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ΠΕΡΙΛΗΨΗ 

Τα τελομερή είναι δομές DNA και πρωτεϊνών που σχηματίζουν σύμπλοκα τα οποία προστατεύουν τα 

άκρα των χρωμοσωμάτων σε όλους τους οργανισμούς. Η κατανόηση των μηχανισμών διατήρησης 

των τελομερών καθώς και των τρόπων με τους οποίους επηρεάζεται η λειτουργία τους, έχει μελετηθεί 

εκτενώς τα τελευταία χρόνια. Κατά τη διάρκεια της ζωής μας, οι τελομερείς αλληλουχίες μειώνονται 

σε κάθε κύκλο κυτταρικής διαίρεσης, in vivo, ως αποτέλεσμα διαφόρων παραγόντων, πράγμα που 

οδήγησε στην εκτίμηση των τελομερών ως «μιτωτικό ρολόι». Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν ο 

ποιοτικός και ποσοτικός προσδιορισμός του μήκους τελομερών χρωμοσωμικού DNA, για τη 

διερεύνηση της επίδρασης διαφόρων ενδοκρινικών διαταρακτών σε αυτά. Πιο συγκεκριμένα, οι 

διαταράκτες που εξετάστηκαν ήταν τα  Parabens (PBs), Triclosan (TCS), Bisphenol A (BPA) και η 

Glyphosate.  

Στα πλαίσια της μελέτης αυτής, διερευνήθηκε η επίδραση των προαναφερθέντων ενδοκρινικών 

διαταρακτών στο μήκος τελομερών σε ιστό θυρεοειδή αδένα κουνελιών. Η ομάδα μελέτης 

περιελάβανε τέσσερις ομάδες των τεσσάρων κουνελιών (2 αρσενικά, 2 θηλυκά) εκ των οποίων σε 

κάθε ομάδα χορηγήθηκε, για το ίδιο χρονικό διάστημα (12 συνεχόμενους μήνες), διαφορετική 

ποσότητα και συνδυασμός από ενδοκρινικούς διαταράκτες. Η  πρώτη ομάδα μελέτης αποτελούσε την 

ομάδα ελέγχου καθώς τα μέλη της δεν έλαβαν ενδοκρινικούς  διαταράκτες, ενώ στα μέλη των 

υπολοίπων τριών ομάδων έγινε χορήγηση ενός ή  μίγματος διαταρακτών σε υψηλές ή χαμηλές δόσεις. 

Πιο αναλυτικά, Ομάδα 2: Χαμηλή δόση μίγματος BPA/PBs/TCS/ glyphosate, Ομάδα 3: Υψηλή δόση 

μίγματος BPA/PBs/TCS/glyphosate και Ομάδα 4: Υψηλή δόση glyphosate – εμπορική μορφή. Η 

εκάστοτε δόση χορηγείτο μία φορά την ημέρα, πέντε ημέρες την εβδομάδα. Μετά το πέρας του 

χρόνου, τα κουνέλια υπνωτίστηκαν και θανατώθηκαν με σκοπό την παραλαβή μέρους του θυροειδή 

τους αδένα. 

Για τον προσδιορισμό της επίδρασης των ενδοκρινικών διαταρακτών στο μήκος τελομερικών 

αλληλουχιών ακολούθησε μέτρηση του μήκους τους με τη μέθοδο της RT-qPCR, όπου τα 

αποτελέσματα λήφθηκαν υπό τη μορφή διαγραμμάτων έντασης εκπομπής φθορισμού συναρτήσει των 

αριθμών κύκλων αντίδρασης. 

Η ποσοτικοποίηση της εκάστοτε μείωσης στα μήκη εξάχθηκε χρησιμοποιώντας το μέσο όρο των 

πειραματικά προσδιοριζόμενων μηκών στα τελομερή άκρα από κάθε ομάδα, με τον μέσο όρο της 

ομάδας ελέγχου να έχει το ρόλο του μήκους αναφοράς. Από τα αποτελέσματα ποσοτικοποίησης ήταν 

εμφανής η μείωση στα μήκη των τελομερών στους ιστούς θυρεοειδή αδένα των κουνελιών τόσο στα 



μέλη που λάμβαναν μία μόνο ουσία όσο και σε εκείνα που λάμβαναν μίγμα ουσιών, κάτι που 

υποδηλώνει πως οι EDs έχουν γονιδιοτοξικές επιδράσεις στο DNA ιστού του ενδοκρινικού 

συστήματος. Η γονιδιοτοξική επίδραση στα μήκη τελομερών στο DNA του θυρεοειδή αδένα είναι 

απόδειξη της επίδρασης που έχουν οι διάφοροι EDs στην κυτταρική γήρανση και την απόπτωση των 

κυττάρων. Τα αποτελέσματα αυτά δείχνουν την ανάγκη που υπάρχει για περαιτέρω μελέτη όσο 

αναφορά τη γονιδιοτοξική επίδραση των EDs στο ενδοκρινικό σύστημα τόσο σε πειραματόζωα όσο 

και στον άνθρωπο. 

 

  



ABSTRACT  

Telomeres are structures of DNA and proteins that form complexes that protect the ends of 

chromosomes in all organisms. Understanding the conservation mechanisms of telomeres and the ways 

in which their function is affected has been significantly studied in recent years. During our lifetime, 

the length of telomere ends in chromosomal DNA molecules decreases as a result of various factors. 

The aim of the present study was to qualitatively and quantitatively determine the length of 

chromosomal DNA telomeres, to investigate the effect of various endocrine disruptors on them. More 

specifically, the disruptors studied were Parabens (PBs), Triclosan (TCS), Bisphenol A (BPA) and 

Glyphosate. 

In this study, the effect of the aforementioned endocrine disruptors on chromosomal DNA telomere 

length in the rabbit thyroid gland was investigated. The study group consisted of four groups of four 

rabbits (2 males, 2 females) of which each group was given, for the same period (12 consecutive 

months), a different amount and combination of endocrine disruptors. More specifically, the first study 

group was the control group as, in its members were not administered endocrine disruptors, while the 

other three groups were administered one or a mixture of disruptors in high or low doses. More 

specifically, Group 2: Low dose BPA / PBs / TCS / glyphosate, Group 3: High dose BPA / PBs / TCS 

/ glyphosate and Group 4: High dose glyphosate - commercial form). The respective dose was 

administered once a day, five days a week. At the end of the year, the rabbits were hypnotized and 

killed in order to receive part of their thyroid gland. 

To determine the effect of endocrine disruptors on telomere length, their length was measured by RT-

qPCR where the results were obtained in the form of fluorescence intensity diagrams as a function of 

the numbers of polymerization reaction cycles. 

The quantification of the reduction in length was performed using the average length of the telomeres 

of each group determined experimentally, with the average of the control group having the role of the 

reference length. Quantification results showed a decrease in telomere lengths in rabbit thyroid tissue. 

This reduction was evident both in members receiving only a single substance and in those receiving 

a mixture of substances, indicating that EDs have genotoxic effects on DNA and in particular on 

endocrine tissue DNA. The genotoxic effect on the DNA of the thyroid gland and specifically on 

telomere lengths is evidence of the effect that various EDs have on cell aging and cell apoptosis. These 

results indicate the need for further study regarding the genotoxic effect of EDs on the endocrine 

system in both experimental animals and humans.  
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ΣΥΝΤΟΜΟΓΡΑΦΙΕΣ 

AMPA: a-amino-3-hydroxy-5-methyl-4-isoxazolepropionic acid       PMT: Photomultiplier tube 

AR: Androgen Receptor           PPARa: Peroxisome proliferator-activated receptor a 

BePB: Benzyl-paraben            PrPB: Propyl paraben 

BPA: Bisphenol A                     RT-qPCR: Real time quantitative Polymerase chain reaction 

BuPB: Butyl-paraben             TBARS: Thiobarbituric acid reactive substances 

DMP: Dimethy-phoshite       TCS: Triclosan             

EDC: Endocrine Disrupting Chemicals              TEAC: Tetraethyl-ammonium chloride 

EDTA: Ethylene-diamine-tetraacetic acid       TEL: Telomere 

EDs: Endocrine disruptors                                   SCR: Single Copy Reference 

EtPB: Ethyl-paraben  

ER: Estrogen receptor  

GBH: Glyphosate-based herbicide 

IDA: Imino-diacetic Acid 

IUPAC: International Union of Pure and Applied Chemistry 

MePB: Methyl-paraben 

mtDNA: Mitochondrial DNA 

PBs: Parabens 

pHBA: para-hydroxybenzoic acid 

PMIDA: Phosphono-methylimino-diacetic acid 
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1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ: 

1.1. Ενδοκρινικοί διαταράκτες 

Το σώμα μας έχει τρία σημαντικά συστήματα επικοινωνιών: το νευρικό, το ανοσοποιητικό και το ενδοκρινικό 

σύστημα εκ των οποίων το τελευταίο είναι ένα δίκτυο αδένων από το οποίο απελευθερώνονται ορμόνες. Το 

ενδοκρινικό σύστημα είναι ένα πολύπλοκο δίκτυο επικοινωνίας και βασικών σωματικών λειτουργιών όπως η 

αναπαραγωγή, η ανοσία, ο μεταβολισμός και η συμπεριφορά και κατέχει σημαντικό ρόλο στη διατήρηση της 

ομοιόστασης του ανθρώπινου οργανισμού. Μελέτες υποδεικνύουν ότι ορισμένες χημικές ουσίες, που επιδρούν 

στα ορμονικά συστήματα μπορούν να επηρεάσουν αρνητικά τον μεταβολισμό, την ανάπτυξη, τον ύπνο, ακόμη 

και τη διάθεσή μας. Οι εν λόγω χημικές ουσίες, γνωστές ως ενδοκρινικοί διαταράκτες (endocrine disruptors, 

EDs) είναι κυρίως τεχνητές ουσίες και απαντώνται σε πληθώρα προϊόντων όπως φυτοφάρμακα, τρόφιμα, 

προϊόντα καθημερινής χρήσης και προσωπικής υγιεινής. Συνήθως, οι ενδοκρινικοί διαταράκτες δρουν 

ανταγωνιστικά σε σχέση με υποδοχείς ορμονών ή αλληλοεπιδρώντας με κυτταρικούς, και όχι μόνο, παράγοντες 

που εμπλέκονται στη σύνθεση και σωστή λειτουργία των ορμονών.  

Η παρούσα εργασία εστιάζεται στους εξής ενδοκρινικούς διαταράκτες: 

(i) Παραβένια (Parabens, PBs): 

 Μέθυλ–παραβένιο (Methyl-paraben, MePB) 

 Πρόπυλ–παραβένιο (Propyl-paraben, PrPB) 

 Βούτυλ–παραβένιο (Butyl-paraben, BuPB) 

(ii) Τρικλοζάνη (Triclosan, TCS) 

(iii) Δισφαινόλη Α (Bisphenol A, BPA) 

(iv) Γλυφοσάτη (Glyphosate) 

 

1.2. Parabens (PBs) 

1.2.1. Σύνθεση και ιδιότητες 

Τα παραβένια (PBs) είναι εστέρες του παρα-υδροξυβενζοϊκού οξέος (para-hydroxybenzoic acid, pHBA), ή 

κατά IUPAC 4-υδρόξυβενζοϊκούοξέος, με συντακτικό τύπο C7H6O3R. Οι εκάστοτε διαφέρουν μεταξύ τους ως 

προς το είδος του υποκαταστάτη R, ο οποίος μπορεί να είναι αλκυλική αλυσίδα ή αρωματικός 

δακτύλιος. Ακολουθούν τα πιο κοινά PBs με γραμμική, διακλαδισμένη ή αρωματική αλυσίδα ως υποκαταστάτη 

R (Soni et al., 2002, 2005 ; Błędzka et al., 2014)  
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Εικόνα 1.1 : Χημική δομή των εστέρων του παρα-υδρόξυβενζοϊκού οξέος (PBs) και του πάρα-υδροξυβενζοϊκού οξέος (p-HBA) 

(Boberg et al., 2010 ) 

 

Αν και γενικά υπήρχε η πεποίθηση ότι τα PBs είναι καθαρά ανθρωπογενείς ενώσεις, ωστόσο αποδείχτηκε ότι 

δεν ισχύει καθώς κάποιοι οργανισμοί τα παράγουν φυσικά. Χαρακτηριστικό παράδειγμα αποτελούντα 

βακτήρια της οικογένειας Microbulbifer που παράγουν p-HBA καθώς και τους εστέρες του (Peng et al., 2006). 

Επίσης, το MePB έχει ταυτοποιηθεί σε μούρα με συγκέντρωση έως και 0,15 ppm όπου επίσης ανιχνεύεται και 

σε φυτά Oxalis tuberosa και Andrographis paniculata (Soni et al., 2002 ; Bais et al., 2003). Το PrPB έχει 

απομονωθεί από τα εναέρια μέρη του φυτού Stocksia brahuica , που ανήκουν στην οικογένεια Sapindaceae (Ali 

et al., 1998). Τα PBs που παράγονται από φυτά και μικροοργανισμούς μπορεί να έχουν προστατευτικό ρόλο 

ενάντια στην ανάπτυξη μυκήτων και βακτηρίων. Ωστόσο, τα φυσικά παραγόμενα PBs δεν είναι δυνατό να 

χρησιμοποιηθούν στη βιομηχανία καθώς οι καταναλωτικές απαιτήσεις είναι μεγαλύτερες.  

Η πηγή προέλευσης των PBs στο ανθρώπινο περιβάλλον αντιπροσωπεύεται κυρίως από ενώσεις που 

προέρχονται από τη χημική σύνθεση βιομηχανικής κλίμακας. Τα PBs παράγονται χημικά με την εστεροποίηση 

του p-HBA με τη κατάλληλη αλκοόλη παρουσία καταλύτη (π.χ. συμπυκνωμένο θειικό ή ρ -

τολουολοσουλφονικό οξύ) (Liao et al., 2013). 
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Εικόνα 1.2 : Σύνθεση PBs με εστεροποίηση του p-HBA με την κατάλληλη αλκοόλη 

 

Αν και σε όξινα υδατικά διαλύματα παραμένουν σταθερά, σε αλκαλικά διαλύματα υδρολύονται σε p-HBA και 

την αντίστοιχη αλκοόλη μέσω βασικής υδρόλυσης / σαπωνοποίησης. Έχει αποδειχθεί επίσης, ότι όσο αυξάνεται 

το μήκος της αλυσίδας του υποκαταστάτη R, αυξάνεται η αντίσταση του εστέρα ως προς την υδρόλυση 

(Błędzka et al., 2014).  

Τα PBs άρχισαν να παρασκευάζονται με σκοπό την αντικατάσταση αντιμικροβιακής και αντιβακτηριακής 

δράσης του σαλικυλικού και του βενζοϊκού οξέος, εκ των οποίων το κύριο μειονέκτημα είναι η 

αποτελεσματικότητα τους μόνο σε αρκετά όξινο pH. H προσθήκη τους στα προϊόντα  προσωπικής φροντίδας, 

τα τρόφιμα και τα φαρμακευτικά προϊόντα έχει γίνει κοινή  τακτική σε ολόκληρο τον κόσμο (Soni et al., 2002, 

2005 ; Błędzka et al., 2014).  

