσει την παραγωγή και τη χρήση των PBDE, 

υπάρχει ελάχιστος περιορισμός και μελέτη στις αναπτυσσόμενες χώρες της Ασίας-

Ειρηνικού ωκεανού και τις χώρες του Νοτίου Ημισφαιρίου. 
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Προφίλ παραγώγων PBDE 

 

Μεταξύ των PBDE που αναλύθηκαν κυρίαρχο ήταν το BDE 47 (πάνω από 18 

ng/g λιπιδίου) και ακολουθούσαν τα BDE 154, BDE 100 και BDE 99. Τα παράγωγα 

BDE 3 (<0,02 ng/g λιπιδίου) και BDE 209 (<5 ng/g λιπιδίου) δεν ανιχνεύτηκαν. Η 

κατανομή των μικρότερου ΜΒ βρωμιωμένων ενώσεων (BDE 15, BDE 28, BDE 47) 

αυξάνεται με την αύξηση του γεωγραφικού πλάτους και η μεγαλύτερη αναλογία 

βρέθηκε σε δείγμα από μια Βόρεια ψυχρή περιοχή του Βόρειου Ειρηνικού ωκεανού. 

Από την άλλη πλευρά, η αναλογία των μεγάλου ΜΒ βρωμιωμένων παραγώγων (BDE 

153, BDE 154 και BDE 183) μειώνεται με την αύξηση του γεωγραφικού πλάτους.  

Υπάρχει μια πιθανότητα το προφίλ αυτό να αντικατοπτρίζει τις τοπικές πηγές 

ρύπανσης. Όμως το προφίλ των PBDE δε φαίνεται να αποδίδεται στις τοπικές πηγές 

ρύπων αφού η τάση τους εξαρτάται από το γεωγραφικό πλάτος και από τα δείγματα, 

τα οποία συλλέχθηκαν από νερά μακριά από την παραλία και από την ανοιχτή 

θάλασσα, μακριά από ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Έτσι το παρόν προφίλ δείχνει 

ότι τα μικρότερου ΜΒ βρωμιωμένα παράγωγα (δύο-, τρι-, τέτρα-BDE) μεταφέρονται 

από τις πηγές ρύπανσης προς τις βορειότερες ψυχρές περιοχές. Σε αντίθεση, τα 

μεγάλου ΜΒ βρωμιωμένα παράγωγα (έξα- και έπτα-BDE) είναι έχουν μικρότερη 

ικανότητα μεταφοράς. 

Το προφίλ από το Βόρειο στο Νότιο Ημισφαίριο είναι παρόμοιο με αυτό που 

έχει παρατηρηθεί στα PCBs στον τόνο (Ueno et al, 2003) και σε θαλάσσια θηλαστικά 

(Minh et al, 2000). Επιπλέον οι PBDEs φαίνεται να έχουν παρόμοια ικανότητα να 

μεταφέρονται με αυτή των PCBs. Συγκεκριμένα, αυτά τα αποτελέσματα δείχνουν ότι 

τα μικρού ΜΒ βρωμιωμένα παράγωγα των PBDE (δι-, τρι-, τέτρα-BDEs) έχουν 

παρόμοια τάση μεταφοράς με αυτή των PCBs. Οι Wania and Dugani (2003) έχουν 

δείξει χρησιμοποιώντας μοντέλα ότι τα μικρού ΜΒ βρωμιωμένα παράγωγα των 

PBDE έχουν μακροχρόνια ικανότητα μεταφοράς συγκρινόμενα με αυτή των PCBs. 

Τα αποτελέσματα αυτά αποκαλύπτουν ότι οι PBDEs και ειδικότερα τα μικρού ΜΒ 

βρωμιωμένα παράγωγα (δι-, τρι-, τέτρα-BDEs) έχουν υψηλή δραστικότητα να 

προκαλούν παγκόσμια ρύπανση όπως τα PCBs.  
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4.6.1.2. ΜΕΛΕΤΗ ΤΩΝ PBDE ΣΕ ΒΕΝΘΙΚΑ ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΨΑΡΙΑ 

 

Οι βενθικοί οργανισμοί αποτελούν τη βάση της θαλάσσιας τροφικής αλυσίδα 

και αφού καταναλώνονται από τους ανθρώπους, η μελέτη αυτών των οργανισμών θα 

οδηγήσει σε πολύτιμες πληροφορίες για την διαθεσιμότητα των ενώσεων σ΄ αυτό το 

τροφικό επίπεδο.  

Οι Voorspoels et al (2003) μελέτησαν την παρουσία των PBDE στις εκβολές 

του ποταμού Scheldt, ο οποίος υπόκειται σε διάφορες πηγές των PBDE (βιομηχανίες 

παραγωγής επιβραδυντικών φλόγας, λιμάνι, βιομηχανία υφασμάτων) και στη Βόρεια 

Βελγική Θάλασσα. Τα δείγματα που εξετάστηκαν για την ανίχνευση αυτών των 

ενώσεων ήταν βενθικά ασπόνδυλα (γαρίδες, καβούρια και αστερίες), διάφορα 

βενθικά ψάρια (γοβιός, γλώσσες) και γαδοειδή ψάρια και προήλθαν από μη 

ρυπασμένες περιοχές (Βελγική Θάλασσα) και ρυπασμένες περιοχές (εκβολές 

ποταμού). 

Τα αποτελέσματα έδειξαν ότι τα παράγωγα BDE 47 και BDE 100 ήταν τα 

μόνα που βρέθηκαν σε όλα τα δείγματα που εξετάστηκαν. Το παράγωγο BDE 183 δεν 

ανιχνεύτηκε σε κανένα δείγμα. Στα δείγματα από τη Βόρεια Θάλασσα τα παράγωγα 

BDE 28, 99, 154 και 153 ανιχνεύτηκαν σε ποσοστό 79%, 83%, 90% και 71% 

αντίστοιχα των δειγμάτων. Το σύνολο των PBDE αναφέρεται στο άθροισμα 6 

παραγώγων, των παραγώγων BDE 28, 47, 99, 100, 153 και 154. 

Για κάθε είδος, τα επίπεδα των PBDE ήταν στατιστικά υψηλότερα στη 

μολυσμένη περιοχή (εκβολές ποταμού) σε σχέση με τη Βόρεια Θάλασσα. Τα επίπεδα 

στη Βόρεια Θάλασσα κυμάνθηκαν από 0,02-1,5 ng/g υγρού βάρους στα βενθικά 

ασπόνδυλα και στο ψάρι γοβιός, από 0,06-0,94 ng/g στους μυς των ψαριών και από 

0,84-128 ng/g στο συκώτι των ψαριών, αντίστοιχα. Στα δείγματα από τις εκβολές του 

ποταμού, τα επίπεδα κυμάνθηκαν από 0,20-29,9 ng/g υγρού βάρους στα βενθικά 

ασπόνδυλα και στο γοβιό, από 0,08-6,9 ng/g στους μυς των ψαριών και από 15-984 

ng/g στο συκώτι των ψαριών.  

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα επίπεδα στα καβούρια και τους αστερίες ήταν 

υψηλότερα σε σχέση με τις γαρίδες. Αυτό μπορεί να αποδοθεί στην δυναμική τους 

θέση στην τροφική αλυσίδα. Τα καβούρια και οι αστερίες αποτελούν καθαριστές του 

βυθού και τρέφονται με οργανισμούς που μετά το θάνατό τους έχουν καταλήξει στον 

πυθμένα της θάλασσας. 
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Η σύγκριση των επιπέδων από διάφορες μελέτες μπορεί να γίνει με το 

άθροισμα των PBDE ή με ξεχωριστά παράγωγα. Στη συγκεκριμένη μελέτη, τα 

επίπεδα του BDE 47 στη Βόρεια Θάλασσα κυμάνθηκαν από 3-108 ng/g υγρού 

βάρους ενώ στις εκβολές του ποταμού κυμάνθηκαν από 8-1548 ng/g. Η μελέτη των 

Boon et al (2002), η οποία περιλάμβανε αστερίες, καβούρια και επικεντρώθηκε στο 

βόρειο μέρος της Βόρειας Θάλασσας, έδειξε συγκρίσιμα επίπεδα με αυτά της Βόρειας 

Βελγικής Θάλασσας. Τα επίπεδα του BDE 47 από τους αστερίες στις εκβολές του 

ποταμού στη συγκεκριμένη μελέτη (603 ng/g), ήταν συγκρίσιμα με αυτά του Boon 

(546 ng/g) από αστερίες στις μολυσμένες εκβολές ποταμού. 

Παρά τις εκροές του μολυσμένου ποταμού στη Βόρεια Βελγική Θάλασσα, 

αυτό δεν φαίνεται να επηρεάζει τα επίπεδα στην πανίδα του οικοσυστήματος αφού τα 

επίπεδα από τη Βόρεια Βελγική Θάλασσα έχουν βρεθεί συγκρίσιμα με αυτά που 

έχουν βρεθεί στο βόρειο τμήμα της Βόρειας Θάλασσας (Boon et al, 2002).          

Παρόμοιες τιμές με αυτές της Βόρειας Βελγικής Θάλασσας έχουν αναφερθεί 

στο Βόρειο Ατλαντικό ωκεανό με επίπεδα BDE 47 πάνω από 8 ng/g για το σολομό 

(Burreau et al, 2000) και στη Βαλτική Θάλασσα 46 ng/g (Burreau et al, 2000) και 110 

ng/g (Christensen et al, 2002). Για ψάρια που προέρχονται από το Βόρειο Greenland, 

τα επίπεδα του BDE 47 έχουν αναφερθεί πάνω από 41 ng/g, τα οποία συγκρίνονται 

με τις χαμηλότερες τιμές που έχουν βρεθεί στη Βόρεια Βελγική Θάλασσα. Οι τιμές 

που έχουν αναφερθεί για τη γλώσσα από περιοχές κοντά στην ακτογραμμή της 

Ολλανδίας είναι συγκρίσιμες με αυτές που έχουν βρεθεί στη συγκεκριμένη μελέτη 

ενώ τα επίπεδα του BDE 47 από το λιμάνι του Ρότερνταμ είναι υψηλές (280 ng/g) οι 

οποίες συγκρίνονται με τα χαμηλότερα επίπεδα που έχουν βρεθεί στις εκβολές του 

ποταμού (de Boer et al, 2001).  

Αρκετές μελέτες έχουν αναφέρει επίπεδα της ίδιας τάξης μεγέθους με αυτά 

που έχουν βρεθεί στις εκβολές του ποταμού, με συγκεντρώσεις πάνω από 1000 ng/g 

σε ψάρια του γλυκού νερού στη Βιρτζίνια, οι οποίες προφανώς σχετίζονται με τη 

βιομηχανία υφασμάτων (Hale et al, 2003). Οι Asplund et al ανέφεραν τιμές 1700 ng/g 

για την πέστροφα από τη λίμνη του Michigan (Asplund et al, 1999) ενώ για 

οργανισμούς που ζούσαν σε ρέματα που ήταν πηγές ρύπων στην Μεγάλη Βρετανία, 

οι τιμές ήταν πάνω από 9500 ng/g στη γλώσσα (Allchin et al, 1999). 

Το παράγωγο BDE 47 ήταν το κυρίαρχο σε όλα τα δείγματα με συνεισφορά 

που κυμάνθηκε από 43%-75%, ακολούθησαν τα BDE 100, 99, 153, 154 και 183. Τα 
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παράγωγα BDE 47, 100 και 99 συνεισέφεραν στο 90% του συνόλου των BDE. Η ίδια 

παρατήρηση έχει γίνει και από τους Jansson et al; Christensen et al; Asplund et al.            

 

4.6.1.3. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΜΕΛΕΤΩΝ ΓΙΑ ΤΟΥΣ PBDEs ΣΤΑ  ΨΑΡΙΑ  

 

Ο Hites (2004) έχει συνοψίσει τις συγκεντρώσεις των PBDE που έχουν 

μετρηθεί σε διάφορα είδη ψαριών και σε διάφορες περιοχές του πλανήτη, όπως 

φαίνεται στον Πίνακα 25. Οι συγκεντρώσεις δεν ποικίλουν συστηματικά με την 

ημερομηνία των δειγμάτων είτε στην Ευρώπη, είτε στην Βόρεια Αμερική ή σε 

συνδυασμό τους. Είναι γεγονός ότι οι συγκεντρώσεις μεταβάλλονται εξαρτώμενες 

από το είδος του ψαριού και την περιοχή από την οποία έγινε η συλλογή του 

δείγματος. Γενικά, οι συγκεντρώσεις των PBDE σε ψάρια στην Ευρώπη είναι 

σημαντικά μικρότερες από αυτές στην Βόρεια Αμερική. Ο αριθμητικός και ο 

γεωμετρικός μέσος όρος για το ΣPBDE είναι 120 και 49 ng/g λιπιδίων αντίστοιχα για 

τα ψάρια από την Ευρώπη και 1050 και 310 ng/g αντίστοιχα για τα ψάρια από τη 

Βόρεια Αμερική. 
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Πίνακας 25: Συγκεντρώσεις των PBDE και κατανομή των παραγώγων σε ψάρια (ng/g λιπιδίων) 

(Hites, 2004) 

 

 
 

4.6.2. ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ BFRs ΣΕ ΘΑΛΑΣΣΙΑ ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ 

 

Για την παρουσία των PBDE σε θαλάσσια θηλαστικά έχουν γίνει αρκετές 

έρευνες, οι οποίες μελετάνε την συγκέντρωση αυτών των ενώσεων στους ιστούς 

θαλάσσιων θηλαστικών, όπως φώκιες, φάλαινες. 

 

4.6.2.1. ΠΑΡΟΥΣΙΑ BFRs ΣΕ ΦΑΛΑΙΝΕΣ 

 

Οι Rayne et al (2004) μελέτησαν τις συγκεντρώσεις των PBDE και PBB σε 

δείγματα λίπους φαλαινών (killer whales) από το Βορειοανατολικό Ειρηνικό ωκεανό. 
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Τα δείγματα συλλέχτηκαν την περίοδο 1993-1996 από δύο ξεχωριστούς οικοτύπους 

(μόνιμοι κάτοικοι και προσωρινοί) και περιλάμβαναν 3 διαφορετικές κοινότητες 

(νότιοι, βόρειοι και προσωρινοί κάτοικοι). 

