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ΟΟ μύθοςμύθος τωντων ορίωνορίων καικαι πώςπώς
διαμορφώθηκεδιαμορφώθηκε;;



ΞεκινώνταςΞεκινώντας απόαπό τιςτις μημη τοξικέςτοξικές ουσίεςουσίες
πουπου όμωςόμως ήτανήταν άγνωστηάγνωστη ηη επίδρασηεπίδραση
τουςτους στονστον άνθρωποάνθρωπο, , γιατίγιατί απλούστατααπλούστατα

δενδεν είχεείχε μελετηθείμελετηθεί



ADI: Acceptable Daily IntakeADI: Acceptable Daily Intake
ΓιαΓια τηντην διαχείρισηδιαχείριση πρόσθετωνπρόσθετων στηστη διατροφήδιατροφή

●● ΑποδεκτήΑποδεκτή ΗμερήσιαΗμερήσια ΠοσότηταΠοσότητα ΠρόσληψηςΠρόσληψης
-- ΑπόΑπό τοτο 19571957 ΣυμβούλιοΣυμβούλιο ΕυρώπηςΕυρώπης

↓↓
Joint expert committee on Food AdditivesJoint expert committee on Food Additives

FAO (Food Agriculture Organization)FAO (Food Agriculture Organization)
Who (world Health Organization) Who (world Health Organization) 

▪▪ ΕκΕκ πρωϊμίουπρωϊμίου ««ακίνδυνεςακίνδυνες»» ουσίεςουσίες
όχιόχι γιαγια χρήσηχρήση σεσε τοξικέςτοξικές ουσίεςουσίες

▪▪ ΓιαΓια νομοθετικέςνομοθετικές ρυθμίσειςρυθμίσεις



ΓιατίΓιατί χρειάστηκεχρειάστηκε νανα προσδιορισθείπροσδιορισθεί τοτο
όριοόριο σεσε μημη τοξικέςτοξικές ουσίεςουσίες;;

▪▪ ∆ιότι∆ιότι οιοι μελέτεςμελέτες τοξικότηταςτοξικότητας γίνονταιγίνονται σεσε ζώαζώα καικαι όχιόχι
σεσε ανθρώπουςανθρώπους. . ΛαμβάνεταιΛαμβάνεται σοβαράσοβαρά υπόψηυπόψη ότιότι οο
άνθρωποςάνθρωπος είναιείναι πιοπιο πολύπλοκοςπολύπλοκος καικαι ευαίσθητοςευαίσθητος
απόαπό τατα πειραματόζωαπειραματόζωα

▪▪ ΟιΟι πειραματικέςπειραματικές δοκιμασίεςδοκιμασίες γίνονταιγίνονται σεσε περιορισμένοπεριορισμένο
αριθμόαριθμό ζώωνζώων καικαι είναιείναι αδύνατοναδύνατον…………



ΤοΤο όριοόριο τουτου ADIADI ((Acceptable Daily IntakeAcceptable Daily Intake))

ΤοΤο ADIADI είναιείναι οο προσδιορισμόςπροσδιορισμός ενόςενός ορίουορίου πουπου
βασίζεταιβασίζεται σεσε πειραματικάπειραματικά δεδομέναδεδομένα πουπου ανάγονταιανάγονται
στηνστην έκθεσηέκθεση ζώωνζώων καθκαθ’’ όληόλη τητη διάρκειαδιάρκεια τηςτης ζωήςζωής
τουςτους λαμβάνονταςλαμβάνοντας υπόψηυπόψη τοντον παράγονταπαράγοντα
ασφαλείαςασφαλείας..
ΘεωρείταιΘεωρείται ωςως έναςένας βιολογικόςβιολογικός οδηγόςοδηγός πουπου μπορείμπορεί
νανα εφαρμόζεταιεφαρμόζεται μεμε ευελιξίαευελιξία, , παράπαρά σανσαν έναςένας
απόλυτοςαπόλυτος, , αμετάβλητοςαμετάβλητος συντελεστήςσυντελεστής. . 