Σε καθαρή μορφή τα PBs είναι λευκά, μονοχρωματικά κρυσταλλικά στερεά και είναι σταθερά σε κανονικές 

συνθήκες θερμοκρασίας και πίεσης. Επίσης, βρέθηκε πως είναι άοσμα και έχουν απαλή καμένη γεύση (Elder, 

1984). Το υψηλό επίπεδο απόδοσης και το χαμηλό οικονομικό κόστος κατά τη χημική σύνθεση τους συνέβαλαν 

στην ευρεία χρήση τους ως συντηρητικά. Περαιτέρω ιδιότητες οι οποίες καθιστούν τα PBs ιδανικά ως 

συντηρητικά παρουσιάζονται συνοπτικά παρακάτω: 

 Ευρύ φάσμα δραστικότητας ενάντια σε μύκητες και βακτήρια 

 Χημική σταθερότητα σε ευρύ φάσμα θερμοκρασιών και σε τιμές pH = 4,5–7,5 

 Αδράνεια 

 Επαρκή διαλυτότητα στο νερό  

 Σχετικά ασφαλής χρήση 

 Χαμηλό κόστος παραγωγής 

 Μη αντιληπτή οσμή ή γεύση 

 Καμία αλλαγή στη συνοχή ή το χρώμα του προϊόντος 
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Είναι επίσης σημαντικό να αναφερθεί πως σε συγκεντρώσεις, τόσο χαμηλές όσο αυτές που χρησιμοποιούνται 

για τη χλωρίωση του νερού, το χλώριο αντιδρά με τα PBs προς σχηματισμό χλωριωμένων παραγώγων, 

αντίδραση της οποίας η ταχύτητα αυξάνεται με την αύξηση της θερμοκρασίας (Canosa et al., 2006). Μάλιστα, 

αρκούν μόλις λίγα λεπτά επαφής του χλωριωμένου νερού βρύσης με τα καλλυντικά που περιέχουν PBs ώστε 

να παραχθούν τα χλωριωμένα και βρωμιωμένα παραπροϊόντα. Το φαινόμενο αυτό προκαλεί ανησυχία καθώς 

τα διχλωριωμένα παράγωγα είναι ιδιαιτέρως σταθερά και η οιστρογονική τους δράση είναι ακόμα άγνωστη 

(Canosa et al., 2006). Ακόμη, τα διχλωριωμένα αυτά παράγωγα είναι περισσότερο τοξικά για τους υδρόβιους 

οργανισμούς από τις αντίστοιχες μητρικές ενώσεις, PBs και p-HBA. 

1.2.2. Πηγές έκθεσης 

Τα PBs αποτελούν έκδοχα σε φαρμακευτικά προϊόντα στα οποία χρησιμοποιούνται ως αντιμικροβιακά 

συντηρητικά, γι’ αυτό το λόγο τα φάρμακα πιθανώς να αποτελούν μία σημαντική πηγή έκθεσης σε PBs (Dodge 

et al., 2015). Ωστόσο, τα PBs χρησιμοποιούνται και ως συντηρητικά σε πληθώρα προϊόντων προσωπικής 

φροντίδας, όπως αποσμητικά, λοσιόν,  κρέμες, καλλυντικά, οδοντόκρεμες, προϊόντα για τα μαλλιά και το 

ξύρισμα, συσκευασίες τροφίμων και βιομηχανικά προϊόντα (Giulivo et al., 2016). Σε μελέτης τους οι Liao και 

Kannan ανακάλυψαν την ύπαρξη PBs σε κάποια είδη χαρτιού, όπως υγρά μαντηλάκια, χαρτονομίσματα, 

εισιτήρια, επαγγελματικές κάρτες, χάρτινα δοχεία τροφίμων, φυλλάδια και εφημερίδες (Liao and Kannan, 

2014). Ανησυχητικό είναι το γεγονός της ύπαρξης των ενώσεων αυτών και σε μωρομάντηλα, καθώς τα μωρά 

και τα μικρά παιδιά αποτελούν ευπαθή ομάδα του πληθυσμού μας. Τα PBs εντοπίστηκαν επίσης σε 

κατεργασμένα τρόφιμα όπου χρησιμοποιούνται συνήθως ως πρόσθετα, αλλά και σε φυσικά προϊόντα όπως 

έδειξε μία έρευνα σε μύρτιλα (Juhász and Marmur, 2014). Παρόντα είναι επίσης στη σκόνη αλλά και τον αέρα 

του εσωτερικού του σπιτιού, εξαιτίας της χρήσης προϊόντων που τα περιέχουν (Canosa et al., 2007). Έτσι, ο 

άνθρωπος τελικά εκτίθεται καθημερινά στα PBs μέσω εισπνοής, δερματικής απορρόφησης αλλά και μέσω της 

κατάποσης. 

1.2.3. Επιπτώσεις στην υγεία. 

1.2.3.1. Ενδοκρινικό σύστημα 

Τα PBs έχουν μελετηθεί τόσο in vitro όσο και in vivo ώστε να εξακριβωθεί η οιστρογονική τους δραστηριότητα. 

Σε μελέτη που έγινε από τον Byford και τους συνεργάτες του, για την οιστρογονική δραστηριότητα τεσσάρων 

PBs (MePB, EtPB, PrPB και BuPB) και την ικανότητά τους να προσδένονται στον υποδοχέα α της 17β-

οιστραδιόλης (ERa), βρέθηκε ότι οι ενώσεις αυτές προσδένονται στον υποδοχέα, ωστόσο η πιθανότητα 

πρόσδεσής τους είναι 10.000–100.000 φορές μικρότερη από εκείνη της 17β-οιστραδιόλης (Byford et al., 2002). 

Παρόμοια συμπεριφορά παρουσίασε και το BePB όσον αφορά στην ικανότητά του να μιμείται τη δράση της 

17β-οιστραδιόλη σε συγκεντρώσεις όμως 1.000–10.000 μεγαλύτερες από εκείνη της 17β-οιστραδιόλη (Darbre 
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et al., 2003). Αξίζει να σημειωθεί ότι οι περισσότερες μελέτες, όπως και οι παραπάνω, αφορούν στην επίδραση 

ενός και όχι συνδυασμού PBs, που πιθανώς θα μπορούσαν να δράσουν συνεργικά και να επιφέρουν εντονότερες 

επιδράσεις. Όπως είναι φυσικό, αυτή η αποδιοργάνωση των οιστρογόνων επιφέρει αλλαγές σε όλο το σώμα. 

Συγκεκριμένα, έχει βρεθεί ότι η έκθεση σε PBs μπορεί να οδηγήσει σε αλλαγές του βάρους των ωοθηκών, των 

επινεφριδίων, του θυρεοειδή αδένα, του ήπατος και των νεφρών (Vo et al., 2010). Ακόμη, έχουν παρατηρηθεί 

αλλαγές στη μορφολογία της μήτρας και ιστοπαθολογικές ανωμαλίες στις ωοθήκες. Η μείωση των επιπέδων 

οιστραδιόλης και θυροξίνης στο αίμα αποτελούν επίσης αποτέλεσμα της έκθεσης σε PBs.  

Τα PBs δεν επηρεάζουν μόνο το αναπαραγωγικό σύστημα των γυναικών. Έχει αποδειχθεί ότι παρουσιάζουν 

αντι-ανδρογονική δραστηριότητα με την πρόσδεση τους σε ανδρογονικούς υποδοχείς (Satoh et al., 2005) 

προκαλώντας αναστολή της δράσης της τεστοστερόνης (Chen et al., 2007). 

1.2.3.2. Καρκίνος 

Η έκθεση σε χημικούς παράγοντες είναι ένα αναπόφευκτο κομμάτι της σύγχρονης ζωής. Τα PBs 

συγκαταλέγονται μεταξύ των πλέον χρησιμοποιούμενων χημικών παραγόντων. Πολλές μελέτες υποστηρίζουν 

ότι η δερματική απορρόφηση των οιστρογονικών χημικών, PBs, που βρίσκονται σε προϊόντα προσωπικής 

φροντίδας, όπως αποσμητικά, κρέμες και λοσιόν, όταν εφαρμόζονται στην περιοχή της μασχάλης και του 

μαστού, μπορεί να εμπλέκεται στην ανάπτυξη καρκίνων του μαστού (Darbre, 2003; Darbre and Charles, 2010; 

Darbre και Fernandez, 2013).  

1.2.3.3. Άλλες επιπτώσεις 

Έχει αποδειχθεί ότι τα PBs επηρεάζουν και τη διαφοροποίηση των λιποκυττάρων, επάγοντας την εμφάνιση 

παχυσαρκίας. (Hu et al., 2013). Όπως και στις προηγούμενες επιδράσεις τους, η δραστικότητα των PBs, όσον 

αφορά τη λιπογένεση, αυξάνεται με την αύξηση του μήκους και των διακλαδώσεων της αλκυλικής αλυσίδας 

R. Ακόμη, το EtPB έχει συσχετιστεί με την 8-οξο-2’-δεοξυγουανοσίνη εγκύων γυναικών, η οποία αποτελεί 

δείκτη των οξειδωτικών βλαβών του DNA (Kang et al., 2013), ενώ τα PrPB και BuPB έχουν συσχετιστεί με 

βλάβες του DNA και χρωμοσωμικές ανωμαλίες προκαλώντας ανησυχίες για την εν δυνάμει γενοτοξικότητα 

που μπορεί να εμφανίσουν (Tayama et al., 2008). Τα PBs έχουν επίσης συνδεθεί με την ευαισθησία σε αερο-

αλλεργιογόνα (Savage et al., 2012) και την εμφάνιση αλλεργικής δερματίτιδας εξ επαφής (Deza and Giménez-

Arnau, 2017). 

1.3. Triclosan (TCS) 

1.3.1. Σύνθεση και ιδιότητες 

Η TCS είναι μία χλωριωμένη αρωματική ένωση που έχει λειτουργικές ομάδες αντιπροσωπευτικές τόσο των 

αιθέρων όσο και των φαινολών. Σύμφωνα με την IUPAC, η ονομασία του είναι 5-χλώρο-2-(2,4-
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διχλωροφαινόξυ) φαινόλη και ο συντακτικός του τύπος είναι C12H7Cl3O2. Αποτελείται από δύο φαινυλικούς 

δακτυλίους γεφυρωμένους με ένα άτομο οξυγόνου (μ-όξο), όπως γίνεται στην περίπτωση των αιθέρων. Ο ένας 

δακτύλιος έχει δύο άτομα χλωρίου σε meta θέση μεταξύ τους, ενώ ο άλλος έχει ένα άτομο χλωρίου και μία 

υδροξυλική ομάδα επίσης σε meta θέση μεταξύ τους.  

 

 

Εικόνα 1.3 : Χημική δομή τρικλοζάνης (TCS),  (U.S. Food and Drug Administration, 2008) 

 

Η TCS άρχισε να παράγεται από την εταιρία Ciba-Geigy (Ελβετία) στις αρχές της δεκαετίας του ’60. Στην 

αγορά κυκλοφόρησε σε πρώτη φάση με την ονομασία Irgasan DP300 για εφαρμογές στο δέρμα και Irgacare 

MP για προϊόντα στοματικής υγιεινής. Είναι ένας μη ιονικός αντιμικροβιακός παράγοντας που λόγω του 

σχετικά ευνοϊκού προφίλ ασφαλείας του, έχει ενσωματωθεί σε μια ποικιλία πολλών προϊόντων προσωπικής 

φροντίδας, συμπεριλαμβανομένων των αποσμητικών μασχάλης, αφρόλουτρων και σαπουνιών χεριού 

(Bhargava and Leonard, 1996).  

Η TCS είναι πρακτικά αδιάλυτη στο νερό, μερικώς διαλυτή σε αλκαλικά διαλύματα και εύκολα διαλυτή στους 

μη πολικούς οργανικούς διαλύτες. Επίσης παραμένει σταθερή σε θερμοκρασίες 150-200˚C, αν δεν θερμανθεί 

για διάστημα μεγαλύτερο των δύο ωρών (Ciba-Geigy Company, Γερμανία).  Αν και είναι ιδιαιτέρως σταθερή 

σε υψηλά και χαμηλά pH, μπορεί να αποικοδομηθεί στο περιβάλλον με τη βοήθεια του φωτός και να παραχθούν 

χλωριωμένες φαινόλες, χλωρο-υδρόξυ-διφαίνυλ-αιθέρες, κ.ά. Κάποια από αυτά τα παράγωγα εμφανίζουν 

μεγαλύτερη τοξικότητα από τη TCS αλλά έχει αποδειχθεί ότι αποικοδομούνται, όπως και η TCS, από βακτήρια 

όπως τα Pseudomonas, Burkholderia και Sphingomonas (Field and Sierra-Alvarez, 2008a; Field and Sierra-

Alvarez, 2008b). Η TCS είναι επίσης ευπαθής στην υδατική φωτόλυση με χρόνο ημι-ζωής μικρότερο από μία 

ώρα σε αβιοτικές συνθήκες έως 10 ημέρες σε νερό λίμνης (Scientific Committeeon Consumer Safety, 2010b).  

Χημικά το TCS μπορεί να συντεθεί με αρκετούς μηχανισμούς. Από τους επικρατέστερους είναι ο παρακάτω 

με πρόδρομη ένωση το 1,4-διχλωροβενζόλιο (Εικόνα 1,4) (Gerhardus Johannes Lourens, 1999).  
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Εικόνα 1.4 : Πορεία σύνθεσης τρικλοζάνης (TCS) ξεκινώντας από 1,4-διχλωροβενζόλιο, (Gerhardus Johannes Lourens, 1999) 

 

H TCS, όπως και τα PBs, μπορεί να αντιδράσει με το χλώριο του χλωριωμένου νερού βρύσης παράγοντας 

ενώσεις όπως η 2,4-διχλωροφαινόλη. Μάλιστα, η χλωρίωση του φαινυλικού δακτυλίου της TCS και η 

διάσπαση του αιθερικού δεσμού θεωρούνται κύρια μονοπάτια αποικοδόμησης της στο υδάτινο περιβάλλον 

(Canosa et al., 2005). Ανησυχητικό είναι όμως το γεγονός ότι οι παραγόμενες αυτές ενώσεις μπορούν να 

μετατραπούν σε διοξίνες αν εκτεθούν σε UV ακτινοβολία οι οποίες είναι δηλητήριο για τους οργανισμούς 

(Bedoux et al., 2012). 

1.3.2. Πηγές έκθεσης 

Η TCS είναι μία ουσία με ευρύ φάσμα αντιμικροβιακής δράσης και χρησιμοποιείται ως αντισηπτικό, 

απολυμαντικό ή συντηρητικό σε πληθώρα προϊόντων. Συγκεκριμένα συναντάται σε προϊόντα προσωπικής 

φροντίδας όπως οδοντόκρεμες, στοματικά διαλύματα, αποσμητικά, σαπούνια και κρέμες αλλά και σε ιατρικές 

συσκευές, υφάσματα, υγρά σαπούνια πιάτων, παιχνίδια και πλαστικά μαγειρικά σκεύη. Η χρήση της στα 

διάφορα προϊόντα προσωπικής φροντίδας είχε αρχικά κριθεί ασφαλής. Η εκτίμηση όμως αυτή είχε γίνει για τη 

χρήση του εκάστοτε προϊόντος και όχι του συνόλου προϊόντων καθώς και χωρίς να εκτιμηθεί η έκθεση σε αυτό 

μέσω άλλων προϊόντων όπως πλαστικών μαγειρικών σκευών ή υφασμάτων (Scientific Committee on Consumer 

Safety, 2010b). 
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Εκτός από την άμεση έκθεση σε TCS, μέσω της επαφής με προϊόντα που το περιέχουν, έχει καταγραφεί και 

έμμεση έκθεση. Όπως αναφέρθηκε και προηγουμένως, στο παρελθόν είχε επιτραπεί η χρήση της TCS σε υλικά 

που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα ωστόσο η χρήση αυτή απαγορεύθηκε σύντομα λόγω του ότι η TCS περνά 

από τα υλικά αυτά στα τρόφιμα και καταλήγει στον άνθρωπο. Αν και η απαγόρευση αυτή έχει εφαρμοσθεί από 

το 2010 (Scientific Committeeon Consumer Safety, 2010b), τέτοια υλικά τα οποία περιέχουν TCS 

χρησιμοποιούνται ακόμα με αποτέλεσμα την έκθεση μας καθημερινά σε TCS . 