Θα πρέπει να σημειωθεί ότι οι διατροφικές συνθήκες αυτών των πληθυσμών 

ήταν διαφορετικές και η βιοσυσσώρευση των ενώσεων που ανιχνεύτηκαν στο λίπος 

των φαλαινών είναι ένας συνδυασμός από τοπικές (μη σολομοειδή είδη) και 

παγκόσμιες πηγές (είδη σολομού). Οι Νότιοι και Βόρειοι κάτοικοι είχαν το ίδιο 

διαιτολόγιο που αποτελούνταν από ψάρια, κυρίως σολομοειδή αλλά οι Νότιοι 

κάτοικοι περνούσαν τον περισσότερο χρόνο τους κοντά σε βιομηχανοποιημένες 

περιοχές. Οι προσωρινοί κάτοικοι κατανάλωναν θαλάσσια θηλαστικά και σύχναζαν 

στα νερά της Βρετανικής Κολούμπια και της Ουάσινγκτον. 

Οι συγκεντρώσεις του ΣPBDE στις αρσενικές φάλαινες από τη Νότια 

κοινότητα και στις αρσενικές και θηλυκές φάλαινες από τους προσωρινούς κάτοικους 

δεν διέφεραν σημαντικά (942±582, 1.015±605, 885±706 ng/g, αντίστοιχα) αλλά ήταν 

πολύ υψηλότερες από τις συγκεντρώσεις στις αρσενικές και θηλυκές φάλαινες από τη 

Βόρεια κοινότητα (203±116, 451±676 ng/g). Τα επίπεδα αυτά είναι 2-10 τάξεις 

υψηλότερα από τη συγκέντρωση του ΣPBDE που έχει αναφερθεί σε φάλαινες (sperm 

whales) από το Βόρειο Ατλαντικό ωκεανό, κοντά σε βιομηχανοποιημένες περιοχές 

της Ευρώπης (de Boer et al, 1998).  

Οι συγκεντρώσεις του ΣPBB ήταν σημαντικά υψηλότερες στη Νότια 

κοινότητα και στους προσωρινούς κατοίκους (31,0±9,4; 27,0±13,0) σε σχέση με τις 

συγκεντρώσεις στη Βόρεια κοινότητα (3,1±1,1 pg/g) και μάλιστα οι συγκεντρώσεις 

του ΣPBB σε σχέση με τις συγκεντρώσεις του ΣPBDE ήταν σε άλλη τάξη μεγέθους. 

Αυτές οι συγκεντρώσεις στο ΣPBB ήταν 15 τάξεις υψηλότερες σε σχέση με αυτές 

που έχουν αναφερθεί σε φάλαινες (sperm whales) στο Βόρειο Ατλαντικό ωκεανό, 

κοντά σε βιομηχανοποιημένες περιοχές της Ευρώπης (de Boer et al, 1998).   

Όσον αφορά στο προφίλ των παραγώγων των PBDE, κυρίαρχο παράγωγο 

ήταν το BDE 47 και ακολούθως τα BDE 100, BDE 99 και BDE 154. Στην κατανομή 

των παραγώγων των PBB, το παράγωγο PBBs 153 ήταν το κυρίαρχο σε όλα τα 

δείγματα που αποτελεί και το κύριο συστατικό του τεχνικού μίγματος έξα-BDE.  

Στη μελέτη των Lebeuf et al (2004) μελετήθηκαν οι συγκεντρώσεις των 

PBDE στο λίπος των φαλαινών (Beluga whales). Τα δείγματα συλλέχτηκαν τη 

χρονική περίοδο 1988-1999 από το Κεμπέκ του Καναδά από 54 ενήλικες αρσενικές 
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(28 δείγματα) και θηλυκές (26 δείγματα) φάλαινες. Όλες οι φάλαινες που 

εξετάστηκαν ήταν πάνω από 9 ετών. 

Η συνολική συγκέντρωση των PBDE που μετρήθηκε στο λίπος των φαλαινών 

κυμάνθηκε από 20-1000 ng/g υγρού βάρους. Τα 10 παράγωγα των PBDE που 

μελετήθηκαν ανιχνεύτηκαν σχεδόν σε όλα τα δείγματα. Περιστασιακά τα  παράγωγα 

BDE 28, 49, 66 και 183 ήταν κάτω από το όριο ανίχνευσης ιδιαίτερα για τα ζώα που 

συλλέχτηκαν την περίοδο 1988-1990. Σε αυτήν την περίπτωση η τιμή 0,1 ng/g υγρού 

βάρους, που ανταποκρινόταν στο μισό του ορίου ανίχνευσης, χρησιμοποιήθηκε για 

στατιστική ανάλυση. 

Στον Πίνακα 26 φαίνονται οι συγκρίσεις των συγκεντρώσεων των PBDE στις 

συγκεκριμένες φάλαινες με άλλες μελέτες που έχουν γίνει σε φάλαινες (belugas) στην 

Αρκτική και σε άλλα θαλάσσια θηλαστικά από τη Βόρεια Αμερική και τις 

Ευρωπαϊκές ακτές. Η περιπλοκότητα στις συγκρίσεις των δεδομένων των PBDE 

προέρχεται από την ραγδαία και αξιοσημείωτη αύξηση των PBDE τα τελευταία 20 

χρόνια. Γι’ αυτό το λόγο λαμβάνονται υπόψη μόνο τα δεδομένα που έχουν συλλεχτεί 

την περίοδο 1996-2000. 

 

Πίνακας 26: Συγκεντρώσεις των PBDE (ng/g λιπιδίων) στο λίπος των θαλάσσιων θηλαστικών από τη 

Βόρεια Αμερική και τις Ευρωπαϊκές ακτές (Lebeuf et al, 2004) 

 

 
 

Οι Alaee et al (1999) μέτρησαν τους PBDEs σε αρσενικές και θηλυκές 

φάλαινες (belugas whales) από τον Καναδικό Αρκτικό και ανέφεραν συγκεντρώσεις 
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3-7 φορές μικρότερες από αυτές που προήλθαν από τη μελέτη των Lebeuf et al και 

που συλλέχτηκαν την περίοδο 1997-1999. Οι Stern and Ikonomou (2000) ανέφεραν 

συγκεντρώσεις σε αρσενικές φάλαινες (belugas whales) από τον Καναδικό Αρκτικό. 

Οι συγκεντρώσεις των PBDE, που συλλέχτηκαν τη χρονική περίοδο 1997 και είχαν 

παρόμοιο εύρος ηλικίας, ήταν προσεγγιστικά 25 φορές μικρότερες από τις 

συγκεντρώσεις στις αρσενικές φάλαινες που συλλέχτηκαν την περίοδο 1997-1999.  

Τα αποτελέσματα αυτά είναι σε συμφωνία με άλλες μελέτες που έχουν 

αναφέρει αυξημένα επίπεδα POPs σε ιστούς φαλαινών (belugas whales) από το 

Κεμπέκ, 20-30 τάξεις υψηλότερα σε σχέση με άλλους πληθυσμούς φαλαινών (beluga 

whales) από τον Καναδικό Αρκτικό (Muir et al, 1990; Metcalfe et al, 1999; Hickie et 

al, 1999). Έχει επίσης επιβεβαιωθεί ότι οι PBDEs, όπως και οι περισσότεροι POPs, 

βρίσκονται σε υψηλές συγκεντρώσεις σε περιβαλλοντικά δείγματα κοντά σε 

βιομηχανοποιημένες ή κατοικημένες περιοχές.            

Η κατανομή των παραγώγων των PBDE φαίνεται στο Σχήμα 15. Τα 

παράγωγα BDE 47, 99 και 100 κυριαρχούν στις φάλαινες, τα οποία και αποτελούν 

πάνω από το 75% του ΣPBDE. Αυτά τα αποτελέσματα συμφωνούν με την κατανομή 

των παραγώγων των PBDE που αναφέρονται στα βιολογικά δείγματα και ιδιαίτερα 

στα θαλάσσια θηλαστικά (de Boer et al, 2000; de Wit, 2002).  

 

Σχήμα 15: Κατανομή παραγώγων των PBDE σε αρσενικές (άσπρη στήλη) και θηλυκές φάλαινες 

(μαύρη στήλη) (Lebeuf et al., 2004) 
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4.6.2.2. ΠΑΡΟΥΣΙΑ BFRs ΣΕ ΦΩΚΙΕΣ 

 

Στη μελέτη των Kajiwara et al (2004) ερευνάται η παρουσία των PBDE σε 

λιπώδης ιστούς από θηλυκές φώκιες (fur seal). Τα δείγματα που συλλέχτηκαν σε 10 

χρονικές περιόδους, από το 1972 έως το 1998, προήλθαν από τον Ειρηνικό ωκεανό, 

Βόρεια της Ιαπωνίας. 

Οι συγκεντρώσεις των PBDE φαίνονται στο Πίνακα 27 και κυμάνθηκαν από 

0,33 ng/g λιπιδίων το 1972 μέχρι 100 ng/g το 1994. Συνολικά ανιχνεύτηκαν 8 

παράγωγα, από δι- έως επτά-BDE. Τα επίπεδα των PBDE που βρέθηκαν σε αυτή τη 

μελέτη είναι μικρότερα σε σχέση με αυτά που έχουν βρεθεί σε θαλάσσια θηλαστικά 

από την Ευρώπη (de Boer et al, 1998; Lindstrom et al, 1999; Covaci et al, 2002; Law 

et al, 2002; Boon et al, 2002) και υψηλότερα σε σχέση με αυτά που έχουν βρεθεί στον 

Καναδικό Αρκτικό (Ikonomou et al, 2002).      

 

Πίνακας 27: Συγκεντρώσεις των PBDE (ng/g λιπιδίων) σε λιπώδης ιστούς από φώκιες που έχουν 

συλλεχτεί στην Ιαπωνία, από 1972-1998 (Kajiwara et al, 2004) 

 

 
                n: αριθμός δείγματος, BL: μήκος σώματος 

 

Η μέση συγκέντρωση των PBDE αυξήθηκε 150 φορές μεταξύ 1972 και 1994 

και στη συνέχεια τα επίπεδα μειώθηκαν σε ποσοστό 50% το 1998. Η μείωση των 

επιπέδων των PBDE που σημειώθηκε πιθανώς οφείλεται στη σταδιακή απόσυρση 

των προϊόντων πέντα-BDE (κυρίως BDE 47 και 99) που σχετίζονται με τις 

βιομηχανίες της Ιαπωνίας το 1990. Από τα παράγωγα των PBDE που μελετήθηκαν, 
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το πιο άφθονο υπήρξε το BDE 47 στο σύνολο των PBDE σε όλα τα δείγματα που 

αναλύθηκαν (Σχήμα 16).    

 

Σχήμα 16: Χρονικές μεταβολές και κατανομή των PBDE παραγώγων σε θηλυκές φώκιες τις χρονικές 

περιόδους 1972, 1985και 1998 (Kajiwara et al, 2004) 

 

 
 

Οι Ikonomou et al (2002) έχουν αναφέρει ότι η μέση συγκέντρωση του 

συνόλου των PBDE αυξήθηκε εκθετικά παραπάνω από μια τάξη μεγέθους (572 – 

4622 pg/g λιπιδίων) μεταξύ 1981 και 2000. Τα πιο κυρίαρχα παράγωγα των PBDE 

ήταν τα BDE 47, 99 και 100.    

Στη μελέτη των Ikonomou et al, μελετήθηκε η παρουσία των PBDE σε φώκιες 

(ringed seal) που συλλέχτηκαν από τον Καναδικό Αρκτικό τα έτη 1981, 1991, 1996 

και 2000. Τα δείγματα που συλλέχτηκαν αφορούσαν αρσενικές φώκιες, ηλικίας 0-15 

χρονών. 

 

4.6.2.3. ΣΥΓΚΡΙΣΗ ΤΩΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΤΩΝ PBDE ΣΤΑ ΘΑΛΑΣΣΙΑ 

             ΘΗΛΑΣΤΙΚΑ  

 

Στον Πίνακα 28 φαίνονται οι συγκεντρώσεις των PBDE κατά σειρά αύξησης 

του αθροίσματος της συγκέντρωσης των PBDE σε θαλάσσια θηλαστικά, σύμφωνα με 

τον Hites (2004). Αφού υπάρχει μια φυσική μεταβολή εξαιτίας των διαφορετικών 

δειγμάτων, φύλων και ηλικιών των οργανισμών, μπορούν να χωριστούν τα δεδομένα 



 130

σε δύο χρονοσειρές. Στην πρώτη χρονοσειρά υπάρχουν τα δεδομένα από τον 

Καναδικό Αρκτικό, στα οποία το ΣPBDE της συγκέντρωσης είναι κάτω από 5 ng/g 

λιπιδίων και στη δεύτερη χρονοσειρά υπάρχουν τα υπόλοιπα δείγματα που 

προέρχονται από βιομηχανικά αναπτυγμένες περιοχές του κόσμου. 

 

Πίνακας 28: Συγκεντρώσεις και κατανομή των παραγώγων των PBDE σε θαλάσσια θηλαστικά (ng/g 

λιπιδίων) (Hites, 2004) 

 

 
 

Στο Σχήμα 17 φαίνεται το άθροισμα της συγκέντρωσης των PBDE σε 

συνάρτηση με το χρόνο για τις δύο χρονοσειρές. Στα δείγματα του Αρκτικού υπάρχει 

ισχυρή συσχέτιση με το χρόνο, με διπλασιασμό περίπου κάθε 7 χρόνια. Στα υπόλοιπα 

δείγματα φαίνεται περισσότερη διασπορά αλλά η συσχέτιση είναι στατιστικά 

σημαντική. Σε αυτά τα δείγματα ο διπλασιασμός γίνεται περίπου κάθε 5 χρόνια.   

 

 

 

 

 

 



 131

Σχήμα 17: Άθροισμα των συγκεντρώσεων των PBDE σε θαλάσσια θηλαστικά (ng/g λιπιδίων) σαν 

συνάρτηση του χρόνου στον οποίο έχουν συλλεχτεί τα δείγματα (Hites, 2004) 

 

 
 

4.7. ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΕΣ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΕΙΣ ΤΩΝ BFRs ΣΤΟ ΑΒΙΟΤΙΚΟ 

       ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

 

4.7.1. ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ BFRs ΣΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

 

Οι BFRs αποτελούν ρύπους που είναι παρόντες σε όλο το περιβάλλον. Οι 

μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων είναι μια από τις πηγές των PBDE στο 

περιβάλλον μέσω της διάθεσης των επεξεργασμένων εκροών και της διάθεσης της 

ιλύος στο έδαφος.   

 

4.7.1.1. ΠΑΡΟΥΣΙΑ PBDE ΣΕ ΙΛΥ ΚΑΙ ΥΓΡΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ  

 

Στη μελέτη της Karin North, που αφορά στην ανίχνευση των PBDE σε 

μονάδα επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, συλλέχτηκαν υγρά απόβλητα και ιλύς από 

μονάδα της Καλιφόρνιας και αναλύθηκαν για την παρουσία 41 παραγώγων των 

PBDE.  