ΕκτίμησηΕκτίμηση τουτου κινδύνουκινδύνου

NOAEL:No Observed Adverse Effect Level
LOAEL: Lowest Observed Adverse Effect Level
MTC: Maximum Tolerable Concentration 
LDso: Median Lethal Dose

NOAEL: ∆εν παρατηρείται αντιστροφή
του επιπέδου αποτελεσμάτων

LOAEL: Χαμηλότερη αντιστροφή
του επιπέδου αποτελεσμάτων

MTC: Μέγιστα ανεκτή συγκέντρωση
LDso: θανατηφόρα δόση



ΗΗ τοξικότητατοξικότητα μίαςμίας ουσίαςουσίας δενδεν είναιείναι δυνατόνδυνατόν νανα
προσδιοριστείπροσδιοριστεί επακριβώςεπακριβώς στονστον άνθρωποάνθρωπο διότιδιότι::

-- ∆εν∆εν γίνονταιγίνονται πειράματαπειράματα σεσε ανθρώπουςανθρώπους
-- ΠληροφορίεςΠληροφορίες υπάρχουνυπάρχουν απόαπό ατυχήματαατυχήματα μαζικήςμαζικής
έκθεσηςέκθεσης

-- ΟΟ ανθρώπινοςανθρώπινος πληθυσμόςπληθυσμός δενδεν έχειέχει τηντην
ομοιογένειαομοιογένεια τουτου πληθυσμούπληθυσμού τωντων πειραματόζωωνπειραματόζωων

-- ΟΟ άνθρωποςάνθρωπος έχειέχει πολύπολύ μεγαλύτερομεγαλύτερο χρόνοχρόνο ζωήςζωής
απόαπό ότιότι τατα πειραματόζωαπειραματόζωα, , άραάρα εκτίθεταιεκτίθεται
μακροχρόνιαμακροχρόνια σεσε μεγαλύτερεςμεγαλύτερες ποσότητεςποσότητες

-- ΟΟ μεταβολισμόςμεταβολισμός τωντων ανθρώπωνανθρώπων είναιείναι
διαφορετικόςδιαφορετικός απόαπό ότιότι τωντων πειραματόζωωνπειραματόζωων άραάρα
καικαι ηη κατακράτησηκατακράτηση τηςτης ουσίαςουσίας απόαπό τοτο ανθρώπινοανθρώπινο
σώμασώμα είναιείναι διαφορετικήδιαφορετική απόαπό ότιότι τωντων ζώωνζώων



ΟΟ τρόποςτρόπος επίδρασηςεπίδρασης κάθεκάθε ουσίαςουσίας στονστον
άνθρωποάνθρωπο είναιείναι πολύπλοκοςπολύπλοκος καικαι

εξαρτάταιεξαρτάται απόαπό::

ΔοσολογίαΔοσολογία
ΜεταβολισμόςΜεταβολισμός
ΧρόνοςΧρόνος έκθεσηςέκθεσης
ΑπέκκρισηΑπέκκριση
ΧρόνοςΧρόνος υποδιπλασιασμούυποδιπλασιασμού τηςτης ουσίαςουσίας
ΑνοικτάΑνοικτά παράθυραπαράθυρα έκθεσηςέκθεσης
ΔιατροφήΔιατροφή
ΒιοάθροισηΒιοάθροιση
ΒιομεγένθυσηΒιομεγένθυση
ΤοξικότηταΤοξικότητα



ΙδιαίτερηΙδιαίτερη ΕυαισθησίαΕυαισθησία

ΑνοικτάΑνοικτά παράθυραπαράθυρα έκθεσηςέκθεσης

▪▪έμβρυοέμβρυο

▪▪εφηβείαεφηβεία

▪▪εγκυμοσύνηεγκυμοσύνη



ΗΗ ΚλασσικήΚλασσική ΤοξικολογίαΤοξικολογία έχειέχει νανα
αντιμετωπίσειαντιμετωπίσει μιαμια καινούργιακαινούργια πρόκλησηπρόκληση

ΤηνΤην έκθεσηέκθεση σεσε χημικέςχημικές ουσίεςουσίες πουπου δενδεν
υπήρχανυπήρχαν πρινπριν 50 50 χρόνιαχρόνια

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
Challenges to environmental toxicology: Where do we stand and whChallenges to environmental toxicology: Where do we stand and which way do we go?ich way do we go?

ToxicolToxicol. . LettLett. 2004 Jun 15: 151(1)255.66. 2004 Jun 15: 151(1)255.66



ΟιΟι κλασσικέςκλασσικές μέθοδοιμέθοδοι
ανίχνευσηςανίχνευσης καικαι
ποσοτικοποίησηςποσοτικοποίησης δενδεν
έχουνέχουν τηντην δυνατότηταδυνατότητα
προσδιορισμούπροσδιορισμού δράσηςδράσης, , 
επίδρασηςεπίδρασης καικαι
αλληλεπίδρασηςαλληλεπίδρασης τωντων
ανθρωπογενώνανθρωπογενών χημικώνχημικών
ουσιώνουσιών..



