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ΚΑΙ ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ
1.1. Εισαγωγή στις Έννοιες Τοξικολογίας, Περιβαλλοντικής
Τοξικολογίας και Οικοτοξικολογίας
Η περιβαλλοντική ρύπανση και η έκθεση σε τοξικές και επικίνδυνες
χημικές ουσίες, φυσικούς παράγοντες (π.χ. ακτινοβολία) και παθογόνους
οργανισμούς είναι γνωστό ότι μπορούν να προκαλέσουν φθορές, νοσηρότητα
και θνησιμότητα στα βιολογικά συστήματα. Οι επιστημονικοί τομείς που
αναπτύχθηκαν τις τελευταίες δεκαετίες για την έρευνα των ποικίλων τοξικών
επιδράσεων, κυρίως χημικών ουσιών, καλύπτονται κάτω από τον όρο της
επιστήμης της

Τοξικολογίας, με ιδιαίτερη έμφαση στα τοξικολογικά

προβλήματα του ανθρώπου. Η Τοξικολογία είναι επιστημονικός τομέας από
αρχαιοτάτων χρόνων και ενδιαφέρονταν αποκλειστικά για τις δηλητηριάσεις
και τα τοξικά περιστατικά που δέχονταν ο άνθρωπο στην καθημερινή του ζωή
και ενασχόληση με τη γεωργική ή βιοτεχνική παραγωγή. Πρωτοπόροι στον
τομέα της Τοξικολογίας υπήρξαν διάφοροι φιλόσοφοι-επιστήμονες, όπως ο
Ιπποκράτης από τον 4ο αιώνα π.Χ. που διατύπωσε τις πρώτες σκέψεις για τις
τοξικές

ιδιότητες

μετάλλων

και

ουσιών

κατά

τη

επαγγελματική

δραστηριότητα των αρχαίων (π.χ. μεταλλεία μόλυβδου). Αργότερα, ο
Γαληνός (131-201 μ.Χ.) περιγράφει τις δηλητηριάσεις από μονοξείδιο του
άνθρακα (CO), ενώ τον 6ο αιώνα ο Agricola (De re metallica) και ο
Παράκελσος παρουσίασαν μονογραφίες για τις ασθένειες των μεταλλωρύχων
χρυσού και αργύρου. Στον Παράκελσο (1493-1541) οφείλεται και η βασική
αρχή της τοξικολογίας «όλες οι ουσίες είναι δηλητήρια και η δόση
διαφοροποιεί την τοξική δράση».1,2
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Οι εφαρμογές των βασικών αρχών της Τοξικολογίας και των
πειραματικών μεθοδολογιών που μελετούσαν τις επιβλαβείς επιδράσεις των
χημικών

ρύπων,

δημιούργησαν

αλλά

τις

με

επιστήμες

έμφαση
της

την

περιβαλλοντική

Περιβαλλοντικής

ρύπανση

Τοξικολογίας

και

Οικοτοξικολογίας. Η περιβαλλοντική τοξικολογία μελετά την έκθεση, τις
τοξικοκινητικές και τοξικοδυναμικές μεταβολές, και τις αρνητικές επιπτώσεις
των συνθετικών και επικίνδυνων χημικών παραγόντων σε ζωντανούς
οργανισμούς στα περιβαλλοντικά διαμερίσματα. Ενώ η Οικοτοξικολογία, που
είναι νεότερη επιστήμη, λαμβάνει υπόψη της τις οικολογικές διαστάσεις και
την

πολυπλοκότητα

των

αλληλοεπιδράσεων

μεταξύ

των

βιολογικών

οργανισμών και των οργανισμών με το φυσικό περιβάλλον μέσα στο οποίο
αναπτύσσονται.1
Οι κυριότερες έρευνες Περιβαλλοντικής Τοξικολογίας αφορούν
οργανισμούς που μπορούν να βρεθούν στη φύση σε αφθονία, να είναι εύκολη
η ανάπτυξη και η διατροφή τους στο εργαστήριο και τα βιολογικά τους
χαρακτηριστικά να υποβοηθούν τις τοξικολογικές αναλύσεις, χωρίς να
επεκτείνονται στο οικολογικό υπόβαθρο. Παραδείγματα τέτοιων ερευνών
αφθονούν στην επιστημονική βιβλιογραφία και τα αποτελέσματα των
τοξικολογικών

αναλύσεων

χρησιμοποιούνται

για

νομοθετικών διατάξεων προστασίας του περιβάλλοντος,

την

καθιέρωση

περιβαλλοντικά

πρότυπα για ανεκτά όρια ρύπων στον αέρα, τα νερά και το έδαφος.3,4
Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν γίνει σημαντικές ανακαλύψεις για τη
δράση τοξικών ρύπων στο περιβάλλον και ιδιαίτερα σε συγκεκριμένους
οργανισμούς. Αλλά η επιστημονική επιβεβαίωση του χημικού παράγοντα που
προκαλεί την περιβαλλοντική ρύπανση και των μηχανισμών μέσω των
οποίων συσσωρεύεται ή δρα στους βιολογικούς οργανισμούς αποδείχθηκε
αρκετά επίπονη και χρονοβόρα. Η Περιβαλλοντική Τοξικολογία ήταν ο
επιστημονικός κλάδος που χειρίσθηκε τα θέματα αυτά και τεκμηρίωσε τους
τοξικούς χημικούς ρύπους που προκαλούσαν την ρύπανση και τις δυσμενείς
επιπτώσεις στους ζωντανούς οργανισμούς. Η Οικολογική Τοξικολογία
(Οικοτοξικολογία) προχώρησε ένα βήμα παραπάνω και διεύρυνε περαιτέρω
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τις έρευνες αυτές στο σύνολο του οικολογικού κύκλου που περιβάλλει τους
ζωντανούς οργανισμούς, την αλληλεπίδραση μεταξύ των οργανισμών και σε
συνδυασμό με τις παραμέτρους του φυσικού περιβάλλοντος.5,6
Η Περιβαλλοντική Τοξικολογία και η Οικοτοξικολογία καλύπτουν
βασικούς και εξειδικευμένους επιστημονικούς τομείς όπως: αναλυτική χημεία,
οργανική χημείας, βιοχημεία, εξελικτική βιολογία, φυσιολογία των ζωντανών
οργανισμών, ζωολογία, φυτολογία, πληθυσμιακή βιολογία, οικολογία,
ωκεανογραφία, μικροβιολογία, εδαφολογία, λιμνολογία και άλλους κλάδους.
Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν προστεθεί στις οικοτοξικολογικές έρευνες νέες
επιστημονικές έννοιες, νέες αναλυτικές τεχνικές, προχωρημένες στατιστικές
αναλύσεις δεδομένων, μεθολογικές προσεγγίσεις για την εκτίμηση κινδύνου
από χημικές ουσίες και πολυάριθμες μέθοδοι διαχείρισης της περιβαλλοντικής
ρύπανσης. Οι γνώσεις των επιστημόνων έχουν διευρυνθεί τις τελευταίες
δεκαετίες, ενώ σημαντικά περιβαλλοντικά και οικοτοξικολογικά προβλήματα
έχουν επιλυθεί και τεκμηριωθεί σε επιστημονικό επίπεδο.6

1.2. Σύντομη Ιστορική Αναδρομή σε Σημαντικά Προβλήματα
Περιβαλλοντικής Τοξικολογίας
Από την εποχή που ο πρωτόγονος άνθρωπος άρχισε να χρησιμοποιεί
γεωργικά εργαλεία για την καλλιέργεια της γης, τη συστηματική ανατροφή
ζώων για τις ανάγκες της διατροφής του, να παρεμβαίνει στην ροή ποταμών
για αρδευτικούς λόγους και να κόβει δένδρα για την κατασκευή πρόχειρων
καλυβών, ξεκινάει η εποχή της ανθρωπογενούς επέμβασης στη φύση. Αλλά οι
αλλαγές αυτές ήταν περιορισμένης κλίμακας, προκαλώντας εξαιρετικά μικρές
και τοπικές διαταραχές της φυσικής ισορροπίας.
Ο πληθυσμός της Γης ήταν πολύ μικρός, υπολογίζεται ότι ήταν, περίπου, 5
εκατομμύρια πριν από 10.000 χρόνια, αλλά με τη δημιουργία των πρώτων
νεολιθικών αγροτικών κοινοτήτων, πριν 8-10.000 χρόνια η διατροφή
βελτιώθηκε, η θνησιμότητα μειώθηκε και ο πληθυσμός αυξήθηκε με
αλματώδεις ρυθμούς. Με αργούς ρυθμούς ο πληθυσμός επεκτείνονταν και
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απλώνοντας σε διάφορες περιοχές με ήπιο κλίμα. Έτσι, πριν 2.000 χρόνια ο
πληθυσμός έφτασε τα 250-300 εκατομμύρια. Η κατοικήσιμη έκταση του
πλανήτη μας ήταν αρκετά μεγάλη για να διατηρήσει τις ποικίλες
ανθρωπογενείς δραστηριότητες. Ήδη, από την εποχή των Ρωμαίων έχει
καταγραφεί ρύπανση ποταμών και λιμνών, μεγάλες πόλεις με υψηλή
ατμοσφαιρική ρύπανση και καταστροφές δασών από κοπή δένδρων και
υπερβόσκηση κοπαδιών. Μεγάλες καταστροφές από πλημμύρες και ξηρασίες
επικράτησαν στην αρχαία Κίνα και Ινδία λόγω της υπερεκμετάλλευσης
φυσικών πλουτοπαραγωγικών πηγών. Ο διπλασιασμός του πληθυσμού ήταν
ακόμη αργός με τα σημερινά δεδομένα και κράτησε 1600 χρόνια. Το 1650 μ.Χ.
ο πληθυσμός του πλανήτη μας υπολογίζονταν σε 500 εκατομμύρια.6

Εικόνα 1.1. Οι κοινωνικές και οικονομικές συνθήκες των τελευταίων δεκαετιών είχαν
ως αποτέλεσμα την αστικοποίηση και την υπέρμετρη συγκέντρωση πληθυσμού σε
μεγάλες πόλεις.
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Με τη βιομηχανική επανάσταση στη Δ. Ευρώπη και τη Β. Αμερική να
επεκτείνεται με αλματώδη πρόοδο, ο πληθυσμός διπλασιάσθηκε σε ένα
δισεκατομμύριο γύρω στα 1850 (διπλασιασμός μέσα σε 250 χρόνια). Από την
εποχή εκείνη επέρχονται ταχύτατα αλλαγές στην ποιότητα του πόσιμου
νερού, επεκτείνονται οι εγκαταστάσεις αποχέτευσης και υγιεινής στις μεγάλες
πόλεις, μεταβάλλονται οι συνθήκες κατοικίας, βελτιώνεται η συντήρηση
τροφίμων,

καταπολεμούνται

με

χημικά

εντομοκτόνα

παράσιτα

που

προκαλούσαν λοιμώδη νοσήματα, και με αλματώδη ιατρικά επιτεύγματα
μειώνεται η παιδική και βρεφική θνησιμότητα.
Τον 19ο αιώνα οι παραπάνω βελτιώσεις της ποιότητας ζωής επέφεραν
μείωση της θνησιμότητας σε ποσοστό μικρότερο του 30 ανά 1.000, με ανάλογη
αλματώδη αύξηση του πληθυσμού. Σε λιγότερο από εκατό χρόνια, το 1930, ο
πληθυσμός διπλασιάσθηκε σε 2 δισεκατομμύρια. Μετά το τέλος του Δεύτερου
Παγκόσμιου Πολέμου, με την ανακάλυψη των αντιβιοτικών και τις
πολυάριθμες βελτιώσεις στις συνθήκες κατοικίας, υγιεινής και τροφίμων, ο
πληθυσμός διπλασιάζεται ξανά σε λιγότερο από 50 χρόνια (1980, περίπου
4.457 δισεκατομμύρια) και το 2.000 ο πληθυσμός του πλανήτη μας ξεπέρασε
τα 6 δισεκατομμύρια (6.157, 2001).
Επίσης, ένα άλλο σημαντικό γεγονός στη διάρκεια του 20ου αιώνα ήταν
η αστικοποίηση, με δραματική αύξηση των αστικών κέντρων που
δημιούργησαν σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα. Το 1900 ο αστικός
πληθυσμός ήταν περίπου το 14% του συνόλου, ενώ μετά το 2.000 ο αστικός
είναι περίπου το 50% του συνόλου.7 Η κατανάλωση ενέργειας από 1.000
εκατομ. μετρικούς τόνους (ισοδύναμο σε κάρβουνο) έφθασε τους 25.000
εκατομ. Μ.τ. το 2.000. Τις τελευταίες δεκαετίες η κατανάλωση ενέργειας
αυξάνονταν κατά 17% για κάθε δεκαετία. Η παραγωγή ενέργειας κατά 80%
γίνεται από ορυκτά καύσιμα (πετρέλαιο 38%, στερεά καύσιμα 26%, φυσικό
αέριο

20%),

πυρηνική

ενέργεια

6,5%,

ενώ

οι

ανανεώσιμες

πηγές

αντιπροσωπεύουν ακόμη και σήμερα μόνο το 10%.8
Τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχει σημαντική αύξηση στην παραγωγή
και κατανάλωση φυσικών πλουτοπαραγωγικών πηγών (ορυκτά καύσιμα και
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φυσικό αέριο, μεταλλεύματα, μέταλλα, ξυλεία, αγροτικά προϊόντα μέσω των
μονοκαλλιεργειών και της μηχανοποίησης της γεωργίας, υπεραλιεία ωκεανών
και ιχθυοκαλλιέργειες). Επίσης, η βιομηχανική παραγωγή έχει επεκταθεί σε
όλες τις ηπείρους. Χώρες όπως η Κίνα, η Ινδία, η Βραζιλία, η Ν. Κορέα, το
Μεξικό κ.α. έχουν αναπτύξει σημαντικούς βιομηχανικούς κλάδους και
συναγωνίζονται τις αναπτυγμένες βιομηχανικές χώρες της Β. Αμερικής, της
Ευρώπης και την Ιαπωνία.

Εικόνα 1.2. Η δραματική αύξηση του πληθυσμού αποτελεί μία από τις βασικές αιτίες
ανθρωπογενούς πίεσης στις πλουτοπαραγωγικές πηγές και καταστροφής του
περιβάλλοντος.
-6-

Το αποτέλεσμα όλων αυτών των αυξημένων δραστηριοτήτων είναι η
μεγέθυνση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, η εκτεταμένη ρύπανση υδατίνων
πόρων, η έλλειψη πόσιμου καθαρού νερού, η διάβρωση των εδαφών, η μείωση
της βιοποικιλότητας και η υποβάθμιση ευαίσθητων οικοσυστημάτων.9-11
Από το 1960 άρχισε η αφύπνιση των κατοίκων αναπτυγμένων χωρών
για την κατάσταση του περιβάλλοντος και τα τελευταία 40 χρόνια έχουν
ληφθεί σημαντικά μέτρα σε διεθνές και εθνικό επίπεδο για τον περιορισμό της
ρύπανσης, την προστασίας των πλουτοπαραγωγικών πηγών και της
ανάπτυξης ήπιων μεθόδων αγροτικής καλλιέργειας και ανανεώσιμων πηγών
ενέργειας. Παρόλα αυτά, η περιβαλλοντική ρύπανση συνεχίζεται με
ανησυχητικό ρυθμό και οι πρώτες σοβαρές επιπτώσεις έχουν επισημανθεί. Η
σημαντική αύξηση των εκπομπών αέριων ρύπων (CO2, CO, SO2, NOx, O3) και
αιωρουμένων σωματιδίων που καταγράφεται σε πολλές χώρες είναι ένα
ανησυχητικό φαινόμενο. Ο στόλος των αυτοκινήτων στον πλανήτη έχει
ξεπεράσει τα 550 εκατομμύρια (2000), ενώ κάθε χρόνο πωλούνται, περίπου, 40
εκατομμύρια νέα αυτοκίνητα και γύρω στα 20-30 εκατομ. αποσύρονται
προκαλώντας σημαντικό πρόβλημα τοξικών αποβλήτων. Αστικά απόβλητα
και οικιακά απορρίμματα (420.000.000 τόνοι το 1989) συσσωρεύονται σε
διάφορες περιοχές του πλανήτη, αλλά με τη σωστή υγειονομική ταφή,
ανακύκλωση και καύση μεγάλο μέρος τους εξουδετερώνεται.
Οι χώρες του ΟΟΣΑ (Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και
Ανάπτυξης,

Παρίσι,

που

αντιπροσωπεύει

τις

25

πιο

αναπτυγμένες

βιομηχανικές χώρες) παράγουν πάνω από το 80% των επικίνδυνων και
τοξικών αποβλήτων του πλανήτη μας (περίπου 300 εκατομ. τόνοι ετησίως). Η
βιομηχανική παραγωγή, παρά τα μέτρα περιορισμού των καυσαερίων και
των βιομηχανικών αποβλήτων, ακόμη ρυπαίνει το περιβάλλον με μεγάλο
αριθμό τοξικών και επικίνδυνων χημικών ουσιών. H αύξηση του διοξειδίου
του άνθρακα (CO2) και άλλων αερίων ρύπων (μεθάνιο, οξείδια αζώτου,
υδρατμοί) έχει πλέον τεκμηριωθεί ότι προκαλεί το σοβαρό περιβαλλοντικό
φαινόμενο του θερμοκηπίου και η άνοδος της θερμοκρασίας του πλανήτη
επιφέρει σημαντικές αλλαγές στο κλίμα και στα ευαίσθητα οικοσυστήματα.12
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Η στρατοσφαιρική ρύπανση από τους χλωροφθοράνθρακες (CFCs, που
χρησιμοποιήθηκαν ευρύτατα ως αντιψυκτικά υγρά), έχει προκαλέσει το
σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα της μείωσης της στοιβάδας του όζοντος
που προστατεύει τα βιολογικά συστήματα από την υπεριώδη ακτινοβολία.
Ακόμη και τη λήψη δραστικών μέτρων και διεθνών συμβάσεων (Πρωτόκολλο
του Μόντρεαλ με το οποίο απαγορεύθηκε η χρήση τους) θα απαιτηθούν
περίπου 50 χρόνια για να επανέλθει η στοιβάδα του όζοντος στην κανονική
της κατάσταση.13
Οι εξαιρετικά δραματικές αυτές μεταβολές του κλίματος και του
περιβάλλοντος έχει ενισχύσει τη θέση των περιβαλλοντικών οργανώσεων και
των ιδεών για βιώσιμη ανάπτυξη, ήπιες μορφές ενέργειας, μειωμένους
ρυθμούς ανάπτυξης και γενικά κανόνες που προσαρμόζονται στις αρχές της
αειφορίας. Τις τελευταίες δεκαετίες, έχουν καθιερωθεί μέσω των διεθνών
οργανισμών προστασίας του περιβάλλοντος διεθνείς δραστηριότητες για την
προστασία των δασών, των θαλασσών, των σπάνιων φυτών και ζώων και της
βιοποικιλότητας.14-16

1.3. Χαρακτηριστικά Παραδείγματα Περιβαλλοντικής Ρύπανσης
των Τελευταίων Δεκαετιών
Για να διερευνήσουμε τα σημαντικά προβλήματα της περιβαλλοντικής
τοξικολογίας είναι ανάγκη να αναφερθούμε σε ορισμένα χαρακτηριστικά
παραδείγματα,

τα

οποία

δημιούργησαν

γνωστά

περιβαλλοντικά

προβλήματα στο παρελθόν. Συγχρόνως, μέσω των παραδειγμάτων αυτών
επισημαίνεται

η

πολυπλοκότητα

των

προβλημάτων

περιβαλλοντικής

τοξικολογίας, των λαθών που έχουν γίνει στο παρελθόν και τα διδάγματα που
έχει στη διάθεσή της η ανθρωπότητα για την αντιμετώπιση των μελλοντικών
προκλήσεων.
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1.3.1. DDT και άλλα χλωριωμένα φυτοφάρμακα και οι περιβαλλοντικές
διαστάσεις της τοξικότητάς τους
Το

γνωστό

εντομοκτόνο

p,p’-διχλωροδιφαινυλο-τριχλωροαιθάνιο

(DDT) παρασκευάσθηκε πριν 125 χρόνια και αργότερα ανακαλύφθηκε το
1930 από τον Ελβετό εντομολόγο Paul Müller (Βραβείο Νόμπελ Χημείας,
1948). Το DDT είχε εξαιρετική δραστικότητα στην καταπολέμηση εντόμων.
Χρησιμοποιήθηκε εκτεταμένα προπολεμικά για την καταπολέμηση της
ελονοσίας, του κίτρινου πυρετού, του τύφου, της σωματικής ψείρας και στην
εξολόθρευση μυγών που μεταφέρουν την πανούκλα. Δικαίως λοιπόν το DDT
θεωρείται ότι έσωσε τις ζωές πολλών δεκάδων εκατομμυρίων ανθρώπων. Στις
δεκαετίες του 1950-60 το DDT χρησιμοποιήθηκε ως εντομοκτόνο στη γεωργία
με ευεργετικές διαστάσεις στην προστασία της παραγωγής. Το 1964 η
παραγωγή DDT έφθασε τους 4Χ105 τόνους, αλλά άρχισαν να παρατηρούνται
οι αρνητικές τοξικολογικές του δράσεις. Το DDT, ως πολυχλωριωμένη ένωση
δεν είναι υδατοδιαλυτή και δεν μπορούσε να βιοδιασπασθεί στο περιβάλλον
(περίπου 30 χρόνια στο έδαφος) και άρχισε να συσσωρεύεται στους λιπαρούς
ιστούς των άγριων αρπακτικών πουλιών (γεράκια, αετοί κλπ) μέσω της
τροφικής αλυσίδας. Λόγω της αυξημένης τοξικής του δράσης του κύριου
μεταβολίτη του DDE άρχισε να επηρεάζει την κυτταρική ανταλλαγή Na+-K+,
πράγμα που επηρεάζει την νευροδιαβίβαση. Τη δεκαετία του 1960
παρατηρήθηκε από οικοτοξικολογικές έρευνες η δραματική μείωση του
πληθυσμού αρπακτικών πουλιών στην Αγγλία και ΗΠΑ. Έρευνες έδειξαν ότι
η μείωση του πληθυσμού των αρπακτικών ήταν αποτέλεσμα της εκλέπτυνσης
του κελύφους των αυγών, πρόωρης θραύσης και θανάτωσης νεοσσών. Το DDT
και οι μεταβολίτες του επηρέαζαν την ενζυματική παραγωγή ανθρακικού
ασβεστίου (CaCO3) που χρειάζεται στην παραγωγή του κελύφους των
αυγών.17,18
Η ρύπανση του περιβάλλοντος από DDT σε αγροτικές περιοχές
αποτέλεσε το θέμα του βιβλίου της Rachel Carson (Η Σιωπηλή Άνοιξη, 1962),
που μελέτησε την τοξική δράση μετά από προσωπική εμπειρία της σε
αγροτικές περιοχές των ΗΠΑ και προειδοποίησε για τις αρνητικές συνέπειες
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της χρήσης πολυχλωριωμένων ουσιών στο περιβάλλον.19 Από το 1972 οι ΗΠΑ
απαγόρευσαν τη χρήση του DDT (στην Ευρώπη η απαγόρευση άρχισε το
1977). Παρόλα αυτά, το DDT είναι τόσο αποτελεσματικό εντομοκτόνο, και η
Παγκόσμια

Οργάνωση

Υγείας

(Π.Ο.Υ)

αποφάσισε

το

2006

να

το

χρησιμοποιήσει για ράντισμα σπιτιών, ιδιαίτερα στην Αφρική (WHO gives
indoor use of DDT a clean bill of health for control of malaria,
www.who.int/mediacventre/news)

και

για

καταπολέμηση

επιδημιών

ελονοσίας και τύφου (Αφρικής, Ινδία, Μπαγκλαντές). Η ελονοσία επηρεάζει
300-500 εκ. άτομα και προκαλεί 1 εκατομ. θανάτους κάθε χρόνο, ιδιαίτερα
στην Αφρική. Η απόσυρση του DDT έχει κάνει μεγαλύτερη ζημιά στη
νοσηρότητα σε αναπτυσσόμενες χώρες σε σχέση τις πιθανές περιβαλλοντικές
επιπτώσεις.20

1.3.2. Χλωριωμένα φυτοφάρμακα Dieldrin, Aldrin, Lindane και Heptachlor
Παρόμοια κατάσταση έχει δημιουργηθεί τα τελευταία χρόνια και με το
χλωριωμένο φυτοφάρμακο Dieldrin που είναι εξαιρετικά αποτελεσματικό με
σμήνη ακριδών. Παρά την υψηλή τοξικότητα του Dieldrin στα άγρια είδη
ζώων, χρησιμοποιείται ακόμη για την καταπολέμηση παρασίτων που
καταστρέφουν την αγροτική παραγωγή σε χώρες της Β. Αφρικής.21
Από την δεκαετία του 1980 παρατηρήθηκαν υψηλές συγκεντρώσεις
Dieldrin σε άγρια είδη, όπως χέλια ποταμών και ερωδιούς. Οι τοξικολογικές
αναλύσεις

βρήκαν

ότι

λόγω

της

χαμηλής

βιοδιασπασιμότητας

του

χλωριωμένου φυτοφαρμάκου, της λιποδιαλυτότητας και της τροφικής
αλυσίδας, το Dieldrin και οι μεταβολίτες του συσσωρεύονταν σε διάφορα είδη
ζώων προκαλώντας οργανικές βλάβες. Όπως το DDT και τα άλλα
χλωριωμένα εντομοκτόνα Aldrin, Dieldrin, Lindane και Heptachlor δρουν ως
νευροτοξικές ουσίες.22,23 Τα τελευταία χρόνια η διεθνής σύμβαση για τον
περιορισμό των POPs (Persistent Organic Pollutants) έχει θέσει ως στόχο την
οριστική απαγόρευση των χλωριωμένων φυτοφαρμάκων.24
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1.3.3. Πολυχλωριωμένα διφαινύλια, διοξίνες και διβενζοφουράνια
Μία άλλη ενδιαφέρουσα περίπτωση χρησιμοποίησης εξειδικευμένων
υλικών με ανθεκτικές ιδιότητες, τα οποία όμως επέβησαν επικίνδυνα για το
περιβάλλον είναι τα πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCBs, polychlorinated
biphenyls, με εμπορικά ονόματα Aroclor 1254, Clophen A60 κλπ), που
άρχισαν να χρησιμοποιούνται από την δεκαετία του 1930 ως διηλεκτρικά
υγρά σε μετασχηματιστές και πυκνωτές, ως πλαστικοποιητές και για υγρά
αντλιών. Οι ενώσεις αυτές είχαν υψηλό σημείο ζέσης, εξαιρετικές ιδιότητες για
την ανταλλαγή θερμότητας και ήταν πολύ σταθερά σε οξέα και βάσεις.25
Παρόλα

αυτά,

η

πολυχλωριωμένη

δομή

τους

τα

καθιστούσε

μη

βιοδιασπάσιμα, αδιάλυτα στο νερό και λιποδιαλυτά σε βιολογικούς ιστούς.
Σημαντικό τμήμα των 600 χιλιάδων τόνων που παρήχθησαν μέχρι το 1976
(απαγορεύθηκε η χρήση τους) αποβλήθηκαν στο περιβάλλον. Η χαμηλή
βιοδιασπασιμότητα και η λιποδιαλυτότητα των PCBs είχε σαν αποτέλεσμα τη
βιοσυσσώρευσή τους στους λιπαρούς ιστούς πολλών θαλασσίων κητωδών
(φάλαινες, φώκιες κλπ) με συνέπεια την ανάπτυξη βλαβών στο ανοσολογικό
και αναπαραγωγικό σύστημα.26
Συγχρόνως με τα τοξικολογικά προβλήματα των PCBs, οι επιστήμονες
αναγνώρισαν τις παρενέργειες που έχουν και άλλες πολυχλωριωμένες
ενώσεις, που παράγονται κατά την καύση χλωριωμένων ουσιών ή περιέχονται
σε μικρές ποσότητες (προσμίξεις) σε βιομηχανικά προϊόντα.

Οι διοξίνες

(πολυχλωροδιβενζοδιοξίνες, Dioxins), και η πλέον γνωστή διοξίνη 2,3,7,8tetrachlorodibenzodioxin (TCDD), παράγονται από πολλά είδη καύσεων
(αποβλήτων, δασών, καυσαέρια αυτοκινήτων κλπ) ή βρίσκονται ως
παραπροϊόντα-προσμίξεις

σε

χλωριωμένα

φυτοφάρμακα.

Λόγω

της

χλωριωμένης δομής τους είναι αδιάλυτες στο νερό, λιποδιαλυτές και μη
βιοδιασπάσιμες στο περιβάλλον και παρουσιάζουν υψηλή τοξικότητα.
Πρόσφατα η τετραχλωριωμένη διοξίνη TCDD έχει ταξινομηθεί και ως
καρκινογόνος στον άνθρωπο (International Agency for Research on Cancer,
IARC & Environmental Protection Agency, EPA).27,28 Αν και οι διοξίνες
βρίσκονται σε εξαιρετικά μικρές συγκεντρώσεις (picograms, 10-12 g) στον
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αέρα, τα νερά και το έδαφος βιοσυσσωρεύονται στα τρόφιμα, τα ζωικά λίπη
και το γάλα. Ο άνθρωπος παραλαμβάνει τις διοξίνες κυρίως από τα τρόφιμα,
κυρίως της ζωικής προέλευσης και σε μικρότερο βαθμό από το περιβάλλον.
Στις αναπτυγμένες χώρες οι συγκεντρώσεις διοξινών έχουν μειωθεί κατά δέκα
φορές λόγω αλλαγής καυσίμων (από κάρβουνο σε πετρέλαιο και φυσικό
αέριο). Παρά την υψηλή τοξικότητα των διοξινών, οι μέχρι σήμερα
συγκεντρώσεις

δεν μπορούν

να

αποτελέσουν

παράγοντα

αυξημένης

νοσηρότητας και θνησιμότητας (από κακοήθεις νεοπλασίες) στον άνθρωπο.
Ωστόσο, οι επιστημονικές οργανώσεις προστασίας του περιβάλλοντος
θεωρούν ότι πρέπει να ληφθούν μέτρα για τον περιορισμό των εκπομπών των
διοξινών. Οι διοξίνες έγιναν γνωστές από διάφορα βιομηχανικά ατυχήματα
με υψηλή έκθεση εργαζομένων, το σοβαρό βιομηχανικό ατύχημα στο Σεβέζο
της Ιταλίας (1976) και το επεισόδιο ρύπανσης τροφίμων στο Βέλγιο (2000).29,30

1.3.4. Χλωροφθοράνθρακες: βασική αιτία για τη δραματική μείωση του
στρατοσφαιρικού όζοντος
Η περίπτωση των χλωροφθορανθράκων (CFCs, Chlorofluorocarbons)
αποτελεί κλασική περίπτωση χημικών ουσιών που εφευρέθηκαν πριν από
αρκετές δεκαετίες, με εξαιρετικές ιδιότητες και εφαρμογές (ψυκτικά υγρά,
υγρά καθαρισμού ηλεκτρονικών συσκευών και προωθητές αεροζόλ), αλλά για
τις οποίες δεν είχε προβλεφθεί ότι θα κατέστρεφαν μακροχρόνια την
πολύτιμη στοιβάδα του στρατοσφαιρικού όζοντος που προφυλάσει τη ζωή
στον πλανήτη μας από την βλαβερή υπεριώδη ακτινοβολία.31 Η ψύξη
τροφίμων σε ατομικά ψυγεία (που χρησιμοποιούν το αντιψυκτικό Freon)
αποτέλεσε μία σημαντική καινοτομία στην μεταπολεμική περίοδο και
βελτίωσε την υγιεινή τροφίμων. Επίσης, η ρύθμιση της θερμοκρασίας με
κλιματιστικά μηχανήματα βελτίωσε την ποιότητα ζωής και εργασίας
εκατομμυρίων ανθρώπων. Από το 1974, οι επιστήμονες Rowland και Molina
προέβλεψαν τις αρνητικές συνέπειες των CFCs (λόγω του χλωρίου που
περιέχουν και της αργής βιοδιάσπασης στο περιβάλλον) στο στρατοσφαιρικό
όζον.32 Οι προβλέψεις αυτές επιβεβαιώθηκαν αργότερα με την παρατήρηση
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των πρώτων δορυφορικών φωτογραφιών από την απώλεια τεράστιων
ποσοτήτων

όζοντος

παρατηρήσεων

την

στην

Ανταρκτική

περίοδο

1984-85.

Το

(Nimbus-7)
πρόβλημα

και

επίγειων

ερευνήθηκε

με

συστηματικό τρόπο και τεκμηριώθηκε με εργαστηριακά πειράματα. Το 1985
(Βιέννη) οι χώρες του ΟΗΕ προχώρησαν σε σύμβαση για μέτρα περιορισμού
των CFCs για την προστασία της στρατόσφαιρας “United Nations
Convention for the Protection of the Stratosphere” και το 1987 υπογράφηκε το
πρωτόκολλο “Montreal Protocol” για αρχική μείωση κατά 50% των CFCs και
και αντικατάσταση τους μέχρι το 1999 με ουσίες που δεν επηρεάζουν το
όζον.33 Η αντικατάσταση των CFCs δεν ήταν εύκολη υπόθεση λόγω των
εξαιρετικών ιδιοτήτων των Freon, αλλά προτάθηκαν παρόμοιες ενώσεις χωρίς
το χλώριο (υδροφθοράνθρακες, HFC) και με χαμηλή τοξικότητα μέχρι να
βρεθούν οι ουσίες που θα είναι εντελώς αμέτοχες στην καταλυτική διάσπαση
του όζοντος.34

1.3.5. Τριβουτυλο-κασσιτερικά χρώματα για πλοία (tributyl tin paints)
Τα τριβουτυλο-κασσσιτερικά χρώματα χρησιμοποιούνται ευρύτατα για
το

βάψιμο

πλοίων

γιατί

παρεμποδίζουν

την

ανάπτυξη

θαλάσσιων

οργανισμών (πεταλίδες, φύκια, μαλάκια) στο υποθαλάσσιο τμήμα του πλοίου.
Αν

και

τα

χρώματα

κασσιτέρου

έχουν

αποδειχθεί

χρήσιμα

και

χρησιμοποιούνται σε διάφορες εφαρμογές, παρουσιάζουν υψηλή τοξικότητα
και επηρεάζει το ορμονικό σύστημα σε θαλάσσιους οργανισμούς.35 Τα
τριβουτυλοκασσιτερικά χρώματα έχουν καταργηθεί για περιβαλλοντικούς
λόγους.36

1.3.6. Nιτρικά και φωσφορικά λιπάσματα και γεωργική παραγωγή
Το 1919 ο Γερμανός επιστήμονας Fritz Haber πήρε το Βραβείο Νόμπελ
Χημείας για την καταλυτική σύνθεση της αμμωνίας που χρησιμοποιείται για
την παρασκευή αζωτούχων λιπασμάτων. Η χρήση των λιπασμάτων είναι
απαραίτητη

για

τη

γεωργική

παραγωγή.

Η

παγκόσμια

παραγωγή

λιπασμάτων δεκαπλασιάστικε μεταξύ 1950-1989 με κυριότερο πρωταγωνιστή
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τα αζωτούχα λιπάσματα (περίπου, 100Χ106 τόνοι ετήσια παραγωγή στο τέλος
του 20ου αιώνα). Το 60% των λιπασμάτων αυτών χρησιμοποιείται από τις
αναπτυσσόμενες χώρες λόγω των τεράστιων αναγκών σε τρόφιμα και
ζωοτροφές που έχουν προκύψει με την υπερβολική αύξηση του πληθυσμού
των χωρών αυτών (περίπου 2,25 δισεκατομ. Ινδία και Κίνα). Με βάση τις
διάφορες στατιστικές το 1/3 της πρωτεϊνούχας διατροφής της ανθρωπότητας
εξαρτάται από τα αζωτούχα λιπάσματα.37

Εικόνα 1.3. Τα περιορισμένα αποθέματα πόσιμου νερού και η αυξημένη ρύπανση των
υπόγειων

νερών

έχουν

δημιουργήσει

σημαντικά

προβλήματα

σε

πολλές

αναπτυσσόμενες χώρες.

Τα αζωτούχα λιπάσματα και η ευρεία χρήση τους για την ανθρώπινη
διατροφή έχουν όμως και αρνητικές επιπτώσεις, τόσο με τη νίτρο-ρύπανση
των εδαφών, των υδατίνων συστημάτων και των υπόγειων νερών.
-14-

Συγχρόνως, η υπερβολική χρήση αζωτούχων λιπασμάτων δημιουργεί και
περιβαλλοντικά προβλήματα με την εκπομπή οξειδίων του αζώτου (ιδιαίτερα
μονοξείδιο του αζώτου, ΝΟ) με την δράση των βακτηρίων του εδάφους στα
νιτρικά άλατα, που συνεισφέρει στην καταστροφή του στρατοσφαιρικού
όζοντος. Στην Ελλάδα η κατανάλωση αζωτούχων λιπασμάτων (~63% του
συνόλου)

στην

περίοδο

1950-1990

αυξήθηκε

κατά

22

φορές

ανά

καλλιεργήσιμο εκτάριο γης.38 Όπως σε όλες τις χώρες και στην Ελλάδα, η
νίτρο-ρύπανση αποτελεί σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα.39
Παρόμοιο πρόβλημα ρύπανσης του περιβάλλοντος αποτελούν και τα
φωσφορικά λιπάσματα. Η παγκόσμια χρήση φωσφορικών λιπασμάτων το
1990, 37.000.000 τόνοι. Η χρήση φωσφορικών λιπασμάτων στην Ευρώπη έχει
παραμείνει

σταθερή

τα

τελευταία

20

χρόνια,

σε

31

κιλά/εκτάριο

καλλιεργήσιμης γης.40 Όταν η χρήση των αζωτούχων και φωσφορικών
λιπασμάτων γίνεται με υπερβολικό τρόπο, σημαντικές ποσότητες καταλήγουν
στα υδατικά συστήματα προκαλώντας ρύπανση και ειδικές περιπτώσεις
ευτροφισμού κάτω από ορισμένες συνθήκες.41
1.3.7. Διασυνοριακή Ρύπανση και Όξινη Βροχή
Τις τελευταίες δεκαετίες έχει πλέον τεκμηριωθεί επιστημονικά ότι, η
ατμοσφαιρική ρύπανση σε διοξείδιο του θείου (SO2) και οξειδίων του αζώτου
(NOx) που προέρχεται από τη χρήση ορυκτών καυσίμων μεταφέρεται με τα
αέρια ρεύματα σε άλλες περιοχές. Η διασυνοριακή αυτή ρύπανση, με τη
μετατροπή των αερίων ρύπων σε όξινες εναποθέσεις (θειικά και νιτρικά
άλατα) που με τους υδρατμούς μετατρέπονται σε ισχυρά οξέα και
μεταβάλλουν το pH λιμνών, ποταμών και υγροτόπων) έχει σημαντικές
περιβαλλοντικές επιπτώσεις.42,43 Επιστημονικές έρευνες έχουν δείξει ότι η
όξινη βροχή (acid rain) προκαλεί βλάβες σε δάση και σε υδρόβιους
οργανισμούς. Επίσης, η αυξημένη οξύτητα επηρεάζει την παραγωγικότητα
εδαφών, δημιουργεί αναπαραγωγικά και πληθυσμιακά προβλήματα σε
υδρόβια είδη και καταστρέφουν ευαίσθητα οικολογικά συστήματα.44
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Εικόνα 1.4. Οι όξινες εναποθέσεις σε πολλές χώρες της Δ. Ευρώπης κατέστρεψαν
δάση με την τοξική δράση στις ρίζες των δέντρων.
1.3.8. Ρύπανση του περιβάλλοντος από Υδράργυρο. Η περίπτωση της πόλης
Μιναμάτα στην Ιαπωνία
Στην αρχή της δεκαετίας του 1950 παρατηρήθηκε σε ανθρώπους μία
περίεργη νευροπαραλυτική ασθένεια στη Μιναμάτα της Ιαπωνίας λόγω
ρύπανσης με υδράργυρο. Παρόμοια περίπτωση παρατηρήθηκε στην Niigata
της Ιαπωνίας το 1965. Η Mιναμάτα ήταν μία μικρή παραθαλάσσια πόλη στο
νησί Kyushu της Ιαπωνίας και στην περιοχή της επί αρκετά χρόνια η χημική
εταιρία

Chisso

(εργοστάσιο

παρασκευής
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πλαστικών

και

παραγωγής

βινυλοχλωριδίου)

που

έριχνε

ακατέργαστα

απόβλητα

με

υψηλή

περιεκτικότητα σε υδράργυρο στην θαλάσσια περιοχή.

Εικόνα 1.5. Η υπόθεση της πόλης Μιναμάτα, η τοξική δράση του Υδραργύρου στα
παιδιά και η πολύχρονη δίκη των υπευθύνων του εργοστασίου έλαβε μεγάλη
δημοσιότητα.
-17-

Ο υδράργυρος μετατράπηκε με τη βοήθεια βακτηρίων στο θαλάσσιο
νερό σε μεθυλο-υδράργυρο που είναι εξαιρετικά τοξικός στο κεντρικό νευρικό
σύστημα. Η υπόθεση αυτή αποτελεί κλασικό παράδειγμα έλλειψης γνώσεων
για τις περιβαλλοντικών επιπτώσεις από εργοστασιακά απόβλητα που
περιείχαν τοξικά μέταλλα. Ο μεθυλο-υδράργυρος συγκεντρώνονταν στα
ψάρια και οι κάτοικοι παρελάμβαναν σημαντικές ποσότητες μέσω της
διατροφής τους. Τελικά, μετά από αρκετά χρόνια αγώνων το εργοστάσιο
έκλεισε και τα περισσότερα θύματα αποζημιώθηκαν μετά από μακροχρόνιους
δικαστικούς αγώνες.45,46
Οι περιπτώσεις αυτές αποτελούν ένα μικρό τμήμα των διαφόρων
επεισοδίων περιβαλλοντικής ρύπανσης που έλαβαν μεγάλη δημοσιότητα τα
τελευταία 50 χρόνια στο πλανήτη μας. Στο τμήμα αυτό δεν αναφέρθηκαν η
περίφημη περίπτωση έκρηξης στη Μποπάλ της Ινδίας (1985), το ατύχημα στο
πυρηνικό εργοστάσιο του Τσέρνομπιλ, η περίπτωση της εκτεταμένης
βιομηχανικής ρύπανσης στην περιοχής Love Canal και άλλες. Οι περιπτώσεις
αυτές όμως αποτέλεσαν το έναυσμα για τη ανάπτυξη του οικολογικού
κινήματος σε παγκόσμια κλίμακα και της αφύπνισης του απλού πολίτη για τα
περιβαλλοντικά θέματα και την ποιότητα ζωής του στην πόλη όπου ζούσε ή
της χώρας του. Από βιβλιογραφική άποψη τα προβλήματα αυτά έχουν
περιγραφεί με λεπτομέρειες από πολυάριθμες εκδόσεις. 47-52
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΥΤΕΡΟ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
2.1. Εισαγωγή στην Τοξικολογία
Η

συστηματική

ανάλυση

των

κυριότερων

προβλημάτων

της

Περιβαλλοντικής Τοξικολογίας και Οικοτοξικολογίας δεν μπορεί να
επιτευχθεί εάν δεν διερευνηθούν οι βασικές αρχές και οι πολυάριθμοι κλάδοι
μελέτης της Τοξικολογίας. Η Τοξικολογία αποτελεί βασικό επιστημονικό
κλάδο της Ιατρικής, της Βιολογίας και άλλων επιστημών του ανθρώπου σε
σχέση με το φυσικό περιβάλλον. Μέσα από τις μελέτες που έχει εφαρμόσει η
τοξικολογική έρευνα, όπως της τοξικοκινητικής, της τοξικοδυναμικής και των
τοξικολογικών δοκιμασιών, μπορεί κανείς να κατανοήσει τις δυσμενείς
δράσεις των ξενοβιοτικών ουσιών στους ζωντανούς οργανισμούς και να τις
επεκτείνει στις επιπτώσεις της περιβαλλοντικής ρύπανσης στην πανίδα και τη
χλωρίδα.
Ο πατέρας της τοξικολογίας θεωρείται ο Παράκελσος που παρουσίασε
το 1538 την ιστορική φράση για την τοξικολογία «Τι είναι εκείνο που δεν
είναι δηλητήριο; Όλες οι ουσίες είναι δηλητήρια και καμία δεν είναι. Μόνο η
δόση καθορίζει εάν μία ουσία είναι δηλητήριο».1 Θεωρητικά λοιπόν όλες οι
ουσίες, φυσικές ή συνθετικές ή παραγόμενες από καύση ή άλλη φυσική ή
τεχνολογική διεργασία, μπορούν να παρέμβουν στις φυσιολογικές διεργασίες
μεταβολισμού ζωντανών οργανισμών και να προκαλέσουν βλάβες ή το
θάνατο, ανάλογα με την έκθεση, τη χρονική διάρκεια και τον τρόπο εισόδου
στον οργανισμό. Κλασικό παράδειγμα αποτελεί το χλωριούχο νάτριο (αλάτι),
που σε μικρές ποσότητες είναι απαραίτητο για την ανθρώπινη ζωή, ενώ σε
μεγάλες ποσότητες είναι επικίνδυνο και τοξικό (σε ορισμένες χώρες της Ασίας,
στο παρελθόν, αποτελούσε ουσία για αυτοκτονίες). Παρόμοια περίπτωση
είναι και το νερό, η πηγή ζωής των αερόβιων οργανισμών. Σε πολύ μεγάλες
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ποσότητες το νερό είναι τοξικό ή σε ατυχήματα μπορεί να προκαλέσει πνιγμό
στον άνθρωπο.
Ο τρόπος έκθεσης ενός οργανισμού σε μία χημική ουσία (μέσω του
δέρματος, με εισπνοή, με κατάποση ή μέσω της τροφής) και η συγκέντρωση ή
ποσότητα της ουσίας, αποτελούν τις δύο πιο χαρακτηριστικές παραμέτρους
που πρέπει να λαμβάνονται υπόψη για τη διερεύνηση της τοξικολογικής της
δράσης. Οι δυσμενείς επιδράσεις (adverse effects) που προκύπτουν από την
τοξική δράση μιας ουσίας μπορεί να χαρακτηρισθούν ανώμαλες, επιβλαβείς,
ανεπιθύμητες, παθολογικές και να προκαλέσουν βλάβες σε ζωτικά όργανα ή
σε

βασικό

σύστημα

(ανοσολογικό,

αναπαραγωγικό,

κυκλοφορικό,

αναπνευστικό, κλπ) ή ακόμη και αλλαγές σε ενζυμική λειτουργία. Η έκταση
των βλαβών ή παθολογικών αλλαγών, το οξειδωτικό stress, οι μη
αναστρέψιμες μεταβολές, η υγεία του οργανισμού που δέχθηκε την έκθεση
και η ταχύτητα με την οποία παρέχονται αντίδοτα (σε δηλητηριάσεις) ή
θεραπευτικές επεμβάσεις κλπ, μπορούν να παίξουν σημαντικό ρόλο για το
βαθμό και το είδος των τοξικολογικών επιδράσεων των διαφόρων ουσιών.2
Για να μελετηθεί συστηματικά η έκθεση ζωντανών οργανισμών σε
τοξικές χημικές ουσίες απαιτούνται γνώσεις για τους μηχανισμούς της τοξικής
δράσης σε βασικά βιομόρια, παραγωγή οξυγονούχων ελευθέρων ριζών,
βλάβες σε πρωτεΐνες και ενζυμικούς μηχανισμούς, υπεροξείδωση λιπιδικών
κυτταρικών μεμβρανών, παρεμβολή σε ορμονικούς υποδοχείς, βλάβες στην
ομοιόσταση του ασβεστίου, κλπ. Στη συνέχεια πρέπει να μελετηθούν οι
μεταβολικές διεργασίες που συμβαίνουν στα διάφορα όργανα και το είδος
των επιβλαβών δράσεων, οι οποίες μπορεί να είναι εσωτερικές ή να έχουν
εξωτερικά παθολογικά γνωρίσματα. Σε ευαίσθητα βιολογικά συστήματα τα
τοξικολογικά και παθολογικά γνωρίσματα μπορούν να αναγνωρισθούν με
δυσκολία, όπως μείωση της παραλαβής τροφής, πληθυσμιακές μεταβολές,
αλλαγή λειτουργίας οργάνου, απώλεια βάρους, μεταβολή ενζυμικής
λειτουργίας, κ.λπ. Στην περίπτωση του ανθρώπου και των ανώτερων
θηλαστικών, λόγω της πολυπλοκότητας διερευνώνται οι τοξικές βλάβες κατά
κατηγορία λειτουργικών συστημάτων και βασικών οργάνων.3
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2.2. Έκθεση και Τρόποι Εισόδου Τοξικών Ουσιών στα Βιολογικά
Συστήματα
Οι εκθέσεις των ζωντανών οργανισμών σε τοξικές και επικίνδυνες
χημικές ουσίες μπορούν να πραγματοποιηθούν στα διάφορα περιβαλλοντικά
διαμερίσματα μέσω της επαφής με το δέρμα, με την εισπνοή, την κατάποση ή
μέσω της διατροφής. Οι βλάβες που μπορούν να προκληθούν εξαρτώνται από
τη συγκέντρωση και τη διάρκεια έκθεσης των τοξικών ουσιών, τις
φυσικοχημικές τους ιδιότητες, τις μεταβολικές διεργασίες και την τοξικολογία
των παραγώγων και την κατάσταση υγείας του οργανισμού που εκτίθεται.
Η έκθεση του οργανισμού μέσω της εισπνοής (inhalation) θεωρείται ότι
είναι η πλέον αποτελεσματική και επικίνδυνη για τοξικά αέρια, ατμούς και
εισπνεόμενα σωματίδια. Οι πνεύμονες του ανθρώπου έχουν περίπου 300
εκατομμύρια κυψελίδες και επιφάνεια περίπου 70 τετραγωνικά μέτρα.
Ιδιαίτερα για τα εισπνεόμενα σωματίδια, όσο μικρότερη η αεροδυναμική
διάμετρος (μεταξύ 1-10 μm) τόσο βαθύτερα εισχωρούν στο αναπνευστικό
σύστημα και τις κυψελίδες των πνευμόνων. Οι τοξικές ουσίες που είναι αέρια
ή ατμοί πτητικών χημικών ουσιών επενεργούν στις πνευμονικές μεμβράνες
και διεισδύουν στο κυτταρικό υπόστρωμα, ανάλογα με τις φυσικοχημικές
τους ιδιότητες και οι τοξικολογικές τους δράσεις είναι αποτέλεσμα των
βλαβών που προκαλούν στα βασικά βιομόρια, τα ενζυμικά συστήματα και
αμυντικούς μεταβολικούς μηχανισμούς. Ορισμένες τοξικές ουσίες μπορούν να
μεταφερθούν και στο αίμα. Τα εισπνεόμενα σωματίδια στους πνεύμονες έχουν
μελετηθεί με πολυάριθμες έρευνες λόγω των πολύπλοκων τοξικολογικών
μηχανισμών και δημιουργίας ελευθέρων ριζών που δημιουργούνται. Πέρα
από τον φυσικό ερεθισμό που προκαλούν στους πνεύμονες, τα αιωρούμενα
σωματίδια θέτουν σε δράση τον βλεννοκροσσωτό μηχανισμό για τον
καθαρισμό των αεραγωγών και κυψελίδων, ενεργοποιούν τα κυψελιδικά
μακροφάγα και πολυμορφοπύρηνα για την αδρανοποίηση των ξενοβιοτικών
ουσιών και διάφορους ανοσοβιολογικούς μηχανισμούς και ένζυμα. Η
κατακράτηση των σωματιδίων από το πνευμονικό παρέγχυμα ή η
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συσσώρευσή τους στους αεραγωγούς, στις κυψελίδες και στα βρογχιόλια έχει
σαν αποτέλεσμα την ανάπτυξη διαφόρων παθολογικών καταστάσεων
(βρογχοσπασμός, βρογχίτιδα, πνευμονο-κονιώσεις, εμφύσημα, πνευμονικό
οίδημα, καρκίνος του πνεύμονα, κλπ). Σημαντικός αριθμός τέτοιων
αναπνευστικών ασθενειών αναγνωρίζονται ως επαγγελματικές ασθένειες.4-6
Η κατάποση χημικών ουσιών μπορεί να γίνει είτε κατά τη διάρκεια
της εργασίας ενός εργαζομένου σε ρυπασμένους εργασιακούς και εσωτερικούς
χώρους, ενώ σε άλλους βιολογικούς οργανισμούς με την παραμονή τους στο
έδαφος, τα νερά και τον αέρα. Οι χημικές ουσίες, σωματίδια, κ.λπ.,
καταλήγουν στο στομάχι όπου υπόκεινται σε διαφορετικές διεργασίες σε
σχέση με την εισπνοή στους πνεύμονες. Ανάλογα με τις φυσικοχημικές
ιδιότητες, της συγκέντρωσης και της διάρκειας της κατάποσης μπορούν να
προκαλέσουν διάφορες βλάβες.
Η διατροφή των ζωντανών οργανισμών αποτελεί το σημαντικότερο
τρόπο παραλαβής και έκθεσης σε περιβαλλοντικούς ρύπους, τοξικές φυσικές
και συνθετικές ουσίες. Τοξικολογικά, η διατροφή μελετάται ως διαφορετικός
τρόπος έκθεσης σε ρύπους, λόγω της πολυπλοκότητας των διεργασιών που
λαμβάνουν χώρα μέσω της διατροφής σε έναν ζωντανό οργανισμό. Στην
περιβαλλοντική τοξικολογία και οικοτοξικολογία, η διατροφή αποτελεί
σημαντικό παράγοντα συσσώρευσης και βιομεγέθυνσης μη βιοδιασπάσιμων
χημικών ουσιών-ρύπων σε έναν οργανισμό μέσω της τροφικής αλυσίδας.
Έκθεση σε τοξικές ουσίες μέσω δερματικής επαφής είναι ένας
ιδιαίτερος τρόπος, αλλά καθίσταται σημαντικός για μερικές τοξικές ουσίες
που έχουν την ικανότητα να διαχέονται μέσω της επιδερμίδας. Ουσίες όπως η
ανιλίνη, το υδροκυάνιο, οι στεροειδείς ορμόνες, ο οργανικός υδράργυρος, το
νιτροβενζόλιο, οργανοφωσφορικές ενώσεις, η φαινόλη, κλπ, απορροφώνται
από το δέρμα και μπορούν να προκαλέσουν τοξικές βλάβες, ανάλογα με τη
συγκέντρωση και τη διάρκεια έκθεσης.7
Οι ζωντανοί οργανισμοί που ζουν στο νερό έχουν μεγαλύτερες
πιθανότητες να εκτεθούν σε τοξικές υδατοδιαλυτές και μη υδατοδιαλυτές
ουσίες-ρύπους, οι οποίες ανάλογα με την εξωτερική κατάσταση του δέρματος
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του οργανισμού μπορούν να διεισδύσουν εσωτερικά ή να προκαλέσουν
εξωτερικές αλλοιώσεις και παθολογικά συμπτώματα.8
Οι βασικές αρχές της τοξικολογίας αναπτύχθηκαν για τις περιπτώσεις
δηλητηριάσεων του ανθρώπου, ιδιαίτερα στο εργασιακό περιβάλλον, αλλά σε
μεγάλο βαθμό μπορούν να εφαρμοσθούν στην περιβαλλοντική τοξικολογία
που διαπραγματεύεται τη μελέτη τοξικών επιδράσεων σε μεγάλη ποικιλία
ζωντανών οργανισμών, όπως φυτά, έντομα, πτηνά, ασπόνδυλα, θηλαστικά,
κ.λπ, που έχουν σημαντικές σωματικές διαφορές, τρόπους έκθεσης σε ρύπους
ανάλογα με το περιβάλλον στο οποίο ζουν, ρυθμούς μεταβολισμούς, είδος και
ποσότητες διατροφής και διάφορες άλλες παραμέτρους.9

2.3. Δυσμενείς Επιπτώσεις σε Βιολογικά Συστήματα από την
Έκθεση σε Τοξικές και Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες
Με την έκθεση και την είσοδο των τοξικών ή επικίνδυνων χημικών
ουσιών στο σώμα του βιολογικού οργανισμού επακολουθούν δυσμενείς για
την υγεία του επιπτώσεις, οι οποίες μπορεί να είναι τοπικές στο σημείο όπου
γίνεται η επαφή ή συστημικές (systemic), δηλαδή να επιδρούν σε ένα από τα
συστήματα του οργανισμού.
Χημικές ξενοβιοτικές ουσίες με υψηλή δραστικότητα επιδρούν τοπικά
προκαλώντας φλεγμονή, έγκαυμα, δερματική αλλεργία, φλύκταινες, οξεία
δηλητηρίαση, κλπ. Οι δυσμενείς αυτές επιπτώσεις γίνονται αντιληπτές αμέσως
μετά την έκθεση και για το λόγο αυτό μπορούν να αντιμετωπισθούν με
αντίδοτα, αντιφλεγμονώδη φάρμακα και άλλες θεραπείες.
Στην περίπτωση των συστημικών διαταραχών ακολουθεί κάποιο
χρονικό διάστημα από την έκθεση μέχρι την εμφάνιση δυσμενών επιπτώσεων
στην υγεία. Αρχικά, οι τοξικές χημικές ουσίες πρέπει να απορροφηθούν και
να κατανεμηθούν σε διάφορα τμήματα του εκτεθειμένου οργανισμού προκαλώντας συστημική βλάβη σε κάποιο συγκεκριμένο όργανο ή σύστημα
(αναπνευστικό, κεντρικό νευρικό, αιμοποιητικό, κλπ) ή σε βιολογικούς ιστούς
του οργανισμού. Το όργανο που επηρεάζεται δεν είναι αναγκαία εκείνο στο
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οποίο γίνεται η συσσώρευση της τοξικής ουσίας, αλλά εξαρτάται από τις
φυσικοχημικές ιδιότητες και την τοξικότητά της. Ο τετρααιθυλιούχος
μόλυβδος [(CH3CH2)4Pb] για παράδειγμα προκαλεί τοπικό έγκαυμα στο
δέρμα, αλλά και μετά την απορρόφηση μέσω του δέρματος μεταφέρεται στο
κεντρικό νευρικό σύστημα όπου προκαλεί επιπλέον νέα και μακροχρόνια
βλάβη.