Όσο αφορά στα αποτελέσματα από τα υγρά απόβλητα, ποσοστό μεγαλύτερο 

από 90% της συνολικής συγκέντρωσης των PBDE αφορούσε τα παράγωγα BDE 47, 

BDE 99, BDE 100, BDE 153 και BDE 209. Οι ενώσεις BDE 47, BDE 99, BDE 100, 

BDE 153 αποτελούν τα κύρια παράγωγα του πέντα-σχηματισμού. Σύμφωνα με την % 

συνεισφορά που σχετίζεται με το σύνολο των PBDE, τα BDE 47 και BDE 99 είναι τα 

κυριότερα παράγωγα στα υγρά απόβλητα με συγκεντρώσεις 11.200 και 10.467 pg/l 
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αντίστοιχα. Τα παράγωγα αυτά είναι γνωστά για τη βιοσυσσώρευση και τη 

βιομεγένθυνση στη τροφική αλυσίδα (McDonald, 2002). 

Το άθροισμα των κύριων παραγώγων του πέντα-σχηματισμού (BDE 47, BDE 

99, BDE 100, BDE 153 και BDE 154) συμπεριλαμβάνουν το 88% του συνόλου των 

PBDEs στα υγρά απόβλητα ενώ το BDE 209 είναι μόνο 6%. Επειδή το BDE 209 

είναι ένα υδρόφοβο παράγωγο με μεγάλο αριθμό ατόμων βρωμίου, θα κατανέμεται 

στην ιλύ (log Kow ~ 10 ) (Stapleton et al, 2004)   

Όσον αφορά στα αποτελέσματα από την ιλύ, τα παράγωγα BDE 47, BDE 99 

και BDE 209 αντιπροσωπεύουν το 85% του συνόλου των PBDE (3.381 μg/Kg ξηρού 

βάρους) στη ιλύ. Το BDE 209 είναι το πιο άφθονο παράγωγο στη ιλύ εξαιτίας της 

έντονης τάσης του να προσροφάτε στα ιζήματα. Τα παράγωγα BDE 47 και BDE 99 

που βρίσκονται επίσης στην ιλύ, δείχνουν ότι ο πέντα-σχηματισμός είναι σημαντική 

πηγή των PBDE στην ιλύ. Πρόσφατα, έχει διατυπωθεί ότι το BDE 209 μπορεί να 

σπάσει σε μικρότερου ΜΒ παράγωγα όπως τα BDE 47 και BDE 99, τα οποία 

βιοσυσσωρεύονται (McDonald, 2002).  

Τα κυριότερα παράγωγα των PBDE σε μια μονάδα επεξεργασίας υγρών 

αποβλήτων είναι τα BDE 47, BDE 99, BDE 100, BDE 153, BDE 154 και BDE 209. 

Πολλές μελέτες που διεξήχθησαν στην Ευρώπη και τις ΗΠΑ έχουν αναλύσει τους 

PBDEs στην ιλύ. Οι Hale et al ανάλυσαν PBDEs στην ιλύ από 4 διαφορετικές 

περιοχές των ΗΠΑ. Συγκρίνοντας τη μελέτη της K. North με αυτή του Hale, οι 

συγκεντρώσεις των PBDE είναι παρόμοιες. Σύμφωνα με τον Hale, η συνολική 

συγκέντρωση του πέντα-σχηματισμού στην ιλύ κυμαίνονται από 1.100 – 2.290 μg/Kg 

ξηρού βάρους και τα επίπεδα των PBDE ήταν υψηλά σε σχέση με την περιοχή 

μελέτης. Η συνολική συγκέντρωση του πέντα-σχηματισμού στην ιλύ στη μελέτη της 

North κυμάνθηκε από 1.918 – 2.086 μg/Kg ξηρού βάρους, το  οποίο είναι ελαφρώς 

υψηλότερο. 

Η συγκέντρωση του BDE 209 στη μονάδα επεξεργασίας κυμάνθηκε από 

1.010 – 1.440 μg/Kg ξηρού βάρους. Η συγκέντρωση του BDE 209 σε επίπεδο ΗΠΑ 

ποικίλει μεταξύ ιλύος από διαφορετικές περιοχές. Έτσι η συγκέντρωση κυμαίνεται 

από 84,8 – 44.890 μg/Kg ξηρού βάρους σε βιοστερεά δείγματα. Σε σύγκριση με τις 

συγκεντρώσεις των PBDE στην ιλύ που προέρχονται από την Ευρώπη, οι 

συγκεντρώσεις στη μονάδα της Καλιφόρνιας είναι υψηλότερες κατά μία τάξη 

μεγέθους. Αυτό εξηγείται από το γεγονός ότι οι ΗΠΑ έχουν τη μεγαλύτερη 

κατανάλωση PBDE επιβραδυντικών φλόγας, ιδιαίτερα του πέντα-σχηματισμού. Γι’ 
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αυτό το λόγο οι συγκεντρώσεις των PBDE στην ιλύ στη μονάδα επεξεργασίας της 

Καλιφόρνιας αναμένεται να είναι υψηλότερες σε σχέση με τις συγκεντρώσεις των 

PBDE στην ιλύ στην Ευρώπη.                  

                     

4.7.1.2. ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΤΩΝ ΕΝΩΣΕΩΝ HBCD και TBBPA ΣΕ ΥΓΡΑ ΚΑΙ  

             ΣΤΕΡΕΑ ΑΠΟΒΛΗΤΑ 

 

Η TBBPA και τα διαστερεοισομερή του HBCD (α-, β-, γ- HBCD) έχουν 

βρεθεί σε μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων και σε χώρους υγειονομικής 

ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ). Στη μελέτη των Morris et al (2003) συλλέχτηκαν 

δείγματα εισροών, εκροών και ιλύος από μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων 

στην Ολλανδία, τη Μεγάλη Βρετανία και την Ιρλανδία, το 2002. Οι μονάδες 

επεξεργασίας δέχονταν μόνο οικιακά απόβλητα. Επίσης συλλέχτηκαν απορρίμματα 

από ΧΥΤΑ από τις ίδιες περιοχές. Οι ΧΥΤΑ δέχονταν μόνο οικιακά και δημοτικά 

απορρίμματα. 

 

Παρουσία των ενώσεων HBCD και TBBPA στις μονάδες επεξεργασίας υγρών 

αποβλήτων 

 

Στα δείγματα της Μεγάλης Βρετανίας, οι ενώσεις TBBPA και HBCD 

ανιχνεύτηκαν στις εισροές σε επίπεδα που μετρήθηκαν για το ΣHBCD <0,4-29 μg/kg 

ξηρού βάρους (σωματιδιακή φάση) και >24 ng/L (διαλυτή φάση). Η TBBPA, σαν 

προϊόν λιπόφιλης φύσης, ανιχνεύτηκε στη διαλυτή φάση, στις εισροές της Μεγάλης 

Βρετανίας, με εύρος από 2,6-85 ng/L. Όπως αναμενόταν, το HBCD ήταν 

εμπλουτισμένο στην ιλύ, δείχνοντας τη σχέση του με τα αιωρούμενα σωματίδια και 

την απομάκρυνσή του κατά την επεξεργασία. Τα υπολείμματα του HBCD στην ιλύ 

στα δείγματα της Μεγάλης Βρετανίας και της Ιρλανδίας ήταν υψηλότερα σε σχέση με 

αυτά που υπολογίστηκαν στην Ολλανδία, με τα δείγματα της Μεγάλης Βρετανίας να 

δείχνουν ένα εύρος μεταξύ 0,5-2,7 mg(ΣHBCD)/kg ξηρού βάρους. Οι μέγιστες 

συγκεντρώσεις 9,1 mg(ΣHBCD)/kg και 192 μg(TBBPA)/kg υπολογίστηκαν στη 

δευτεροβάθμια επεξεργασία και σε δείγματα ξηρής λάσπης από την Ιρλανδία.  

Τα επίπεδα της TBBPA στα δείγματα της ιλύος ήταν παρόμοια με αυτά που 

έχουν αναφερθεί σε δείγματα ιλύος από τη Σουηδία (Boon et al., 2002). Οι 

υψηλότερες συγκεντρώσεις των ΣHBCD που σχετίζονται με τη σωματιδιακή φάση 
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που έχουν βρεθεί στην Ολλανδία σε εισροές, εκροές και ιλύ ήταν 3800, 1300 και 18 

μg/kg ξηρού βάρους αντίστοιχα. Η TBBPA ήταν ορατή σε όλα τα σωματιδιακά 

κλάσματα στις εκροές της Ολλανδίας (3-63 μg/kg ξηρού βάρους) και στα 

περισσότερα δείγματα ιλύος με μέγιστο 600 μg/kg ξηρού βάρους. Στη συγκεκριμένη 

μελέτη, το προφίλ των διαστερεοισομερών του HBCD στην ιλύ δείχνει παρουσία και 

των τριών παραγώγων.  

Στα δείγματα ιλύος από την Ιρλανδία το παράγωγο γ-HBCD κυριαρχεί στο 

προφίλ των παραγώγων και στα περισσότερα δείγματα τα παράγωγα α- και β-HBCD 

βρίσκονταν σε σχεδόν ισοδύναμες ποσότητες. Η συσσώρευση της TBBPA στην ιλύ 

μπορεί να εξηγηθεί από τη χρήση ανακυκλώσιμου θερμικού χαρτιού στην παραγωγή 

χαρτιών τουαλέτας, μέσα στο οποίο φαίνεται να περιέχεται ελεύθερο TBBPA (Kuch 

et al., 2001). 

 

 Παρουσία των ενώσεων HBCD και TBBPA σε χώρους υγειονομικής ταφής 

απορριμμάτων 

 

Οι χώροι υγειονομικής ταφής απορριμμάτων, σαν αποδέκτες  αποβλήτων, 

περιλαμβανομένων και των υλικών που είναι μολυσμένα με BFRs, αποτελούν 

σημειακές πηγές για τη διασπορά αυτών των ενώσεων στο ευρύτερο υδάτινο 

περιβάλλον. Τα δείγματα που συλλέχτηκαν για τη συγκεκριμένη μελέτη 

αντιπροσωπεύουν μόνο οικιακά απόβλητα, τα οποία πριν την απόθεση έχουν 

επεξεργαστεί. 

Τα δείγματα απορριμμάτων από τη Μεγάλη Βρετανία δεν μαρτυρούν 

παρουσία ούτε του HBCD ούτε της TBBPA. Στα δείγματα από τους ΧΥΤΑ της 

Ολλανδίας βρέθηκε μόνο σε σωματιδιακή μορφή το HBCD, με μέση συγκέντρωση 6 

mg/kg (ξηρού βάρους). Σε ένα δείγμα από την Ολλανδία βρέθηκε μέγιστο ΣHBCD 36 

mg/kg (ξηρού βάρους) και η συγκέντρωση του γ-HBCD ήταν 4 φορές υψηλότερη 

από τη συγκέντρωση του α-HBCD. Η TBBPA ανιχνεύτηκε με μέση συγκέντρωση 54 

μg/kg ξηρού βάρους και ποικίλε μεταξύ <0,3 μg/kg και 320 μg/kg με μέση τιμή <255 

μg/kg.                       
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4.7.1.3. ΠΑΡΟΥΣΙΑ ΔΙΑΦΟΡΩΝ BFR ΣΤΗΝ ΙΛΥ  

 

Οι Eljarrat and Barcelo (2004) έχουν συνοψίσει στον Πίνακα 29 τις συγκεντρώσεις 

των BFRs στην ιλύ σε διάφορες χώρες. Γενικά το BDE 209 ήταν η ένωση που 

βρέθηκε στην υψηλότερη συγκέντρωση στα περισσότερα δείγματα ιλύος. 

Τα πρώτα αποτελέσματα για τα επίπεδα των PBDE στην Ευρώπη, ήταν το 

1998 από τη Σουηδία (Hagenmaier et al, 1992). Τα επίπεδα κυμάνθηκαν από 20-30 

μg/kg ξηρής μάζας (dm) PBDEs στην ιλύ. Σε μια άλλη μελέτη που διεξήχθη σε 3 

μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων στη Σουηδία, τα επίπεδα των PBDEs ήταν περίπου 

200 μg/kg dm, με μικρή συνεισφορά από άλλες ενώσεις των BFRs (TBBPA, HBCD) 

(Sellstrom et al, 1999).  

Οι Oberg et al (2002) μελέτησαν τη κατανομή και τα επίπεδα των 

βρωμιωμένων επιβραδυντικών φλόγας στην ιλύ. Συλλέχτηκαν 116 δείγματα ιλύος 

από 22 μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων της Σουηδίας, από τον Οκτώβριο 

του 1999 μέχρι τον Σεπτέμβριο του 2000, και αναλύθηκαν για την παρουσία 

διαφόρων ρύπων μεταξύ των οποίων και για τα BFRs.  

Τα αποτελέσματα έδειξαν αξιοσημείωτες μεταβολές στη συγκέντρωση των 

BFRs μέσα στην ιλύ και υπήρξε στατιστικά σημαντική μεταβολή ανάμεσα στις 

μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων με δημοτικά απόβλητα, υποδηλώνοντας 

επιρροές από τις τοπικές πηγές. Τα δείγματα από τα Βορειότερα μέρη της Σουηδίας 

έδειξαν μικρότερα επίπεδα των αναλυόμενων ενώσεων. Τα δείγματα με τις 

υψηλότερες συγκεντρώσεις του BDE 209 και της TBBPA συλλέχτηκαν σε μονάδες 

με πιθανή συνεισφορά από υφαντικές βιομηχανίες και βιομηχανίες ηλεκτρικών 

αντίστοιχα.  

Οι συγκεντρώσεις του συνόλου των PBDE κυμάνθηκαν από μη ανιχνεύσιμη 

ποσότητα έως 450 μg/kg ξηρού βάρους, η συγκέντρωση της TBBPA κυμάνθηκε από 

μη ανιχνεύσιμη έως 220 μg/kg ξηρού βάρους, ενώ δεν ανιχνεύτηκαν τα 

πολυβρωμιωμένα διφαινύλια (PBBs).    

Οι Christensen et al (2003) έχουν αναφέρει συγκεντρώσεις των PBDE σε 

δείγματα ιλύος από τη Δανία, με τιμές γύρω στα 500 μg/kg dm. Επίσης οι de Boer et 

al (2002), σε δείγματα ιλύος από την Ολλανδία, ανέφεραν συνολικά επίπεδα των 

PBDE πάνω από 230 μg/kg dm. 
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Οι ενώσεις TBBPA και HBCD έχουν βρεθεί σε δείγματα ιλύος από την 

Ιρλανδία, την Ολλανδία και το Ηνωμένο Βασίλειο (de Boer et al, 2003). Τα επίπεδα 

του HBCD κυμάνθηκαν από μη ανιχνεύσιμη ποσότητα μέχρι 9120 μg/kg dm, ενώ για 

την TBBPA, οι συγκεντρώσεις κυμάνθηκαν από μη ανιχνεύσιμη ποσότητα μέχρι 600 

μg/kg dm.  