ΠώςΠώς δρουνδρουν οιοι ουσίεςουσίες αυτέςαυτές



ΜιαΜια εξωγενήςεξωγενής ουσίαουσία πουπου παρεμβαίνειπαρεμβαίνει στηνστην::

ΠαραγωγήΠαραγωγή
ΈκλυσηΈκλυση
ΜεταφοράΜεταφορά
ΜεταβολισμόΜεταβολισμό
ΣύζευξηΣύζευξη ήή ΠαρεμπόδισηΠαρεμπόδιση ΣύζευξηςΣύζευξης

ΟρμονώνΟρμονών τουτου σώματοςσώματος υπεύθυνωνυπεύθυνων γιαγια τηντην διατήρησηδιατήρηση τηςτης
ομοιόστασηςομοιόστασης καικαι τηςτης αναπτυξιακήςαναπτυξιακής τουτου διαδικασίαςδιαδικασίας

ΟΡΜΟΝΙΚΟΣΟΡΜΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΤΑΡΑΚΤΗΣΔΙΑΤΑΡΑΚΤΗΣ



ΤελικάΤελικά σημείασημεία δράσηςδράσης ((end points)end points)
ΧημικώνΧημικών ρύπωνρύπων περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος

ΚαρκίνοςΚαρκίνος
ΑναπαραγωγήΑναπαραγωγή
ΝευρολογικάΝευρολογικά
προβλήματαπροβλήματα
ΑνοσοβιολογικάΑνοσοβιολογικά
προβλήματαπροβλήματα



ΗΗ ΕπιστημονικήΕπιστημονική ΑμφιβολίαΑμφιβολία::

ΜικρέςΜικρές ποσότητεςποσότητες χημικώνχημικών στοστο περιβάλλονπεριβάλλον, , 
παρεμβαίνουνπαρεμβαίνουν σημαντικάσημαντικά στοστο ενδοκρινικόενδοκρινικό
σύστημασύστημα τουτου ανθρώπουανθρώπου καικαι τωντων ζώωνζώων..
ΗΗ ελάχιστηελάχιστη ποσότηταποσότητα ενδομήτριαςενδομήτριας έκθεσηςέκθεσης
τουτου εμβρύουεμβρύου σεσε χημικέςχημικές ουσίεςουσίες, , είναιείναι δυνατόνδυνατόν
νανα προκαλείπροκαλεί επιπτώσειςεπιπτώσεις πουπου νανα
αναγνωρίζονταιαναγνωρίζονται αργότερααργότερα στηνστην ενήλικηενήλικη ζωήζωή
τουτου;;



ΠοιοςΠοιος είναιείναι οο ρόλοςρόλος τηςτης σύγχρονηςσύγχρονης
τοξικολογίαςτοξικολογίας στονστον προσδιορισμόπροσδιορισμό

τουςτους;;



ΜπορείΜπορεί νανα απαντήσειαπαντήσει ηη κλασσικήκλασσική
προσέγγισηπροσέγγιση τηςτης τοξικολογίαςτοξικολογίας καικαι νανα

δώσειδώσει ασφαλήασφαλή όριαόρια έκθεσηςέκθεσης;;



ΗΗ κλασσικήκλασσική τοξικολογίατοξικολογία έρχεταιέρχεται
αντιμέτωπηαντιμέτωπη μεμε τηντην ανάγκηανάγκη νανα ανιχνεύσειανιχνεύσει
καινούργιουςκαινούργιους τρόπουςτρόπους δράσηςδράσης ουσιώνουσιών

ΟρμονικούςΟρμονικούς ΥποδοχείςΥποδοχείς ((ΣυνέργειαΣυνέργεια καικαι
ανταγωνιστικότηταανταγωνιστικότητα))
Ah. Ah. ΥποδοχέαΥποδοχέα ((Aryl Hydrocarbon receptor)Aryl Hydrocarbon receptor)
ΑλλαγέςΑλλαγές σταστα μεταβολικάμεταβολικά μονοπάτιαμονοπάτια
ΠαρέμβασηΠαρέμβαση στιςστις μεσοκυττάριεςμεσοκυττάριες επικοινωνίεςεπικοινωνίες