1.3.3. Επιπτώσεις στην υγεία 

1.3.3.1. Ενδοκρινικό σύστημα 

Η δομή της TCS μοιάζει πολύ με ανθρωπογενή οιστρογόνα (Jacobs et al., 2005, Veldhoen et al., 2006, Allmyr 

et al., 2008) και αυτό υποδηλώνει ότι η TCS μπορεί να διαταράξει το αναπαραγωγικό ενδοκρινικό σύστημα. 

Από μελέτες σε υδρόβια είδη και θηλαστικά διαπιστώθηκε ότι η TCS επηρεάζει την αναπαραγωγική 

ενδοκρινική λειτουργία καθώς υπάρχουν και ισχυρές ενδείξεις ότι τα φύκια, τα ασπόνδυλα και ορισμένα είδη 

ψαριών είναι πολύ πιο ευαίσθητα στη TCS από ότι τα θηλαστικά (Orvos et al., 2002, Wilson et al., 2003, 

Ishibashi et al., 2004). Μελέτες από γυναικεία ζωικά μοντέλα έδειξαν άμεσες οιστρογονικές επιδράσεις τηςTCS 

(Rodriguez and Sanchez, 2010, Crawford and Catanzaro, 2012, Stokeretal., 2010) και από μελέτες σε νεαρούς 

αρουραίους που εκτέθηκαν σε TCS (σε δόσεις 7,5, 37,4 και 187,5 mg / kg) βρέθηκε σημαντική αύξηση βάρος 

της μήτρας, υποδηλώνοντας πιθανές οιστρογονικές επιδράσεις (Jungetal., 2012). Τέλος, ο Gee και οι 

συνεργάτες του απέδειξαν ότι η TCS έχει εγγενή οιστρογόνο και ανδρογόνο δράση. Όσον αφορά την 

οιστρογονική δραστικότητα, η TCS έχει την ικανότητα να εκτοπίζει την οιστραδιόλη από υποδοχείς 

οιστρογόνων MCF-7 ανθρώπινων καρκινικών κυττάρων του μαστού ενώ στην ανδρογονική δραστηριότητα, η 

TCS μπορεί να αντικαταστήσει την τεστοστερόνη στην περιοχή σύνδεσης υποκαταστάτη του υποδοχέα 

ανδρογόνου, όπως αποδείχθηκε σε πειράματα που έγιναν σε αρουραίους (Gee et al., 2007). 

1.3.3.2. Καρκίνος 

Σύμφωνα με την Επιτροπή Αξιολόγησης του Καρκίνου των Η.Π.Α. (US EPA’s Cancer Assessment Review 

Committee) τα αποτελέσματα πειραμάτων σε ποντίκια έδειξαν ότι η TCS ενεργοποιεί τον υποδοχέα α, που 

ενεργοποιείται από τον πολλαπλασιαστή των υπεροξυσωμάτων (PPARα), και έτσι αυξάνει την πιθανότητα 

εμφάνισης καρκίνου του ήπατος. Ωστόσο υπάρχουν αμφιβολίες σχετικά με το πόσο πιθανό είναι αυτό στην 

περίπτωση του ανθρώπου καθώς η δράση των ανθρώπινων υπεροξυσωμάτων είναι σχεδόν 10 φορές μικρότερη 

από την αντίστοιχη των ποντικών και δεν έχει αποδειχθεί ότι συμμετέχουν σε καρκινογένεση στον άνθρωπο 

(US Environmental Protection Agency, 2008).  
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1.3.3.3. Άλλες επιπτώσεις 

Έρευνα που πραγματοποιήθηκε σε αρουραίους έδειξε ότι η χορήγηση μεγάλων δόσεων TCS ( >300 mg / kg 

ανά ημέρα) οδήγησε σε μειωμένη κίνηση, πολυδιψία και πολυουρία. Παρόλα αυτά δεν παρατηρήθηκαν αλλαγές 

στο βάρος, την ιστοπαθολογία του εγκεφάλου και στα περιφερικά νεύρα αλλά αναφέρθηκε μείωση στις 

καρδιαγγειακές λειτουργίες σε συγκεντρώσεις 12,5 και 25 mg / kg (US Environmental Protection Agency, 

2008b). Αυτός ο αντιμικροβιακός παράγοντας βλάπτει επίσης τη μυϊκή λειτουργία τόσο σε ποντίκια όσο και σε 

ψάρια που αξιολογούνται μέσω της αντοχής στη λαβή και της απόδοσης κολύμβησης, αντίστοιχα. Ο μοριακός 

μηχανισμός που διέπει αυτήν την εξασθένηση θεωρείται ότι σχετίζεται με επιδράσεις TCS στη σηματοδότηση 

ασβεστίου στα καρδιακά και σκελετικά μυϊκά κύτταρα (Cherednichenko et al. 2012). Ακόμη, πρόσφατες 

επιδημιολογικές μελέτες σε ανθρώπους συσχετίζουν το TCS με αναπαραγωγικά και αναπτυξιακά προβλήματα 

(Etzel et al. 2017 ; Velez, Arbuckle and Fraser 2015 ; Wang et al. 2015).  

Τέλος, η TCS θεωρείται επίσης αλλεργιογόνο καθώς έχει βρεθεί ότι σχετίζεται με την ευαισθησία σε 

εισπνεόμενα και εποχικά αλλεργιογόνα, όχι όμως σε αλλεργιογόνες τροφές. Επίσης, σε παιδιά που ήταν ήδη 

ευαίσθητα σε αλλεργίες παρατηρήθηκε συσχέτιση της αλλεργικής ρινίτιδας με την έκθεση σε TCS (Bertelsen 

et al., 2013). Αν και βρίσκεται κυρίως σε προϊόντα που έρχονται σε επαφή με το δέρμα, δεν έχουν παρατηρηθεί 

έντονα φαινόμενα δερματικών ερεθισμών, με κάποιες μεμονωμένες εξαιρέσεις ανθρώπων οι οποίοι είχαν 

ευαισθησία στα συγκεκριμένα προϊόντα και εμφάνισαν δερματίτιδα εξ επαφής (Rodricks et al., 2010). 

1.4. Bisphenol A (BPA) 

1.4.1. Σύνθεση και ιδιότητες 

Η δισφαινόλη Α (ΒΡΑ) είναι μια οργανική συνθετική ένωση με χημικό τύπο (CH3)2C(C6H4OH)2 και ονομασία 

κατά IUPAC 4,4 '- (προπάνιο-2,2-διυλ) διφαινόλη, Ανήκει στην ομάδα των διφαινυλο-μεθανο- παραγώγων και 

δισφαινολών , με δύο φαινολικές ομάδες γεφυρωμένες με μία tert-διμέθυλο- ομάδα. 

 

 

Εικόνα1.5 : Χημική δομή δισφαινόλης Α (BPA) 
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Είναι ένα άχρωμο στερεό που είναι διαλυτό σε οργανικούς διαλύτες , αλλά ελάχιστα διαλυτό στο νερό (0,344% 

w/w στους 83°C). Συντέθηκε για πρώτη φορά από τον ΑΡ Dianin το 1891 και ερευνήθηκε για δυνητική 

εμπορική χρήση στη δεκαετία του 1930 κατά τη διάρκεια μιας αναζήτησης για συνθετικά οιστρογόνα (S.A. 

Vogel, 2009). Τώρα, η BPA παράγεται σε μεγάλες ποσότητες για χρήση κυρίως στην παραγωγή 

πολυανθρακικών πλαστικών και εποξικών ρητινών. 

Στη βιομηχανία, παράγεται συμβατικά με αντιδράσεις συμπύκνωσης που καταλύονται από οξύ μεταξύ 

φαινόλης και ακετόνης. Η σύνθεση της, πραγματοποιήθηκε σε υγρή φάση υπό ατμοσφαιρική πίεση. 

 

 

Εικόνα 1.6 : Σύνθεση διφαινόλης Α (ΒPA) από φαινόλη και ακετόνη (Shimizuetal.,2010) 

 

1.4.2. Πηγές έκθεσης 

Τα τελευταία χρόνια, οι ποσότητες BPA που χρησιμοποιήθηκαν έχουν αυξηθεί και η παρουσία  BPA έχει 

επιβεβαιωθεί σε βιομηχανικά λύματα, υπόγεια ύδατα, επιφανειακά ύδατα, ακόμη και σε πόσιμο νερό (Belfroid 

et al., 2002,Staples et al., 2000). Όπως έχει προαναφερθεί, η BPA είναι ένα δομικό στοιχείο σε πολυανθρακικά 

πλαστικά που χρησιμοποιούνται συχνά σε δοχεία τροφίμων  και ως πρόσθετο σε άλλα πλαστικά. Είναι επίσης 

ένα συστατικό των εποξικών ρητινών που χρησιμοποιούνται για ορισμένα οδοντικά υλικά, 

συμπεριλαμβανομένων των οδοντικών σφραγιστικών, και για την επένδυση δοχείων τροφίμων και ποτών, 

καθώς και σε πολλά άλλα προϊόντα. Πρόσθετες πηγές έκθεσης, περιλαμβάνουν αντικείμενα επικαλυμμένα με 

BPA, με τα οποία έρχεται σε επαφή ο άνθρωπος καθημερινά στο σπίτι και στο χώρο εργασίας, 

συμπεριλαμβανομένων των CD, DVD, συσκευών ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού, αυτοκινήτων, 

εξοπλισμού αθλητικής ασφάλειας, ανακυκλωμένου χαρτιού και αυτογραφικού χαρτιού. Μελέτες έχουν δείξει 

ότι η BPA μπορεί να εκλυθεί και από άλλα προϊόντα που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και ποτά (Joskow, 

2006). Ακόμη, ανιχνεύθηκε σε δείγματα αέρα εσωτερικού και εξωτερικού χώρου, σκόνης δαπέδου και χώματος 

σε παρόμοια επίπεδα (Laura N.Vandenberg et al.,2007). 

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0890623807002377#!
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1.4.3. Επιπτώσεις στην υγεία. 

1.4.3.1. Ενδοκρινικό σύστημα 

Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι η BPA μπορεί να διεγείρει μερικές κυτταρικές αποκρίσεις σε πολύ χαμηλές 

συγκεντρώσεις. Σε ορισμένες περιπτώσεις, η BPA είναι ισοδύναμη με την οιστραδιόλη και χαρακτηρίζεται από 

την ικανότητα της να δεσμεύεται σε κλασικούς και μη κλασικούς υποδοχείς οιστρογόνων μεμβράνης καθώς 

και στον υποδοχέα που είναι συζευγμένος με G-πρωτεΐνη 30 (GPR30). Επίσης, η BPA συνδέεται με τον 

υποδοχέα θυρεοειδικής ορμόνης και μπορεί να δράσει ανταγωνιστικά στην αναστολή της μεταγραφικής 

δραστηριότητας που διεγείρεται από την θυρεοειδική ορμόνη (W.V. Welshons et al., 2006). Άλλες σχετιζόμενες 

με το ενδοκρινικό σύστημα δραστηριότητες της BPA, περιλαμβάνουν πιθανή δράση και ως ανταγωνιστής του 

υποδοχέα ανδρογόνων (AR) όπου τα αποτελέσματα αρκετών in vitro μελετών έχουν δείξει ότι το BPA έχει και 

αντιανδρογόνο δράση (Beverly S.Rubin, 2002). 

1.4.3.2. Καρκίνος 

Η έκθεση σε BPA σχετίζεται επίσης με τον αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου, ιδιαίτερα καρκίνο των 

ωοθηκών, του μαστού και του προστάτη. Σε αυτό το πλαίσιο, η έκθεση σε BPA θα μπορούσε να μιμηθεί τις 

επιδράσεις των οιστρογόνων στα κύτταρα των ωοθηκών προκαλώντας αλλοιώσεις στην ωορρηξία και στη 

μορφολογία των ωοθηκών (Suzuki et al., 2002), υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης κυστικών ωοθηκών, 

κυστικής υπερπλασίας του ενδομητρίου, ενδομητρίωσης και προοδευτικές πολλαπλασιαστικές βλάβες της 

ωοθήκης. Άλλες παθολογίες της μήτρας που προκαλούνται από PBA είναι η αδενομύωση λιομυωμάτων, άτυπη 

υπερπλασίας και σχηματισμός στρωματικών πολυπόδων. Αυτές οι σοβαρές παθολογικές καταστάσεις 

σχετίζονται με αυξημένο ρυθμό πολλαπλασιασμού που πιθανώς προκαλείται από μια οιστρογονική οδό 

(Newbold et al., 2007 , Rodriguez et al., 2010). 

1.4.3.3. Άλλες επιπτώσεις 

Μέχρι σήμερα, άλλες αναφερόμενες επιπλοκές στην υγεία που σχετίζονται με αυξημένα επίπεδα έκθεσης σε 

BPA περιλαμβάνουν τον διαβήτη, κάτι το οποίο συμφωνεί με την αναφορά ότι ακόμη και σε χαμηλά επίπεδα 

BPA αναστέλλεται η απελευθέρωση λιπονεκτίνης από τον ανθρώπινο λιπώδη ιστό. Έχει συσχετιστεί επίσης με 

καρδιαγγειακές παθήσεις, αλλαγές στα ηπατικά ένζυμα και με τη μειωμένη ποιότητα του σπέρματος στους 

άνδρες. Ακόμη και η πρώιμη έκθεση γυναικών σε BPA διαταράσσει την αρρενωπότητα του εγκεφάλου των 

αρσενικών απογόνων (Beverly S.Rubin, 2002). 

 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/prostate-cancer
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0960076011001063#bib0295
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1.5. Glyphosate. 

1.5.1. Σύνθεση και ιδιότητες 

Η γλυφοσάτη (όνομα IUPAC: Ν-(φωσφονομεθυλ) γλυκίνη) είναι ένα συστηματικό με ευρύ φάσμα 

ζιζανιοκτόνο και ξηραντικό καλλιέργειας. Είναι μια ένωση οργανοφωσφορική, και συγκεκριμένα ένα 

φωσφονικό (PO(OH)2R), όπου η ομάδα R αποτελεί ένα αμιδικό καρβοξυλικό οξύ. Είναι ένα αμινο-φωσφονικό 

ανάλογο της φυσικής γλυκίνης και όπως όλα τα αμινοξέα, υπάρχει σε διαφορετικές ιονικές καταστάσεις 

ανάλογα με το pΗ. Τόσο τα τμήματα φωσφονικού οξέος όσο και το καρβοξυλικό άκρο μπορούν να ιονιστούν, 

χάνοντας πρωτόνια, και η αμινομάδα μπορεί να πρωτονιωθεί. 