Η παρουσία του DecaBDE στην ιλύ από μονάδες επεξεργασίας αποβλήτων 

της Σουηδίας, έχει μελετηθεί από τους Kierkegaard et al (2004). Τα δείγματα ιλύος 

συλλέχτηκαν το έτος 2000, στα πλαίσια μιας Σουηδικής έρευνας, για την παρουσία 

BFRs σε 50 μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων που είναι κατανεμημένες σε 

όλη τη Σουηδία. 

Η συγκέντρωση του DecaBDE στα δείγματα ιλύος βρέθηκε σε 25 από τις 50 

μονάδες επεξεργασίας υγρών αποβλήτων, με υπολογιζόμενα επίπεδα πάνω από 100 

ng/g ξηρού βάρους. Όλα τα δείγματα περιείχαν BDE 209 σε υψηλότερες 

συγκεντρώσεις σε σχέση με το decaBDE. Ο λόγος των decaBDE/BDE 209 

κυμάνθηκε από 0,02 μέχρι 0,7, πιθανώς δείχνοντας τη μεγάλη χρήση του BDE 209.  

 

Πίνακας 29: BFRs στην ιλύ. Τα επίπεδα εκφράζονται σε μg/kg dm (Eljarrat and Barcelo, 2004) 
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4.7.1.4. ΠΑΡΟΥΣΙΑ PBDE και TBBPA ΣΕ ΔΙΗΘΗΜΑΤΑ ΑΠΟΒΛΗΤΩΝ 

 

Τα απόβλητα που περιλαμβάνουν πλαστικά, υφάσματα κτλ και περιέχουν 

BFRs, αποτεφρώνονται και στη συνέχεια ακολουθεί τελική διάθεση των 

υπολειμμάτων της καύσης σε χώρους υγειονομικής ταφής απορριμμάτων (ΧΥΤΑ) ή 

διατίθενται κατευθείαν στους ΧΥΤΑ μετά από σύνθλιψη/συμπύκνωση χωρίς 

θερμικές διαδικασίες.  

Οι Osako et al (2004) μελέτησαν την παρουσία των PBDE και της TBBPA σε 

ανεπεξέργαστα δείγματα διηθημάτων και σε επεξεργασμένα δείγματα από 7 

διαφορετικούς ΧΥΤΑ (A-G) στην Ιαπωνία. Από τις περιοχές B, C, F τα δείγματα 

ήταν μόνο ανεπεξέργαστα. Όλοι οι χώροι επεξεργασίας αποβλήτων (A-G) δέχονται 

δημοτικά στερεά απορρίμματα, εκτός από την περιοχή F που δέχεται ιλύ μετά από 

την επεξεργασία βιομηχανικών αποβλήτων και την περιοχή G που δέχεται 

βιομηχανικά απορρίμματα. Στους χώρους διάθεσης δημοτικών στερεών αποβλήτων 

υπάρχει αποτεφρωμένη στάχτη, άκαυστα υλικά και ακατέργαστα απόβλητα μετά τις 

διαδικασίες σύνθλιψης.  

Θα πρέπει να σημειωθεί, ότι στην Ιαπωνία το 80% των δημοτικών στερεών 

απορριμμάτων αποτεφρώνονται. Αυτό σημαίνει ότι τα εύφλεκτα απόβλητα 

αποτεφρώνονται εξολοκλήρου. Η Ιαπωνία έχει τον υψηλότερο ρυθμό και την 

μεγαλύτερη ποσότητα αποτέφρωσης στον κόσμο (OECD, 2002). 

Οι συγκεντρώσεις των παραγώγων των PBDE στα ανεπεξέργαστα και στα 

επεξεργασμένα δείγματα διέφεραν στις 7 περιοχές. Στην περιοχή F υπήρξαν τα 

υψηλότερα επίπεδα PBDE από τα ανεπεξέργαστα απόβλητα. Το σύνολο των 

παραγώγων των PBDE (BDE 47, 99 και 100) ήταν από μη ανιχνεύσιμη ποσότητα 

μέχρι 4000 pg/l για τα ανεπεξέργαστα διηθήματα ενώ σε όλα τα επεξεργασμένα η 

ποσότητα ήταν μη ανιχνεύσιμη. Συγκρίνοντας αυτά τα αποτελέσματα με δεδομένα 

που έχουν αναφερθεί στη Μινεσότα (Oliaei et al, 2002), τα δεδομένα της μελέτης 

είναι μικρότερα από αυτά που έχουν βρεθεί σε 5 ΧΥΤΑ της Μινεσότας.               

Όσον αφορά στις συγκεντρώσεις της TBBPA, υπάρχουν μεγάλες διαφορές 

στη συγκέντρωση της σε κάθε περιοχή. Το υψηλότερο επίπεδο παρατηρήθηκε στην 

περιοχή D σε δείγμα ανεπεξέργαστων αποβλήτων. Η συγκέντρωση της TBBPA 

κυμάνθηκε από μη ανιχνεύσιμη ποσότητα μέχρι 620000 pg/l στα ανεπεξέργαστα 

απόβλητα και από μη ανιχνεύσιμη ποσότητα μέχρι 11000 pg/l στα επεξεργασμένα 

απόβλητα. 
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Η περιοχή F εμφανίζει τις υψηλότερες συγκεντρώσεις PBDE γιατί δέχεται την 

ιλύ από βιομηχανικά απόβλητα. Στην περιοχή F υπάρχουν δύο χωριστά τμήματα, τα 

D3 (παλιό τμήμα) και D4 (νέο τμήμα) που βρίσκονται σε διαφορετικά μέρη του ίδιου 

XYTA. Το D4 έχει εξαιρετικά υψηλότερες συγκεντρώσεις σε σχέση με το D3. Στο 

τμήμα D4 υπάρχει ιλύς που περιέχει μεγάλη ποσότητα οργανικών που επηρεάζει τη 

συγκέντρωση των BFRs. Επιπλέον το γεγονός ότι το τμήμα D3 έχει κλείσει από το 

τέλος της δεκαετίας του 1980 όταν τα απόβλητα πλαστικά που περιείχαν BFRs δεν 

διατίθενται σε XYTA, μπορεί να είναι ένας λόγος που η συγκέντρωση των BFRs 

είναι μικρότερη σε σχέση με το τμήμα D4. Στην περιοχή D η συγκέντρωση του 

TBBPA είναι εξαιρετικά υψηλή σε σχέση με τις άλλες περιοχές επειδή είναι φτωχή 

σε οργανικά.         
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4.8. ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΩΝ BFRs ΣΕ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΕ  

       ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ  

 

Οι χρονικές τάσεις των επιπέδων των PBDE στο περιβάλλον και στους 

ανθρώπους αποτελούν σημαντικό ζήτημα, γιατί έχει αναγνωριστεί σε πολλές μελέτες 

μια αυξητική τάση από τις αρχές του 1970. Υπάρχει πάντως μια σοβαρή ερώτηση για 

το αν τα επίπεδα των PBDE θα συνεχίζουν να αυξάνονται στο περιβάλλον και στους 

ανθρώπους, προκαλώντας επιδράσεις σε οργανισμούς και ανθρώπους στο μέλλον. 

 

4.8.1. ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΩΝ PBDE ΣΤΟΥΣ ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ  

 

Λίγοι ερευνητές έχουν μελετήσει τις τάσεις των PBDE σε διάφορα δείγματα 

όπως μητρικό γάλα (Meironyte et al, 1999, Meironyte, 2002), αίμα (Schroter Kermani 

et al, 2000) και ορό (Thomsen et al, 2002). Σύμφωνα με το Σχήμα 18, η συγκέντρωση 

του BDE 47 αυξάνεται στον Ευρωπαϊκό πληθυσμό από τις αρχές του 1970 μέχρι τα 

μέσα του 1990. Στη μελέτη του Meironyte (2002) φαίνεται μείωση της συγκέντρωσης 

ξεκινώντας από το τέλος του 1990. 

 

Σχήμα 18: Τάσεις του BDE 47 στην Ευρώπη σε διάφορα matrices όπως μητρικό γάλα (Σουηδία) 

(Meironyte et al., 1999; Meironyte, 2002), ορό (Νορβηγία) (Thomsen et al., 2002) και αίμα (Γερμανία) 

(Schroter-Kermani et al., 2000).  (Sjodin A. et al., 2003 ) 

 

 
 

Τα επίπεδα των PBDE στο μητρικό γάλα στη Στοκχόλμη, από το 1972 έως το 

1997, έδειξαν μια αξιοσημείωτη αύξηση με διπλασιασμό της συγκέντρωσης κάθε 5 

χρόνια, ενώ οι οργανοχλωριωμένες ενώσεις όπως PCBs μειώθηκαν την ίδια περίοδο 

(Noren and Meironyte, 2000). Παρόλα αυτά τα επίπεδα των PBDE στο γάλα έδειξαν 
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μια τάση μείωσης από το 1998 έως το 2001 (Meironyte and Noren, 2001). Επίσης, τα 

επίπεδα των PBDE σε μητρικό γάλα που συλλέχτηκε από την περιοχή Uppsal  της 

Σουηδίας από το 1996 έως το 2001, έδειξαν αύξηση την περίοδο 1996 – 1998 και 

ακολούθησε μείωση μέχρι το 2001 (Darnerud et al., 2002). Αυτή τη τάση έχει 

αναφερθεί ότι είναι παρόμοια με αυτή που είχε παρατηρηθεί στη περιοχή της 

Στοκχόλμης. 

Στην Ιαπωνία, σε δείγματα ανθρώπινων ιστών που συλλέχτηκαν την περίοδο 

1979 – 2000, τα επίπεδα των PBDE έδειξαν μια σημαντική αύξηση από 29 pg/g 

λιπιδίων μέχρι 1.290 pg/g λιπιδίων (Choi et al, 2002). Την ίδια περίοδο και στα ίδια 

δείγματα σημειώθηκε μείωση στις ενώσεις PCBs και PCDDs/DFs κατά 68% και 96% 

αντίστοιχα.  

Σε μια άλλη μελέτη για τις τάσεις των επιπέδων των PBDE, συλλέχτηκαν 

δείγματα μητρικού γάλακτος από την Οσάκα την περίοδο 1973 – 2000 (Hori et al, 

2002). Τα επίπεδα των PBDE στο μητρικό γάλα έδειξαν μια σημαντική αυξητική 

τάση από το 1973 έως το 1988. Στη συνέχεια τα επίπεδα των PBDE μετά το 1993 

φαίνεται να μειώνονται. Τα επίπεδα και οι τάσεις των PBDE στους ανθρώπους στην 

Ιαπωνία φαίνεται αν είναι παρόμοια με εκείνα της Σουηδίας. Συνεπώς, οι χρονικές 

μεταβολές των επιπέδων των PBDE στο μητρικό γάλα στην Ιαπωνία μπορεί να 

οφείλονται στη διακοπή της κατανάλωσης προϊόντων που περιείχαν κάποια BFR 

όπως τέτρα-BDE στην Ιαπωνία μετά το 1990.      

Τα αποτελέσματα από πολλές μελέτες που προέρχονται από τη Βόρεια 

Αμερική φαίνονται στο Σχήμα 19. Όπως παρατηρούμε, η συγκέντρωση των PBDE 

αυξάνεται με το χρόνο, στη Βόρεια Αμερική. Η συγκέντρωση των PBDE είναι 

υψηλότερη σε δείγματα των ΗΠΑ, που αντιπροσωπεύουν γυναίκες της Βόρειας 

Αμερικής, σε σχέση με τα δείγματα γυναικών που προέρχονται από την Ευρώπη και 

την Ιαπωνία και μάλιστα οι χρονικές τάσεις φαίνεται να  διπλασιάζονται κάθε δύο 

χρόνια μέχρι το 2000 (Betts, 2002). Τα επίπεδα στο μητρικό γάλα που προήλθαν από 

γυναίκες που ζούσαν στην περιοχή του Σαν Φρανσίσκο (She et al, 2002) είναι σχεδόν 

δύο τάξεις μεγέθους υψηλότερες από τα αποτελέσματα που έχουν αναφερθεί σε 

δείγματα μητρικού γάλακτος από τη Σουηδία (Meironyte et al, 1999).  

Οι Ryan et al (2002) προσδιόρισαν τα επίπεδα των PBDE σε 20 δείγματα 

μητρικού γάλακτος που συλλέχτηκαν από τον Vancouver του Καναδά, τη χρονική 

περίοδο 2001-2002, και επιβεβαίωσε ότι αυξάνονται παραπάνω από μια τάξη 

μεγέθους σε μια περίοδο 10 χρόνων. Τα τελευταία δεδομένα που προέρχονται από 
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τον Καναδά το 2002 (Ryan et al., 2002) είναι πολύ μικρότερα από αυτά που έχουν 

προσδιοριστεί από άλλες περιοχές της Βόρειας Αμερικής. 

Ο λόγος για τις υψηλές συγκεντρώσεις των PBDE στη Βόρεια Αμερική είναι 

άγνωστος. Μια εξήγηση που μπορεί να δοθεί είναι ότι η κύρια χρήση του εμπορικού 

pentaBDE γίνεται στη Βόρεια Αμερική (Bromine Science and Environmental Forum, 

2000). Αυτό το προϊόν είναι ένα από τα οποία τα παράγωγά του βρίσκονται σε 

ανθρώπους και άγρια ζωή. 

Θα πρέπει να τονιστεί ότι οι περισσότερες μελέτες συμπεριλαμβάνουν μόνο 

τους μικρού και μέσου ΜΒ βρωμιωμένους διφαινυλικούς αιθέρες και δεν 

αναφέρονται αποτελέσματα για το decaBDE. Ο decaBDE έχει βρεθεί σε ανθρώπους 

σε επίπεδα από <0,3 μέχρι 9,3 ng/g βάρους λιπιδίων στη Σουηδία (Sjodin et al., 1999; 

Thuresson et al., 2002). 