Σχήμα 2.1. Δομές ορισμένων οργανοφωσφορικών φυτοφαρμάκων. Σχηματική
παρουσίαση της λειτουργίας της νευρικής σύναψης και της τοξικής δράσης με τη
παρεμπόδιση της ακετυλενοχολιστεράσης στο νευρικό σύστημα.

Οι

οργανοχλωριωμένες

ενώσεις

λόγω

λιποδιαλυτότητας

συσσσωρεύονται στους λιπαρούς ιστούς βιολογικών οργανισμών, αλλά δεν
φαίνεται να τους επηρεάζουν, ενώ οι τελικές δυσμενείς επιπτώσεις μετά από
μεγάλη περίοδο έκθεσης εμφανίζονται σε άλλα συστήματα. Η τοξικότητα των
οργανοφωσφορικών
εξαρτάται

από

τη

ουσιών,

που

δραστική

χρησιμοποιούνται

του
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ομάδα,

ενώ

ως

εντομοκτόνα,

μέσω

μεταβολικής

αντικατάστασης στο ήπαρ του θείου με οξυγόνο γίνονται ακόμη πιο τοξικές.
Η εξαιρετική τους τοξικότητα οφείλεται στην ικανότητα να συνενωθούν με το
αμινοξύ σερίνη αρκετών πρωτεϊνών. Η τοξικότητά τους στο νευρικό σύστημα
είναι αποτέλεσμα της ικανότητας να συνενωθούν με το κρίσιμο ένζυμό του
ακετυλοχολυνεστεράση.10
Η έκταση των βλαβών από την τοξική δράση χημικών ουσιών σε
βιολογικούς

οργανισμούς

είναι

αποτέλεσμα

της

ισορροπίας

μεταξύ

απορρόφησης από τους ιστούς και απέκκρισης του χημικού παράγοντα.
Παρόμοια, το είδος της βλάβης που προκαλεί η τοξική ουσία σε όργανα και
βιολογικούς

ιστούς

και

ο

ρυθμός

επούλωσης

των

βλαβών

αυτών,

χαρακτηρίζουν το βαθμό τοξικότητας.
Αρκετός

αριθμός

χημικών

ουσιών

έχουν

την

ικανότητα

να

προκαλέσουν την έναρξη και προαγωγή κακοήθων νεοπλασιών. Ορισμένες
χημικές ουσίες είναι ικανές να εισχωρήσουν μετά από έκθεση μέσω των
λιπιδικών μεμβρανών των κυττάρων και να αντιδράσουν άμεσα με το
κυτταρικό DNA προκαλώντας μεταλλάξεις. Οι ουσίες αυτές καλούνται
μεταλλαξιογόνες ή γονοτοξικές. Η πλειοψηφία των καρκινογόνων ουσιών
δεν μπορούν να αντιδράσουν άμεσα με το DNA, αλλά ενεργοποιούνται μόνο
μετά από μεταβολική διεργασία ή μέσω ελευθέρων ριζών, και καλούνται
επιγενετικά καρκινογόνα. Οι καρκινογόνες ουσίες μπορούν να προκαλέσουν
βλάβες στο DNA (μεταλλάξεις, πρόσθετα DNA, παράγωγα νουκλεοβάσεων,
σταυροδεσμούς, απαμίνωση ή θραύσεις δίκλωνων αλυσίδων), οι οποίες μετά
από συσσώρευση και ενεργοποίηση ογκογονιδίων μπορούν να προκαλέσουν
κακοήθη όγκο μετά από μεγάλη λανθάνουσα περίοδο.11 Τις τελευταίες
δεκαετίες έχουν τεκμηριωθεί οι κυριότερες χημικές ουσίες που προκαλούν
αυξημένο κίνδυνο για διάφορους τύπους καρκίνου(International Agency for
Research on Cancer, IARC). Οι επαγγελματικοί καρκίνοι σε σχέση με έκθεση
σε καρκινογόνες ουσίες αναγνωρίσθηκαν εδώ και δεκαετίες λόγω των
υψηλών και μακροχρόνιων εκθέσεων σε καρκινογόνες χημικές ουσίες στο
εργασιακό περιβάλλον.12
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Άλλα είδη δυσμενών επιπτώσεων στους βιολογικούς οργανισμούς και
στον άνθρωπο από την έκθεση σε τοξικές και επικίνδυνες χημικές ουσίες είναι
οι διάφορες μορφές αλλεργίας (υπερευαισθησίες). Οι αλλεργίες είναι
αποτέλεσμα των αλλαγών που συμβαίνουν στο ανοσοποιητικό σύστημα. Το
αλλεργιογόνο αντιδρά με πρωτεΐνες και σχηματίζει αντιγόνα, τα οποία με τη
σειρά τους παράγουν στο εσωτερικό του σώματος αντισώματα. Η εμφάνιση
της αλλεργικής αντίδρασης ορισμένες φορές αργεί να παρουσιάσει αρνητικά
συμπτώματα. Ορισμένα είδη αλλεργίας είναι διάφορες μορφές δερματίτιδας
και κνησμού, η επιπεφυκίτιδα, ενώ στην περίπτωση αναφυλακτικού σοκ
μπορεί να προκληθεί και θάνατος. Σημαντικός αριθμός αλλεργικών
δερματικών νοσημάτων εμφανίζονται σε εργαζόμενους με μέταλλα και
ορισμένες οργανικές αλλεργιογόνες ουσίες.13
Ορισμένες τοξικές χημικές ουσίες έχουν την ικανότητα να επηρεάσουν
την αναπαραγωγική λειτουργία βιολογικών οργανισμών, προκαλώντας
προβλήματα στον αναπαραγωγικό κύκλο, εμβρυοτοξικολογικά φαινόμενα
ή/και τερατογένεση.14
Η τοξικότητα των χημικών ουσιών δεν είναι όμως μόνο αποτέλεσμα
των συγκεντρώσεων, χρόνου έκθεσης και φυσικοχημικών χαρακτηριστικών,
αλλά και αποτέλεσμα του διατροφικού επιπέδου του βιολογικού οργανισμού
και της έλλειψης ορισμένων βιταμινών και ιχνοστοιχείων που προστατεύουν
από το οξειδωτικό stress και ενισχύουν επιδιορθωτικούς και αμυντικούς
μεταβολικούς μηχανισμούς.15 Άλλες πλευρές της τοξικότητας χημικών ουσιών
που παίζουν σημαντικό ρόλο στις βλάβες που προκαλούν είναι κατά πόσο οι
δυσμενείς επιπτώσεις είναι αντιστρεπτές ή συσσωρεύονται με την διάρκεια της
έκθεσης. Στο κεντρικό νευρικό σύστημα όπου η αναγέννηση των ιστών είναι
περιορισμένη, οι βλάβες μπορούν να προκαλέσουν μη αντιστρεπτές βλάβες.
Η επιστήμης της τοξικολογίας, ιδιαίτερα για δηλητηριάσεις στον άνθρωπο,
έχει αναπτυχθεί σε σημαντικό βαθμό και πολλοί τομείς της έχουν εξειδικευθεί
στα διάφορα όργανα και συστήματα λόγω των πολύπλοκων μεταβολικών και
τοξικοκινητικών μηχανισμών. Οι βασικοί κλάδοι είναι:
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¾ Τοξικολογία του αναπνευστικού συστήματος (Respiratory toxicology)
¾ Τοξικολογία του δέρματος (Skin toxicology)
¾ Νεφροτοξικότητα (Nephrotoxicity)
¾ Ηπατοτοξικότητα (Hepatotoxicity)
¾ Νευροτοξικότητα (Neurotoxicity)
¾ Τοξικολογία αιμοποιητικού συστήματος (Hematotoxicity)
¾ Ανοσολογία

και

ανοσολογοτοξικολογία

(Immunology

and

Immunotoxicology)
¾ Τοξικολογία της συμπεριφοράς (Behavioural toxicology)
¾ Αναπαραγωγική τοξικότητα (Reproductive toxicity)
¾ Ικανότητα καρκινογένεσης και μεταλλαξιογόνου δράσης (Carcinogenicity
and mutagenicity)

2.4. Αλληλεπιδράσεις Τοξικών Χημικών Ουσιών
Οι τοξικές και επικίνδυνες χημικές ουσίες βρίσκονται συνήθως υπό
μορφή μίγματος ή γίνονται παράλληλες εκθέσεις σε περισσότερες της μίας
τοξικές ουσίες σε βιολογικά συστήματα. Το αποτέλεσμα της τοξικής δράσης
μπορεί να είναι προσθετικό, συνεργιστικό, ενισχυτικό ή ανταγωνιστικό,
ανάλογα με το είδος και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των τοξικών χημικών
ουσιών.
Στην περίπτωση που η τοξική δράση της μίας ουσίας είναι προσθετική
(additive effect) με τη δεύτερη ουσία τότε είναι φυσικό το αποτέλεσμα να είναι
επαυξημένο και η τοξικότητα του μίγματος αρκετά μεγαλύτερη. Οι
περιπτώσεις αυτές απαντούν στο εργασιακό περιβάλλον, όπου εργαζόμενοι
εκτίθενται σε τοξικά μέταλλα ή/και οργανικές τοξικές ουσίες ή/και
εισπνεόμενα αιωρούμενα σωματίδια. Η δράση δύο παραγόντων στους
πνεύμονες στις περισσότερες περιπτώσεις προσθετικές στην ανάπτυξη
φλεγμονών ή οξειδωτικού stress. Ανάλογα φαινόμενα παρατηρούνται στην
ηπατοτοξικότητα

ορισμένων

μιγμάτων,

φυτοφάρμακα.16
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όπως

τα

οργανοφωσφορικά

Η συνεργική ή συνεργιστική δράση (synergistic effect) μεταξύ τοξικών
και καρκινογόνων χημικών ουσιών είναι συχνό και μελετημένο φαινόμενο
στην τοξικολογία. Η δράση των δύο ουσιών ξεπερνάει το άθροισμα των
επιμέρους τοξικών δράσεων. Το πλέον γνωστό παράδειγμα, που έχει
μελετηθεί με πολυάριθμες επιδημιολογικές και βιολογικές έρευνες, είναι η
συνεργιστική δράση των ινών αμιάντου με τον καπνό του τσιγάρου για τον
καρκίνο του πνεύμονα. Οι δύο παράγοντες συνολικά αυξάνουν τον κίνδυνο
για καρκίνο του πνεύμονα κατά 10 φορές, πολύ περισσότερο από τις
επιμέρους ικανότητες καρκινογένεσης των δύο παραγόντων.17,18 Συνεργικές
δράσεις έχουν βρεθεί σε πολλές επαγγελματικές ασθένειες εργαζομένων, που
εκτίθενται σε βαρέα μέταλλα ή οργανικές καρκινογόνες ουσίες και είναι
συγχρόνως καπνιστές.19
Ένας άλλος τρόπος δράσης τοξικών ουσιών είναι η δυναμική ενίσχυση
(potentiation), όπου μία ουσία από μόνης της δεν έχει τοξική δράση αλλά με
την παρουσία μίας δεύτερης ουσίας καθίσταται τοξική. Το παράδειγμα της
ισοπροπανόλης είναι κλασικό. Σε χαμηλές συγκεντρώσεις στο ήπαρ η
ισοπροπανόλη δεν είναι βλαβερή, αλλά καθίσταται τοξική και ηπατοτοξική
όταν συγχρόνως γίνεται έκθεση σε τετραχλωράνθρακα.
Τέλος, έχει μελετηθεί και η περίπτωση του ανταγωνισμού (antagonistic
effect) μεταξύ τοξικών χημικών ουσιών. Δηλαδή, η τοξικότητα μίας ουσίας
μειώνεται με την παράλληλη παρουσία μίας δεύτερης. Παράδειγμα η
τοξικότητα του καδμίου, η οποία μειώνεται με την παράλληλη παρουσία στην
διατροφή ψευδαργύρου ή ασβεστίου.20
Υπάρχουν και άλλοι παράμετροι των τοξικών χημικών ουσιών που
επηρεάζουν την βιοδιαθεσιμότητα και παίζουν ρόλο στην τοξικότητά τους. Οι
παράγοντες αυτοί είναι η επιφάνεια των σωματιδίων (όσο μεγαλύτερη τόσο
πιο εύκολη η απορρόφηση), το ιξώδες των υγρών (όσο μεγαλύτερο το ιξώδες
τόσο μικρότερη η απορροφητικότητα και δυσκολότερη η τοξικοκινητική
διάχυση στο πεπτικό σύστημα) και η επιφανειακή τάση που μπορεί να έχουν
οι ουσίες με τη μορφή που εισέρχονται στον οργανισμό. Επίσης, οι χημικές
αντιδράσεις με βιομόρια των τοξικών χημικών ουσιών, οι φυσιολογικές τους
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δράσεις μέσα στον οργανισμό και οι βιοχημικές και βιολογικές διεργασίες
στις οποίες θα λάβουν μέρος κατά το μεταβολισμό και διάχυση στα όργανα
παίζουν σημαντικό ρόλο στην τοξικότητα.21

2.5. Δοκιμασίες Τοξικότητας. Σχέση Δόσης-αποτελέσματος
Οι τοξικολογικές έρευνες για χρόνια και οξεία τοξικολογική δράση
χημικών ουσιών απαιτούν ποσοτική μελέτη. Μετά από πολυάριθμες έρευνες
και πειραματικά δεδομένα σε διάφορα πειραματόζωα καθιερώθηκε η
μεθοδολογία

σύγκρισης

της σχέσης

των τοξικολογικών

δόσεων

και

αποτελέσματος σε πειραματική καμπύλη (dose-response curve) ανά μονάδα
βάρους του πειραματόζωου. Η τοξικότητα εκφράζεται συνήθως σε χιλιοστά
του γραμμαρίου ανά χιλιόγραμμο βάρους, δηλαδή mg Kg-1 ή mg/kg. Όταν
περιλαμβάνεται και η διάρκεια της έκθεσης σε δόσεις ανά ημέρα, τότε
εκφράζεται ως mg kg-1 day-1 ή mg/kg/day.
Σε χαμηλής τοξικότητας τοξικολογικά πειράματα η τοξική ουσία προστίθεται
κυρίως στην τροφή του πειραματόζωου, όπου η συγκέντρωση εκφράζεται σε
μέρη ανά εκατομμύριο (ppm, parts per million). Η ποσοτική εκτίμηση γίνεται
με

προσεκτική

παρακολούθηση

της

ποσότητας

της

τροφής

που

καταναλώνεται. Τα πειραματικά δεδομένα δείχνουν ότι το βάρος του
σώματος του πειραματόζωου παίζει σημαντικό ρόλο στο κατά πόσο τοξική
είναι μία ουσία. Οι φυσιολογικές λειτουργίες του οργανισμού παίζουν
σημαντικό ρόλο στην τοξικότητα. Άλλοι τρόποι πρόσληψης της τοξικής
ουσίας είναι δια του στόματος, μέσω του δέρματος, με υποδερμικές ενέσεις και
μέσω της εισπνοής με συγκεντρώσεις της τοξικής ουσίας (αέριο ή ατμός) στον
αέρα του αεροστεγούς κλουβιού.
Στα τοξικολογικά πειράματα χρησιμοποιούνται συνήθως ομάδες των
50 πειραματόζωων που λαμβάνουν διαφορετικές δόσεις και ομάδα
αναφοράς. Η διάρκεια των πειραμάτων κανονίζονται από πρωτόκολλο
δοκιμασίας και ανάλογα με το είδος των πειραματοζώων.22 Κατά τη διάρκεια
του πειράματος καταγράφονται οι θάνατοι και στο τέλος θανατώνονται όλα
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τα πειραματόζωα για να γίνουν τοξικολογικές αναλύσεις οργάνων, εξέταση
όγκων σε διάφορα τμήματα οργάνων και μελέτη παθολογικών αλλοιώσεων.
Η δόση στην οποία το 50% των πειραματόζωων πεθαίνει καλείται LD50
(Lethal Dose 50%). Η σχέση δόσης-αποτελέσματος εκφράζεται με διάγραμμα
του Σχήματος 2.2.

Σχήμα 2.2. (Α) Τυπική σιγμοειδής καμπύλη της σχέσης δόσης-αποτελέσματος (doseresponse) σε τοξικολογικά πειράματα για δύο ουσίες Α και Β. Το αποτέλεσμα εκφράζεται
ως % θνησιμότητα και η δόση σε mg/kg. Η LD50 είναι στατιστικά η μέση τιμή
(median) για το 50% της θνησιμότητας. (Β) Διάγραμμα των τριών τρόπων
παρουσίασης τοξικολογικών δεδομένων: (α) % θνησιμότητα, (β) θνησιμότητα
(συχνότητα %), (γ) θνησιμότητα σε Probit Units.
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Εκτός από την LD50 χρησιμοποιείται και η (median) Lethal
Concentration 50%

(LC50) για τοξικολογικά πειράματα όπου τα

πειραματόζωα εκτίθενται σε συγκεντρώσεις (που εκφράζονται σε ppm ή ppb,
mg/m3, μg/m3, ng/m3 ). Με την τοξικολογική έρευνα διερευνώνται και άλλες
τοξικολογικές παράμετροι, όπως η Lowest Observed Effect (LOEL), No
Observed Effect Level (NOEL), δηλαδή επίπεδα με τη χαμηλότερη
παρατηρούμενη επίδραση ή μη παρατηρούμενη επίδραση.23,24
Η σημαντικότερη έρευνα τοξικολογικής και καρκινογόνου δράσης
χημικών ουσιών διεξάγεται από την υπηρεσία National Toxicology Program
(NTP) των ΗΠΑ που ανήκει στην ομάδα ερευνητικών ινστιτούτων του Υπ.
Υγείας και Κοινωνικών Υπηρεσιών. Οι διετείς εκθέσεις του ΝΤΡ για τις
καρκινογόνες ουσίες αποτελούν νομοθετικά προκαθορισμένη προϋπόθεση
για την απαγόρευσης χημικών προϊόντων.25 Τοξικολογικά πειράματα για
χημικές ουσίες και καταναλωτικά προϊόντα διεξάγονται και από πολυάριθμα
εθνικά κέντρα τοξικολογικού ελέγχου σε διάφορες χώρες. Η Ευρωπαϊκή
Ένωση έχει μόνιμη επιστημονική επιτροπή μελέτης τοξικολογικών δεδομένων
για καταναλωτικά προϊόντα, πρόσθετα τροφίμων, φυτοφαρμάκων, χημικών
ουσιών κ.λπ.26
2.5.1. Κατηγορίες τοξικότητας και τοξικολογικοί όροι (συντμήσεις)
Με βάση την πολυετή εμπειρία των τοξικολόγων, οι τοξικές χημικές
ουσίες χωρίζονται σε 4 κατηγορίες:
I. Πολύ τοξικές: < 50 mg/kg (LD50 oral), < 200 mg/kg (LD50 dermal, δέρμα).
II. Μετρίως τοξικές: 51-500 mg/kg (LD50 oral), 200-2000 mg/kg (LD50 dermal,
για το δέρμα).
III. Ελαφρώς τοξικές: > 500 mg/kg (LD50 oral), > 2000 mg/kg (LD50 dermal).
IV. Μη τοξικές: για υψηλότερες συγκεντρώσεις του ενός γραμμαρίου ανά
μονάδα βάρους (συνήθως 1 κιλό).
Τα τελευταία χρόνια έχουν επικρατήσει διάφοροι τοξικολογικοί όροι:
ª LD50 (mean lethal dose for 50% mortality), θανατηφόρος δόση 50%
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ª LC50 (mean lethal concentration for 50% mortality), θανατηφόρος
συγκέντρωση 50%
ª EC50 (Effect concentration 50%, concentration that causes an effect, not
death,

on

50%

of

tested

organism),

συγκέντρωση

πρόκλησης

αποτελέσματος σε 50% του οργανισμού-πειραματόζωου
ª LED10 (Effective dose corresponding to the lower 95% confidence limit on a
dose associated with 10% response), αποτελεσματική δόση με 95% όρια
αξιοπιστίας

για

δόση

που

ανταποκρίνεται

σε

10%

αποτέλεσμα

(θνησιμότητα)
ª IC50 (inhibitory concentration that reduces the normal response, growth
rates of algae, bacteria and other organisms by 50%), δόση αναστολής 50%,
δοκιμασία για την ανάπτυξη βακτηρίων, φύκους και άλλων οργανισμών
ª NOEC (No observed effects concentration, determined by graphical or
statistical methods), συγκέντρωση μη παρατηρούμενου αποτελέσματος
ª NOEL (No observed effects level, parameter as a dose), επίπεδο (mg/kg)
μη παρατηρούμενου αποτελέσματος (βλάβη στην υγεία οργανισμού)
ª NOAEC (No observed adverse effects concentration, the effect is usually
chosen for its impact upon the species tested), συγκέντρωση με μη
παρατηρούμενη επίδραση σε συγκεκριμένο παράγοντα υγείας οργανισμού
ª NOAEL

(No

observed

adverse

effects

level),

επίπεδο

με

μη

παρατηρούμενες αρνητικές συνέπειες
ª LOEC (Lowest observed effects concentration), χαμηλότερη συγκέντρωση
όπου παρατηρείται αποτέλεσμα (βλάβη στον ζωντανό οργανισμό)
ª LOEL (Lowest observed effects level), χαμηλότερο επίπεδο όπου
παρατηρείται αποτέλεσμα
ª MTC (Minimum Threshold conc.), ελάχιστη συγκέντρωση κατωφλίου
(ουδός)
ª MTD (Maximum tolerated dose), ανώτατη ανεκτή δόση (για τοξικολογικά
πειράματα σε καρκινογόνες ουσίες)
ª MATC

(Minimum

allowable

επιτρεπόμενη δόση τοξικής ουσίας
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toxicant

concentration),

ελάχιστη

ª TLV (Threshold Limit Value), Οριακή Τιμή Κατωφλίου, για το εργασιακό
περιβάλλον (American Conference Governmental Industrial Hygienists)
ª TLV-STEL(TLV-Short Term Exposure Limit), Μικρής Διάρκειας Έκθεση

Σχήμα 2.3. (A) Καμπύλη τοξικότητας με λογαριθμική συγκέντρωση (log mg/kg) και
θνησιμότητα (%) σε σχέση με την ομάδα αναφοράς. Καθορίζονται οι όροι LC50, LOEC,
NOEC. (B) Καμπύλη τοξικότητας καρκινογόνου δράσης τριών καρκινογόνων σε
διαφορετικές δόσεις (σε πειραματόζωα).

Οι συγκεντρώσεις για τους παραπάνω όρους μεταβάλλονται (συνήθως
προς τα κάτω) μετά από νεότερα πειράματα περιβαλλοντικής τοξικολογίας
και

οικοτοξικολογίας

που

έχουν

αυστηρότερα

κριτήρια

τελικών

αποτελεσμάτων ή βλαβών στα πειραματόζωα. Επιπλέον, υπάρχουν και άλλοι
όροι τοξικολογικών πειραμάτων που αφορούν εξειδικευμένα πειράματα
οικοτοξικολογίας.
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2.6. Τοξικοκινητική και Τοξικοδυναμική των Ξενοβιοτικών
Ουσιών σε Ζωντανούς Οργανισμούς
Τα βιολογικά συστήματα βρίσκονται σε συνεχή επαφή με πληθώρα
χημικών ουσιών στο άμεσο περιβάλλον τους, με την εισπνοή και τη διατροφή
τους. Οι χημικές ουσίες κατά την επαφή με τους βιολογικούς ιστούς
προκαλούν μικρής έκτασης βλάβες, ανάλογα με το βαθμό τοξικότητας, ενώ σε
υψηλές

συγκεντρώσεις

και

για

παρατεταμένη

έκθεση

μπορούν

να

προκαλέσουν οξείες βλάβες. Η πλειοψηφία των χημικών ουσιών σε χαμηλές
συγκεντρώσεις είναι μη τοξικές και μετά από μικρό διάστημα απορροφώνται,
μεταβολίζονται και απεκκρίνονται.
Η τοξική βλάβη μιας χημικής ουσίας σε ένα ζωντανό οργανισμό είναι
κυρίως αποτέλεσμα της δόσης και της διάρκειας της έκθεσης. Επίσης,
σημαντικό ρόλο παίζουν η απορρόφηση και οι βιομετασχηματισμοί σε
κυτταρικό

επίπεδο

και

των

μεταβολιτών

που

σχηματίζονται.

Η

βιοσυσσώρευση τοξικών μεταβολιτών σε συγκεκριμένο όργανο προκαλεί τις
ανεπιθύμητες συνέπειες. Οι τοξικές δράσεις συμβαίνουν συνήθως σε βασικά
βιομόρια (λιπίδια μεμβρανών κυττάρων, υδατάνθρακες, ένζυμα, πρωτεΐνες,
πυρηνικό και μιτοχονδριακό DNA), καθώς και με τη δημιουργία
οξυγονούχων και αζωτούχων ελευθέρων ριζών που προκαλούν οξειδωτικές
βλάβες στα βιομόρια και οξειδωτικό stress.
Η σχέση της δόσης της τοξικής ουσίας με την τοξικοκινητική και
τοξικοδυναμική διεργασία που συμβαίνουν στους οργανισμούς συνδέονται
με το παρακάτω διάγραμμα. Η τοξικοκινητική είναι η διεργασία όπου
γίνονται αναπόφευκτα μεταβολισμοί με αρνητικά ή και θετικά (αποτοξίνωση)
αποτελέσματα.
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Δόση της τοξικής ουσίας
Απορρόφηση, Διάχυση
Κατανομή, Αποθήκευση

Τοξικοκινητική

Μεταβολισμός, Αποτοξίνωση
Βιομεσχηματισμοί
Συσσώρευση
Απέκκριση

Τοξική ουσία
Μεταβολισμός και
συσσώρευση
σε Όργανο-στόχο
Τοπικά αποτελέσματα
Τοπική ενεργοποίηση
Τοπική απενεργοποίηση

Τοξικοδυναμική

Κυτταροπροστατευτικοί
μηχανισμοί
Επιδιορθωτικοί μηχανισμοί
Βλάβες σε ιστούς και
όργανα

Τοξικό αποτέλεσμα
Σχήμα 2.4. Διαγραμματικός συσχετισμός της δόσης με την τοξικοκινητική και
τοξικοδυναμική διεργασία και το τελικό τοξικό ή επιβλαβές αποτέλεσμα της
ξενοβιοτικής ουσίας στο βιολογικό σύστημα.

2.7. Τοξικοκινητική Διεργασία των Ξενοβιοτικών Ουσιών
Η τοξικοκινητική μελέτη των ξενοβιοτικών χημικών ουσιών σε
ζωντανούς οργανισμούς αφορά τις σχετικές ταχύτητες (κινητικές διεργασίες)
με τις οποίες γίνονται οι δράσεις πρόσληψης, απορρόφησης, κατανομής,
βιομεταβολισμού και κατανομής των μεταβολιτών στους ιστούς και τα
όργανα, και τέλος της απέκκρισης από τον οργανισμό. Ο βιομετασχηματισμός
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της τοξικής ουσίας είναι αποτέλεσμα της δόσης, αλλά και της συσσώρευσης
των μεταβολιτών στο όργανο-στόχος.
Ο βιομετασχηματισμός της τοξικής ουσίας γίνεται κυρίως μέσω σειράς
ενζύμων, τα οποία για παράδειγμα μπορούν να μετασχηματίσουν μία
λιποδιαλυτή ουσία σε υδατοδιαλυτό μεταβολίτη. Οι βιομετασχηματισμοί
αφορούν δύο τύπους αντιδράσεων: τις αντιδράσεις της Φάσης Ι, που
περιλαμβάνουν

οξειδώσεις,

αναγωγές,

υδρολύσεις,

αφαλογόνωση

και

πρωτόλυση (κυρίως διάσπαση απλών δεσμών), και τις αντιδράσεις της Φάσης
ΙΙ,

που

συνίσταται

(glucuronidation),
καρβοξυλικά

οξέα,

κυρίως

σύζευξη
και

από

συζεύξεις

γλουταθειόνης,

αντιδράσεις

(όπως
σύζευξη

σύνθεσης

γλυκουρονίδωση,
αμινοξέων

κάποιου

με

παραγώγου

(σουλφούρωση, ακετυλίωση, μεθυλίωση κλπ).
Μεγάλος αριθμός ερευνών έχουν τεκμηριώσει την πορεία των
ξενοβιοτικών ουσιών κατά την απορρόφηση, μεταφορά και διάχυση στο
σώμα των βιολογικών οργανισμών. Για να περάσει μία ξενοβιοτική ουσία στα
φυσιολογικά υγρά του σώματος ζωντανού οργανισμού και να δράσει σε άλλα
τμήματα

(συστηματική

δράση),

πρέπει

να

διαχυθεί

μέσα

από

τις

λιποπρωτεϊνικές προστατευτικές επιφάνειες των μεμβρανών των κυττάρων
στο δέρμα, τους πνεύμονες και το πεπτικό σύστημα. Εκτός από τις
περιπτώσεις με ουσίες υψηλής οξύτητας ή διαβρωτικής ικανότητας, οι οποίες
προκαλούν τοπικές βλάβες και εγκαύματα, οι περισσότερες τοξικές ουσίες
διαχέονται στο εσωτερικό του οργανισμού μετά την αρχική έκθεση. Οι
παράγοντες που επηρεάζουν τη διάχυση μέσω των μεμβρανών είναι
ανάλογοι του μεγέθους του μορίου, της λιποδιαλυτότητας-υδατοδιαλυτότητας
(που εκφράζεται κυρίως με το συντελεστή κατανομής οκτανόλης-νερού, Κow),
του φορτίου (ανιόν-κατιόν), και άλλους παράγοντες. Εκτός από τη διάχυση,
υπάρχουν και άλλοι μηχανισμοί διείσδυσης μέσω μεμβρανών, όπως η
διήθηση μικρών μορίων μέσω των πόρων των πρωτεϊνικών μεμβρανών και
της ενεργητικής μεταφοράς που γίνεται με ειδικό φορέα μεταφοράς μέσω της
μεμβράνης. Επίσης υπάρχουν και οι περιπτώσεις της πινοκυττάρωσης
(κυτταροποσία), όπου τα κύτταρα εγκλωβίζουν μικρές σταγόνες (0,1-0,2 μm)
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και της φαγοκυττάρωσης, όπου ειδικά μακροφάγα εγκλωβίζουν και
απορροφούν ξενοβιοτικά σωματίδια, ιδιαίτερα στους πνεύμονες.27,28
Η πορεία των ξενοβιοτικών ουσιών, ιδιαίτερα κατά τη διατροφή που
περιέχει τοξικά συστατικά, γίνεται αρχικά μέσω του πεπτικού συστήματος και
η πρώτη αντίδραση του οργανισμού για να αποφύγει τις τοξικές συνέπειες
είναι να προωθήσει τις ουσίες αυτές στο ήπαρ για αποτοξίνωση
(detoxication). Στο ήπαρ γίνονται διάφοροι βιομετασχηματισμοί με σκοπό
την διευκόλυνση της απέκκρισης. Το ήπαρ δέχεται όλο το αίμα από την
διαπότιση της σπλαχνικής περιοχής των εντέρων, που περιέχει τα θρεπτικά
συστατικά και τις ξενοβιοτικές ουσίες. Στο ήπαρ διεξάγεται διεργασία
εκχύλισης των ουσιών αυτών από το αίμα και με τη βοήθεια ενζύμων ή
ενζυμικών συστημάτων βιομετατρέπονται είτε σε χρήσιμα συστατικά (άλλα
αποθηκεύονται για ενέργεια, άλλα διοχετεύονται στον οργανισμό), είτε
εξουδετερώνονται με την ταχεία απέκκριση μέσω των νεφρών στα ούρα ή
μέσω της χολής στα κόπρανα. Εκτός από το ήπαρ, και άλλα όργανα ή ομάδες
κυττάρων

μπορούν

να

βιομετασχηματίσουν

ξενοβιοτικές

ουσίες.

Τα

παρεγχυματικά κύτταρα στο ήπαρ, τα σωληνοειδή κύτταρα των νεφρών, τα
Clara και τύπου ΙΙ κύτταρα στον πνεύμονα, τα επιθηλιακά κύτταρα στο
δέρμα, τα κύτταρα του βλεννογόνου των εντέρων και άλλα, βιομετατρέπουν
ξενοβιοτικές ουσίες με ένζυμα που περιέχουν. Αλλά στο ήπαρ υπάρχουν
ομάδες ενζύμων της Φάσης Ι και ΙΙ που αποτοξινώνουν και μετασχηματίζουν
εύκολα ουσίες για απέκκριση. Παρόλα αυτά, ορισμένοι μεταβολίτες και
ενδιάμεσες ενώσεις που έχουν υψηλή τοξικότητα μπορούν να προκαλέσουν
μεγαλύτερες βλάβες στους βιολογικούς ιστούς.29
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Πρόσληψη δια στόματος
(Ingestion)

Δερματική επαφή
(Dermal contact)

ΓΑΣΤΡΕΝΤΕΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ
(GASTROINTESTINAL TRACT)

ΗΠΑΡ
(LIVER)

Εισπνοή/αερισμός
(Inhalation/entilation)

ΔΕΡΜΑ
(SKIN)

ΠΝΕΥΜΟΝΕΣ/ΒΡΑΓΧΙΑ
(LUNGS/GILLS)

ΑΙΜΑ/ΛΕΜΦΟΣ
(BLOOD/LYMPH)

ΛΙΠΩΔΗΣ ΙΣΤΟΣ
(ADIPOSE TISSUE)

ΟΣΤΑ
(BONE/SUPPORT TISSUE)

ΧΟΛΗ
(BILE)

ΕΓΚΕΦΑΛΟΣ/ΚΝΣ
(BRAIN/CNS)

ΝΕΦΡΑ
(KIDNEY)
ΚΥΨΕΛΙΔΕΣ
(ALVEOLI)

Έκθεση (exposure)

ΦΟΛΙΔΕΣ
(LAMELLAE)

ΚΥΣΤΗΣ
(BLADDER)

ΠΕΡΙΤΤΩΜΑΤΑ
(FECES)

ΟΥΡΑ
(URINE)

ΕΚΠΝΕΟΜΕΝΟΣ
ΑΕΡΑΣ
(EXPIRED AIR)

ΕΚΠΝΕΟΜΕΝΟ
ΝΕΡΟ
(EXPIRED
WATER)

Σχήμα 2.5. Διάγραμμα με τις εκθέσεις και την πορεία τοξικών ουσιών στα όργανα του
ανθρώπου (διάχυση και μεταβολισμός).

Η τοξικότητα των ξενοβιοτικών ουσιών εξαρτάται και από άλλες
αντιδράσεις που μπορούν να συμβούν κατά τη μεταφορά τους μέσα στο σώμα
και τα όργανα του οργανισμού. Η δέσμευση ξενοβιοτικών από τις πρωτεΐνες
του πλάσματος του αίματος τις καθιστά περισσότερο τοξικές. Η δέσμευση
γίνεται

κυρίως στην αλβουμίνη και η δεσμευόμενη ουσία καθίσταται

ογκώδης με αποτέλεσμα να μην μπορεί να διηθηθεί μέσω των νεφρών, ενώ
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συγχρόνως μειώνεται η ταχύτητα απέκκρισης. Όταν η πρωτεΐνη που δεσμεύει
ξενοβιοτικές ουσίες κορεσθεί, τότε κάθε νέα προσθήκη ουσίας αυξάνει
δραματικά την τοξικότητα στον οργανισμό.30
Η έκταση της κατανομής των ξενοβιοτικών στο σώμα του βιολογικού
οργανισμού εξαρτάται κυρίως από τη σχετική συγγένεια με το αίμα ή το
πλάσμα του αίματος καθώς μεταφέρονται με την κυκλοφορία στα διάφορα
όργανα. Οι υδατοδιαλυτές-υδρόφιλες ενώσεις που δεν μπορούν να
διαπεράσουν

εύκολα

τις

κυτταρικές

μεμβράνες

περιορίζονται

στα

εξωκυτταρικά υγρά του σώματος (τα οποία στον άνθρωπο είναι περίπου 13
λίτρα για βάρος 70 κιλών). Ορισμένες όμως υδατοδιαλυτές ουσίες, όπως η
καφεΐνη και η αιθυλική αλκοόλη μπορούν να διαπεράσουν τις μεμβράνες και
κατανέμονται σε πολλούς βιολογικού ιστούς. Οι λιποδιαλυτές ενώσεις
διαπερνούν τις μεμβράνες πιο εύκολα, διακινούνται μέσω του αίματος στους
διάφορους ιστούς και μπορούν να παρουσιασθούν στα λιπίδια κυτταρικών
μεμβρανών, στον λιπώδη ιστό και τα λιπιδοκύτταρα, το κεντρικό νευρικό
σύστημα (CNS), κ.λπ.31
Ο εγκέφαλος είναι οπωσδήποτε ένα σημαντικό όργανο που χρειάζεται
προστασία. Το εσωτερικό περιβάλλον του ρυθμίζεται από τα ενδοθηλιακά
κύτταρα των τριχοειδών αγγείων του αίματος, με σφιχτές συνδέσεις,
μικρότερους πόρους και μικρή ενδοκύττωση. Τον εγκέφαλο προστατεύει
σημαντικό φράγμα που παρεμποδίζει τις περισσότερες υδατοδιαλυτές τοξικές
ουσίες να εισέλθουν στον εγκέφαλο μέσω του αίματος και καλείται αιματοεγκεφαλικό φράγμα (blood-brain barrier). Σε αντίθεση, οι λιποδιαλυτές
ουσίες, όπως οι οργανικοί διαλύτες και ορισμένα μέταλλα (π.χ. μόλυβδος,
υδράργυρος) μπορούν να διαπεράσουν το φράγμα και να επιδράσουν στο
CNS. Παρόμοια φράγματα για την προστασία άλλων οργάνων από τοξικές
ουσίες είναι ο χοριοειδής χιτώνας-πλέγμα του οφθαλμού.

Επίσης

εξειδικευμένο φράγμα για παρεμπόδιση της διάχυσης τοξικών ουσιών από τα
τριχοειδή αγγεία σε ιστούς παρουσιάζουν οι όρχεις και ο πλακούντας.32
Μετά τη διάχυση και κατανομή των ξενοβιοτικών ουσιών, οι
τοξικοκινητικές διεργασίες είναι αποθήκευση, βιομετασχηματισμοί και
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απέκκριση.

Η αποθήκευση των τοξικών μεταβολιτών στον βιολογικό

οργανισμό γίνεται είτε στα όργανα είτε στο πλάσμα του αίματος. Η μεταφορά
μεταβολιτών είναι αποτέλεσμα του όγκου του αίματος που κυκλοφορεί στα
όργανα. Το ήπαρ στον άνθρωπο δέχεται το 28% και τα νεφρά το 23% του
κυκλοφορόντος

αίματος

από

την

καρδιακή

λειτουργία.

Πρέπει

να

λαμβάνεται υπόψη ότι ο άνθρωπος παρουσιάζει ορισμένα χαρακτηριστικά
που δεν υπάρχουν σε άλλα θηλαστικά, και κατά συνέπεια ορισμένα
τοξικολογικά χαρακτηριστικά είναι διαφορετικά.33
Η αλβουμίνη είναι η πλέον άφθονη πρωτεΐνη στο πλάσμα του αίματος
και

πολλοί

μεταβολίτες

συνενώνονται

υπό

μορφή

συμπλόκου

(«αποθηκεύονται») με ομοιοπολικούς ή ετεροπολικούς δεσμούς και μπορούν
να μεταφέρονται με την κυκλοφορία στα διάφορα όργανα, αλλά δεν μπορούν
να αντιδράσουν με το κυτταρικό υπόστρωμα. Σε περιπτώσεις αντιδράσεων
αντικατάστασης από άλλους μεταβολίτες με μεγαλύτερη συγγένεια, οι τοξικοί
μεταβολίτες απελευθερώνονται και μπορούν να επαυξήσουν την τοξικότητα
στο αίμα.
Αποθήκευση μεταβολιτών γίνονται στα οστά. Τα οστά αποτελούνται
από πρωτεΐνες (κολλαγόνο, γλυκοζαμινογλυκάνες και πρωτεογλυκάνες) και
το άλας υδροξυλo-απατίτη [Ca10(PO4)6(OH)2]. Αν και τα οστά παρουσιάζουν
να μην μεταβάλλονται με το χρόνο, έχουν την ικανότητα αποθήκευσης
μεταβολιτών και μεταλλικών ιόντων και ανακυκλώνονται κάθε 7-10 χρόνια.
Το ήπαρ, σε σχέση με τη μάζα, του είναι το όργανο που δέχεται το 1/3
του

κυκλοφορόντος

αίματος

και

τα

ηπατοκύτταρα

που

περιέχουν

κυτταροπλασματικές πρωτεΐνες έχουν την ικανότητα να δεσμεύουν τοξικές
ουσίες και μεταβολίτες τους. Στο ήπαρ γίνονται οι κυριότερες αντιδράσεις
βιομετασχηματισμού τοξικών ουσιών. Τα νεφρά δέχονται αρκετή ποσότητα
κυκλοφορόντος αίματος με αποτέλεσμα να αποθηκεύουν στους μαλακούς
ιστούς του νεφρού τοξικές ουσίες και μεταβολίτες. Τέλος, σημαντικές
ποσότητες λιποδιαλυτών ουσιών και μεταβολιτών συσσώρευονται στον
λιπώδη ιστό που βρίσκεται σε διάφορα σημεία του σώματος. Η συσσώρευση
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αυτή έχει χαρακτηρισθεί σε ορισμένες περιπτώσεις (ειδικά για καρκινογόνες
αλογονωμένες ενώσεις) αιτία νοσηρότητα και θνησιμότητας.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΚΑΙ ΤΑ ΚΥΡΙΟΤΕΡΑ ΟΡΓΑΝΑ
ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗΣ ΤΟΞΙΚΩΝ ΜΕΤΑΒΟΛΙΤΩΝ

Σχήμα 2.6. Κυκλοφορικό σύστημα και όργανα αποθήκευσης-συσσώρευσης τοξικών
ουσιών και μεταβολιτών. Σχηματική παρουσίαση της απορρόφησης, κατανομής και
απέκκρισης τοξικών ουσιών.

Ο βιομετασχηματισμός και ο μεταβολισμός τοξικών ουσιών στους
βιολογικούς οργανισμούς είναι οι βιοχημικές διεργασίες (συνήθως με τη
βοήθεια ενζύμων) με τις οποίες μετασχηματίζονται σε υδατοδιαλυτές ή σε
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μεταβολίτες που απεκκρίνονται εύκολα από τον οργανισμό. Ο μεταβολισμός
είναι το σύνολο των βιοχημικών αλλαγών που συμβαίνουν στις τοξικές ουσίες
μέσα στο σώμα και διαχωρίζονται σε αναβολισμό (αύξηση μοριακού βάρους
σχηματισμό συμπλόκων ενώσεων) ή σε καταβολισμό (βιοχημική διάσπαση σε
μικρότερες ουσίες, π.χ. διάσπαση γλυκόζης). Οι μεταβολικές διεργασίες
μπορούν να λάβουν χώρα στο κυτταρόπλασμα ή σε ειδικά οργανίδια μέσα
στο κύτταρο. Βιομετασχηματισμός είναι το σύνολο των ενζυμικών
βιοχημικών δράσεων για ενδογενείς ουσίες και εξωγενείς ξενοβιοτικές ουσίες
με σκοπό την μετατροπή τους σε υδρόφιλες και ταυτόχρονη μείωση της
ικανότητας να διαπερνούν μεμβράνες, μείωση της επαναρρόφησης των
μεταβολιτών από τα κύτταρα για διευκόλυνση της αππέκρισης από το σώμα.

Σχήμα 2.7. Βιομετασχηματισμός της καρκινογόνου ουσίας τετραχλωράνθρακας και
πορεία αναγωγικής αφαλογόνωσης που δίνει την καρκινογόνο ελεύθερη ρίζα CCl3•
(πρόκληση λιπιδικής υπεροξείδωσης).
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Οι αντιδράσεις βιομετασχηματισμού που καταλύουν ενζυμικά τις
ξενοβιοτικές ουσίες διαχωρίζονται σε Φάση Ι και Φάση ΙΙ. Η Φάση Ι
περιλαμβάνει υδρολύσεις, αναγωγές και οξειδώσεις, ενώ η Φάση ΙΙ
αντιδράσης σύζευξης, μεθυλίωση, ακετυλίωση κλπ.34
Πίνακας 2.1. Βιομετασχηματισμοί Φάσης Ι και Φάσης ΙΙ.
ΑΝΤΙΔΡΑΣΗ ΕΝΖΥΜΟ
ΦΑΣΗ Ι
Υδρόλυση
Καρβολυεστεράση
Πεπτιδάση
Εποξειδική υδρολάση
Αναγωγή
Αζω- και νιτρο-αναγωγή

Οξείδωση

ΥΠΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ ΘΕΣΗ

Καρβονυλική αναγωγή
Δισουλφιδική αναγωγή
Σουλφοξειδική αναγωγή
Αναγωγή κινονών
Αναγωγική αφαλογόνωση
Αλκοολική αφυδρογονάση
Αλδεϋδική αφυδρογονάση
Αλδεϋδική οξειδάση
Ξανθίνη οξειδάση
Μονοάμινο οξειδάση
Προσταγλαδινο Η συνθάση
Κυτόχρωμα Ρ450

Μικροσωμάτια, κυτοσόλιο
Αίμα, λυσοσωμάτια
Μικροσώματα, κυτοσόλιο
Μικροχλωρίδα,
μικροσωμάτια, κυτοσόλιο
Κυτοσόλιο
Κυτοσόλιο
Κυτοσόλιο
Κυτοσόλιο, μικροσώματα
Μικροσώματα
Κυτοσόλιο
Μιτοχόνδρια, κυτοσόλιο
Κυτοσόλιο
Κυτοσόλιο
Μιτοχόνδρια
Μικροσώματα
Μικροσωμάτα

Γλουκουρονιδική σύζευξη
Σουλφονική σύζευξη
Συζευξη Γλουταθειόνης
Σύζευξη αμινοξέων
Ακετυλίωση
Μεθυλίωση

Μικροσώματα
Κυτοσόλιο
Κυτοσόλιο, μικροσώματα
Μιτοχόνδρια, μικροσωμάτια
Μιτοχρόνδρια, κυτοσόλιο
Κυτοσόλιο

ΦΑΣΗ ΙΙ

Ορισμένοι κλασικοί τοξικολογικοί βιομετασχηματισμοί που έχουν
μελετηθεί σε όλα τους στάδια παρουσιάζονται σε βιβλία τοξικολογίας. Στο
σχήμα 2.5 παρουσιάζεται η αναγωγική αφαλογόνωση του τετραχλωράνθρακα
που απο τη μια μεριά μετατρέπεται στην τριχλωρομεθυλο ελεύθερη ρίζα, που
προκαλεί λιπιδική υπεροξείδωση και στη συνέχεια με βιομετατροπή σε
φωσγένιο και διοξείδιο του άνθρακα.
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Η αποτελεσματικότητα των βιομετασχηματισμών στην αποτοξίνωση
των τοξικών ουσιών στο ανθρώπινο σώμα, αλλά και σε άλλους ζωντανούς
οργανισμούς, εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η ηλικία, το φύλο,
η διατροφή και διάφορες ασθένειες. Η χρήση πειραματόζωων (κυρίως
ποντίκια (μύες) ή αρουραίους (επίμυες) για τα τοξικολογικά πειράματα
σημαίνει ότι τα αποτελέσματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και να
συγκριθούν εφόσον γίνεται αποδεκτό ότι η φυσιολογία τους παρομοιάζει του
ανθρώπου (παρά τις επιστημονικές επιφυλάξεις υπάρχουν δεδομένα που
ενισχύουν τη σύγκριση αυτή). Πειράματα σε μύες δείχνουν ότι οι
βιομετασχηματισμοί ορισμένων τοξικών ουσιών είναι διαφορετικοί στους
αρσενικούς (επιδεικνύουν 5πλάσια μεταβολική ικανότητα) σε σύγκριση με
τους θηλυκούς. Οι διαφορές είναι αποτέλεσμα του επιπέδου ορμονών, την
αναλογία μυικών ιστών: λιπώδους ιστού και της πρωτεϊνικής δέσμευσης.
Πειραματόζωα με διατροφικές ελλείψεις (σε βιταμίνες και ιχνοστοιχεία)
παρουσιάζουν μειωμένη ικανότητα βιομετασχηματισμών.
Κυρίαρχο ρόλο μεταξύ των αντιδράσεων βιομετασχηματισμού της
Φάσης Ι παίζει το σύστημα κυτόχρωμα Ρ450 που έχει σημαντική καταλυτική
δράση αποτοξίνωσης πολλών ξενοβιοτικών τοξικών ουσιών. Οι μεγαλύτερες
συγκεντρώσεις

ενζύμων

του

συστήματος

Ρ450

βρίσκονται

στο

ενδοπλασματικό δίκτυο του ήπατος, αλλά ένζυμα του Ρ450 είναι παρόντα σε
όλους τους ιστούς. Η βασική αντίδραση που καταλύεται από το Ρ450 είναι η
μονοοξυγόνωση, όπου το Οξυγόνο ενσωματώνεται στο υπόστρωμα (RH), ενώ
το δεύτερο Οξυγόνο ανάγεται σε νερό μέσω της οξειδοαναγωγής της NADPH.
Οι αντιδράσεις αυτές έχουν καθολικό χαρακτήρα σε όλους σχεδόν τους
ζωντανούς οργανισμούς και έχουν μελετηθεί εκτενέστατα για το ρόλο τους σε
τοξικολογικές δράσεις:
RH (υπόστρωμα) + O2 + NADPH + H+ → ROH (προϊόν) + H2Ο + NADP+
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Σχήμα 2.8. Κυρίαρχο ρόλο μεταξύ των αντιδράσεων βιομετασχηματισμού της Φάσης Ι
παίζει το σύστημα ενζύμων κυτόχρωμα Ρ450 του ήπατος.

Οι βιομετασχηματισμοί μετατρέπουν τις τοξικές ουσίες και μεταβολίτες
τους σε υδρόφιλες ουσίες και σε μικρότερα μόρια που μπορούν να
απομακρυνθούν από τις διάφορες οδούς απέκκρισης. Η απέκκριση γίνεται με
τα ούρα, τα κόπρανα, με την εκπνοή αερίων, το σίελο, τον ιδρώτα του
δέρματος, το μητρικό γάλα με το θηλασμό και με τα νύχια (μερικά μεταλλικά
ιόντα), τα μαλλιά, το δέρμα και το εγκεφαλονωτιαίο υγρό (τοξικές ουσίες του
κεντρικού νευρικού συστήματος).35
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Γλυκουρονιδική σύζευξη

Θυριδίνη-5΄-διφωσφο-α-D-γλυκουρονικό οξύ

Ακετυλίωση

Σουλφόνωση

3΄-phosphoadenosine-5΄-phosphosulfate (PAPS)

Μεθυλίωση

Ακετυλο συνένζυμο Α

Α-αδενοσυλομεθειονίνη (ΣΑΜ)

Σύζευξη γλουταθειόνης

Σύζευξη αμινοξέων
Γλυκίνη

Ταυρίνη

Γλουταθειόνη

Γλουταμίνη

Σχήμα 2.9. Δομές των διαφόρων συν-παραγόντων στους βιο-μετασχηματισμούς της
Φάσης ΙΙ. Γλυκουρονιδική σύζευξη, Σουλφόνωση, Ακετυλίωση, Μεθυλίωση, Σύζευξη
γλουταθειόνης, Σύζευξη αμινοξέων.
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2.8. Τοξικοδυναμική Ξενοβιοτικών Ουσιών
Το κεφάλαιο της τοξικοδυναμικής δεν είναι πάντοτε καθορισμένο στα
βιβλία τοξικολογίας, λόγω των σύνθετων και πολύπλοκων διεργασιών που
συμβαίνουν στους βιολογικούς οργανισμούς και τους πολυάριθμους
παράγοντες, αρνητικούς ή θετικούς, που υπεισέρχονται στην τοξικότητά τους
και στις βλάβες των κυτταρικών ιστών.
Τα κυριότερα συστήματα που υπόκεινται βλάβες από τοξικές
ξενοβιοτικές ουσίες είναι τα ένζυμα, οι λιπιδικές μεμβράνες των κυττάρων, τα
συστήματα αναπνοής και ενέργειας (μιτοχόνδρια και χλωροπλάστες), τα
συστήματα

πρωτεϊνικής

σύνθεσης

(ενδοπλασματικό

δίκτυο)

και

τα

ενδοκυτταρικά οργανίδια του πυρήνα. Η δράση των ξενοβιοτικών μπορεί να
είναι άμεση στα συστατικά του κυττάρου με την είσοδο του στον βιολογικό
οργανισμό ή έμμεσα μέσω μεταβολιτών που είναι πιο τοξικοί ή έχουν την
ικανότα αντίδρασης με τα κυτταρικά συστατικά.
Τις τελευταίες δεκαετίες ο ρόλος των ελευθέρων ριζών για βλάβες σε
διάφορους ιστούς και βασικά βιομόρια (πρωτεΐνες, υδατάνθρακες, λιπίδια
μεμβρανών, βάσεις του DNA) έχει τεκμηριωθεί με πολυάριθμες έρευνες.36 Οι
οξυγονούχες και αζωτούχες ελεύθερες ρίζες παίζουν βασικό ρόλο στους
διάφορους

βιολογικούς

μεταβολισμούς

και

αντιδράσεις

ενεργειακής

μεταβίβασης. Λόγω της δραστικότητας των ελευθέρων ριζών, οι αερόβιοι
οργανισμοί έχουν αναπτύξει πολυάριθμους αμυντικούς αντιοξειδωτικούς
μηχανισμούς (ενζυμικούς και μη ενζυμικούς) για την ρύθμιση του
οξειδωτικού stress και της ομοιοστασίας των βιολογικών λειτουργιών.37
Παρόλα αυτά, οι οξυγονούχες ελεύθερες ρίζες διαφεύγουν των αμυντικών
συστημάτων και σε περιπτώσεις υψηλών εκθέσεων σε ξενοβιοτικές ουσίες
προκαλούν σημαντικές βλάβες. Αρχικά οι βλάβες έχουν τη μορφή
φλεγμονών, βλαβών σε ενζυμικά συστήματα, εξουδετέρωση αντιοξειδωτικών
βιταμινών, υπεροξείδωση λιπιδίων μεμβρανών, βλάβες σε νουκλεοβάσεις του
DNA, κ.λπ. Το οξειδωτικό stress που αναπτύσσεται με παρατεταμένη έκθεση
σε ελεύθερες ρίζες οδηγεί σε διάφορες ασθένειες και κακοήθεις νεοπλασίες.38
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Οι μηχανισμοί δράσης των ελευθέρων ριζών σε διάφορες ασθένειες φθοράς
και κακοήθεις όγκους επιβεβαιώνονται με την αναστολή ή επιβράδυνση των
καταστάσεων αυτών με αντιοξειδωτικά συμπληρώματα, διατροφή πλούσια σε
αντιοξειδωτικές ουσίες, αντιγηραντικές πρακτικές (όπως μειωμένη θερμιδική
πρόσληψη

με

διατροφή)

και

ενίσχυση

αντιοξειδωτικών

ενζυμικών

συστημάτων (υπεροξειδική δισμουτάση, γλουταθειόνη).39
Οι ξενοβιοτικές ουσίες μπορούν επίσης να προκαλέσουν τοξικές βλάβες
σε βιολογικούς οργανισμούς με την αναστολή ενζυμικών συστημάτων.
Μερικά παραδείγματα ενζύμων είναι η εστεράση της ακετυλοχολίνης
(αντίστροφη

αναστολή

από

καρβαμιδικά

φυτοφάρμακα),

δ-

αμινολεβουλινική δεϋδρατάση (αντίστροφη αναστολή από ιόντα μολύβδου),
κυτοχρωμική οξειδάση (αντίστροφη αναστολή από υδροκυάνιο), Ακονιτάση
(φθορο-οξικός εστέρας που μεταβολίζεται στον αναστολέα φθοροκιτρικό
εστέρα).40
Υπάρχει σημαντικός αριθμός ξενοβιοτικών ουσιών που αντιδρούν με
τμήματα των μιτοχονδρίων και μειώνουν τη σύνθεση του ΑΤΡ (αδενοσινοτριφωσφορικό οξύ, πηγή κυτταρικής ενέργειας).