 

 

Εικόνα 1.7 : Χημική δομή γλυφοσάτης 

 

Δύο βασικές προσεγγίσεις χρησιμοποιούνται για τη σύνθεση της γλυφοσάτης βιομηχανικά. Η πρώτη είναι η 

αντίδραση του ιμινοδιοξικού οξέος με φωσφορώδες οξύ, φορμαλδεΰδη και υδροχλωρικό οξύ (μερικές φορές 

σχηματίζεται επί τόπου με προσθήκη τριχλωριούχου φωσφόρου) μέσω τροποποιημένης αντίδρασης Mannich. 

Στη συνέχεια, η οξείδωση, μέσω οξυγόνου της ατμόσφαιρας, υπεροξειδίου του υδρογόνου ή ηλεκτρόλυση, 

οδηγεί στο επιθυμητό προϊόν, την γλυφοσάτη. 

 

 

 

Εικόνα 1.8: Σχηματισμός γλυφοσάτης μέσω τροποποιημένης αντίδρασης Mannich ακολουθούμενη από οξείδωση 
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Η δεύτερη προσέγγιση περιλαμβάνει την υδροφωσφονυλίωση της γλυκίνης, χρησιμοποιώντας διμεθυλ-

φωσφορικό (DMP). Πιο συγκεκριμένα πραγματοποιείται αντίδραση μεταξύ γλυκίνης και φορμαλδεΰδης σε 

κατάλληλο οργανικό διαλύτη (τρι-αιθυλαμίνης/μεθανόλης) για να παραχθεί διυδροξυμέθυλο-γλυκίνη, 

(HOCH2)2NCH2COOH. Στη συνέχεια εισαγάγετε φωσφορώδης διμεθυλεστέρας (διμεθυλοφωσφορικό), κάτι 

που οδηγεί σε αντίδραση υποκατάστασης υδροξυλίου, ενός εκ των δύο υδροξυμεθυλ-ομάδων, από το 

διμέθυλφωσφορικό. Η επεξεργασία με υδροχλωρικό οξύ και η αύξηση της θερμοκρασίας έχουν ως αποτέλεσμα 

την διάσπαση της άλλης υδροξυμεθυλική ομάδα από το άτομο αζώτου και την υδρόλυση των δύο δεσμών 

φωσφορικού εστέρα (GM Dill et al.,2010). 

 

 

 

 

Εικόνα 1.9: Σύνθεση γλυφοσάτης από γλυκίνη και φορμαλδεΰδη. 

 

Η γλυφοσάτη είναι διαλυτή στο νερό έως και 12 g / L σε θερμοκρασία δωματίου (Chenier, Philip J. 2012) και 

ο χρόνος ημι-ζωής της στο έδαφος κυμαίνεται μεταξύ 2 εώς 197 ημερών (έχει προταθεί ένας τυπικός χρόνος 

ημι-ζωής 47 ημερών). Οι συνθήκες του εδάφους και του κλίματος επηρεάζουν την παραμονή της στο έδαφος. 

Ο μέσος χρόνος ημι-ζωής της στο νερό μπορεί να φτάσει έως και τις 91 ημέρες. Μαζί με το γλυφοσάτη, ο 

πρωταρχικός μεταβολίτης της, ΑΜΡΑ, έχει ανιχνευθεί σε επιφανειακά νερά με χρόνο ημι-ζωής που κυμαίνεται 

από 76 έως 240 ημέρες και η ανίχνευση του AMPA στο περιβάλλον μπορεί να είναι ένας χρήσιμος 

αντιπρόσωπος για την ανίχνευση της γλυφοσάτης (Grunewald et al ., 2001). 
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1.5.2. Πηγές έκθεσης 

Η πιθανότητα έκθεσης της γλυφοσάτης στη διατροφή και η μικρής κλίμακας βραχυπρόθεσμες επιδράσεις της 

στην τροφική αλυσίδα έχουν εξεταστεί διεξοδικά, δεδομένης της παρουσίας της στο υδάτινο περιβάλλον. Η 

πιθανότητα βιοσυσσώρευσης της έχει επίσης μελετηθεί και ανιχνεύτηκε σε χερσαία σαλιγκάρια (Helix aspersa) 

που τρέφονται με τροφή μολυσμένη από γλυφοσάτη (Druart et al .,2011), σε υάκινθο νερού (Eichhornia 

crassipes) που εκτίθεται σε καθαρή γλυφοσάτη, και επίσης σε ιστό κυπρίνου (Cyprinus carpio) και τιλάπια  

(Oreochromis mossambicus) που εκτέθηκαν σε περιβαλλοντικά σχετικές συγκεντρώσεις (Wang et al ., 1994). 

Συνολικά, αυτά τα αποτελέσματα υποστηρίζουν την πιθανότητα μόλυνσης μέσω της τροφικής αλυσίδας. Τα 

ψάρια μπορεί να εκτεθούν σε γλυφοσάτη μέσω τον βράγχιων τους από τα μολυσμένα ύδατα (Hued et al ., 2012), 

καθώς και μέσω διατροφικής οδού. Επομένως, η μετέπειτα έκθεση του ανθρώπου στο χερσαίο περιβάλλον με 

άμεση επαφή του με τα μολυσμένα από γλυφοσάτη φυτά και με το έδαφος που ήρθε σε επαφή με ζιζανιοκτόνα, 

αυξάνει την πιθανότητα πρόσληψης της γλυφοσάτης μέσω αυτών, που διευκολύνεται από το πολύ διαπερατό 

δέρμα του. Ακόμη, αυτό μπορεί επίσης να συμβεί με κατανάλωση πιθανώς μολυσμένων ψαριών ή ζώων, τα 

οποία επίσης μολύνθηκαν από την κατανάλωση τροφής που περιείχε γλυφοσάτη  (Quaranta et al ., 2009). 

1.5.3. Επιπτώσεις στην υγεία. 

1.5.3.1. Ενδοκρινικό Σύστημα 

Πρόσφατες μελέτες έχουν δείξει ότι η έκθεση σε χαμηλές δόσεις γλυφοσάτης θα μπορούσε να αλλάξει την 

ανάπτυξη της γυναικείας αναπαραγωγικής οδού, με συνέπειες στη γονιμότητα. Διάφορα ζωικά μοντέλα 

έκθεσης σε ζιζανιοκτόνα με βάση τη γλυφοσάτη (GBH), έχουν αποδείξει ότι οι επιδράσεις στη γυναικεία 

αναπαραγωγική οδό μπορεί να σχετίζονται με το δυναμικό ή / και τους μηχανισμούς δράσης μιας ένωσης που 

διαταράσσει το ενδοκρινικό σύστημα. Η έκθεση σε GBH μεταβάλλει την ανάπτυξη και διαφοροποίηση των 

ωοθηκών και της μήτρας, επηρεάζοντας τη γονιμότητα όταν τα ζώα εκτίθενται πριν από την εφηβεία. Επιπλέον, 

η έκθεση σε GBHs κατά τη διάρκεια της κύησης θα μπορούσε να αλλάξει την ανάπτυξη του απογόνου. Ο 

κύριος μηχανισμός που περιγράφεται σχετίζεται με την ενδοκρινική διαταραχή των GBHs είναι η διαμόρφωση 

των υποδοχέων οιστρογόνου και των μορίων που εμπλέκονται στις οιστρογονικές οδού. Επομένως, σε χαμηλές 

δόσεις, τα GBH μπορεί να έχουν δυσμενείς επιπτώσεις στη γονιμότητα της γυναικείας αναπαραγωγικής οδού 

μέσω οιστρογονικής δράσης (Paola Ingaramo et al., 2020). 

1.5.3.2. Καρκίνος 

Σε άλλες εργαστηριακές μελέτες, η έκθεση ανθρώπινων περιφερικών κυττάρων αίματος σε γλυφοσάτη είχε ως 

αποτέλεσμα τη βλάβη του DNA στα λευκοκύτταρα σε μέτριες έως υψηλές συγκεντρώσεις (85 έως 1690  mg/L) 

και μειωμένη μεθυλίωση DNA στα 42  mg/L  γλυφοσάτης in vitro (Kwiatkowska et al., 2017). Οι αλλαγές στη 

μεθυλίωση του DNA μπορούν να διαταράξουν την ισορροπία μεταξύ πολλαπλασιασμού καρκινικών κυττάρων 
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και προγραμματισμένου κυτταρικού θανάτου (απόπτωση) (Hervouet et al., 2013). Η υπο-μεθυλίωση του DNA 

μπορεί να οδηγήσει σε ενεργοποίηση των ογκογόνων , ενώ η υπερ-μεθυλίωση μπορεί να σταματήσει τα γονίδια 

καταστολής του όγκου (Hervouet et al., 2013). Έτσι, η γλυφοσάτη και o κυρίως μεταβολίτης της AMPA, 

μπορούν να διαταράξουν τη φυσιολογική νευροδιαβίβαση και να διαταράξουν την ευαίσθητη ισορροπία μεταξύ 

του κυτταρικού πολλαπλασιασμού και του προγραμματισμένου κυτταρικού θανάτου με αποτέλεσμα να 

προάγουν την εμφάνιση καρκίνου. 

1.5.3.3. Άλλες επιπτώσεις 

Η διαρκής έκθεση σε γλυφοσάτη (περίπου 70 mg glyphosate / kg σωματικού  βάρους την  ημέρα) μπορεί επίσης 

να επηρεάσει στη δραστηριότητα του ενζύμου ακετυλοχολινεστεράση (Cattanietal., 2017, Kwiatkowskaetal., 

2014b , Menéndez-Helmanetal., 2012). Εάν η ακετυλοχολινεστεράση δεν λειτουργεί σωστά, οι νευρικοί παλμοί 

δεν απενεργοποιούνται, προκαλώντας σοβαρές νευρολογικές διαταραχές (Čolović etal., 2013). Για παράδειγμα, 

η χρόνια έκθεση σε εγκύων αρουραίων (Rattusnorvegicus) σε Roundup® μέσω του νερού οδήγησε σε 

οξειδωτικό στρες, τοξικότητα στον ιππόκαμπο και μειωμένη δραστηριότητα της ακετυλοχολινεστεράσης. Αυτό 

είχε ως αποτέλεσμα καταθλιπτική συμπεριφορά στους απογόνους των αρουραίων (Cattanietal., 2017). 

Σε μια άλλη μελέτη χρόνιας έκθεσης, η καθημερινή χορήγηση αρουραίων με χαμηλή δόση (56  mg) Roundup® 

για 5 ή 13  εβδομάδες οδήγησαν σε ηπατική βλάβη (Çağlar and Kolankaya, 2008) ενώ η χρόνια έκθεση (2  έτη) 

στο Roundup® σε υπερβολικές δόσεις μέσω του νερού προκάλεσε βλάβη τόσο στο ήπαρ και όσο και στα νεφρά 

σε εργαστηριακούς αρουραίους (Mesnage et al., 2015, Séralini et al., 2014).  

1.6. Τελομερή  

Τα τελομερή καθιερώθηκαν κυτταρογενετικά το πρώτο μισό του 20ου αιώνα ως λειτουργικά «καλύμματα» 

χρωμοσώματος και τώρα χαρακτηρίζονται, με μοριακούς όρους, ως τμήματα επαναλαμβανόμενου DNA με 

υψηλή ασυμμετρία αλληλουχίας G-C. Ξεκινώντας από τις βασικές αρχές της ημι-συντηρητικής αντιγραφής του 

DNA, θεωρείται ότι τα τελομερή θα έπρεπε να αντιμετωπίσουν ένα πρόβλημα «τελικής αντιγραφής». Τα 

τελομερή συντομεύουν με κάθε νέο κύκλο αντιγραφής DNA λόγω της απώλειας του πιο απομακρυσμένου 

εκκινητή, για τη σύνθεση κλώνου (JD Watson, 1972). Οι τυπικές πολυμεράσες δεν μπορούν να καλύψουν το 

προκύπτον τερματικό κενό, με αποτέλεσμα έναν σοβαρό περιορισμό για την ευκαρυωτική ανάπτυξη, απουσία 

αντισταθμιστικού μηχανισμού. Στην πραγματικότητα, βρέθηκε ένα ένζυμο που θα μπορεί να επιμηκύνει τα 

άκρα τελομερών και έτσι να αντισταθμίζεται το πρόβλημα τελικής αντιγραφής, η τελομεράσης (C. Greider 

etal., 1985). Αυτό το ένζυμο αποδείχθηκε ότι είναι μια ριβονουκλεοπρωτεΐνη, που φέρει ένα μικρό RNA με μια 

αλληλουχία που μπορεί να δράσει ως μήτρα για την επιμήκυνση του πλούσιου σε G άκρου DNA (C.B. Harley 

et al., 1990) 
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Στην αναπαραγωγική κυτταρική γήρανση, υπό τυπικές συνθήκες καλλιέργειας, τα κύτταρα παύουν να 

διαιρούνται μετά από έναν σταθερό αριθμό κυτταρικών διαιρέσεων (κοινώς ονομαζόμενο «Hayflick όριο») που 

είναι ένα χαρακτηριστικό του συγκεκριμένου κυτταρικού στελέχους. Ο χρόνος γήρανσης εξαρτάται κυρίως από 

το ιστορικό αναπαραγωγής των κυττάρων (ο αριθμός κυτταρικών διαιρέσεων) και πολύ λιγότερο από το 

πέρασμα του χρόνου. O κύριος μηχανισμός γήρανσης υπό συνθήκες χαμηλού και ήπιου στρες είναι η μείωση 

των τελομερών αφού η ίδια η μείωση των τελομερών εξαρτάται από το άγχος. Ο ρυθμός μείωσης των 

τελομερών ανά κυτταρική διαίρεση δεν είναι έμφυτη σταθερά. Αντίθετα, αλλάζει από κύτταρο σε κύτταρο, 

πιθανώς από τον ένα κύκλο διαίρεσης στον άλλο, ως συνάρτηση του (εξωτερικού) οξειδωτικού στρες και της 

(εσωτερικής) αντιοξειδωτικής άμυνας. Ανάλογα με αυτήν την ισορροπία, είναι δυνατοί πολλοί κύκλοι έως τη 

γήρανση, με πολύ διαφορετικούς μέσους ρυθμούς μείωσης των τελομερών. Είναι σημαντικό να αναφερθεί πως 

ένα ποσοστό της οξειδωτικής βλάβης που προκαλείται στα τελομερή παραμένει ανεπανόρθωτο και καθορίζει 

το ποσό της μείωσης στον επόμενο κύκλο αναπαραγωγής. Έτσι, η συντόμευση τελομερών μετρά όχι μόνο τις 

κυτταρικές διαιρέσεις, αλλά και τη σωρευτική πιθανότητα εμφάνισης μεταλλάξεων. Τα σύντομα τελομερή 

προκαλούν γήρανση σε απόκριση στο οξειδωτικό στρες και την πιθανότητα μετάλλαξης. Τα τελομερή δρουν 

ως κυτταρικοί «φρουροί» για γονιδιωματική βλάβη και απομακρύνουν τα «επικίνδυνα» κύτταρα από τον 

περαιτέρω πολλαπλασιασμό. 