ΗΗ ΣχέσηΣχέση δόσηςδόσης--αποτελέσματοςαποτελέσματος έχειέχει κλονισθείκλονισθεί
καικαι δενδεν υπάρχειυπάρχει αμφιβολίααμφιβολία γιγι’’ αυτόαυτό



ΗΗ νέανέα οπτικήοπτική γωνίαγωνία απαιτείαπαιτεί

ΝέαΝέα προσέγγισηπροσέγγιση στηνστην συλλογήσυλλογή καικαι διαχείρισηδιαχείριση
διαγνωστικούδιαγνωστικού υλικούυλικού
ΑνάπτυξηΑνάπτυξη ευαίσθητωνευαίσθητων μεθόδωνμεθόδων μεμε στόχοστόχο τηντην ανίχνευσηανίχνευση
μεταβολώνμεταβολών στοστο γενετικόγενετικό υλικόυλικό ((toxicogenomicstoxicogenomics))
ΑνάπτυξηΑνάπτυξη νέωννέων ειδικώνειδικών τεχνικώντεχνικών προσδιορισμούπροσδιορισμού ουσιώνουσιών
((Liquid Chromatography Liquid Chromatography –– mass spectrometrymass spectrometry))
ΣυνεχιζόμενηΣυνεχιζόμενη εκπαίδευσηεκπαίδευση
ΕνημέρωσηΕνημέρωση καικαι ευαισθητοποίησηευαισθητοποίηση συναφώνσυναφών ειδικοτήτωνειδικοτήτων
ΣτενήΣτενή συνεργασίασυνεργασία μεμε ΕπιδημιολογίαΕπιδημιολογία καικαι
ΒιοπληροφορικήΒιοπληροφορική



ΤοΤο μάθημαμάθημα πουπου δενδεν πήραμεπήραμε
ΠαράδειγμαΠαράδειγμα ΒιομεγένθυσηςΒιομεγένθυσης καικαι

ΒιοάθροισηςΒιοάθροισης: : ΤοΤο DDTDDT

●● ∆ιατροφική∆ιατροφική αλυσίδααλυσίδα
●● ΧαμηλήΧαμηλή ωςως καθόλουκαθόλου απέκκρισηαπέκκριση
●λιπόφιλη●λιπόφιλη ουσίαουσία, , συνδεόμενησυνδεόμενη στοστο
ανθρώπινοανθρώπινο λίποςλίπος

ΌτανΌταν ηη χρήσηχρήση τουτου ήτανήταν στοστο ζενίθζενίθ ηη γνώσηγνώση
γιαγια τηντην δράσηδράση τουτου ήτανήταν ανύπαρκτηανύπαρκτη



OO προσδιορισμόςπροσδιορισμός ««ασφαλώνασφαλών
ορίωνορίων»» δενδεν λαμβάνειλαμβάνει υπόψηυπόψη::

-- ΤοΤο βαθμόβαθμό έκθεσηςέκθεσης
-- ΤηνΤην παρουσίαπαρουσία περισσοτέρωνπερισσοτέρων τηςτης μιαςμιας
γνωστώνγνωστών τοξικώντοξικών ουσιώνουσιών

-- ΤηνΤην παρουσίαπαρουσία μημη γνωστώνγνωστών τοξικώντοξικών
ουσιώνουσιών

-- ΤηνΤην συνέργειασυνέργεια μημη τοξικώντοξικών επιπέδωνεπιπέδων
((μείγματαμείγματα))



ΔενΔεν συνυπολογίζονταισυνυπολογίζονται::

▪▪ ToxicityToxicity::ΤοξικότηταΤοξικότητα
▪▪ Route of exposureRoute of exposure:: οδόςοδός έκθεσηςέκθεσης
▪▪ DoseDose: : ∆οσολογία∆οσολογία
▪▪ DurationDuration: : ∆ιάρκεια∆ιάρκεια
▪▪ Reaction and interactionReaction and interaction: : αντιδράσειςαντιδράσεις καικαι
συνέργειασυνέργεια

▪▪ SensitivitySensitivity: : ΒαθμόςΒαθμός ευαισθησίαςευαισθησίας: : ΠωςΠως
δηλαδήδηλαδή αντιδράαντιδρά οο κάθεκάθε άνθρωποςάνθρωπος
χωριστάχωριστά..