 

Σχήμα 19: Επίπεδα του BDE 47 σε διάφορα matrices στη Βόρεια Αμερική. Τα δεδομένα προήλθαν 

από τους Betts (2002), She et al. (2002), Sjodin et al. (2002), Papke et al. (2001), Ryan and Patry 

(2000) και Ryan et al. (2002) 
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4.8.2. ΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΩΝ PBDE ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

   

Στην Ευρώπη, οι χρονικές τάσεις των PBDE στο περιβάλλον διαφέρουν 

εξαρτώμενες από τη χώρα και το είδος των δειγμάτων. Για παράδειγμα, τα δείγματα 

ιζημάτων από την περιοχή Drammenfjord της Νορβηγίας έδειξαν μια  αυξητική τάση 

από τις αρχές του 1960 μέχρι το 1999 (Zegers et al, 2000). Σε δείγματα ιζημάτων που 

συλλέχτηκαν από τη λίμνη Woserin της Γερμανίας, τα μικρού ΜΒ βρωμιωμένα 

παράγωγα που εμφανίστηκαν στο τέλος της δεκαετίας του 1950, αυξάνονταν μέχρι το 

τέλος του 1970 και στη συνέχεια μειώθηκαν. Σε ένα δείγμα από τη Θάλασσα του 

Wadden στη Γερμανία, τα επίπεδα εμφανίστηκαν να μειώνονται. Επίσης βρέθηκε ότι 

το BDE 209 εμφανίστηκε μία ή δύο δεκαετίες αργότερα σε σχέση με τα μικρού ΜΒ 

βρωμιωμένα παράγωγα.  

Σε δείγματα του ψαριού λύκος που συλλέχτηκαν από τη λίμνη Bolmen της 

Σουηδίας, τα επίπεδα των PBDE έδειξαν μια ομαλή τάση χωρίς ένδειξη μείωσης από 

το 1982 έως το 1996, παρόλο που τα επίπεδα αυξάνονταν σημαντικά από το 1967 έως 

τις αρχές του 1980 (Kierkegaard et al, 1999b). Τα επίπεδα των PBDE στα αυγά του 

πουλιού κόλυμβος από τη Βαλτική Θάλασσα παρουσίασαν σημαντική αύξηση από το 

1970 μέχρι τις αρχές του 1990, με αιχμή από τα μέσα έως το τέλος της δεκαετίας του 

1980. Αυτές τις κορυφές στη συνέχεια ακολούθησε μια γρήγορη μείωση στη 

συγκέντρωση από το 1985 έως το 1997. Εντωμεταξύ τα επίπεδα του HBCD στα αυγά 

του κόλυμβου έδειξαν αυξανόμενη τάση από το 1969 μέχρι το 1997 (Kierkegaard et 

al, 1999). 

Στην Ιαπωνία έχει αναφερθεί (Sakai et al, 2002) ότι σε δείγματα ιζήματος από 

τον κόλπο της Οσάκα, παρουσιάστηκε αυξητική τάση στις συγκεντρώσεις των PBDE, 

συμπεριλαμβανομένων των τρι-BDE μέχρι δέκα-BDE, από το 1960 μέχρι το 2000. Το 

συνολικό επίπεδο των PBDE που ανιχνεύτηκαν στο επιφανειακό στρώμα ιζήματος 

ήταν γύρω στα 100 ng/g ξηρού βάρους, σχεδόν το ίδιο επίπεδο με αυτό των PCBs. 

Στην Ιαπωνία, τα επίπεδα των PBDE στα ψάρια πέρκα και μπαρμπούνι, 

προερχόμενα από τον κόλπο της Οσάκα, παρουσίασαν αυξητική τάση από το 1986 

έως το 1989 και στη συνέχεια δραστική μείωση μετά από το 1990 (Ohta et al, 2001). 

Τα επίπεδα των PBDE σε δείγμα που πάρθηκε το 1999 έχουν μειωθεί σε ποσοστό 

μόνο 5% σε σχέση με αυτό που είχε βρεθεί το 1989. Αυτή η τάση φαίνεται να είναι 

παρόμοια με αυτήν που βρέθηκε στα αυγά του κόλυμβου που είχαν ληφθεί από τη 

Βαλτική Θάλασσα.  
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Στο περιβάλλον της Βόρειας Αμερικής, η χρονική τάση των επιπέδων των 

PBDE είναι αξιοσημείωτα διαφορετική από αυτήν που έχει αναφερθεί στην Ευρώπη 

και την Ιαπωνία. Για παράδειγμα, σε δείγματα από πέστροφα της λίμνης Οντάριο του 

Καναδά (Lurros et al, 2000), φώκιας από το νησί Holman του Καναδά (Ikonomou et 

al, 2001) και φάλαινας από τον Καναδικό Αρκτικό (Stren and Ikonomou, 2000), οι 

χρονικές τάσεις έδειξαν σταθερή αύξηση. Ως εκ τούτου, η περιβαλλοντική μόλυνση 

στη Βόρεια Αμερική από τους PBDE φαίνεται να εξαπλώνεται προς το παρόν. Η 

σταθερή αυξητική τάση των επιπέδων των PBDE στη Βόρεια Αμερική πιθανώς να 

οφείλεται στη συνεχιζόμενη χρήση των εμπορικών μορφών του πέντα-BDE.             

Επομένως, οι χρονικές τάσεις των επιπέδων των PBDE στους ανθρώπους και 

στο περιβάλλον ποικίλουν εξαρτώμενες από την περιοχή ή τη χώρα καθώς και από 

την χρήση των PBDEs στο παρελθόν και στο σήμερα. 

 

4.8.3. ΕΠΙΠΕΔΑ ΤΩΝ PBDDs/DFs ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΚΑΙ ΣΤΟΥΣ 

          ΑΝΘΡΩΠΟΥΣ  

 

Υπάρχουν λίγες πληροφορίες για τα PBDDs/DFs και τα μίγματα PXDDs/DFs 

στο περιβάλλον. Στο πρώτο μισό της δεκαετίας του 1990, τα επίπεδα των 

PBDDs/DFs, τα μίγματα των PXDDs/DFs και PCDDs/DFs και των PBDEs 

μελετήθηκαν σε σκόνη αεροπλάνων, ποτάμια και θαλάσσια ιζήματα και σε ψάρια 

από μια αστική περιοχή του Osaka της Ιαπωνίας (Watanabe et al., 1995). Τα επίπεδα 

των PBDFs (tetra- μέχρι octa-BDFs) στην αεροπορική σκόνη υπολογίστηκε από 1/10 

μέχρι 1/3 των συνολικών επιπέδων των PCDF στο ίδιο δείγμα. Τα επίπεδα του 

συνόλου των μιγμάτων των PXDDs/DFs (tetra- έως octa-παράγωγα) βρέθηκαν σε 

δείγματα ιζήματος, παρόλο που τα επίπεδα ήταν πολύ μικρά:1-2 τάξεις μεγέθους 

μικρότερα από τα επίπεδα των PCDD/DF. Σε δείγματα ψαριών δεν βρέθηκαν PBDFs 

και μίγματα PXDDs/DFs παρόλο που βρέθηκαν PCDDs/DFs στα ίδια δείγματα. 

Οι Hayakawa et al. (2002) ανέφεραν τα επίπεδα των PBDDs/DFs, των 

μιγμάτων PXDDs/DFs και των PCDDs/DFs, μαζί με τους PBDEs, σε περιβαλλοντικά 

δείγματα όπως ατμοσφαιρικός αέρας, βροχή και έδαφος που συλλέχτηκαν από το 

Kyoto της Ιαπωνίας από το 2000 μέχρι το 2001. Αυτές οι ενώσεις βρέθηκαν σε όλα 

τα δείγματα με ομόλογα επίπεδα PCDDs/DFs> PBDDs/DFs> μίγματα PXDDs/DFs. 

Οι Ohta et al. (2002a) προσδιόρισαν τα PBDDs/DFs, τα μίγματα PXDDs/DFs, τα 

PCDDs/DFs και τους PBDEs σε απαέρια, ατμοσφαιρικό αέρα, ιζήματα που 
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συλλέχτηκαν από την περιφέρεια της Osaka της Ιαπωνίας από το 1999 μέχρι το 

20001.  

Λίγες πληροφορίες υπάρχουν για τα επίπεδα αυτών των ενώσεων στους 

ανθρώπους. Σε μια μελέτη έχουν αναφερθεί τα επίπεδα των PBDDs/DFs και των 

PBDEs σε ανθρώπινους ιστούς που συλλέχτηκαν μεταξύ 1970 και 2000 (Choi et al., 

2002). Τα συνολικά επίπεδα των PBDD/DF ήταν 3,7-8,9 pg/g λίπους στα δείγματα 

του 1970 και 1,9-6,0 pg/g λίπους στα δείγματα του 2000. Οι ενώσεις 2,3,7,8-tetra-

BDD και 2,3,7,8-tetra-BDF ήταν τα κυρίαρχα παράγωγα σε αυτά τα δείγματα. 

Συνεπώς, αυτά τα αποτελέσματα αποκαλύπτουν ότι περιβάλλον και ανθρώπινος 

πληθυσμός εκτίθεται στις ενώσεις PBDDs/DFs.   
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5. ΥΠΟΚΑΤΑΣΤΑΤΑ ΤΩΝ ΒFRs 
 
5.1. ΓΕΝΙΚΑ 
 

Η εκτεταμένη χρήση των BFRs σε μια μεγάλη ποικιλία καταναλωτικών 

προϊόντων, έχει οδηγήσει στην παρουσία τους τόσο στον ανθρώπινο οργανισμό, όπως 

στο μητρικό γάλα, όσο και στο περιβάλλον, συμπεριλαμβανομένου της ύπαρξης τους 

σε απομακρυσμένες περιοχές όπως η Αρκτική και τα βάθη των ωκεανών. Το γεγονός 

αυτό σε συνδυασμό με τις τοξικές επιδράσεις τους έχουν οδηγήσει στην ανάγκη για 

αντικατάσταση τους από άλλες ενώσεις που να είναι λιγότερο βλαβερές από τα BFRs.  

Ένας μεγάλος αριθμός επιβραδυντικών φλόγας είναι διαθέσιμος για την 

αντικατάσταση των Βρωμιωμένων Επιβραδυντικών Φλόγας. Όμως, για τις 

περισσότερες περιπτώσεις, τα εναλλακτικά επιβραδυντικά έχουν τεχνικά 

μειονεκτήματα και απαιτούν ελέγχους για να εξασφαλιστεί η πυροπροστασία. 

Ορισμένα εναλλακτικά επιβραδυντικά περιέχουν χλωριωμένα προϊόντα, τα 

οποία όπως και τα άλλα αλογονωμένα προϊόντα, σχηματίζουν τοξικά και διαβρωτικά 

αέρια κατά τη διάρκεια της καύσης. Επιπλέον, κάποια από τα χλωριωμένα 

επιβραδυντικά φλόγας έχουν επιβλαβείς επιδράσεις στο περιβάλλον και στους 

ανθρώπους. Επομένως, η ανάπτυξη νέων προϊόντων επιβραδυντικών φλόγας θα 

πρέπει να στραφεί σε εναλλακτικά προϊόντα που να μην περιέχουν χλώριο και 

βρώμιο. 

Τα εναλλακτικά επιβραδυντικά που δεν περιέχουν χλώριο και βρώμιο 

ταξινομούνται σε τρεις κατηγορίες: 

• Οργανοφωσφορικά επιβραδυντικά φλόγας 

• Επιβραδυντικά που περιέχουν άζωτο 

• Ανόργανα επιβραδυντικά φλόγας 

 

Η Υπηρεσία Προστασίας Περιβάλλοντος της Δανίας (Danish EPA) έχει 

εκτιμήσει τη διαθεσιμότητα των φυσικοχημικών και περιβαλλοντικών δεδομένων και 

των δεδομένων που αφορούν την υγεία του ανθρώπου για ορισμένες ενώσεις που θα 

αντικαταστήσουν τα BFRs (Danish EPA, 2001). Σε αυτή η μελέτη τονίζεται το 

ενδιαφέρον για την ανεπάρκεια των δεδομένων. Οι ενώσεις που καλύπτονται από την 

εκτίμηση της Δανίας, φαίνονται στον Πίνακα 35.  
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Οι ενώσεις που παρουσιάζονται σαν εναλλακτικά των BFRs είναι: aluminium 

trioxide, ammonium polyphosphates, antimony trioxide, magnesium hydroxide, 

melamine, phosphonic acid (dimethyl ester), quinidine carbonate, red phosphorous, 

resorcinol bis(diphenyl phosphate), tricresyl phosphate, triphenyl phosphate, zinc 

borate. 

Στον Πίνακα 30, ο όρος “good” δηλώνει ένα σύνολο δεδομένων που 

πλησιάζουν το διεθνές αναγνωρισμένο ελάχιστο σύνολο δεδομένων για υψηλό όγκο 

παραγωγής ενώσεων στις περισσότερες περιοχές και με κάποια μακροπρόθεσμα 

δεδομένα οικοτοξικότητας. Ο όρος “poor” δηλώνει ανεπάρκεια δεδομένων. Θα 

πρέπει να τονιστεί ότι η τεχνική απόδοση ενός αντικαταστάτη θα πρέπει να είναι 

σημαντικά διαφορετική από την ένωση που μας ενδιαφέρει και αυτό σημαίνει ότι 

είναι αναγκαίες μεγαλύτερες ποσότητες για να επιτευχθούν τα ίδια κριτήρια 

επιβράδυνσης φλόγας.  

 

Πίνακας 30: Διαθεσιμότητα δεδομένων των υποκατάστατων των βρωμιωμένων επιβραδυντικών 

φλόγας, τροποποιημένα από μελέτη της Δανίας (Danish EPA, 2001) 

 

 
 

5.2. ΟΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΛΗΦΘΟΥΝ ΥΠΟΨΗ ΓΙΑ ΤΗΝ  

       ΑΝΤΙΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΤΩΝ BFRs  

 

Η αυξανόμενη χρήση των επιβραδυντικών φλόγας είναι αποτέλεσμα όχι μόνο 

της αυξανόμενης χρήσης των προϊόντων στα οποία χρησιμοποιούνται, όπως στα 

πλαστικά και τα υφάσματα, αλλά και της ανάπτυξης κριτηρίων πυροπροστασίας 

απέναντι σε μια αυξανόμενη λίστα τελικών καταναλωτικών προϊόντων. 
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Δεδομένου της σημασίας που πρέπει να δοθεί στα κριτήρια πυροπροστασίας 

των προϊόντων, είναι σημαντικό να δοθεί προσοχή στους παράγοντες για την 

αντικατάσταση των επιβραδυντικών φλόγας. Αυτοί περιλαμβάνουν την ανάγκη να:  

 Ανταποκρίνονται στην νομοθεσία που αναπτύσσεται σε άλλες 

περιοχές (απόβλητα και ανακύκλωση). Η Οδηγία της ΕΕ για τα 

απόβλητα των ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών εξοπλισμών (WEEE), 

για παράδειγμα, απαιτεί ότι τα πλαστικά που περιέχουν BFRs και 

περιλαμβάνονται σε ηλεκτρικά και ηλεκτρονικά μέρη θα πρέπει να 

ανακυκλώνονται σε ένα ξεχωριστό ρεύμα γιατί δημιουργούν 

επικίνδυνα τοξικά προϊόντα (διοξίνες και φουράνια) (Soderstrom and 

Marklund, 2002). Αυτό αποτελεί ένα κίνητρο για την αντικατάσταση 

των BFRs. Όμως, έχουν παρουσιαστεί διαφωνίες από τις βιομηχανίες 

των BFRs που δικαιολογούν τη συνεχιζόμενη χρήση των προϊόντων 

τους εξαιτίας των οφελών που προσφέρουν (Dawson and Landry, 

2001 and 2002). 