Ωστόσο, στις περισσότερες περιπτώσεις, η γήρανση με βάση τα τελομερή εμφανίζεται πολύ νωρίτερα λόγω της 

ατελούς προστασίας από ζημιές, με αποτέλεσμα την επιτάχυνση της απώλειας τελομερών. Από την εξελικτική 

άποψη, η γήρανση που οδηγείται από τα τελομερή γίνεται πολύ πιο εύλογη ως ένας μηχανισμός καταστολής 

όγκων εάν περιορίζει τον πολλαπλασιασμό όχι μόνο μετά από κάποιο αριθμό κυτταρικών διαιρέσεων αλλά και 

ως απόκριση σε πιθανή βλάβη στο γονιδίωμα. Η τροποποιημένη δραστικότητα του ενζύμου της τελομεράσης 

καθώς και τα βραχύτερα τελομερή έχουν προταθεί ως παράγοντες κινδύνου για τη δυσλειτουργία του 

ανοσοποιητικού συστήματος. Αυτό με τη σειρά του μπορεί τελικά να συμβάλει στην έναρξη κακοήθους 

σχηματισμού όγκου. 
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Εικόνα 1.10: Στην εικόνα φαίνονται τρεις κύκλοι κυτταρικών διαιρέσεων οι οποίοι μέσω ψυχολογικού και οξειδωτικού στρες 

οδηγούν στη κυτταρική γήρανση και στην απόπτωση. Αυτό είναι αποτέλεσμα της μείωσης τελομερών σε κάθε νέο κύκλο κυτταρικής 

διαίρεσης (Ερευνητική Εγκυκλοπαίδεια της Ψυχολογίας της Οξφόρδης. Εκδ. Όλιβερ Μπράντνικ. Νέα Υόρκη: Περιοδικό 

πανεπιστημίου Οξφόρδης, 2018). 

 

Σε μελέτες που πραγματοποιήθηκαν για την αξιολόγηση των γονιδιοτοξικών επιδράσεων που προκαλούνται 

μέσω της έκθεσης σε 4-υδροξυβενζοϊκού αιθυλεστέρα (Me-PB)όπου, διερευνήθηκε η κατάσταση των 

τελομερών και το κυτταρογενετικό προφίλ των εκτεθειμένων κυττάρων στις in vitro δοκιμές 

γονιδιοτοξικότητας. Η εισαγωγή ανιχνευτών νουκλεϊνικού οξέος (DNA) στην ποσοτικοποίηση του μήκους 

τελομερών διευκόλυνε τον προσδιορισμό του μέσου μήκους τελομερών και επίσης έθεσε δυνατή την εκτίμηση 

των αλλαγών στα τελομερή (Martinez and Blasco, 2011). Η εισαγωγή χρώσης τελομερών και κεντρομερών 

έθεσε τη παρατήρηση των επαγόμενων χρωμοσωμικών αλλαγών, μετά την έκθεση σε γονιδιοτοξικούς 

παράγοντες, πιο αξιόπιστη (M'Kacher et al., 2014). Η μείωση των τελομερικών άκρων φάνηκε να διαδραματίζει 

κεντρικό ρόλο ως απάντηση στην έκθεση σε Et-PB. Αυτά τα ευρήματα είναι τα πρώτα που καταδεικνύουν τη 

σχέση μεταξύ της δυσλειτουργίας και μείωσης των τελομερών καθώς και της βλάβης του DNA που προκαλείται 

από την έκθεση σε Εt-PB in vitrο. (Finot et al., 2016). 

Στο Harvard Epigenetic Birth Cohort εξετάστηκε η σχέση μεταξύ συγκεντρώσεων  βιοδεικτών EDC (φαινόλες/ 

φθαλικοί εστέρες) και μήκους τελομερών, σε εγκύους γυναίκες κατά τη διάρκεια της κύησης και μετά τον 

τοκετό. Οι συγκεντρώσεις των EDC μετρήθηκαν σε δείγματα ούρων της μητέρας κατά τη διάρκεια του πρώτου 

τριμήνου κύησης και το μήκος των τελομερών προσδιορίστηκε από το αίμα  και τον ομφάλιου λώρου. Μεταξύ 

των αγοριών, ο διπλασιασμός των συγκεντρώσεων TCS κατά το πρώτο τρίμηνο κύησης της μητέρας 

συσχετίστηκε με τη μείωση στο μήκος τελομερών κατά 3% μετά τον τοκετό, ενώ στα κορίτσια κατά 1,7%. 
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Σε πρόσφατη μελέτη, διαπιστώθηκε πως με την έκθεση σε BPA  μειώνεται το μήκος των τελομερών στα Τ 

κύτταρα και αναστέλλεται ο αριθμό των αντιγράφων στο mtDNA στα μιτοχόνδρια. Πιο συγκεκριμένα 

παρατηρήθηκε συντόμευση στα μήκη των τελομερών των CD4 και CD8 κύτταρων(Τ κύτταρα) που προτάθηκε 

ότι σχετίζεται  με την μείωση της λειτουργία τους. Τα Τ κύτταρα είναι τα κύρια κύτταρα του ανοσοποιητικού 

συστήματος με κεντρικό ρολό την προστασία του οργανισμού από ξενιστές όπως μικρόβια και παθογόνα 

βακτήρια. Με τη μείωση της λειτουργίας τους, ο οργανισμός είναι πιο ευάλωτος σε τυχών παθογόνα με 

αποτέλεσμα τον κίνδυνο εμφάνισης σοβαρών μολύνσεων (Tran Η.Τ.Τ. et al., 2020). 

Τέλος, από μελέτες που πραγματοποιήθηκαν με σκοπό την διερεύνηση της επίδρασης στο μήκος τελομερών με 

έκθεση σε γλυφοσάτης, έχει ανιχνευθεί οξειδωτική βλάβη στα ανθρώπινα λεμφοκύτταρα τα οποία εκτέθηκαν 

σε αυτήν (Mladinic, 2009). Όπως έχει αναφερθεί και από τον Houben και του συνεργάτες του, δεδομένου ότι 

τα τελομερή είναι δομές πλούσιες σε γουανίνη, είναι ευαίσθητα σε βλάβες που προκαλούνται από οξειδωτικό 

στρες, με αποτέλεσμα να γίνεται συσσώρευση των προκαλούμενων ενεργών ριζών οξυγόνου σε αυτά. Αυτό  

έχει ως συνέπεια, την διακοπή των κλώνου του DNA στα άκρα, το σπάσιμό του και τελικά τη μείωση του 

μήκους των τελομερών σε αυτά (Houben et al., 2008). 

Αυτές οι επιδράσεις που αναφέρονται στη παραπάνω βιβλιογραφία, σε συνδυασμό με τα αποτελέσματα μίας 

πιο πρόσφατης μελέτης για τα TBARS και TEAC (KahlV.F.S et al.,2016), υποστηρίζουν ότι το οξειδωτικό 

στρες παίζει κυρίαρχο ρόλο στις παρατηρούμενες μειώσεις στο μήκος των τελομερών.  Επιπλέον, η ελλιπής 

χρήση εξοπλισμού ατομικής προστασίας από τους αγρότες μπορεί να ενισχύσει τις γενοτοξικές επιδράσεις των 

φυτοφαρμάκων (Schulte and Hauser, 2012), προκαλώντας οξειδωτικό στρες, που είναι γνωστό ότι 

παρεμβαίνουν στη δυναμική των τελομερών (von Zglinicki, 2002 , Hou et al., 2012 , Kahl et al., 2015 ). 

1.7.  Βιολογικά δείγματα  

Στη παρούσα εργασία, μελετήθηκε η επίδραση συγκεκριμένων ενδοκρινικών διαταρακτών (BPA/PBs/TCS/ 

DEHP/glyphosate) στο μήκος τελομερών χρωμοσωμικούDNA θυροειδή αδένα κουνελιών. Ο θυροειδής αδένας 

είναι μέρος του ενδοκρινικού συστήματος, μαζί με τα επινεφρίδια, επίφυση, όρχεις, πάγκρεας, παραθυρεοειδείς 

αδένες, πλακούντα, υποθάλαμο, υπόφυση και ωοθήκες. Το ενδοκρινικό σύστημα είναι ένα από τα συστήματα 

επικοινωνίας του σώματος, το οποίο χρησιμοποιεί ορμόνες προερχόμενες από τους ενδοκρινείς αδένες ώστε να 

επιτελέσει τις απαιτούμενες λειτουργίες του σώματος όπως η σωστή ανάπτυξη, αλλαγές στην εφηβεία,  έμμηνο 

κύκλο, εγκυμοσύνη, εμμηνόπαυση, αντιδράσεις άγχους καθώς και η σωστή λειτουργία νεφρών και πεπτικού 

συστήματος. Γενικά, ένας ενδοκρινής αδένας είναι ένας αδένας χωρίς πόρους ο οποίος παράγει ορμόνες, οι 

οποίες ταξιδεύουν κατευθείαν στη ροή του αίματος. Ο θυροειδής αδένας βρίσκεται στον λαιμό μπροστά από 

την τραχεία και η κύρια ορμόνη που παράγει είναι η θυροξίνη (Τ4).  
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Εικόνα 1.11: Θυροειδής αδένας κουνελιού (RamezAntakia etal., 2014) 

 

Η Τ4 αυξάνει τον μεταβολισμό σε όλα τα κύτταρα του σώματος, δηλαδή αυξάνει την κατανάλωση οξυγόνου 

και παραγωγή θερμότητας. Όταν η παραγωγή της ορμόνης Τ4 μειωθεί κατά το στάδιο της ανάπτυξης τότε 

προκαλείται κρετινισμός, ο οποίος χαρακτηρίζεται από νοητική καθυστέρηση και νανισμό και οφείλεται σε 

μειωμένη ανάπτυξη νευρικού συστήματος. Η μειωμένη παραγωγή θυροξίνης μπορεί επίσης να οφείλεται σε 

υποθυροειδισμό, λόγω υπολειτουργίας θυροειδή αδένα και χαρακτηρίζεται από μυϊκή αδυναμία, αύξηση 

βάρους και απώλεια διανοητικών ικανοτήτων.  Αντίθετα, όταν η παραγωγή θυροξίνης είναι αυξημένη λόγω 

υπερλειτουργίας του θυροειδή αδένα  προκαλείται υπερθυροειδισμός. Ο υπερθυροειδισμός χαρακτηρίζεται από 

νευρικότητα, οξυθυμία, απώλεια βάρους και αυξημένη εφίδρωση.  

 

2. ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΟ ΜΕΡΟΣ 

2.1.  Σχεδιασμός πειραμάτων  

2.1.1. Ομάδα μελέτης 

Δεκαέξι κουνέλια (8 αρσενικά και 8 θηλυκά), ηλικίας τριών μηνών και βάρους περίπου τριών κιλών το  καθένα, 

χωρίστηκαν σε τέσσερις ομάδες (τέσσερα ζώα σε κάθε ομάδα) και φιλοξενήθηκαν σε ατομικά μεταλλικά 

κλουβιά. Έπειτα από μία εβδομάδα εγκλιματισμού των κουνελιών ξεκίνησε η χορήγηση των ενώσεων 

ενδιαφέροντος. Συγκεκριμένα, στη δεύτερη και τρίτη ομάδα χορηγήθηκε χαμηλή και υψηλή δόση, αντίστοιχα, 

μίγματος BPA, PBs (MePB, PrPB, BuPB), TCS και Glyphosate, ενώ στην τέταρτη ομάδα  χορηγήθηκε υψηλή 

δόση εμπορικής μορφής glyphosate. Η πρώτη ομάδα αποτέλεσε την ομάδα ελέγχου και έλαβε κανονική δίαιτα 
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(νερό, τροφή-αραβοσιτέλαιο). Οι ουσίες αφού διαλύθηκαν σε 5% αιθανόλη / νερό  χορηγούταν μία φορά την 

ημέρα, πέντε ημέρες ανά εβδομάδα για δώδεκα συνεχόμενους μήνες. 

 Ομάδα 1: Κανονική δίαιτα, νερό, αραβοσιτέλαιο αφού προστεθεί 5% αιθανόλη/νερό (2 αρσενικά – 2 

θηλυκά) 

 Ομάδα 2: Χαμηλή δόση μίγματος BPA/PBs/TCS/ glyphosate (2 αρσενικά – 2 θηλυκά) 

 Ομάδα 3: Υψηλή δόση μίγματος BPA/PBs/TCS/ glyphosate (2 αρσενικά – 2 θηλυκά) 

 Ομάδα 4: Υψηλή δόση glyphosate – εμπορική μορφή (2 αρσενικά – 2 θηλυκά) 

 

Όλα τα ζώα  θανατώθηκαν στο τέλος του πειράματος σχήματος, με phenobarbital sodium (εμπορικό διάλυμα 

Dolethal, 5ml/5kg σωματικού βάρους), αφού πρώτα υπέστησαν νάρκωση με υποδόρια ένεση διαλύματος 

Xylapan/Narketan (2/1).  

2.6. Οργανολογία 

2.2.1. Φασματοφωτόμετρο NanoDrop 2000c  

Τα φασματοφωτόμετρα μικρού όγκου είναι εξελιγμένα φασματοφωτόμετρα υπεριώδους-ορατού (UV/Vis) που 

λειτουργούν με βάση ειδικά συστήματα συγκράτησης του δείγματος ανάμεσα σε δύο επιφάνειες. Είναι 

βασισμένα στην επιφανειακή τάση, χωρίς τη χρήση κυψελίδων. Η απαιτούμενη ποσότητα δείγματος είναι πολύ 

μικρή (1-2 μL) και το δείγμα προς ανάλυση χρησιμοποιείται χωρίς καμία προηγούμενη αραίωση. Όπως και στα 

άλλα φασματοφωτόμετρα, μετριέται η απορρόφηση του δείγματος στα 260 nm (DNA) και στα 280 nm 

(πρωτεΐνες). Τα αποτελέσματα της συγκέντρωσης (ng/μL) και της καθαρότητας του δείγματος (A260/A280) 

παρουσιάζονται αυτόματα στην οθόνη του υπολογιστή που είναι συνδεδεμένος με το φασματοφωτόμετρο. O 

λόγος A260/A280 δείχνει την καθαρότητα του DNAστο δείγμα και είναι σημαντικό να έχει τιμή κοντά στο 1,8 

καθώς μικρότερη τιμή υποδηλώνει μη καθαρό από πρωτεΐνες DNA ενώ μεγαλύτερη τιμή υποδηλώνουν 

προσμίξεις RNA. Ως πηγή ακτινοβολίας χρησιμοποιείται λυχνία ξένου (200-1000nm). Το σύστημα 

συγκράτησης του δείγματος αποτελείται από δύο επιφάνειες που φέρουν οπτικές ίνες και καθορίζουν αυτόματα 

την απόσταση μεταξύ τους. Αυτή η διάταξη επιτρέπει την ακριβή μέτρηση διαλυμάτων με μεγάλο εύρος 

συγκεντρώσεων (2 έως 4000 ng/μL) (Thermo Fisher Scientific, NanoDrop). Τα αποτελέσματα καταγράφονται 

στην οθόνη ηλεκτρονικού υπολογιστή με τη βοήθεια του NanoDrop software. 
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Εικόνα 2.1: (α) Τοποθέτηση σταγόνας με τη βοήθεια πιπέτας, (β) θέση της λυχνίας ξένου και του ανιχνευτή υπεριώδους 

ακτινοβολίας CCD, (γ) κεφαλή σε συγκεκριμένη σταθερή απόσταση 

 

2.2.2. Σύστημα αλυσιδωτής αντίδρασης πολυμερισμού σε πραγματικό χρόνο (RT-

qPCR) 

Η αλυσιδωτή αντίδραση πολυμερισμού (PCR) σε πραγματικό χρόνο (RT) είναι η τεχνική επιλογής για την 

ανάλυση της έκφρασης mRNAκαι DNA που προέρχεται από διάφορες πηγές. Το RT-PCR σε πραγματικό χρόνο 

είναι εξαιρετικά ευαίσθητο και επιτρέπει τον ποσοτικό προσδιορισμό (quantitative, q) σπάνιων μεταγραφών 

και μικρών αλλαγών στην έκφραση γονιδίων. Είναι εύκολο στη χρήση του, παρέχει την απαραίτητη ακρίβεια 

και παράγει αξιόπιστα καθώς και γρήγορα αποτελέσματα ποσοτικοποίησης. Η απλούστερη τεχνική ανίχνευσης 

για πρόσφατα συντεθειμένα προϊόντα σε πραγματικό χρόνο με PCR χρησιμοποιεί βαφή φθορισμού SYBR 

Green I που συνδέεται ειδικά με το διπλό κλωνοποιημένο DNA (Morrison et al., 1998). Η μέθοδος 

ποσοτικοποίησης εξαρτάται από την αλληλουχία στόχου, το αναμενόμενο εύρος της ποσότητας mRNAή 

DNAπου υπάρχει στον ιστό, τον απαιτούμενο βαθμό ακρίβειας και το εάν ο ποσοτικός προσδιορισμός πρέπει 

να είναι σχετικός ή απόλυτος (Freeman et al., 1999). Γενικά είναι δυνατοί δύο τύποι ποσοτικοποίησης σε 

πραγματικό χρόνο RT-PCR.  