Συνήθως οι βλάβες που

προκαλούν χωρίζονται σε τέσσερεις κατηγορίες: Ι. Αναστολή την πρόσληψης
υδρογόνου στην αλυσίδα μεταφοράς ηλεκτρονίων με την επίδραση σε
ενζυμικά συστήματα (ιωδοοξικός εστέρας, ρ-βενζοκινόνη, αιθανόλη, κλπ), ΙΙ.
Αναστολή της μεταφοράς ηλεκτρονίων μέσω παρεμπόδισης συμπλόκων και
ηλεκτρονο-υποδοχέων

(ροτενόνη,

κυανικά

άλατα,

υδρόθειο,

τετραχλωράνθρακας, δοξορουβισίνη), ΙΙΙ. Αναστολή πρόσληψης Οξυγόνου
από την ηλεκτρονική αλυσίδα μεταφοράς (αλκαλοειδή, κοκαϊνη, μονοξείδιο
του άνθρακα), IV. Αναστολή της ADP φωσφορυλίωσης (DDT, p-βενζοκινόνη,
δινιτροφαινόλη, κλπ).41,42
Η συγκέντρωση του ενδοκυτταρικού ασβεστίου (Ca2+) ρυθμίζεται
αυστηρά στους αερόβιους οργανισμούς. Η κατά 10.000 φορές διαφορά
συγκεντρώσεων μεταξύ εξωκυτταρικού ασβεστίου και ασβεστίου στο
κυτοσόλιο (διαλυτό κυτταρόπλασμα) διατηρείται με την αδιαπερατότητα
των μεμβρανών στο ασβέστιο και με τους μηχανισμούς απομάκρυνσης από το
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κτταρόπλασμα.43

Πολλές

τοξικές

ουσίες

αυξάνουν

τα

επίπεδα

του

κυτοσολικού Ca2+ είτε με άμεση επίδραση είτε με βλάβες στα μιτοχόνδρια. Η
υψηλή συγκέντρωση του ασβεστίου στο κύτταρο μειώνει τη σύνθεση του ΑΤΡ,
παράγονται ελεύθερες ρίζες, αλλοιώνονται, λιπίδια, πρωτεΐνες και ενζυμικές
λειτουργίες

Δυσλειτουργία
έκφρασης
γονιδίων

Βλάβες σε βιομόρια
 Κυτταρική διαίρεση → νεοπλασία,
τερατογένεση
 Απόπτωση → βλάβες ιστών
 Πρωτεϊνική σύνθεση → ενζυμική

Ρύθμιση
κυττάρου

Δυσλειτουργία
κυτταρικής
δραστηριότητας

Βλάβες στη νευρομυϊκή δραστηριότητα
 Ρίγη, σπασμοί, αρρυθμία καρδιάς
 Νάρκωση, παράλυση, παραισθήσεις

Ρόλος του
μορίου στόχου
Αναστολή λειτουργιών
Παρεμπόδιση
εσωτερικής
λειτουργίας

 Σύνθεση ATP
 Ρύθμιση ασβεστίου(Ca2+) → κυτταρική βλάβη
θάνατος
 Πρωτεϊνική σύνθεση
 Λειτουργία μικροσωληνίσκων
 Λειτουργία μεμβρανών

Διατήρηση
κυττάρου

Παρεμπόδιση
εξωτερικής
λειτουργίας

Αναστολή λειτουργίας συστημάτων
Ομοιοστασία → αιμοραγία

Σχήμα 2.10. Τοξικοδυναμική ξενοβιοτικών, βλάβες σε βιομόρια και μεταβολές στη
λειτουργία και διατήρηση του κυττάρου.

-55-

Οι μηχανισμοί και οι τοξικοί παράγοντες που αυξάνουν την
ενδοκυτταρική συγκέντρωση του ασβεστίου διαχωρίζονται σε τέσσερεις
κατηγορίες. Ι. Μηχανισμοί που δημιουργούν κανάλια εισροής Ca2+ στο
κυτταρόπλασμα (ρίζες υδροξυλίου, απορρυπαντικά, μεθυλοϋδράργυρος,
φωσφολιπάσες σε δηλητήρια ερπετών, κλπ), ΙΙ. Παράγοντες παρεμπόδισης
εξαγωγής του Ca2+ από το κυτταρόπλασμα λόγω ομοιοπολικών δεσμών με
τοξικές ουσίες (βρωμοβενζόλιο, ακεταμινοφαίνιο, χλωροφόρμιο), οξειδώσεις
θειολών (διαμίδια, φυτοφάρμακο diquat), III. Παράγοντες αναστολής της
μιτοχονδριακής συνθεσης του ΑΤΡ, και IV. Παράγοντες υδρόλυσης του
NAD(P)+

με

άμεση

επίδραση

και

οξείδωση

και

ενζυματική

δραστηριοποίηση.44
Οι βλάβες που προκαλούνται στο υπόστρωμα των κυτταρικών
μεμβρανών από ξενοβιοτικές ουσίες δημιουργούν αναστολές στην καλή
λειτουργία και την παραγωγή ενέργειας. Ι. Παρεμπόδιση της κανονικής
λειτουργίας υποδοχέων (νευροδιαβίβαση, υποδοχή ορμονών, μεταφορά
πρωτεϊνών), ΙΙ. Αναστολή λειτουργιών των μεμβρανών (εισροή ιόντων,
μεμβρανική

ρευστότητα,

λειτουργία

λυσοσωματικών

μεμβρανών

και

μιτοχονδριακών μεμβρανών), ΙΙΙ. Παρεμβάσεις στην παραγωγή ενέργειας
(αιμοσφαιρίνη, αποσύζευξη οξειδωτικής φωσφορυλίωσης, παρεμπόδιση
μεταφοράς

ηλεκτρονίων),

IV.

Άμεση

αντίδραση

ξενοβιοτικών

στις

μεμβράνες με ομοιοπολικούς δεσμούς (όζον, παρακουάτ, γλουταθειόνη,
θειόλες πρωτεϊνών, ακεταμινοφαινόνη).45
Οι ξενοβιοτικές ουσίες παρεμβαίνουν στις διάφορες ρυθμίσεις και
λειτουργίες του κυττάρου που πραγματοποιούνται μέσω ενεργοποιημένων
κυτταρικών υποδοχέων που συνδέονται με δίκτυο νευροδιαβίβασης σημάτων
και ρυθμίζονται από ειδικές περιοχές γονιδίων και/ή λειτουργικές πρωτεΐνες.
Οι βλάβες που μπορούν να προκληθούν είναι: α. δυσλειτουργία της έκφρασης
των γονιδίων και γενετικής μεταγραφής (μεταγραφή γενετικής πληροφορίας
από το DNA σε mRNA μέσω ειδικών παραγόντων μεταγραφής, transcription
factors). Αρκετές ορμόνες και βιταμίνες παίζουν αυτό το ρόλο. Οι
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ξενοβιοτικές ουσίες μπορούν να αναστείλουν τη λειτουργία των παραγόντων
αυτών, να την ενεργοποιήσουν ή να μιμηθούν τη δράση τους.46
Τα τελευταία χρόνια έχουν ξεκινήσει ολοκληρωμένα προγράμματα
ελέγχου τοξικών ουσιών στο περιβάλλον με ικανότητα για οιστρογόνο
δράση.47 Παρά τις αρχικές προβλέψεις για εκτεταμένη ρύπανση με
ενδοκρινικούς διαταρακτές (endocrine disrupters), οι έρευνες δείχνουν ότι το
πρόβλημα είναι περιορισμένο.48-50
Αρκετές ξενοβιοτικές ουσίες έχουν την ικανότητα να προκαλούν με την
είσοδο στον βιολογικό οργανισμό φλεγμονές (inflammation) με αλλαγές στην
μικροκυκλοφορία και συσσώρευση φλεγμονωδών κυττάρων σε ορισμένους
ιστούς. Οι καταστάσεις αυτές είναι αποτέλεσμα των τοπικών μακροφάγων
που ενεργοποιούνται από την παρουσία ξενοβιοτικών και εκκρίνουν
κυτοκίνες, όπως ο παράγοντας νέκρωσης όγκου (tumor necrosis factor, TNF)
και ιντερλευκίνης(IL-1) σε ανταπόκριση βλαβών στους ιστούς. Οι κυτοκίνες
με τη σειρά τους ενεργοποιούν γειτονικά ενδοθηλιακά κύτταρα και
ινοβλάστες

που

απελευθερώνουν

διαμεσολαβητές

στη

διάνοιξη

της

μικροκυκλοφορίας. Τα ενεργοποιημένα ενδοθηλιακά κύτταρα διευκολύνουν
την αύξηση την κυκλοφορόντων λευκοκυττάρων στους αλλοιωμένους ιστούς
με την απελευθέρωση χημειοτακτικών κυτοκινών και προϊόντων λιπιδίων. Τα
εισβάλλοντα λευκοκύτταρα συνθέτουν διαμεσολαβητές και προωθούν την
βλεγμονώδη ανταπόκριση. Μακροφάγα και λευκοκύτταρα συσσωρεύονται
στην περιοχή της φλεγμονώδους βλάβης υπόκεινται σε αναπνευστική έκρηξη
(respiratory burst) που παράγουν ελεύθερες ρίζες και υδρολυτικά ένζυμα. Αν
και οι χημικές ουσίες που απελευθερώνονται έχουν αντιμικροβιακή δράση
στην περιοχή της βλάβης, προκαλούν βλάβες στους γειτονικούς ιστούς.52
Οι

βιολογικοί

οργανισμοί

έχουν

όμως

και

αμυντικούς-

επιδιορθωτικούς μηχανισμούς για τις βλάβες που προκαλούνται τόσο σε
κατεστραμμένα βιομόρια όσο και σε ιστούς. Οι θειολικές ομάδες (Prot-SHs) σε
ορισμένες πρωτεΐνες είναι απαραίτητες σε πολλές λειτουργίες τους. Οξειδώσεις
των ομάδων αυτών σε δισουλφίδια (Prot-SS, Prot1-S-S-Prot2) και σουλφενικά
οξέα ( Prot-SOH) μπορεί να επιδιορθωθεί με ενζυμική αναγωγή, με
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πρωταγωνιστές

τα

ενδογενή

αναγωγικά

ένζυμα

θειορεδοξίνη

και

γλουταρεδοξίνη.53,54 Διαλυτές ενδοκυτταρικές πρωτεΐνες είναι ευαίσθητες σε
αλλοιώσεις από φυσικούς και χημικούς παράγοντες. Τα πρωτεολυτικά ένζυμα
του

συστήματος

ΑΤΡ/ουβικιτίνη

εξειδικεύονται

στην

απομάκρυνση

αλλοιωμένων πρωτεϊνών.
Η υπεροξείδωση λιπιδίων μεμβρανών κυττάρων είναι αποτέλεσμα
οξειδωτικού stress και απελευθέρωσης οξυγονούχων ελευθέρων ριζών με
αποτέλεσμα την έναρξη επιβλαβών δράσεων και σε άλλους ιστούς. Τα
υπεροξειδωμένα λιπίδια μπορούν να επιδιορθωθούν με σύμπλοκα συστήματα
που λειτουργούν συντονισμένα με αναγωγικά ένζυμα (υπεροξειδική
γλουταθειόνη

και

υδροϋπεροξείδια

αναγωγάσες).
λιπαρών

Τα

οξέων

φωσφολιπίδια

συνήθως

που

υδρολύονται

περιέχουν
από

την

φωσφολιπάση Α2 και αντικαθίστανται με κανονικά λιπαρά οξέα.55
Η επιδιόρθωση των βλαβών του DNA από ηλεκτρονιόφιλες ουσίες,
ελεύθερες ρίζες, μεταλαξιογόνες και επιγενετικές καρκινογόνες ουσίες είναι
μεγάλης

σημασίας

για

τους

βιολογικούς

οργανισμούς.56

Μερικές

ομοιοπολικές μετατροπές στο DNA επιδιορθώνονται με ένζυμα, όπως η
φωτολυάση DNA, η οποία κάνει εκτομή των γειτονικών πυριμιδινών που
διμερίζονται από το υπεριώδες φως. Αρκετά πρόσθετα, όπως μεθυλο ομάδες
που συνδέονται στην Ο6 θέση της γουανίνης, απομακρύνονται με την Ο6αλκυλογουανινο-DNA-αλκυλοτρανσφεράση.57

Οι πιο σημαντικές βλάβες

συμβαίνουν στις νουκλεοβάσεις και τα νουκλεοτίδια του DNA. Οι βλάβες
αυτές απομακρύνονται με εκτομή. Μετά την εκτομή αντικαθίστανται το
τμήμα με το ακριβές νουκλειοτίδιο με τη βοήθεια πολυμεράσης του DNA και
συγκολλάται στη θέση της με λιγάση του DNA. Όταν οι αλλοιώσεις είναι
ογκώδεις (όπως στα πρόσθετα ή σύμπλοκα, adducts, αφλατοξίνης ή
αμινοφλουορενίου), τότε η επιδιόρθωση γίνεται με νουκλεοτιδική-εκτομή
(nucleotide-excision repair). Μία νουκλεάση του εξαρτάται από το ΑΤΡ
αναγνωρίζει την αλλοιωμένη έλικα του DNA και κάνει εκτομή νουκλεοτιδίων
και από τις δύο πλευρές της αλλοίωσης μαζί με το πρόσθετο. Το χάσμα που
δημιουργείται αποκαθίσταται με την εισαγωγή σωστού νουκλεοτιδίου από
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πολυμεράση και λιγάση του DNA. Η δράση της εκτομής νουκλεοτιδίων του
DNA μπορεί να πιστοποιηθεί με την ανίχνευση (HPLC) αλλοιωμένων
δεοξυνουκλεοτιδίων στα ούρα. Η επιδιόρθωση με εκτομή έχει εξαιρετική
ικανότητα και μικρό λάθος, περίπου 1 βάση σε 106 βάσεις που
επιδιορθώνονται. Επιδιόρθωση με ανασυνδυασμό (recombination repair)
είναι μία ακόμη επιδιορθωτική τεχνική του DNA όταν αποτύχει η
επιδιόρθωση εκτομής πριν την αντιγραφή του DNA. Η διεργασία αυτή
επιδιορθώνει διπλόκλωνες θραύσεις (double-strand breaks). Ο συνδυασμός
επιδιορθώσεων εκτομής και ανασυνδυασμού συμβαίνει όταν υπάρχουν
ενδοκλωνικές διασυνδέσεις (interstrand cross-links).58-60
Οι

βιοδυναμικές

στρατηγικές

που

ακολουθούν

οι

βιολογικοί

οργανισμοί για την αντικατάσταση κυττάρων και ιστών που έχουν υποστεί
βλάβες είναι η απόπτωση και νέκρωση κυττάρων και στη συνέχεια
απομάκρυνση με διάφορους μηχανισμούς. Τα κύτταρα που επιβιώνουν
διαιρούνται και πολλαπλασιάζονται για να υποκαταστήσουν εκείνα που
χάθηκαν. Εξαίρεση παρουσιάζουν τα κύτταρα των ώριμων νευρώνων που
έχουν χάσει την ικανότητα του πολλαπλασιασμού. Σε περιφερειακούς
νευρώνες με αξονική βλάβη η επιδιόρθωση γίνεται μέσω των μακροφάγων
και των κυττάρων Schwann. Τα μακροφάγα απομακρύνουν τα συντρίμμια με
φαγοκυττάρωση (phagocytosis) και παράγουν κυτοκίνες που ενεργοποιούν
τα κύτταρα Schwann για να παραχθεί αυξητικός παράγοντας νεύρων (nerve
growth factor, NGF) και υποδοχείς που με συνδυασμένους μηχανισμούς
αναπληρώνουν τους νευρώνες.61
Η απόπτωση (apoptosis) και νέκρωση (necrosis) είναι δύο μηχανισμοί
με τους οποίους οι ιστοί με κύτταρα ικανά για πολλαπλασιασμό
απομακρύνουν τα αλλοιωμένα κύτταρα και τα αναβιώνουν τα χαμένα με
κυτταρικό πολλαπλασιασμό. Κατά την απόπτωση το κύτταρο συρρικνώνεται,
το πυρηνικό και κυτοπλασμικό υλικό συμπυκνώνεται και διασπάται σε μικρά
τμήματα που απομακρύνονται με φαγοκυττάρωση. Κατά τη νέκρωση, τα
κύτταρα και τα ενδοκυτταρικά οργανίδια φουσκώνουν και τεμαχίζονται σε
μικρά τμήματα με διάσπαση των μεμβρανών. Τα συντρίμμια της νέκρωσης
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ρυπαίνουν το εξωκυτταρικό περιβάλλον, έλκουν δραστικά φλεγμονώδη
κύτταρα και η φλεγμονή που προκύπτει μεγενθύνει την βλάβη των ιστών.
Ενώ η νέκρωση είναι παθητική, η απόπτωση είναι δυναμική διεργασία που
ενεργοποιεί γονίδια που προσανατολίζουν στη σύνθεση πρωτεϊνών και
βοηθούν τα κύτταρα στον προγραμματισμένο θάνατο. Η απόπτωση μπορεί
να ξεκινήσει με εξωτερικά σήματα που εκπέμπουν ορισμένες ουσίες
(γλουκοκορτικοειδή σε θυκοκύττταρα) ή με την απομάκρυνση ενώσεων που
καταστέλλουν την απόπτωση.62,63
H αντικατάσταση των αλλοιωμένων κυττάρων μετά την βλάβη
γίνεται με την εισδοχή των γειτονικών κυττάρων στον κύκλο της διαίρεσης με
μίτωση. Από μελέτες διαπιστώθηκε (τετραχλωράνθρακα σε μύες) ότι μετά από
βλάβη ιστών αρχίζει ενεργοποιημένη σύνθεση DNA σε κύτταρα με την
ενσωμάτωση 3Η-θυμιδίνης ή βρωμοδεοξυουριδίνης στο πυρινικό DNA κατά
τη φάση S του κυτταρικού κύκλου διαίρεσης (τα μιτωτικά κύτταρα μπορούν
να παρατηρηθούν με ηλεκτρονικό μικροσκόπιο). Μετά έρχονται οι φάσεις G2
, Μ (μίτωση) και τα θυγατρικά κύτταρα διαφοροποιούνται στην ομάδα των
κυττάρων στο στάδιο ηρεμίας, υποκαθιστώντας τα κύτταρα που χάθηκαν.64
Η επιδιόρθωση όμως ιστών και κυττάρων που έχουν υποστεί βλάβες
από ξενοβιοτικές ουσίες δεν είναι πάντοτε επιτυχής και μπορεί να οδηγήσει σε
νέκρωση ιστών. Το γεγονός της επιδιόρθωσης ή μη της βλάβης είναι
σημαντικός παράγοντας της σχέσης δόσης-αποτελέσματος. Ξενοβιοτικές
ουσίες που προκαλούν βλάβες στους ιστούς σε χαμηλές συγκεντρώσεις, παρά
τους επιδιορθωτικούς μηχανισμούς, θεωρούνται πολύ τοξικές. Η ουσία 1,1διχλωροαιθυλένιο και ο τετραχλωράνθρακας προκαλούν απόπτωση στα
ηπατικά κύτταρα σε χαμηλές δόσεις, αλλά προκαλούν νέκρωση του ήπατος σε
υψηλές συγκεντρώσεις.65 Η ίνωση (fibrosis) είναι παθολογική κατάσταση που
χαρακτηρίζεται από υπερβολική καταβύθιση ενός εξωκυτταρικού πλέγματος
με αλλοιωμένη σύνθεση. Η ηπατική ίνωση ή κίρρωση του ήπατος είναι
αποτέλεσμα της χρόνιας κατανάλωσης αλκοολούχων ποτών ή έκθεση σε
τετραχλωράνθρακα. Η πνευμονική ίνωση είναι αποτέλεσμα στην έκθεση σε
διάφορες ξενοβιοτικές ουσίες, μεταλλικά σωματίδια και άλλες ουσίες που
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παράγουν οξυγονούχες ελεύθερες ρίζες. Η αδριαμυκίνη προκαλεί καρδιακή
ίνωση, ενώ η έκθεση σε ιοντίζουσα ακτινοβολία προκαλεί ίνωση σε διάφορα
όργανα. Η ελλιπής επιδιόρθωση των ιστών είναι ο κυριότερος παράγοντας
εκδήλωση της ίνωσης των ιστών.66
Οι κακοήθεις νεοπλασίες είναι αποτέλεσμα πολυσταδιακής διεργασίας
που καλείται καρκινογένεση, μετά από έκθεση σε καρκινογόνες και
μεταλλαξιογόνες ουσίες. Οι κακοήθεις νεοπλασίες μπορούν να εμφανισθούν
σε διάφορα όργανα και στις περισσότερες περιπτώσεις είναι θανατηφόρες. Η
καρκινογένεση αποτελείται από τρία κύρια στάδια: έναρξης, προαγωγής και
μετεξέλιξης, όπου σημαντικό ρόλο παίζουν διάφοροι επιδιορθωτικοί
μηχανισμοί του DNA και η ενεργοποίηση ογκογονιδίων. Η αποτυχία των
επιδιορθωτικών μηχανισμών, καθώς και της απόπτωσης και απαλλαγής από
κύτταρα που έχουν υποστεί βλάβες και τέλος η μη ανακοπή των «επιθετικά»
πολλαπλασιαζόμενων

κυττάρων

οδηγεί

στην

παραγωγή

κακοήθων

νεοπλασιών. Οι χημικές ουσίες που έχουν ικανότητα καρκινογόνου δράσης
είναι τα οι γονοτοξικές ουσίες (μεταλλαξιογόνα) και τα επιγενετικά
καρκινογόνα. Τα πρώτα δρουν άμεσα στο DNA των κυττάρων και
προκαλούν βλάβες, ενώ τα επιγενετικά καρκινογόνα απαιτούν ενεργοποίηση
σε δραστικές μορφές με ικανότητα καρκινογένεσης. Στο στάδιο της έναρξης
προκαλούνται διάφορες μεταλλάξεις σε νουκλεοβάσεις και άλλα συστατικά
του DNA. Τα στάδια της προαγωγής και μετεξέλιξης απαιτούν ορισμένες
φορές μακρά λανθάνουσα περίοδο όπου διάφοροι μηχανισμοί ογκογονιδίων
και κατασταλτικών ογκογονιδίων επιταχύνουν ή παρεμποδίζουν την
ανάπτυξη κακοήθων όγκων.67 Το τμήμα αυτό ήταν μία σύντομη περιγραφή
των

κυριότερων

βιοδυναμικών

διεργασιών

που

συμβαίνουν

βιολογικούς οργανισμούς από την έκθεση σε τοξικές ξενοβιοτικές ουσίες.
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΡΙΤΟ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ

ΑΤΜΟΣΦΑΙΡΙΚΗ ΡΥΠΑΝΣΗ
3.1. Εισαγωγή στην Ατμοσφαιρική Ρύπανση
Η Περιβαλλοντική Τοξικολογία έχει καθιερώσει σημαντικούς κλάδους
ερευνών για τις επιπτώσεις της ατμοσφαιρικής ρύπανσης σε ζωντανούς
οργανισμούς, με ιδιαίτερα έμφαση στους κατοίκους των αστικών περιοχών. Η
ατμοσφαιρική ρύπανση συνδέεται κυρίως με αέριους ρύπους, αερολύματα και
αιωρούμενα σωματίδια που εκπέμπονται από μεγάλη ποικιλία ρυπαντών
(όπως

αυτοκίνητα,

βιομηχανίες,

βιοτεχνίες,

εργοστάσια

παραγωγής

ηλεκτρικής ενέργειας, κλπ). Οι ρύποι αυτοί μπορούν να εισέλθουν στους
πνεύμονες με την αναπνοή προκαλώντας κυρίως αναπνευστικά προβλήματα,
αλλά και με την επίδραση στα φυτά και τα ζώα μπορούν να προκαλέσουν
διάφορες βλάβες στους ζωντανούς ιστούς.
Οι αρχικές έρευνες για τις τοξικές επιπτώσεις αερίων ρύπων
εφαρμόσθηκαν στο εργασιακό περιβάλλον, όπου οι εργαζόμενοι ήταν σε
περιβάλλον με υψηλές συγκεντρώσεις και η έκθεσή τους ήταν μακροχρόνια.
Οι εργαζόμενοι δέχονταν την επίδραση τοξικών και επικίνδυνων ουσιών,
μιγμάτων

ουσιών

και

φυσικών

παραγόντων,

με

αποτέλεσμα

να

παρουσιάζουν σημαντικές βλάβες στην υγεία τους (επαγγελματικές ασθένειες,
επαγγελματικός καρκίνος, χρόνια πνευμονικά νοσήματα). Αντίθετα στο
φυσικό περιβάλλον (μεγάλες πόλεις, περιοχές με εργοστάσια και βιοτεχνίες)
οι συγκεντρώσεις των τοξικών ουσιών και οι εκθέσεις είναι πολύ πιο χαμηλές
και η σοβαρότητα των επιπτώσεων εξαρτάται από τη διάρκεια της έκθεσης,
την ηλικία και τον τρόπο ζωής των ανθρώπων.1
Ο όρος ατμοσφαιρική ρύπανση καλύπτει ευρύ φάσμα τοξικών αερίων
ρύπων και αιωρουμένων σωματιδίων που εκπέμπονται στην τροπόσφαιρα
-69-

του πλανήτη (0-15 km), καθώς και την ποικιλία φωτοχημικών δευτερογενών
ρύπων και άλλων ατμοσφαιρικών φαινομένων που είναι αποτέλεσμα
ανθρωπογενών εκπομπών. Η στρατόσφαιρα (15-50 km) είναι η περιοχή όπου
επικρατεί η αραιή στοιβάδα του όζοντος, με κύριο σκοπό την προστασία της
ζωής στον πλανήτη μας από τις υπεριώδεις ακτινοβολίες της ηλιακής
ακτινοβολίας. Οι κυριότερες πηγές ρύπανσης της ατμόσφαιρας είναι τα
καυσαέρια των οχημάτων, οι εκπομπές από εργοστάσια και βιοτεχνίες
(κυρίως από την καύση ορυκτών καυσίμων για την παραγωγή ενέργειας και
σκόνες από την κατεργασία υλικών), τα εργοστάσια παραγωγής ενέργειας, οι
κεντρικές θερμάνσεις των οικιών, η καύση απορριμμάτων και γεωργικών
υπολειμμάτων, οι αέριες εκπομπές από τη γεωργία και τη κτηνοτροφία και οι
φυσιολογικές εκπομπές φυτών και δένδρων. Οι κυριότεροι ρύποι είναι το
μονοξείδιο και το διοξείδιο του άνθρακα (CO, CO2), το διοξείδιο του θείου
(SO2), τα οξείδια του αζώτου (ΝΟx), πτητικές οργανικές ουσίες (VOCs, volatile
organic compounds), και ποικιλία αιωρουμένων σωματιδίων (suspended
particulate matter), από καυσαέρια, βιομηχανικές εγκαταστάσεις, οικοδομικές
εργασίες και ηφαιστειογενή δραστηριότητα.2
3.1.1. Ατμοσφαιρικοί ρύποι
Οι πιο σημαντικές εκπομπές της ατμοσφαιρικής ρύπανσης αφορούν το
διοξείδιο του άνθρακα (CO2), το οποίο δεν είναι τοξικό αέριο αλλά με την
υπερβολική συγκέντρωση στην ατμόσφαιρα συμβάλλει στο φαινόμενο του
θερμοκηπίου. Σε παγκόσμια κλίμακα οι εκπομπές CO2 από 14.520.000 τόνοι
(1971) διπλασιάσθηκαν σε, περίπου, 30.000.000 τόνους το 2000 και υπάρχει
αλματώδης αύξηση λόγω της μεγάλης ζήτησης στην παραγωγή ενέργειας από
αναπτυσσόμενες χώρες (Κίνα, Ινδία, κλπ).3,4 Πολυάριθμες έρευνες δείχνουν
ότι τα αέρια του θερμοκηπίου παίζουν σημαντικό ρόλο στα οικοσυστήματα
και στους κυριότερους κύκλους θρεπτικών υλικών και στοιχείων.5,6
Το μονοξείδιο του άνθρακα (CO) είναι εξαιρετικά τοξικό αέριο που
παράγεται κατά 70-80% από τα καυσαέρια των αυτοκινήτων. Οι εκπομπές του
CO

από

οχήματα

και

βιομηχανίες
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υπολογίζονται

σε

περίπου

200

εκατομμύρια τόνους, εκ των οποίων το 70% αφορά τις χώρες του ΟΟΣΑ
(Οργανισμός Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης, OECD, οργανισμός
των 24 πλέον αναπτυγμένων βιομηχανικών χωρών με έδρα το Παρίσι) .
Ανάλογες ποσότητες CO παράγονται σε παγκόσμια κλίμακα από τις φωτιές
δασών και την καύση βιομάζας.7
Το διοξείδιο του θείου (SO2) είναι αρκετά τοξικός αέριος ρύπος για το
φυσικό περιβάλλον. Το SO2 είναι αποτέλεσμα της χρήσης ορυκτών καυσίμων
με υψηλή περιεκτικότητα σε θείο, καθώς και των εκπομπών ηφαιστείων.
Υπολογίζεται ότι οι εκπομπές SO2 στη δεκαετία του ’80 ήταν περίπου 100
εκατ. τόνοι, εκ των οποίων το 40% από τις χώρες του ΟΟΣΑ.8 Με τη βελτίωση
των καυσίμων (αποθείωση) οι εκπομπές SO2 έχουν μειωθεί σημαντικά. Το SO2
εκτός από τις επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου σε αστικές περιοχές με
αυξημένη ατμοσφαιρική ρύπανση, το προκαλεί βλάβες στις επιφάνειες των
κτιρίων και διαλυόμενο σε υδρατμούς δημιουργεί όξινη βροχή (acid rain) που
καταστρέφει δασικές εκτάσεις και προκαλεί την αύξηση οξύτητας λιμνών με
επιπτώσεις στους υδρόβιους οργανισμούς.9
Τα οξείδια του αζώτου (ΝΟ, ΝΟ2, ΝΟx) είναι συνήθως αέριοι ρύποι
των καυσαερίων των οχημάτων (40-50%), παράγεται όμως και κατά 50% από
διάφορες καύσεις σε υψηλές θερμοκρασίες. Οι εκπομπές ΝΟx σε παγκόσμια
κλίμακα υπολογίζονται σε 60 εκατ. τόνους (τέλος της δεκαετίας ’80), εκ των
οποίων το 54% προέρχονται από τις χώρες του ΟΟΣΑ. Τα ΝΟx είναι ένας
ακόμη παράγοντας για την παραγωγή όξινης βροχής, ενώ συμβάλλουν μαζί
με το CO2 και το μεθάνιο (CH4) στην έξαρση του φαινομένου του
θερμοκηπίου. Ειδικά για τα ΝΟx έχει συμφωνηθεί ειδική διεθνής συνθήκη για
τον περιορισμό τους.10
Τα αιωρούμενα σωματίδια (suspended particulates, particulate matter,
PM) είναι ποικιλία μικρής διαμέτρου σωματιδίων (από 50 μέχρι 0,1 μm) από
διάφορα υλικά και καύσεις (σκόνη χώματος, σκόνη ελαστικών, ανθρακούχα
σωματίδια καύσεων, κλπ) που αιωρούνται στην ατμόσφαιρα αστικών και
βιομηχανικών

περιοχών.

Το

σύνολο

των

εκπομπών

σωματιδίων

υπολογίζονται σε 60 εκατ. τόνους (1980) εκ των οποίων το 23% οφείλονται
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στις χώρες του ΟΟΣΑ. Η πορώδης επιφάνεια των σωματιδίων έχει την
ικανότητα προσρόφησης βαρέων μετάλλων, καρκινογόνων ουσιών και
πολυκυκλικών αρωματικών υδρογονανθράκων (ΠΑΥ) με αποτέλεσμα να
προκαλούν

ασθένειες

και

κακοήθεις

νεοπλασίες

του

αναπνευστικού

συστήματος. Οι επιδημιολογικές έρευνες των τελευταίων δεκαετιών δείχνουν
αυξημένη νοσηρότητα και θνησιμότητα σε αστικές περιοχές λόγω υψηλών
συγκεντρώσεων αιωρουμένων εισπνεόμενων σωματιδίων (ιδιαίτερα τα μικρής
διαμέτρου σωματίδια, PM10, PM2.5, με 10 και 2,5 μm).11,12
Οι πτητικές οργανικές ουσίες (Volatile Organic Compounds, VOCs)
χαρακτηρίζονται κυρίως οι πτητικές αρωματικές ενώσεις (όπως το βενζόλιο,
το τολουόλιο, ξυλόλια κλπ) που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα. Οι πηγές των
VOCs είναι οι βιομηχανίες, τα καυσαέρια των οχημάτων, τα πρατήρια υγρών
καυσίμων, χρώματα και οικοδομικά υλικά. Αν και το σύνολο των εκπομπών
είναι δύσκολο να υπολογισθεί, οι ΗΠΑ

εκπέμπουν , περίπου, 17.580.000

τόνους (1990), η Μ. Βρετανία 2.600.000 τόνους και η Γερμανία 2.545.000
τόνους. Οι VOCs μπορούν να παραμείνουν για 1-2 ημέρες στην ατμόσφαιρα
διασπώμενες σε μεγάλη ποικιλία υδρογονανθράκων. Οι ΠΟΕ παίζουν
σημαντικό ρόλο σε φωτοχημικές αντιδράσεις και συμβάλλουν στην
περιβαλλοντική ρύπανση, λόγω της υψηλής τοξικής και καρκινογόνου
δράσης Οι ΠΟΕ θεωρούνται επικίνδυνες για την υγεία του ανθρώπου.13,14
Οι πολυχλωριωμένες οργανικές ενώσεις (διοξίνες, διβενζοφουράνια,
πολυχλωριωμένα διφαινύλια, PCBs) είναι ατμοσφαιρικοί αέριοι ρύποι που
παράγονται

από διάφορες καύσεις (καυσαέρια αυτοκινήτων, πυρκαγιές

δασών, εκπομπές από υλικά μονώσεων), ή από τη χρήση φυτοφαρμάκων. Τα
PCBs χρησιμοποιήθηκαν ως θερμομονωτικά και διηλεκτρικά υγρά σε
μετασχηματιστές (πριν από την απαγόρευσή τους το 1985). Τις τελευταίες
δεκαετίες έχουν γίνει σημαντικές προσπάθειες σε παγκόσμια κλίμακα για τον
περιορισμό των πολυχλωριωμένων ουσιών που δεν βιοδιασπώνται στο
περιβάλλον

και

βιοσυσσωρεύονται

μέσω

της

τροφικής

αλυσίδας

(φυτοφάρμακα, κλπ). Η συνθήκη της Στοκχόλμης για τα POPs (Persistent
Organic Pollutants) έχει ως σκοπό τον περιορισμό των χρήσεων και εκπομπών
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πολυχλωριωμένων ουσιών (έχει δοθεί προτεραιότητα για τον περιορισμό ή
απαγόρευση ορισμένων ουσιών: Aldrin, Dieldrin, Endrin, Chlordane,
Heptachlor,

Hexachlorobenzene,

Mirex,

Toxaphene,

Polychlorinated

Biphenyls, Dioxins, Furans).15,16
Το όζον (Ο3) είναι δευτερογενής ατμοσφαιρικός ρύπος, που παράγεται
ως αποτέλεσμα των φωτοχημικών αντιδράσεων μεταξύ υδρογονανθράκων
και οξειδίων του αζώτου στην ατμόσφαιρα. Λόγω της οξειδωτικής ικανότητας
του όζοντος θεωρείται εξαιρετικά επικίνδυνος ρύπος, τόσο για την υγεία του
ανθρώπου, όσο και για βλάβες στα φυτά, τα δένδρα και τα υλικά.17,18

Σχήμα 3.1. Οι βιομηχανικές δραστηριότητες συνέβαλαν στην ατμοσφαιρική ρύπανση
με την εκπομπή αέριων τοξικών ρύπων.

Η ατμοσφαιρική ρύπανση δεν περιορίζεται στην περιοχή όπου
εκπέμπονται οι αέριοι ρύποι, αλλά έχει επιπτώσεις και στις γειτονικές χώρες
με την διασυνοριακή μεταφορά. Για τον λόγο αυτό έχουν υπογραφεί διεθνείς
συμβάσεις για τον περιορισμό και έλεγχο της διασυνοριακής ρύπανσης. Στην
Ευρώπη από το 1979 έχει υπογραφεί η Convention on Long Range
Transboundary Air Pollution (LRTAP) και ελέγχεται με το πρόγραμμα ΕΜΕΡ
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(Co-operative Programme for Monitoring and Evaluation of the Long-Range
Transmission of Air Pollution in Europe). Αρχικός σκοπός ήταν ο έλεγχος για
την όξινη βροχή και τον ευτροφισμό αλλά διευρύνθηκε για το όζον, τις
πολυχλωριωμένες ενώσεις, τα βαρέα μέταλλα και τα αιωρούμενα σωματίδια.19
Η καύση απορριμμάτων, τοξικών αποβλήτων και βιομάζας είναι επίσης
μία άλλη μορφή σοβαρής ρύπανσης της ατμόσφαιρας με αέριους ρύπους,
σωματίδια, διοξίνες και φουράνια. Αν και η τεχνολογία έχει βελτιωθεί
σημαντικά για την καύση αστικών απορριμμάτων και βιομηχανικών
αποβλήτων

(με

ηλεκτροστατικά

φίλτρα

στις

καμινάδες

και

υψηλές

θερμοκρασίες για τοξικά απόβλητα), το πρόβλημα της ατμοσφαιρικής
ρύπανσης παραμένει.20,21

3.2. Ατμοσφαιρική Ρύπανση, Φαινόμενο του Θερμοκηπίου και
Επιπτώσεις στο Περιβάλλον
Η ηλιακή ακτινοβολία διαπερνά στο μεγαλύτερο μέρος της την
ατμόσφαιρα και θερμαίνει την επιφάνεια της Γης επηρεάζοντας το κλίμα και
τις εποχιακές αλλαγές. Η Γη εκπέμπει μέρος της θερμικής αυτής ενέργειας
πίσω στο διάστημα. Τα αέρια της ατμόσφαιρας, που βρίσκονται σε εξαιρετικά
χαμηλές συγκεντρώσεις (υδρατμοί, διοξείδιο του άνθρακα, μεθάνιο και
οξείδια του αζώτου), δεσμεύουν την ενέργεια αυτή δημιουργώντας το
φαινόμενο της υπερθέρμανσης της ατμόσφαιρας όπως σε ένα τεχνητό
θερμοκήπιο.
Το φαινόμενο του θερμοκηπίου (Greenhouse effect) είναι αποτέλεσμα
των αερίων του θερμοκηπίου που δεσμεύουν και εκπέμπουν ξανά πίσω την
ηλιακή θερμική ακτινοβολία στην επιφάνεια του πλανήτη μας. Χωρίς το
φαινόμενο του θερμοκηπίου, οι θερμοκρασίες στην επιφάνεια της Γης θα ήταν
πολύ χαμηλότερες και η ζωή όπως την ξέρουμε σήμερα δεν θα μπορούσε να
διατηρηθεί. Από την αρχή της βιομηχανικής επανάστασης, πριν 250 χρόνια,
οι ατμοσφαιρικές συγκεντρώσεις του CO2 που παρέμειναν επί αιώνες
αναλλοίωτες, με τις δεκαετίες αυξήθηκαν από 300 ppm το 1900 σε 360 ppm το
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2000). Αν και οι συγκεντρώσεις αυτές είναι εξαιρετικά μικρές, η σημασία τους
είναι πολύ μεγάλη για τα ευαίσθητα οικοσυστήματα και τη λεπτή ισορροπία
που επικρατεί στην ατμόσφαιρα του πλανήτη μας. Επίσης, και για τα άλλα
αέρια του θερμοκηπίου οι συγκεντρώσεις τους αυξήθηκαν. Για παράδειγμα,
του μεθανίου (CH4) σχεδόν διπλασιάσθηκαν (σε 1,8 ppm σε σχέση με
παλαιότερες εποχές) και των οξειδίων του αζώτου (NOx) αυξήθηκαν κατά 15%
(σε 310 ppb από 300 ppb στις αρχές του αιώνα). Σημασία όμως έχει ότι η
ικανότητα υπερθέρμανσης των ΝΟx είναι 300 φορές μεγαλύτερη σε σχέση με
αυτή του CO2. Επίσης, πολυφθοριωμένες ενώσεις (συγκεντρώσεις 0.5-0.3 ppb),
όπως των CFC-12, HCFC-22, CF4 SF6, συνεισφέρουν στο συνολικό φαινόμενο
του θερμοκηπίου.

Σχήμα 3.2. Οι κυριότερες εκπομπές των αερίων του θερμοκηπίου τα τελευταία 30-40
χρόνια (CO2, CH4, N2O, Cl2).

Οι αυξήσεις αυτές μεγιστοποίησαν την ικανότητα δέσμευσης της
θερμότητας από την γήινη ατμόσφαιρα. Αντίθετα, τα θειικά αερολύματα, αν
και αέριοι ρύποι, με την ικανότητα να αντανακλούν την ηλιακή ακτινοβολία
πίσω στο διάστημα μείωσαν μερικώς την θερμοκρασία της ατμόσφαιρας. Οι
θερμοκρασίες στην επιφάνεια της Γης, όπως μετρούνται συστηματικά εδώ και
πολλές δεκαετίες, δείχνουν αύξηση της τάξης των 0,5-0,7 οC από το τέλος του
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19ου αιώνα. Στον 20ο αιώνα τα δέκα θερμότερα έτη ήταν μεταξύ των 15
τελευταίων ετών (1985-2000, θερμότερο το έτος 1998). Με το σημερινό ρυθμό
που αυξάνουν τα αέρια του θερμοκηπίου, υπολογίζεται ότι στα επόμενα 50
χρόνια η μέση θερμοκρασία θα αυξηθεί κατά 0,6-2,5 οC και κατά 1,4-5,8 οC
τον επόμενο αιώνα (σενάρια υπολογισμών που τείνουν να επιβεβαιωθούν με
νεότερες έρευνες).22,23

Σχήμα 3.3. Φαινόμενο του θερμοκηπίου και μέση θερμοκρασία σε παγκόσμια κλίμακα
στην περίοδο 1860-2000 (Hadley Center, UK Meteorological Office, and Climate
research Unit, University of East Anglia).

Οι αιτίες που προκαλούν φαινόμενο του θερμοκηπίου, μετά από
αρκετά χρόνια αμφισβήτησης και διαμάχης μεταξύ των επιστημόνων και των
εθνικών οργανισμών προστασίας του περιβάλλοντος, έχουν γίνει γενικά
αποδεκτές. Αλλά ακόμη και σήμερα υπάρχουν διαφορετικές εκτιμήσεις για τα
μακροπρόθεσμα προβλήματα που θα προκύψουν και τους τρόπους με τις
τεχνολογικά αποδεκτές λύσεις για τον περιορισμό του. Το Πρωτόκολλο του
Kyoto (1997) για περιορισμό των εκπομπών (CO2, CH4 και NOx), αν και
θεωρείται αναποτελεσματικό και πολυέξοδο, έχει υπογραφεί από αρκετές
χώρες (84 από τις 160) που αποδέχθηκαν μείωση των εκπομπών στα επίπεδα
του 1990. Παρόλα αυτά, χώρες όπως οι ΗΠΑ, η Κίνα, η Ινδία, η Αυστραλία
και άλλες χώρες, δεν επικυρώνουν το πρωτόκολλο ή δεν δέχονται τα ποσοστά
και

τα

μέτρα

μείωσης

των

εκπομπών.

Τελικά,

μετά

από

πολλές

αμφιταλαντεύσεις η Ρωσία υπέγραψε στο τέλος του 2005 το πρωτόκολλο του
Κιότο και η συμφωνία επισημοποιήθηκε.24,25
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Οι επιπτώσεις του Πρωτοκόλλου του Kyoto για τη μείωση των αερίων
του θερμοκηπίου είναι προφανείς, ιδιαίτερα στην ενεργειακή πολιτική των
χωρών και στην οικονομική δραστηριότητα. Οι ΗΠΑ (η χώρα αυτή παράγει
περίπου το 25% των εκπομπών CO2 σε παγκόσμια κλίμακα) είναι σίγουρα η
χώρα με το μεγαλύτερο οικονομικό και ενεργειακό πρόβλημα από τη
συμφωνία για τη μείωση των αερίων του θερμοκηπίου. Σε αντίθεση με χώρες
όπως η Μ. Βρετανία και η Γερμανία που πέτυχαν τις υψηλότερες μειώσεις των
εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου τα τελευταία χρόνια.26
Αν και τα αποτελέσματα του φαινομένου του θερμοκηπίου και
ιδιαίτερα της ανόδου της θερμοκρασία, στο περιβάλλον, τα δάση, τη γεωργία,
τα οικοσυστήματα, την υγεία του ανθρώπου και άλλες εξειδικευμένες πλευρές
της οικολογίας στον πλανήτη μας, είναι περιορισμένες προς το παρόν,
υπάρχουν αρκετές έρευνες και προβλέψεις για τις επιπτώσεις στα επόμενα 50100 χρόνια.
Η Environmental Protection Agency (ΕΡΑ) στις ΗΠΑ έχει στο
διαδίκτυο εκτενή κατάλογο για το φαινόμενο του θερμοκηπίου και τις
επιπτώσεις στο περιβάλλον, καθώς και αλλαγές στις λοιμώδεις ασθένειες που
θα αναπτυχθούν σε διάφορες περιοχές (www.epa.gov/globalwarming/
home.html). Οι υψηλότερες θερμοκρασίες πιστεύεται ότι θα αυξήσουν τη
θνησιμότητα

από

καρδιαγγειακά

νοσήματα,

θερμικό

σοκ,

θερμική

καταπόνηση και ορισμένα αναπνευστικά προβλήματα. Οι συγκεντρώσεις του
όζοντος θα αυξηθούν και θα επηρεάσουν τις κρίσεις άσθματος και τις
πνευμονολογικές ασθένειες. Το φαινόμενο του θερμοκηπίου θα αυξήσει τον
κίνδυνο για ορισμένα λοιμώδη νοσήματα (ελονοσία, δάγκειο πυρετό, κίτρινο
πυρετό και εγκεφαλίτιδα).27,28
Το φαινόμενο του θερμοκηπίου θα επηρεάσει άμεσα τα υδατικά
συστήματα λόγω της αυξημένης εξάτμισης μαζών νερού και της εναπόθεσης.
Εάν η ισορροπία εξάτμισης και βροχών μεταβληθεί θα επιφέρει ξήρανση του
εδάφους, μείωση του επιπέδου λιμνών και ποταμών. Το αποτέλεσμα θα είναι
μεταβολές στην πλοήγηση σε ποτάμια και λίμνες, συχνότερες πλημμύρες,
μειωμένη παραγωγή υδροηλεκτρικής ενέργειας, μείωση της ποσότητας και της
-77-

ποιότητας του νερού σε πολλές περιοχές για χρήσεις στη γεωργία, στη
βιομηχανία και σε αστικές περιοχές (πόσιμο νερό). Η ποσότητα του οξυγόνου
στο νερό θα μειωθεί λόγω μικρότερης διαλυτότητας με επιπτώσεις στην
υδρόβια ζωή και ιδιαίτερα τα ψάρια. Συγχρόνως, η αλατότητα των νερών θα
αυξηθεί με υψηλότερες θερμοκρασίες, τόσο με την ανύψωση του επιπέδου των
θαλασσών, όσο και με τη μείωση των βροχοπτώσεων σε εκβολές ποταμών.29,30
Πιστεύεται ότι η αύξηση του πληθυσμού και το φαινόμενο του θερμοκηπίου
θα

επηρεάσουν

αρνητικά

τα

υδατικά

αποθέματα

και

άλλες

πλουτοπαραγωγικές πηγές στην παραγωγή τροφίμων.31
Το φαινόμενο του θερμοκηπίου θα επηρεάσει τις πολικές περιοχές
(Αλάσκα, Βόρειος και Νότιος Πόλος) που περιέχουν ποικιλία φυσικών
χαρακτηριστικών και οικοσυστημάτων. Μεγάλες περιοχές γύρω από τις
πολικές περιοχές (παγετώνες, δάση, λιβάδια, κλπ) είναι ευαίσθητες σε αλλαγές
της θερμοκρασίας, της θερμοκρασίας των ωκεανών και άλλων κλιματικών
συνθηκών. Έχουν ήδη παρατηρηθεί μικρές αλλαγές στα οικοσυστήματα και
στα δάση στις πολικές περιοχές.32,33
Οι θερμοκρασιακές μεταβολές έχουν επιφέρει ορισμένες αλλαγές στις
ορεινές περιοχές και στα δάση, αν και από επιστημονική άποψη υπάρχουν
πολλές αβεβαιότητες για τις αλλαγές στην δασικές πυρκαγιές, τα δασικά και
ορεινά οικοσυστήματα, την κατανομή του νερού και την βιοποικιλότητα της
άγριας φύσης. Αν και ορισμένα είδη δένδρων μπορούν να χρησιμοποιήσουν
το αυξημένο CO2 για ανάπτυξη και καλύτερη αφομοίωση του νερού, οι
αρνητικές επιπτώσεις από το ξηρότερο έδαφος και τις αυξημένες πυρκαγιές
θεωρούνται πιο σημαντικές για την δυναμική των δασών και πολλών ορεινών
περιοχών.34,35 Τα τελευταία χρόνια έχουν προταθεί διάφορες λύσεις για το
θέμα της μείωσης του CO2 στην ατμόσφαιρα. Η πιο σημαντική λύση φαίνεται
να είναι η επέκταση των τροπικών δασών (και γενικά των δασών) που θα
μπορούσαν να απορροφήσουν το επιπλέον CO2 της ατμόσφαιρας. Ήδη
αρκετές μελέτες υπολογίζουν ότι η έκταση τροπικών δασών που χάθηκαν από
συστηματική αποδάσωση και από πυρκαγιές, μετά το 1980, ήταν μεταξύ 0,4 2.5 Pg (Pg=1 δισεκατομμύριο μετρικοί τόνοι, billion metric tons), που
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αντιπροσωπεύουν το 35-50% των εκπομπών CO2 από την καύση ορυκτών
καυσίμων.36,37
Τα διάφορα είδη γης που δεν είναι δάση ή αγροτικές καλλιέργειες,
όπως τα φυσικά λιβάδια (βοσκότοποι), οι έρημοι, οι υγρότοποι και οι παράκτιες
ζώνες, θα υποστούν τις επιπτώσεις του φαινομένου του θερμοκηπίου. Με τις
υψηλότερες θερμοκρασίες και την απώλεια νερού οι επιπτώσεις θα είναι στην
υγρασία του εδάφους και εκτεταμένη διάβρωση, αλλαγές στη βιοποικιλότητα,
μεταβολές ή εξαφάνιση πανίδας και χλωρίδας των περιοχών αυτών, καθώς
και αλλαγές στα ευαίσθητα οικοσυστήματα.38,39
Τα τελευταία χρόνια διεξάγονται πολυάριθμες οικολογικές μελέτες και
έρευνες περιβαλλοντικής τοξικολογίας για τις επιπτώσεις του φαινομένου του
θερμοκηπίου και σε οικοσυστήματα.40 Αν και είναι νωρίς για να
διαπιστωθούν σημαντικές αλλαγές σε ευαίσθητα οικοσυστήματα, ήδη
υπάρχουν ενδείξεις για τοπικές και χρονικές μετατοπίσεις σε είδη φυτών και
δένδρων, μεταβολές στη συμπεριφορά ειδών της άγρια φύσης, μετανάστευση
και αποικισμό πτηνών και άλλων ζωικών ειδών σε ψυχρότερες περιοχές,
κλπ.41,42
Πολλοί επιστήμονες πιστεύουν ότι οι σημαντικότερες μεταβολές και
επιπτώσεις από το φαινόμενο του θερμοκηπίου θα σημειωθούν στην
γεωργική παραγωγή. Αν και το θερμότερο κλίμα θα ωφελήσει τις
καλλιέργειες σε ορισμένες ψυχρές περιοχές του πλανήτη και η παρουσία
αυξημένων συγκεντρώσεων CO2 στην ατμόσφαιρα θα αυξήσει την απόδοση
ορισμένων φυτικών καλλιεργειών, άλλες επιπτώσεις, όπως η επάρκεια νερού,
η υγρασία του εδάφους, η απόδοση και η ποιότητα ορισμένων καλλιεργειών
θα είναι αρνητική.43,44 Η γεωργική παραγωγή σε χώρες όπως οι ΗΠΑ και
άλλες αναπτυγμένες χώρες, που έχουν την τεχνολογική και οικονομική
ευχέρεια να προσαρμοσθούν στις νέες συνθήκες, θα αποφύγουν τις αρνητικές
συνέπειες. Παρόλα αυτά, υπάρχουν πολλές αβεβαιότητες για τις επιπτώσεις
στην γεωργία και στην παραγωγή τροφίμων, ανάλογα με τα διάφορα
σενάρια της αύξησης της θερμοκρασίας και των κλιματικών αλλαγών.45,46
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Το φαινόμενο του θερμοκηπίου θα επηρεάσει με την ανύψωση της
θερμοκρασίας

τους

ωκεανούς,

τους

υδρόβιους

οργανισμούς

και

τα

οικοσυστήματα, καθώς και την αλιεία. Οι επιστήμονες υπολογίζουν ότι οι
υδρόβιοι οργανισμοί και η αλιεία στους ανοικτούς ωκεανούς θα ωφεληθούν
από αυξημένες θερμοκρασίες, αλλά σε υδροβιότοπους, παράκτιες θαλάσσιες
περιοχές και εσωτερικές (νησιώτικες) υδατικές περιοχές, οι αλλαγές στην
αλατότητα, στο διαλυμένο οξυγόνο και στις μεταβολές θερμοκρασίες μεταξύ
υψηλών και χαμηλών σε διάφορες εποχές θα επηρεάσουν αρνητικά την
αλιεία.47,48 Τα κοράλλια και τα κοραλλιογενή νησιά στους ωκεανούς
αποτελούν ευαίσθητοι αισθητήρες του φαινόμενου της αύξησης της
θερμοκρασίας και οι έρευνες δείχνουν ότι έχουν υποστεί ελαφρά απώλεια
χρώματος (bleaching).49
Παρά την αρχική αντίρρηση για το φαινόμενο του θερμοκηπίου, τις
περιοδικές κυκλικές αυξομειώσεις των θερμοκρασιών στην επιφάνεια και τους
ωκεανούς της Γης από τις εξάρσεις της ηλιακής ακτινοβολίας, η μέση
θερμοκρασία του πλανήτη έχει αποδειχθεί ότι αυξάνεται συστηματικά σε
συνάρτηση με τις αυξήσεις των αερίων ρύπων του θερμοκηπίου.50 Αν και το
πρωτόκολλο του Κιότο αποτελεί μία από τις μακροχρόνιες λύσεις του
προβλήματος, έχουν προταθεί και άλλες τεχνολογικές και οικολογικές
λύσεις.51 Την τελευταία δεκαετία έχει ξεκινήσει και η συστηματική καταγραφή
των αερίων εκπομπών αλλά και μειώσεων που επιτυγχάνουν οι διάφορες
χώρες. Η Ευρωπαϊκή Ένωση έχει ήδη ένα δραστήριο πρόγραμμα έρευνας και
μετρήσεων για το φαινόμενο του θερμοκηπίου.52
Το φαινόμενο του θερμοκηπίου θεωρείται ότι θα παίξει τις επόμενες
δεκαετίες

πρωτεύοντα

ρόλο

για

σημαντικές

περιβαλλοντικές

και

κλιματολογικές μεταβολές στον πλανήτη μας. Η περιβαλλοντική τοξικολογία,
μαζί με άλλες περιβαλλοντικές επιστήμες και την οικοτοξικολογία μπορούν
να διερευνήσουν τις λεπτές βιοχημικές μεταβολές σε ζωντανούς οργανισμούς
και τα οικοσυστήματα, καθώς και τις τοξικολογικές επιπτώσεις από τις
συγκεντρώσεις τοξικών ρύπων σε διάφορα περιβαλλοντικά διαμερίσματα.
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3.3.Φωτοχημική Ατμοσφαιρική Ρύπανση, Όζον και Οξείδια του
Αζώτου
Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν διερευνηθεί και τεκμηριωθεί οι
πολύπλοκες

φωτοχημικές

αντιδράσεις

που

συμβαίνουν

μεταξύ

των

οργανικών και ανόργανων αερίων ρύπων και πτητικών ενώσεων, με την
παραγωγή δευτερογενών ρύπων που απειλούν λόγω τοξικότητας την υγεία
του ανθρώπου και το περιβάλλον.