OOιι σημαντικότεροισημαντικότεροι παράγοντεςπαράγοντες τοξικότηταςτοξικότητας
↓↓

ΗΗ χημικήχημική δομήδομή τηςτης ουσίαςουσίας
↓↓

ΗΗ σταθερότητασταθερότητα τηςτης χημικήςχημικής δομήςδομής
↓↓

ΚαθορίζουνΚαθορίζουν τοντον τόποτόπο, , τρόποτρόπο καικαι χρόνοχρόνο δράσηςδράσης



ΚαιΚαι αναν αναλύσουμεαναλύσουμε τηντην τοξικότητατοξικότητα::

ΠΟΣΟΤΗΤΑ

ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ

ΔΙΑΡΚΕΙΑ

ΣΥΝΈΡΓΕΙΑ

ΤΟΞΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ

ΚΥΤΤΑΡΟ



ΗΗ ΧημικήΧημική ρύπανσηρύπανση τουτου ΚηφισούΚηφισού

ΓνωστήΓνωστή καικαι μελετημένημελετημένη κάθεκάθε ουσίαουσία ξεχωριστάξεχωριστά

ΆγνωστηΆγνωστη ηη συνέργειασυνέργεια τωντων ουσιώνουσιών
ΆγνωστεςΆγνωστες οιοι επιπτώσειςεπιπτώσεις στονστον πληθυσμόπληθυσμό πουπου βρίσκεταιβρίσκεται
γύρωγύρω απόαπό τοντον ΚηφισόΚηφισό
ΆγνωστεςΆγνωστες οιοι επιπτώσειςεπιπτώσεις στονστον υδροφόρουδροφόρο ορίζονταορίζοντα
ΆγνωστεςΆγνωστες οιοι βιολογικέςβιολογικές επιπτώσειςεπιπτώσεις στιςστις εκβολέςεκβολές τουτου στηνστην
θάλασσαθάλασσα..
ΜόλυβδοςΜόλυβδος, , ΑρσενικόΑρσενικό, , ΥδράργυροςΥδράργυρος, , ΚάδμιοΚάδμιο, , ΧρώμιοΧρώμιο, , 
ΔιοξίνεςΔιοξίνες, , εντομοκτόναεντομοκτόνα, , PCBPCB’’s, s, POPPOP’’ss ……



ΗΗ κατάστασηκατάσταση

▪▪ ΧημικήΧημική σούπασούπα: : άγνωστεςάγνωστες οιοι επιδράσειςεπιδράσεις
▪▪ ΣυνέργειαΣυνέργεια: : μεμε πολλαπλασιασμόπολλαπλασιασμό τηςτης
δραστικότηταςδραστικότητας τωντων ουσιώνουσιών

▪▪ ΑνοιχτάΑνοιχτά παράθυραπαράθυρα έκθεσηςέκθεσης: : έκθεσηέκθεση σεσε χημικέςχημικές
ουσίεςουσίες μεμε απρόβλεπτααπρόβλεπτα αποτελέσματααποτελέσματα

▪▪ ΑδυναμίαΑδυναμία προσδιορισμούπροσδιορισμού αιτίουαιτίου--αποτελέσματοςαποτελέσματος
οδηγείοδηγεί στηνστην απραξίααπραξία



ΟδοίΟδοί έκθεσηςέκθεσης:: ΑναπνευστικόΑναπνευστικό
ΠεπτικόΠεπτικό
ΔέρμαΔέρμα

ΤιΤι μέτραμέτρα μπορούνμπορούν νανα βοηθήσουνβοηθήσουν::

▪▪ ΓνώσηΓνώση →→ ΕπίγνωσηΕπίγνωση →→ ΕυαισθητοποίησηΕυαισθητοποίηση
▪▪ ΕλάττωσηΕλάττωση χημικούχημικού φορτίουφορτίου έκθεσηςέκθεσης
▪▪ ΠροσωπικάΠροσωπικά μέτραμέτρα προφύλαξηςπροφύλαξης



ΣυμβατικήΣυμβατική προσέγγισηπροσέγγιση τηςτης πραγματικότηταςπραγματικότητας

ΟΟ μύθοςμύθος τωντων ορίωνορίων

εξυπηρετείεξυπηρετεί;;



ΝαιΝαι, , εξυπηρετείεξυπηρετεί: : 