(i) Σχετική ποσοτικοποίηση με βάση τη σχετική έκφραση ενός γονιδίου στόχου έναντι ενός γονιδίου 

αναφοράς. Για τη διερεύνηση των φυσιολογικών αλλαγών στην έκφραση του γονιδίου, η σχετική 

αναλογία έκφρασης είναι επαρκής για τους περισσότερους σκοπούς. Μέσω αυτής της μεθόδου 

προσδιορίζονται τα μήκη τελομερών σε παρούσα μελέτη. 

(ii) Απόλυτη ποσοτικοποίηση, που βασίζεται είτε σε εσωτερική είτε σε εξωτερική καμπύλη 

βαθμονόμησης. 
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Η PCR σε πραγματικό χρόνο είναι μια από τις πιο ευαίσθητες και αξιόπιστες ποσοτικές μεθόδους για ανάλυση 

γονιδιακής έκφρασης. Έχει εφαρμοστεί ευρέως στη ποσοτικοποίηση παθογόνου, ποσοτικοποίηση καρκίνου, 

γονιδιακό προσδιορισμό αριθμού αντιγράφων και μελέτες φαρμακευτικής θεραπείας. Μία καμπύληPCR έχει 

τρεις φάσεις, εκθετική φάση, γραμμική φάση και φάση οροπέδιο όπως φαίνεται στην παρακάτω εικόνα. 

 

 

Εικόνα 2.2: (Α) Απεικονίζεται το θεωρητικό διάγραμμα του αριθμού κύκλου PCR έναντι του ποσού προϊόντος PCR. Τρεις φάσεις 

μπορούν να παρατηρηθούν για PCR: εκθετική φάση, γραμμική φάση και φάση πλατό. (B) δείχνει μια θεωρητική γραφική 

παράσταση του αριθμού κύκλου PCR έναντι της ποσότητας προϊόντος λογάριθμου PCR 

 

Η εκθετική φάση είναι το πρώτο τμήμα της PCR, στο οποίο το προϊόν αυξάνεται εκθετικά, καθώς τα 

αντιδραστήρια δεν είναι περιορισμένα (βρίσκονται σε περίσσεια). Η γραμμική φάση χαρακτηρίζεται από 

γραμμική αύξηση του προϊόντος καθώς τα αντιδραστήρια PCR καθίστανται πλέον περιορισμένα. Η καμπύλη 

φτάνει τελικά στη φάση του πλατό κατά τη διάρκεια μεταγενέστερων κύκλων και η ποσότητα του προϊόντος 

δεν θα αλλάξει επειδή ορισμένα αντιδραστήρια εξαντλήθηκαν. Κατά τη διάρκεια της εκθετικής φάσης, το PCR 

προϊόν θα διπλασιαστεί ιδανικά σε κάθε κύκλο εάν η απόδοση είναι τέλεια, δηλαδή 100%. Είναι δυνατόν να 

γίνει η απόδοση ενίσχυσης PCR κοντά στο 100% στις εκθετικές φάσεις εάν οι συνθήκες, τα χαρακτηριστικά 

εκκινητή, η καθαρότητα του προτύπου και τα μήκη του αμπλικονίου (νέο κομμάτι DNA ή RNA από αλυσιδωτή 

αντίδραση πολυμερισμού) είναι βέλτιστα. Για την πραγματοποίηση πειραμάτων στη παρούσα μελέτη 

χρησιμοποιήθηκε το RT-qPCR Agilent Technologies Stratagene Mx3005P. 

Ο γενικός τρόπος λειτουργίας ενός οργάνου RT-qPCR με αναλύτη το DNA είναι ο εξής: 

Αρχικά τα δίκλωνα μόρια DNA θερμαίνονται συνήθως στους 95οC για 10 λεπτά ώστε να ξεδιπλωθούν τα 

μόρια ,ως πρώτο στάδιο μετουσίωσης. Αυτό το βήμα πραγματοποιείται σε ένα κύκλο (χωρίς διπλασιασμό) με 

σκοπό τον διαχωρισμό των δύο κλώνων και δεν απαιτεί τη συνεισφορά άλλου παράγοντα εκτός από τη 

θερμοκρασία (θερμική αποδιάταξη). Ακολουθεί η διαδικασία του διπλασιασμού που δίνεται συνήθως σε 32 
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κύκλος όπου κάθε κύκλος περιλαμβάνει τα ακόλουθα βήματα: μετουσίωση (95οC, 20sec), υβριδισμός (52οC, 

20sec) και επιμήκυνση (72οC, 45sec). Το δεύτερο βήμα χαρακτηρίζεται από τη περίοδος υβριδισμού των 

ολιγονουκλεοτιδίων στις αντίστοιχες περιοχές κάθε κλώνου με τη βοήθεια εκκινητών (primers). Στη περίοδο 

επιμήκυνσης μια θερμοανθεκτική DNA πολυμεράση συνθέτει τον θυγατρικό κλώνο, προσθέτοντας στο 3’ 

υδροξυ-άκρο των εκκινητών δεοξυριβονουκλεοτίδια συμπληρωματικά αυτών του μητρικού κλώνου. Στη 

περίπτωση που αναλύονται μόνο τα τελομερή και όχι ολόκληρο το μόριο DNAτότε σε αυτό το στάδιο γίνεται 

η επιμήκυνση τελομερών με χρήση τελομεράσης. Tα τρία αυτά στάδια (μετουσίωση-υβριδισμός εκκινητών-

επιμήκυνση DNA) αποτελούν ένα κύκλο της PCR. 

Κατά την διάρκεια των παραπάνω διαδικασιών, μία φθορίζον χρωστική υπάρχει στο διάλυμα και εκπέμπει σε 

μήκος κύματος πράσινου χρώματος. Αρχικά, ο φθορισμός είναι απειροελάχιστος έως μηδενικός καθώς η 

χρωστική βρίσκεται συνδεδεμένη σε ένα μόριο το οποίο την απενεργοποιεί (TaqMan). Η χρωστική αυτή μπορεί 

να συνδεθεί στα δίκλωνα ή μονόκλωνα μόρια DNA ή τμήματα τελομερών. Με την σύνδεση της στα νέα 

δίκλωνα μόρια DNAή τελομερών κάθε κύκλου, ο φθορισμός είναι πολύ ισχυρός (ανιχνεύσιμος) ενώ κατά την 

σύνδεση της στα μονόκλωνα μόρια DNA ή τελομερή φθορίζει ελάχιστα (μη ανιχνεύσιμα). Η ανίχνευση 

εκπομπής φθορισμού σε κάθε κύκλο, αρχίζει από την στιγμή που ξεκινάει η επιμήκυνση και γίνεται όλο και 

πιο έντονης με την αύξηση των προϊόντων (π.χ. δίκλωνα μόριο τελομερών). Η εκθετική φάση της καμπύλης 

υποδηλώνει την έναρξη επιμήκυνσης και σχηματισμού πρώτων προϊόντων ενώ η γραμμική φάση υποδηλώνει 

την πληθώρα προϊόντων. Στη φάση όπου εμφανίζεται πλατό επικρατεί ο κορεσμός του διαλύματος, δηλαδή δεν 

υπάρχουν άλλα αντιδρώντα προς αντίδραση και ο σχηματισμός νέων προϊόντων σταματά. 

 

 

Εικόνα 2.3: Παράδειγμα ανάλυσης DNA με RT-qPCR όπου φαίνεται η ένταση εκπομπής φθορισμού της χρωστικής SYBRGreenI στα 

διάφορα στάδια αντίδρασης πολυμερισμού(Luna Universal qPCR and RT-qPCR) 
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Η ανίχνευση και συλλογή σήματος εκπομπής φθορισμού ακολουθεί την παρακάτω πορεία: Στα δείγμα 

προσπίπτει ακτινοβολία προερχόμενη από λαμπτήρα χαλαζία-αλογόνου-βολφραμίου (Quartz-Tungsten-

Halogen-QTH, 400-2200 nm).Λόγω της χρωστικής που χρησιμοποιείται, SYBR Green Ι, το όργανο ρυθμίζεται 

να εκπέμπει ακτινοβολία διέγερσης στα 497nm καθώς το προκύπτον σύμπλοκο DNA-χρωστικής απορροφά 

καλύτερα τη μπλε ακτινοβολία(λmax = 497 nm) ενώ εκπέμπει τη πράσινη ακτινοβολία (λmax = 520 nm). Μέσω 

οπτικών μέσων η εκπεμπόμενη ακτινοβολία από τα δείγματα φτάνει στο ανιχνευτή ο οποίος είναι 

φωτοπολλαπλασιαστής (Photomultiplier tube, PMT), όπου μετατρέπεται σε ηλεκτρικό σήμα.Tα αποτελέσματα, 

μέσω του Q-PCR software, καταγράφονται και εμφανίζονται στην οθόνη ηλεκτρονικό υπολογιστή με τη μορφή 

διαγράμματος φθορισμού συναρτήσει τον αριθμό κύκλου. 

 

 

Εικόνα 2.4: Απορρόφηση μπλε ακτινοβολίας(λmax = 497 nm) και εκπομπή πράσινης ακτινοβολίας (λmax = 520 nm) από δείγμα DNA-

SYBRGreen Ι (Zipper H et al., 2004) 

 

2.3. Αντιδραστήρια  

2.3.1. Λύση ιστού και απομόνωση DNA 

Σε αυτό το στάδιο χρησιμοποιήθηκε το QlAamp DNA Mini kit (cat. Nos. 51304 and 51306), το οποίο 

διατηρείται σε θερμοκρασία δωματίου (15-25οC) μέχρι 12 μήνες και περιέχει: πρωτεϊνάση Κ, ρυθμιστικό 

διάλυμα ATL (περιέχει SDS, 56οC), ρυθμιστικό διάλυμα AL (περιέχει χλωριούχο γουανιδίνιο, 56οC), 

ρυθμιστικά διαλύματα AW1 και AW2, ρυθμιστικό διάλυμα AE (περιέχει tris-EDTA) και QlAamp Mini spin 

columns. Επίσης χρησιμοποιήθηκε αιθανόλη 96-100%.  
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2.3.2. Ανάλυση με RT-qPCR: 

Σε αυτό το στάδιο χρησιμοποιήθηκε το, Scien Cell's Absolute Human Telomere Length Quantification qPCR 

Assay Kit (AHTLQ) το οποίο περιέχει απιονισμένο νερό, εκκινητής τελομερών (telomere primer), σετ 

εκκινητών μονού αντίγραφου αναφοράς (SCR primer set), δείγμα αναφοράς ανθρώπινου γονιδιακού DNA, και 

2X GoldN TaqGreen q-PCR master mix. 

2.4. Πειραματική διαδικασία 

2.4.1. Παραλαβή δειγμάτων προς ανάλυση 

Αφού θανατώθηκαν τα ζώα της ομάδας μελέτης, στο τέλος του πειράματος σχεδιασμού, λήφθηκε από κάθε ζώο 

δείγμα από τον θυρεοειδή αδένα. Από τα δείγματα αυτά χρησιμοποιήθηκαν ≤ 25 mg για την διεξαγωγή των 

πειραμάτων, που ζυγίστηκαν με αναλυτικό ζυγό τεσσάρων δεκαδικών ψηφίων. Τα δείγματα αυτά 

τοποθετήθηκαν σε eppendorf και  αριθμήθηκαν όπως φαίνεται στον πιο κάτω πίνακα. 

 

Ομάδα προς 

ανάλυση 

Θηλυκά           

(Female, F) 

Αρσενικά          

(Male, M) 

Ομάδα 1 1F1 1F2 1M1 1M2 

Ομάδα 2 2F1 2F2 2M1 2M2 

Ομάδα 3 3F1 3F2 3M1 3M2 

Ομάδα 4 4F1 4F2 4M1 4M2 

 

Πίνακας 1: Δείγματα θυροειδή αδένα των 16  μελών από τις τέσσερις ομάδες κουνελιών όπως αναγράφτηκαν στα eppendorf . Για 

παράδειγμα, η αρίθμηση 1F1 υποδηλώνει ότι πρόκειται για την κουνέλι ομάδας 1, θηλυκό , το 1 εκ των δύο που υπήρχαν στην 

ομάδα αυτή. Αντίστοιχα προέκυψε η αρίθμηση και για τα υπόλοιπα δείγματα. 