Οι φωτοχημικές αντιδράσεις είναι

αποτέλεσμα της απορρόφησης ενέργειας (που συνδέεται με την ηλιακή
ακτινοβολία) από ορισμένες ουσίες με αποτέλεσμα τη μεταβολή της
ενεργειακής τους κατάστασης. Αυτό προκαλεί ηλεκτρονική υπερδιέγερση που
με τη σειρά του οδηγεί στη δημιουργία δραστικών ουσιών, όπως ελεύθερες
ρίζες και ιόντα, ικανές για αλυσωτές αντιδράσεις και δημιουργία
δευτερογενών

ρύπων.53

Οι

βασικές

φωτοχημικές

αντιδράσεις

που

πραγματοποιούνται είναι αποτέλεσμα της ηλιακής υπεριώδους ακτινοβολίας
(UV),

δραστικών

πτητικών

υδρογονανθράκων

(όπως

οι

αλδεΰδες),

μονοξειδίου του άνθρακα (CO) και οξειδίων του αζώτου. Οι αντιδράσεις που
ενεργοποιούνται από το μίγμα αυτό οδηγεί στην παραγωγή των κυριότερων
δραστικών ρύπων , όπως το όζον (O3), το υπεροξείδιο του υδρογόνου (H2O2),
το νιτρικό υπεροξυλοακετύλιο [CH3C(O)OONO2, peroxyacetyl nitrate, PAN]
και τα υπεροξείδια του αζώτου μέσω μηχανισμών ελευθέρων ριζών.54
Το όζον παράγεται φωτοχημικά μέσω της οξείδωσης του διοξειδίου του
άνθρακα (CO) και VOCs με οξείδια του αζώτου (NOx). Οι αντιδράσεις είναι:
α) παραγωγή ρίζας υδροξυλίου από το Ο3:
Ο3 + hv + H2O → HO•+ O2
β) αλκάνια και ρίζα υδροξυλίου:
RH +HO• → H2O + R•
R• + O2 → RO2•
RO2• + NO• → NO2• + RO•
γ) σχηματισμός καρβονυλικών ενώσεων:
RO• + O2 → HO2• + RCHO (αλδεϋδη) ή RCOR (κετόνη)
-81-

η υδροϋπεροξυλο- ρίζα με ΝΟ μετατρέπεται σε όζον
Η2Ο• + ΝΟ• → ΝΟ2• + ΗΟ•
ΝΟ2• + hv → NO• + O.
O• + O2 → O3
ΝΟ2 + hv → NO2•
ΝΟ2• + hv → NO + O
O• + O 2 → O3
O3 + NO → ΝΟ2 + O2

Ο3

Αλδεΰδες
Ερεθισμός ματιών
Σύνθετες
οργανικές ενώσεις

UV-ακτινοβολία

ΝΟ
Καυσαέρια
αυτοκινήτων

ΗΛΙΟΣ

HC

ΝΟ2

Πυρήνες
αερολύματος

UV-ακτινοβολία

HC + O2 + ΝΟ2 + hv
↓
Όζον + Αλδεΰδες + ΠΑΝ
+ προϊόντα οξείδωσης

Ο3

ΠΑΝ

Βλάβες
σε φυτά

O3 + HC → Όζον-HC σύμπλοκα
↓
Αλδεΰδες και άλλα
προϊόντα οξείδωσης

Πολυμερισμός
και
πυρήνες ανάπτυξης

Αερολύματα
ομίχλη

Φορμαλδεΰδη,
Ακρολεΐνη, κλπ

Βλάβες σε φυτά
Ερεθισμός ματιών

HONO

Προϊόντα
οξείδωσης

Ερεθισμός ματιών

OH

NO
hv
H2O

O3
RO2

HO2

hv
RO2

NO2

HO2NO2

RO2NO2

M

M
hv

O3

OH

HCHO

NO3
OH
NO2

HONO2

OH-

NO3-

H+

M

N2O5
Φυτά και επιφάνειες εδάφους

Φυτά και επιφάνειες εδάφους

Σχήμα 3.4. Αντιπροσωπευτικό δείγμα αλυσιδωτών αντιδράσεων της φωτοχημικής
ρύπανσης (πολυπλοκότητα των μηχανισμών και ο μεγάλος αριθμός δευτερογενών
αέριων ρύπων).
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Οι καρβονυλικές ενώσεις που παράγονται από την πορεία και τα
στάδια των μηχανισμών φωτοκαταλύονται με την παραγωγή πρόσθετων
υπεροξυλο- ελευθέρων ριζών, οι οποίες τελικά μετατρέπονται σε όζον. Το
στάδιο των αντιδράσεων που παίζει περιοριστικό ρόλο στην παραγωγή
όζοντος είναι η σχετική ταχύτητα με την οποία διασπώνται οι πτητικές
οργανικές ενώσεις (VOCs). Ο ρόλος των πτητικών οργανικών ενώσεων στην
τροπόσφαιρα είναι βασική προϋπόθεση για τα διάφορα στάδια των φωτοοξειδωτικών αλυσωτών αντιδράσεων.55
3.3.1. Φωτοχημική ρύπανση και υγεία
Η φωτοχημική ρύπανση, ιδιαίτερα το όζον, με την εξαιρετικά υψηλή
ικανότητα οξείδωσης βιομορίων, προκαλεί σημαντικά προβλήματα υγείας
στο αναπνευστικό σύστημα των κατοίκων αστικών περιοχών.56 Η έκθεση σε
υψηλές συγκεντρώσεις όζοντος, κατά τις ημέρες φωτοχημικού νέφους σε
αστικές περιοχές, αυξάνει τη νοσηρότητα και τη θνησιμότητα (σε συνδυασμό
με τα αιωρούμενα

σωματίδια), από φλεγμονώδεις καταστάσεις του

ανπανευστικού συστήματος, εξάρσεις των κρίσεων άσθματος και άλλα
πνευμονολογικά νοσήματα.57-59

Ιδιαίτερα προβλήματα υγείας από την

ατμοσφαιρική ρύπανση του όζοντος

παρουσιάζουν τα παιδιά και

ηλικιωμένα άτομα με αναπνευστικά νοσήματα.60-62
Παρόμοια

οξειδωτική

δράση

στους

ιστούς

των

πνευμόνων

παρουσιάζουν και τα οξείδια του αζώτου όταν βρίσκονται σε υψηλές
συγκεντρώσεις σε αστικές περιοχές.63,64

3.3.2. Επιπτώσεις του όζοντος στα φυτά, δένδρα και δάση
Το όζον της τροπόσφαιρας είναι γνωστό για την φυτοτοξική του δράση
λόγω της ικανότητας διείσδυσης μέσω των πόρων στα κύτταρα των φύλλων
και πρόκλησης οξειδωτικών βλαβών στους φυτικούς ιστούς. Οι βλάβες είναι
ανάλογες με τις συγκεντρώσεις και διαχωρίζονται σε οξείες (συμπωματικές)
και χρόνιες, με επιπτώσεις στην ανάπτυξη δένδρων και φυτών, μείωσης της
παραγωγικότητας αγροτικών προϊόντων και καταστροφές σε δάση. Το όζον
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όπως και οι άλλες οξειδωτικές ενώσεις προκαλούν οξειδωτικό stress με την
καταστροφή των αντιοξειδωτικών αμυντικών μηχανισμών των φυτών.65-67
Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν γίνει μακροχρόνιες έρευνες σε δάση της
Ευρώπης και των ΗΠΑ για τις επιπτώσεις της οξειδωτικής δράσης του
όζοντος, των οξειδίων του αζώτου και της όξινης βροχής (acid rain). Το όζον
έχει την ιδιότητα να διαλύεται εύκολα στο νερό και να διεισδύει στα
υποκυτταρικά
μεμβράνες,

διαμερίσματα.

προσβολή

Υπεροξείδωση

πρωτεϊνών και βλάβες

λιπιδίων

και

σε ένζυμα,

βλάβες

σε

καταστροφή

αντιοξειδωτικών μηχανισμών και μείωση της φωτοσυνθετικής ικανότητας,
είναι μερικές από τις βλάβες που προκαλεί το όζον στα δένδρα του δάσους.6870

Σχήμα 3.5. Σχηματικό διάγραμμα για την επίπτωση του τροποσφαιρικού όζοντος (Ο3)
στις κυτταρικές λειτουργίες των φυτών.71
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Το όζον επιδρά σε σημαντικό βαθμό, σε υψηλές συγκεντρώσεις και
μακροχρόνια έκθεση, στα δένδρα και τα φυτά παρεμποδίζοντας τη
φωτοσύνθεση, την ανάπτυξη και την αντιμετώπιση ασθενειών. Πολυάριθμες
έρευνες αλλά και πειράματα σε ειδικά διασκευασμένες εγκαταστάσεις με
πειραματικούς κλωβούς, έδειξαν την ποικιλία και την έκταση των βλαβών
που προκαλεί το όζον στην ανάπτυξη των δένδρων και φυτών.72,73
Επίσης, το όζον ως δευτερογενής ρύπος εμφανίζεται σε μεγάλες
αποστάσεις από αστικές περιοχές. Υψηλές συγκεντρώσεις όζοντος έχουν
μετρηθεί σε αγροτικές περιοχές στις Μεσογειακές χώρες. Το όζον με την
υψηλή οξειδωτική δράση του επιδρά αρνητικά στη φυσιολογία και το
μεταβολισμό των γεωργικών φυτών και επιφέρει σημαντικές επιπτώσεις στην
παραγωγικότητα πολλών γεωργικών καλλιεργειών, όπως στο σιτάρι, το ρύζι,
το καλαμπόκι, τη σόγια, τα λαχανικά, τα καρπούζια, κλπ.74-77
Η περιοχή της Αττικής παρουσιάζει υψηλές συγκεντρώσεις όζοντος για
αρκετές ημέρες το χρόνο και ιδιαίτερα τους καλοκαιρινούς μήνες. Υψηλές
συγκεντρώσεις όζοντος έχουν μετρηθεί στην περιοχή του Υμηττού και της
Πάρνηθας. Αρκετές έρευνες για την επίδραση του όζοντος στα δένδρα και τα
φυτά έχουν διεξαχθεί και στην Ελλάδα. Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί στα
πεύκα (Pinus halepensis) στην περιοχή της Αττικής (Υμηττός και Πάρνηθα)
καθώς και σε γεωργικές καλλιέργειες.78-82

3.4. Στρατοσφαιρική Στιβάδα του ΄Οζοντος και Επιπτώσεις στην
Υγεία του Ανθρώπου και το Περιβάλλον
Το στρατοσφαιρικό όζον είναι εντελώς διαφορετικό από το όζον της
ατμόσφαιρας (τροπόσφαιρα) που αποτελεί δευτερογενή φωτοχημικό ρύπο. Το
στρατοσφαιρικό όζον (εξαιρετικά χαμηλές συγκεντρώσεις σε 15-85 km από
την επιφάνεια της Γης) σχηματίζει προστατευτική αραιή στιβάδα που
απορροφά την υπεριώδη ακτινοβολία (Ultra Violet radiation, UV) του ήλιου
που είναι επιβλαβής στον άνθρωπο και τους ζωντανούς οργανισμούς. Η
ηλιακή ακτινοβολία αποτελείται κυρίως από την UV-A (μήκος κύματος άνω
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των 320 nm ), και σε μικρά ποσοστά από την UV-B (280-320 nm) και την UVC (180-240 nm). Η πρώτη είναι περιοχή του φάσματος της ηλιακής
ακτινοβολίας που δεν απορροφάται από τη στιβάδα του όζοντος και αποτελεί
το ηλιακό φως που δέχεται η επιφάνεια της Γης, ενώ οι άλλες περιοχές του
φάσματος είναι ενεργειακά εξαιρετικά δραστικές (προκαλούν βλάβες σε
βιομόρια) αλλά απορροφούνται από τη στιβάδα του όζοντος. Η στιβάδα του
όζοντος προστατεύει τα έμβια όντα, αλλά ταυτόχρονα συμμετέχει μαζί με τα
άλλα αέρια στη διατήρηση της θερμικής ισορροπίας του συστήματος που
περιλαμβάνει το περίβλημα της ατμόσφαιρας και της σφαίρας της Γης. 83,84
Το οξυγόνο στην ατμόσφαιρα της Γης είναι αποτέλεσμα της
φωτοσυνθετικής δραστηριότητας των φυτών και το όζον στην στρατόσφαιρα
παράγεται από τις αντιδράσεις του Ο2 με την υπεριώδη ακτινοβολία. Η UV-C
αποτελείται από πολύ ενεργά φωτόνια και μικρή ροή προκαλώντας τη
διάσπαση του οξυγόνου της στρατόσφαιρας, ενώ συγχρόνως γίνεται και η
διάσπαση του Ο3 από την

UV-B,

πράγμα που έχει ως αποτέλεσμα να

απορροφάται μεγάλο μέρος της. Έτσι η συγκέντρωση του όζοντος παραμένει
σταθερή με μικρές εποχιακές διακυμάνσεις:
(παραγωγή όζοντος)

O2 + hv → O + O

(λ < 242 nm)

O + O2 + M → O3 + M (M = ατμοσφαιρικά μόρια όπως το Ν2, Ο2 ή άλλο)
(διάσπαση όζοντος)
X + O3 → XO + O2

Ο3 + hv → O2 + O ( λ 1.175 nm)
(Χ = Η, ΗΟ•, ΝΟ•, Cl•)

XO + O → X + O2
.........................................................................................................
Ο + Ο3 → 2Ο2
H διάσπαση του όζοντος περιλαμβάνει κυρίως αντιδράσεις με
ελεύθερες ρίζες που δημιουργούνται στη στρατόσφαιρα από διάφορους
ρύπους και το οξυγόνο με την επίδραση της υπεριώδους ακτινοβολίας.85 Από
το 1974 οι Molina και Rowland (με το ιστορικό άρθρο τους) προέβλεψαν το
ρόλο

των

χλωροφθορανθράκων

(CFCs,

καταστροφή της στιβάδας του όζοντος.86
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chlorofluorocarbons)

στην

(α)

(β)
Σχήμα 3.6. Δορυφορικές εικόνες της Ανταρκτικής που δείχνουν την απώλεια όζοντος
στην στρατόσφαιρα: (α) εικόνα στις 11.9.2000 και (β) στις 19.2.2000, Η λευκή περιοχή
δείχνει την έλλειψη του αντιπροσωπευτικού μωβ χρώματος στου όζοντος. Οι μονάδες
μέτρησης είναι Dobson units (DU) (Εικόνες των δορυφόρων της NASA).

Οι χλωροφθοράνθρακες (CFCs) άρχισαν να παρασκευάζονται από το
1928 και βρήκαν πολυάριθμες εφαρμογές λόγω των ιδιοτήτων τους (ψυκτικά
υγρά σε ψυγεία και κλιματιστικά μηχανήματα, προωθητικά σε δοχεία
ψεκασμού (σπρέι), οργανικοί διαλύτες στη βιομηχανία ηλεκτρονικών
συσκευών, κλπ, ενώ οι βρωμάνθρακες σε πυροσβεστήρες).87Αν και η αρχική
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πρόβλεψη των Molina και Rowland είχε πολλά προβλήματα για να
επιβεβαιωθεί, τελικά πειραματικά δεδομένα και δορυφορικές μετρήσεις για
τις απώλειες στη στιβάδα του όζοντος στην Ανταρκτική (1978) τεκμηρίωσαν
το ρόλο των CFCs. Οι Molina, Rowland και Crutzen βραβεύθηκαν για την
ανακάλυψη τους με το Νόμπελ Χημείας το 1995.88-90
Από τους CFCs που χρησιμοποιήθηκαν ευρύτατα σε ψυκτικά υγρά
(φρέον) οι πιο δραστικοί αποδείχθηκαν οι πολυχλωριωμένοι, όπως CFCl3
(CFC-11) και CF2Cl2 (CFC-12) που δεν διασπώνται εύκολα (75 και 111 χρόνια
αντίστοιχα). Με την απελευθέρωση στο περιβάλλον ανέρχονται με αέριες
δίνες στην ατμόσφαιρα και στρατόσφαιρα όπου με την επίδραση της UV-B
και UV-C απελευθερώνουν ελεύθερες ρίζες χλωριούχων ενώσεων:
UV

CFCs → Cl• + O3 → ClO• + O2
Η ελεύθερη ρίζα ClO• αντιδρά με άτομο οξυγόνου και παράγει νέες
ελεύθερες

ρίζες

χλωρίου:

ClO

→

Cl•

+

O2

και

οι

αντιδράσεις

επαναλαμβάνονται. Ένα άτομο χλωρίου μπορεί να εξουδετερώσει, περίπου,
100.000 μόρια όζοντος. Η μεγαλύτερη απώλεια όζοντος και η δημιουργία της
«τρύπας του όζοντος» στους πόλους, ιδιαίτερα στην Ανταρκτική, είναι
αποτέλεσμα των χαμηλών θερμοκρασιών (-80 οC) και του πολικού στροβίλου
που εμποδίζει την ανταλλαγή του αέρα στα μεσαία γεωγραφικά πλάτη. Στις
συνθήκες αυτές σχηματίζονται υπερκαταψυγμένοι παγοκρύσταλλοι στα
στρατοσφαιρικά σύννεφα που παίζουν καταλυτικό ρόλο (εγκλωβισμό
υδρατμών και απομάκρυνση οξειδίων αζώτου) με τις επιφάνειες τους για τις
ενώσεις χλωρίου και βρωμίου να διασπάσουν το όζον. Μετά το τέλος της
άνοιξης στην Ανταρκτική ο πολικός στρόβιλος καταρρέει και άφθονος αέρας
μεταφέρεται από άλλες περιοχές αναπληρώνοντας το όζον που χάθηκε.91
Οι μετρήσεις της στιβάδας του όζοντος το 1978 με τον δορυφόρο
Nimbus-7 έγινε μετά από πρόγραμμα φωτογράφησης με ειδικές κάμερες. Την
περίοδο 1979-91, οι απώλειες όζοντος υπολογίσθηκαν σε 3-5% στα μεσαία
γεωγραφικά πλάτη, 6-8% στα υψηλότερα και ελάχιστα στον ισημερινό. Στην
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περίοδο 1993-95 υπήρχαν σαφείς ενδείξεις ότι το νότιο ημισφαίριο είχε
μεγαλύτερες απώλειες όζοντος.92 Η ανακάλυψη αυτή αποτέλεσε σημαντικό
περιβαλλοντικό γεγονός και το φαινόμενο άρχισε να μελετάται συστηματικά.
Άρχισαν μακροχρόνιες μετρήσεις της UV-B σε διάφορες περιοχές του
πλανήτη και με διάφορα μοντέλα οι επιστήμονες προσπαθούν να εκτιμήσουν
την αύξηση που θα παρουσιασθεί σε συνάρτηση με την απώλεια όζοντος,
λαμβάνοντας υπόψη και τους άλλους παράγοντες (νεφώσεις, θειικά
αερολύματα, κλπ) που επηρεάζουν την υπεριώδη ακτινοβολία που φθάνει
στην επιφάνεια της Γης.93
Οι μεγαλύτερες συνέπειες από τη μείωση του στρατοσφαιρικού όζοντος
και η αντίστοιχη αύξηση της υπεριώδους ακτινοβολίας θα είναι η αύξηση των
καρκίνων του δέρματος στον άνθρωπο, οι πιθανές βλάβες σε ιστούς ζωντανών
οργανισμών και επιβλαβείς επιπτώσεις σε ευαίσθητα οικοσυστήματα.

Με

βάση τους κινδύνους αυτούς, η διεθνής κοινότητα ξεκίνησε εκστρατεία
μείωσης της παραγωγής CFCs με προορισμό τη σύντομη απαγόρευση και
αντικατάστασή τους με ουσίες που δεν επιδρούν στο όζον. Με το Παγκόσμιο
Συνέδριο για την προστασία της στιβάδας του όζοντος (1985, Vienna,
Convention for the Protection of the Ozone Layer) αποφασίσθηκαν δραστικά
μέτρα απέναντι σε χλωροφθορανθράκες και βρωμάνθρακες, καθώς και
χλωριωμένους

διαλύτες

(τετραχλωράνθρακας,

χλωροφόρμιο,

1,1,1-

τριχλωροαιθάνιο). Το 1987, με το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ (Montreal
Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer) υπογράφηκε η
συμφωνία απαγόρευσης των CFCs και μακροπρόθεσμο πρόγραμμα δράση
για την προστασίας του στρατοσφαιρικού όζοντος.94,95
Οι επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου από την καταστροφή της
στιβάδας του όζοντος εντοπίζονται κυρίως στον καρκίνο του δέρματος
(κακοήθες μελάνωμα και νεοπλάσματα του δέρματος). Επιδημιολογικές
έρευνες δείχνουν ότι οι καρκίνοι του δέρματος οφείλονται στην έκθεση σε
ηλιακή ακτινοβολία, διαφέρουν σε σχέση με το γεωγραφικό πλάτος, είναι
ανάλογα της έντασης της ακτινοβολίας και της διάρκειας έκθεσης. Η
θνησιμότητα είναι σχετικά μικρή (περίπου 1%) λόγω του ότι θεραπεύονται
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εύκολα τα κακοήθη επιθηλιώματα. Αντίθετα, τα κακοήθη μελανώματα είναι
επικίνδυνα και μπορούν να αποβούν θανατηφόρα.96,97 Υπολογισμοί της ΕΡΑ
προβλέπουν ότι για κάθε 1% μείωση του στρατοσφαιρικού όζοντος

θα

παρουσιασθούν αυξήσεις της τάξης των 4-6% σε καρκίνους του δέρματος (εκ
των οποίων ένα ποσοστό 20% μπορεί να είναι θανατηφόροι). Αλλά οι
θεωρητικές αυτές εκτιμήσεις δεν έχουν επιβεβαιωθεί, λόγω των μέτρων
ενημέρωσης και προφύλαξης (αντιηλιακές κρέμες, κάλυψη ευαίσθητων
τμημάτων του σώματος και της κεφαλής) που λαμβάνονται τώρα από τον
γενικό πληθυσμό.98,99 Επιπλέον, η αύξηση της ηλιακής ακτινοβολίας θα έχει
επιπτώσεις στην αύξηση των περιπτώσεων καταρράκτη ματιών σε άτομα που
εκτίθενται στον ήλιο λόγω επαγγελματικών συνθηκών (αγρότες, αλιείς,
οικοδόμοι κλπ).100 Επίσης, η υπεριώδης ακτινοβολία μπορεί να υποβιβάσει το
ανοσολογικό σύστημα στον άνθρωπο και στα ζώα.101
Οι περιβαλλοντικές επιπτώσεις της καταστροφής της στιβάδας του
όζοντος και της αύξησης της υπεριώδους ακτινοβολίας είναι φυσικό να
φανούν στα ευαίσθητα οικολογικά συστήματα, το φυτοπλαγκτόν και άλλους
χερσαίους και υδρόβιους οργανισμούς. Ορισμένες έρευνες διαπίστωσαν
αλλαγές ή μειώσεις πληθυσμών, αλλά είναι πολύ νωρίς για τεκμηριωμένες
έρευνες.102,103

3.5.

Όξινη

Βροχή:

Όξινες

Εναποθέσεις

και

Βιολογικές

Επιπτώσεις στους Οργανισμούς και τα Οικοσυστήματα
Ένα από τα πιο σημαντικά περιβαλλοντικά προβλήματα της εποχής
μας είναι το φαινόμενο της όξινης βροχής (acid rain), που προκαλείται από
ξηρές

και

υγρές

κατακρημνίσεις

ή

εναποθέσεις

αερολυμάτων.

Οι

κατακρημνίσεις αυτές είναι αποτέλεσμα των θειικών (SO42−) και νιτρικών
(NO3−) ιόντων που εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα από ανθρωπογενείς πηγές
ρύπανσης, κυρίως καύση ορυκτών καυσίμων με υψηλή περιεκτικότητα σε
θείο, και άλλες δραστηριότητες. Από πολυάριθμες έρευνες είναι γνωστό ότι οι
όξινες κατακρημνίσεις ή εναποθέσεις (acidic precipitations or depositions)
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έχουν

επιβλαβείς

επιπτώσεις

στους

ζωντανούς

οικοσυστήματα, τα υλικά και την ανθρώπινη υγεία.

οργανισμούς,

τα

104,105

Το φαινόμενο της όξινης βροχής (όρος που προτάθηκε το 1872 από τον
RA Smith) άρχισε να γίνεται οξύτερο με την έλευση της Βιομηχανικής
Επανάστασης και της χρήσης καυσίμων πλούσιων σε θείο. Από τα τέλη της
δεκαετίας του 1970, οι πιθανές επιπτώσεις στους βιότοπους, τα μνημεία και τα
κτίρια και την ανθρώπινη υγεία προέτρεψαν πολλές χώρες να μελετήσουν και
να νομοθετήσουν τον περιορισμό των εκπομπών εκείνων που δημιουργούσαν
όξινες εναποθέσεις (όπως το 10-χρονο πρόγραμμα National Acid Precipitation
Assessment Program του Κογκρέσου των ΗΠΑ το 1980).106 Η ρύπανση της
όξινης

βροχής

είναι

διασυνοριακό

πρόβλημα

μεταφοράς

όξινων

αερολυμάτων μεταξύ χωρών και ηπείρων. Για τον λόγο αυτό, τα τελευταία
χρόνια έχουν γίνει πολυάριθμες έρευνες και προγράμματα, εθνικά και διεθνή,
για τον περιορισμό και επανόρθωση των επιπτώσεων, καθώς έχουν
δημοσιευθεί πολλές εκδόσεις και ανασκοπήσεις.107

3.5.1. Διασυνορική ατμοσφαιρική ρύπανση: πηγές και μεταφορά των
όξινων εναποθέσεων
Οι όξινες εναποθέσεις μπορεί να είναι σωματιδιακές ή αέριες εκπομπές
στην ατμόσφαιρα ή συνδυασμός και των δύο,

οι οποίες αργότερα

κατακρημνίζονται με την βοήθεια και της βροχής και εναποτίθενται στα
νερά, τα φυτά και το έδαφος. Οι κυριότερες αέριες εναποθέσεις είναι : ιόντα
υδρογόνου (Η+), θειικά ιόντα (SO42−), μονοξείδιο του αζώτου (NO), διοξείδιο
του αζώτου (NO2) και πτητικές οργανικές ενώσεις (VOCs) που ενεργούν ως
καταλύτες φωτοχημικών αντιδράσεων στην παραγωγή όξινων χημικών
ενώσεων. Η αμμωνία

(NH3) είναι το κύριο αέριο της ατμόσφαιρας που

εξουδετερώνει όξινες χημικές ενώσεις ή ιόντα σχηματίζοντας άλατα. Τα
σωματίδια περιέχουν τις παραπάνω ενώσεις καθώς και χλώριο, αμμωνία ή
ποικιλία οργανικών ενώσεων. Οι υγρές εναποθέσεις γίνονται με βροχή,
ομίχλη ή χιόνι.108
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Τα θειικά άλατα είναι αποτέλεσμα του διοξειδίου του θείου (SO2) που
παράγεται κατά την καύση καυσίμων με θείο (κάρβουνο, πετρέλαιο). Το
διοξείδιο οξειδώνεται εύκολα από το όζον (O3), τα υπεροξείδια (R-O-O-) ή τις
ρίζες υδροξυλίου(HO•) σε θειικά ανιόντα (SO42-), τα οποία με νερό
μετατρέπονται σε θειικό οξύ (Η2SO4).109
Σε διεθνή κλίμακα οι φυσικές εναποθέσεις θειικών υπολογίζονταν σε
50-100 Χ106 μετρικούς τόνους

θείου (S) ανά έτος, ενώ οι ανθρωπογενείς

εκπομπές προσθέτουν περίπου 80Χ106 μετρικούς τόνους θείου.109 Από τις
ανθρωπογενείς δραστηριότητες: η καύση ορυκτών καυσίμων συνεισφέρει το
65 % του διοξειδίου του θείου και η βιομηχανία το 15 %. Οι αναπτυγμένες
βιομηχανικές χώρες παράγουν το 43 % των ανθρωπογενών συνεισφορών σε
διοξείδιο του θείου σε παγκόσμια κλίμακα.109
Τα οξείδια του αζώτου (ΝΟx) προέρχονται κυρίως από τα καυσαέρια
των οχημάτων και από την βιομηχανία. Σε διεθνή κλίμακα, υπολογίζεται ότι
85-99x106 τόνοι αζώτου εναποτίθενται, εκ των οποίων το 1/3 προέρχεται από
φυσικές διεργασίες. Τα οξείδια του αζώτου μπορούν να μετατραπούν σε
νιτρικό οξύ (ΗΝΟ3).110 Οι εναποθέσεις οξειδίων αζώτου και νιτρικού οξέος
άρχισαν να αυξάνονται στο τέλος του 19ου αιώνα και η αύξηση αυτή
συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Το αποτέλεσμα είναι να υπάρχει σημαντική
οξίνιση λιμνών, εδαφών και υγροτόπων με επιβλαβείς συνέπειες στα υδατικά
οικοσυστήματα.111

Στην

Ευρώπη

οι

διασυνοριακές

ρυπάνσεις

έχουν

δημιουργήσει σημαντικό περιβαλλοντικό πρόβλημα σε πολλές χώρες.112 Το
πρόβλημα όμως των διασυνοριακών μεταφορών όξινων εναποθέσεων έχει
διευθετηθεί μεταξύ χωρών με την υπογραφή τοπικών και διεθνών συμφωνιών
για τον περιορισμό του.113,114
Η όξινη βροχή και η οξίνιση υδάτων που προκαλεί ποικίλει από
περιοχή σε περιοχή. Σημαντικό ρόλο παίζει το είδος του εδάφους και η
ικανότητά του να εξουδετερώσει τα θειικά ή νιτρικά ιόντα. Η εκτίμηση της
οξύτητας των νερών είναι θέμα διαφορών μεταξύ των επιστημόνων.
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Ορισμένοι θεωρούν ότι pH 5,6 αντιπροσωπεύει όξινες εναποθέσεις, ενώ άλλοι
θεωρούν ότι pH 5,0, χωρίς άλλες ανθρωπογενείς συνεισφορές, είναι πιο
ικανοποιητικό και σε μερικές πολύ καθαρές περιοχές το 4.0-6.0.115 Σε περιοχές
όπου τα εδάφη έχουν την ικανότητα εξουδετέρωσης της οξύτητας λόγω του
2+
ότι περιέχουν βασικά κατιόντα, ιδιαίτερα ασβεστίου (Ca ), αλλά και

μαγνησίου (Mg2+), νατρίου (Na+) και καλίου (K+). Εδάφη που είναι πάνω από
γρανιτικά υποστρώματα έχουν μικρή ικανότητα εξουδετέρωσης των όξινων
εναποθέσεων (όπως είναι η περίπτωση των Σκανδιναβικών χωρών, ιδιαίτερα
η Σουηδία).104

Σχήμα 3.7. Ευρωπαϊκές χώρες και όξινη βροχή και συνεισφορά της κάθε χώρας στη
διασυνοριακή ρύπανση (μέγεθος εναπόθεσης σε εκατοντάδες μετρικούς τόνους/έτος και
ποσοστό που δέχεται από άλλες χώρες).
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Η οξίνιση των επιφανειακών υδάτων τις περασμένες δεκαετίες πιθανόν
να είναι αποτέλεσμα των όξινων εναποθέσεων, αλλά και άλλων ρύπωνενώσεων. Το CO2 και τα υδροξείδια του αργιλίου μπορούν να δράσουν ως
ασθενή οξέα. Επίσης η αποσύνθεση της οργανικής ύλης σχηματίζει οξέα και
απελευθερώνει ιόντα υδρογόνου.

116

Σημαντικές έρευνες για την όξινη βροχή

και χαρτογραφήσεις των

διαφόρων περιοχών με τα προβλήματα αυτά έχουν γίνει στις ΗΠΑ και την
Ευρώπη.117 Η ΕΡΑ διερεύνησε πάνω από 2.000 λίμνες και 500 χείμαρρουςρυάκια στις ΗΠΑ (National Surface Water Survey) με συστηματικές μετρήσεις
οξύτητας των επιφανειακών υδάτων.118 Παρόμοιες έρευνες για όξινες
εναποθέσεις έχουν γίνει στον Καναδά.119
3.5.2. Βιολογικές επιπτώσεις των όξινων εναποθέσεων σε υδρόβιους
οργανισμούς
Υπάρχουν αρκετά γενικά συμπεράσματα για τις βιολογικές επιπτώσεις
των όξινων εναποθέσεων σε υδρόβιους οργανισμούς από πειραματικές
μελέτες σε λίμνες, ρέματα, χείμαρρους κλπ, στα οποία έγινε τεχνητή
δημιουργία χαμηλής οξύτητας νερών.120,121

Οι υδρόβιοι οργανισμοί σε

χαμηλό pΗ δυσκολεύονται στην ρύθμιση των ιόντων νατρίου(Νa+), χλωρίου
122
Με την μείωση του pΗ το αργίλιο (Al), που είναι το
(Cl-) και καλίου (K+).

πιο κοινό μέταλλο στην επιφάνεια του εδάφους, μετατοπίζεται-αποπλύνεται
και μεταφέρεται στο νερό όπου συσσωρεύεται σε τοξικές συγκεντρώσεις.123 Η
τοξικολογία του αργιλίου σε χαμηλό pH είναι πολύπλοκη, εξαρτάται από τις
συγκεντρώσεις των συμπλόκων του μετάλλου και από τα επίπεδα ασβεστίου
στο νερό.124,125 Το αργίλιο, σύμφωνα με μελέτες, ενώνεται με τον φωσφόρο (Ρ),
δημιουργώντας ένα αδιάλυτο σύμπλοκο και περιορίζει την βιολογική του
126

σημασία.

Εκτός από το αργίλιο, και άλλα μέταλλα κινητοποιούνται και

καθίστανται πιο τοξικά σε χαμηλό pΗ. Ιδιαίτερα ο μόλυβδος127, το κάδμιο128,
και ο υδράργυρος.129 Αυξημένες συγκεντρώσεις υδραργύρου στους ιστούς
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ψαριών προκαλούνται από την εναπόθεση του μετάλλου και από αυξημένη
μεθυλίωση.

130

Τα βασικά ιόντα εξουδετερώνουν την οξύτητα, όπως τα ιόντα
ασβεστίου, τα οποία συνήθως είναι σε χαμηλές συγκεντρώσεις για οξινισμένα
νερά. Οι θανατηφόρες τιμές pΗ για βενθικά ασπόνδυλα και ψάρια
εμφανίζονται συχνά σε μαλακό νερό, σε σχέση με σκληρό νερό που περιέχει
ασβέστιο. Χαμηλές συγκεντρώσεις ασβεστίου αυξάνουν την διαπερατότητα
των μεμβρανών του πλάσματος των οργανισμών ιόντων και νερού και
αυξάνουν την τοξικότητα των ιόντων υδρογόνων Η+.131 Η αυξημένη οξύτητα
ευνοεί την διαύγεια των λιμνών, πιθανόν λόγω αλλαγών στην σύνθεση των
διαλυμένων

οργανικών

ενώσεων.

Το

φαινόμενο

αυτό

αυξάνει

την

φωτοσύνθεση σε μεγαλύτερα βάθη, καθώς και καθιστά πιο τρωτά τα ψάρια
στα αρπακτικά πτηνά.132
Τα χουμικά οξέα (humic acids) και

η διαλυμένη οργανική ύλη

μεταβάλλονται σε χαμηλά pΗ. Οι χουμικές ουσίες μπορούν να ενωθούν με
θρεπτικές ύλες, αργίλιο και άλλα μέταλλα, μεταβάλλοντας την διαθεσιμότητά
τους στους οργανισμούς.133 Επίσης υψηλά επίπεδα χουμικών ουσιών μπορεί
να είναι τοξικά σε προνύμφες αμφίβιων.134
Η ποικιλία και ο πλούτος των υδρόβιων ειδών συνδέεται άμεσα με το
pΗ των νερών.

135-137

Οι βιολογικές επιδράσεις στα μακρόφυτα σε σχέση με

την οξίνιση των νερών δεν είναι τεκμηριωμένες. Ορισμένοι επιστήμονες
παρατήρησαν μείωση και εξαφάνιση μακροφύτων και βρυοφύτων138, άλλοι
139

παρατήρησαν την υπερανάπτυξη ορισμένων ειδών και εξαφάνιση άλλων.

Σε οξινισμένα νερά τα διάφορα μέταλλα (αργίλιο, κάδμιο και μόλυβδος)
επιδρούν αρνητικά στην ανάπτυξη υδρόβιων φυτών.140 Υπάρχει μεγάλος
αριθμός ερευνών για επιδράσεις της οξίνισης των νερών σε υδρόβια
ασπόνδυλα. Η κοινή συνισταμένη των ερευνών αυτών δείχνει αλλαγές στην
σύσταση των ειδών και στην αφθονία τους.141 Τα καρκινοειδή (όπως Daphnia,
Diaptomus, Branchinecta και Lepidurus) είναι συνήθως τα πιο ευαίσθητα
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ασπόνδυλα στην οξύνιση των νερών.142 Μειώσεις της βιομάζας ασπόνδυλων
έχει παρατηρηθεί σε οξινισμένες λίμνες και ρυάκια.

143

Εργαστηριακές έρευνες και έρευνες πεδίου με ψάρια έδειξαν ότι οι
όξινες εναποθέσεις επηρεάζουν την ανάπτυξή τους. Οι έρευνες αυτές πρέπει
να λάβουν υπόψη και άλλους παράγοντες πριν αρχίσουν την εκτίμηση των
επιπτώσεων σε πληθυσμούς ψαριών.

144

Τα αυγά των ψαριών θεωρούνται το

πιο ευαίσθητο στάδιο ανάπτυξης στην οξίνιση των νερών.145 Η κυριότερη
επίπτωση του χαμηλού ρΗ στα ψάρια είναι η παρεμβολή με την ρύθμιση των
ιόντων,

ιδιαίτερα

η

απώλεια

χρήσιμων

ιόντων

μπορεί

να

είναι

θανατηφόρος.146
Δοκιμασίες τοξικότητας των 96-ωρών σε ψάρια έδειξαν θνησιμότητα
100% για pΗ 4,5 χωρίς αργίλιο σε χονδροκέφαλους φοξίνους (fathead
minnows), ενώ άλλα είδη ψαριών επέζησαν σε μεγάλο ποσοστό.147 Η
προσθήκη αργιλίου 50 μg/l και pΗ 5,5 αύξησε την θνησιμότητα από 0-30%
και 100 μg/l αργιλίου είχε ως αποτέλεσμα 100% θνησιμότητα.45 Υποθανατηφόρες επιπτώσεις της οξίνισης νερών περιλαμβάνουν αλλαγές στην
συμπεριφορά,

μείωση

της

ανάπτυξης,

προβλήματα και ανωμαλίες στα οστά.

148,149

στρεβλώσεις,

αναπνευστικά

Επίσης, υπάρχουν έρευνες που

δείχνουν αλλαγές πληθυσμών και κοινοτήτων ψαριών σε πειράματα οξίνισης
λιμνών και επιθεωρήσεις λιμνών.

150

Έρευνες έχουν γίνει για τις επιδράσεις των όξινων εναποθέσεων σε
αμφίβια ζώα. Οι βάτραχοι και οι σαλαμάνδρες επηρεάζονται από την οξίνιση
των νερών, ιδιαίτερα στα ευαίσθητα στάδια της ανάπτυξης.

151

Τα αμφίβια

αντέχουν σε χαμηλότερα pΗ σε σχέση με τα ψάρια ( διάφορα είδη βατράχων,
περίπου σε pΗ 3,0-4,5).152 Τοξικές επιδράσεις σε αμφίβια από χαμηλό pΗ
έχουν ως αποτέλεσμα την μείωση της ανάπτυξης, καθυστέρηση στην
μεταμόρφωση και καθυστέρηση στην ανάπτυξη των εμβρύων.

153

Τα υδρόβια πτηνά που λαμβάνουν συχνά την τροφή τους από λίμνες,
μικρές λίμνες και ρυάκια επηρεάζονται από την οξίνιση των νερών, αλλά οι
έρευνες παρουσιάζουν αντιφατικά αποτελέσματα. Η επίδραση της οξίνισης
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στα υδρόβια πτηνά γίνεται συνήθως μέσω της τροφικής αλυσίδας και μπορεί
να επηρεάσει τη σύνθεση των ειδών και την αφθονία τους, να μειώσει την
θερμιδική σύσταση των υδρόβιων εντόμων ή να αυξήσει τα επίπεδα μετάλλων
στους οργανισμούς που χρησιμεύουν ως τροφή.
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Γενικά, τα ιχθυοβόρα

(piscivorous) πτηνά είναι εκείνα που παρουσιάζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο
από την οξίνιση των νερών γιατί δεν μπορούν να βρουν τροφή σε νερά
χαμηλού pΗ.155 Υπάρχουν πολλές έρευνες που υποστηρίζουν τον περιορισμό
της τροφής ως βασικής αιτίας για κινδύνους στα πτηνά από την οξίνιση
νερών.156 Από την άλλη μεριά μερικά είδη υδρόβιων πτηνών μπορεί να
ευνοηθούν από τον μειωμένο συναγωνισμό με τα ψάρια για ασπόνδυλα
(γιατί τα ψάρια είναι πιο ευαίσθητα σε οξινισμένα νερά) σε λίμνες που έχουν
χαμηλό pΗ.157 Η πιθανότητα να αυξηθούν οι συγκεντρώσεις του τοξικού
αργιλίου στην τροφή των υδρόβιων πτηνών σε οξινισμένες λίμνες
αναφέρθηκε για πρώτη φορά στην Σουηδία.158 Άλλες όμως έρευνες έδωσαν
αντικρουόμενα αποτελέσματα.159
Οι επιδράσεις της οξίνισης των νερών ή του εδάφους στα χερσαία ζώα
δεν έχουν μελετηθεί συστηματικά (δεν υπάρχουν έρευνες με ερπετά και
θηλαστικά). Έρευνες με περιστέρια που δέχθηκαν τροφή με 1000 mg/Kg
αργίλιο και με χαμηλές συγκεντρώσεις ασβεστίου και φωσφόρου δεν έδειξαν
160

αρνητικές επιπτώσεις.

Άλλες έρευνες

έδειξαν ότι το αργίλιο μπορεί να

παρεμβληθεί στους μεταβολισμούς ασβεστίου και φωσφόρου.161

3.5.3. Όξινες εναποθέσεις και άλλες αιτίες στην καταστροφή των δασών
Οι όξινες εναποθέσεις έχουν προκαλέσει σημαντικές βλάβες στην
ανάπτυξη και την υγεία των δασών σε πολλές περιοχές του κόσμου (ιδιαίτερα
στην Γερμανία, κεντρική Ευρώπη, Σκανδιναβικές χώρες, ΗΠΑ και Καναδά).
Για τον λόγο αυτό έχουν γίνει πολυάριθμες έρευνες.162 Στην Γερμανία το 50 %
των δασών δείχνουν σημάδια παρακμής και απωλειών, ιδιαίτερα σε δάση
ελάτης στο νότιο τμήμα της χώρας. Αλλά και σε άλλες Ευρωπαϊκές χώρες
έχουν παρατηρηθεί παρόμοια φαινόμενα.163 Στις ΗΠΑ τα δάση που έχουν
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επηρεασθεί είναι κυρίως της ερυθρελάτης (πικέα).164 Υπάρχουν όμως και
άλλοι παράγοντες που ενδέχεται να παίζουν σημαντικό ρόλο, όπως το κλίμα,
η δυναμική των κοινοτήτων, ατμοσφαιρική ρύπανση (ιδιαίτερα το όζον).165
Η ερυθρελάτη είναι ευαίσθητη σε χαμηλό pΗ και αυξημένες συγκεντρώσεις
αργιλίου.
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Σχήμα 3.8. Εικόνα δάσους που έχει υποστεί την επίδραση όξινης βροχής στην
κεντρική Ευρώπη. Οι εικόνες των γυμνών κλαδιών και γερασμένων δένδρων στα δάση
της Γερμανίας υπήρξαν καταλυτικές για την εκστρατεία ενάντια στη διασυνοριακή
ρύπανση.

Έχουν διερευνηθεί αρκετοί παράγοντες για την παρακμή των δασών.
Πρόσφατα, ερευνητές στο ΜΙΤ έδειξαν ότι η ρύπανση του εδάφους από τα
βαρέα μέταλλα παίζει ρόλο στην γήρανση και θάνατο ερυθρελάτης (Picea
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rubens) στις βορειοανατολικές περιοχές των ΗΠΑ. Οι φυτοχελατίνες
(phytochelatines) των δένδρων (που δρουν ως αντιοξειδωτικά και είναι
πολυμερή της γλουταθειόνης) ελαττώνονται στην προσπάθειά τους να
αντιμετωπίσουν τα μέταλλα (χαλκό και κάδμιο) με αποτέλεσμα μην είναι
δυνατή η αντιμετώπιση των οξειδωτικών βλαβών που προκαλούνται από την
ατμοσφαιρική ρύπανση (κυρίως όζον).
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Οι απώλειες δασών και η αποδάσωση που συνεχίζεται σε πολλές
περιοχές του πλανήτη μας έχει σημαντικές οικολογικές, οικονομικές και
κλιματολογικές επιπτώσεις.168

Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει σημαντική

προσπάθεια για την διάσωση των τροπικών δασών, ιδιαίτερα στην
Λ.Αμερική, λόγω της σημασίας τους στον κύκλο του άνθρακα και στο κλίμα
της Γης.169 Στην Ευρώπη, η ατμοσφαιρική ρύπανση και οι όξινες
κατακρημνίσεις έχουν συμβάλλει σημαντικά στην μείωση της ποιότητας και
της υγείας των δασών.170

3.6. Αιωρούμενα Σωματίδια: Επιπτώσεις στο Περιβάλλον και
στην Υγεία του Ανθρώπου
Τις τελευταίες δεκαετίες η προσοχή των επιστημόνων έχει στραφεί στο
θέμα των αιωρουμένων σωματιδίων της ατμοσφαιρικής ρύπανσης, τόσο για
τα προβλήματα στην υγεία του ανθρώπου, όσο και για την επιπτώσεις στο
περιβάλλον και τα οικοσυστήματα.
Τα προβλήματα υγείας, νοσηρότητα και θνησιμότητα, που προκαλούν
τα αιωρούμενα εισπνεόμενα σωματίδια, ιδιαίτερα με αεροδυναμική διάμετρο
μικρότερο των 10 μm (Particulate Matter, PM10 και 2.5 μm, PM2.5) έχουν
τεκμηριωθεί με πρόσφατες επιδημιολογικές έρευνες.171-173 Τα αιωρούμενα
σωματίδια εκπέμπονται σε σημαντικές ποσότητες από τα τροχοφόρα, τις
βιομηχανίες που καίνε μαζούτ και ντίζελ για θέρμανση και ενέργεια και
άλλες διεργασίες σε αστικές περιοχές (τριβή ελαστικών, φθορά κτιρίων,
γαιώδης σκόνη, κλπ). Τα μικρά σωματίδια παραμένουν αιωρούμενα,
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ανάλογα με το μέγεθός τους, και μεταφέρονται σε μεγάλες αποστάσεις. Η
πορώδης επιφάνεια των σωματιδίων μπορεί να εισροφήσει βαρέα μέταλλα,
θειικά και νιτρικά άλατα, πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες
(ΠΑΥ) και άλλες τοξικές και καρκινογόνες χημικές ουσίες. Με την εισπνοή τα
σωματίδια εισέρχονται στις πνευμονικές κυψελίδες και αεραγωγούς όπου
εγκλωβίζονται λόγω του μικρού μεγέθους και των φυσικοχημικών τους
ιδιοτήτων.174,175 Οι βασικοί μηχανισμοί δράσης των σωματιδίων έχουν
μελετηθεί. Περιλαμβάνουν κυρίως μηχανισμούς οξυγονούχων ελευθέρων
ριζών, καταστροφή αντιοξειδωτικών ενζυμικών συστημάτων και οξειδωτικού
stress. Οι συνέπειες είναι κυρίως οξειδωτικές βλάβες σε βιομόρια (λιπίδια,
πρωτεΐνες, νουκλεϊνικά οξέα) των πνευμονικών ιστών.176-178 Σημαντικός
αριθμός ερευνών με αιωρούμενα σωματίδια τεκμηριώνουν τις οξειδωτικές
θραύσεις και άλλες βλάβες στο DNA των κυττάρων.179,180 Τα προβλήματα
αυτά μελετούνται από μεγάλης κλίμακας επιδημιολογικές και τοξικολογικές
έρευνες.

3.6.1. Αιωρούμενα σωματίδια, όξινες εναποθέσεις και οξειδωτικοί ρύποι:
επιπτώσεις στα δάση και στα οικοσυστήματα
Τα τελευταία χρόνια η προσοχή των επιστημόνων έχει στραφεί και στις
επιπτώσεις των αιωρουμένων σωματιδίων και όξινων εναποθέσεων (θειικά
και νιτρικά άλατα που εγκλωβίζονται στα σωματίδια) στα φυτικά και ζωικά
είδη και τα οικοσυστήματα.181 Τα αιωρούμενα σωματίδια είναι συνήθως ένα
μίγμα θειικών (SO42−) και νιτρικών αλάτων (NO3−), οργανικής ύλης,
γεωλογικής ύλης και ανθρακούχα μικροσωματίδια. Στις αστικές περιοχές τα
ποσοστά είναι: 20% (SO4), 40% (NO3), 28% (οργανικές ουσίες), 10% (γαιώδους
ή γεωλογικής σύστασης) και 5% (άνθρακας), αλλά τα ποσοστά αυτά
διαφέρουν 5-10% κατά περιοχή και ανάλογα με το είδος της ρύπανσης.182
Τα σωματίδια μετά από ορισμένο χρονικό διάστημα εναποτίθενται
στην επιφάνεια των φυτών και των δένδρων, σε υδατικά συστήματα και στο
έδαφος. Οι επιπτώσεις τους στα έμβια όντα και τα οικοσυστήματα είναι
ανάλογα

του

μεγέθους,

της

σύστασης
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και

της

περιεκτικότητας

σε

προσροφημένα τοξικά μέταλλα, οργανικές ουσίες και θειικά και νιτρικά
άλατα. Οι επιπτώσεις στα φυτά ξεκινούν με την παρεμπόδιση της
φωτοσύνθεσης, μείωση της αναπνοής των φυτών και πρόσληψη θρεπτικών
ουσιών από το έδαφος. Ενώ άλλες επιπτώσεις είναι η ανισορροπία στην
εκπομπή θρεπτικών ουσιών από τα φύλλα και στην κατανομή του άνθρακα
στους φυτικούς ιστούς. Στα ζώα, τα σωματίδια μπορούν να επιδράσουν στην
αναπαραγωγή, στη γενετική ποικιλότητα, στην κατανομή και πυκνότητα του
πληθυσμού και στη βιοποικιλότητα. Σε επίπεδο κοινότητας ειδών μπορούν να
επιδράσουν στα τροφικά επίπεδα, στην κατανομή των ριζικών συστημάτων
φυτών και δένδρων, στην παραγωγικότητα του εδάφους και στη βιομάζα. Στα
οικοσυστήματα, οι επιπτώσεις των σωματιδίων μπορεί να εμφανισθούν στους
κύκλους των θρεπτικών υλικών, στον υδρολογικό κύκλο και στη ροή της
ενέργειας.183
Τα αιωρούμενα σωματίδια έχουν μεγάλη ποικιλία μεγεθών και
σύστασης (τοξικές ουσίες, βαρέα μέταλλα, όξινα και αλκαλικά άλατα) με
αποτέλεσμα

να

επηρεάζουν

απλούς

οργανισμούς,

κοινότητες

και

οικοσυστήματα σε περιοχές όπου οι εναποθέσεις είναι μακροχρόνιες και σε
υψηλές συγκεντρώσεις. Αν και οι τοξικές επιδράσεις των αιωρουμένων
σωματιδίων σε φυτά, ζώα και οικοσυστήματα είναι σημαντικές δεν έχουν
μελετηθεί σε μεγάλο βαθμό όπως με τους άλλους αέριους και στερεούς ρύπους.
Περιορισμένες

έρευνες

υπάρχουν

για

τις

επιδράσεις

σκόνης

από

ασβεστοκάμινους, χυτήρια και άλλα σωματίδια σε φυτά, καθώς επίσης σε
δάση και οικοσυστήματα.184-195
Παρόλα αυτά, οι επιδράσεις σωματιδίων που φέρουν σημαντικές
ποσότητες θειικών και νιτρικών αλάτων στα φυτά και στα δάση είναι ένας
τομέας που έχει μελετηθεί πιο συστηματικά και οι επιπτώσεις έχουν
καταγραφεί σε διάφορες επιστημονικές μελέτες και εκδόσεις.196-204
Τα βαρέα μέταλλα που μεταφέρονται με τα αιωρούμενα σωματίδια
είναι σημαντικοί ρύποι για τα φυτά, τα δέντρα και τα εδάφη. Υπάρχουν
αρκετές έρευνες για τις επιπτώσεις των μετάλλων στην υγεία των δασών και
τα οικοσυστήματα.205-207 Ιδιαίτερη σημασία έχει αποδοθεί από τους
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επιστήμονες στην τοξικότητα του αργιλίου στα φυτά και στους μηχανισμούς
με τους οποίους δρα στις ρίζες των δένδρων και φυτών.208
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΤΕΤΑΡΤΟ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΡΥΠΑΝΣΗ ΥΔΑΤΙΝΩΝ ΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ
4.1. Νερό Πηγή Ζωής, Υδάτινα Συστήματα και Υδρόβιοι
Οργανισμοί
Το νερό και τα υδάτινα συστήματα στον πλανήτη Γη αποτελούν τη
σημαντικότερη πηγή ζωντανών οργανισμών και ο ρόλος τους είναι
ακρογωνιαίος

για

την

βιοποικιλότητα,

την

διατήρηση

ευαίσθητων

οικοσυστημάτων και των βιογεωλογικών κύκλων. Υπολογίσθηκε ότι η
ποσότητα νερού (υγρό, στερεό-πάγος, και σε αέρια μορφή) στην επιφάνεια
του πλανήτη μας είναι περίπου 14.000Χ1021 Kg, εκ των οποίων το 98%
βρίσκεται υπό μορφή θαλάσσιου νερού και το μεγαλύτερο μέρος του
υπολοίπου με μορφή πάγων και χιονιού. Η ποσότητα των γλυκών νερών
(ποτάμια, λίμνες, υγρότοποι) υπολογίζεται σε 2.5Χ1018 kg, ενώ το νερό υπό
μορφή υδρατμών στην ατμόσφαιρα υπολογίζεται σε 1.7Χ1016 kg. Επίσης,
υπάρχουν σημαντικά αποθέματα υπόγειων νερών που έχουν εγκλωβισθεί εδώ
και αιώνες σε στεγανά υπόγεια διαμερίσματα του εδάφους της γης και
υπολογίζονται σε 250.000Χ1017 kg. Το θαλάσσιο νερό είναι η μεγάλη
πλειοψηφία των αποθεμάτων νερού στον πλανήτη και καλύπτουν το 71% της
επιφάνειας της Γης, ενώ το ποσοστό κάλυψης από τα εσωτερικά γλυκά νερά
(fresh water) δεν ξεπερνάει το 2% της επιφάνειας.1,2
Τα

υδάτινα

συστήματα

εκφράζονται

συνδέονται

και

αλληλοεξαρτούνται από τον υδρολογικό κύκλο του νερού, που περιλαμβάνει
αρκετές χωριστές υδάτινες μάζες που υποδιαιρούνται σε μικρότερες ανάλογα
με τα φυσικά τους χαρακτηριστικά: ωκεανοί, θάλασσες, λίμνες, ποταμοί,
χείμαρροι, λιμνοθάλασσες, παράκτιες περιοχές, υγρότοποι, υδρατμοί της
ατμόσφαιρας και υπόγεια νερά. Υπάρχει σημαντική διασύνδεση της
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λιθόσφαιρας με την υδρόσφαιρα και μετατροπές ή επεμβάσεις (μετατροπές
δασών ή υγροτόπων σε αγροτικές εκτάσεις) που μειώνουν την εξάτμιση των
νερών επηρεάζει το μικροκλίμα της περιοχής, με αποτέλεσμα τη διάβρωση
των εδαφών, τη συσσώρευση ιζημάτων και την αλλαγή των χημικών και
βιολογικών χαρακτηριστικών των υδατίνων συστημάτων.3
Τα φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των νερών είναι αποτέλεσμα
σημαντικών ισορροπιών που επήλθαν μετά από αιώνες. Ένα από τα
κυριότερα χαρακτηριστικά των νερών είναι η οξύτητα και αλκαλικότητα (pH)
λόγω της διάλυσης αλάτων διαφόρων οξέων και βάσεων, και συμπλόκων
μετάλλων και μεταλλοειδών. Στη συμπλοκοποίηση λαμβάνουν μέρος και
οργανικές ουσίες με πολύπλοκη δομή, όπως χουμικά οξέα, φουλβικά οξέα,
κ.λπ. Το νερό αλληλοεπιδρά και με τις άλλες φάσεις. Οι αντιδράσεις
οξειδοαναγωγής καταλύονται από βακτήρια του νερού, πολλές οργανικές
τοξικές ύλες μεταφέρονται υπό μορφή κολλοειδών, τα ιζήματα είναι
εναποθέσεις διαφόρων στερεών και βιογεωχημικών

υλικών. Αναερόβιες

ζυμώσεις της οργανικής ύλης των ιζημάτων από βακτήρια παράγει μεθάνιο.
Τα νερά αλληλεπιδρούν με την ατμόσφαιρα και τα εδάφη. Ανάλογα με την
αλατότητα των νερών, τα θρεπτικά υλικά και την θερμοκρασία, τα υδάτινα
συστήματα χαρακτηρίζονται από μεταβολικές και φυσικοχημικές αλλαγές
που έχουν μελετηθεί επισταμένα από την χημεία του νερού, την
ωκεανογραφία και άλλες εξειδικευμένες περιβαλλοντικές επιστήμες.4,5
Οι υδρόβιοι οργανισμοί των υδάτινων συστημάτων παρουσιάζουν
εξαιρετική ποικιλία και περιλαμβάνουν κατηγορίες από μονοκύτταρους
μικροοργανισμούς μέχρι τεράστια κητώδη είδη. Οι κυριότερες κατηγορίες
ζωντανών

οργανισμών

στα

υδρόβια

οικοσυστήματα

χωρίζονται

σε

αυτότροφους και ετερότροφους. Οι αυτότροφοι χρησιμοποιούν την ηλιακή ή
χημική ενέργεια (απλές ανοργανες χημικές ουσίες) για τη δημιουργία
συμπλόκων οργανικών μορίων που αποτελούν τμήματα πολύπλοκων
ζωντανών

οργανισμών

και

καλούνται

παραγωγοί.