ΒραχυπρόθεσμαΒραχυπρόθεσμα
ΧωρίςΧωρίς επιστημονικήεπιστημονική τεκμηρίωσητεκμηρίωση
ΑπενοχοποιείΑπενοχοποιεί περιστατικάπεριστατικά
ΑποτρέπειΑποτρέπει τηντην προσφυγήπροσφυγή στηνστην δικαιοσύνηδικαιοσύνη

▪▪ ∆εν∆εν στηρίζεταιστηρίζεται σεσε απόλυτηαπόλυτη επιστημονικήεπιστημονική γνώσηγνώση
αλλάαλλά σεσε κομμάτιακομμάτια γνώσηςγνώσης όπωςόπως: : πειραματικέςπειραματικές
προσεγγίσειςπροσεγγίσεις

▪▪ ∆εν∆εν περιλαμβάνειπεριλαμβάνει ευρύτερηευρύτερη επιστημονικήεπιστημονική γνώσηγνώση



ΠωςΠως διαλύονταιδιαλύονται οιοι τοξικέςτοξικές ουσίεςουσίες
μέσαμέσα στοστο σώμασώμα μαςμας;;



ΠοιοιΠοιοι ρύποιρύποι μαςμας απασχολούναπασχολούν καικαι
προσπαθούμεπροσπαθούμε νανα αντιμετωπίσουμεαντιμετωπίσουμε;;
ΕλάχιστοιΕλάχιστοι απόαπό όσουςόσους πραγματικάπραγματικά υπάρχουνυπάρχουν
ΑτμοσφαιρικοίΑτμοσφαιρικοί:: ((υπάρχουνυπάρχουν γύρωγύρω στουςστους 300) 300) 
ασχολούμαστεασχολούμαστε μεμε: : CO, COCO, CO22, SO, SO22, NO, NOXX, , ΌζονΌζον, , 
ΒενζόλιοΒενζόλιο, , ΑιωρούμεναΑιωρούμενα σωματίδιασωματίδια, , ΒαρέαΒαρέα ΜέταλλαΜέταλλα
((κάδμιοκάδμιο, , χρώμιοχρώμιο, , νικέλιονικέλιο, , υδράργυροςυδράργυρος, , μόλυβδοςμόλυβδος, , 
αρσενικόαρσενικό))
ΧημικοίΧημικοί:: ((υπάρχουνυπάρχουν πάνωπάνω απόαπό 220.000 220.000 χημικέςχημικές
ουσίεςουσίες φτιαγμένεςφτιαγμένες απόαπό τοντον άνθρωποάνθρωπο) ) ασχολούμαστεασχολούμαστε
μεμε: : χλώριοχλώριο, , PCBsPCBs, , ΔιοξίνεςΔιοξίνες
ΑκτινοβολίαΑκτινοβολία:: ΡαδόνιοΡαδόνιο, , ΗλεκτρομαγνητικήΗλεκτρομαγνητική
ΑκτινοβολίαΑκτινοβολία ΙονίζουσαΙονίζουσα/ / ΜηΜη ΙονίζουσαΙονίζουσα
ασχολούμαστεασχολούμαστε μεμε ΗλεκτρομαγνητικήΗλεκτρομαγνητική ((ΚινητάΚινητά
τηλέφωνατηλέφωνα))



Non threshold effectNon threshold effect
↓↓

CancerCancer

∆εν∆εν υπάρχειυπάρχει σαφέςσαφές όριοόριο επίδρασηςεπίδρασης στηνστην
καρκινογένεσηκαρκινογένεση



ΠληροφορίαΠληροφορία

ΓνώσηΓνώση

ΕπίγνωσηΕπίγνωση

ΕυαισθητοποίησηΕυαισθητοποίηση

ΛήψηΛήψη ΑποφάσεωνΑποφάσεων

www.arehna.di.uoa.gr



ΤοΤο πρόβλημαπρόβλημα παραμένειπαραμένει

ΤιΤι γνωρίζουμεγνωρίζουμε γιαγια τηντην
επίδρασηεπίδραση τουτου
περιβάλλοντοςπεριβάλλοντος στηνστην
υγείαυγεία;;

ΠώςΠώς διαχειριζόμαστεδιαχειριζόμαστε τιςτις
επιπτώσειςεπιπτώσεις τηςτης έκθεσηςέκθεσης
σεσε πολλαπλάπολλαπλά τοξικάτοξικά αίτιααίτια;;