 

2.4.2. Λύση ιστού  και απομόνωση DNA από δείγματα  

Στα eppendorf (1,5mL) που βρίσκονταν τα δείγματα θυρεοειδή αδένα, τοποθετήθηκαν 180 μL ρυθμιστικού 

διαλύματος ATL και 20 μL πρωτεϊνική κινάση Κ και ακολούθησε ανακίνηση με Vortex. Στη συνέχεια τα 

δείγματα τοποθετήθηκαν σε φούρνο στους 56οC για 2 ώρες. Μετά την διάλυση του ιστού, προστέθηκαν 200 

μL ρυθμιστικού διαλύματος AL, τα δείγματα ανακινήθηκαν ξανά στο Vortexγια 15’’ και στη συνέχεια 

επωάστηκαν στους 70οC για 10’. Μετά την επώαση πραγματοποιήθηκε ήπια φυγοκέντρηση ώστε οι σταγόνες 

από πώμα να κατέβουν προς το διάλυμα. Προστέθηκαν 200 μL αιθανόλης (96-100%), ακολούθησε Vortex και 
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ήπια φυγοκέντρηση (για τον ίδιο λόγο που πραγματοποιήθηκε στο προηγούμενο βήμα). Τα δείγματα 

μεταφέρθηκαν σε QlAamp Mini spin columns και πραγματοποιήθηκε φυγοκέντρηση σε 8000 rpmγια 1’. Το 

διάλυμα που πέρασε από την μεμβράνη silica (SiO2), των στηλών αυτών, πετάχτηκε στα απόβλητα και οι στήλες 

με το συνδεδεμένο στην μεμβράνη DNA τοποθετήθηκαν σε νέα eppendorf. Πραγματοποιήθηκαν δύο εκπλύσεις 

με ρυθμιστικά διαλύματα έκπλυσης AW1 και AW2 500 μL και φυγοκέντρηση, σε 8000 rpm (1’) και 14000 

rpm (4’) αντίστοιχα. Στην πρώτη φυγοκέντρηση το διάλυμα που πέρασε από την μεμβράνη silica προς τα 

eppendorf πετάχτηκε στα απόβλητα και χρησιμοποιήθηκαν νέα για την δεύτερη φυγοκέντρηση. Το διάλυμα 

που πέρασε την μεμβράνη silica και στη δεύτερη φυγοκέντρηση πετάχτηκε  επίσης στα απόβλητα και 

χρησιμοποιήθηκαν ξανά νέα eppendorf, όπου τοποθετήθηκαν τα columns, αριθμημένα όπως αναγράφεται στον 

Πίνακα 1. Τέλος, πραγματοποιήθηκε η τελευταία φυγοκέντρηση με χρήση ρυθμιστικού έκλουσης ΑΕ 200 μL 

σε 8000 rpm για 1’. Το DNA διαπέρασε τη μήτρα της μεμβράνης SiO2 προς τα eppendorf, οι στήλες πετάχτηκαν 

και τα διαλύματα φυλάχτηκαν στην κατάψυξη (-20οC) μέχρι την επόμενη ανάλυση. 

2.4.2.1. Σύσταση και μηχανισμός δράσης αντιδραστηρίων 

Ρυθμιστικό διάλυμα ATL: Περιέχει ανιοντικό απορρυπαντικό SDS (Sodium Dodecyl Sulfate). 

Χρησιμοποιείται για τη λύση του ιστού και την καταστροφή κυτταρικής και πυρηνικής μεμβράνης. Διασπά 

τους μη ομοιοπολικούς δεσμούς των πρωτεϊνών στις μεμβράνες προκαλώντας το ξεδίπλωμα και τελικά την 

μετουσίωσή τους. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να δημιουργούνται ρωγμές στις μεμβράνες και τελικά το 

DNAεκχέεται στο διάλυμα. Η συγκέντρωση άλατος σε αυτό το διάλυμα διατηρεί το DNAανέπαφο. 

Πρωτεϊνάση Κ: Η πρωτεϊνάση Κ είναι μια πρωτεάση σερίνης που χρησιμοποιείται για την πέψη πρωτεϊνών 

και την απομάκρυνση τους από νουκλεϊκά οξέα. Απενεργοποιεί τις νουκλεάσες που θα μπορούσαν να 

αποικοδομήσουν/υδρολύσουν το DNA ή το RNA κατά τη διάρκεια της απομόνωσης και του καθαρισμού του. 

Δεν επηρεάζει το DNA. 

Tα δύο διαλύματα τοποθετούνται μαζί στο πρώτο βήμα, ώστε κατά την εξαγωγή του DNAαπό τον πυρήνα, 

λόγω της δράσης του ρυθμιστικού διαλύματος ATL, να προστατευτεί από τα υδρολυτικά ένζυμα νουκλεάσων. 

Επίσης, καθώς τα δύο αυτά διαλύματα δρουν μετουσιώνοντας πρωτεΐνες, βοηθούν επίσης στην απομάκρυνση 

και μετουσίωση θετικών ιστονών (πρωτεΐνες ηλεκτροστατικά συνδεδεμένες στον αρνητικό σκελετό DNA). 

Ρυθμιστικό διάλυμα AL: Περιέχει τον χαοτροπικό παράγοντα χλωριούχου γουανιδινίου, αντιδραστήριο 

δηλαδή που βοηθά στην εξασθένηση ιοντικών αλληλεπιδράσεων DNA και ιστονών. Μειώνει την τάξη στη 

δομή μιας πρωτεΐνης που σχηματίζεται από μόρια νερού στην υδρόφιλη πλευρά της, προκαλώντας τη 

μετουσίωσή της. 

Αιθανόλη: Κατακρήμνιση DNA λόγω αλλαγής πολικότητας και η διαλυτότητας του. Το DNA είναι ιοντικό 

πολυμερές με αρνητικό φορτίο και είναι διαλυτό σε πολικούς διαλύτες, όπως το νερό. Όταν το διάλυμα γίνεται 
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λιγότερο πολικό με την προσθήκη οργανικού διαλύτη (μείωση διηλεκτρικής σταθεράς), μειώνεται η 

διαλυτότητά του και σχηματίζει ένα ινώδες ίζημα. 

Ρυθμιστικά διαλύματα AW1, AW2: Είναι ρυθμιστικά έκπλυσης του DNA που είναι συνδεδεμένο στη 

μεμβράνη silica. Λόγω της πολύ μεγάλης υψηλής ιοντικής ισχύς των δύο ρυθμιστικών διαλυμάτων και του 

χαμηλού pH, το DNA παραμείνει συνδεδεμένο στη silica και δεν εκλύεται με το διαλύματα αυτά. 

Ρυθμιστικό διάλυμα AE: Περιέχειtris-EDTA, ένα διάλυμα χαμηλής ιοντικής ισχύς. Η μείωση συγκέντρωσης 

αλάτων, αποκαλύπτει φορτία στο DNAκαι την επιφάνεια silica, με αποτέλεσμα το DNA να ρέει έξω από τη 

μήτρα SiO2 κατά τη φυγοκέντρηση, μέσω ενυδάτωσης του. Το DNA σταθεροποιείται σε μέτριες συγκεντρώσεις 

και φυσιολογικό pH.  

2.4.3. Προσδιορισμός συγκέντρωσης DNA στα δείγματα 

Η μέτρηση συγκέντρωσης DNA στα δείγματα πραγματοποιήθηκε με φασματοφωτόμετρο NanoDrop 2000c, 

όπου μέσω του softwareέγινε η επιλογή “analysis nucleic acid”. Αρχικά έγινε βαθμονόμηση του οργάνου με 

ρυθμιστικό διάλυμα AE (blank) ώστε να μηδενιστεί η απορρόφηση. Από τα 20 δείγματα, πάρθηκε ποσότητα 

1μL ώστε να προσδιοριστεί η συγκέντρωση τους. Είναι σημαντικό ο λόγος 260/280 που καταγράφεται να είναι 

κοντά στο 1,8 και όχι μικρότερος, καθώς αυτός προσδιορίζει την καθαρότητα του DNA από πρωτεΐνες. Μέσω 

της έντασης απορρόφησης του διαλύματος, το όργανο προσδιόριζε τη συγκέντρωση DNAστα δείγματα 

(ng/μL), όπου στον πιο κάτω πίνακα φαίνονται συγκεντρωτικά οι συγκεντρώσεις των δειγμάτων. 

Δείγμα Συγκέντρωση DNA  

(ng/μL) 

Δείγμα Συγκέντρωση DNA 

(ng/μL) 

1F1 6.4 1M1 6.5 

1F2 3.9 1M2 2.3 

2F1 9.2 2M1 12.0 

2F2 7.1 2M2 10.8 

3F1 12.5 3M1 8.1 

3F2 9.5 3M2 15.2 

 4F1 11.9 4M1 5.1 

4F2 3.2 4M2 11.8 

 

Πίνακας 2: Συγκεντρώσεις DNA (ng/mL) στα δείγματα θυροειδή αδένα κουνελιών προσδιοριζόμενα μέσω φασματομετρίας με 

φασματοφωτόμετρο NanoDrop 
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2.4.4. Ανάλυση δειγμάτων με RT-qPCR 

Στο όργανο RT-qPCR,η μέγιστη ποσότητα DNA που μπορεί να προσδιοριστεί είναι 5ng. Για το λόγο αυτό, 

προσδιορίστηκαν τα μL που πρέπει να ληφθούν από κάθε δείγμα ώστε η ποσότητα DNA που θα περιέχουν να 

είναι σε όλα 5ng. Ο προσδιορισμός έγινε με χρήση του τύπου : ποσότητα(μL) = 
5 𝑛𝑔 ∗ 1 𝜇𝐿

𝛼𝜌𝜒𝜄𝜅ό 𝛿 ί𝛾𝜇𝛼𝑛𝑔
. 

Όλα τα αντιδραστήρια  αφέθηκαν εκτός κατάψυξης ώστε να φτάσουν σε θερμοκρασία δωματίου, όπου στη 

συνέχεια φυγοκεντρήθηκαν για 1’ σε 1,500xg. Στους λυοφιλιωμένους εκκινητές προστέθηκαν 200 μL 

απιονισμένο νερό ώστε να παρασκευαστούν δύο stock διαλύματα. Για τα δείγματα προς ανάλυση υπολογίστηκε 

η ποσότητα αντιδραστηρίων που πρέπει να προστεθεί βάση το πρωτόκολλο μεθοδολογίας του οργάνου. 

Ετοιμάστηκαν 2 ομάδες των 17 πηγαδιών αντίδρασης RT-qPCR, μία ομάδα για την αντίδραση με εκκινητή 

τελομερών και μία ομάδα για την αντίδραση με σετ εκκινητών SCR. Σε κάθε ομάδα προστέθηκε ένα επιπλέον 

πηγάδι αντίδρασης που είχε τον ρόλο του δείγματος αναφοράς.  

Οι ποσότητες αντιδραστηρίων για κάθε ομάδα, καθώς και οι υπολογιζόμενες ποσότητες DNA από αρχικά 

συγκεντρωτικά δείγματα, φαίνονται στον παρακάτω πίνακα. 

 

Δείγμα 1F1 1F2 1M1 1M2 2F1 2F2 2M1 2M2 3F1 3F2 3M1 3M2 4F1 4F2 4M1 4M2 Ref. 

DNA 

(μL) 

0,8 1,3 0,8 2,2 0,5 0,7 0,4 0,5 0,4 0,5 0,6 0,3 0,4 1,6 1 0,4 / 

Νερό 

(μL) 

7,2 6,7 7,2 5,8 7,5 7,3 7,6 7,5 7,6 7,5 7,4 7,7 7,6 6,4 7 7,6 7 

TEL(μL) 

ή 

SCR(μL) 

2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 2 

M.M(μL) 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 10 

Ref DNA 

(μL) 

/ / / / / / / / / / / / / / / / 1 

TOTAL 

(μL) 

20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 

Πίνακας 3: Ποσότητες αντιδραστηρίων και δειγμάτων DNA για ανάλυση με q-PCR. Το σύνολο των δειγμάτων είναι 34 όπου στη 

πρώτη περίπτωση (17 δείγματα) περιείχαν εκκινητή  τελομερών (TEL) και στη δεύτερη περίπτωση (17 δείγματα)  περιείχαν σετ 

εκκινητών SCR. Στα δείγματα αναφοράς και στις δύο ομάδες δειγμάτων προστέθηκε αναφορικό δείγμα γονιδιακού DNA. Όπου: 

Μ.Μ= master mix και Ref. DNA = γονιδιακό DNA αναφοράς. 
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Τα πηγάδια αντίδρασης RT-qPCR (10-15μL) σφραγίστηκαν και φυγοκεντρήθηκαν στα 1.500 x g για 15’’. 

Ακολούθως, τα 34 δείγματα τοποθετήθηκαν στο όργανο όπου μέσω του Mx Pro QPCR software επιλέχθηκε το 

“Quantitative PCR (multiple standards)” και ρυθμίστηκε να ανιχνεύει στην περιοχή του πράσινου μήκους 

κύματος λόγω της χρωστικής που χρησιμοποιείται, SYBR Green I. Οι περαιτέρω ρυθμίσεις φαίνονται πιο 

αναλυτικά στον παρακάτω πίνακα. 

 

Στάδιο Θερμοκρασία (οC) Χρονικό διάστημα Αριθμός Κύκλων 

Αρχική Μετουσίωση 95 10 λεπτά 1 

Μετουσίωση 95 20 δευτερόλεπτα  
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Ανόπτηση 52 20 δευτερόλεπτα 

Επέκταση 72 45 δευτερόλεπτα 

Ανάκτηση 

Δεδομένων 

/ / 

Ανάλυση καμπύλης 

τήξης 

/ / 1 

Ηρεμία 20 Aόριστο 1 

Πίνακας 4: Συνθήκες στα στάδια  αντιδράσεων RT-qPCR. 

 

2.4.4.1. Μηχανισμός δράσης αντιδραστηρίωνRT-qPCR 

Εκκινητής τελομερών (Telomere primer) : Αναγνωρίζει και ενισχύει τις αλληλουχίες τελομερών. 

Σετ εκκινητών μονού αντίγραφου αναφοράς (Single copy reference (SCR) primer set) : Αναγνωρίζει και 

ενισχύει μια συγκεκριμένη περιοχή μήκους 100 bp στο ανθρώπινο χρωμόσωμα 17 και χρησιμοποιείται ως 

αναφορά για την κανονικοποίηση δεδομένων. 

Δείγμα αναφοράς γονιδιακού DNA (Reference genomic DNA): Έχει γνωστό μήκος τελομερών και 

χρησιμεύει για τον υπολογισμό μήκους τελομερών των δειγμάτων στόχος. 

Master Mix: Περιέχει τη φθορίζουσα χρωστική SYBR Green Ι που θα προσδεθεί στα δίκλωνα μόρια 

τελομερών ώστε να μπορεί να γίνει η ανίχνευσή τους μέσω εκπομπής στη περιοχή του πράσινου. Επίσης 

περιέχει νουκλεοτίδια (dNTPs) για την δημιουργία των νέων αλληλουχιών τελομερών και πολυμεράση Taq 

(πολυμεράση Ι Thermus Aquaticus). Η πολυμεράση αυτή είναι η καταλληλότερη για τη χρήση σε RT-

qPCRκαθώς αντέχει σε θερμοκρασίες μέχρι 95οC, θερμοκρασίες που απαιτούνται για το διαχωρισμό δίκλωνων 
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μορίων DNA. Δρα ως αναστολέας στο σχηματισμό παραπροϊόντων, όπως τα διμερή εκκινητών, δηλαδή 

αναστέλλει την προσκόλληση (υβριδοποίηση) δύο μορίων εκκινητών λόγω των συμπληρωματικών βάσεων 

τους. Επίσης η πολυμεράση είναι το ένζυμο με το οποίο επιτυγχάνεται η σύνθεση της συμπληρωματικής 

αλυσίδας του  DNA μετά από κάθε κύκλο αποδιάταξης/μετουσίωσης του. 

Νερό: Χρησιμοποιείται για τη διάλυση λυοφιλιωμένων εκκινητών και ως διαλύτης αντίδρασης.   