Οι

ετερότροφοι

οργανισμοί χρησιμοποιούν οργανικές ουσίες που παράγουν οι αυτότροφοι
ως πηγή ενέργειας και ανόργανα υλικά για τη σύνθεση της βιομάζας τους και
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καλούνται καταναλωτές. Τέλος, υπάρχει και η κατηγορία των οργανισμών
που καλούνται οι αποικοδομητές ή αποσυνθέτες (decomposers, reducers),
μία υποομάδα των ετεροτρόφων, κυρίως βακτήρια και μύκητες, που
διασπούν υλικά βιολογικής προέλευσης σε απλές ουσίες που χρησιμοποιούν
με τη σειρά τους οι αυτότροφοι οργανισμοί.
Οι υδρόβιοι μικροοργανισμοί είναι μεγάλη ποικιλία οργανισμών,
κυρίως βακτήρια (bacteria), μύκητες (fungi) και φύκια (algae, απλοί φυτικοί
οργανισμοί που περιέχουν χλωροφύλλη ή φωτοσυνθετικές χρωστικές), που
παίζουν σημαντικό ρόλο στον βιογεωχημικό κύκλο της ζωής. Φύκια και
φωτοσυνθετικά

βακτήρια

δεσμεύουν

τον

ανόργανο

άνθρακα

(η

hv

φωτοσυνθετική αντίδραση είναι: CO2 + H2O → {CH2O} + O2 , και τον
μετατρέπουν σε βιομάζα που στηρίζει την τροφική αλυσίδα των υδρόβιων
οργανισμών.

Καταλύουν

χημικές

αντιδράσεις

στο

νερό,

ιδιαίτερα

οξειδοαναγωγικές που είναι χρήσιμες στο μεταβολισμό. Διασπούν τη βιομάζα
και δημιουργούν άλατα του αζώτου και φωσφόρου που αποτελούν χρήσιμα
θρεπτικά υλικά των υδρόβιων οργανισμών. Οι υδρόβιοι μικροοργανισμοί
είναι απαραίτητοι για τους βιογεωχημικούς κύκλους. Τα υδρόβια βακτήρια
διασπούν και αποτοξινώνουν την υδρόσφαιρα από τοξίνες και ξενοβιοτικούς
ρύπους.

Οι υδρόβιοι μύκητες είναι μη φωτοσυνθετικοί οργανισμοί, αλλά

παίζουν σημαντικό ρόλο στη σύνθεση των φυσικών νερών λόγω του ρόλους
τους στη διάσπαση των ξύλων και της φυτικής ύλης με το εξωκυτταρικό
ένζυμο κυτταρινάση. Χρήσιμο παραπροϊόν διάσπασης της φυτικής ύλης από
υδρόβιους μύκητες είναι τα χουμικά οξέα, που συμπλοκοποιούν μεταλλικά
ιόντα και παίζουν ρόλο στην ποιότητα και τη συνεκτικότητα των εδαφών.
Τα βακτήρια παίζουν επίσης σημαντικούς ρόλο στην παραγωγή
μεθανίου (CH4), κάτω από ανοξικές συνθήκες στα ιζήματα (πηγή του 80% του
μεθανίου που εισέρχεται στην ατμόσφαιρα),
βιοδιασπούν

οργανική

ύλη,

δεσμεύουν

διασπούν υδρογονάνθρακες,
το

άζωτο

της

ατμόσφαιρας

(αζωτοδέσμευση, nitrogen fixation) με τη μετατροπή του σε αμμωνιακά άλατα.
Επίσης, καταλύουν τη νιτροποίηση (nitrification), δηλαδή τη μετατροπή
αμμωνιακών σε νιτρικά άλατα, ανάγουν τα νιτρικά προς νιτρώδη και μετά σε
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αμμωνιακά άλατα (nitrate reduction). Τέλος, προκαλούν την απονίτρωση
(denitrification), δηλαδή το μηχανισμό κατά τον οποίο το δεσμευμένο άζωτο
επανέρχεται στην ατμόσφαιρα. Αλλά οι μικροβιακοί οργανισμοί εμπλέκονται
και στους βιογεωχημικούς κύκλος του θείου, δηλαδή στην αναγωγή θειικών
αλάτων προς υδρόθειο (H2S) και αργότερα στην οξείδωσή του προς θειικά,
καθώς και στη βιοδιάσπαση του φωσφόρου, παρέχοντας θρεπτικά υλικά
ανόργανου

φωσφόρου,

ενώ

συγχρόνως

απενεργοποιούν

τοξικές

οργανοφωσφορικές ενώσεις.6-8
Οι δύο σημαντικές κατηγορίες υδροβίων είναι αυτά που κολυμπούν
και σε εκείνα που διαβιούν επάνω ή μέσα στον πυθμένα των υδάτινων
εκτάσεων. Οι φυσικοχημικοί και γεωλογικοί παράγοντες του υδρόβιου
περιβάλλοντος (θερμοκρασία, αλατότητα, υδροστατική πίεση, ιζήματα, κλπ)
καθορίζουν την κατανομή και επηρεάζουν τη δραστηριότητα των υδρόβιων
οργανισμών. Διαχωρίζοντας σε ευρύαλους και στενόαλους σε σχέση με την
ικανότητα προσαρμογής σε μεγάλες μεταβολές της αλατότητας. Με βάση τον
παράγοντα

αυτό

υπάρχουν

τρεις

μεγάλες

κατηγορίες

οργανισμών:

οργανισμοί των αλμυρών νερών (θαλάσσιοι), οργανισμοί των υφάλμυρων
νερών και των γλυκών νερών (λιμναίοι και ποτάμιοι). Με βάση τη
θερμοκρασία, οι υδρόβιοι οργανισμοί χωρίζονται σε ευρύθερμους και σε
στενόθερμους. Εάν ληφθεί υπόψη η κατανομή, καθώς και ο τρόπος ζωής των
υδρόβιων

οργανισμών,

χωρίζονται

γενικά

σε

πλαγκτόν

(σύνολο

μικροσκοπικών οργανισμών, φυτοπλαγκτόν και ζωοπλαγκτόν), νευστόν
(πρωτόζωα, φυτά, ψάρια και ζώα που βρίσκονται στην επιφανειακή στιβάδα
των υδάτινων εκτάσεων), βένθος (βενθικοί οργανισμοί που διαβιούν επάνω ή
μέσα στον πυθμένα των νερών, φυτοβένθος και ζωοβένθος, σε 4 κατηγορίες:
ιζηματοφάγοι ή λασποφάγοι, αιωρηματοφάγοι, σαρκοφάγοι, ποικιλοφάγοι)
και νηκτόν (διάφορα κεφαλόποδα, όπως χταπόδια, καλαμάρια και
σπονδυλωτά, όπως ψάρια, κητώδη, κλπ).2,8
Οι πολυάριθμοι υδρόβιοι οργανισμοί και οι βιογεωχημικοί κύκλοι των
υδατίνων συστημάτων καθιστούν τα υδάτινα αποθέματα ακρογωνιαίο
παράγοντα ζωής και βιοποικιλότητας των οικοσυστημάτων στον πλανήτη
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μας. Από αυτή την άποψη η ρύπανση των υδάτινων πόρων και των υδάτινων
εκτάσεων μπορεί να επηρεάσει άμεσα την εξέλιξη των βιολογικών
συστημάτων (πανίδα και χλωρίδα) και έμμεσα τον ανθρώπινο πολιτισμό που
στηρίζεται στην αξιοποίηση και χρήση του νερού για την επιβίωσή του.

Σχήμα 4.1. Οι υδρόβιοι οργανισμοί και το υδάτινο περιβάλλον αποτελούν ακρογωνιαίο
παράγοντα ζωής και βιοποικιλότητας στον πλανήτη μας.
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4.2. Ρύπανση των Υδάτινων Συστημάτων
Το νερό από την αρχή της ιστορίας του πλανήτη μας έπαιξε
πρωτεύοντα ρόλο στην ανάπτυξη της ζωής. Η πρωτοβιοτική «σούπα»
οργανικών ουσιών αναπτύχθηκε μέσα στο νερό και οι μικροσυσσωρεύσεις
(coacervates) οργανικής ύλης εξελίχθηκαν μέσα σε υδάτινο περιβάλλον, όπως
και οι πρωτόγονοι προκαρυωτικοί μικροοργανισμοί. Στα πρώτα βήματα της
εξέλιξης της πρωτόγονης ζωής το νερό έπαιξε σημαντικό ρόλο υποστρώματος
για τις μεταβολικές διεργασίες και με την απορρόφηση της υπεριώδους
ηλιακής ακτινοβολίας (UV-B) προστάτευσε τα ευαίσθητα έμβια όντα. Οι
πρώτες ανθρώπινοι οικισμοί δημιουργήθηκαν κοντά σε λίμνες και ποτάμια
για να χρησιμοποιήσουν το πόσιμο νερό τους. Το νερό αποτέλεσε τον
καθοριστικό πόλο σταθερότητας των κοινωνιών αυτών, τόσο για την
ανθρώπινη διατροφή και υγιεινή όσο και για τις γεωργικές καλλιέργειες και
το πότισμα των ζώων. Πολλοί πολιτισμοί εξαφανίσθηκαν από έλλειψη κυρίως
νερού.
Η σπουδαιότητα του καθαρού νερού για τον άνθρωπο ήταν βασικά για
το πόσιμο νερό. Η υγιεινή του νερού συνδέθηκε κυρίως με τη μικροβιακή
μόλυνση από μικροοργανισμούς που προκαλούσαν λοιμώδη και παρασιτικά
νοσήματα και αποτέλεσαν τη βασική αιτία της υψηλής βρεφικής και παιδικής
θνησιμότητας, της περιοδικής εμφάνισης μαζικών θανάτων και επιδημιών και
του εξαιρετικά χαμηλού μέσου όρου ζωής του ανθρώπου, ακόμη και μέχρι τα
τέλη του 19ου αιώνα. Η διάθεση καθαρού πόσιμου νερού με σύστημα
υδροδότησης και εγκατάσταση αποχετευτικού συστήματος υγρών αποβλήτων
σε αστικές περιοχές αποτέλεσε τον κυριότερο παράγοντα δραματικής μείωσης
της θνησιμότητα από λοιμώδη νοσήματα και αύξηση του προσδόκιμου
επιβίωσης κατά 30 χρόνια.9,10
Με την αύξηση του πληθυσμού, την αστικοποίηση και ιδιαίτερα την
αλματώδη ανάπτυξη της βιομηχανίας και της εντατικής γεωργικής και
κτηνοτροφικής παραγωγής, η ρύπανση των νερών από τοξικούς χημικούς
παράγοντες και αυξανόμενα βιομηχανικά και αστικά απόβλητα ήταν
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αναπόφευκτη. Σήμερα η ρύπανση των υδατίνων συστημάτων είναι
πρωταρχικής σημασίας και η πρόληψη της ρύπανσης των νερών κατέχει
πρώτη θέση στις προτεραιότητες διεθνών και εθνικών φορέων προστασίας του
περιβάλλοντος.11-14
Οι κυριότερες μορφές ρύπανσης των υδατίνων συστημάτων είναι
αποτέλεσμα των βιομηχανικών και αστικών αποβλήτων, των βαρέων
μετάλλων και μεταλλοειδών, των αλογονωμένων και πολυαλογονωμένων
ουσιών, των φυτοφαρμάκων και των λιπασμάτων, της νιτρορύπανσης, των
πετρελαιοειδών, των ραδιενεργών υλικών, των ουσιών που δρουν ως
ενδοκρινικοί διαταρακτές, των αποβλήτων μεταλλευτικών εκμεταλλεύσεων
και μεγάλο αριθμό επικίνδυνων υλικών που παρασέρνονται από τα ποτάμια
και τους χείμαρρους καταλήγοντας στη θάλασσα.15,16

4.3. Ρύπανση Υδάτινων Συστημάτων από Αλογονωμένους και
Πολυαλογονωμένους Υδρογονάνθρακες
Οι αλογονωμένοι υδρογονάνθρακες δεν είναι βιοδιασπάσιμοι, ενώ οι
κανονικοί υδρογονάνθρακες αποικοδομούνται σχετικά εύκολα με οξειδωτικές
διεργασίες και βακτηριακές επεμβάσεις στα υδάτινα συστήματα. Οι
αλογονωμένες οργανικές ενώσεις, περιέχουν χλώριο, βρώμιο, φθόριο ή ιώδιο
σε αλειφατικό ή σε αρωματικό ανθρακικό σκελετό. Υπάρχουν και φυσικές
αλογονωμένες οργανικές ενώσεις μικρού μοριακού βάρους στα νερά, στο
έδαφος και στην ατμόσφαιρα ως αποτέλεσμα της χλωρίωσης ή βρωμίωσης σε
ερυθρά φύκια και σε φυτά με βιογενείς αντιδράσεις ή από φυσικές διεργασίες
στην ατμόσφαιρα.17,18
Η πλειοψηφία των αλογονωμένων και πολυαλογονωμένων ουσιών
είναι τοξικοί ρύποι ανθρωπογενών πηγών ρύπανσης και βρίσκονται σε όλα
τα περιβαλλοντικά διαμερίσματα. Η βιομηχανική παρασκευή αλογονωμένων
διαλυτών συνεχίζεται ακόμη και σήμερα λόγω της χρησιμότητας τους σε
βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εργαστηριακές διεργασίες. Οι πιο σημαντικοί
χλωριωμένοι διαλύτες είναι το χλωροφόρμιο (CHCl3), το διχλωροαιθάνιο
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(CH3CHCl2) και ο τετραχλωράνθρακας (CCl4). Για το ξηρό καθάρισμα
χρησιμοποιήθηκαν διαλύτες, όπως το τριχλωροαιθάνιο (CH3CCl3) και το
τριχλωροαιθυλένιο (ClCH=CCl2), ενώ για την παρασκευή

πολυμερών

(πολυβινυλοχλωρίδιο, PVC) χρησιμοποιήθηκε το μονομερές βινυλοχλωρίδιο
(CH2=CCl2).

Σημαντικές

βιομηχανικές

εφαρμογές

είχαν

οι

χλωροφθοράνθρακες (Chlorofluorocarbons, CFCs), όπως τα φρεόν (CCl3F,
CCl2F2) ως ψυκτικά υγρά σε ψυγεία και κλιματιστικά μηχανήματα, και
προωθητές σε σπρέι και στα αφρώδη πλαστικά, ενώ οι αντίστοιχες βρωμιούχες
ενώσεις χρησιμοποιούνται σε πυροσβεστήρες, αλλά είναι εξαιρετικά σταθερά
υλικά, μη βιοαποικοδομήσιμα. Λόγω της πτητικότητας των αλογονωμένων
υδρογονανθράκων, η πλειοψηφία τους εξατμίζοντας στην ατμόσφαιρα και
στη συνέχεια ανέρχονταν στην στρατόσφαιρα. Με αλυσιδωτές αντιδράσεις
μέσω μηχανισμών ελευθέρων ριζών απελευθερώνονται ρίζες χλωρίου που
καταστρέφουν το στρατοσφαιρικό όζον. Η απώλεια του στρατοσφαιρικού
όζοντος (Ο3) έχει ως συνέπεια την αύξηση της υπεριώδους ακτινοβολίας που
επηρεάζει το φυτοπλαγκτόν, τα ευαίσθητα οικοσυστήματα και προκαλεί
αυξημένο κίνδυνο δια δερματικά καρκινώματα και μελανώματα στον
άνθρωπο. Με το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ (1996) και άλλες διεθνείς
συμφωνίες μειώθηκε σημαντικά η χρήση τους, αντικαταστάθηκαν από άλλες
ουσίες και μελλοντικά θα υπάρξει ολική απαγόρευση τους.19,20
Άλλες σημαντικές κατηγορίες αλογονoμένων και πολυαλογονομένων
υδρογονανθράκων περιλαμβάνουν ομάδες ενώσεων, όπως τοξικοί ρύποι των
αποβλήτων

της

χημικής

βιομηχανίας

(π.χ.

χλωριωμένες

φαινόλες),

φυτοφάρμακα (εντομοκτόνα και ζιζανιοκτόνα), προϊόντα καύσης στερεών
καυσίμων, απορριμμάτων και πλαστικών (διοξίνες, διβενζοφουράνια) και
διηλεκτρικά

υγρά

θερμομόνωσης

(πολυχλωριωμένα

διφαινύλια,

polychlorinated biphenyls, PCBs). Οι πολυχλωριωμένες ενώσεις είναι τοξικοί
και καρκινογόνοι ρύποι που δεν βιοδιασπώνται, ενώ συσσωρεύονται στους
λιπόφιλους ιστούς και βιομεγενθύνονται μέσω των τροφικών πλεγμάτων.
Λόγω της τοξικής τους δράσης, οι πολυχλωριωμένοι υδρογονάνθρακες
ρυπαίνουν τα υδάτινα συστήματα, προκαλούν βλάβες σε ζωντανούς
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οργανισμούς και απειλούν ευαίσθητα οικοσυστήματα. Για το λόγο αυτό
υπάρχουν διεθνείς εκστρατείες απαγόρευσης ή περιορισμού της ρύπανσης
από αλογονoμένους υδρογονάνθρακες.
Το 2001 στη Στοκχόλμη υπογράφηκε η διεθνής σύμβαση για τον
περιορισμό και απαγόρευση των Έμμονων Οργανικών Ρύπων (Persistent
Organic Pollutants, POPs).21,22 Η σύμβαση αυτή έγινε με αυστηρά
επιστημονικά κριτήρια μετά από πολυάριθμες έρευνες περιβαλλοντικής
τοξικολογίας σε υδάτινα συστήματα διαφόρων περιοχών του πλανήτη μας. Ο
συντελεστής κατανομής οκτανόλης/νερού (Κow) πρέπει να είναι περίπου στο
5, ο παράγοντας βιοσυσσώρευσης πάνω από 5.000 (τάση προς συσσώρευση σε
ιστούς), και ο χρόνος βιοδιάσπασης μεγαλύτερος από 2 ημέρες (αέρας), 2
μήνες (νερό), 6 μήνες (έδαφος) και 6 μήνες (ιζήματα).23
Η απαγόρευση χλωριωμένων ουσιών λόγω των επιπτώσεων στους
βιολογικούς οργανισμούς έχει ξεκινήσει από το 1972 με την απαγόρευση του
DDT στις ΗΠΑ και μετά σε άλλες χώρες (παρά τη σημαντική συμβολή στην
καταπολέμηση επιδημιών), των PCBs από το 1979 (ΗΠΑ) και την αφύπνιση
για τις επιπτώσεις των διοξινών μετά την έκρηξη στο Seveso (Μιλάνο, 1976).
Τελικά, με τη σύμβαση της Στοκχόλμης τέθηκαν οι βάσεις για τον περιορισμό
και απαγόρευση των παρακάτω ουσιών: το εντομοκτόνο εδάφους Aldrin, το
διαδεδομένο εντομοκτόνο Chlordane, ρύθμιση των αποθεμάτων DDT που
χρησιμοποιούνται σε μερικές χώρες για την καταστολή των εξάρσεων
ελονοσίας,

το

εντομοκτόνο

Dieldrin,

περιορισμό

των

διοξινών

(Polychlorinated dibenzo-para-dioxins) που παράγονται ως παραπροϊόντα
σύνθεσης άλλων χημικών ουσιών αλλά κυρίως στα καυσαέρια καύσης
ορυκτών

καυσίμων,

βιομάζας

κλπ,

τα

πολυχλωριωμένα

φουράνια

(Polychlorinated dibenzofurans, PCBFs) προϊόντα καύσης αποβλήτων ,
καυσαέρια οχημάτων, κλπ, το εντομοκτόνο και τρωκτικοκτόνο Endrin, το
μυκητοκτόνο

εξαχλωροβενζόλιο

(Hexachlorobenzene,

HCB)

και

παραπροϊόν παρασκευής τετραχλωράνθρακα κ.λπ, το εντομοκτόνο εδάφους
Heptachlor, το εντομοκτόνο Mirex, τα πολυχλωριωμένα διφαινύλια
(διηλεκτρικά υγρά σε συμπυκνωτές) και το εντομοκτόνο Toxaphene.24
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Η ρύπανση του εδάφους και των υδάτινων συστημάτων από
φυτοφάρμακα έχουν γίνει στόχος πολυάριθμων ερευνών και συντονισμένων
προγραμμάτων σε όλες τις αναπτυγμένες χώρες. Παρόμοιες έρευνες έχουν
επικεντρωθεί σε ιστούς και όργανα ζώων και φυτών για να μελετηθεί η
διείσδυση

των

ενεργών

συστατικών

των

φυτοφαρμάκων

και

τους

μηχανισμούς βλαβών στα έμβια ζώα. Τα περισσότερα φυτοφάρμακα
αναστέλλουν ενζυμικές λειτουργίες, προκαλούν οξειδωτικό stress ή βλάβες
στο πρωτεϊνικό υπόστρωμα των ενζύμων και στο DNA.25
Η εξαιρετικά αργή βιοαποικοδόμηση των φυτοφαρμάκων και η
διατήρηση τους επί μακρόν χρονικό διάστημα στα περιβαλλοντικά
διαμερίσματα δημιούργησε εκτεταμένη διασυνοριακή ρύπανση (θάλασσες,
λιμναία και ποτάμια συστήματα), ενώ και υψηλές συγκεντρώσεις σε όργανα
και ιστούς ζώων βρέθηκαν στους πόλους και σε απομακρυσμένες περιοχές. Η
βασικότερη αιτία είναι η μαζική χρήση πολυχλωριωμένων εντομοκτόνων.26

Σχήμα 4.1. Διεργασίες διασποράς στη υφήλιο των έμμονων οργανικών ρύπων
(αλογονωμένες και πολυαλογονωμένες ενώσεις). Στα μεγάλα γεωγραφικά πλάτη
γίνεται απόθεση και εξάτμιση που ενισχύονται σε μεσαία γεωγραφικά πλάτη και από
εποχιακές διακυμάνσεις.26
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Οι συγκεντρώσεις, ιδιαίτερα των χλωριωμένων και πολυχλωριωμένων
οργανικών ουσιών, που συσσωρεύονται στους λιπώδεις ιστούς των ζώων
επιφέρουν σημαντικές βλάβες στην υγεία τους, ιδιαίτερα μέσω εμπλοκής με
ενζυμικούς μεταβολισμούς, αλλά και βλάβες στο αναπαραγωγικό και

το

ανοσοποιητικό σύστημα.27-30

(A)
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C
Cl
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Σχήμα 4.2. (Α) Τοξικότητα ορισμένων οργανοχλωριωμένων υδρογονανθράκων σε
ψάρια (LC50 μg/l). (Β) Συσχετισμός υδατοδιαλυτότητας (Log solubility, μg/l) και τη
βιοσυσσώρευσης (log bioconcentration factor) σε όστρακα (• ) και ψάρια ( 0).
Ορισμένοι τύποι οργανοχλωριωμένων οργανικών ουσιών. (Γ) ορισμένοι τύποι
οργανοχλωριωμένων ουσιών.
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Οι οργανοχλωριωμένες ουσίες, λόγω του ότι παραμένουν σε υδρόβιους
οργανισμούς για μεγάλο χρονικό διάστημα, αποτελούν βιοδείκτες ρύπανσης
και διασυνοριακής μεταφοράς ρύπων ανά την υφήλιο. Τα τελευταία χρόνια
έχουν δημιουργηθεί δίκτυα παρακολούθησης που επικεντρώνονται στις
οργανοχλωριωμένες ενώσεις σε διάφορα όργανα των υδρόβιων οργανισμών
σε παράκτιες περιοχές, αλλά και σε απομακρυσμένες, όπως η Αρκτική, στις
οποίες η ρύπανση μεταφέρεται με τον άνεμο από την εκτεταμένη χρήση
ζιζανιοκτόνων και εντομοκτόνων για τις γεωργικές καλλιέργειες.31-36

4.4. Ρύπανση των Υδάτινων Συστημάτων από Αζωτούχα και
Φωσφορικά Λιπάσματα
Τα αμμωνιακά και νιτρικά άλατα είναι απαραίτητα για την ανάπτυξη
των φυτών και δημιουργούνται μέσα στην αλυσίδα αντιδράσεων στον κύκλο
του αζώτου. Τα νιτρικά άλατα αποτελούν μαζί με τα αμμωνιακά άλατα τα
κυριότερα είδη αζωτούχων λιπασμάτων που χρησιμοποιούνται στη γεωργία.
Στο παρελθόν οι γεωργοί χρησιμοποιούσαν κοπριά ή ορισμένα είδη φυτών
πλούσια σε άζωτο για τις καλλιέργειες (αργότερα χρησιμοποιήθηκαν τα
νιτρικά άλατα της Χιλής και το φυσικό guano των απορριμμάτων πτηνών στο
Περού), αλλά οι ποσότητες ήταν περιορισμένες και η ποσότητα της φυτικής
παραγωγής παρέμενε ικανή για να συντηρήσει, περίπου, 2 δισεκατομμύρια
κατοίκους σε παγκόσμιο επίπεδο μέχρι το 1900.37 Η ανακάλυψη του Carl
Bosch (1899) για τεχνική παραγωγή αμμωνίας από υδρογόνο και άζωτο (που
λαμβάνονταν από το άφθονο άζωτο της ατμόσφαιρας) με κατάλυση σε
υψηλές θερμοκρασίες και πιέσεις και η βιομηχανική παραγωγή της το 1913
οδήγησε ταχύτητα στην ανάπτυξη της βιομηχανίας αζωτούχων λιπασμάτων.
Η κατανάλωση των αζωτούχων λιπασμάτων 20πλασιάσθηκε μέχρι το 1960 (20
μεγατόνοι, Χ106) και έχει ξεπεράσει τους 100Χ106 τόνους το 2000. Αν και τις
τελευταίες δεκαετίες χρησιμοποιούνται ολοένα και περισσότερο τα ειδικά
φυτά που δεσμεύουν το άζωτο στις ρίζες τους, τα συνθετικά αζωτούχα
λιπάσματα παραμένουν οι κύριοι προμηθευτές του 60% του αζώτου στις
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φυτικές καλλιέργειες, ενώ παρέχουν συνολικά το 1/3 της πρωτεϊνούχας
τροφής για την ανθρωπότητα (στα 2/3 περιλαμβάνονται ψάρια, κρέας και
γαλακτοκομικά προϊόντα από κτηνοτροφία με βόσκηση).38
Τα αμμωνιακά λιπάσματα μετατρέπονται με τους μικροβιακούς
οργανισμούς του εδάφους σε νιτρικά υδατοδιαλυτά άλατα. Τα φυτά όταν
αναπτύσσονται απορροφούν αμμωνιακά και νιτρικά άλατα, αλλά με την
διακοπή της ανάπτυξης τα νιτρικά λόγω της υψηλής διαλυτότητας στο νερό
εκπλύνονται προς τα υδάτινα συστήματα όπου και συγκεντρώνονται.
Σημαντικές ποσότητες νιτρικών εκπλύνονται και με τη βροχή, ενώ ένα τμήμα
απονιτρώνεται από μικρόβια εδάφους προς άζωτο (Ν2) και υποξείδιο του
αζώτου (Ν2Ο) που είναι αέριο του θερμοκηπίου. Ένα τμήμα των αμμωνιακών
λιπασμάτων μπορεί και να εξατμισθεί σε θερμά κλίματα στην ατμόσφαιρα. Η
έκλπυση νιτρικών εξαρτάται και από το είδος του εδάφους, ενώ σημαντική
έκλπυση νιτρικών συμβαίνει και μετά τη συγκομιδή εάν έχουν παραμείνει
νιτρικά στο έδαφος.39
Η χρήση των νιτρικών και αμμωνιακών λιπασμάτων επιφέρει
σημαντικά προβλήματα ρύπανσης των νερών που μπορούν να επηρεάσουν
τα υδρόβια ζώα, τα οικοσυστήματα και την υγεία του ανθρώπου. Ιδιαίτερη
σημασία έχει αποδοθεί στην αυξημένη συγκέντρωση νιτρικών στα υπόγεια
νερά και στο πόσιμο νερό σε πολλές περιοχές του πλανήτη.40 Μεγάλος
αριθμός επιδημιολογικών ερευνών επικεντρώθηκε στη θεωρία ότι τα νιτρικά
στο στομάχι μετατρέπονται σε νιτρώδη (ΝΟ2−) που αντιδρούν με τις
δευτεροταγείς αμίνες (προϊόντα διάσπασης κρέατος ή πρωτεϊνών) και
παράγουν Ν-νιτρωδοαμίνες, γνωστές καρκινογόνες και μεταλλαξογόνες
ουσίες. Οι ουσίες αυτές θα μπορούσαν να αυξήσουν τον κίνδυνο για καρκίνο
του στομάχου, του παχέος εντέρου και της ουροδόχου κύστης. Οι αρχικές
έρευνες έδειξαν θετική συσχέτιση με τον καρκίνο του στομάχου,41,42 αλλά
νεότερες συστηματικές έρευνες δεν επιβεβαίωσαν τα αποτελέσματα.43-45 Ο
καρκίνος του στομάχου μειώθηκε δραματικά τις τελευταίες δεκαετίες στις
αναπτυγμένες χώρες, ενώ οι συγκεντρώσεις νιτρικών έχουν αυξηθεί
σημαντικά λόγω της αυξημένης χρήσης αζωτούχων λιπασμάτων. Παρόμοια
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αρνητικά αποτελέσματα υπάρχουν και για τον καρκίνο της ουροδόχου
κύστης και άλλων ειδών κακοήθων νεοπλασιών του γαστρεντερικού
συστήματος.46,47 Παρά τα αρνητικά αποτελέσματα, έχουν τεθεί όρια στην
Ευρωπαϊκή Ένωση των 50 g.m-3 νιτρικών σε νερά, αλλά παρουσιάζονται
μεγάλα προβλήματα στην επίτευξη τέτοιου αυστηρού ορίου. Στις ΗΠΑ το
όριο για τα νιτρικά άλατα στο πόσιμο νερό είναι 10 ppm.39
Οι

επιπτώσεις

στο

περιβάλλον

από

την

ύπαρξη

αυξημένων

συγκεντρώσεων νιτρικών και αμμωνιακών αλάτων είναι μία άλλη πλευρά
που έχει μελετηθεί σε μεγάλο βαθμό και έχουν προταθεί διάφορα μέτρα
περιορισμού της νιτρορύπανσης. Σε πολλές περιπτώσεις τα υδρόβια φυτά
εκτίθενται

σε

αυξημένες

συγκεντρώσεις

που

είναι

τοξικές

για

την

αναπτυξιακή τους πορεία, αλλά και οι άλλοι υδρόβιοι και αμφίβιοι
οργανισμοί επηρεάζονται (θανατηφόρες και υπο-θανατηφόρες επιπτώσεις) σε
σημαντικό βαθμό για συγκεντρώσεις της τάξης των 2.5-100 mg/L.48-50 Οι
επιπτώσεις των νιτρικών στα νερά και στους έμβιους οργανισμούς έχει
αναγκάσει την Ευρωπαϊκή Ένωση να εκδώσει ειδική Οδηγία για τη
νιτρορύπανση.51 Επίσης, τα τελευταία χρόνια οι επιστήμονες προσπαθούν να
βρουν τρόπους διαχείρισης της αγροτικής λιπασματοποίησης ώστε να
περιορισθεί η νιτρορύπανση.52,53
Ο ευτροφισμός είναι μία ακόμη αρνητική συνέπεια της αυξημένης
ρύπανσης των νερών με αζωτούχα και φωσφορικά λιπάσματα και
απορρυπαντικά.54,55 Ο ευτροφισμός ενός υδάτινου οικοσυστήματος (λίμνες,
ποτάμια, αβαθείς κόλποι θαλασσών) είναι αποτέλεσμα της αύξησης νιτρικών,
φωσφορικών και άλλων θρεπτικών υλικών που αυξάνουν υπερβολικά την
παραγωγή οργανικής ύλης (φυτοπλαγκτόν, φύκη), με αποτέλεσμα να
καταναλώνεται το σύνολο του διαλυμένου οξυγόνου. Στα βαθειά νερά το
οξυγόνο δεν ανανεώνεται και τα φύκια και το φυτοπλαγκτόν εκτοπίζουν
άλλους οργανισμούς, ενώ αναγκάζονται να χρησιμοποιήσουν ως πηγή
οξυγόνου τα νιτρικά και θειικά άλατα με αντίστοιχη παραγωγή αμμωνίας
(NH3) και υδρόθειου (H2S) που αυξάνουν την τοξικότητα του περιβάλλοντος.
Σε ορισμένες περιπτώσεις ευτροφισμού στις θάλασσες αυξάνεται ταχύτατα η
-138-

έκλυση τοξινών από διναμαστιγωτά και προκαλούνται κόκκινες παλίρροιες
φυκών (red tide) που προκαλεί θανατηφόρες συνθήκες σε υδρόβια
σπονδυλωτά.56,57

4.5. Ρύπανση των Υδάτινων Συστημάτων από Ενδοκρινικούς
Διαταρακτές (endocrine disrupters)
Η μελέτη της ρύπανσης των υδάτινων συστημάτων από απόβλητα
βιομηχανιών και από τοξικές και επικίνδυνες χημικές ουσίες επικεντρώθηκε
στις κυριότερες κατηγορίες των χημικών ουσιών που προκαλούν επιπτώσεις
στο περιβάλλον και στην υγεία του ανθρώπου. Στα μέσα της δεκαετίας του
1990 ορισμένες έρευνες έδειξαν αυξημένα επίπεδα σε ποτάμια και λιμναία
νερά μιας νέας κατηγορίας ουσιών, των οποίων η τοξικότητα οφείλεται σε
οιστρογονική δράση, οι ενδοκρινικοί αδιατάρακτες (endocrine disrupters).58
Η δημοσίευση του βιβλίου “Our Stolen Future”

το 1996 στις ΗΠΑ, από

επιστήμονες που μελέτησαν το θέμα, δημιούργησε

αρκετή αίσθηση και

αφύπνιση της επιστημονικής κοινότητας για το νέο αυτό περιβαλλοντικό
πρόβλημα (οι χαμηλές συγκεντρώσεις στα νερά έκαναν την ανίχνευσή τους
δυσκολότερη σε παλαιότερες εποχές).59
Αρχικά, η υπόθεση των ρύπων με οιστρογόνο δράση και η επίδρασή
τους

στην

αναπαραγωγική

και

ενδοκρινική

κατάσταση

υδρόβιων

οργανισμών, διερευνήθηκε σε ζώα της άγριας φύσης.60,61 Οι επιπτώσεις σε
είδη της άγριας φύσης από υψηλές συγκεντρώσεις ξενο-οιστρογόνων
(xenoestrogens) και οι πιθανοί μηχανισμοί δράσης προσπάθησαν να
συσχετισθούν με αποτελέσματα στην αλλαγή φύλου και στην αναπαραγωγή
των βιολογικών οργανισμών. Σε ορισμένες περιπτώσεις υπήρχαν θετικά
αποτελέσματα, ενώ σε άλλες περιπτώσεις ο συσχετισμός αποδείχθηκε
περίπλοκος με πολλούς συγχυτικούς παράγοντες, αμφίβολα αποτελέσματα
και συνεργικές δράσεις με φυσικά οιστρογόνα.62,63
Επίσης, από επιδημιολογικές έρευνες ανέκυψαν ερωτηματικά για τις
επιπτώσεις στην υγεία του ανθρώπου και ιδιαίτερα στο αναπαραγωγικό
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σύστημα των ανδρών (μείωση της πυκνότητας του σπέρματος) λόγω της
περιβαλλοντικής

ρύπανσης

από

ενδοκρινικούς

διαταρακτές

στις

αναπτυγμένες χώρες (μετρήσεις σε πόσιμο νερό).64-67
Οι χημικές ουσίες που παρουσιάζουν οιστρογόνο ή αντι-οιστρογόνο
δράση και αποτελούν ενεργούς ρύπους της ανθρωπογενούς ρύπανσης
χωρίζονται σε διάφορες κατηγορίες ανάλογα με τη χημική δομή τους. Τέτοιες
ουσίες είναι τα φυσικά οιστρογόνα, όπως η 17β-οιστραδιόλη (η πλέον ισχυρή
οιστρογόνος ουσία), τα φυτο-οιστρογόνα, όπως η κουμεστρόλη (cumestrol),
συνθετικά

οιστρογόνα,

όπως

η

διαιθυλοστιλβεστρόλη,

ορισμένα

φυτοφάρμακα, όπως το chlordecone, το o,p-DDT, τα χλωριωμένα διφαινύλια
(PCBs) που δρουν μέσω οιστρογονικών υποδοχέων, οι διοξίνες (dioxins) και
το Endosulfan που δρουν ως αντι-οιστρογόνα (anti-estrogens), και άλλες
ουσίες

που

εμπλέκονται

σε

μηχανισμούς

οιστρογονικής

δράσης

σε

βιολογικούς οργανισμούς [Arochlor 1254, διθειοκαρβαμιδικά φυτοφάρμακα
(dithiocarbamate pesticides), διθειάνθρακας (carbon disulfide), εστέρες του
φθαλικού οξέος (phthalic acid esters), χρώματα ανιλίνης (aniline dyes)].68,69
Επίσης, υπάρχουν και άλλες ουσίες που προκαλούν οιστρογονική
διαταραχή σε ασπόνδυλα ζώα, όπως το diquat bromide, τα φυτοφάρμακα
Atrazine, Diuron, Simazine, Endrin, Bisphenol A, τα μέταλλα Cadmium,
Mercury, Lead, τα χρώματα τριβουτυλοκασσιτέρου (Tributyltin, TBT), το
φυσικό στεροειδές testosterone, οι αλκυλοφαινόλες, όπως νονυφαινόλες ή
εννεανοφαινόλες (nonyphenol) και πεντυλοφαινόλες (pentylphenols), και
απόβλητα υπονόμων (sewage effluents) που περιέχουν μίγματα των
παραπάνω

ουσιών

και

φυσικών

οιστρογόνων

και

στεροειδών

που

εκκρίνονται στα ούρα του ανθρώπου.70,71
Το πρόβλημα των ουσιών με οιστρογόνο δράση απετέλεσε νεότερο
πρόβλημα της περιβαλλοντικής τοξικολογίας και οι τοξικολογικές δοκιμασίες
αναπτύχθηκαν πρόσφατα σε πρότυπα.72,73 Οι επιπτώσεις σε ορισμένους
υδρόβιους οργανισμούς από τη ρύπανση των νερών με ενδοκρινικούς
διαταρακτές σε χαμηλές συγκεντρώσεις έχουν κάνει σημαντικές προόδους.
Ευαίσθητα είδη υπόκεινται επιπτώσεις, όπως μεταβολής φύλου και ορμονικών
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αλλαγών σε χαμηλές συγκεντρώσεις, αλλά η πλειοψηφία των βιολογικών
οργανισμών

απαιτούν

αρκετά

υψηλές

συγκεντρώσεις.

Οι

έρευνες

συνεχίζονται και πολλά επιστημονικά δεδομένα αναδιαμορφώνονται με την
εμπειρία που συσσωρεύεται.74-79
Φυσικά οιστρογόνα
(Natural estrogens)
OH

Συνθετικά οιστρογόνα
(Synthetic estrogens)

O

OH

OH

H

HO

HO

HO

Estradiol
Equilenin
Φυσικά προϊόντα
(Natural products)
OH

O

HO

Diethylstilbestrol
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(Food stuffs)

CH 3

H

O

HO

O

O
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OH

OH

H

OH

O

HO

HO

HO

O

O

Coumestrol

Equol
Enterolactone
Εμπορικές χημικές ουσίες και παραπροϊόντα
(Commercial chemicals and impurities)

Φυτοφάρμακα
(Pesticides)

Cl

Cl

Cl

Cl

Cl Cl

Cl
Cl

Cl

O

HO

Cl

Cl

(o,p΄-DDT)

Cl

Cl
O

Cl

S

Cl
Cl

O

O

O

Kepone

Cl

HO

Cl
H 3C

Cl

OH

Phenol Red impurity
CH 3

H 3C

CH 3

CH 3

CH 3
CH 3

Cl
Cl

O
O

Endosulfan

SH
O

HO

Bisphenol

OH HO

t-Octylphenol

Σχήμα 4.3. Δομές των κυριότερων χημικών ουσιών με ενδοκρινική δράση (φυσικά
οιστρογόνα, συνθετικά οιστρογόνα, προϊόντα τροφών, φυτοφάρμακα και εμπορικές
ουσίες).

Για την ανθρώπινη υγεία οι έρευνες δείχνουν ότι οι μεγαλύτερες
ποσότητες ουσιών με οιστρογόνο δράση είναι από την διατροφή. Μελέτη στη
Γερμανία με τυπική ημερησία κατανάλωση σε νονυφαινόλες είναι 7,5
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μg/ημέρα για ενήλικες και 0,2 για παιδιά. Οι ποσότητες αυτές είναι πολύ
μικρές σε σχέση με τα φυσικά φυτοοιστρογόνα στα φυτικά τρόφιμα
(1 mg/kg/ημέρα για ενήλικες και 4,5-8 για παιδιά). Ακόμη και η καθημερινή
ρύπανση με προϊόντα που περιέχουν νονυφαινόλες (πλαστικά) δεν είναι
δυνατό να αυξήσει την απορρόφηση από το ανθρώπινο σώμα.80 Η μέχρι τώρα
δεκαετής έρευνα για ενδοκρινικούς διαταραχείς δεν έχει δώσει θετικό
συσχετισμό με διάφορες ασθένειες ή ενδοκρινικές διαταραχές στην
ανθρώπινη υγεία.81-84 Τα τελευταία χρόνια μεγάλος θόρυβος έγινε με τους
φθαλικούς εστέρες που προστίθενται στα πολυμερή για να τους προσδώσουν
ελαστικότητα. Ιδιαίτερη αναταραχή προκλήθηκε από τη διαδεδομένη
αντίληψη ότι τα παιδικά παιχνίδια (ιδιαίτερα τα PVC) με φθαλικούς εστέρες
είναι επικίνδυνα. Έγιναν πολυάριθμες έρευνες με διάφορα είδη παιχνιδιών,
ιδιαίτερα αυτά που περιείχαν τους εστέρες di-isodecyl phthalate (DINP) και
d-2-ethylhexyl phthalate (DEHP) σε πειραματόζωα και με διάφορες
δοκιμασίες μέτρησης οιστρογόνου δράσης. Επιπλέον, έγιναν έρευνες στο κατά
πόσο η χρήση των παρασκευασμάτων με φθαλικούς εστέρες εκχυλίζονται και
περνούν στους ανθρώπινους ιστούς. Τα αποτελέσματα ήταν αρνητικά (Kaiser
J. Panel finds no proof that phthalates harm infant reproductive systems.
Science 310: 422, 2005; EURACTIV, EU concludes on safety of chemicals
thought

to

cause

child

cancer

(phthalates)

www.euractiv.com/en/

environment/eu-concludes-safety-chemical-, 9.5.2006)

4.6. Ρύπανση από Βαρέα Μέταλλα και Μεταλλοειδή στα Υδάτινα
Συστήματα
Στο περιβάλλον έχουν ανιχνευθεί άνω των 40 στοιχείων που ανήκουν
στην κατηγορία των μετάλλων. Ορισμένα από αυτά είναι χρήσιμα για την
ανάπτυξη των βιολογικών οργανισμών. Το ασβέστιο, το μαγνήσιο, ο σίδηρος,
το κάλιο και το νάτριο είναι απαραίτητα για την διατήρηση της ζωής, αλλά σε
αυξημένες συγκεντρώσεις καθίστανται τοξικά. Ιχνοστοιχεία όπως το χρώμιο,
το κοβάλτιο, ο χαλκός, το μαγγάνιο, το νικέλιο, το σελήνιο και ο
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ψευδάργυρος αποτελούν το ενεργό κέντρο σημαντικών

ενζύμων σε

μεταβολικές διεργασίες (φωτοσύνθεση, αντιοξειδωτική δράση, κλπ). Άλλα
μέταλλα όμως, όπως ο μόλυβδος, το κάδμιο και ο υδράργυρος είναι τοξικά
στους βιολογικούς ιστούς σε οποιαδήποτε συγκέντρωση.85,86
Η κυριότερη πηγή μετάλλων στο περιβάλλον είναι το έδαφος της γης
όπου βρίσκονται όλα σχεδόν τα μέταλλα και τα οποία με διάφορους
γεωχημικούς κύκλους και ανθρωπογενείς επεμβάσεις ανακατανέμονται στα
διάφορα περιβαλλοντικά διαμερίσματα. Η βιομηχανική, τεχνολογική και
γεωργική

δραστηριότητα

αποτελούν

επίσης

σημαντικούς

παράγοντες

ρύπανσης από μέταλλα, από την απόρριψη βιομηχανικών αποβλήτων,
μεταλλευτικές εκμεταλλεύσεις, εμπλουτισμό και παραγωγή μεταλλικών
αντικειμένων, χρήση λιπασμάτων, κλπ. Η καύση στερεών καυσίμων είναι μία
άλλη πηγή εκπομπής μετάλλων στην ατμόσφαιρα που τελικά εναποτίθενται
στο έδαφος και τα νερά.87-89

Σύμφωνα με τις στατιστικές από το 1970 η

παραγωγή μετάλλων ήταν, περίπου, 600 εκατομμύρια τόνοι, ενώ το 2000
ανήλθε σε 900 εκατομ. τόνοι.90
Οι παράγοντες που επηρεάζουν την τοξικότητα των μετάλλων σε σχέση
με τους βιολογικούς οργανισμούς είναι αρκετοί και αφορούν τις μεταβολικές
διεργασίες, την απέκκριση, τη συμπλοκοποίηση και την εξουδετέρωση, καθώς
και τους μηχανισμούς ελευθέρων ριζών που παίζουν καθοριστικό ρόλο στις
βλάβες των βασικών βιομορίων. Η θερμοκρασία επηρεάζει το μεταβολισμό
και την τοξικότητα των ξενοβιοτικών ουσιών και ιδιαίτερα των μετάλλων.
Αύξηση της θερμοκρασίας αυξάνει την τοξικότητα μετάλλων σε υδρόβια
ασπόνδυλα, αλλά τα αποτελέσματα διαφέρουν ανάλογα με το είδος του
οργανισμού και του μετάλλου.91 Το φως είναι επίσης ένας άλλος παράγοντας,
γιατί ορισμένα ένζυμα που επιδρούν κατασταλτικά στην τοξικότητα των
μετάλλων επιδεικνύουν αυξομειώσεις μεταξύ των φάσεων φωτός-σκότους
στους

οργανισμούς.

Η

μεγαλύτερη

δραστικότητα

του

μικροσωμικού

κυτοχρώματος Ρ450, που είναι το κυριότερο ένζυμο που συμμετέχει σε
μηχανισμούς καταστολής της τοξικότητας ξενοβιοτικών, ξεκινά στην σκοτεινή
φάση του κύκλου των έμβιων όντων.92 Επίσης, το pH
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είναι σημαντικός

αβιοτικός παράγοντας που προσδιορίζει σε μεγάλο βαθμό την πρόσληψη
μετάλλων από τα φυτά σε σχέση με το έδαφος, επηρεάζει τη μετακίνηση των
μεταλλικών αλάτων σε εδαφικά στρώματα και στα ιζήματα. Οι όξινες
εναποθέσεις επιταχύνουν την τοξική δράση των μετάλλων στα νερά και
ορισμένες φορές μετατρέπουν τα μέταλλα και ενώσεις τους σε περισσότερο
τοξικές δομές.93 Η τοξικότητα των μετάλλων αυξάνεται, όπως είναι φυσικό με
την αύξηση των συγκεντρώσεων στο περιβάλλον και στους βιολογικούς
ιστούς, τα μίγματα μετάλλων παρουσιάζουν συνεργική δράση και ορισμένα
μέταλλα μπορούν να εκτοπίσουν άλλα χρήσιμα μέταλλα για τη λειτουργία
των οργανισμών.94 Τα βαρέα μέταλλα παρουσιάζουν καρκινογόνο δράση
μέσω οξειδωτικών μηχανισμών στο κυτταρικό DNA.95
Στα υδάτινα συστήματα τα μέταλλα βρίσκονται υπό μορφή διαλυτών
αλάτων ή αιωρουμένων σωματιδίων και με το χρόνο συγκεντρώνονται στα
ιζήματα

ποταμών,

λιμνών

και παράκτιων περιοχών. Ατμοσφαιρικές

κατακρημνίσεις, γεωθερμικές διεργασίες, έκπλυση επιφανειακών εδαφών,
διάβρωση εδαφών και διάσπαση ορυκτών εμπλουτίζουν στα νερά σε βαρέα
μέταλλα και μεταλλοειδή.

Σημαντικές συγκεντρώσεις μετάλλων έχουν

μετρηθεί σε θαλάσσια, ποτάμια και λιμναία ιζήματα.96-98

Η ρύπανση του

περιβάλλοντος από μέταλλα και τις ενώσεις τους δεν περιορίζονται μόνο στις
περιοχές με ανθρωπογενείς δραστηριότητες, αλλά όπως και με άλλους ρύπους
μπορούν να μεταφερθούν σε μεγάλες αποστάσεις. Τοξικά μέταλλα έχουν
ανιχνευθεί σε οικοσυστήματα της Ανταρκτικής.99
Τα περισσότερα των μετάλλων έχουν τοξικές παρενέργειες σε υψηλές
συγκεντρώσεις, αλλά και μερικά από αυτά που δεν παίζουν ρόλο στη
φυσιολογία φυτών και ζώων παρουσιάζουν τοξικές συνέπειες σε χαμηλές
συγκεντρώσεις. Οι κυριότερες δράσεις των μετάλλων είναι νεφροτοξικές (Pb,
Hg, As, Cd), νευροτοξικές (ιδιαίτερα των οργανικών ενώσεων Hg, Pb, Sn) και
καρκινογόνες (As, Cr, Ni).100-102 Η καρκινογόνος δράση των μετάλλων έχει
μελετηθεί με μεγάλο αριθμό τοξικολογικών ερευνών και έχει βρεθεί ότι ο
μηχανισμός της άμεσης προσθήκης σε κυτταρικό DNA (που προκαλεί
μεταλλάξεις) είναι δευτερεύουσας σημασίας, σε σχέση με τη δράση μέσω
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οξειδωτικών βλαβών στο DNA που προκαλούνται από την παραγωγή
ελευθέρων ριζών.103-107

4.7. Ρύπανση Υδάτινων Συστημάτων από Πετρελαιοειδή
H ρύπανση από πετρέλαιο και προϊόντα διύλισης είναι ιδιαίτερα
σημαντική στις θάλασσες και τους ωκεανούς. Λόγω της έκπλυσης και
μεταφοράς πετρελαιοειδών όλοι οι υδάτινοι πόροι δέχονται αρκετές
ποσότητες αργού και διυλισμένου πετρελαίου από διαρροές και απόβλητα
εγκαταστάσεων διύλισης, επεξεργασίας και διανομής πετρελαιοειδών. Από
την παραγωγή 3,5 (2001) δισεκατομμυρίων τόνων πετρελαίου που παράγεται
κάθε χρόνο, το μισό μεταφέρεται με δεξαμενόπλοια για επεξεργασία. Το 1981,
περίπου, 3,2 εκατομμύρια τόνοι πετρελαίου, από ναυτιλιακά ατυχήματα,
διαρροές και ρύπανση από πετρελαιοπηγές ρύπαιναν το φυσικό περιβάλλον.
Μετά από το 1990 τα σοβαρά ατυχήματα των δεξαμενοπλοίων μειώθηκαν
σημαντικά και με την αυστηρή διεθνή νομοθεσία που έχει καθιερωθεί τις
τελευταίες

δεκαετίες

έχει

περιορισθεί

η

ρύπανση

από

διαρροές

πετρελαιοειδών. To 2000 οι διαρροές μειώθηκαν, μόνο 48,6 εκατομμύρια
τόνοι πετρελαίου προήλθαν από ναυτικά ατυχήματα δεξαμενοπλοίων και
άλλα είδη διαρροών (oil spills). Η χειρότερη χρονιά ήταν το 1979 με 1.481
εκατομ. τόνους.108-110
Η ρύπανση των θαλασσών με πετρελαιοειδή έρχεται στη δημοσιότητα
με τα ναυτικά ατυχήματα μεγάλων πετρελαιοφόρων. Τα μεγαλύτερα ναυτικά
ατυχήματα με πετρελαιοφόρα έγιναν το 1983 με το Castillo de Bellver
(διαρροή 267.000 τόνοι) και το 1978 με το Amoco Cadiz (234.000 τόνοι). ΄Ενα
από τα πιο γνωστά ναυτικά ατυχήματα ήταν η προσάραξη του Exxon Valdez
(Prince William Sound, Alaska) στις 24/3/1989 στην Αλάσκα, όπου 11
εκατομμύρια γαλόνια ακατέργαστο πετρέλαιο ρύπαναν 25.000 μίλια
παράκτιων περιοχών σε ένα από τα πλέον ευαίσθητα οικοσυστήματα. Ο
απολογισμός στα ζώα της περιοχής ήταν οδυνηρός, 36.000 πτηνά πέθαναν,
καθώς και μερικές χιλιάδες άλλα ζώα της περιοχής. Ο καθαρισμός στοίχισε 2,5
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δισεκατομμύρια δολάρια μόνο τον πρώτο χρόνο, ενώ ακόμη και σήμερα
συνεχίζεται η απορρύπανση της περιοχής.111
Η τοξικότητα του πετρελαίου σε θαλάσσιους οργανισμούς έχει
μελετηθεί τόσο με εργαστηριακά πειράματα, όσο και με πειράματα πεδίου
από τα πολυάριθμα ναυτιλιακά ατυχήματα των τελευταίων δεκαετιών. Το
πετρέλαιο που είναι κυρίως μίγμα άκυκλων και κυκλικών υδρογονανθράκων,
περιέχει επίσης αρκετές αρωματικές ενώσεις (βενζόλιο, τολουόλιο, ξυλόλια,
ναφθαλένιο) και πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες (ΠΑΥ,
polycyclic aromatic hydrocarbons, PAH), πολλοί εκ των οποίων είναι
καρκινογόνες ουσίες. Σημαντικό μέρος του πετρελαίου στο περιβάλλον με τον
καιρό εξατμίζεται, διασκορπίζεται ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες σε μικρά
συσσωματώματα που καταβυθίζονται στα ιζήματα, ενώ συγχρόνως υπόκειται
σε φωτοχημική διάσπαση και μικροβιακή αποσύνθεση. Η τοξικότητα του
πετρελαίου, ανάλογα με τη συγκέντρωση, οδός έκθεσης και τις φυσικές
συνθήκες, μπορεί να είναι θανατηφόρος σε πτηνά, υδρόβιους οργανισμούς
και μικροοργανισμούς, μεσαίας τοξικότητας σε άλλους οργανισμούς ή και
χρόνια λόγω της καρκινογόνου δράση των ΠΑΥ.112-114
Η τοξικολογική επίδραση του πετρελαίου και των προϊόντων του σε
υδρόβιους οργανισμούς και οικοσυστήματα έχει μελετηθεί με έρευνες
περιβαλλοντικής τοξικολογίας και με οικοτοξικολογικές έρευνες πεδίου.115-118
Ιδιαίτερη σημασία έχει αποδοθεί στις οικοτοξικολιγικές έρευνες με υδρόβιους
οργανισμούς, στη βιοσυσσώρευση σε ιστούς και όργανα ζώων, στη ενζυμική
δράση και στην ικανότητα καρκινογένεσης.119-121

4.8. Ρύπανση Υδατίνων Συστημάτων από Φυτοφάρμακα
Τα φυτοφάρμακα είναι κατηγορία περιβαλλοντικών ρύπων που
βρίσκονται σε υψηλές συγκεντρώσεις στα νερά πολλών ποτάμιων, λιμναίων
και παράκτιων περιοχών, ως αποτέλεσμα της έκπλυσης υπολειμμάτων από τις
γεωργικές εκμεταλλεύσεις. Οι κυριότερες κατηγορίες που απαντούν ως ρύποι
στα νερά είναι τα οργανοχλωριωμένα φυτοφάρμακα, τα οργανοφωσφορικά,
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τα καρβαμιδικά, τα πυρεθροειδή κλπ. Σημαντικές ποσότητες φυτοφαρμάκων
απαντούν και σε υπόγεια νερά, που σε ορισμένες περιοχές χρησιμοποιούνται
για συστήματα υδροδότησης.122-124
Η παγκόσμια παραγωγή φυτοφαρμάκων για τη γεωργία είχε
αλματώδη ανάπτυξη στην περίοδο των τελευταίων 50 χρόνων. Η κατανάλωση
φυτοφαρμάκων αυξήθηκε κατά 15-φορές στην περίοδο αυτή με περίπου 810% αύξηση κάθε χρόνο. Την δεκαετία του 1990 η αύξηση σταμάτησε και
άρχισε να υποχωρεί. Οι καλλιέργειες των σιτηρών, ρυζιού, αραβοσίτου,
βάμβακος, σόγιας και καπνού καταναλώνουν το 50% των αγροτικών
φυτοφαρμάκων. Το 2000 το σύνολο των πωλήσεων των φυτοφαρμάκων
ξεπέρασαν τα 35 δισεκατομμύρια δολλάρια.125
Υπάρχει μεγάλη ποικιλία φυτοφαρμάκων για διάφορες χρήσεις στη
γεωργία, όπως ζιζανιοκτόνα, εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα, τρωκτικοκτόνα,
ρυθμιστές ανάπτυξης φυτών και συντηρητικά ξύλου. Τα φυτοφάρμακα
έπαιξαν σημαντικό ρόλο στην αύξηση της γεωργικής παραγωγής των
τελευταίων δεκαετιών. Παρά τις διαφωνίες που έχουν προκύψει για τη
ρύπανση του περιβάλλοντος και των τροφίμων από φυτοφάρμακα, δεν έχει
γίνει δυνατή η αντικατάστασή τους. Τα τελευταία χρόνια έχουν δημιουργηθεί
τρεις τάσεις: η τμηματική αντικατάσταση και απαγόρευση των πιο τοξικών
και μη βιοδιασπάσιμων φυτοφαρμάκων, η εισαγωγή νέων βιοδιασπάσιμων
φυτοφαρμάκων και χαμηλότερης τοξικότητας και η διαμόρφωση τεχνικών
ολικής διαχείρισης παρασίτων και ζιζανίων με την ΙΡΜ με ανάμεικτες
τεχνικές, αγρανάπαυση, ανθεκτικότερα είδη, δολωματικά εντομοκτόνα,
βιολογικές πρακτικές (Integrated Pesticide Management, IPM). Παρόλα αυτά
η ρύπανση του περιβάλλοντος, ιδιαίτερα των υδάτινων συστημάτων, από
φυτοφάρμακα παραμένει ένα σοβαρό πρόβλημα της περιβαλλοντικής
τοξικολογίας.126-129
Σημαντικός αριθμός ινστιτούτων περιβαλλοντικών μελετών και
ερευνητών έχουν επικεντρωθεί στην παρακολούθηση της περιβαλλοντικής
ρύπανσης από φυτοφάρμακα και μεταβολιτών τους σε διάφορες περιοχές και
υδάτινα συστήματα, τη μελέτη της τοξικής δράσης των φυτοφαρμάκων και
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της επίδρασης στα έμβια όντα, της βιοσυσσώρευσης μέσω της τροφικής
αλυσίδας, καθώς και των προβλημάτων οικοτοξικολογίας σε ευαίσθητους
βιολογικούς οργανισμούς και οικοσυστήματα.131-136

Σχήμα 4.5. Η ρύπανση των υδάτινων συστημάτων από φυτοφάρμακα παραμένει σε
υψηλά επίπεδα λόγω της χαμηλής βιοδιασπασιμότητας. Τα τελευταία χρόνια όμως τα
περισσότερα φυτοφάρμακα είναι βιοδιασπάσιμα, ενώ τα οργανοχλωριωμένα έχουν
πλέον απαγορευθεί.