 Ανταποκρίνονται στην τεχνική ανάπτυξη των προϊόντων. Για 

παράδειγμα η ένωση tris(tribromophenyl)cyanurate έχει προταθεί σαν 

εναλλακτικό των υπαρχόντων BFRs (decaBDE, TBBPA), για χρήση 

της σε τεχνικά πλαστικά επειδή προσφέρει βελτιώσεις στις ιδιότητες 

όπως θερμική σταθερότητα, UV σταθερότητα (Georlette, 2001). 

 Υποστηρίζουν ή βελτιώνουν την ανταγωνιστικότητα κόστους στον 

τομέα του προϊόντος. Για παράδειγμα, ισχυρίζεται ότι τα 

χρησιμοποιούμενα επιβραδυντικά φλόγας σε «διακριτικούς 

συνδυασμούς» μπορούν «να μειώσουν το κόστος της ένωσης είτε 

κάνοντας μεγαλύτερες μειώσεις στο ενεργό προσθετικό είτε 

προσφέροντας πολύ-λειτουργική απόδοση» (Murphy, 2001). 

 

 

5.3. ΥΠΑΡΧΕΙ ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ BFRs; 

 

Γενικά, είναι φανερό ότι υπάρχει ενδιαφέρον για τους κινδύνους απέναντι στο 

περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου εξαιτίας των βρωμιωμένων επιβραδυντικών 

φλόγας. Το αποτέλεσμα μιας πληθώρας πρωτοβουλιών (συμπεριλαμβανομένου της 

εθελοντικής απόσυρσης από τις βιομηχανίες) είναι μια πτώση της χρήσης ορισμένων 
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βρωμιωμένων και χλωριωμένων επιβραδυντικών φλόγας, μια αύξηση της χρήσης 

επιβραδυντικών φλόγας που βασίζονται στα μέταλλα και μια αύξηση της χρήσης των 

οργανοφωσφορικών ενώσεων και άλλων αντικαταστατών. 

Η UBA (UBA, 2000) έχει τονίσει ότι, σχεδόν σε όλες τις εφαρμογές, υπάρχει 

δυνατότητα για παραπέρα μειώσεις στην ποσότητα των επικίνδυνων επιβραδυντικών 

που χρησιμοποιούνται χωρίς συμβιβασμούς στην πυροπροστασία. Αυτό μπορεί να 

επιτυγχανθεί με: 

o Σχεδιασμό λύσεων που εξολοκλήρου ή μερικά θα μειώνει την 

ανάγκη χρήσης των επιβραδυντικών, 

o Χρήση λιγότερο επικίνδυνων αντικαταστατών, 

o Χρήση νέων σχηματισμών που επιτυγχάνουν το απαιτούμενο 

επίπεδο πυροπροστασίας με χαμηλό φορτίο επιβραδυντικών στα 

τελικά προϊόντα, 

o Χρήση συνεργιστικών ενώσεων (π.χ αντιμονικών οξέων) που 

βελτιώνουν την απόδοση των επιβραδυντικών, επιτρέποντας 

μικρότερα φορτία επιβραδυντικών στα τελικά προϊόντα. 

 

Παρόλα αυτά, υπάρχουν φραγμοί για την μείωση των ποσοτήτων των 

βρωμιωμένων ενώσεων σε κάποια υποστρώματα και εφαρμογές. Αυτό έχει τονιστεί 

και πρωτύτερα για την αντικατάσταση των επιβραδυντικών φλόγας που 

χρησιμοποιούνται σε αφρούς, πολυστυρόλια και πλακέτες τυπωμένων κυκλωμάτων. 

Σε αυτές και σε άλλες εφαρμογές, δεν είναι δυνατόν να αντικατασταθεί ένα 

επιβραδυντικό με άλλο, γιατί η συγκεκριμένη ένωση αλληλεπιδρά μεταξύ του 

επιβραδυντικού, του πολυμερούς και των ιδιοτήτων του τελικού προϊόντος.  

Ομοίως, έχει δημιουργηθεί ένα μεγάλο εύρος κριτηρίων προϊόντων, 

συμπεριλαμβανομένου κανονισμών της ΕΕ, εθνικών και τοπικών κανονισμών, 

σύμφωνα με την πίεση της αγοράς και τις προβαλλόμενες αντιδικίες. Αυτό έχει 

οδηγήσει σε πιο αυστηρά κριτήρια ευφλεκτικότητας. Αυτά τα κριτήρια μπορούν μόνο 

να υπάρξουν στα συστήματα που χρησιμοποιούν επιβραδυντικά φλόγας που 

βασίζονται στις ενώσεις του βρωμίου. Η κλίμακα χρόνου για την ανάπτυξη, τον 

έλεγχο και την εμπορευματοποίηση νέων συστημάτων επιβραδυντικών φλόγας 

μπορεί να γίνει σε περισσότερα από 10 χρόνια. Η ενσωμάτωση ενός υπάρχοντος 

συστήματος σε ένα νέο προϊόν μπορεί να γίνει σε τουλάχιστον 5 χρόνια (UBA, 2000).  
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Το κόστος μπορεί να δράσει υπέρ ή κατά στους περιβαλλοντικούς στόχους. 

Το κόστος των υλικών αντισταθμίζεται μόνο με μια σχετικά μικρή ποσότητα του 

τελικού κόστους του αντικαταστάτη. Οπότε, αυτό είναι αδύνατο να είναι ο κύριος 

παράγοντας που επηρεάζει τις αποφάσεις που αφορούν την αντικατάσταση των 

επιβραδυντικών φλόγας. Το κόστος των υλικών μπορεί, ωστόσο, να είναι το οριστικό 

εμπόδιο στην αντικατάσταση όταν προστίθεται στη διαδικασία κόστους. Για 

παράδειγμα, οι παραγωγοί των πλακετών τυπωμένων κυκλωμάτων ισχυρίζονται ότι 

το υψηλότερο κόστος των οργανοφωσφορικών επιβραδυντικών φλόγας (10-30%) και 

τα υψηλότερα κόστη που σχετίζονται με την διαδικασία αποτελούν αποφασιστικά 

εμπόδια στην αντικατάσταση (UBA, 2000). Όπου η αύξηση του κόστους είναι 

σημαντική, θα υπάρχει απροθυμία σε ένα μέρος της βιομηχανίας να δεχτεί 

υποκατάστατα εκτός αν μπορούν να δικαιολογηθούν με βάση: 

 Την ανάγκη να συμμορφωθούν με κανονισμούς ή με πρωτοβουλίες 

εθελοντικής αντικατάστασης από τις βιομηχανίες 

 Η προστιθέμενη αξία του προϊόντος να μπορεί να προωθήσει στην 

αγορά το υποκατάστατο  

 

Η διάθεση των χρησιμοποιούμενων προϊόντων είναι ένα σημαντικό ζήτημα 

στην εκτίμηση του συνολικού κόστους του προϊόντος σε όλη τη διάρκεια της ζωής 

του. Οι Οδηγίες της ΕΕ όσον αφορά στα άχρηστα αντικείμενα, στα απόβλητα και 

στην αποτέφρωση επιβάλουν επιπλέον κόστη στις βιομηχανίες. Αυτό θα πρέπει να 

ληφθεί υπόψη όταν εκτιμώνται οι απόψεις επιλογής των υποκατάστατων των 

επιβραδυντικών. Τα κόστη αυτά πηγάζουν από νομικές υποχρεώσεις (απόσυρση 

προϊόντων στο τέλος της ζωής τους, ανακύκλωση, περιβαλλοντικά συμβατή διάθεση) 

που δεν μπορούν να αγνοηθούν και εφαρμόζονται στο εύρος των βιομηχανιών. 

Συνολικά, οι κυριότεροι φραγμοί για την αντικατάσταση των BFRs με άλλα 

επιβραδυντικά είναι τα τεχνικά εμπόδια και το κόστος. Είναι απίθανο να υπάρξει 

αντίσταση στην αντικατάσταση αφού η τεχνική ανάπτυξη που περιλαμβάνεται στην 

αντικατάσταση των επιβραδυντικών μπορεί να επιτύχει το απαιτούμενο επίπεδο 

πυροπροστασίας σε ένα αποδεκτό κόστος. Όπου το κόστος είναι σημαντικό, η 

απροθυμία για αντικατάσταση μπορεί να υπερνικηθεί μόνο με επιβολή ρυθμίσεων ή 

υιοθέτηση εθελοντικών συμφωνιών σε επίπεδο βιομηχανιών.  
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5.4. ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ EBFRIP ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΙΘΑΝΗ ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΤΟΥ 

       DecaBDE ΑΠΟ ΤΗΝ ΟΔΗΓΙΑ RoHS ΤΗΣ ΕΕ 

 

Το Προεδρείο των Ευρωπαϊκών Βιομηχανιών των Βρωμιωμένων 

Επιβραδυντικών Φλόγας (EBFRIP) υπέβαλε πρόταση στην Επιτροπή της ΕΕ για την 

πιθανή εξαίρεση του DecaBDE από την Οδηγία RoHS. 

Το DecaBDE αποτελεί ένα επιβραδυντικό φλόγας που σώζει κάθε χρόνο 

χιλιάδες ζωές βελτιώνοντας την αντίσταση στην φωτιά ορισμένων υλικών όπως τα 

πλαστικά που χρησιμοποιούνται σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό σε οικίες 

αλλά και σε υφάσματα κάλυψης καθισμάτων σε δημόσιους χώρους.  

Η EBFRIP τονίζει ότι για την αντικατάσταση του DecaBDE, θα πρέπει να 

πληρούνται ορισμένα κριτήρια από τα εναλλακτικά: 

• Θα πρέπει να είναι το ίδιο ή περισσότερο αποτελεσματικά ώστε να 

καθίστανται ικανά να προσφέρουν υψηλό επίπεδο πυροπροστασίας  

• Να είναι εύκολο να ενσωματώνονται σε όλες τις εφαρμογές  

• Να είναι νόμιμα για την εκτίμηση κινδύνου της ΕΕ στους επόμενους 

18 μήνες. 

 

Μέχρι στιγμής, σύμφωνα με την EBFRIP, δεν υπάρχει κάποιο εναλλακτικό 

που να πληροί αυτά τα κριτήρια.  

Τα μειονεκτήματα από τη χρήση των εναλλακτικών επιβραδυντικών φλόγας 

είναι τα ακόλουθα: 

 Διαφορετικές ενώσεις χρησιμοποιούνται σε διάφορες εφαρμογές, 

σε αντίθεση με το DecaBDE που χρησιμοποιείται σε ένα μεγάλο 

αριθμό εφαρμογών. 

 Τα εναλλακτικά δεν είναι πάντα διαθέσιμα. 

 Συχνά, είναι αναγκαίες μεγαλύτερες ποσότητες εναλλακτικών για 

την ίδια εφαρμογή. Για να επιτύχουμε το ίδιο επίπεδο 

πυροπροστασίας, σε σχέση με το DecaBDE, απαιτούνται 

υψηλότερες ποσότητες των εναλλακτικών. 

 Τα εναλλακτικά επιβραδυντικά μπορεί να μην προσφέρουν το ίδιο 

επίπεδο πυροπροστασίας. Το DecaBDE αποτελεί σήμερα το πιο 
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αποτελεσματικό επιβραδυντικό πυροπροστασίας σε κάθε 

εφαρμογή που χρησιμοποιείται. 

 

Το DecaBDe προσφέρει ορισμένα πλεονεκτήματα για τη χρήση του σαν 

επιβραδυντικό: 

 Συνδυάζει πυροπροστασία και δυνατότητα ανακύκλωσης. Το 

DecaBDE χρησιμοποιείται σε πολλά πλαστικά για να παρέχει ένα 

υψηλό επίπεδο πυροπροστασίας. Η μεγάλη εμπειρία για το DecaBDE 

και η συνεχιζόμενη εκτίμηση και χρήση, σημαίνει ότι τα πλαστικά 

που το περιέχουν μπορούν να ανακυκλωθούν σύμφωνα με την Οδηγία 

WEEE. 

 Το DecaBDE είναι το μόνο επιβραδυντικό που υποβλήθηκε σε 

εκτίμηση κινδύνου παρέχοντας ασφάλεια στην ανθρώπινη υγεία, όσον 

αφορά τους καταναλωτές, τα παιδιά και τους εργαζομένους. Κανένα 

άλλο επιβραδυντικό δεν έχει ολοκληρώσει και περάσει την εκτίμηση 

κινδύνου της ΕΕ ακόμα.  

 Το DecaBDE είναι το μόνο επιβραδυντικό που υποβλήθηκε σε 

εκτίμηση κινδύνου παρέχοντας ασφάλεια στο περιβάλλον. Κανένα 

άλλο επιβραδυντικό δεν έχει ολοκληρώσει και περάσει την εκτίμηση 

κινδύνου της ΕΕ ακόμα. Η βιομηχανία των BFR, μαζί με τους 

κανονισμούς της ΕΕ και τις βιομηχανίες ηλεκτρικών και 

ηλεκτρονικών υλοποιούν ένα πρόγραμμα που σκοπεύει στην 

παρακολούθηση και στη μείωση εκπομπών στο περιβάλλον και στους 

οργανισμούς σε όλη την Ευρώπη. Αυτό είναι ένα φιλόδοξο 

πρόγραμμα που περιλαμβάνει μόνο το DecaBDE.  

 Βασιζόμενη σε επιστημονικά δεδομένα, η εκτίμηση κινδύνου 

της ΕΕ διήρκεσε 10 χρόνια για να συγκεντρωθούν και να αναλυθούν 

τα δεδομένα για το DecaBDE. Η εκτίμηση κινδύνου για το DecaBDE 

ολοκληρώθηκε στις 26 Μαΐου 2004, θα πρέπει να αποτελέσει τη βάση 

για την απόφαση χρήσης του DecaBDE στον ηλεκτρικό και 

ηλεκτρονικό εξοπλισμό.  