 

3. ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 

Τα 34 δείγματα μελέτης ολοκλήρωσαν τους κύκλους αντιδράσεων στο RT-qPCR, μετά από χρονικό διάστημα 

περίπου δύο ωρών και τα αποτελέσματα λήφθηκαν μέσω του QPCR software. Όπως αναφέρθηκε και στο 

κεφάλαιο της πειραματικής διαδικασίας, τα 16 δείγματα κουνελιών (μαζί με το δείγμα αναφοράς) αναλύθηκαν 

ξεχωριστά με δύο διαφορετικούς εκκινητές όπου για την κάθε μία από τις δύο αυτές ομάδες εκκινητή-ομάδα 

δειγμάτων λήφθηκε μία τυπική ομάδα καμπυλών ένταση εκπομπής φθορισμού συναρτήσει των κύκλων που 

πραγματοποιήθηκαν ώστε να σχηματιστεί το q-PCR προϊόν (πολλαπλασιασμένα δίκλωνα μόρια τελομερών). 

 

 

 

Εικόνα 3.1: Γραφική απεικόνιση όπου φαίνονται οι καμπύλες για κάθε ένα από το 17 δείγματα (16 δείγματα στόχου και 1 δείγμα 

αναφοράς με γονιδιακό DNA αναφοράς), τα οποία πραγματοποίησαν τους κύκλους αντιδράσεων πολλαπλασιασμού με χρήση του 

εκκινητή  τελομερών (telomere primer). 
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Μαζί με τις τυπικές καμπύλες, καταγράφηκαν αναλυτικά και οι αριθμοί κύκλων (QuantificationCycle, Cq) που 

πραγματοποιήθηκαν στο διάστημα δειξαγωγής RT-qPCR (1,36 hr). Για τον προσδιρισμό του μήκους 

τελομερών μέσω των καταγραφόμενων αποτελεσμάτων ακολούθησαν τα παρακάτω βήματα: 

 

 

1) 𝛥𝐶𝑞 (𝑇𝐸𝐿) = 𝐶𝑞 (𝑇𝐸𝐿, 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒) − 𝐶𝑞 (𝑇𝐸𝐿, 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒) 

2) 𝛥𝐶𝑞 (𝑆𝐶𝑅) = 𝐶𝑞 (𝑆𝐶𝑅, 𝑡𝑎𝑟𝑔𝑒𝑡 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒) − 𝐶𝑞 (𝑆𝐶𝑅, 𝑟𝑒𝑓𝑒𝑟𝑒𝑛𝑐𝑒 𝑠𝑎𝑚𝑝𝑙𝑒) 

3) 𝛥𝛥𝐶𝑞 = 𝛥𝐶𝑞 (𝑇𝐸𝐿) − 𝛥𝐶𝑞 (𝑆𝐶𝑅) 

4) Σχετικό μήκος τελομερούς του δείγματος στόχου (targetsample) προς το δείγμα 

αναφοράς (referencesample)  

= 2 – ΔΔCq 

5) Συνολικό μήκος τελομερούς του δείγματος στόχου 

= 𝑀ή𝜅𝜊𝜍 𝜏휀𝜆𝜊𝜇휀𝜌ώ𝜈 𝜎𝜏𝜊 𝛼𝜈𝛼𝜑𝜊𝜌𝜄𝜅ό 𝛿휀ί𝛾𝜇𝛼 𝐷𝑁𝐴  2– ΔΔCq 

= (758 ± 36 𝑘𝑏)   2– ΔΔCq 

6) Μήκος τελομερούς σε κάθε ένα από τα χρωμοσωμικά άκρα. Δεδομένου ότι τα 

χρωμοσώματα των κουνελιών είναι 44, τα χρωμοσωμικά άκρα είναι 88 

= ((758 ± 36 𝑘𝑏)  2– ΔΔCq) / 88 

 

Στον παρακάτω πίνακα φαίνονται συνοπτικά τα μήκη των τελομερών που προσδιορίστηκαν με βάση την 

παραπάνω διασικασία μαζί με με τις τιμες Cq που λήφθηκαν από τα πειράματα καθώ επίσης και οι τιμές των 

ενδιάμεσων βημάτων που προηγήθηκαν πριν τα τελικά αποτελέσματα. 
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Πίνακας 5: Πειραματικά δεδομένα που λήφθηκαν από το RT-qPCR και υπολογιζόμενες τιμές μήκους τελομερών στα δείγματα 

θυροειδή αδένα από κουνέλια, μέσω ενδιάμεσων μονοπατιών. Κάθε στήλη του πίνακα αφορά συγκεκριμένο όρο: (1) δείγματα προς 

ανάλυση, (2) αριθμός κύκλων αντίδρασης στα δείγματα με εκκινητή τη τελομεράση [Cq(TEL)], (3) αριθμός κύκλων αντίδρασης στα 

δείγματα με σετ εκκινητών SCR [(Cq(SCR)], (4)διαφορά τιμών των δειγμάτων και reference της στήλης (2) [ΔCq(ΤEL) = Cq(TEL, 

δείγματος) – Cq(Tel, reference)], (5) διαφορά τιμών των δειγμάτων και reference της στήλης (3) [ΔCq(SCR) = Cq(SCR, δείγματος) – 

Cq(SCR, reference)], (6) διαφορά μεταξύ αποτελεσμάτων στήλης (4) και (5) [ΔΔCq = ΔCq(TEL) – ΔCq(SCR)], (7) σχετικό μήκος τελομερών 

σταδείγματα ως προς δείγμα αναφοράς, (8) συνολικό μήκος τελομερών στα δείγματα [Αναφορικό μήκος τελομερών * τιμές στήλης 

(7)] και (9) μήκος τελομερών σε κάθε ένα από τα 88 χρωμοσωμικά άκρα του DNA κουνελιών. 

 

4. ΣΥΖΗΤΗΣΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ 

Σκοπός της παρούσας μελέτης ήταν η διερεύνηση της επίδρασης διαφόρων ενδοκρινικών διαταρακτών στο 

μήκος τελομερών θυρεοειδή αδένα κουνελιών. Πιο συγκεκριμένα, πραγματοποιήθηκαν πειραματικές μετρήσεις 

σε ιστό θυρεοειδή αδένα, σε κουνέλια τα οποία για μεγάλο χρονικό διάστημα ήταν εκτεθειμένα, μέσω της 

τροφής τους, σε  Parabens, Triclosan, Bisphenol A και Glyphosate. Τα πειραματικά προσδιοριζόμενα μήκη 

τελομερών που προσδιορίστηκαν με τη μέθοδο της ΡΤ-qPCR και τα οποία αναγράφονται στη τελευταία στήλη 

του Πίνακα 5, συμφωνούν με τα βιβλιογραφικά δεδομένα μελέτης που πραγματοποιήθηκε από τον Nicholas R. 

Forsyth  και τους συνεργάτες του το 2005. Σύμφωνα με αυτή την αναφορά, τα υπολογιζόμενα μήκη τελομερών 

Δείγμα Cq(TEL) Cq(SCR) ΔCq(ΤEL) ΔCq(SCR) ΔΔCq 2-ΔΔCq Συνολικό μήκος 

τελομερών(103kb) 

Μήκος τελομερών σε κάθε 

χρωμοσωμικό άκρο(kb) 

1F1 10,4 22,8 -3,3 0,0 -3,3 9,71 7,36 ±  0,35 84 ± 3,97 

1F2 13,8 22,8 0,1 0,0 0,1 0,96 0,73 ± 0,03 8 ± 0,39 

1M1 12,8 22,8 -0,9 0,0 -0,9 1,83 1,39 ± 0,07 16 ± 0,75 

1M2 10,4 22,8 -3,3 0,0 -3,3 9,58 7,26 ±  0,34 83 ± 3,92 

2F1 10,3 22,8 -3,4 0,0 -3,4 10,34 7,84 ± 0,37 89 ± 4,23 

2F2 13,1 22,8 -0,6 0,0 -0,6 1,48 1,13 ±  0,05 13 ± 0,61 

2M1 11,8 22,8 -1,9 0,0 -1,9 3,76 2,85 ±  0,14 32 ± 1,54 

2M2 12,3 22,8 -1,5 0,0 -1,5 2,73 2,07 ± 0,10 24 ± 1,12 

3F1 13,1 22,8 -0,6 0,0 -0,6 1,51 1,14 ± 0,05 13 ± 0,62 

3F2 12,0 22,8 -1,7 0,0 -1,7 3,25 2,46 ±  0,12 28 ± 1,33 

3M1 15,5 22,8 1,8 0,0 1,8 0,29 0,22 ±  0,01 2 ± 0,12 

3M2 10,0 22,8 -3,7 0,0 -3,7 13,00 9,85 ±  0,47 112 ± 5,32 

4F1 13,3 22,8 -0,4 0,0 -0,4 1,35 1,02 ± 0,05 12 ± 0,55 

4F2 14,0 22,8 0,3 0,0 0,3 0,81 0,62 ±  0,03 7 ± 0,33 

4M1 11,4 22,8 -2,3 0,0 -2,3 5,06 3,84 ± 0,18 44 ± 2,07 

4M2 11,2 22,8 -2,5 0,0 -2,5 5,66 4,29 ±  0,20 49 ± 2,31 

REF 13,7 22,8 0,0 0,0 0,0 0,97 0,74 ±  0,04 8 ± 0,40 
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σε κουνέλια European White τα οποία δεν μολύνθηκαν με ενδοκρινικούς διαταράκτες ή άλλες επιβλαβείς 

ουσίες κυμαίνονται από 5-150 kb (Nicholas R. et al., 2005).  

Από τα αποτελέσματα είναι εμφανής η μείωση στα μήκη των τελομερών στα μέλη που επιμολύνονταν, σε 

σύγκριση με τα μέλη της ομάδας ελέγχου, η οποία δεν εκτέθηκε καθόλου στους EDs. Στον πιο κάτω πίνακα 

παρουσιάζονται οι μέσοι όροι τελομερών κάθε ομάδας καθώς και το ποσοστό επί τις εκατό μείωση στο μήκος 

των τελομερών στις τρις  ομάδες σε σχέση με το μέσο όρο μήκους τελομερών της ομάδας ελέγχου. 

 

ΟΜΑΔΑ 

ΜΕΛΕΤΗΣ 

ΕΝΔΟΚΡΙΝΙΚΟΣ/ΟΙ 

ΔΙΑΤΑΡΑΚΤΗΣ/ΕΣ 

ΜΕΣΟΣ ΟΡΟΣ 

ΜΗΚΟΥΣ 

ΤΕΛΟΜΕΡΩΝ 

ΠΟΣΟΣΤΟ ΜΕΙΩΣΗΣ ΜΗΚΟΥΣ 

ΤΕΛΟΜΕΡΩΝ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ 

ΟΜΑΔΑ ΕΛΕΓΧΟΥ 

Ομάδα 1 Ομάδα ελέγχου 47,55 ± 2,26kb - 

Ομάδα 2 Χαμηλή δόση 

BPA/PBs/TCS/ 

DEHP/glyphosate 

39,44 ± 1,87 kb 17,1% 

Ομάδα 3 Υψηλή δόση BPA/PBs/TCS/ 

DEHP/glyphosate 

38,84± 1,84 kb 18,3% 

Ομάδα 4 Υψηλή δόση εμπορικά 

διαθέσιμης glyphosate 

27,73 ± 1,32 kb 41,8% 

Πίνακας 6: Αναγράφονται οι μέσοι όροι μήκους τελομερών για κάθε ομάδα: ομάδα ελέγχου, ομάδες που έλαβαν  χαμηλή και 

υψηλής δόσης BPA/PBs/TCS/ DEHP/glyphosate και ομάδα που έλαβε υψηλή δόση εμπορικά διαθέσιμης glyphosate. Στη τελευταία 

στήλη φαίνεται το ποσοστό επί τις εκατό μείωσης στα μήκη τελομερών κάθε ομάδας σε σχέση με το μέσο όρο μήκους τελομερών 

στην ομάδα ελέγχου. 

 

Όπως παρατηρείται από τα δεδομένα του πίνακα, και στις τρις ομάδες εμφανίζεται μείωση στα μήκη τελομερών 

σε σχέση με την ομάδα ελέγχου. Το μεγαλύτερο ποσοστό μείωσης εμφανίζεται στα μέλη της ομάδας 4 κάτι που 

υποδηλώνει πως η εμπορικά διαθέσιμη γλυφοσάτη επηρεάζει τα άκρα του DNA του θυρεοειδή αδένα στα 

κουνέλια περισσότερο. Όσο αναφορά τις ομάδες 2 και 3, που έλαβαν μίγμα ενδοκρινικών διαταρακτών  

(BPA/PBs/TCS/ glyphosate) σε χαμηλή και υψηλή δόση αντίστοιχα, παρουσιάζεται μια συστηματική μείωση 

στα μήκη τελομερών, καθώς το ποσοστό μείωσης, ανεξάρτητα της ποσότητας μίγματος, κυμαίνεται σχεδόν 

στην ίδια τιμή. Βέβαια, πρέπει να σημειωθεί πως υπάρχει μία μικρή διαφορά μεταξύ τους και αυτό δείχνει πως 

με τη την αύξηση δόσης του μίγματος ενδοκρινικών διαταρακτών από την ομάδα 2 στην ομάδα 3, η μείωση 

αυξάνεται κατά 1,2%.  
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Συμπερασματικά, είναι εμφανής η μείωση στα μήκη τελομερών του θυρεοειδή αδένα στα κουνέλια τόσο όταν 

έλαβαν μίγμα EDs όσο και με την επίδραση ενός από αυτούς (glyphosate), σε μικρές ή μεγάλες ποσότητες. 

Μεγάλο προβληματισμό δημιουργεί το μεγάλο ποσοστό μείωσης στα μέλη της ομάδας που έλαβαν υψηλή δόση 

εμπορικά διαθέσιμης glyphosate, ακόμη και από τα μέλη ομάδων που έλαβαν υψηλές δόσεις μιγμάτων EDs, 

λόγω της εμφανώς  μεγαλύτερης γονιδιοτοξικής επίδραση της στο DNA του θυρεοειδή αδένα.  Οι έως τώρα 

μελέτες που πραγματοποιήθηκαν με σκοπό την εύρεση της επίδραση των EDs στο μήκος τελομερών, είναι 

περιορισμένες όσο αναφορά το μηχανισμό και το ακριβές μέρος που δρουν στον κάθε οργανισμό. Η παρούσα 

μελέτη, από όσα γνωρίζουμε, είναι η πρώτη που μελετά την επίδραση ενός αλλά και μίγματος ΕDs στο μήκος 

τελομερών χρωμοσωμικού DNA σε συγκεκριμένο ιστό ενός οργανισμού και συγκεκριμένα στο θυρεοειδή 

αδένα. Είναι σημαντικό να προσδιοριστεί ο ακριβής μηχανισμός με τον οποίο οι EDs και κάθε ένας από αυτούς 

δρουν στους διάφορους ιστούς του ενδοκρινικού συστήματος ώστε να προληφθούν και κυρίως να λυθούν 

μελλοντικά προβλήματα που θα προκληθούν λόγω της χρήσης τους στη καθημερινή ζωή του ανθρώπου. Η 

μείωση στα μήκη τελομερών θυρεοειδή αδένα μετά από έκθεση σε EDs σε διαφορετικούς συνδυασμούς, θα 

βοηθήσει την επιστημονική κοινότητα να προχωρήσει την έρευνα, τόσο και σε άλλους ιστούς του ενδοκρινικού 

συστήματος όσο και με άλλους συνδυασμούς EDs ώστε να υπάρχει στο μέλλον η δυνατότητα πρόληψης και 

δημιουργίας νέων πιο καινοτόμων φαρμακευτικών αγωγών για τη θεραπεία ασθενειών προκαλούμενων 

πιθανώς από EDs. 
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