4.9. Ρύπανση Υδάτινων Συστημάτων από Ραδιενεργά Υλικά
Η

ραδιενέργεια

είναι

φυσικό

φαινόμενο

από

τα

πετρώματα

ραδιενεργών υλικών στο έδαφος και τα θαλάσσια νερά έχουν φυσική
ραδιενεργό δράση λόγω της παρουσίας καλίου-40 και προϊόντων διάσπασης
ουρανίου και θορίου. Επίσης, η θάλασσα δέχεται ραδιενεργό τρίτιο (3Η) μέσω
της επίδρασης των κοσμικών ακτίνων.137 Τα ραδιονουκλίδια των βαρέων
μετάλλων έχουν μικρή διαλυτότητα στο νερό και συγκεντρώνονται στη
σωματιδιακή ύλη που συσσωρεύονται στα ιζήματα των νερών. Τα νερά των
ωκεανών έχει επίπεδα ραδιενέργειας, περίπου, 12,6 Bq/l (Becquerel, μία
ραδιενεργός διάσπαση ανά δευτερόλεπτο), ενώ η θαλάσσια άμμος 200-400 και
οι λάσπες 700-1.000 Bq/l. Τα φυσικά επίπεδα ραδιενέργειας στα επιφανειακά
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νερά των θαλασσών είναι κυρίως από Κάλιο-40 (11,8 Bq/l) και τα υπόλοιπα
από Τρίτιο, Ρουβίδιο-87, Ουράνιο-238, 235 και 234, Άνθρακας-14, Ράδιο-228
και 226, Πολώνιο-210, Ραδόνιο-222, κλπ.137,138
Οι κυριότερες πηγές ρύπανσης των θαλασσών με ραδιενεργά
απόβλητα ήταν αρχικά οι πυρηνικές και θερμοπυρηνικές δοκιμές από το 1945
των ΗΠΑ και (πρώην) Σοβιετικής Ένωσης, μέχρι το 1963 όταν υπογράφηκε η
συμφωνία κατάπαυσης των δοκιμών στη θάλασσα. Από τότε μέχρι το 1974
δοκιμές πυρηνικών όπλων στην ατμόσφαιρα έγιναν από τη Γαλλία στο
Αρχιπέλαγος Tuamotu (Mururoa) στον Ειρηνικό Ωκεανό και από την Κίνα.
Από το 1974 οι πυρηνικές δοκιμές έγιναν υπογείως και περιορίσθηκαν
σημαντικά οι εκπομπές στην ατμόσφαιρα και τα νερά. Οι επιστήμονες
παρακολουθούσαν συστηματικά τις συγκεντρώσεις των ραδιονουκλιδίων σε
μύδια, στρείδια και ζωοπλαγκτόν, ιδιαίτερα πλουτώνιο-239 και καίσιο-137. Οι
συγκεντρώσεις σε υδρόβιους οργανισμούς μειώθηκαν σημαντικά στη δεκαετία
1990 σε σχέση με τη δεκαετία του 1960.139
Μετά από τα διάφορα πυρηνικά ατυχήματα των τελευταίων δεκαετιών
(Three Mile Island, Chernobyl, κλπ) και τους φόβους των διαρροών
ιοντίζουσας ακτινοβολίας από διάφορες ραδιενεργές πηγές, είχαν ως
αποτέλεσμα την δημιουργία φορέων και εργαστηρίων προστασίας του
γενικού πληθυσμού από τη ραδιενέργεια και ιδιαίτερα των ευπαθών
ατόμων.140-143
Τις τελευταίες δεκαετίες σημαντικές ποσότητες υγρών αποβλήτων
χαμηλής ραδιενέργειας έχουν απορριφθεί στη θάλασσα από πυρηνικούς
αντιδραστήρες

παραγωγής

ηλεκτρικής

ενέργειας.

Η

ρύπανση

της

ατμόσφαιρας, των εδαφών και των νερών σε περιοχές με πυρηνικούς
αντιδραστήρες ελέγχεται πλέον με διεθνείς κανονισμούς και λαμβάνονται
κατάλληλα μέτρα προστασίας. Αν και γίνονται προσπάθειες κατεργασίας των
αποβλήτων αυτών ώστε τα επίπεδα ραδιενέργειας να είναι όσο το δυνατόν
χαμηλά, γίνεται επίσης συστηματική παρακολούθηση για την ραδιανεργό
περιβαλλοντική ρύπανση σε υδροβίους και χερσαίους οργανισμούς.144-146 Οι
μελέτες των επιπτώσεων της ραδιενεργού ρύπανσης σε βιολογικούς
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οργανισμούς και τα οικοσυστήματα διεξάγεται από πολλούς επιστημονικούς
φορείς

σε

διάφορες

χώρες

και

αποτελεί

αναπόσπαστο

τμήμα

της

περιβαλλοντικής τοξικολογίας και οικοτοξικολογίας.147-150

Σχήμα 4.6. Τα υδάτινα συστήματα διατηρούν μεγάλη ποικιλία υδρόβιων οργανισμών.
Η ρύπανση των θαλασσών επηρεάζει μεγάλο αριθμό υδρόβιων ζώων που
αλληλοσυνδέονται και αλληλεπιδρούν μεταξύ τους και το αβιοτικό περιβάλλον.
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Στην

Ελλάδα,

διεξάγεται

συστηματική

παρακολούθηση

της

ραδιενέργειας σε νερά πηγαδιών και του εδάφους από ειδικούς επιστήμονες
του Ερευνητικού Κέντρου «Δημόκριτος». Τα τελευταία χρόνια διεξάγεται και
έρευνα σε υδρόβιους οργανισμούς. Τα μύδια Mytilus galloprovincialis από
διάφορες περιοχές (κόλπους θαλασσών) συλλέγονται και χρησιμοποιούνται
ως βιοδείκτες για τη μέτρηση του Καισίου-137, καθώς και των βαρέων
μετάλλων.151-153 Το πρόγραμμα αυτό είναι μέρος του διεθνούς προγράμματος
“Mussel watch” , το οποίο είναι εξαιρετικά ανεπτυγμένο μεταξύ των χωρών
της Θάλασσας της Μεσογείου. Βασικά και οι μετρήσεις γίνονται σε σχέση με
τις συγκεντρώσεις των βαρέων μετάλλων σε μύδια και άλλα υδρόβια ζώα που
χρησιμοποιούνται ως ευαίσθητοι βιοδείκτες της θαλάσσιας ρύπανσης.154
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΠΕΜΠΤΟ
ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΡΥΠΑΝΣΗ ΤΟΥ ΕΔΑΦΟΥΣ ΑΠΟ ΤΟΞΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ

5.1. Σύσταση και Ιδιότητες του Εδάφους
Το επιφανειακό έδαφος είναι ένα σύμπλοκο μίγμα ανόργανων υλικών,
οργανικής ύλης που αποσυντίθεται ή σχηματίζει σύμπλοκα χουμικά οξέα,
νερού, αέρα και ζωντανών μικροοργανισμών. Τα εδάφη είναι ένα ανοικτό
περιβαλλοντικό τμήμα που βρίσκεται σε συνεχή ανταλλαγή με την
ατμόσφαιρα, την υδρόσφαιρα και τη βιόσφαιρα.
Τα εδάφη διαμορφώνονται σε στιβάδες που καλούνται ορίζοντες
(horizons), και οι οποίοι έχουν διαφορετική υφή και σύσταση.
(α) 0-ορίζοντας: ανώτατο στρώμα εδάφους με φυτά, οργανικά υπολείμματα,
πεσμένα φύλλα δένδρων και μερικώς αποσυντιθέμενη οργανική ύλη.
(β) Α-ορίζοντας: τα πρώτα 30-50 εκατοστά του μέτρου εδάφους (topsoil) με
χουμικά οξέα, μερικά ανόργανα ορυκτά, ζωντανούς οργανισμούς, οργανική
ύλη, με τη μεγαλύτερη βιολογική δραστικότητα από όλες τις άλλες στιβάδες.
(γ) Ε-ορίζοντας: η ζώνη που διαχωρίζει το επιφανειακό έδαφος από το
υπέδαφος. Η διαλυμένη ή αιωρούμενη ύλη κινείται προς τη στιβάδα αυτή και
γι’ αυτό καλείται η ζώνη αποπλυμάτων (leaching zone).
(δ)

B-ορίζονας:

το

υπέδαφος

είναι

ορίζοντας

εμπλουτισμού

όπου

συγκεντρώνονται τα χουμικά οξέα, ο άργιλος (πηλός), σίδηρος και αργίλιο
μετά το στράγγισμα από τις επάνω ζώνες.
(ε) C-ορίζοντας: ελαφρά διαβρωμένο βραχώδες έδαφος που περιέχει τα
ορυκτά συστατικά του κυρίου εδάφους
(ζ) R: βραχώδες έδαφος (bedrock) που δεν επηρεάζεται από διάβρωση.1,2
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Σχήμα 5.1. Παράδειγμα των στιβάδων (ορίζοντες) του εδάφους και της κύριας
σύστασης που χαρακτηρίζει τους διάφορους εδαφικούς ορίζοντες.

Η σύσταση των εδαφών είναι αποτέλεσμα του μίγματος των
ανόργανων και οργανικών υλικών, του μεγέθους των σωματιδίων, της
οργανικής ύλης που ενσωματώθηκε με τη βιοαποικοδόμηση, του αέρα και του
νερού που έχει εγκλωβισθεί στο έδαφος. Τα εδάφη συνήθως αποτελούνται από
μίγματα αργίλου, λάσπης (ιλύς) και άμμου και η υφή τους χαρακτηρίζεται
από τα μεγέθη των σωματιδίων των τριών αυτών υλικών. Ένα από τα πλέον
παραγωγικά εδάφη είναι το παχύ αμμο-αργιλώδες χώμα (κοπρογή, loam) που
αποτελείται από 40% λάσπη, 40% άμμο και 20% άργιλο. Τα κυριότερα
στοιχεία στο επιφανειακό έδαφος είναι τα στοιχεία: οξυγόνο (υπό μορφή
οξειδίων), πυρίτιο, αργίλιο, σίδηρος, ασβέστιο, νάτριο, κάλιο και μαγνήσιο.
Μερικά από τα κλασικά οξείδια του εδάφους είναι: SiO2, Fe3O4, MnO2, F2O3,
και τα ορυκτά KAlSi3O8, NaAlSi3O8, CaO.3(AlFe)2O3.6SiO2.H2O, CaCO3,
CaCO3.MgCO3.
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Σχήμα 5.2. Απλοποιημένα σχήματα τροφικών αλυσίδων οργανισμών που ζουν στο
έδαφος και των οποίων η βιοποικιλότητα παίζει σημαντικό ρόλο στην υγεία και την
ποιότητα των οικοσυστημάτων.

Τα εδάφη εκτός από τη σύσταση χαρακτηρίζονται από την υφή, το
πορώδες, την υγροσκοπικότητα, την ειδική θερμότητα (ποσότητα ενέργειας
για την ανύψωση της θερμοκρασίας κατά 1ºC, συντελεστής ανάπτυξης
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φυτών), τη θερμική αγωγιμότητα, την απορροφητική ικανότητα, την οξύτητα
και τις βιολογικές τους ιδιότητες. Η γένεση των εδαφών συντελείται με τριών
ειδών διεργασίες, όπως την αποσύνθεση βράχων, την αύξηση της οργανικής
ύλης με την αποσυνθετική δράση βακτηρίων και τη μετανάστευση
ανόργανων αλάτων στα διάφορα τμήματα με την δράση του νερού. Τα εδάφη
διαχωρίζονται κατά τους γεωλόγους σε ανεξέλικτα (παρθένα), ανόργανα,
ολίγον

εξελιγμένα

(ορεθεινά),

ασβεστόμορφα

(ασβεστολιθικά),

εδάφη

εξελιγμένα με αλκαλικό χούμο (φαιά), εδάφη εξελιγμένα με όξινο χούμο
(ποτζόλ), σιδηρούχα εδάφη θερμού κλίματος, εδάφη λατερικά, εδάφη
αλόμορφα (επίδραση άλατος), εδάφη υδρόμορφα (κορεσμός νερού), και
τύρφαι (όριο εδάφους- φυτικού σχηματισμού).2,3
Το νερό παίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση των εδαφών και στη
μεταφορά θρεπτικών υλικών που απαιτούνται για την ανάπτυξη των φυτών.
Τα εδάφη με μεγαλύτερο ποσοστό οργανικής ύλης συγκρατούν περισσότερο
νερό. Επίσης, υπάρχει αρκετή αλληλεπίδραση νερού με τον άργιλο του
εδάφους. Όταν όμως το νερό εγκλωβισθεί και ξεπεράσει ορισμένα επίπεδα οι
μικροοργανισμοί διάσπασης της οργανικής ύλης ενεργοποιούνται, το
οξυγόνο χησιμοποιείται ταχύτατα για την αναπνοή τους και η συνεκτικότητα
των κολλοειδών σωματιδίων που συγκρατεί το έδαφος μειώνεται. Το έδαφος
διασπάται, το οξυγόνο που απαιτούν οι ρίζες των φυτών μειώνεται και
αρχίζει η αποσύνθεση της φυτικής ύλης. Η περίσσεια νερού στο έδαφος έχει
ως αποτέλεσμα τη μετακίνηση διαλυτών αλάτων σιδήρου και μαγγανίου που
σε μεγάλες συγκεντρώσεις είναι τοξικά στα φυτά.4
Η ανταλλαγή κατιόντων είναι μία από τις σημαντικές χημικές δράσεις
των εδαφών και ιζημάτων. Η δράση αυτή των ιζημάτων ή εδαφών εκφράζεται
με τον όρο ικανότητα ανταλλαγής κατιόντων (CEC, cation-exchange
capacity), που εκφράζεται με την ποσότητα μονοσθενών κατιόντων που
μπορούν να ανταλλαγούν ανά 100 γραμμάρια εδάφους και εξαρτάται από το
pH (-log aH+) και το pE (-log ae-) οξειδοαναγωγικό δυναμικό. Τα ορυκτά και
η οργανική ύλη των εδαφών ανταλλάσουν κατιόντα. Τα αργιλικά ορυκτά και
η οργανική ύλη, όπως τα χουμικά οξέα, έχουν μεγάλη ικανότητα ανταλλαγής
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κατιόντων. Η ανταλλαγή αυτή στα εδάφη διευκολύνει την παραλαβή από τα
φυτά του νατρίου, καλίου. μαγνησίου και ασβεστίου με αντίστοιχη εκπομπή
κατιόντων υδρογόνου, που καθιστά τα εδάφη όξινα. Συγχρόνως, το έδαφος
λειτουργεί ως ρυθμιστικός παράγοντας που δεν επιτρέπει μεταβολές στο pH.
Οι όξινες κατακρημνίσεις παίζουν κάποιο ρόλο ρυθμιστή στα αλκαλικά
εδάφη, αλλά η υπερβολική οξίνιση σε γρανιτώδη εδάφη καταστρέφει το
εδαφικό οικοσύστημα. Το έδαφος είναι ένας από τους σημαντικούς
παράγοντες στους γεωχημικούς κύκλους του άνθρακα, του αζώτου, του
φωσφόρου, του θείου και του νερού. Συγχρόνως όλα τα μακροθρεπτικά
συστατικά (macronutrients) και ορισμένα μέταλλα αποτελούν ακρογωνιαίο
λίθο στην ανάπτυξη της χλωρίδας και των χερσαίων ζώων. Τα μικροθρεπτικά
συστατικά (micronutrients), όπως τα μέταλλα: ο σίδηρος, το βόριο, ο χαλκός,
το μαγγάνιο, το μολυβδαίνιο, το μαγγάνιο, ο ψευδάργυρος, το νάτριο και το
βανάδιο, είναι απαραίτητα σε πολύ μικρές ποσότητες για τη φωτοσύνθεση και
σε ενζυμικές λειτουργίες βιολογικών οργανισμών. Υψηλότερες συγκεντρώσεις
των μετάλλων αυτών είναι τοξικές για τα έμβια όντα που ζουν στο έδαφος.5,6

5.2. Διάβρωση και Ερημοποίηση Εδαφών
Η διάβρωση του εδάφους γεωργικών εκτάσεων και η ερημοποίηση των
εδαφών σε διάφορες περιοχές του πλανήτη μας είναι δύο από τις πιο
σημαντικές αιτίες απώλειας πολύτιμου παραγωγικού εδάφους. Στην πρώτη
περίπτωση, η διάβρωση και η απώλεια επιφανειακού εδάφους οφείλεται στην
υπερεκμετάλλευση γεωργικών εκτάσεων, βαθύ όργωμα, υπερβολική χρήση
λιπασμάτων, αντιορθολογικές γεωργικές πρακτικές και κυρίως με τη χρήση
ευαίσθητων εδαφών που είχαν δασική κάλυψη για γεωργική καλλιέργεια. Η
ερημοποίηση εδαφών είναι ένα γενικότερο φαινόμενο κατά το οποίο μεγάλες
περιοχές γης μετατρέπονται σε άγονες αμμώδεις εκτάσεις από έλλειψη νερού,
υπερβολική καλλιέργεια εδαφών που προέκυψαν από εκκαθάριση δασών,
επικλινείς εκτάσεις που δεν προστατεύονται με αναχώματα, και εκκαθάριση
θάμνων,

δένδρων

και

βλάστησης
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με

ανεξέλεγκτη

κτηνοτροφική

εκμετάλλευση. Τα εδάφη αυτά μετά από γεωργική εκμετάλλευση με
παρατεταμένη ξηρασία χάνουν τη συνεκτικότητα των συστατικών τους,
υπάρχει μεγάλη απώλεια θρεπτικών συστατικών και οργανική ύλη, με
αποτέλεσμα η ποιότητα υποβαθμίζεται και πολύ γρήγορα μετατρέπονται σε
άγονες αμμώδεις εκτάσεις.7,8
Η διάβρωση των εδαφών και ιδιαίτερα γεωργικών εκτάσεων, σύμφωνα
με υπολογισμούς εμπειρογνωμόνων, αφορά τουλάχιστον το 10% των
καλλιεργημένων εκτάσεων, που είναι περίπου 1,5 δισεκατομμύρια εκτάρια (1
εκτάριο =10 στρέμματα). Επιπλέον, το 10% της καλλιεργημένης γης έχει
κάποιο βαθμό διάβρωσης που μπορεί να καταστεί καταστροφική εάν δεν
ληφθούν δραστικά μέτρα διόρθωσης της διάβρωσης.9,10 Η διάβρωση των
εδαφών αυτών είναι αποτέλεσμα της χρήσης εκτάσεων για καλλιέργειες που
είναι κακής σύστασης ανόργανων και οργανικών υλικών, δεν ποτίζονται
αρκετά και υπόκεινται σε όργωμα που διασπά τη συνεκτικότητα της υφής
τους. Επίσης, η ανεξέλεγκτη κτηνοτροφία καταστρέφει τη βλάστηση και τους
θάμνους που κρατούν τη συνεκτικότητα των εδαφών. Τα εδάφη αυτά, αλλά
και άλλα που έχουν μεγάλη κλίση λόγω έλλειψης χαμηλής βλάστησης και
προστατευτικών αναχωμάτων διαβρώνονται με τις βροχές και τον αέρα. Οι
απώλειες με τη διάβρωση καλλιεργήσιμων εκτάσεων είναι κρίσιμη για την
επάρκεια τροφίμων σε αναπτυγμένες και αναπτυσσόμενες χώρες τις επόμενες
δεκαετίες.11,12
Η διάβρωση εδαφών σε γεωργικές εκτάσεις των αναπτυγμένων χωρών
ήταν κυρίως αποτέλεσμα

της εκτεταμένης

χρήσης

λιπασμάτων, της

εκμηχάνισης της γεωργίας και των πρακτικών εντατικής μονοκαλλιέργειας.
Σήμερα

όμως

εφαρμόζονται

διάφορα

μέτρα

και

πρακτικές,

όπως

αγρανάπαυση, αλλαγές στον τρόπο οργώματος (επιφανειακή σάρωση),
αμειψισπορά (crop rotation), εναλλαγή του είδους των καλλιεργούμενων
φυτών, περιτροπική γεωργία και κτηνοτροφία, προσεκτική άρδευση,
ενίσχυση των θρεπτικών συστατικών και του αζώτου με ειδικά φυτά, φύτεμα
δένδρων, κλπ. Τα μέτρα αυτά ενισχύουν την ποιότητα των εδαφών.13,14
Πολλές όμως αναπτυσσόμενες χώρες, που έχουν ραγδαία αύξηση του
-172-

πληθυσμού και μεγάλες διατροφικές ανάγκες, δεν μπορούν να υποστηρίξουν
ενεργά τέτοια μέτρα με αποτέλεσμα τη συνεχιζόμενη διάβρωση εδαφών στις
περιοχές τους. Συγχρόνως, η εκκαθάριση δασών για καλλιέργειες έχουν
επαυξήσει τη διάβρωση εδαφών σε πολλές αναπτυσσόμενες χώρες (π.χ. στην
Ινδονησία, Βραζιλία).15,16

Σχήμα 5.3. Παγκόσμια χάρτης της διάβρωση και ερημοποίηση εδαφών (UN
Environmental Programme & World Resources Institute).

Η ερημοποίηση είναι η συνεχής μετατροπή εδαφών σε άγονες εκτάσεις
αμώδους σύστασης. Κυριότερες αιτίες είναι η μεγάλης διάρκειας ξηρασία που
προκαλεί αποσάθρωση πετρωμάτων και απώλεια οργανικής ύλης, η οποία σε
πολλές περιοχές οφείλεται σε κλιματικές αλλαγές, στην αποδάσωση περιοχών
και στην υπερεκμετάλλευση υπόγειων νερών. Βασικές αιτίες ο υπερπληθυσμός
και η εξάπλωση των πόλεων και κατοικημένων περιοχών, η ανάπτυξη οδικών
αρτηριών και άλλων εγκαταστάσεων που διασπά την γεωμορφολογία πολλών
περιοχών. Οι άνεμοι και οι βροχές εκπλύνουν τα θρεπτικά συστατικά και η
σύσταση του εδάφους αλλοιώνεται σε βαθμό που δεν μπορεί να διατηρήσει
πλέον την υφή του και τη συνεκτικότητα των εδαφικών συστατικών.
Υπερβολική άρδευση προκαλεί την απώλεια πολύτιμων υδατίνων πόρων και
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αύξηση της αλατότητας λόγω εισροής θαλάσσιων νερών με την πτώση του
επιπέδου του υδροφόρου ορίζοντα σε παράκτιες περιοχές.17,18

Η

ερημοποίηση αποτελεί σημαντικό παράγοντα απώλειας εδαφών και έχει
μελετηθεί επισταμένα σε πολλές χώρες για την ανέρευση πρακτικών μεθόδων
επανόρθωσης και αποκατάστασης ερημοποιημένων περιοχών.19-21 Ο ΟΗΕ έχει
διεξάγει πολλές μελέτες και προώθησε το 1994 τη διεθνή σύμβαση για την
καταπολέμηση της ερημοποίησης, ιδιαίτερα στις αναπτυσσόμενες χώρες.22,23

5.3. Οι Κυριότερες Αιτίες Ρύπανσης των Εδαφών
Το έδαφος, μαζί με τα υδάτινα συστήματα, είναι ο κυριότερος αποδέκτης της
ανθρωπογενούς ρύπανσης. Οι βιομηχανικές, βιοτεχνικές και εμπορικές
δραστηριότητες ρυπαίνουν σε μεγάλο βαθμό το έδαφος. Τα υγρά και στερεά
απόβλητα

αρχικά

εναποτίθενται

και

επεξεργάζονται

σε

χερσαίες

εγκαταστάσεις. Γεωργικά και κτηνοτροφικά απόβλητα, λιπάσματα και
φυτοφάρμακα ρυπαίνουν καλλιεργημένες εκτάσεις. Ατυχήματα και διαρροές
πετρελαίου, απόβλητα ορυχείων και λατομείων είναι μερικές άλλες αιτίες
ρύπανσης εδαφών. Το έδαφος γίνεται αποδέκτης και των ατμοσφαιρικών
ρύπων που κατακρημνίζονται με αργούς ρυθμούς ανάλογα με τις συνθήκες
και τη γεωμορφολογία των περιοχών.
οργανικών και ανόργανων ρύπων στο νερό, απορροφούνται από το έδαφος
και μεταφέρονται στα διάφορα εδαφικά περιβαλλοντικά διαμερίσματα με τη
βροχή και στα υπόγεια νερά. Οι συντελεστές κατανομής ρύπων μεταξύ
εδαφών και νερού, εδάφους και ατμόσφαιρας, εδάφους και οργανικών
συστατικών, παίζουν σημαντικό ρόλο για τον τελικό διασκορπισμό,
μεταφορά, επανεξάτμιση και συσσώρευση ρύπων στα εδάφη.24,25 Οι
συντελεστές κατανομής προκαθορίζουν και την τοξικότητα ρύπων στα φυτά
και τα χερσαία ζώα, τη διάσπαση από φυσικές διεργασίες μέσα στο έδαφος
και την βιοαποικοδόμιση τους μέσω των εδαφικών μικροοργανισμών. Αυτά
είναι τα βασικά προβλήματα της περιβαλλοντικής τοξικολογίας σε σχέση με
τους τοξικούς και επικίνδυνους χημικούς ρύπους στα εδάφη. Μελέτες για τις
συγκεντρώσεις τους και τους μηχανισμούς τοξικότητας χρησιμεύουν για την
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εκτίμηση του κινδύνου για το περιβάλλον των ζωντανών οργανισμών και την
υγεία του ανθρώπου.26-28
Ορισμένες από τις βασικές αιτίες ρύπανσης των εδαφών είναι:
∙ τα λιπάσματα και φυτοφάρμακα των γεωργικών εκμεταλλεύσεων
∙ τα υγρά και στερεά απόβλητα των κτηνοτροφικών εκμεταλλεύσεων
∙ τα υγρά και στερεά απόβλητα των χημικών βιομηχανιών
∙ τα αστικά και νοσοκομειακά απόβλητα που διατίθενται σε χώρους
υγειονομικής ταφής και αποτέφρωσης σε υψηλές θερμοκρασίες
∙ η ρύπανση από την εκμετάλλευση του πετρελαίου, λιπαντικών υλών και
ελαστικών τροχοφόρων
∙ η ρύπανση από απόβλητα μεταλλευτικών και λατομικών επιχειρήσεων
∙ η ρύπανση από βαρέα μέταλλα που προέρχονται από χημικές
βιομηχανίες, καύση στερεών και υγρών ορυκτών καυσίμων και άλλες
διεργασίες εμπλουτισμού ή καθαρισμού μεταλλευμάτων
Το έδαφος δέχεται όλες αυτές τις τοξικές και επικίνδυνες χημικές ουσίες
και παρασκευάσματα ή απόβλητα, τα οποία ανάλογα με τη γεωμορφολογία
του εδάφους και άλλες εξωγενείς συνθήκες ρυπαίνουν τοπικά το έδαφος ή
διασκορπίζονται σε άλλα περιβαλλοντικά διαμερίσματα (π.χ. υπόγεια νερά) ή
εκπλύνονται στα διάφορα υδάτινα συστήματα.
Στην περίπτωση των λιπασμάτων (νιτρικό και θειικό αμμώνιο, ουρία,
φωσφορικά άλατα, άλατα καλίου) το έδαφος εμπλουτίζεται με θρεπτικά
συστατικά για τα φυτά, αλλά δεν προσθέτουν τίποτα στην περίπτωση των
χουμικών και των απαραίτητων εδαφικών ιχνοστοιχείων. Το αποτέλεσμα
είναι η μείωση της οργανικής ύλης, η πορώδης υφή του εδάφους αλλοιώνεται
και η συγκράτηση του νερού στο έδαφος μειώνεται. Με τη μείωση του νερού
αυξάνεται η απώλεια θρεπτικών συστατικών και μειώνεται η γονιμότητα του
εδάφους. Η προσπάθεια των γεωργών να αυξήσουν την απόδοση (χωρίς τη
σωστή διαχείριση του προβλήματος) οδηγεί στην αύξηση της τοξικότητα των
νιτρικών και άλλων λιπασμάτων στο έδαφος και στα νερά.29-31
Παρόμοια προβλήματα ρύπανσης δημιουργούν ορισμένα από τα
φυτοφάρμακα και οι μεταβολίτες τους στο έδαφος. Η συσσώρευση των
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υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων σε γεωργικές εκτάσεις έχει ως αποτέλεσμα την
πρόκληση τοξικών φαινομένων στους χερσαίους οργανισμούς, στους
γαιοσκώληκες, τους νηματώδεις και τους μικροοργανισμούς, οι οποίοι με το
χρόνο υποβαθμίζουν την υφή και την ποιότητα των εδαφών. Ιδιαίτερα
προβλήματα προκαλούν τα φυτοφάρμακα που βιοαποικοδομούνται με
αργούς ρυθμούς (μη βιοδιασπάσιμα) ή κατά τη διάσπασή τους παράγουν
τοξικούς μεταβολίτες.32-35
Τα βαρέα μέταλλα

είναι επίσης ένας σημαντικός παράγοντας

ρύπανσης των εδαφών. Αν και οι χαμηλές συγκεντρώσεις μετάλλων μπορούν
να γίνουν αποδεκτές από ορισμένα φυτά χωρίς να προκαλούν τοξικές βλάβες,
οι υψηλές συγκεντρώσεις έχουν αρνητικές επιδράσεις στην ενζυμική
λειτουργία σε χερσαία ζώα και τους γαιοσκώληκες, νηματώδεις και
μικροοργανισμούς των εδαφών.36-40
Οι

γαιοσκώληκες

χρησιμοποιούνται

σε

αποτελούν

πειράματα

ιδανικά

περιβαλλοντικής

πειραματόζωα
τοξικολογίας

και
και

οικοτοξικολογίας ως ευαίσθητοι βιοδείκτες για βαρέα μέταλλα, φυτοφάρμακα
και άλλους τοξικούς ρύπους. Για τις τοξικολογικές αυτές δοκιμασίες έχουν
δημιουργηθεί ειδικά πρωτόκολλα πειραματικών τεχνικών.41,42 Τα τοξικά
απόβλητα από βιομηχανικές εγκαταστάσεις, λόγω των τοξικών και
επικίνδυνων ουσιών που περιέχουν (αλογονομένες ουσίες, πολυκυκλικοί
αρωματικοί υδρογονάνθρακες, τοξικοί διαλύτες, βαρέα μέταλλα, κλπ)
προκαλούν διάφορα προβλήματα ρύπανσης στο έδαφος και στα βιολογικά
συστήματα. Τα υγρά απόβλητα παρουσιάζουν υψηλό βαθμό μεταλλαξιγόνου
δράσης.43,44 Παρόμοια γονοτοξική δράση παρουσιάζουν και οι στάχτες των
αποβλήτων

που

αποτεφρωτήρες.45

έχουν

κατεργασθεί

με

πυρολυτική

καύση

σε

Τα απόβλητα και η διαχείριση τους αποτελεί μεγάλο

περιβαλλοντικό πρόβλημα σε πολλές αναπτυγμένες χώρες, ιδιαίτερα για την
ποιότητα των εδαφών και τις τοξικές δράσεις σε ζωντανούς οργανισμούς.46
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Σχήμα 5.4. Ερημοποίηση. Παγκόσμιος χάρτης με διαβάθμιση της ρύπανσης των
εδαφών κατά την ερημοποίηση (Desertification, UN Environmental Programme).

Σημαντικό πρόβλημα ρύπανσης εδαφών αποτελούν το πετρέλαιο, τα
προϊόντα διύλισης, τα λιπαντικά και οι διάφοροι διαλύτες που είναι προϊόντα
της χημικής βιομηχανίας πετρελαίου. Η ρύπανση από πετρέλαιο και τα
προϊόντα του προκύπτει κατά τις χερσαίες μεταφορές, τις διαρροές από
εργοστάσια, τις βιοτεχνίες και τις αποθήκες τους, τις παλαιές εγκαταστάσεις
διυλιστηρίων, τα πρατήρια υγρών καυσίμων και τα διάφορα ατυχήματα σε
εγκαταστάσεις άντλησης πετρελαίου. Η τοξικότητα του πετρελαίου λόγω της
ύπαρξης

αδιάλυτων

υδρογονανθράκων,

πολυκυκλικών

αρωματικών

υδρογονανθράκων (ΠΑΥ) και πτητικών αρωματικών ενώσεων καθιστά τη
ρύπανση επικίνδυνη για τους χερσαίους οργανισμούς, τη χλωρίδα και τους
μικροοργανισμούς του εδάφους. Σε πολλές χώρες υπάρχουν αυστηρές
προδιαγραφές για τις εγκαταστάσεις διύλισης πετρελαίου και προγράμματα
καθαρισμού εδαφών που έχουν ρυπανθεί από παλαιές εγκαταστάσεις.47,48 Τα
σοβαρά προβλήματα περιβαλλοντικής ρύπανσης και οι επιπτώσεις σε
ευαίσθητα οικοσυστήματα που προκαλεί το πετρέλαιο αποτελούν θέματα
περιβαλλοντικής τοξικολογίας και στον τομέα αυτό έχουν διεξαχθεί πολλές
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έρευνες.49-51 Λόγω των προβλημάτων ρύπανσης, ο καθαρισμός των
ρυπασμένων εδαφών από πετρέλαιο με διάφορες τεχνικές έχουν αποτελέσει
ειδικό κλάδο της περιβαλλοντικής επιστήμης και διαχείρισης αποβλήτων.52-56
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΚΤΟ
ΒΑΣΙΚΕΣ ΑΡΧΕΣ ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
6.1. Από την Τοξικολογία στην Οικοτοξικολογία
Από

τη

περιβαλλοντικής

δεκαετία

του

αφύπνισης

1960
για

ξεκίνησε
τα

ένα

δραστήριο

αυξανόμενα

κίνημα

προβλήματα

περιβαλλοντικής ρύπανσης σε διεθνές επίπεδο. Σήμερα, η περιβαλλοντική
νομοθεσία έχει εδραιωθεί και ο περιορισμός της ρύπανσης από χημικούς,
φυσικούς και βιολογικούς παράγοντες έχει επεκταθεί σε όλους τους τομείς
περιβαλλοντικού ενδιαφέροντος. Η περιβαλλοντική τοξικολογία και η
οικοτοξικολογία αποτελούν σημαντικούς τομείς της επιστημονικής έρευνας
για την τεκμηρίωση των επιπτώσεων της ρύπανσης, ενώ οι έρευνες για την
εκτίμηση του οικολογικού και περιβαλλοντικού κινδύνου από τοξικούς και
επικίνδυνους παράγοντες στα ευαίσθητα οικοσυστήματα του πλανήτη μας
έχουν διευρυνθεί σημαντικά.
Τις τελευταίες δεκαετίες υπάρχει σοβαρό ενδιαφέρον για τις
επικίνδυνες χημικές ουσίες και την επίδρασή τους στο περιβάλλον. Η χημική
βιομηχανία αποτελεί σημαντικό κλάδο της βιομηχανίας και η παραγωγή
χημικών προϊόντων έχει σημειώσει αλματώδη αύξηση. Υπολογίζεται ότι πάνω
από 120-140.000 χημικές ουσίες και παρασκευάσματα (προϊόντα πετρελαίου,
πλαστικά, λιπάσματα, φυτοφάρμακα, φάρμακα, κλπ) κυκλοφορούν στο
εμπόριο, ενώ κάθε χρόνο προστίθενται περίπου 500-800 νέες χημικές ουσίες
και παρασκευάσματα. Από την πληθώρα των χημικών αυτών ουσιών,
περίπου 30.000, παράγονται σε ποσότητες άνω του 1 τόνου/έτος και περίπου
2.500-3.000 ουσίες παράγονται σε ποσότητες άνω των 10 τόνων/έτος. Από
άποψη επικινδυνότητας για την υγεία του ανθρώπου και τη ρύπανση του
περιβάλλοντος, περίπου 5.000 χημικές ουσίες είναι άμεσης προτεραιότητας

-185-

για πλήρεις τοξικολογικές και οικοτοξικολογικές δοκιμασίες, ιδιαίτερα οι
ουσίες που δεν βιοδιασπώνται και έχουν τοξικές ιδιότητες.1
Μεγάλες ποσότητες χημικών ουσιών, κατά την παρασκευή, τη χρήση
και την απόρριψη τους ρυπαίνουν το φυσικό περιβάλλον. Σήμερα είναι
γνωστό

ότι

η

χημική

ρύπανση

αποτελεί

σημαντικό

παράγοντα

περιβαλλοντικής υποβάθμισης και κινδύνου για την υγεία του ανθρώπου.
Ωστόσο, διεθνείς και εθνικές υπηρεσίες, ερευνητικά ινστιτούτα και άλλοι
φορείς έχουν ξεκινήσει εδώ και πολλές δεκαετίες προγράμματα περιορισμού
της

χημικής

ρύπανσης

και

με

κανονιστικές/νομοθετικές

διατάξεις

προσπαθούν να θέσουν όρια στις εκπομπές τοξικών ουσιών, και να
συντονίσουν την απαγόρευση τοξικών και επικίνδυνων χημικών ουσιών για
το περιβάλλον και τον άνθρωπο. Το πρόσφατο παράδειγμα αφορά το νέο
σύστημα REACH (Registration, Evaluation and Authorization of Chemicals)
της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
Για να πραγματοποιηθούν οι νομοθετικές ρυθμίσεις περιορισμών
ή/και απαγορεύσεων τοξικών ουσιών απαιτούνται μελέτες και επιστημονική
γνώση της συμπεριφοράς των χημικών ρύπων στο φυσικό περιβάλλον (αέρας,
νερό, έδαφος, πανίδα, χλωρίδα, άνθρωπος). Οι μελέτες των περιβαλλοντικών
επιπτώσεων εμπεριέχουν πολλούς παράγοντες και οι αλληλεξαρτήσεις μεταξύ
των ειδών στα οικοσυστήματα καθιστούν τις έρευνες αυτές αρκετά
πολύπλοκες. Οι επιστήμονες συμφωνούν ότι οι απλές τοξικολογικές μελέτες
που ερευνούσαν την επίδραση μεμονωμένων χημικών ρύπων στην πανίδα
και την χλωρίδα δεν επαρκούν πλέον. Συνήθως, οι ρύποι είναι σύνθετα
μίγματα και η διάχυση, ο μεταβολισμός και η βιοσυσσώρευση τους παίζουν
σημαντικό ρόλο. Οι βλαβερές επιδράσεις τους είναι αρκετά δύσκολο να
ερμηνευθούν εάν δεν ληφθούν υπόψη οι αλληλοεπιδράσεις μεταξύ των
οργανισμών που συμβιώνουν στο ίδιο περιβάλλον και οι διασυνδέσεις τους
με το αβιοτικό περιβάλλον (έδαφος, νερά και ατμόσφαιρα). Τις τελευταίες
δεκαετίες έγινε απαραίτητος ο συνδυασμός τοξικολογικών και οικολογικών
μελετών για την μελέτη και αξιολόγηση των επιδράσεων των χημικών ρύπων
στο φυσικό περιβάλλον και τα οικοσυστήματα. 2
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Ο όρος οικοτοξικολογία εμφανίσθηκε το 1969 ως μία φυσική
προέκταση της τοξικολογίας και της περιβαλλοντικής τοξικολογίας, που
μελετούν τις επιδράσεις τοξικών ουσιών σε μεμονωμένους οργανισμούς, σε
συνδυασμό με τις οικολογικές επιδράσεις των ουσιών που ρυπαίνουν το
φυσικό περιβάλλον.3 Οι τοξικολογικές μελέτες γίνονται σε μεμονωμένους
οργανισμούς στο εργαστήριο, ενώ οι οικοτοξικολογικές έρευνες αποβλέπουν
στην διερεύνηση των επιδράσεων χημικών ρύπων σε κοινότητες ζωντανών
οργανισμών

που

αναπτύσσονται

μέσα

σε

φυσικά

οικοσυστήματα.

Οικοσύστημα καλείται το σύνολο των οργανισμών μιας ορισμένης περιοχής
που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους, αλλά και με το αβιογενές περιβάλλον, κατά
τρόπο ώστε η ροή ενέργειας να οδηγεί σε καθορισμένες τροφικές δομές,
βιοτική ποικιλότητα και ανακυκλώσεις ύλης.2
Στις περισσότερες περιπτώσεις οι συγκεντρώσεις των τοξικών χημικών
ουσιών μπορεί να μην προκαλούν τον θάνατο ζωντανών οργανισμών, αλλά
οι οικολογικές τους επιδράσεις είναι αρκετά σημαντικές για την υγεία των
οικοσυστημάτων και τη βιωσιμότητα του συστήματος.4
Οι πρώτες μελέτες οικολογικών επιπτώσεων από χημικές ουσίες
αφορούσε

τα αγροτικά φυτοφάρμακα, ιδιαίτερα για τη δράση τους στην

αγριοπανίδα και αγριοχλωρίδα (wildlife) μέσω της τροφικής αλυσίδας.
Συχνά στην περιβαλλοντική βιβλιογραφία αναφέρεται το βιβλίο της Rachel
Carson που πρωτοπαρουσίασε (1962) συστηματική και επιστημονικά
τεκμηριωμένη μελέτη των οργανοχλωριωμένων φυτοφαρμάκων (ιδιαίτερα
του DDT) στην χλωρίδα και πανίδα μέσω της τροφικής αλυσίδας. Αν και δεν
ήταν η πρώτη έρευνα στον τομέα αυτό, η μελέτη αυτή έχει ιστορική σημασία
γιατί δέχθηκε ευρύτατα δημοσιότητα και οδήγησε βαθμιαία στην αφύπνιση
των επιστημόνων για τις οικοτοξικολογικές επιδράσεις χημικών ουσιών στα
οικοσυστήματα.5

Τις δεκαετίες που πέρασαν οι οικοτοξικολογικές μελέτες

πολλαπλασιάστηκαν και εμφανίσθηκαν πολυάριθμα νέα προβλήματα που
αφορούσαν τη μεθοδολογία, τις τεχνικές εξελίξεις και τις εκτιμήσεις των
επιβλαβών επιπτώσεων στους ζωντανούς οργανισμούς.6-8
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6.2. Διασπορά και Διάχυση Ρύπων στο Περιβάλλον
Οι χημικές ουσίες όταν απελευθερωθούν στο φυσικό περιβάλλον
υπόκεινται σε διασπορά στην ατμόσφαιρα, τα υδάτινα συστήματα, το έδαφος
και στα ιζήματα ανάλογα με τις φυσικοχημικές τους ιδιότητες. Οι σχέσεις της
τροφικής αλυσίδας, οι ροές ενέργειας και άλλοι παράγοντες μπορούν να
μεταβάλουν

την

πορεία

της

διασποράς.

Οι

χημικοί

ρύποι

μέσω

διασκορπισμού, διάχυσης σε περιβαλλοντικά διαμερίσματα, διείσδυσης και
βιοσυσσώρευσης σε ζωντανούς οργανισμούς δημιουργούν ένα πλέγμα
προβλημάτων περιβαλλοντικής τοξικολογίας που απαιτεί συστηματική
ανάλυση.

Αλλά

συγχρόνως

υπάρχουν

πορείες

βιοαποικοδόμησης,

ιζηματοποίησης, οξειδωτικής διάσπασης ή εξαέρωσης που κάνουν πιο
σύνθετη την εικόνα της οικοτοξικολογικής δράσης. Εάν ληφθούν υπόψη και
οι τοξικολογικές επιπτώσεις σε επίπεδο οργανισμού, κοινοτήτων και
οικοσυστημάτων, τότε κατανοούμε την πολυπλοκότητα που παρουσιάζουν οι
οικοτοξικολογικές έρευνες.9
Η οικοτοξικολογική έρευνα στα αρχικά της στάδια προσπάθησε να
καθιερώσει μεθοδολογικές προσεγγίσεις και πρότυπα για τις επιπτώσεις των
χημικών ρύπων στα οικοσυστήματα. Αν και έχει επιτευχθεί μεγάλη πρόοδος,
παραμένουν σημαντικά προβλήματα, τυποποίησης μεθόδων οικοτοξικότητας
και σύγκρισης των αποτελεσμάτων μεταξύ των διαφόρων ερευνών.
Η διασπορά των χημικών ρύπων στο φυσικό περιβάλλον είναι μία
φάση για την οποία υπάρχουν μεθοδολογικές προσεγγίσεις, τόσο για τους
υπολογισμούς των συγκεντρώσεων πέρα από την πηγή ρύπανσης, όσο και τη
μεταφορά τους σε μεγάλες αποστάσεις. Οι δύο διαδικασίες για τις οποίες
ενδιαφέρεται η οικοτοξικολογική έρευνα είναι η βιοσυσσώρευση μέσω της
τροφικής αλυσίδας ή στους διάφορους ιστούς και όργανα των οργανισμών,
καθώς και της βιοαποικοδόμησης ή διάσπασης με την επίδραση του φυσικού
περιβάλλοντος.10,11 Οι χημικές ουσίες δεν παραμένουν αναλλοίωτες αλλά
υπόκεινται σε μετασχηματισμούς και διασπάσεις σε αβιοτικές συνθήκες
(πίεση, θερμοκρασία, κατάλυση από μέταλλα, οξειδωτικές/αναγωγικές
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διεργασίες στο νερό και τον αέρα), ή με την επίδραση μικροοργανισμών του
περιβάλλοντος. Με βάση τις έρευνες αυτές διαμορφώνονται μοντέλα
κατάληξης (fate models) των ρύπων στα οικοσυστήματα.12
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Φυσιολογικές ιδιότητες
των ρύπων

Οργανισμοί
Θανατηφόρες & μη
θανατηφόρες συνθήκες

Πληθυσμός
Κοινότητα
Οικοσύστημα

Βιοχημικές ιδιότητες
των ρύπων

Βιομετασχηματισμοί
Βιομεγένθυνση
Τροφική αλυσίδα

Τροποποιημένοι
Πληθυσμοί:
Χαρακτηριστικά και
δυναμικές σχέσεις

Αναπαραγωγή
Μετανάστευση
Ανανέωση
Θνησιμότητα

Δομή τροποποιημένης
κοινωνίας και λειτουργίας της

Ετερογένεια ειδών, αλλαγές στις
σχέσεις αρπακτικού-θηράματος
Αλλαγές στη λειτουργία του οικοσυστήματος
(αναλογία αναπνοής προς φωτοσύνθεση,
ρυθμοί κυκλικής κίνησης θρεπτικών ουσιών,
πρότυπα ροής θρεπτικών ουσιών)

Σχήμα 6.1. Πορεία, διασποράς, διάχυσης και βιομεγένθυνσης χημικών ρύπων στα
φυσικά οικοσυστήματα και οι επιπτώσεις σε βιολογικούς οργανισμούς.
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Σημαντικό κεφάλαιο στην οικοτοξικολογική έρευνα είναι το πρόβλημα
της πρόσληψης των χημικών ουσιών που ρυπαίνουν το περιβάλλον από τους
βιολογικούς οργανισμούς. Η πρόσληψη εξαρτάται από τις φυσικοχημικές
τους ιδιότητες και τον τρόπο εισόδου στον οργανισμό. Οι οργανισμοί
μπορούν να παρουσιάσουν αμελητέες, μη θανατηφόρες ή θανατηφόρες
επιπτώσεις, αλλά και ενδιάμεσες επιπτώσεις όπως είναι η μείωση της
αναπαραγωγικής ικανότητας ή αλλαγές στην συμπεριφορά των μελών της
κοινότητας. Πέρα όμως από τις επιπτώσεις στην υγεία των οργανισμών, οι
οικοτοξικολογικές έρευνες μελετούν επίσης τις σχέσεις μέσα στην πορεία της
τροφικής αλυσίδας ή τις μεταβολές στις ροές ενέργειας στα οικοσυστήματα
που αποτελούν ευαίσθητο παράγοντα ισορροπίας. Είναι αρκετά δύσκολο να
μελετηθούν όλες οι διαστάσεις σε πολύπλοκα οικοσυστήματα, ιδιαίτερα όταν
υπάρχουν πολλές αλληλεξαρτήσεις μεταξύ των έμβιων οργανισμών και των
κοινοτήτων με το φυσικό αβιογενές περιβάλλον.13

6.3. Κατανομή στο Περιβάλλον και Φυσικοχημικές Ιδιότητες
των Χημικών Ουσιών
Ο διασκορπισμός των χημικών ρύπων από τις πηγές ρύπανσης
(ρυπαντές) μπορεί να εκτιμηθεί από τα χαρακτηριστικά των εγκαταστάσεων
που παράγουν την ρύπανση (π.χ. η ύπαρξη υψηλών καπνοδόχων και
φίλτρων, το μέγεθος της βιομηχανίας, κλπ), τις ποσότητες χημικών και
καυσίμων που χρησιμοποιούνται (π.χ. στερεά ή υγρά καύσιμα, πρώτες ύλες),
τη μορφολογία της περιοχής, τις μεθόδους μεταφοράς των χημικών ουσιών, τη
διάθεση

τοξικών

αποβλήτων

και

τις

διαδικασίες

βιοαποικοδόμησης

(θερμοκρασία, pH εδαφών, επάρκεια οξυγόνου, κλπ). Με βάση τα
αποτελέσματα των οικοτοξικολογικών ερευνών μπορούν να τεθούν ορισμένες
προτεραιότητες για ουσίες που είναι επικίνδυνες και δεν βιοδιασπώνται στο
φυσικό περιβάλλον καθώς και για ουσίες υψηλής τοξικότητας.14,15
Οι διεργασίες διάχυσης ή διασκορπισμού των ρύπων είναι πολύπλοκες,
αλλά εξαρτώνται και από τις φυσικοχημικές ιδιότητες των χημικών ουσιών.
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Για να γίνει δυνατή η οικοτοξικολογική μελέτη πρέπει να χωρισθεί το
περιβάλλον σε διαφορετικές φάσεις ή διαμερίσματα μέσα στα οποία υπάρχει
ομοιογενής συμπεριφορά των ρύπων. Συνήθως οι φάσεις αυτές είναι ο αέρας,
το έδαφος, τα νερά (υδάτινα συστήματα, θάλασσα, λίμνες, ποτάμια,
υγρότοποι), τα ιζήματα και ο βιόκοσμος (biota), δηλαδή η πανίδα και η
χλωρίδα.
Ατμοσφαιρικό
και χερσαίο
περιβάλλον

ΑΙΩΡΟΥΜΕΝΑ
ΙΖΗΜΑΤΑ
Σαι

ΥΔΑΤΙΝΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ

ΑΕΡΑΣ

Καε

Σε

Σα

Καιν

ΕΔΑΦΟΣ

ΝΕΡΑ

Κνβ

ΒΙΟΚΟΣΜΟΣ
Σβ

Σν
Κνιπ

ΙΖΗΜΑΤΑ
ΠΥΘΜΕΝΑ
Σπ

Σχήμα 6.2. Περιβαλλοντικές φάσεις και οι αλληλοσυσχετισμοί για την περιβαλλοντική
ρύπανση από χημικές ουσίες (Κ = συντελεστής συσσώρευσης μεταξύ των φάσεων, Σ =
συγκέντρωση).
Οι φάσεις μπορούν να υποδιαιρεθούν για να διευκολύνουν το έργο της
μελέτης (π.χ. αιωρούμενο ίζημα και ίζημα πυθμένα), ενώ οι μετρήσεις των
συγκεντρώσεων των περιβαλλοντικών ρύπων μπορούν να ποσοτικοποιηθούν
και να εξαχθούν οι μέσες τιμές ή διακυμάνσεις. Η περιβαλλοντική κατανομή
ενός ρύπου εξαρτάται από τις φυσικοχημικές ιδιότητές του, αλλά και από την
τάση διαφυγής (fugacity) από τη μία φάση προς μία άλλη. Χρήσιμες
φυσικοχημικές σταθερές για μια χημική ουσία είναι : α. η σταθερά του Νόμου
του Henry (η μάζα ενός αερίου που διαλύεται σε συγκεκριμένο όγκο υγρού,
σε σταθερή θερμοκρασία, και που είναι άμεσα ανάλογη της πίεσης του αερίου,
όταν δεν υπάρχει χημική αντίδραση μεταξύ του αερίου και του υγρού), β. ο
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συντελεστής κατανομής (partition coeficient) για υδατοδιαλυτές και
λιποδιαλυτές ουσίες καθορίζεται με το αποδεκτό πλέον σύστημα οκτανόληςνερού (Pow).
Οι ιδιότητες όμως των χημικών ουσιών δεν μπορούν άμεσα να
εξηγήσουν όλες τις παραμέτρους συμπεριφοράς τους στο περιβάλλον. Για
παράδειγμα, το τετραχλωροδιφαινύλιο (Cl2C6H3-C6H3Cl2), που έχει σημείο
ζέσης στην περιοχή 340-375ºC διαχέεται κυρίως στην ατμόσφαιρα, ενώ το
DDT που είναι παρόμοια ένωση διασκορπίζεται και διαλύεται στα ιζήματα.
Οι μετρήσεις που μπορούν να πραγματοποιηθούν στον τομέα της διάχυσης
στις περιβαλλοντικές φάσεις είναι αρκετά χρήσιμες στην οικοτοξικολογία. Οι
μετρήσεις

αυτές για τους συντελεστές διάχυσης περιγράφουν απλώς μία

στατική κατάσταση, αλλά απαιτούνται να μετρηθούν και άλλοι παράμετροι
για να δώσουν την πραγματική εικόνα της περιβαλλοντικής κατανομής των
χημικών ουσιών.16,17

6.4. Βιοσυσσώρευση και Βιομεγένθυση των Χημικών Ρύπων
Οι διεργασίες βιοσυσσώρευσης και βιομεγένθυνσης προσδιορίζουν
τις συγκεντρώσεις των χημικών ρύπων στα έμβια όντα και τα διάφορα
όργανά τους και κατά συνέπεια τις τοξικολογικές επιδράσεις στα βιολογικά
συστήματα. Οι οργανισμοί προσλαμβάνουν τις χημικές ουσίες με δύο βασικά
τρόπους: άμεσα από το φυσικό περιβάλλον (εισπνοή, κατάποση, δερματική
επαφή) στον οποίο ζουν και μέσω της διατροφής τους. Η ατμόσφαιρα περιέχει
σχετικά χαμηλές συγκεντρώσεις ρύπων σε σχέση με τα υδάτινα συστήματα
(ωκεανοί, λίμνες, ποτάμια κλπ) και για τον λόγο αυτό οι σχέσεις μεταξύ νερών
και υδρόβιων οργανισμών έχει προσλάβει μεγαλύτερο επιστημονικό
ενδιαφέρον. Η συσσώρευση που συμβαίνει σε λιπόφιλες χημικές ουσίες
μπορεί να χαρακτηρισθεί με το συντελεστή (Kb) που είναι χωρίς διαστάσεις,
αλλά αποτελεί την αναλογία της συγκέντρωσης στον βιόκοσμο σε σχέση με το
μέσο όπου διαβιώνουν οι έμβιοι οργανισμοί. Όταν είναι γνωστός ο
συντελεστής βιοσυσσώρευσης και οι συγκεντρώσεις στο περιβάλλον των
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χημικών ρύπων, μπορεί κανείς να υπολογίσει τις συγκεντρώσεις τους στα
βιολογικά συστήματα. Οι συντελεστές βιοσυσσώρευσης για λιπόφιλες ενώσεις
συνδυάζονται άμεσα με τον συντελεστή κατανομής σε σύστημα οκτανόληςνερού (Pow) που μπορούν να μετρηθούν στο εργαστήριο. Με βάση αρκετές
μελέτες και μετρήσεις ισχύει ο τύπος:
log Kbw = n log Pow + b

(όπου n, b είναι σταθερές)

Ιδιαίτερη σημασία αποκτά ο συντελεστής για λιποδιαλυτές ουσίες,
γιατί το μεγαλύτερο τμήμα των έμβιων όντων έχει λιπώδεις ιστούς και λιπίδια
στις μεμβράνες των κυττάρων από τις οποίες προ-συσσωρεύονται ή
διαπερνούν πολλές τοξικές και μη βιοδιασπάσιμες χημικές ουσίες. Μεγάλο
επιστημονικό ενδιαφέρον παρουσιάζουν οι πορείες βιομεγένθυνσης μέσω των
τροφικών αλυσίδων στα οικοσυστήματα.