τατα ανθρώπιναανθρώπινα συστήματασυστήματα δενδεν πρέπειπρέπει νανα
αντιμετωπίζονταιαντιμετωπίζονται σανσαν μεμονωμένεςμεμονωμένες
ενότητεςενότητες αυστηράαυστηρά διαχωριζόμενεςδιαχωριζόμενες

ΤοΤο ανθρώπινοανθρώπινο σώμασώμα είναιείναι έναένα ενιαίοενιαίο
σύστημασύστημα αναπόσπαστααναπόσπαστα συνδεδεμένοσυνδεδεμένο μεμε
τοντον ατμοσφαιρικόατμοσφαιρικό αέρααέρα, , τητη γηγη καικαι τοτο

νερόνερό



ΥΓΕΙΑ

ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΒΙΩΣΙΜΗ

ΑΝΑΠΤΥΞΗ

ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ

Η επιστημονική αβεβαιότητα δεν πρέπει να είναι
φραγμός για την εφαρμογή της αρχής της προφύλαξης



Κλιματικές
Αλλαγές

Ατμοσφαιρικοί
Ρύποι

Τρόπος
Ζωής

Χημικοί
Ρύποι

ΥΓΕΙΑ

Ακτινοβολία



ΠιστεύουμεΠιστεύουμε ότιότι άλλοάλλο είναιείναι τοτο
περιβάλλονπεριβάλλον καικαι άλλοάλλο είμαστεείμαστε εμείςεμείς;;

ΑλήθειαΑλήθεια
ήή

ΨέματαΨέματα



««ΠεριβάλλονΠεριβάλλον καικαι ΥγείαΥγεία: : ΔιαχείρισηΔιαχείριση ΠεριβαλλοντικώνΠεριβαλλοντικών
θεμάτωνθεμάτων μεμε επιπτώσειςεπιπτώσεις στηνστην υγείαυγεία»»

ΕναρμόνισηΕναρμόνιση τουτου ΜΠΣΜΠΣ μεμε τιςτις ανάγκεςανάγκες πουπου προκύπτουνπροκύπτουν
απόαπό τιςτις οδηγίεςοδηγίες τηςτης ΕυρωπαϊκήςΕυρωπαϊκής ΈνωσηςΈνωσης

ΚοινήΚοινή ΣτρατηγικήΣτρατηγική ΠεριβάλλονΠεριβάλλον καικαι ΥγείαΥγεία 20032003
EU Common Strategy on Environment and HealthEU Common Strategy on Environment and Health

ΣχέδιοΣχέδιο δράσηςδράσης γιαγια τηντην αντιμετώπισηαντιμετώπιση τηςτης επίδρασηςεπίδρασης τουτου
ΠεριβάλλοντοςΠεριβάλλοντος στηνστην ΥγείαΥγεία ((Environment and Health Environment and Health 
Action Plan 2004Action Plan 2004--2010)2010)
httphttp://://europa.eueuropa.eu//press_roompress_room//index_en.htmindex_en.htm



ΣτόχοςΣτόχος τηςτης μεταπτυχιακήςμεταπτυχιακής εκπαίδευσηςεκπαίδευσης είναιείναι οο
εμπλουτισμόςεμπλουτισμός τηςτης γνώσηςγνώσης καικαι ηη ανάπτυξηανάπτυξη δεξιοτήτωνδεξιοτήτων
καικαι ικανοτήτωνικανοτήτων γιαγια τηντην διαχείρισηδιαχείριση ΠεριβαλλοντικώνΠεριβαλλοντικών
θεμάτωνθεμάτων μεμε επιπτώσειςεπιπτώσεις στηνστην υγείαυγεία

ΠεριβάλλονΠεριβάλλον καικαι ΥγείαΥγεία. . ΔιαχείρισηΔιαχείριση περιβαλλοντικώνπεριβαλλοντικών
θεμάτωνθεμάτων μεμε επιπτώσειςεπιπτώσεις στηνστην ΥγείαΥγεία..
Environment and Health Capacity building for decision Environment and Health Capacity building for decision 
makingmaking
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2005.2005. SPRINGER SPRINGER ISBN: 1ISBN: 1--40204020--43044304--XX

Environmental Impact on Reproductive HealthEnvironmental Impact on Reproductive Health
Environmental Science and Technology Library,Environmental Science and Technology Library,
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SPRINGER 2006SPRINGER 2006
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