  

Μετά από 10 χρόνια η εκτίμηση κινδύνου της ΕΕ για το DecaBDE δεν έχει 

αναγνωρίσει κινδύνους από τη χρήση αυτού του επιβραδυντικού φλόγας. Οι αρμόδιες 
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αρχές συμφώνησαν ότι τα ζητήματα που σχετίζονται  με τα περιβαλλοντικά ευρήματα 

του DecaBDE στην Ευρώπη θα πρέπει να εισαχθούν σε ένα πρόγραμμα 

παρακολούθησης. Το πρόγραμμα θα συμπληρωθεί με ένα επιπλέον εθελοντικό 

πρόγραμμα από τους ελέγχους των βιομηχανικών εκπομπών σε συνεργασία με τις 

βιομηχανίες χρήσης του DecaBDE στην Ευρώπη.  

Τα προγράμματα παρακολούθησης και ελέγχου εκπομπών θα παρέχουν ένα 

άνευ προηγουμένου επίπεδο προστασίας περιβάλλοντος και υγείας του ανθρώπου για 

μια ένωση της οποίας η εκτίμηση κινδύνου δεν έχει αναγνωρίσει κινδύνους. 

Σχεδιάζεται ότι αυτά τα προγράμματα θα παραδίδουν αναφορές στην ΕΕ κάθε 2 

χρόνια. 
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6. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ – ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ  

    ΜΕΘΟΔΩΝ – ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ  

    ΕΡΕΥΝΑΣ 
 
6.1. ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ 
 

Τα Βρωμιωμένα Επιβραδυντικά Φλόγας (BFRs) αποτελούν την πιο σημαντική 

ομάδα ενώσεων των επιβραδυντικών φλόγας που χρησιμοποιούνται σε μια μεγάλη 

ποικιλία καταναλωτικών προϊόντων, τα οποία προστατεύουν από τη φωτιά. Το 

βρώμιο που περιέχουν τα επιβραδυντικά φλόγας έχει ανασταλτική δράση στην 

ανάπτυξη πυρκαγιών. 

Η αυξημένη χρήση των Βρωμιωμένων Επιβραδυντικών Φλόγας σε διάφορα 

προϊόντα αύξησε την παραγωγή τους από 150.000 τόνους το 1992 σε 204.000 τόνους 

το 1999. Περίπου το 1/3 της παραγωγής αυτών των ενώσεων αποτελούν η 

Τετραβρωμοδιφαινόλη Α (TBBPA) και οι Πολυβρωμιωμένοι Διφαινυλικοί Αιθέρες 

(PBDEs). Επίσης σε μικρότερο βαθμό χρησιμοποιείται το Εξαβρωμοκυκλοδωδεκάνιο 

(HBCD).  

Τα Βρωμιωμένα Επιβραδυντικά Φλόγας μπορεί να είναι προσθετικά ή 

δραστικά ανάλογα με τον τρόπο ενσωμάτωσης τους στα πολυμερή. Τα δραστικά 

επιβραδυντικά (TBBPA) ενώνονται με ένα πολυμερές υλικό με χημικό δεσμό και δεν 

απελευθερώνονται εύκολα στο περιβάλλον μέχρι το προϊόν να αποσυντεθεί ή να καεί. 

Τα προσθετικά επιβραδυντικά (PBDEs, PBBs, HBCD) προστίθενται σε διάφορα 

υλικά όπως τα πλαστικά και απελευθερώνονται στο περιβάλλον πιο εύκολα. 

Τα Βρωμιωμένα Επιβραδυντικά Φλόγας έχουν ελεγχθεί για την τοξικότητα 

τους και σε γενικές γραμμές έχουν μικρή άμεση τοξικότητα αλλά κάποιες από τις 

ενώσεις αυτές έχουν παρόμοιες τοξικές επιδράσεις με τα Πολυχλωριωμένα 

Διφαινύλια. Τα διαθέσιμα δεδομένα έχουν δείξει ότι τα μικρότερα παράγωγα των 

Πολυβρωμιωμένων Διφαινυλικών Αιθέρων πιθανόν να είναι νευροτοξικές και 

καρκινογόνες ενώσεις και προκαλούν διαταραχές στο ενδοκρινικό σύστημα. 

Το περιβαλλοντικό ενδιαφέρον για τα Βρωμιωμένα Επιβραδυντικά Φλόγας 

οφείλεται στα αυξημένα επίπεδα των Πολυβρωμιωμένων Διφαινυλικών Αιθέρων 

(PBDE) που βρέθηκαν σε μητρικό γάλα, στην ανίχνευσή τους σε απομακρυσμένες 

περιοχές, στις επιδράσεις που έχουν στην υγεία του ανθρώπου και στο γεγονός ότι 

σχηματίζουν πολυβρωμιωμένες διβενζο-p-διοξίνες και φουράνια.  
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Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει απαγορεύσει τη χρήση των Πολυβρωμιωμένων 

Διφαινυλικών Αιθέρων σε ηλεκτρικό και ηλεκτρονικό εξοπλισμό από την 1 Ιουλίου 

2006 και τη χρήση των pentaBDE και octaBDE από τις 15 Αυγούστου 2004, ενώ τα 

Πολυβρωμιωμένα Διφαινύλια (PBB) έχουν σταματήσει να παράγονται από το 2000. 

Για την ανάλυση των Βρωμιωμένων Επιβραδυντικών Φλόγας σε διάφορα 

δείγματα υπάρχουν αρκετές αναλυτικές τεχνικές. Οι τεχνικές ανάλυσης πρέπει να 

είναι ευαίσθητες, περιεκτικές και απαλλαγμένες από παρεμβολές. Απαιτείται η 

προεπεξεργασία του δείγματος εξαιτίας των πολύπλοκων δειγμάτων και των πολύ 

μικρών ποσοτήτων που περιέχουν. 

Στα πλαίσια της ανάλυσης των Πολυβρωμιωμένων Διφαινυλικών Αιθέρων 

έχουν πραγματοποιηθεί δύο παγκόσμιες ενδο-εργαστηριακές μελέτες. Δείγματα από 

βιολογική ύλη και ιζήματα μαζί με πρότυπα διαλύματα άγνωστης συγκέντρωσης 

δόθηκαν σε ένα μεγάλο αριθμό συμμετεχόντων εργαστηρίων από διάφορες χώρες. Τα 

αποτελέσματα έδειξαν καλές αποδόσεις για τα παράγωγα BDE 47 και 100, ενώ για τα 

παράγωγα BDE 99, 153 και 154 είναι αναγκαίες περισσότερες πληροφορίες. 

Ιδιαίτερα για το BDE 99 είναι απαραίτητη μια καλή ανάλυση για το διαχωρισμό 

αυτού από τις παρεμβολές ή από άλλα παράγωγα των BDE. Η ανάλυση του BDE 209 

ήταν εκτός ελέγχου από τα περισσότερα εργαστήρια ενώ στα περισσότερα από τα 

παράγωγα των BDE η συγκέντρωση κυμάνθηκε μεταξύ των τρεχουσών ορίων 

ανίχνευσης των εργαστηρίων.    

Οι συγκεντρώσεις των Βρωμιωμένων Επιβραδυντικών Φλόγας στους 

ανθρώπους οφείλεται κατά κύριο λόγο στη διατροφή αλλά και στην έκθεση λόγω 

εργασίας όπου ο άνθρωπος είτε εισπνέει τις ενώσεις αυτές είτε έρχεται σε άμεση 

δερματική επαφή. 

Τα κυριότερα παράγωγα των Πολυβρωμιωμένων Διφαινυλικών Αιθέρων που 

έχουν ανιχνευτεί στον ανθρώπινο οργανισμό είναι τα: BDE 47, BDE 99, BDE 100, 

BDE 153 και BDE 154. Τα παράγωγα αυτά έχουν βρεθεί σε δείγματα μητρικού 

γάλακτος, σε ορό αίματος και σε ιστούς. Οι συγκεντρώσεις των Πολυβρωμιωμένων 

Διφαινυλικών Αιθέρων έχουν κυμανθεί από < 0,03 ng/g λιπιδίων (1970) στην 

Ιαπωνία σε ιστούς ανθρώπων μέχρι > 190 ng/g λιπιδίων (2000) στις ΗΠΑ σε μητρικό 

γάλα. 

Τα παράγωγα tetra- μέχρι hexa-BDEs δηλαδή τα παράγωγα BDE 47, 99, 100, 

153 και 154 είναι τα κυρίαρχα παράγωγα που έχουν βρεθεί στην πανίδα, σε ζώα από 

την Αρκτική περιοχή και κοντά στις πηγές εκπομπών τους. Αυτές οι χωρικές τάσεις 
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δείχνουν αύξηση κατά τη διάρκεια των τελευταίων 2-3 δεκαετιών αφού είχε αυξηθεί 

η παραγωγή και η χρήση των Βρωμιωμένων Επιβραδυντικών Φλόγας. Αυτές οι 

τάσεις σήμερα έχουν μειωθεί σε πολλές περιοχές. Οι μειώσεις πρέπει να αναμένονται 

στην Ευρώπη στο μέλλον για πολλά παράγωγα των Πολυβρωμιωμένων Διφαινυλικών 

Αιθέρων εξαιτίας της διακοπής παραγωγής και χρήσης του μίγματος των penta-BDE 

στην ΕΕ. Παρόλα αυτά η ταχεία αύξηση στις συγκεντρώσεις των παραγώγων στο 

Βόρειο Καναδά αναμένεται να συνεχιστεί, αντικατοπτρίζοντας τη συνεχή παραγωγή 

και χρήση του μίγματος του πέντα-προϊόντος στη Βόρεια Αμερική (>95% του 

συνόλου παγκοσμίως) αλλά και της μακροχρόνιας ατμοσφαιρικής μεταφοράς. 

Οι συγκεντρώσεις των παραγώγων σε αυγά πουλιών έχουν κυμανθεί από 124 

ng/g λιπιδίων (1981) από την περιοχή των Μεγάλων Λιμνών μέχρι 7.510 ng/g (2000) 

από την ίδια περιοχή. Οι συγκεντρώσεις στα ψάρια είναι πολύ μικρότερες στην 

Ευρώπη σε σχέση με αυτές που έχουν μετρηθεί στην Αμερική. Ο μέσος όρος στην 

Ευρώπη είναι 120 ng/g λιπιδίων ενώ στην Αμερική είναι 1.050 ng/g λιπιδίων. Το 

γεγονός αυτό δείχνει τη μεγαλύτερη χρήση των Βρωμιωμένων Επιβραδυντικών 

Φλόγας στην Αμερική και ιδιαίτερα τη χρήση του πέντα-προϊόντος. Οι 

συγκεντρώσεις στα θαλάσσια θηλαστικά έχουν κυμανθεί από 0,42 ng/g λιπιδίων 

(1981) σε φώκιες από Καναδικό Αρκτικό μέχρι 4.950 ng/g λιπιδίων (1998) σε φώκιες 

από την περιοχή του Σαν Φρανσίσκο.      

Οι συγκεντρώσεις των Πολυβρωμιωμένων Διφαινυλικών Αιθέρων σε 

αβιοτικό περιβάλλον (απόβλητα) έχει κυμανθεί από μη ανιχνεύσιμη ποσότητα (σε 

διάφορες περιοχές) μέχρι > 3.000 μg/kg υγρής μάζας στην Αμερική. Η συγκέντρωση 

της Τετραβρωμοδιφαινόλης Α έχει κυμανθεί από μη ανιχνεύσιμη ποσότητα (Σουηδία) 

μέχρι 600 μg/kg υγρής μάζας (Ιρλανδία, Μεγάλη Βρετανία και Ολλανδία). Η 

συγκέντρωση του Εξαβρωμοκυκλοδωδεκανίου έχει κυμανθεί από < 0,4 έως 9.120 

μg/kg υγρής μάζας (Ιρλανδία, Μεγάλη Βρετανία και Ολλανδία). 

 Οι συγκεντρώσεις των Πολυβρωμιωμένων Διφαινυλικών Αιθέρων στην ιλύ 

που προέρχονται από την Ευρώπη είναι μικρότερες κατά μία τάξη μεγέθους σε σχέση 

με τις συγκεντρώσεις των Πολυβρωμιωμένων Διφαινυλικών Αιθέρων στην Αμερική. 

Αυτό εξηγείται από την μεγαλύτερη κατανάλωση αυτών των ενώσεων στην Αμερική 

και ιδιαίτερα του πέντα-προϊόντος. 

Η παρουσία των Βρωμιωμένων Επιβραδυντικών Φλόγας σε περιβάλλον και 

οργανισμούς και οι τοξικές τους επιδράσεις στην υγεία του ανθρώπου έχουν οδηγήσει 

στην ανάγκη για αντικατάστασή τους από άλλες ενώσεις λιγότερο βλαβερές από τα 
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Βρωμιωμένα Επιβραδυντικά Φλόγας. Ένας μεγάλος αριθμός εναλλακτικών 

επιβραδυντικών φλόγας είναι διαθέσιμος αλλά είτε παρουσιάζουν ορισμένα 

μειονεκτήματα που δεν τα καθιστούν άξιους αντικαταστάτες των Βρωμιωμένων 

Επιβραδυντικών Φλόγας είτε πρέπει να εκτιμηθεί ο κίνδυνος που πιθανώς έχουν στην 

υγεία του ανθρώπου και στο περιβάλλον.    

 

6.2. ΚΡΙΤΙΚΗ ΑΝΑΛΥΤΙΚΩΝ ΜΕΘΟΔΩΝ 

 

Αρκετές αναλυτικές μέθοδοι είναι διαθέσιμες για τον προσδιορισμό των 

Βρωμιωμένων Επιβραδυντικών Φλόγας σε διάφορα δείγματα, αλλά πολλές από αυτές 

είναι χρονοβόρες και επιρρεπείς σε σφάλματα εξαιτίας των πολλών σταδίων που 

περιλαμβάνονται στην προεπεξεργασία του δείγματος. 

Από τις διάφορες τεχνικές εκχύλισης που χρησιμοποιούνται για τον 

προσδιορισμό των Βρωμιωμένων Επιβραδυντικών Φλόγας, η υγρή-στερεή εκχύλιση 

εφαρμόζεται στις περισσότερες περιπτώσεις εξαιτίας της ανθεκτικότητας και του 

χαμηλού της κόστους. Οι τεχνικές ASE και MAE εφαρμόζονται επίσης σε αρκετά 

εργαστήρια. Παρόλο το υψηλό κόστος, οι τεχνικές αυτές έχουν το πλεονέκτημα της 

μικρής κατανάλωσης διαλύτη. Επίσης επιτυγχάνουν μικρούς χρόνους εκχύλισης και 

είναι πολύ αυτοματοποιημένες.  

Οι νέες τεχνικές εκχύλισης, όπως η SFE, αποτελούν μια εναλλακτική πρόταση 

απέναντι στις παραδοσιακές και επίπονες μεθόδους εκχύλισης. Η SFE είναι ταχύτερη 

και παρέχει καθαρό προϊόν εκχύλισης. Επίσης έχει τη δυνατότητα για άμεσο 

καθαρισμό χρησιμοποιώντας επιλεγμένη παγίδα. Συχνά δεν είναι αναγκαίο πρόσθετο 

στάδιο καθαρισμού. 