Σχήμα 6.3. Τυπική τροφική αλυσίδα σε λιβάδια (βέλη από τους παραγωγούς προς τους
καταναλωτές). Οι χημικές ουσίες που βιοσυσσωρεύονται παρουσιάζονται σε υψηλές
συγκεντρώσεις στην κορυφή της αλυσίδας.
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6.5. Αξιολόγηση των Τοξικών Δράσεων σε Οργανισμούς
Η περιβαλλοντική τοξικολογία ερευνά κυρίως τις θανατηφόρες
επιδράσεις των χημικών ρύπων στους οργανισμούς. Οι μετρήσεις αυτές
γίνονται στο εργαστήριο με τη χρήση διαφορετικών συγκεντρώσεων σε
ομοιογενείς

ομάδες

οργανισμών

και

ρυθμιζόμενων

εργαστηριακών

συνθηκών. Οι συνθήκες αυτές προσομοιώνονται με τις συνθήκες στο
περιβάλλον. Η εκατοστιαία θανατηφόρος θνησιμότητα έχει συνήθως ομαλή
κατανομή σε σχέση με τον λογάριθμο της συγκέντρωσης της τοξικής ουσίας
(δες το κεφάλαιο της τοξικολογίας). Η συγκέντρωση για 50% θνησιμότητα των
οργανισμών

στους

οποίους

γίνεται

τοξικολογική

έρευνα

(συνήθως

αποτελείται από δύο ομάδες 20-50 πειραματόζωων ενός είδους, αρσενικών και
θηλυκών,

και

αντίστοιχη

ομάδα

αναφοράς)

καλείται

LC50 (Lethal

Concentration 50%) και αποτελεί μέτρο της τοξικότητας μίας ουσίας για το
συγκεκριμένο είδος πειραματόζωου.
Η μεθοδολογία αυτή έχει ορισμένα μειονεκτήματα. Οι εργαστηριακές
συνθήκες μπορεί να μην ανταποκρίνονται πλήρως με τις περιβαλλοντικές
συνθήκες και τα πειραματόζωα μπορεί να μην είναι αντιπροσωπευτικά αυτών
που υπάρχουν στο περιβάλλον. Επιπλέον, μόνο περιορισμένος αριθμός ειδών
μπορεί να χρησιμοποιηθεί στα πειράματα αυτά. Παρόλα αυτά, τα
πειραματικά δεδομένα είναι αρκετά χρήσιμα και μπορούν να μας δώσουν
πολύτιμες πληροφορίες για τις θανατηφόρες ή μη συγκεντρώσεις χημικών
ρύπων.
Η αξιολόγηση των μη θανατηφόρων επιδράσεων επίσης παρουσιάζει
πειραματικές δυσκολίες. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία επιδράσεων, που μπορεί να
κυμαίνονται από

αλλαγές στα χαρακτηριστικά των μεμβρανών, μέχρι

αντιδράσεις με κυτταρικό RNA και DNA. Πολλές από αυτές τις επιπτώσεις
μπορούν να διερευνηθούν με ξεχωριστές έρευνες που επικεντρώνουν το
ενδιαφέρον σε επιδράσεις στο ανοσοποιητικό σύστημα, την ανάπτυξη, την
αναπαραγωγή, την ανάπτυξη κακοήθων νεοπλασιών, τη μεταλλαξιγόνο
δράση, την απενεργοποίηση ενζύμων, κλπ. Αν και οι ποσοτικές εκτιμήσεις και
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οι μηχανισμοί μη θανατηφόρων επιδράσεων σε πολλές περιπτώσεις δεν είναι
γνωστές, οι ερευνητές συνεχίζουν να συγκεντρώνουν επιστημονικά δεδομένα
για σύγκριση και αναφορά σε μελλοντικές έρευνες και εκτιμήσεις κινδύνων
από επικίνδυνες χημικές ουσίες.17 Χρήσιμο παράδειγμα υπήρξε η μείωση του
πάχους των αυγών των άγριων αρπακτικών πτηνών λόγω της δράσης των
οργανοχλωριωμένων υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων, που οδήγησε τελικά
στην απαγόρευση των φυτοφαρμάκων DDT και άλλων χλωριωμένων
ουσιών.18

6.6. Επιδράσεις και Επιπτώσεις Χημικών Ρύπων σε Έμβιους
Οργανισμούς και Οικοσυστήματα
Οι ζωντανοί οργανισμοί σε ένα οικοσύστημα μπορούν να εκδηλώσουν
διαφορετικές ευαισθησίες στις τοξικές χημικές ουσίες λόγω των πολυσύνθετων
αλληλεπιδράσεων

μεταξύ

έμβιων

και

αβιογενών

παραμέτρων

του

περιβάλλοντος. Κλασικό παράδειγμα τέτοιων δράσεων είναι τα ζιζανιοκτόνα,
τα οποία έχουν επιλεκτική τοξικότητα στα φυτά και στα ζιζάνια, καθώς και
στα έντομα ή μικροοργανισμούς που επιβιώνουν μέσα στο τροφικό πλέγμα
των αγρών. Ορισμένα ζιζανιοκτόνα είναι απαραίτητα στις καλλιέργειες αλλά
μπορούν να επηρεάσουν ευαίσθητες οικολογικές ισορροπίες. Εάν τα
ζιζανιοκτόνα δεν είναι βιοδιασπάσιμα τότε συγκεντρώνονται επιλεκτικά σε
ορισμένα έμβια όντα και υπόκεινται σε βιομεγενθύνση μέσω της τροφικής
αλυσίδας. Η απομάκρυνση επιλεκτικά ενός είδους από την ποικιλία των
οργανισμών που υπάρχουν στο οικοσύστημα προκαλεί περιορισμό της
βιοποικιλότητας των ειδών και αλλαγές στις ισορροπίες και δομές των
κοινωνιών

(community

structure)

του

οικοσυστήματος.

Ένα

άλλο

παράδειγμα αποτελεί η ρύπανση από τις πετρελαιοκηλίδες σε θαλάσσια
οικοσυστήματα. Από τη μια μεριά κατά την περίοδο της ρύπανσης
μειώνονται τα μικρά και μεγάλα ψάρια, ενώ από την άλλη υπάρχει άνθιση
του

φυτοπλαγκτού.

Ορισμένα

πτηνά

δεν

βρίσκουν

τροφή

και

απομακρύνονται από την περιοχή της ρύπανσης. Με την πάροδο του χρόνου
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οι πετρελαιοκηλίδες διασπώνται και αποκαθίσταται η ισορροπία, αλλά σε
ορισμένες παραλίες και ευαίσθητα οικοσυστήματα οι επιπτώσεις μπορεί να
διαρκέσουν περισσότερο χρόνο με αποτέλεσμα να προκληθούν απώλειες στην
βιοποικιλότητα της περιοχής που είναι μη αντιστρεπτές και μπορούν
μακροχρόνια να αποβούν επιβλαβείς στο συνολικό οικοσύστημα.19
Η εκτίμηση των επιδράσεων χημικών ρύπων σε οικοσυστήματα είναι
δύσκολη

ερευνητική

εργασία.

Προέκταση

των

αποτελεσμάτων

από

μεμονωμένα είδη σε οικοσυστήματα έχει μέχρι τώρα περιορισμένη επιτυχία.
΄Ετσι, γίνεται προσπάθεια να μελετηθούν οι επιδράσεις τοξικών ρύπων σε
ελεγχόμενα τμήματα

μεγάλων φυσικών οικοσυστημάτων με την πλήρη

ποικιλία οργανισμών και φυσικών συνθηκών (mesocosms, μεσόκοσμοι) και σε
μικρά τεχνητά απλοποιημένα οικοσυστήματα όπου τα είδη των οργανισμών
μικρότερα σε αριθμό και επιλεγμένα, ενώ οι περιβαλλοντικές συνθήκες
μοιάζουν στις φυσικές συνθήκες (microcosm, μικρόκοσμοι).19,20
Η οικοτοξικολογική μελέτη τοξικών ουσιών σε ζωντανούς οργανισμούς
θα ήταν περισσότερο αντιπροσωπευτική εάν γίνονταν στο φυσικό περιβάλλον
και λαμβάνονταν υπόψη οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των πληθυσμών των
κοινοτήτων, των διαφόρων ειδών, και του αβιογενούς περιβάλλοντος. Το
πρόβλημα της δόσης των ρύπων στις οποίες εκτίθενται οι οργανισμοί είναι
κεντρικό θέμα των τοξικολογικών και οικοτοξικολογικών μελετών, αλλά σε
πολλές περιπτώσεις είναι δύσκολο να προσδιορισθούν. Η χρήση του δείκτη
LC50 δείχνει ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί άμεσα, εάν δεν γνωρίζουμε τις
περιβαλλοντικές συνθήκες και το είδος των οργανισμών.21
Ένα από τα παραδείγματα της βιβλιογραφίας στην περίπτωση αυτή
είναι η οικοτοξικολογική μελέτη (εργαστηριακή και στο φυσικό περιβάλλον)
για την θανατηφόρα δόση σε 48 ώρες (48-h LC50, Lethal Concentration 50%)
στο είδος Σολομός ο ιριδίζων ή πολύχρωμη πέστροφα (rainbow trout, Salmo
gaidneri) σε ρυπασμένους ποταμούς της Μ.Βρετανίας. Οι τιμές της LC50
υπολογίσθηκαν σε σχέση με αλλαγές στο pΗ, τη θερμοκρασία και το
διαλυμένο οξυγόνο. Στα νερά του ποταμού έγιναν αναλύσεις για φαινόλες,
αμμωνία, κυανιούχα άλατα, βαρέα μέταλλα (χαλκός, νικέλιο, ψευδάργυρος
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και κάδμιο). Η ολική τοξικότητα για τον σολομό εκφράσθηκε ως το σύνολο
των επιμέρους κλασμάτων τοξικότητας των ρύπων σε τιμές LC50. Παρά τις
δυσκολίες της μελέτης, βρέθηκε ότι για περιοχές του ποταμού με τοξικότητες
0,1 της υπολογιζόμενης LC50 υπήρχαν ψάρια, ενώ για τιμές 0,2 και άνω δεν
υπήρχαν ψάρια. Οι απλές αυτές μετρήσεις δεν λαμβάνουν υπόψη τις
συνεργικές ή προσθετικές ιδιότητες των ρύπων και τον τρόπο δράσης τους
στον οργανισμό, γιατί τότε θα παρουσιάζονταν πολύπλοκα αποτελέσματα.22
Οι μελέτες με χημικούς ρύπους στο περιβάλλον έδειξαν ότι υπάρχουν
όρια κάτω από τα οποία συμβαίνουν υποθανατηφόρες δράσεις ή άλλες
επιδράσεις στους οργανισμούς. Οι κρίσιμες αυτές συγκεντρώσεις κατωφλίου
(ή ουδός, Threshold) για κάθε χημικό ρύπο διαφέρει σημαντικά από είδος σε
είδος οργανισμού και εξαρτώνται άμεσα από τις παραμέτρους του
περιβάλλοντος και τον τρόπο έκθεσης. Οι επιστήμονες που πραγματοποιούν
οικοτοξικολογικές έρευνες έχουν διαφορετική γνώμη στο τι είναι ορατό ως
επίδραση και τι μπορεί να δημιουργηθεί με την πάροδο του χρόνου από
μικρές συγκεντρώσεις ρύπων στην βιολογική λειτουργία ενός οργανισμού.
Στην περίπτωση της καρκινογόνου δράσης, για παράδειγμα, υπάρχουν
αμφιβολίες εάν υπάρχει όριο κατωφλίου (ουδός) για κίνδυνο καρκινογένεσης
από ορισμένες καρκινογόνες ουσίες. Είναι γνωστό ότι σε χαμηλές
συγκεντρώσεις η λανθάνουσα περίοδος εμφάνισης όγκων είναι μεγάλης
διάρκειας και δύσκολο να εκτιμηθεί. Η ανάπτυξη ενός οργανισμού και η
προοδευτική του γήρανση περιλαμβάνει επιπλέον διάφορες επιβλαβείς
επιδράσεις του ενδογενούς περιβάλλοντος, που συσκοτίζουν της καρκινογόνο
δράση, χωρίς να υπάρχουν άμεσες ενδείξεις βλαβών.
Η οικοτοξικολογική έρευνα ενδιαφέρεται και για προβλήματα
ανάπτυξης φυτών ή ζώων, που αν και δεν συνδέονται άμεσα με βλάβες είναι
μετρίσιμα αποτελέσματα και ανταποκρίνονται σε επίδραση των ρύπων στο
βιολογικό υπόβαθρο του οργανισμού. Ένα παράδειγμα που αναφέρεται
συχνά στη βιβλιογραφία, είναι η ανάπτυξη της ήρας (ζιζάνιο σιτηρών) σε
σχέση με την ρύπανση της ατμόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου (SO2). Η
ανάπτυξη του φυτού περιορίζεται αισθητά με την αύξηση του SO2.23 Τα

-197-

τελευταία χρόνια υπάρχουν μελέτες και για άλλα είδη ατμοσφαιρικών ρύπων
που επιδρούν στην ανάπτυξη των φυτών, έτσι ώστε να αποτελέσουν
ευαίσθητους βιοδείκτες μέτρησης της ρύπανσης. Τα οξείδια αζώτου, το
διοξείδιο του θείου και το όζον που είναι δευτερογενές προϊόν φωτοχημικής
ρύπανσης επιδρούν ανασταλτικά στην ανάπτυξη των φυτών.24 Επίσης, είναι
γνωστό από πολυάριθμες μελέτες ότι τα δάση της Ευρώπης έχουν υποστεί
σοβαρές βλάβες από την ατμοσφαιρική ρύπανση βιομηχανικών περιοχών.25
Οι επιδράσεις αυτές προκαλούν αλλαγές στην ανάπτυξη ορισμένων τμημάτων
του φυτού, στη σύνθεση των αμινοξέων ή στην δραστικότητα ενζύμων. Οι
μετρήσεις τέτοιων επιδράσεων έχουν καθιερωθεί σε οικοτοξικολογικά
πειράματα.26
Σημαντική πρόοδο έχουν σημειώσει οι οικοτοξικολογικές έρευνες και
για τη διερεύνηση της δράσης ορισμένων ρύπων χωρίς εμφανείς βλάβες στη
φυσιολογία του οργανισμού, ιδιαίτερα στην αρχική τους φάση. Ορισμένοι
χημικοί ρύποι επιδρούν σε ορισμένους υποδοχείς (receptors), οι οποίοι είναι
ειδικά κύτταρα ή τμήματα κυττάρων, προκαλώντας την βιοχημική αλλοίωση
που είναι το πρώτο βήμα πριν την εκδήλωση της βλάβης.27 Το παράδειγμα
που

έχει

μελετηθεί

με

την

υπόθεση

αυτή

είναι

η

επίδραση

των

οργανοφωσφορικών εντομοκτόνων στα άγρια ζώα. Τα εντομοκτόνα αυτά,
που είναι τοξικά στα ασπόνδυλα και προκαλούν βλάβες σε ζώα της άγρια
φύσης, αναστέλλουν την δράση μεγάλου φάσματος ενζύμων, ιδιαίτερα της
ακετυλοχολινεστεράσης (AChE), που έχει ως αποτέλεσμα την παραγωγή
συμπτωμάτων δηλητηρίασης. Η ακετυλοχολίνη (Ach), το φυσικό υπόστρωμα
της ακετυλοχολινεστεράσης, είναι γνωστό ως ο κύριος μεταβιβαστής
ερεθισμάτων κατά μήκος των συνάψεων μεταξύ γειτονικών άκρων νεύρων,
και κατά μήκος των νευρομυϊκών συνδέσμων. Τα ερεθίσματα των νεύρων
διεγείρουν την έκκριση της ακετυλοχολίνης, η οποία μεταβιβάζει το ερέθισμα
κατά μήκος του κενού των γειτονικών νεύρων ή μυϊκών κυττάρων. Η ACh
φυσιολογικά διασπάται γρήγορα, με υδρόλυση, καταλυόμενη από το ένζυμο
AChE. Παρεμπόδιση της τελευταίας σημαίνει ότι η ακετυλοχολίνη παραμένει
για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα, δηλαδή συσσωρεύεται στα άκρα των
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νεύρων, οι λειτουργίες των οποίων διαταράσσονται και η βλάβη αυτή μπορεί
να προκαλέσει τον θάνατο. Συνήθως στα ασπόνδυλα η διαταραχή αυτή
προκαλεί παράλυση του αναπνευστικού συστήματος.28
Ορισμένες φορές η επίδραση χημικών ρύπων στους οργανισμούς δεν
είναι σε βιοχημικό μόνο επίπεδο, αλλά έχει να κάνει και με την τοξικότητα
της χημικής ουσίας σε ένα κρίσιμο όργανο (critical organ) του οργανισμού.
Σε πολλά πουλιά και άλλα μικρά ζώα τα οργανοφωσφορικά εντομοκτόνα
προκαλούν και μια δεύτερη βλάβη που δεν σχετίζεται με την παρεμπόδιση
της AChE. Τα συμπτώματα εμφανίζονται μετά από 1-2 εβδομάδες, με
παράλυση των άκρων. Αρχικά η κατάσταση αυτή ονομάσθηκε απομυελίνωση
(demyelination) λόγω της φθοράς της μυελίνης των νεύρων. Τώρα πιστεύεται
ότι η πρωταρχική βλάβη είναι στον νευράξονα (nerve axon) και η κατάσταση
καλείται επιβραδυνόμενη νευροτοξικότητα (delayed neurotoxicity).29
H τοξικολογική δράση των οργανοφωσφορικών εντομοκτόνων έχει
μελετηθεί σε μεγάλη έκταση και για πολλά είδη οργανισμών. Μικρές δόσεις
του εντομοκτόνου

Dicrotophos σε μαυροπούλια ή ψαρόνια (Starlings,

Sturnus vulgaris) παρεμπόδισαν την λειτουργία του 50% της χολινεστεράσης
του εγκεφάλου και προκάλεσαν διαταραχές στη συμπεριφορά των πτηνών
προς τα νεογνά τους.30
Η επίδραση του εντομοκτόνου p,p΄-DDΤ είναι επίσης μία άλλη
τεκμηριωμένη

ερευνητικά

οργανισμούς.

Το

περίπτωση

οργανοχλωριωμένο

δράσης
αυτό

χημικής

ένωσης

σε

εντομοκτόνο,

που

δεν

βιοδιασπάται εύκολα, είναι πολύ αποτελεσματικό στην καταπολέμηση
βλαβερών για τον άνθρωπο εντόμων (ιδιαίτερα κουνούπια) που μάστιζαν
πληθυσμούς αγροτικών περιοχών και άλλα λοιμώδη νοσήματα. Η χρήση του
όμως αποδείχθηκε επιβλαβής για πολλούς πληθυσμούς ευαίσθητων ζωντανών
οργανισμών. Το DDΤ επιδρά στο νευρικό σύστημα και η βιοχημική βλάβη
συμβαίνει στην αξονική μεμβράνη της νευρικής ίνας, και όχι στις συνάψεις.31
Το νευρικό σύστημα εκτός από τις νευρικές διεγέρσεις

προκαλεί και τις

νευροεκκρίσεις, οι οποίες βοηθούν στην προσέγγιση του ορμονικού και
νευρικού συστήματος. Πειράματα δείχνουν ότι το DDΤ και ο μεταβολίτης του
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DDE επιδρά στους θυροειδείς αδένες των πτηνών,32 και στη μείωση του
πάχους του κελύφους των αυγών τους (κυρίως λόγω διαταραχής της
μεταφοράς ασβεστίου).33,34

Φυσικά υπάρχουν και άλλες παρενέργειες στους

ζωντανούς οργανισμούς από την χρήση φυτοφαρμάκων και ιδιαίτερα των
οργανοχλωριωμένων, τα οποία έχουν μικρή βιοδιασπασιμότητα και μπορούν
να συσσωρευθούν στους λιπόφιλους ιστούς των οργανισμών.35
Η οικοτοξικολογική δράση των χημικών ρύπων μπορεί να μεταβληθεί
σημαντικά όταν υπάρχει μίγμα χημικών ουσιών στο περιβάλλον, λογω των
προσθετικών, συνεργικών και ανταγωνιστικών δράσεων. Το όζον (Ο3) και το
SO2 για παράδειγμα, δρουν συνεργικά στα φυτά λόγω της αύξησης των
οξειδωτικών δράσεων.36 Οι γνώσεις για τη δράση μιγμάτων χημικών ρύπων
στους οργανισμούς αλλά και στα οικοσυστήματα είναι περιορισμένες, αλλά
τα τελευταία χρόνια αυξάνουν οι μελέτες που διερευνούν μηχανισμούς για τη
συνεργική δράση διαφόρων τοξικών ρύπων.37
Επίσης, στις οικοτοξικολογικές έρευνες υπάρχουν δυσκολίες στο να
μετρηθούν ποσοτικά οι εκθέσεις των οργανισμών σε χημικούς ρύπους, λόγω
των συνεχών μεταβολών που συμβαίνουν με την πάροδο του χρόνου. Παρά
τα σημαντικά πλεονεκτήματα των οικοτοξικολογικών ερευνών, σε πολλές
περιπτώσεις είναι πιο εύκολο να διεξαχθούν πειράματα σε εργαστηριακό
επίπεδο που προσομοιάζουν στις συνθήκες πεδίου. Οι οικοτοξικολογικές
έρευνες έχουν να αντιμετωπίσουν και άλλα μεθοδολογικά προβλήματα. Για
παράδειγμα,

τον

τρόπο

που

οι

χημικές

ουσίες

μεταβολίζονται, κατανέμονται και απεκκρίνονται

βιοσυσσωρεύονται,

από τους διάφορους

οργανισμούς στο φυσικό περιβάλλον όπου αναπτύσσονται. Είναι γνωστό για
παράδειγμα, ότι τα διάφορα ζώα διαφέρουν στον χρόνο που κατακρατούν
τον μεθυλοϋδράργυρο στο σώμα τους (ημιζωή της ουσίας σε ημέρες): μύες 8
ημέρες, επίμυες 16 , άνθρωπος 70, όρνιθα 25, χέλι 1000, κλπ).38 Εάν ληφθούν
υπόψη

και

οι

μεταβαλλόμενες

συνθήκες

του

οικοσυστήματος,

οι

αλληλεπιδράσεις μεταξύ κοινοτήτων των οργανισμών, η πληθυσμιακή
δυναμική και η γενετική δυναμική των ατόμων των ειδών, τότε κατανοούμε
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την πολυπλοκότητα των οικοτοξικολογικών ερευνών και του μεγάλου
αριθμού παραμέτρων που πρέπει να ληφθούν υπόψη.

6.7. Eκτίμηση για τις Oικολογικές Eπιπτώσεις
Η πρόβλεψη των επιδράσεων και των επιπτώσεων των χημικών ρύπων
στα οικοσυστήματα μέσα από τις οικοτοξικολογικές έρευνες παρουσιάζει
σημαντικές

δυσκολίες

λόγω

των

πολλών

παραμέτρων

και

των

αλληλεπιδράσεων βιοτικών και αβιοτικών παραγόντων.38,39
Τα βασικά ερωτήματα που υπεισέρχονται σε οικοτοξικολογικές έρευνες
για την πρόβλεψη της επίδρασης χημικών ρύπων σε βιολογικούς
οργανισμούς θα μπορούσαν να συνοψισθούν στα παρακάτω:1,2
α. Ποια είναι η σχέση της συγκέντρωσης των ρύπων στο φυσικό
περιβάλλον, της οδού έκθεσης και της συγκέντρωσης στους ιστούς και στα
όργανα των οργανισμών;
Είναι χρήσιμο να γίνεται διάκριση, ιδιαίτερα για τα ζώα, για τον
τρόπο πρόσληψης χημικών ρύπων, τόσο μέσω της τροφής, όσο και απευθείας
από το φυσικό περιβάλλον (αέρας, νερά και έδαφος με την εισπνοή,
δερματική επαφή και κατάποση). Επίσης, πρέπει να ληφθούν υπόψη και οι
διεργασίες

της βιοσυγκέντρωσης, δηλαδή η αύξηση της συγκέντρωσης του

ρύπου από το νερό καθώς διεισδύει στον ζωντανό υδρόβιο οργανισμό, της
βιοσυσσώρευσης, και της βιομεγένθυνσης, που σημαίνει την αύξηση της
συγκέντρωσης των χημικών ρύπων στους βιολογικούς ιστούς των ζώων κατά
την διαδικασία διαδοχής οργανισμών στην τροφική αλυσίδα.
β. Ποιά είναι τα βιολογικά αποτελέσματα συγκεκριμένων συγκεντρώσεων
χημικών ρύπων σε οργανισμούς;
Τα βιολογικά αποτελέσματα των οικοτοξικολογικών ερευνών μπορεί
να είναι άμεσα ή έμμεσα, θανατηφόρα ή μη, παθολογικές καταστάσεις με
εμφανή ή μη εξωτερικά χαρακτηριστικά, αλλά και επιπτώσεις στο
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ανοσοποιητικό, στο αναπαραγωγικό και σε άλλα συστήματα σε μακροχρόνια
βάση. Μπορεί ακόμη να επηρεάσουν τη συμπεριφορά, τις διατροφικές
συνήθειες και την πληθυσμιακή δυναμική. Χαρακτηριστικά που απαιτούν
ενδελεχή έλεγχο για την ποσοτική εκτίμηση.
γ. Ποιές είναι οι επιδράσεις των τοξικών ουσιών στα οικοσυστήματα;
Τα αποτελέσματα των οικοτοξικολογικών ερευνών δεν είναι μόνο οι
άμεσες τοξικές επιδράσεις των ρύπων στους οργανισμούς, αλλά και έμμεσα
μπορεί να προέρχονται από ποιοτικές αλλαγές στο αβιοτικό περιβάλλον, στη
δομή των κοινοτήτων των ειδών, στη βιοποικιλότητα, στη δομή της τροφικής
αλυσίδας, στη ροή της ενέργειας, στις εποχιακές αλλαγές και σε μια σειρά
άλλων φαινομένων που απαιτούν συστηματικό έλεγχο για να γίνουν
ποιοτικές και ποσοτικές εκτιμήσεις.
Οι περισσότερες χημικές ενώσεις, ιδιαίτερα οι οργανικές, είναι
υδρόφοβες και κατά συνέπεια συγκεντρώνονται στους λιπαρούς ιστούς των
οργανισμών. Στην ουσία διαλύονται εκλεκτικά στο λιπαρό τμήμα των ιστών
και λόγω της αργής μεταφοράς τους μέσω των μεμβρανών απαιτούν
μεγαλύτερο χρόνο μεταβολισμού και απέκκρισης από τον οργανισμό.
Σημαντικός αριθμός ερευνών έχει ασχοληθεί με την τοξικότητα και τις υψηλές
συγκεντρώσεις φυτοφαρμάκων στο φυσικό περιβάλλον (ιδιαίτερα στις
δεκαετίες

όπου

γίνονταν

ανεξέλεγκτη

χρήση

τους),

καθώς

και

τη

βιοσυσσώρευση τους σε διάφορα όργανα.
Η προσοχή πολλών οικοτοξικολογικών ερευνών επικεντρώθηκε στα
οργανοχλωριωμένα ζιζανιοκτόνα και τα τοξικά εντομοκτόνα. Τα πρώτα
πειράματα έγιναν με το DDΤ και τους μεταβολίτες του σε υδρόβιους
οργανισμούς. Ιδιαίτερα για τα ασπόνδυλα, βρέθηκε ότι υπήρχε γραμμική
σχέση μεταξύ της συγκέντρωσης στους βιολογικούς ιστούς και της
συγκέντρωσης στο νερό, δηλαδή η βιοσυσσώρευση ήταν αποτέλεσμα των
φυσικοχημικών ιδιοτήτων της ουσίας. Η ισορροπία μεταξύ νερού και λιπαρού
τμήματος του σώματος εξαρτάται από τον οργανισμό. Ο συντελεστής
κατανομής παίζει σημαντικό ρόλο, αλλά ο μεταβολισμός και η μεταφορά
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μέσω των μεμβρανών μπορεί να μεταβάλλει την σχέση αυτή.40 Νεότερες
μελέτες βρήκαν ότι οι λογάριθμοι του συντελεστή κατανομής και της
βιοσυγκέντρωσης (ιδιαίτερα οργανοχλωριωμένων ενώσεων) είχαν γραμμική
σχέση.41

Σχήμα 6.4. Βιοσυσσώρευση του DDT σε διάφορα είδη που βρίσκονται σε διάφορα
επίπεδα της τροφικής αλυσίδας. Αυξημένες τιμές κατά 10-30 φορές παρατηρούνται στα
έμβια όντα στην κορυφή της πυραμίδας.
Ωστόσο, τα αποτελέσματα αυτά είναι μια πρώτη προσέγγιση του
προβλήματος. Οι συντελεστές κατανομής δεν μπορούν να λάβουν υπόψη
διάφορους παράγοντες: α) διαφορές μεταξύ των ειδών ή μεταξύ των
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διαφόρων μερών του σώματος των οργανισμών, β) τις πραγματικές δόσεις της
χημικής ουσίας, και γ) τις επιδράσεις του αβιοτικού περιβάλλοντος στο σώμα
των

οργανισμών.42

Η

βιοσυσσώρευση

όμως

χημικών

ρύπων

στους

οργανισμούς μπορεί να γίνει με υπολογισμούς και μέσω της τροφικής
αλυσίδας. Τις τελευταίες δεκαετίες έγιναν αρκετά πειράματα και μελέτες για
την τεκμηρίωση της σχέσης των δύο αυτών παραγόντων. Η θεωρία των
τροφικών επιπέδων αποδέχεται ότι οι συγκεντρώσεις αυξάνονται σε κάθε
στάδιο της τροφικής αλυσίδας, λόγω της διατήρησης της μάζας του ρύπου σε
κάθε επίπεδο, ιδιαίτερα για ρύπους που έχουν μικρή βιοδιασπασιμότητα. Τα
πειραματικά δεδομένα ήταν δύσκολο να εκτιμηθούν λόγω των διαφορετικών
συγκεντρώσεων (συγκέντρωση ανά μονάδα βάρους λιπαρών τμημάτων,
συγκέντρωση ανά συνολικό βάρος σώματος, κλπ). Επίσης, υπάρχουν
διαφοροποιήσεις σε ότι αφορά τις τροφικές αλυσίδες υδρόβιων και χερσαίων
ζώων. Στα τελευταία, η τροφή είναι η κύρια πηγή χημικών ουσιών που έχουν
μικρό βαθμό βιοδιάσπασης (οργανοχλωριωμένα) σε όλα τα επίπεδα, ενώ
στους υδρόβιους οργανισμούς μπορεί να γίνει επιπλέον πρόσληψη και από
το αβιοτικό περιβάλλον. Στους υδρόβιους οργανισμούς βρέθηκε, από αρκετά
πειράματα, ότι η πρόσληψη χημικών ουσιών από το περιβάλλον ήταν
σημαντικότερη σε σχέση με την διατροφή, ιδιαίτερα για τη βιοσυσσώρευση
του DDΤ σε ψάρια,43 και για τα πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCBs) σε
διάφορους οργανισμούς.44

Για οργανικές ενώσεις και βαρέα μέταλλα, τα

πειραματικά δεδομένα δείχνουν ότι ορισμένες φορές οι συγκεντρώσεις
αυξάνουν στις τροφικές αλυσίδες, αλλά υπάρχουν και περιπτώσεις όπου
μειώνονται λόγω αποβολής και μεταβολισμού.44
Ο όρος λιπαρός ιστός ενός ζωντανού οργανισμού και το είδος των
λιπιδίων που περιέχει είναι επίσης μεγάλης σημασίας για τη βιοσυσσώρευση
τοξικών ρύπων. Τα πειραματικά αυτά αποτελέσματα μπορεί να είναι
διαφορετικά λόγω των υψηλών συγκεντρώσεων που χρησιμοποιούνται στα
εργαστηριακά πειράματα. Επίσης οι οργανισμοί διαφοροποιούνται με τις
οικοθέσεις

(niche)

που

αποκτούν
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στα

οικοσυστήματα

όπου

και

προσαρμόζονται. Η βιομεγένθυνση στους υδρόβιους οργανισμούς είναι
σύνθετη διεργασία με συμμετοχή αβιοτικού περιβάλλοντος και διατροφής.
Στους χερσαίους οργανισμούς η διατροφή παίζει πρωτεύοντα ρόλο
στη βιοσυσσώρευση. Συνήθως οι ρύποι που έχουν μεγάλη διάρκεια ζωής
βιομεγενθύνονται και εμφανίζουν υψηλές συγκεντρώσεις στα ανώτερα
επίπεδα της τροφικής αλυσίδας. Ωστόσο, υπάρχουν διαφορές μεταξύ των
ειδών, οι συγκρίσεις πρέπει να γίνονται για τα ίδια τμήματα λιπαρών ιστών ή
οργάνων

και

οι

αναλύσεις

των

δειγμάτων

αντιπροσωπεύουν το σύνολο ενός πληθυσμού ειδών.45

-205-

είναι

δύσκολο

να
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΒΔΟΜΟ
ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ
7.1.

Οικοτοξικολογικές

Έρευνες,

Χημικοί

Ρύποι

και

Οικοσυστήματα
Η έννοια του οικοσυστήματος εμπεριέχει ορισμένο αριθμό ειδών
πανίδας και χλωρίδας και το αβιοτικό περιβάλλον. Ακόμη και το πιο απλό
οικοσύστημα περιέχει μεγάλο αριθμό ειδών και πολλές αλληλεπιδράσεις που
καθιστούν τις προβλέψεις για επιδράσεις τοξικών ρύπων αρκετά δύσκολες. Οι
απλές τοξικολογικές πληροφορίες δεν είναι ικανές να δώσουν την πλήρη
εικόνα των επιδράσεων σε όλα τα επίπεδα, με τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ
των πληθυσμών, των οργανισμών και του αβιοτικού περιβάλλοντος. Επίσης,
η βιοποικιλότητα προσφέρει αρκετή σταθερότητα στα οικοσυστήματα,
δυναμική εξέλιξης και αντιμετώπισης των διαταραχών (ρύπανση) που τείνουν
να διαταράξουν την ισορροπία του.1
Οι οικοτοξικολογικές όμως έρευνες δεν είναι απλώς δύσκολο να
εκτελεστούν, αλλά κινδυνεύουν να χάσουν την αξιοπιστία τους με
πολύπλοκες αναλύσεις και αμφίβολα αποτελέσματα. Οι επιστημονικές μελέτες
οικοσυστημάτων ήταν φυσικό να εισάγουν κάποιο βαθμό απλοποίησης για
να καταλήξουν σε συμπεράσματα που θα τείνουν να εξηγήσουν τα
πραγματικά προβλήματα ρύπανσης και των επιπτώσεων με μεγάλο ποσοστό
προσέγγισης. Έτσι δημιουργήθηκαν τα πρότυπα (μοντέλα) οικοσυστημάτων
με επιλογή ειδών και συνθηκών, που ονομάσθηκαν μεσόκοσμοι ή
μικρόκοσμοι, ανάλογα με την ποικιλία ειδών που περιέχουν. Ένα από τα
πρώτα πρότυπα αυτού του είδους δημιουργήθηκε για

τη μελέτη

φυτοφαρμάκων σε σύστημα που περιλάμβανε φυτά, ψάρια, φύκια, κάμπιες,
σαλιγκάρια, διάτομα, πλαγκτόν και προνύμφες κουνουπιών. Για την
διευκόλυνση

των

αναλύσεων

χρησιμοποιήθηκαν
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ραδιοεπισημασμένα

φυτοφάρμακα που εκχυλίζονται και οι συγκεντρώσεις τους προσδιορίζονται
με ακρίβεια από χρωματογραφικές τεχνικές. Είναι ένα εφήμερο οικοσύστημα
με ορισμένους περιορισμούς, αλλά έτσι μπορούσαν να εξαχθούν βασικά
συμπεράσματα για την διάχυση των φυτοφαρμάκων μέσα από την τροφική
αλυσίδα, τις οικολογικές μεγεθύνσεις (ecological magnification) και το δείκτη
βιοδιασπασιμότητας των φυτοφαρμάκων (biodegradability index).1
Tα πρότυπα αυτά πειραματικά μεσο- ή μικρο- οικοσυστήματα έχουν
ορισμένα πλεονεκτήματα για τους ερευνητές, αλλά τα αποτελέσματά τους
προσομοιώνουν σε ένα ποσοστό (εξαρτάται από την πολυπλοκότητα) τις
πραγματικές εκτιμήσεις των επιπτώσεων σε πραγματικά οικοσυστήματα
πεδίου. Αργότερα οι ίδιοι ερευνητές δέχθηκαν ότι τα πρότυπα αυτά ήταν
περιορισμένης αξίας.2 Για τον λόγο αυτό δεν υπάρχει κοινή συνισταμένη στις
γνώμες των επιστημόνων για τους μικρόκοσμους,3 αλλά θεωρούνται ότι
αποτελούν ενδιάμεσες πειραματικές διατάξεις για απλά εργαστηριακά
πειράματα με οργανισμούς και έρευνες πεδίου.4
Ένα άλλο πρότυπο οικοτοξικολογικό πείραμα που χρησιμοποιήθηκε
ήταν το CEPEX (Controlled Ecosystem Population Experiment) από
βιολόγους ειδών της θάλασσας. Αποτελούνταν από πλαστικές σακούλες
μεγάλης επιφάνειας που περιείχαν, το μεγαλύτερο, 1700 κυβικά μέτρα,
κρεμασμένα από την επιφάνεια της θάλασσας μέσα στο νερό με κλειστό ή
ανοικτό πυθμένα. Τα συστήματα αυτά είχαν το πλεονέκτημα ότι διάφορα είδη
ζούσαν σε συνθήκες περιβάλλοντος, σε φυσικές διαστάσεις και με
αλληλεπιδράσεις στα διάφορα τροφικά επίπεδα, αν και τα μεγάλα ψάρια
είχαν αποκλειστεί λόγω του περιορισμένου χώρου.5 Αρχικά μελετήθηκε η
επίδραση του τοξικού μετάλλου Υδραργύρου (Hg). Τα αποτελέσματα είχαν
αρκετά

ενδιαφέρουσες

πλευρές,

αλλά

παρουσιάσθηκαν

και

τεχνικές

δυσκολίες, όπως η καταβύθιση οργανισμών, η προσκόλληση οργανισμών στα
πλαστικά τοιχώματα και η στέρηση φωτός για το φυτοπλαγκτόν.5
Οι κανονιστικές/νομοθετικές ρυθμίσεις στις ΗΠΑ στα τέλη της
δεκαετίας του 1960 (National Environmental Policy Act, 1969) και οι ανάγκες
για την εκτίμηση των επιπτώσεων από χημικές ουσίες στο περιβάλλον
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(environmental impact assessment), προέτρεψαν τους επιστήμονες στην
κατασκευή προτύπων οικοτοξικολογικών συστημάτων που θα μελετούσαν την
κατανομή των ρύπων, τις μεταβολές τους με το χρόνο και τις βιολογικές τους
συνέπειες. Ένα από τα αρχικά πρότυπα χρησιμοποιήθηκε για τη μελέτη του
DDΤ και των μεταβολιτών του στα νερά της λίμνης Clear Lake, στην
Καλιφόρνια. Το πρότυπο αυτό πείραμα διαχώρισε το οικοσύστημα σε
διάφορα συστατικά μέρη, σε ότι αφορά τα είδη των οργανισμών με παρόμοιες
οικολογικές

λειτουργίες.

Κάθε

τμήμα

υποτίθεται

ότι

μεταφέρει

τα

υπολείμματα σε άλλο τμήμα με έναν ορισμένο ρυθμό. Τα πρότυπα αυτά
οικοτοξικολογικά πειράματα, κυρίως πρότυπα τροφικού πλέγματος, έδωσαν
σύνθετα και χρήσιμα συμπεράσματα, χρησιμοποιώντας στοιχεία από
συντελεστές κατανομής, ρυθμούς διατροφής, φυσιολογίας οργανισμών και
τοξικολογικές επιπτώσεις. Τα πειράματα αυτά μπορούν να αποβούν χρήσιμα
ακόμη και με λιγότερα τμήματα, αλλά που θα διατηρούν τις πιο σημαντικές
διεργασίες των οργανισμών σε σχέση με το περιβάλλον τους.6

X1
Νερά

X5
Μικρά πελαγικά
ψάρια
X7
Μεγάλα πελαγικά
ψάρια

X3
Πλαγκτόν

X2
Ιλύς

X6
Μικρά βενθικά
ψάρια
X4
Βένθος

X10
Πτηνά
(βουτηχτάρα)
X12
Άνθρωπος
X9
Ιχθυοφάγα
πτηνά

X6
Μεγάλα βενθικά
ψάρια

X11
Νήσσες

Σχήμα 7.1. Πρότυπο για το οικοσύστημα της λίμνης Clear, στην Καλιφόρνια (μελέτη
της μεταφοράς των υπολειμμάτων DDΤ-Residues (DDT, DDE, DDD) στα διάφορα
τμήματα με διάφορους συντελεστές μεταφοράς.52
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Τα

πρότυπα

οικοτοξικολογικά

πειράματα,

που

στην

ουσία

χρησιμοποιούσαν την προσομοίωση πραγματικών οικοσυστημάτων για την
μελέτη

των

χημικών

ρύπων,

αποδείχθηκε

μετά

από

δεκαετίες

ότι

παρουσιάζουν αρκετά πλεονεκτήματα για τον μελετητή (μεθοδολογικά και
πρακτικά) και μπορούν να δώσουν χρήσιμες πληροφορίες για τις έρευνες
πεδίου, οι οποίες λαμβάνουν χώρα στο πραγματικό φυσικό τους κόσμο.
Επίσης, τα μοντέλα μπορούν να μελετήσουν υποθέσεις σε σύντομο χρονικό
διάστημα με ποσοτικά δεδομένα, αλλά με κανένα τρόπο δεν μπορούν να
υποκαταστήσουν την αξία των ερευνών πεδίου με πλήρη οικοσυστήματα.

7.2. Παρακολούθηση της Διασποράς Ρύπων στο Περιβάλλον και
τα Οικοσυστήματα
Η παρακολούθηση της πορείας των χημικών ρύπων στο περιβάλλον
(monitoring) και οι επιδράσεις στους οργανισμούς απαιτούν συστηματική
δειγματοληψία, στρατηγική δειγματοληψιών για την όσο το δυνατόν
παραλαβή αντιπροσωπευτικών δειγμάτων, αναλύσεις και μεθοδολογία
αναλύσεων για την καλύτερη πιστοποίηση των συγκεντρώσεων των ουσιών
στα δείγματα. Οι αντικειμενικοί σκοποί ενός προγράμματος παρακολούθησης
χημικών ρύπων σε οικοσυστήματα πρέπει να περιλαμβάνει: (α) τους ρυθμούς
απελευθέρωσης χημικών ρύπων στο περιβάλλον, (β) Την ποσοτική εκτίμηση
και τις αλλαγές των ρύπων στο περιβάλλον, (γ) τις συγκεντρώσεις των ρύπων
ή μεταβολιτών τους στους βιολογικούς ιστούς των οργανισμών και, (δ) τις
τοξικολογικές επιδράσεις.7,8 Οι αλλαγές που επέρχονται στην πορεία των
ρύπων πρέπει να συγκρίνονται με παρόμοια οικοσυστήματα στα οποία δεν
υπάρχει ρύπανση.9
Μετά από τη συγκέντρωση αποτελεσμάτων από οικοτοξικολογικά
πειράματα, έχει αναγνωρισθεί ότι υπάρχουν σημαντικές δυσκολίες να
προσδιορισθούν οι βιολογικές επιδράσεις σε έρευνες πεδίου, για τον λόγο
αυτό ορισμένοι επιστήμονες θεωρούν ότι είναι ευκολότερο να μετρηθούν οι
συγκεντρώσεις μεταβολιτών στους οργανισμούς και να συγκριθούν με
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πρότυπα.

Η

ιδανική

παρακολούθηση

(monitoring)

απαιτεί

να

προσδιορισθούν οι βασικές πορείες των χημικών ρύπων, που είναι κρίσιμες
για τη δράση τους και ο στόχος ή στόχοι προσβολής στους οργανισμούς.
Ακολουθεί ο προσδιορισμός του κρίσιμου επιπέδου δόσης-αποτελέσματος,
κάτω από το οποίο δεν υπάρχει βλάβη ή κάποιος βαθμός ανεκτής παροδικής
βλάβης. Όταν πραγματοποιηθούν οι προσδιορισμοί αυτοί, τότε είναι δυνατό
να καθιερωθούν τα κριτήρια για την ποσοτική σχέση μεταξύ έκθεσης και
αποτελέσματος.10
Τα αποτελέσματα αυτά βοηθούν άμεσα στην εφαρμογή: (α) βασικών
προτύπων

(standards)

για

προστασία

του

περιβάλλοντος,

(β)

περιβαλλοντικών προτύπων ποιότητας (environmental quality standards), και
(γ) αντίστοιχα όρια εκπομπών από πηγές ρύπανσης που δεν θα προκαλέσουν
βλαβερές

επιδράσεις

στα έμβια όντα. Τα πρότυπα

αυτά για την

περιβαλλοντική προστασία έχουν εφαρμοσθεί σε πολλές χώρες και η
παρακολούθηση των συγκεντρώσεων επί συνεχούς βάσης είναι απαραίτητη με
τις

υπάρχουσες

κανονιστικές/νομοθετικές

ρυθμίσεις

των

τελευταίων

δεκαετιών. Ωστόσο υπάρχουν αρκετά προβλήματα και κενά στις γνώσεις των
επιστημόνων για την επίδραση πολλών χημικών ρύπων στο περιβάλλον.11
Επίσης, η συνεχής παρακολούθηση τοξικών ρύπων με τις μεθόδους που
υπάρχουν μέχρι σήμερα παρουσιάζει ορισμένα προβλήματα: δεν είναι
δυνατό να μετρηθούν όλοι οι ρύποι σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις, οι
αναλύσεις ρουτίνας δεν έχουν μεγάλη ευαισθησία, οι ρύποι μπορεί να δρουν
συνεργικά και ορισμένες φορές στις αναλύσεις μπορεί να διαφύγουν υψηλές,
παροδικές εκπομπές. Ειδικά για τα τοξικά απόβλητα (υγρά και στερεά που
εκπέμπονται

σε

υδάτινα

συστήματα)

οι

οικοτοξικολογικές

έρευνες

χρησιμοποιούν πρότυπα είδη ψαριών που είναι ευαίσθητα, και των οποίων η
συμπεριφορά παρακολουθείται επί συνεχούς βάσης.12
Για τις χημικές ουσίες-ρύπους που διατηρούνται για μακρύ χρονικό
διάστημα

στο

περιβάλλον

(μικρής

βιοδιασπασιμότητας)

υπάρχουν

διαφορετικά κριτήρια, λόγω των βιομεγεθύνσεων που μπορούν να συμβούν
μέσω των τροφικών αλυσίδων. Στην Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) για παράδειγμα,
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δημιουργήθηκαν δύο απόψεις για τον έλεγχο των υπαρχουσών χημικών
ουσιών που είναι συγχρόνως τοξικές, μη βιοαποικοδομήσιμες και τείνουν να
συσσωρευθούν στους βιολογικούς οργανισμούς. Η Μ. Βρετανία αποδέχεται
τους αντικειμενικούς σκοπούς περιβαλλοντικής ποιότητας (environmental
quality objectives, ΕQOs), δηλαδή ανεκτές ποσότητες ρύπων στο περιβάλλον,
ενώ οι άλλες χώρες της ΕΕ προτείνουν πρότυπα εκπομπών, δηλαδή ανεκτές
ποσότητες εκπομπών.13 Έτσι, για παράδειγμα το κάδμιο στα νερά, με το
πρώτο πρότυπο η ολική ποσότητα καδμίου δεν πρέπει να ξεπερνά τα 5 μg/l,
ενώ το πρότυπο εκπομπής για το κάδμιο στις χρωστικές ουσίες σημαίνει ότι
λιγότερο από 0,03 % του καδμίου που χρησιμοποιήθηκε μπορεί να
απελευθερωθεί στο περιβάλλον, και επιπλέον δεν πρέπει να υπάρχουν
συγκεντρώσεις μεγαλύτερες των 0,2 mg καδμίου ανά λίτρο υγρών
αποβλήτων.14 Τα πρότυπα εκπομπών θεωρούνται ότι καθορίζουν ίσους όρους
συναγωνισμού στις χώρες-μέλη της ΕΕ. Η μεγάλη διαφορά μεταξύ των δύο
απόψεων

για

πρότυπα

τοξικών

ουσιών

φαίνεται

ιδιαίτερα

σε

μη

αποικοδομήσιμες ουσίες. Το κάδμιο δεν διασπάται, άρα η συνολική ποσότητα
παίζει σημαντικότερο ρόλο για τις επιδράσεις στους οργανισμούς, σε σχέση με
τις ποσότητες που εκλύονται στο περιβάλλον κοντά στο σημείο εκπομπών.
Πολλοί επιστήμονες έχουν επιχειρηματολογήσει για τη μελέτη των
επιδράσεων στους οργανισμούς σε αντίθεση με τα επιτρεπόμενα όρια των
εκπομπών.15

Ιδιαίτερη έμφαση έχει δοθεί, όταν τα όρια αυτά έχουν

προσδιορισθεί με τα "καλύτερα τεχνικά διαθέσιμα μέσα" (best practical
means) ή με την τελευταία εξέλιξη της "καλύτερης πρακτικά περιβαλλοντικής
εκλογής" (best practicable environmental option), η οποία είναι συνδυασμός
μεθόδων ελέγχου και απόρριψης αποβλήτων σε μορφές που δεν προκαλούν
περιβαλλοντική βλάβη μέσα στα όρια του τεχνικά εφικτού και οικονομικά
αποδεκτού.16

-216-

7.3. Αναλύσεις για Χημικές ουσίες-ρύπους στους Ιστούς των
Ζωντανών Οργανισμών
Υπάρχουν διάφορα πρότυπα διεθνών και εθνικών οργανισμών για την
ανάλυση χημικών ρύπων μέσα σε ζωντανούς οργανισμούς. Οι υδρόβιοι
οργανισμοί αποτελούν ιδανική περίπτωση για τη μελέτη της συσσώρευσης
χημικών ουσιών σε οργανισμούς, σε αντίθεση με τις αναλύσεις σε αβιοτικά
δείγματα (δηλαδή νερού από διάφορα υδάτινα συστήματα όπου ζουν οι
υδρόβιοι οργανισμοί).17 Τα πλεονεκτήματα είναι:
(α)

Αρκετοί

χημικοί

ρύποι,

όπως

τα

βαρέα

μέταλλα

και

οι

οργανοχλωριωμένες ενώσεις, βρίσκονται σε υψηλότερες συγκεντρώσεις στους
οργανισμούς σε σχέση με το υδάτινο περιβάλλον, σε υψηλότερα επίπεδα που
κυμαίνονται από 103-106, καθιστώντας την ποσοτική ανάλυση πιο εύκολη.
(β) Οι αναλύσεις των ιστών των οργανισμών μετρούν τη διαθεσιμότητα του
ρύπου μέσα στον οργανισμό, πράγμα που είναι πιο σημαντικό για την
εκτίμηση των τοξικών επιδράσεων.
(γ) Οι οργανισμοί αφομοιώνουν ή μεταβολίζουν μεγάλο ποσοστό των ρύπων
σε ορισμένο χρονικό διάστημα, που είναι διαφορετικό για κάθε είδος και
ανάλογα με το συνδυασμό (συνεργική ή μη) των άλλων ουσιών του μίγματος.
Παρόμοια επιχειρήματα μπορούν να χρησιμοποιηθούν και για τις
αναλύσεις των χημικών ρύπων μέσα στο σώμα των χερσαίων οργανισμών. Ο
βιολογικός έλεγχος είναι πάντοτε πιο χρήσιμος, λόγω της ποικιλίας των ειδών
και των διαφορετικών χρόνων αφομοίωσης των χημικών ουσιών, που
καθορίζουν τη βιομεγέθυνση στα διάφορα όργανα και τις τοξικές βλάβες.18
Ωστόσο, πρέπει να προσεχθούν δύο βασικές προϋποθέσεις. Πρώτη, ότι οι
αναλύσεις των βιολογικών ιστών για χημικές ουσίες-ρύπους πρέπει να είναι
αποτέλεσμα της περιβαλλοντικής ρύπανσης (και όχι της διατροφής). Οι
αναλύσεις αυτές ορισμένες φορές δεν δίνουν ξεκάθαρη εικόνα των
συγκεντρώσεων

στο

περιβάλλον,

εκτός

και

αν

γνωρίζουμε

τους

συγκεκριμένους ρύπους, τα είδη των οργανισμών και τον οικότοπο. Οι
αναλύσεις όμως σε ένα είδος οργανισμού δεν δίνουν αυτόματα ενδείξεις για
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συγκεντρώσεις σε άλλα είδη του αυτού οικότοπου. Η δεύτερη προϋπόθεση
είναι ότι οι αναλύσεις οργανισμών (φυτά ή ζώα) είναι αντιπροσωπευτικοί των
πληθυσμών στην περιοχή όπου πραγματοποιούνται οι μετρήσεις.19
Τα βασικότερα προβλήματα στις μετρήσεις ρύπων σε βιολογικούς
οργανισμούς είναι :
(α) Οι συγκεντρώσεις σε ορισμένα δείγματα να ξεπερνούν κατά πολύ το μέσο
όρο των άλλων δειγμάτων. Σε ένα διεθνές πρόγραμμα αναλύσεων χημικών
ουσιών σε οργανισμούς του ΟΟΣΑ,
παρουσίαζαν

οι περιπτώσεις των δειγμάτων που

εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις

απορρίπτονταν. Στις

περιπτώσεις όπου η διαφορά μεταξύ των υψηλών τιμών και του μέσου όρου
ήταν τριπλάσια της τυπικής απόκλισης (standard deviation) όλων των τιμών
των δειγμάτων.20
(β) Οι συγκεντρώσεις των χημικών ρύπων στο σώμα των οργανισμών
εξαρτάται από το βάρος και την ηλικία τους. Οι σχέσεις αυτές μπορεί να είναι
πολύπλοκες ανάλογα με το είδος και την χημική ουσία. Η συγκέντρωση
υδραργύρου, για παράδειγμα, στις ρέγκες (Clupea harengus), αυξάνεται με
την ηλικία, αλλά για τα δύο πρώτα χρόνια ζωής, τα άτομα που είναι
βαρύτερα (παρόμοιας ηλικίας) έχουν μικρότερες συγκεντρώσεις. Για τον λόγο
αυτό πρέπει στις αναλύσεις να προσδιορίζονται η ηλικία και το βάρος του
σώματος των οργανισμών.21

7.4. Επιβλαβείς Δράσεις των Ρύπων στους Οργανισμούς
Οι βασικές προϋποθέσεις για να μετρηθούν οι επιβλαβείς επιπτώσεις
της έκθεσης των οργανισμών σε ρύπους, είναι να υπάρξει η κατάλληλη
μέθοδος προσδιορισμού των μεταβολών από το φυσιολογικό επίπεδο, και να
γίνουν οι σωστές εκτιμήσεις των αιτίων που προκάλεσαν τις αλλαγές αυτές
στον

οργανισμό.