O συνδυασμός του συστήματος on-line εκχύλισης και αναλυτικής μεθόδου 

αποτελεί μια μέθοδο που μειώνει τα πολλά στάδια προεπεξεργασίας του δείγματος. 

Μ’ αυτόν τον τρόπο μειώνεται ο συνολικός χρόνος ανάλυσης και προβλήματα όπως 

απώλεια αναλυτών, επιρύπανση του δείγματος μπορεί να ελαχιστοποιηθούν.   

Το σύστημα της αέριας χρωματογραφίας είναι η πιο εμφανής επιλογή για τον 

τελικό διαχωρισμό των ενώσεων. Επειδή τα Βρωμιωμένα Επιβραδυντικά Φλόγας 

μπορεί να συνεκλούονται με άλλες ενώσεις και για καλύτερο διαχωρισμό μεταξύ των 

παραγώγων των BDE απαιτείται η χρήση μακριών στηλών 30-50 m και με μικρή 

διάμετρο. Για τον προσδιορισμό του DecaBDE πρέπει να λαμβάνεται ιδιαίτερη 
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προσοχή εξαιτίας της ευαισθησίας του στις υψηλές θερμοκρασίες και της ικανότητας 

του να διασπάται. Οπότε η στήλη του GC πρέπει να είναι μικρή, συνήθως 10-15 m. 

Ο προσδιορισμός του Εξαβρωμοκυκλοδωδεκανίου με το GC είναι 

προβληματικός επειδή το σύστημα δεν μπορεί να διαχωρίσει τα διαστερεοισομερή 

α,β,γ-HBCD. Έχει δειχτεί πρόσφατα ότι το σύστημα HPLC μπορεί να διαχωρίσει τα 

ισομερή του Εξαβρωμοκυκλοδωδεκανίου. 

  Η επιλεκτική και ευαίσθητη ανίχνευση είναι αναγκαία αφού τα επίπεδα των 

Βρωμιωμένων Επιβραδυντικών Φλόγας είναι πολύ μικρά και υπάρχουν άλλες 

ενώσεις παρούσες σε μεγαλύτερες συγκεντρώσεις. Το σύστημα του φασματογράφου 

μάζας σε συνδυασμό είτε με αρνητικό ιονισμό σύλληψης ηλεκτρονίων είτε με ιονισμό 

ηλεκτρονίων μπορούν να επιτύχουν καλή ευαισθησία και επιλεκτικότητα σε σχέση με 

τον ανιχνευτή σύλληψης ηλεκτρονίων.   

 

6.3. ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΣΥΝΕΧΙΣΗ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ 

 

Παρόλο που έχουν υλοποιηθεί πολλές μελέτες πάνω στα Bρωμιωμένα 

Επιβραδυντικά Φλόγας, σε ποικίλα περιβαλλοντικά και ανθρώπινα δείγματα, 

χρειάζονται ακόμα περισσότερες πληροφορίες για την κατανομή τους στο περιβάλλον 

καθώς και τον μεταβολισμό, τη διάσπαση, την βιοσυσσώρευσή και την τοξικότητα 

τους. 

Οι μελέτες που έχουν εκπονηθεί για τα Βρωμιωμένα Επιβραδυντικά Φλόγας 

αναφέρονται κυρίως στους Πολυβρωμιωμένους Διφαινυλικούς Αιθέρες με πολύ λίγες 

αναφορές στις υπόλοιπες ενώσεις των Βρωμιωμένων Επιβραδυντικών Φλόγας όπως 

το Εξαβρωμοκυκλοδωδεκάνιο, τα Πολυβρωμιωμένα Διφαινύλια και την 

Τετραβρωμοδιφαινόλη Α. Χρειάζονται επομένως περισσότερες πληροφορίες για την 

κατανομή, την τύχη και τις επιδράσεις αυτών των ενώσεων. 

Οι αναλυτικές μέθοδοι θα πρέπει να βελτιωθούν. Τα δεδομένα των 

Πολυβρωμιωμένων Διφαινυλικών Αιθέρων που αναφέρονται σε περιβαλλοντικά και 

ανθρώπινα δείγματα, δεν προσδιορίζουν τα ίδια ομόλογα και παράγωγα. Επομένως 

υπάρχουν δυσκολίες στην εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπέδων, στη 

συμπεριφορά, στους τρόπους έκθεσης του ανθρώπου και στις χρονικές τάσεις των 

Πολυβρωμιωμένων Διφαινυλικών Αιθέρων. Τα ομόλογα tri-  μέχρι deca-BDE και 

ορισμένα σημαντικά παράγωγα όπως τα BDE-47, BDE-99, BDE-100, BDE-153, 
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BDE-154, BDE-183 και BDE-209 πρέπει να θεωρούνται ως ενώσεις-στόχοι για τη 

βελτίωση των αναλυτικών μεθόδων των Πολυβρωμιωμένων Διφαινυλικών Αιθέρων .  

Μέχρι τώρα είναι σαφές ότι οι Πολυβρωμιωμένοι Διφαινυλικοί Αιθέρες 

αποτελούν περιβαλλοντικούς ρύπους και η συγκέντρωση τους αυξάνεται με 

διπλασιασμό της τιμή τους περίπου κάθε 4-6 χρόνια. Οι μηχανισμοί με τους οποίους 

οι Πολυβρωμιωμένοι Διφαινυλικοί Αιθέρες φεύγουν από τα προϊόντα στα οποία 

χρησιμοποιούνται και εισέρχονται στο περιβάλλον δεν είναι πολύ ξεκάθαροι. Η 

εισπνοή και η κατάποση σωματιδίων από αφρούς πολυουρεθάνης και άλλα πλαστικά, 

η εξάτμιση από πλαστικά, η κατανάλωση μολυσμένων τροφών (κυρίως ψαριών) και η 

άμεση δερματική έκθεση, στην περίπτωση του ανθρώπου, αποτελούν πιθανότατα 

τους μηχανισμούς. Επομένως είναι αναγκαία έρευνα όλων αυτών των μηχανισμών 

και ιδιαίτερα της δερματικής έκθεσης, η οποία είναι σημαντική στην περίπτωση της 

χρήσης του πέντα-προϊόντος σε μαξιλάρια επίπλων και στρώματα.    

 Η έκθεση στα Βρωμιωμένα Επιβραδυντικά Φλόγας μέσω της εργασίας έχει 

αναγνωριστεί σε εργαζόμενους σε εγκαταστάσεις αποσυναρμολόγησης ηλεκτρικών 

συσκευών. Επομένως θα πρέπει να λαμβάνονται κατάλληλες μετρήσεις των 

Βρωμιωμένων Επιβραδυντικών Φλόγας για να προστατεύονται οι εργαζόμενοι στις 

εγκαταστάσεις αυτές και οι εργαζόμενοι στην αποτέφρωση αποβλήτων που περιέχουν 

Βρωμιωμένα Επιβραδυντικά Φλόγας αλλά και να εμποδίζεται η απελευθέρωση αυτών 

των ενώσεων στο περιβάλλον.  

Στην περίπτωση της αποτέφρωσης των αποβλήτων που περιέχουν 

Βρωμιωμένα Επιβραδυντικά Φλόγας κατάλληλα σχεδιασμένοι αποτεφρωτές με καλή 

λειτουργία θα πρέπει να χρησιμοποιούνται ώστε να εμποδίζουν την απελευθέρωση 

των ενώσεων στο περιβάλλον αλλά και τη δημιουργία από θερμική διάσπαση 

προϊόντων. Επιπλέον υπάρχουν λίγες πληροφορίες για την απελευθέρωση 

Βρωμιωμένων Επιβραδυντικών Φλόγας και θερμικά διασπώμενων προϊόντων από 

τυχαίες πυρκαγιές προϊόντων που περιέχουν Βρωμιωμένα Επιβραδυντικά Φλόγας. 

Επομένως χρειάζεται περισσότερη έρευνα για την απελευθέρωση αυτών των 

ενώσεων από τις τυχαίες πυρκαγιές.    

Η τρέχουσα κατάσταση κατανάλωσης των Βρωμιωμένων Επιβραδυντικών 

Φλόγας είναι διαφορετική μεταξύ χωρών και περιοχών του κόσμου. Το πέντα-προϊόν 

συνεχίζει να χρησιμοποιείται στη Βόρεια Αμερική σε αντίθεση με την Ευρώπη και 

την Ασία που χρησιμοποιείται λιγότερο. Η κατανάλωση του εμπορικού penta-BDE 

στη Βόρεια Αμερική αποτέλεσε το 98% της ετήσιας παγκόσμιας αγοράς το 1999. Τα 
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πρόσφατα επίπεδα των Πολυβρωμιωμένων Διφαινυλικών Αιθέρων, κυρίως BDE 47 

και BDE 99, σε μητρικό γάλα στη Βόρεια Αμερική έχουν αναφερθεί σημαντικά 

υψηλότερα σε σχέση με αυτά της Ευρώπης και της Ιαπωνίας. Επίσης η χωρική τάση 

των επιπέδων των Πολυβρωμιωμένων Διφαινυλικών Αιθέρων σε δείγματα από τη 

Βόρεια Αμερική δείχνει σταθερή αύξηση ενώ αυτή από Ευρώπη και Ιαπωνία δείχνει 

πτώση. Επομένως φαίνεται αναμφίβολο ότι αυτά τα υψηλά επίπεδα των 

Πολυβρωμιωμένων Διφαινυλικών Αιθέρων και η αυξανόμενη χωρική τους τάση 

αντικατοπτρίζει τη τρέχουσα χρήση του εμπορικού πέντα-προϊόντος στη Β. Αμερική. 

Παρόλα αυτά η χρήση και ο τρόπος έκθεσης του ανθρώπου στο πέντα-προϊόν στη 

Β.Αμερική δεν έχει διευκρινιστεί αρκετά.  

Τα τοξικοκινητικά δεδομένα είναι πολύ περιορισμένα και για τις ενώσεις που 

ελέγχονται (κυρίως BDE 47, 99 και 153) και για τα είδη των ζώων που 

χρησιμοποιούνται (ψάρια, ποντίκια, αρουραίους). Υπάρχουν κάποια δεδομένα για τις 

ενώσεις BDE 209 και Τετραβρωμοδιφαινόλη Α αλλά πολύ λίγα για το 

Εξαβρωμοκυκλοδωδεκάνιο. Υπάρχουν λίγα τοξικοκινητικά δεδομένα για τους 

ανθρώπους ενώ δεν υπάρχουν τοξικοκινητικές μελέτες για τα πουλιά ή για 

θηλαστικά. Επίσης χρειάζονται περισσότερες πειραματικές μελέτες για την 

βιοσυγκέντρωση και την βιομεγέθυνση για την κατανόηση της μεγάλης ικανότητας 

ενσωμάτωσης και της συμπεριφοράς της βιοσυσσώρευσης κάποιων βρωμιωμένων 

ενώσεων συγκρινόμενες με τις οργανοχλωριωμένες.  

Η βάση δεδομένων των περιβαλλοντικών επιπέδων και των τάσεων πρέπει να 

επεκταθούν γεωγραφικά αφού είναι διαθέσιμα λίγα δεδομένα στη Βόρεια Ευρώπη και 

την Ιαπωνία, ενώ πρέπει να συμπεριληφθούν τα περισσότερα παράγωγα των BDE 

συμπεριλαμβανομένου των βρωμιωμένων παράγωγων μεγάλου ΜΒ και των άλλων 

Βρωμιωμένων Επιβραδυντικών Φλόγας.  

Χρειάζονται περισσότερα δεδομένα για όλες τις μήτρες - αέρα, ιλύς, ιζήματα, 

εδάφη, βιολογική ύλη από τα υψηλά τροφικά επίπεδα των γήινων οικοσυστημάτων 

όπως αρπακτικά πουλιά, θηλαστικά και από τα υψηλά τροφικά επίπεδα θαλάσσιων 

οικοσυστημάτων. Είναι αναγκαίες περισσότερες προσπάθειες για τον προσδιορισμό 

της ύπαρξης και συμπεριφοράς του decaBDE, του πιο ευρέως χρησιμοποιούμενου 

τεχνικού προϊόντος των Πολυβρωμιωμένων Διφαινυλικών Αιθέρων και των 

προϊόντων που παράγονται φωτολυτικά. 

Υπάρχουν ορισμένες δυσκολίες στην πρόβλεψη της συμπεριφοράς των 

Βρωμιωμένων Επιβραδυντικών Φλόγας εξαιτίας των μεγάλων αλλαγών στη ζήτηση 



 160

αγοράς των Βρωμιωμένων Επιβραδυντικών Φλόγας κατά τη διάρκεια της 

περασμένης δεκαετίας. Η περιβαλλοντική συμπεριφορά των βρωμιωμένων 

παραγώγων με μικρό αριθμό ατόμων βρωμίου προβλέπεται να είναι διαφορετική από 

τις βρωμιωμένες ενώσεις μεγάλο αριθμό ατόμων βρωμίου. Οι πρώτες προβλέπεται να 

είναι περισσότερο πτητικές, διαλυτές στο νερό και βιοσυσσωρεύσιμες από τις 

δεύτερες. Γι’ αυτό το λόγο οι πρώτες αποτελούν ρύπους στο περιβάλλον σε σχέση με 

τις δεύτερες που φαίνεται να υπάρχουν κοντά στις πηγές. Σχεδόν όλα τα Βρωμιωμένα 

Επιβραδυντικά Φλόγας που χρησιμοποιούνται είναι βρωμιωμένες ενώσεις με μεγάλο 

αριθμό ατόμων βρωμίου. Οι ενώσεις αυτές είναι λιγότερο ευκίνητες στο περιβάλλον 

και έχουν την τάση να συσσωρεύονται σε ιζήματα σε υψηλά επίπεδα κοντά στις 

πηγές εκπομπών. Επομένως θα πρέπει οι έρευνες να υλοποιούνται πάνω στα επίπεδα 

των Βρωμιωμένων Επιβραδυντικών Φλόγας  σε δείγματα όπως αέρας, εδάφη και 

ιζήματα, σε πηγές εκπομπών και κοντά σε πηγές εκπομπών, ώστε να διευκρινιστεί η 

πραγματική κατάσταση απελευθέρωσης από τις πηγές εκπομπών. Επιπλέον, οι 

έρευνες πάνω στα επίπεδα των Βρωμιωμένων Επιβραδυντικών Φλόγας σε ευρύτερο 

περιβάλλον θα πρέπει να διευθετηθούν ώστε να εξεταστούν οι χωρικές τάσεις. 
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