Ιδιαίτερα

για

τα

άγρια

ζώα,

που

παρουσιάζουν

διαφορετικού βαθμού έκθεσης σε ορισμένο χρονικό διάστημα, οι ποσότητες
των χημικών ρύπων σε έναν ιστό πιθανόν να διαφέρουν από τους άλλους
ιστούς και όργανα. Για τον λόγο αυτό πρέπει να ληφθεί υπόψη η συνολική
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επιβάρυνση του σώματος σε χημικούς ρύπους, εάν όμως γίνει ανάλυση σε
κάποιον κρίσιμο βιολογικό ιστό πρέπει να διευκρινισθούν οι λόγοι για την
εκλογή του ιστού και η αξία του στη φυσιολογική λειτουργία του έμβιου
όντος.
Η γνώση των συγκεντρώσεων χημικών ρύπων σε οργανισμούς (ιστούς
και όργανα) μπορεί να συσχετισθεί άμεσα με τη σχέση δόσης-αποτελέσματος,
και κατά συνέπεια με επιδράσεις που μπορεί να είναι βλαβερές στον
πληθυσμό ενός είδους. Ωστόσο υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που πρέπει
να ληφθούν υπόψη για να εξαχθούν χρήσιμα συμπεράσματα. Οι επιστήμονες
ενδιαφέρονται βασικά για το μέγεθος, τη δομή και την κατανομή πληθυσμών
συγκεκριμένων ειδών και σε ιδανικές μελέτες θα εξετασθούν όλα τα είδη μιας
κοινότητας. Η παρουσίαση των αποτελεσμάτων, ποιοτικών και ποσοτικών
είναι αρκετά δύσκολη εργασία και σε αρκετές περιπτώσεις προκύπτουν
παρανοήσεις για το τελικό συμπέρασμα.22
Για

τα

οικοτοξικολογικά

πειράματα

έχουν

γίνει

προσπάθειες

σχεδιασμού βιοτικών δεικτών (biotic indices) που να αφορούν την εκτίμηση
της ρύπανσης του περιβάλλοντος. Οι δείκτες αυτοί

βασίσθηκαν στην

αφθονία, παρουσία ή απουσία διαφόρων ειδών, δηλαδή στη συχνότητα
κατανομής ειδών σε μια κοινότητα. Οι προσπάθειες αυτές περιέχουν πολλές
παραμέτρους, αλλά και για λόγους συντομίας του χρόνου πειραματισμού
έχουν πολλά κενά. Υπάρχουν πολλά παραδείγματα τέτοιων μοντέλων που
εφαρμόσθηκαν σε συγκεκριμένες κοινότητες. Οι Gray και Mirza ανάπτυξαν
ένα μοντέλο βιοτικών δεικτών για

τις μεταβολές στη δομή παράκτιων

βενθικών κοινοτήτων (φυτά και ζώα που ζουν στον πυθμένα της θάλασσας ή
λίμνης) σε σχέση με τη ρύπανση από τοξικές οργανικές ουσίες.23 Ωστόσο,
πρέπει να ληφθούν υπόψη και άλλοι φυσικοί παράγοντες που επηρεάζουν
τους πληθυσμούς ειδών, όπως καταιγίδες και χαμηλές συγκεντρώσεις
οξυγόνου σε χαμηλά βάθη. Παρόμοιες μελέτες στη Νορβηγία δεν έδειξαν τα
ίδια

αποτελέσματα

(συχνότητα

κατανομής

κοινότητας) για ρύπανση από βαρέα μέταλλα).24
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των

ειδών

της

βενθικής

Σχήμα 7.2. Η ποσοτική ανάλυση ρύπων σε ιστούς υδρόβιων οργανισμών
χρησιμοποιείται για την παρακολούθηση της ρύπανσης σε υδάτινα συστήματα για
μεγάλα χρονικά διαστήματα.
Άλλοι επιστήμονες χρησιμοποιούν για οικοτοξικολογικά πειράματα
τους δείκτες ετερογένειας ή ποικιλίας (diversity indices) των ειδών. Το
μέγιστο της ποικιλίας επιτυγχάνεται όταν όλα τα είδη έχουν παρόμοιο αριθμό
μελών. Επίσης έχουν δημιουργηθεί και μη παραμετρικοί δείκτες οι οποίοι
συνδυάζουν τους παραπάνω δείκτες για να εξαχθούν συμπεράσματα.
Υπάρχουν αρκετές κριτικές για τους δείκτες αυτούς, και όπως είναι φυσικό με
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τόσο σύνθετες έρευνες και φυσικές παραμέτρους υπάρχουν πλεονεκτήματα
και μειονεκτήματα, ανάλογα με την πολυπλοκότητα των οικοσυστημάτων
που μελετούνται.25 Για την χρησιμοποίηση των δεικτών αυτών απαιτούνται
εκτενείς πληροφορίες για το οικοσύστημα και το είδος των ρύπων, ιδιαίτερα
ακριβή προσδιορισμό των ειδών των οργανισμών που μελετούνται.26,27
Ορισμένα είδη οργανισμών σε ένα οικοσύστημα διατηρούν κεντρικό
ρόλο για την κατάσταση που επικρατεί και τις ισορροπίες με το αβιογενές
περιβάλλον. Η παρακολούθηση των ειδών αυτών μπορεί να ληφθεί ως
αντιπροσωπευτική και για το σύνολο των ειδών, και με βάση τα είδη αυτά
μπορεί να προσδιορισθεί ο βαθμός ρύπανσης του φυσικού περιβάλλοντος.
Υπάρχουν

πολλά

κριτήρια

για

τα

είδη

που

μπορούν

να

χρησιμοποιηθούν ως αντιπροσωπευτικά οικοσυστημάτων, αλλά και πολλές
κριτικές για την επιλογή τους. Το είδος των οργανισμών που θα
χρησιμοποιηθούν ως αντιπροσωπευτικά πρέπει να πληρούν τα παρακάτω
βασικά κριτήρια:28
¾ να είναι ευρύτατα διαδεδομένοι και σε αφθονία
¾ εύκολο να βρεθούν στο συγκεκριμένο οικοσύστημα και να συλλεγούν
¾ να υπάρχουν σε αρκετές ποσότητες ώστε να διευκολύνουν τις αναλύσεις
και τις τοξικολογικές παρατηρήσεις
¾ Να είναι επιδημητικά είδη (δηλαδή να παραμένουν στην ίδια περιοχή ή
χώρα σε αντίθεση με τα αποδημητικά πτηνά) στα περισσότερα στάδια του
κύκλου της ζωής τους
¾ να γηράσκουν εύκολα ώστε να γίνονται παρατηρήσεις και σε σχέση με την
ηλικία τους μέσα στα πλαίσια των οικοτοξικολογικών ερευνών
¾ να περιέχουν τέτοιες συγκεντρώσεις του χημικού ρύπου ή ρύπων ώστε να
διευκολύνεται η ανάλυση, αλλά και σε ποσότητες που να μην προκαλούν
διαταραχές ή να σκοτώνουν τα άτομα του πληθυσμού
¾ να είναι κατάλληλα για εργαστηριακές μελέτες
¾ να είναι είδη που να χρειάζεται να προστατεύσουμε από την ρύπανση και
για τα οποία να υπάρχουν αρκετές μελέτες και πληροφορίες
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¾ να είναι είδη που να βρίσκονται στην πρώτη φάση επίδρασης της
ρύπανσης, εκτός και αν απαιτούνται πειράματα σε ζώα που βρίσκονται στα
ανώτερα επίπεδα της τροφικής αλυσίδας
Ένα από τα πιο απλά παραδείγματα χρησιμοποίησης του πληθυσμού
ενός είδους για την πιστοποίηση της ρύπανσης είναι η περίπτωση των
λειχήνων για τη ρύπανση από διοξείδιο του θείου. Η ιστορία της μελέτης των
λειχήνων στη Μ. Βρετανία είναι άνω των 200 ετών και είναι γνωστό ποια είδη
υπήρχαν ή έχουν περιορισθεί ή εξαφανισθεί στην περίοδο αυτή. Έχει
προταθεί μία κλίμακα με 11 ζώνες όπου η παρουσία ή απουσία ορισμένων
ειδών λειχήνων στους κορμούς των δένδρων μπορεί να συσχετισθεί με την
συγκέντρωση διοξειδίου του θείου στην ατμόσφαιρα (μέσες τιμές κατά τους
χειμερινούς μήνες) μετά από μελέτες και παρατηρήσεις αρκετών χρόνων.
Επειδή το είδος των λειχήνων στους κορμούς επηρεάζεται και από άλλους
παράγοντες, πρέπει να επιλεγούν με προσοχή.29

7.5. Πρόσφατες Εξελίξεις των Ερευνών της Οικοτοξικολογίας
Από

τις

δεκαετίες

του

1960

και

1970

που

ξεκίνησαν

οι

οικοτοξικολογικές έρευνες επιτεύχθηκαν σημαντικά βήματα ως προς το
γνωστικό περιεχόμενο, την τυποποίηση των δοκιμασιών σε μικρόκοσμους και
μεσόκοσμους και τη μεθοδολογία για τις εκτιμήσεις του οικολογικού
κινδύνου. Τις τελευταίες δεκαετίες οι οικοτοξικολογικές έρευνες και οι
πρότυπες δοκιμασίες τοξικότητας σε οργανισμούς και οικοσυστήματα έχουν
διευρυνθεί σε μεγάλο βαθμό. Συγχρόνως έχουν διαφανεί

οι κυριότερες

δυσκολίες της εκτίμησης των αποτελεσμάτων στα πολύπλοκα οικοσυστήματα.
Στο τμήμα αυτό γίνεται προσπάθεια να καταγραφούν σύντομα οι κυριότερες
εξελίξεις

και

τα

προβλήματα

της

οικοτοξικολογίας

από

πρόσφατες

πρώτων

δεκαετιών

ανασκοπήσεις και εκδόσεις οικοτοξικολογίας.30-33
Οι

απλές

επικεντρώθηκαν

οικοτοξικολογικές
κυρίως

στους

μελέτες

κυριότερους

των

τοξικούς

ρύπους

των

οικοσυστημάτων, όπως τα βαρέα μέταλλα, τα φυτοφάρμακα και τις τοξικές
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και καρκινογόνες οργανικές ουσίες. Οι οικοτοξικολογικές έρευνες έχουν
επεκταθεί

σε

πιο

σύνθετα

μίγματα

χημικών

ουσιών,

για

σύνθετα

οικοσυστήματα με πολλαπλές αλληλεπιδράσεις βιογενών και αβιογενών
παραγόντων και με αναλυτικές

τεχνικές

που μετρούν χαμηλότερες

συγκεντρώσεις. Οι έρευνες προσδιορίζουν όχι μόνο θανατηφόρες δόσεις, αλλά
και άλλες επιδράσεις που αφορούν ευαίσθητες λειτουργίες των βιολογικών
οργανισμών,

όπως

η

ικανότητα

αναπαραγωγής,

η

ανάπτυξη

των

οργανισμών, το ανοσοποιητικό σύστημα, το κεντρικό νευρικό σύστημα, η
βιοποικιλότητα σε οικοσυστήματα, οι γενετικές τροποποιήσεις κλπ.
Οι οικοτοξικολογικές έρευνες με τις νέες τεχνολογικές εφαρμογές και
προόδους των τελευταίων ετών

έχουν επιτύχει να διαφοροποιήσουν τις

τοξικές επιπτώσεις, ιδιαίτερα για τη ρύπανση χαμηλών συγκεντρώσεων πάνω
από το κανονικό επίπεδο (μιάσματα, contaminations, η οποία δεν αφορά
μολύνσεις

με

μικροοργανισμούς

αλλά

χαμηλά

επίπεδα

ρύπων-

απορριμμάτων) σε σχέση με τη ρύπανση (pollution) υψηλών συγκεντρώσεων,
που έχει ως αποτέλεσμα επιβλαβείς επιδράσεις ή/και κίνδυνο για την υγεία
οικοσυστημάτων και κατ’ επέκταση του ανθρώπου.34
Οι δοκιμασίες τοξικότητας στις οικοτοξικολογικές έρευνες που
χρησιμοποιούνται σήμερα έχουν πλεονεκτήματα αλλά και μειονεκτήματα.
Μεταξύ των πλεονεκτημάτων είναι η προτυποποίηση των

πρωτοκόλλων

δοκιμασιών τοξικότητας, ώστε να μπορούν να εφαρμοσθούν σε διάφορα
εργαστήρια είτε ανήκουν σε εθνικούς ερευνητικούς οργανισμούς είτε σε
ιδιωτικά

εργαστήρια

που

έχουν

πιστοποιηθεί

για

οικοτοξικολογικές

αναλύσεις. Οι τοξικολογικοί μέθοδοι πρέπει να παρέχουν αποτελέσματα που
να

μπορούν

να

αναπαραχθούν

μέσα

από

πρακτικές

της

καλής

εργαστηριακής τεχνικής (good laboratory practice) και ελέγχου ποιότητας των
αποτελεσμάτων (quality assurance ή quality control). Οι νέες δοκιμασίες
περιλαμβάνουν αρκετή ποικιλία ειδών και απαιτούμενων αποτελεσμάτων,
είναι χαμηλού κόστους και αυξημένης παραγωγικότητας. Στα μειονεκτήματα
μπορούν να περιληφθούν η τάση χρησιμοποίησης οργανισμών

που

αναπτύσσονται εύκολα και ο χειρισμός τους είναι απλός στο εργαστήριο, τα
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αποτέλεσμα περιορίζονται σε στοχευμένες δοκιμασίες με μικρή διάρκεια ώστε
να αφορούν μέρος του κύκλου ζωής αντί για ολόκληρο κύκλο ζωής.35
Ως παραδείγματα τέτοιων οικοτοξικολογικών πειραμάτων μπορούν να
αναφερθούν αρκετοί ευαίσθητοι οργανισμοί. Στη δεκαετία του ’70 άρχισε η
χρησιμοποίηση της Daphnia pulex σε σχέση με τις άλλες δαφνίδες λόγω της
μεγαλύτερης ευαισθησίας της σε δοκιμασίες αναπαραγωγικότητας. Αργότερα
όμως χρησιμοποιήθηκαν οι Daphnia magna και

Ceriodaphnia dubia, οι

οποίες αν και παρουσιάζουν μικρότερη ευαισθησία από την Dapnhia pulex,
μπορούν να αναπτυχθούν εργαστηριακά με ευκολότερο τρόπο και τα
αποτελέσματά

τους

είναι

εξίσου

ικανοποιητικά.36

Επίσης,

άλλες

οικοτοξικολογικές δοκιμασίες που διαρκούσαν παλαιότερα αρκετούς μήνες
έχουν αντικατασταθεί με δοκιμασίες που διαρκούν μερικές ημέρες, αλλά δεν
έχουν παρόμοια ευαισθησία. Όπως συμβαίνει με τα ψάρια rainbow trout
(Oncorhynchus mykiss) και flagfish (Jordanella floridiae) για δοκιμασίες 4492

ημερών,

ενώ

το

ψάρι

fathead

minnow

(Pimephales

promelas)

χρησιμοποιείται πρόσφατα για δοκιμασίες 7 ημερών.37
Τα τελευταία χρόνια χρησιμοποιούνται για την θαλάσσια τοξικολογία
(ιδιαίτερα για χημικά παρασκευάσματα που έρχονται σε επαφή με το
θαλάσσιο νερό, π.χ. διασκορπιστές πετρελαιοειδών) το ζωοπλαγκτόν Artemia
salina (nauplii, προνύμφες καρκινοειδών), που είναι εξαιρετικά ευαίσθητο, για
δοκιμασίες 48 ωρών. Το πείραμα είναι εύκολο στην εκτέλεση και έχει
καθιερωθεί

με

νομοθετική

ρύθμιση

(Προεδρικό

διάταγμα)

για

την

τοξικολογική εκτίμηση τοξικών ουσιών σε θαλάσσιο περιβάλλον.38
Οι δοκιμασίες τοξικότητας με τυποποιημένες μεθοδολογίες και
σύντομη διάρκεια είναι πρακτικές και παράγουν γρήγορα τοξικολογικά
δεδομένα. Ωστόσο, οι επιστήμονες απαιτούν να προωθούνται και έρευνες με
οικοτοξικολογικά κριτήρια, τόσο με μακροχρόνιες δοκιμασίες, όσο και με
είδη που είναι ευαίσθητα και μεγαλύτερης οικολογικής σημασίας, παρά τις
δυσκολίες που παρουσιάζουν στο πειραματικό μέρος.39
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Channel catfish (Ictalarus punctatus)
[http://wooden-fish.co/images/bkchannelcat.jpg]

Sheephead minnow (Cyprionodon variegates)

Rainbow trout (Salmon gairden)
[http://fishbase.org/images/species]

Σχήμα 7.3. Διάφορα είδη ψαριών χρησιμοποιούνται σε οικοτοξικολογικά πειράματα.
Ορισμένα είδη αποτελούν ευαίσθητους βιοδείκτες για βιοχημικές μεταβολές από την
επίδραση ξενοβιοτικών ρύπων.
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Παρά την πρόοδο που έχει επιτευχθεί, υπάρχει ακόμη περιορισμένος
αριθμός οικοτοξικολογικών δοκιμασιών που οδηγούν σε επιπτώσεις που
προκαθορίζονται και καλούνται τελικά-σημεία (end-points) στα πειραματικά
αποτελέσματα, τόσο για διάφορους βιοτόπους, όσο και για επιβλαβείς
επιδράσεις σε κοινότητες οργανισμών. Τα τελευταία χρόνια αναπτύσσονται
νέα είδη τοξικολογικών δοκιμασιών που βελτιώνονται και προσαρμόζονται
ολοένα από διάφορα εργαστήρια για εξειδικευμένα οικοσυστήματα και
μίγματα τοξικών χημικών ουσιών.40-42 Από τα πειράματα και τις πολλές
δοκιμασίες

οικοτοξικότητας

με

διάφορους

οργανισμούς

που

χρησιμοποιούνται στο εργαστήριο δημιουργούνται χρήσιμες τράπεζες
δεδομένων στις οποίες μπορούν να ανατρέξουν οι επιστήμονες για να βρουν
χρήσιμες οικοτοξικολογικές πληροφορίες.43
Οι πρότυπες οικοτοξικολογικές δοκιμασίες εφαρμόζονται στα 4 στάδια
της βιολογικής οργάνωσης: (α) βιοχημικό και κυτταρικό στάδιο των
ζωντανών οργανισμών, (β) ολόκληρος ο οργανισμός, (γ) πληθυσμοί
βιολογικών ειδών και δ. βιοκοινότητες που περιέχουν μεγάλη ποικιλία
οργανισμών. Στο πρώτο στάδιο χρησιμοποιούνται βιοδείκτες (biomarkers)
για βιοχημικές, φυσιολογικές και ιστολογικές μεταβολές λόγω της επίδρασης
ρύπων στο περιβάλλον.44 Ένα παράδειγμα οικοτοξικολογίας είναι η έρευνα
για βιοδείκτες που προκύπτουν από την έκθεση ψαριών του πυθμένα
θαλασσών

σε

αρωματικούς

πολυκυκλικούς

υδρογονάνθρακες

(ΠΑΥ,

polycyclic aromatic hydrocarbons, PAH).45
Οι τεχνικές που χρησιμοποιούνται στα οικοτοξικολογικά αυτά
πειράματα εφαρμόζονται ολοένα και περισσότερο σε πειράματα και με
άλλους ρύπους, λόγω της προόδου που έχουν σημειωθεί με ευαίσθητες
χρωματογραφικές (HPLC, GC) και αναλυτικές μεθόδους. Αν και υπάρχουν
ορισμένα προβλήματα στην εφαρμογή τους τα πειράματα αυτά ολοένα
βελτιώνονται.46 Για τους διάφορους βιοδείκτες υπάρχουν ακόμη διαμάχες
και επιστημονικές αμφιβολίες. Ορισμένοι επιστήμονες θεωρούν τους
βιοδείκτες χρήσιμους,47 ενώ άλλοι πιστεύουν ότι οι οικοτοξικολογικές έρευνες
πρέπει να λαμβάνουν υπόψη τους την πολυπλοκότητα των βιολογικών
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οικοσυστημάτων και δεν είναι εύκολο να προεκτείνουν τα τοξικολογικά
αποτελέσματα από απλούς οργανισμούς.48,49
Οι τρόποι έκθεσης των πειραματόζωων σε χημικούς ρύπους παίζουν
επίσης σημαντικό ρόλο όταν πρόκειται να γίνει σύγκριση οικοτοξικολογικών
αποτελεσμάτων σε υδρόβιους οργανισμούς. Στην περίπτωση των πειραμάτων
με στήλες ύδατος (water column), ενώ η ισορροπία κατανομής του ρύπου
είναι πρωταρχικής σημασίας στις συγκεντρώσεις των μη πολικών ρύπων,
όπως τα PCBs στα μικρά ψάρια, η τροφή είναι πρωταρχικός παράγοντας
εισόδου στο σώμα των πειραματόζωων και ιδιαίτερα για τα ψάρια που
βρίσκονται σε υψηλότερα τροφικά επίπεδα.50
Οι

οικοτοξικολογικές

έρευνες

για

την

επίδραση

ρύπων

στο

αναπαραγωγικό σύστημα πειραματόζωων είναι ειδικές περιπτώσεις και τα
αποτελέσματα τους χρειάζονται πρωτότυπη ανάλυση. Οι δυσλειτουργίες του
αναπαραγωγικού συστήματος των ζωντανών οργανισμών αναγνωρίζονται
εδώ και αρκετά χρόνια ως πρωταρχικής σημασίας στις οικοτοξικολογικές
έρευνες. Οι παρενέργειες στο αναπαραγωγικό σύστημα πολλών ειδών
εμφανίζονται σε σχετικά χαμηλές συγκεντρώσεις ρύπων στο περιβάλλον.51
Για το θέμα αυτό έχουν γίνει πρόσφατα διάφορα συνέδρια και έχουν
ξεκινήσει τα τελευταία εξειδικευμένα ερευνητικά προγράμματα.52,53
Οι οικοτοξικολογικές έρευνες διεξάγονται σε πολλά εργαστήρια και σε
διάφορες χώρες. Οι εργαστηριακές πρακτικές ποικίλουν. Τα πειραματικά
αποτελέσματα διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους και πρέπει να υπάρξουν
αποδεκτά όρια διακύμανσης των δεδομένων για αποδοχή από υπηρεσίες που
ρυθμίζουν

κανονιστικές/νομοθετικές

οικοτοξικολογικές

διατάξεις.

Τα

αποτελέσματα διαφέρουν σημαντικά σε χρόνιες έρευνες σε σχέση με οξείες
τοξικολογικές εκθέσεις και απαιτούνται κάποια αποδεκτά όρια διακύμανσης
των αποτελεσμάτων.54 Ορισμένα αποτελέσματα, όπως LC50 και EC50,
μπορούν να συγκριθούν ποσοτικά, ενώ αποτελέσματα, όπως NOECs (no
observed effect concentrations) είναι δύσκολο να συγκριθούν λόγω της
μεγάλης ποικιλίας που παρουσιάζουν, για τον σκοπό αυτό έχουν προταθεί
διάφορες εναλλακτικές λύσεις.55
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Συγκρίσεις, σε τοξικολογικά πειράματα, μεταξύ εξωτερικής τοξικής
συγκέντρωσης χημικών ρύπων και εσωτερικής δόσης (που παραλαμβάνει
ένας οργανισμός) είναι χρήσιμες. Η εσωτερική δόση έχει χρησιμοποιηθεί για
την πρόβλεψη επιβλαβών επιδράσεων σε υδρόβια τοξικολογικά πειράματα.156
Πειράματα με ιζήματα και ρυπασμένα εδάφη παρουσιάζουν πολυπλοκότητα
λόγω των πολλών ρύπων και των πολλαπλών τρόπων έκθεσης σε
οργανισμούς. Αλλά για ορισμένες χημικές ουσίες και οργανισμούς η
προσέγγιση του προβλήματος με βάση τον προσδιορισμό του υπολείμματος
είναι αρκετή για την εκτίμηση της τοξικής βλάβης.57

Στους χερσαίους

οργανισμούς οι εσωτερικές συγκεντρώσεις διαφέρουν ανάλογα με τον
οργανισμό (ή υπάρχει βιοσυσσώρευση του ρύπου ή βιοαποικοδόμηση και
αποβολή με τον χρόνο) σε σχέση με τις εξωτερικές συγκεντρώσεις.58-60
Παρά τις προόδους που έχουν επιτευχθεί στις οικοτοξικολογικές
έρευνες υπάρχουν ακόμη σημαντικά κενά στη γνώση των επιστημόνων.
Άλλωστε η πολυπλοκότητα των οικοσυστημάτων και ο περιορισμένος κύκλος
των μεσοκόσμων και μικροκόσμων στις πειραματικές δοκιμασίες, αφήνουν
ακόμη αρκετά κενά στην εκτίμηση των τοξικολογικών συνεπειών χημικών
ρύπων. Κατά τη γνώμη πολλών οικοτοξικολόγων, η πρόοδος που έχει
σημειωθεί θα εξελιχθεί με την ενσωμάτωση των οικολογικών δεδομένων με τις
παρατηρήσεις της περιβαλλοντικής τοξικολογίας και των οικοτοξικολογικών
ερευνών σε εργαστηριακό επίπεδο, με μικρόκοσμους και με σύνθετες έρευνες
πεδίου. Ο συνδυασμός οικολογικών παρατηρήσεων σε μακροχρόνια βάση με
οικοτοξικολογικές έρευνες θα βοηθούσε στην εκτίμηση των τοξικών
επιδράσεων.61-68
Τα

τελευταία

επιστημονικούς

χρόνια

κυρίως

έχουν

λόγους

αρχίσει

(αλλά

και

να

δημιουργούνται

για

για

εκπαιδευτικούς

και

τουριστικούς) μεγάλες βιοσφαίρες σε διάφορες χώρες (γνωστό είναι το Eden
project στη ΝΔ. Αγγλία) όπου αναπτύσσονται φυτά και ζώα σε σύνθετο
οικολογικό περιβάλλον και με ελεγχόμενες περιβαλλοντικές συνθήκες.69,70
Επίσης, τα τελευταία χρόνια λόγω της πληθώρας των τοξικών ουσιών
που ρυπαίνουν το περιβάλλον, έχουν αναπτυχθεί τεχνικές λογισμικού για την
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ποιοτική και ποσοτική εκτίμηση της τοξικότητας χημικών ουσιών με βάση το
συσχετισμό

της χημική δομής-δράσης (QSARs, Quantitative Structure-

Activity Realationships).71-73 Τα πειράματα QSARs έχουν γίνει αποδεκτά για
εκτίμηση τοξικολογικών κινδύνων από το νέο σύστημα ελέγχου χημικών
ουσιών

στην Ευρωπαϊκή Ένωση (REACH, Registration, Evaluation and

Authorization for Chemicals, που θα αρχίσει να εφαρμόζεται από το 2007).
Όπως και η Αρχή της Πρόληψης (Precautionary Principle) για χημικές ουσίες
που δεν γνωρίζουν οι επιστήμονες την επικινδυνότητά τους, αλλά εκτιμούν
ότι λόγω αμφιβολιών πρέπει να γίνει προληπτική απαγόρευση ή περιορισμός
της χρήσης τους.
Συγχρόνως,

την

τελευταία

δεκαετία

ο

ΟΟΣΑ

(Οργανισμός

Οικονομικής Συνεργασίας και Ανάπτυξης) έχει κατανοήσει τη σημασία του
εναρμονισμού των οικοτοξικολογικών ερευνών για επικίνδυνες χημικές
ουσίες με την παγκοσμιοποίηση του εμπορίου. Για το σκοπό αυτό ο ΟΟΣΑ
έχει προωθήσει επιστημονικές μελέτες για τον εναρμονισμό και τυποποίηση
των τοξικολογικών και οικοτοξικολογικών ερευνών των διαφόρων ουσιών,
παρασκευασμάτων και μιγμάτων που βρίσκονται σε διάφορα καταναλωτικά
προϊόντα.74
Τα τελευταία χρόνια η οικοτοξικολογική έρευνα έχει διευρυνθεί
προβάλει νέα οικοτοξικολογικά προβλήματα που δεν είχαν μελετηθεί, αλλά
και νέες προκλήσεις για περίπλοκα οικοτοξικολογικά θέματα των ευαίσθητων
οικοσυστημάτων.75-77
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΟΓΔΟΟ
ΔΟΚΙΜΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΠΡΟΤΥΠΑ
ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
8.1. Ταξινόμηση Προτύπων για Οικοτοξικολογικές Έρευνες
Οι

ιδιαιτερότητες

των

οικοτοξικολογικών

ερευνών

και

η

πολυπλοκότητα των επιδράσεων των τοξικών χημικών ουσιών στα είδη των
οργανισμών

έχουν

οικοτοξικολογικών

δημιουργήσει
ερευνών.

Πολλές

μεγάλη

ποικιλία

δοκιμασίες

προτύπων

οικοτοξικολογίας

αναπτύχθηκαν με σκοπό την μελέτη περιβαλλοντικών προβλημάτων σε
διάφορους

οργανισμούς

και

οικοσυστήματα.

Η

οικοτοξικολογική

μεθοδολογία που ακολουθείται διαχωρίζεται ανάλογα: α) με τον χρόνο
διάρκειας της πειραματικής παρακολούθησης για την τεκμηρίωση της
επιβλαβούς δράσης, σε σχέση με το χρόνο ζωής των οργανισμών, και β) με την
πολυπλοκότητα του οργανισμού, της βιοκοινότητας και του οικοσυστήματος
που εξετάζεται στα πειράματα αυτά.1,2
Τοξικολογικές μελέτες σε υδρόβιους οργανισμούς
μελέτες πεδίου
Μεσόκοσμοι
Μικρόκοσμοι

πολλοί οργανισμοί

Χρόνιες μελέτες
Έρευνες οξείας τοξικότητας
Μεμονωμένοι οργανισμοί
Αναπαραγωγικές

Αναπαραγωγή Διαειδικές Επιδράσεις Οικοσύστημα Διαδοχικές
Αλληλεπικοινότητας
Αλληλεπικαταστάσεις
δράσεις
και αβιοτικοί
δράσεις
παράγοντες

Σχήμα 8.1. Σχηματικός τρόπος ταξινόμησης των δοκιμασιών οικοτοξικολογίας και
περιβαλλοντικής τοξικολογίας.
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Από πρακτικής πλευράς υπάρχουν αρκετά προβλήματα που πρέπει να
ληφθούν υπόψη από τον ερευνητή, τόσο για τη μεθοδολογία, όσο και για την
τήρηση ορισμένων κανόνων συμβατότητας με άλλες μελέτες και πρακτικές της
περιβαλλοντικής τοξικολογίας και οικοτοξικολογίας. Οι βασικοί παράμετροι
που πρέπει να ληφθούν υπόψη είναι:3-5
Α) Σχεδιασμός βασικών παραμέτρων, μετρήσεων και μεθοδολογίας
οι μέθοδοι πρέπει να είναι απλές, τα φίλτρα, οι αντλίες, τα μίγματα των
διαφόρων υγρών, ο καθαρισμός των συσκευών, η ρύθμιση οργάνων κλπ
πρέπει να είναι κοινά αποδεκτές και από άλλους ερευνητές
Β) Σχεδιασμός σεναρίων έκθεσης οργανισμών σε τοξικές ουσίες
οι υδρόβιοι οργανισμοί απαιτούν έκθεση ολόκληρου του σώματος, στους
χερσαίους οργανισμούς οι ουσίες εισάγονται με εισπνοή, με ενέσιμο
διάλυμα ή μέσω της τροφής ή μέσω διαδερμικής οδού, ενώ για τα φυτά οι
χημικές ουσίες προέρχονται από τον αέρα, το έδαφος και το νερό.
Γ) Τυποποίηση οργανισμών που θα χρησιμοποιηθούν στα πειράματα
πρέπει να είναι εύκολοι στο να συγκεντρωθούν και να αναπτυχθούν σε
εργαστηριακές συνθήκες, να είναι γνωστή η γενετική τους σύνθεση, να
είναι ευαίσθητοι στους διάφορους ρύπους. Η ευαισθησία αυτή να είναι
αντιπροσωπευτική των άλλων ειδών που ζουν στον βιότοπο ή το
οικοσύστημα που εξετάζεται, ιδιαίτερα για πειράματα με πολλούς
οργανισμούς όταν είναι γνωστές οι αλληλεπιδράσεις μεταξύ των ειδών.
Δ) Σύγκριση των μεθόδων σε διάφορα είδη οργανισμών
λόγω της εξέλιξης υπάρχουν σημαντικές διαφορές ευαισθησίας ορισμένων
ειδών σε ορισμένες χημικές ουσίες-ρύπους.
Ε) Σχεδιασμός στατιστικών-παραμέτρων για τα πειραματικά δεδομένα
υπάρχει μεγάλη κατηγορία επεξεργασίας των στατιστικών δεδομένων και
μεθόδων

στατιστικής

παρουσίασης

των

αποτελεσμάτων.

Για

τον

υπολογισμό διαφόρων «τελικών σημείων» τοξικολογίας (toxic endpoints)
υπάρχουν αρκετές δημοσιευμένες πρακτικές που έχουν κωδικοποιηθεί και
τεκμηριωθεί με διάφορες εκδόσεις που τις περιγράφουν με λεπτομέρειες.
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Αυτές είναι μερικές από τις βασικές αρχές που πρέπει να τηρηθούν στα
πειράματα οικοτοξικολογίας. Όπως αναφέρθηκε και στο εισαγωγικό
κεφάλαιο της οικοτοξικολογίας, υπάρχουν ακόμη σημαντικές διαφορές και
διαφωνίες για τις πρότυπες οικοτοξικολογικές μεθοδολογίες. Ωστόσο, εδώ και
αρκετές δεκαετίες οι πλέον γνωστές μέθοδοι και δοκιμασίες περιβαλλοντικής
τοξικολογίας και οικοτοξικολογίας έχουν καθιερωθεί στις εκδόσεις της
Αμερικανικής Εταιρίας Δοκιμασιών και Υλικών (American Society for Testing
and Materials, ASTM).5-7

8.2. Δοκιμασίες Τοξικότητας Περιβαλλοντικής Τοξικολογίας και
Οικοτοξικολογίας
Υπάρχει μεγάλη ποικιλία δοκιμασιών που έχουν μελετηθεί και έχουν
καθιερωθεί για συγκεκριμένες τοξικές χημικές ουσίες και μίγματα σε ορισμένα
περιβαλλοντικά διαμερίσματα ή/και για συγκεκριμένους οργανισμούς.
Παρακάτω

παραθέτουμε

ένα

μικρό

τμήμα

των

εξειδικευμένων

οικοτοξικολογικών δοκιμασιών.
Ορισμένες μεθόδοι και δοκιμασίες της ASTMS (Αmerical Society for Testing and
Materials) για οικοτοξικολογική εκτίμηση.
 Biodegradation by a shake-flask die-away method
(δοκιμασία βιοδιάσπασης σε ανακινούμενη φιάλη μέχρι τελικής διάσπασης)
 Determining the anaerobic degradation potential of organic compounds
(προσδιορισμός της αναερόβιας διάσπασης οργανικών ουσιών)
 Determining a sorption constant for an organic chemical in soil and
sediments (προσδιορισμός συντελεστή προσρόφησης χημικών ουσιών σε
έδαφος και ιζήματα)
 Conducting a 90-day oral toxicity study in rats
(μελέτη τοξικότητας από το στόμα, 90-ημερών σε επίμυες)
 Evaluating environmental fate models of chemicals
(εκτίμηση της περιβαλλοντικής τύχης σε μοντέλα διασποράς χημικών
ουσιών)
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 Conducting a subchronic inhalation toxicity test in rats
(διεξαγωγή υποχρόνιας δοκιμασίας τοξικότητας σε επίμυες)
 Conducting aqueous direct photolysis tests
(διεξαγωγή δοκιμασία άμεσης φωτόλυσης σε υδατικό σύστημα)
 Inhibition of respiration in microbial cultures in the activated sludge process
(περιορισμός της αναπνοής σε μικροβιακές καλλιέργειες σε ενεργοποιημένη
διεργασία λάσπης)
 Algal growth potential testing with Selenastrum capricomutum
(δοκιμασία της ανάπτυξης του φύκους Selenastrum capricomutum)
 Conducting reproductive studies with avian species
(διεξαγωγή αναπαραγωγικής δοκιμασίας σε είδη πτηνών)
 Conducting bioconcentration tests with fishes and saltwater bivalve
mollusks
(διεξαγωγή δοκιμασιών βιοσυγκέντρωσης σε ψάρια και θαλάσσια δίθυρα
μαλάκια)
 Standardized aquatic microcosm in freshwater
(πρότυπος υδάτινος μικρόκοσμος σε γλυκό νερό)
 Measurement of chlorophyll content of algae in surface water
(μετρήσεις της περιεκτικότητα χλωροφύλλης σε φύκη επιφανειακών νερών)
 Conducting acute toxicity tests on aqueous effluents with fishes,
macroinvertebrates and amphibians
(διεξαγωγή δοκιμασίας τοξικότητας σε υδατικά απόβλητα με ψάρια,
μακροασπόνδυλα και αμφίβια ζώα)
 Using octanol-water partition coefficient to estimate median lethal
concentrations for fish due to narcosis
(χρησιμοποίηση συντελεστή κατανομής οκτανόλης-νερού για την εκτίμηση
της μέσης θανατηφόρου συγκέντρωσης σε ψάρια λόγω νάρκωσης)
Υπάρχουν πολλοί απλοί ζωντανοί οργανισμοί που χρησιμοποιούνται
σε πειράματα οικοτοξικολογίας για την μελέτη της τοξικότητα χημικών
ουσιών. Οι κυριότεροι από αυτούς είναι υδρόβιοι οργανισμοί και οι μέθοδοι
εφαρμόζονται σε υδατικά διαλύματα κάτω από συγκεκριμένες συνθήκες που
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ορίζονται

από

λεπτομερειακές

ερευνητικά
περιγραφές

πρωτόκολλα.
των

πλέον

Παραθέτουμε

γνωστών

παρακάτω

οικοτοξικολογικών

δοκιμασιών.8,9
Α) Δοκιμασία οξείας τοξικότητας με Daphnia magna 48-ωρών (Δάφνια,
Daphnia magna 48-h acute toxicity test)
Η δοκιμασία αυτή οξείας τοξικότητα σε είδος ζωοπλαγκτού αποτελεί
κλασική πειραματική μελέτη περιβαλλοντικής τοξικολογίας. Η δοκιμασία των
Δάφνια 48-ωρών μαζί με την δοκιμασία τοξικότητας 96-ωρών σε ψάρια,
χρησιμοποιείται στις μελέτες του ΟΟΣΑ (OECD) και πολλών άλλων διεθνών
οργανισμών για την αρχική εκτίμηση τοξικότητας μιας χημικής ουσίας στο
υδάτινο περιβάλλον. Τα είδη Daphnia magna είναι κοινά υδρόβια ζώα, αρκετά
ευκρινούς μεγέθους, μπορούν να βρεθούν σε νερά, να καλλιεργηθούν και να
διατηρηθούν για μελέτες. Η ποιότητα του νερού είναι βασικής σημασίας σε
υδρόβια πειράματα τοξικότητας και για το λόγο αυτό πρέπει να
απομακρυνθούν το χλώριο, οι αλογονομένες ενώσεις, τα βαρέα μέταλλα και
οι οργανικές ενώσεις που ρυπαίνουν το νερό. Το άλας με νάτριο της
πενταχλωροφαινόλης (sodium pentachlorophanate) χρησιμοποιείται ως
τοξική ουσία αναφοράς, ιδιαίτερα για το είδος των daphnids. H χρήση
τοξικής ουσίας αναφοράς είναι βασική στα πειράματα αυτά γιατί
επιβεβαιώνει την υγεία του οργανισμού, την ποιότητα του νερού και την
σωστή πορεία της μεθοδολογίας που ακολουθείται. Γενικά, χρησιμοποιούνται
10 νέοι οργανισμοί, ηλικίας τουλάχιστον 24 ωρών σε φιάλες όγκου 125 ml που
περιέχουν 100 ml του διαλύματος σε 5 διαφορετικές συγκεντρώσεις και ένα
δείγμα αναφοράς (μόνο καθαρό νερό). Οι δοκιμασίες συνήθως γίνονται 3
φορές με επαναλαμβανόμενο πείραμα. Ο θάνατος των οργανισμών είναι
σχετικά δύσκολο να παρατηρηθεί, με ελαφρό κτύπημα γυάλινης ράβδου
πιστοποιείται ο θάνατος του οργανισμού εφόσον παραμείνει ακίνητος για
αρκετό διάστημα. Η μέθοδος αυτή είναι χρήσιμη για δοκιμασίες τοξικότητα
χημικών ουσιών για σύντομα πειράματα 48 ωρών, καθώς και μιγμάτων ή
τοξικών υγρών αποβλήτων. Τα πλεονεκτήματα της μεθόδου είναι η συντομία
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της, το μικρό κόστος και η δημιουργία μικρών ποσοτήτων τοξικών
αποβλήτων. Τα μειονεκτήματα είναι η μακροχρόνια καλλιέργεια και
διατήρηση των οργανισμών για τις δοκιμασίες και η ευαισθησία του
οργανισμού στην ποιότητα του νερού.

Daphnia magna

Κωπήποδο, Copepod, (Arcatia clausi)

Artemia Salina (1mm)

Σχήμα 8.2. Τα είδη ζωοπλαγκτόν, Daphnia magna, Ceriodaphnia dubia και Artemia
salina που χρησιμοποιούνται σε πειράματα οικοτοξικολογίας (http://cfb.edu/CFBkey/
html/Organisms/CCladocera/FDaphnidae/GBDaphnia/Daphni).
Οι χρόνιες δοκιμασίες τοξικότητας (ή μερικού κύκλου ζωής του
οργανισμού) με Daphnia magna επιχειρούν να προσδιορίσουν την ανάπτυξη
και την αναπαραγωγική επιτυχία του δοκιμαζόμενου οργανισμού. Συνήθως,
τα πειράματα διαρκούν 21 ημέρες, απαιτούνται δύο δείγματα ανά
συγκέντρωση τοξικής ουσίας, διατροφή με κατάλληλες ύλες από ζύμη,
αλφάλφα, πράσινα φύκια, διάτομα κλπ, pH νερού 7,0-8,6, ο όγκος των
διαλυμάτων είναι 100 ml, ενώ άλλες συνθήκες είναι παρόμοιες με αυτές της
δοκιμασίας οξείας τοξικότητας 48 ωρών. Στα πειράματα αυτά προσδιορίζεται
η επιβίωση, η ανάπτυξη και η αναπαραγωγική ικανότητα των οργανισμών.
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Μεθοδολογικά προβλήματα, είναι το είδος της διατροφής, η αλλαγή
του διαλύματος, οι δυσκολίες επιβίωσης σε υψηλές συγκεντρώσεις που
πλησιάζουν τα όρια αντοχής του οργανισμού (αναπαραγωγή αποτελεσμάτων
και της καμπύλης δόσης-αποτελέσματος).10
Παρόμοια δοκιμασία είναι του οργανισμού Ceriodaphnia dubia. Τα
πειράματα διαρκούν 7 ημέρες (μικρότερες συγκεντρώσεις της τοξικής ουσίας
και χαμηλότερο κόστος). Το είδος αυτό οργανισμού έχει μικρότερο χρόνο
αναπαραγωγής.

Η

δοκιμασία

έχει

αποδειχθεί

χρήσιμη

και

είναι

επαναλήψιμη.11 Η δοκιμασία με Artemia salina nauplii (προνύμφες
καρκινοειδών) είναι παρόμοια και αρκετά διαδεδομένη για οικοτοξικολογικά
πειράματα 48 ωρών.
B) Δοκιμασία αναπτυξιακής τοξικότητας φύκους 96-ωρών (Algal 96-h
growth toxicity test)
Ο σκοπός της δοκιμασίας αυτής είναι να προσδιορίσει την τοξικότητα
χημικών ουσιών σε ποικιλία φυκιών (algae) θαλάσσης και γλυκού νερού. Τα
φύκη σε υδάτινα συστήματα είναι υπεύθυνα για ένα μεγάλο ποσοστό της
πρωτογενούς παραγωγής οργανικής ύλης και οι επιπτώσεις της ρύπανσης
στους μονοκύτταρους αυτούς φωτοσυνθετικούς οργανισμούς μπορεί να είναι
μεγάλης σημασίας και για το υδάτινο οικοσύστημα. Έχουν προσδιορισθεί
αρκετοί οργανισμοί που συμβάλλουν στην πρωτογενή παραγωγή, αλλά αυτοί
που προτείνονται από την ASTM είναι οι παρακάτω :
• Γλυκό νερό:
Green algae: Selenastrum capricornutum, Scenedesmus subspicatus,
Chiorella vulgaris
Blue-green algae (bacteria): Microcystus aeruginosa, Anabena flos-aquae
Diatom: Navicula pelliculosa
• Αλμυρό νερό:
Diatom : Skeltonema costatum, Thalassiosira pseudonana
Flagellate : Dunaliella tertiolecta
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Η μεθοδολογία για τοξικολογικά πειράματα με φύκη είναι αρκετά
ελαστική για τη χρήση και άλλων ειδών φυκιών στα πειράματα αυτά.
Ανάλογα με το είδος του οργανισμού χρησιμοποιούνται από 2Χ104 μέχρι
5Χ10

4

κύτταρα στις φιάλες δοκιμασιών και η συγκέντρωση κυττάρων

προσδιορίζεται

καθημερινά.

αιμοκυτταρόμετρο

Οι

μετρήσεις

(hemocyto-meter)

ή

εκτελούνται

ηλεκτρονικό

με

ένα

καταμετρητή

σωματιδίων (electronic particle counter, Coulter Counter). Η χλωροφύλλη
μπορεί να μετρηθεί φασματοσκοπικά ή φθορομετρικά. Εάν οι μετρήσεις έχουν
σκοπό τη μέτρηση της βιομάζας ως δείκτη τοξικότητας, τότε μετράται η
συγκέντρωση των κυττάρων. Για τις οικολογικές επιπτώσεις των ρύπων είναι
αναγκαία η μέτρηση κάτω από την καμπύλη ανάπτυξης και η μέτρηση της
ανάπτυξης

(πυκνότητα

κυττάρων)

με

καθημερινές

μετρήσεις.

Άλλες

παράμετροι που πρέπει να διατηρούνται σταθερές για επαναλήψιμα
αποτελέσματα είναι το pΗ (7,5 για γλυκό νερό, 8,0 για αλμυρό νερό), η
θερμοκρασία (20-24oC) και η ένταση του φωτός. Για τη μέθοδο αυτή
απαιτείται μικροβιακή αποστείρωση των φιαλών για να μειωθεί στο ελάχιστο
η μόλυνση των φυκιών από άλλα είδη και από βακτήρια. Τα βακτήρια
μπορούν να διασπάσουν την τοξική ουσία και να μεταβάλλουν την
τοξικότητα στο διάλυμα.12
Γ)

Οξεία

δοκιμασία

τοξικότητας

σε

υδρόβια

σπονδυλωτά

και

μακροασπόνδυλα (Acute toxicity tests with aquatic vertebrates and
macroinvertebrates)
Στα πειράματα αυτά τοξικότητας χρησιμοποιούνται ποικίλα ψάρια,
αμφίβια, και μακροασπόνδυλα. Επιλογή ορισμένων ειδών που συνήθως
χρησιμοποιούνται στα πειράματα αυτά είναι:
• Γλυκό νερό:
Σπονδυλωτά:

Frog

(Rana

sp.),

toad

(Bufo

sp.),

coho

salmon

(Oncorhynchus kisutch), rainbow trout (Salmo gairden), brook trout
(Salvelinus fontinalis), goldfish (Caeassius auratus), fathead minnow
(Pimephales promelas), κλπ.
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Ασπόνδυλα: Amphipods (Gammarus lacustis), crayfish (Orconectes sp.),
mayflies (Hexagenia limbata), midges (Chironomus sp.), snails (Physa
integra), stoneflies (Pteronarcys sp.), κλπ.
• Αλμυρό νερό:
Σπονδυλωτά: Sheepshead minnow (Cyprinodon variegates), silverside
(Menidia sp.), pinfish (Lagodon rhomboids), shiver perch (Cymatogaster
aggregata), English sole (Parophys vetulus), κλπ.
Ασπόνδυλα: Copepods (Acartia clausi), shrimp (Penaeus sertiferus), grass
shrimp (Palaemonetes purgio), mysid (Mysidopsis bahia), blue crab
(Callinectes sapidus), κλπ.
Όλοι οι οργανισμοί στα πειράματα αυτά πρέπει να είναι ομοιογενείς
από

άποψη

ηλικίας

και

μεγέθους.

Για

τα

ασπόνδυλα

πρέπει

να

χρησιμοποιούνται νεαροί οργανισμοί. Οι θερμοκρασίες των νερών πρέπει να
είναι μεταξύ 22-27οC και οι συνθήκες να προσομοιάζουν με τις φυσικές.
Τα βασικά προβλήματα των δοκιμασιών αυτών τοξικότητας είναι η
προμήθεια οργανισμών που βρίσκονται σε καλή κατάσταση υγείας. Πολλά
από τα είδη ψαριών που χρησιμοποιούνται στις δοκιμασίες μπορούν να
αγορασθούν από ιχθυοτροφεία. Σε ορισμένες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται
ψάρια

από

το

φυσικό

τους

περιβάλλον,

αλλά

πρώτα

πρέπει

να

εγκλιματισθούν στις συνθήκες των εργαστηρίων πριν από τις δοκιμασίες
τοξικότητας. Το κυριότερο μειονέκτημα είναι ότι τα είδη αυτά μπορεί να είναι
ανομοιογενή και να παρουσιάζουν διαφορετικές ευαισθησίες στην χημική
ουσία-ρύπο και στις εργαστηριακές συνθήκες. Πρέπει να δοθεί προσοχή στο
stress που παρουσιάζουν τα ζώα αυτά όταν απομονωθούν από το φυσικό τους
περιβάλλον και η ποιότητα των νερών που θα χρησιμοποιηθούν. Το νερό σε
πολλά εργαστήρια υπόκειται σε διύλιση με ιοντοανταλλακτικές ρητίνες και
μετά αποστάζεται για αποφευχθούν προβλήματα ρύπανσης (αυξάνεται όμως
το κόστος των πειραμάτων). Κατά την διάρκεια των δοκιμασιών εξετάζεται το
pΗ, η σκληρότητα του νερού, η αλκαλικότητα και η αλατότητα σε πειράματα
με θαλάσσια είδη.
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Rana sp.(bullfrog)

Bufo sp. (toad)

Shrimp (Penaeus sertiferus)

Sheephead minnow
Copepod (Arcatia clausi)
Σχήμα 8.2. Για οξείες δοκιμασίες τοξικότητας χρησιμοποιούνται ζώα όπως βάτραχοι
(Rana sp., Bufo sp.), ψάρια (sheepshead minnow), γαρίδες (shrimp) και ζωοπλαγκτόν,
Copepods (Acartia clausi with eggs). [http://troyb.com/photo/images/photos/047-25Toad.jpg], [http://www.ag.auburn.edu/fish/I,age_gallery/data/media/32/img0111.jpg]
Τα πιο διαδεδομένα είδη ψαριών που χρησιμοποιούνται στις
δοκιμασίες τοξικότητας είναι: fathead minnow (Pimephales promelas), bluegill
(Leponis macrochirus), channel catfish (Ictalarus punctatus), και rainbow trout
(Oncorhynchus gaindneri). Από τα θαλάσσια είδη είναι: sheephead minnow
(Cyprinodon variegatus), mummichog (Fundulus heteroclitus), και silversides
(Menidia sp.). Για δοκιμασίες τοξικότητας σε ασπόνδυλα χρησιμοποιούνται
διάφορα είδη, εκ των οποίων τα πιο συνηθισμένα είναι: γλυκού νερού:
daphnids (δαφνίδες), insect larvae (προνύμφες εντόμων), crayfish (αστακός ο
ποτάμιος), και mollusks (μαλάκια), ενώ του αλμυρού νερού: mysid (μυσίδι),
shrimp

(καρίς,

κν.γαρίδα),

crab

species

καβούρια).13,14
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(είδη

καρκινοειδών,

κν.

Δ) Συνθήκες και παράμετροι που χρησιμοποιούνται σε δοκιμασίες
υποχρόνιας τοξικότητας με εισπνοή

σε επίμυες (subchronic inhalation

toxicity study in rats)
Στα πειράματα αυτά χρησιμοποιούνται διάφορα είδη ποντικών, των
οποίων η ηλικία είναι μικρότερη των 6-8 εβδομάδων και με βάρος παρόμοιο
(± 20 %) για τα δύο φύλα. Συνήθως χρησιμοποιούνται 20 ζώα (10 αρσενικά
και 10 θηλυκά) για 3 ομάδες πειραμάτων. Η έκθεση σε χημικές ουσίες διαρκεί
6ώρες/ημέρα για 7 ημερών εβδομάδα (και 5 ημέρες εβδομαδιαίως θεωρείται
αποδεκτή πρακτική). Η ουσία εισάγεται στο κλειστό σύστημα αέρα των
θαλάμων πειραματισμού. Διάρκεια 90 ημέρες. Οι αναλύσεις περιλαμβάνουν
ανάλυση

ούρων,

αίματος,

προσδιορισμό

διαφόρων

βιοχημικών

και

ιστοπαθολογικών δεικτών και νεκροψία των ζώων. Ανάλογα με το βάρος των
ζώων πρέπει να υπάρχει το κατάλληλο μέγεθος των πειραματικών θαλάμων
(π.χ. για 100-200g ζώου απαιτείται 150 cm3 όγκος θαλάμου) και κάθε
πειραματόζωο

να

βρίσκεται

σε

ξεχωριστό

θάλαμο.

Οι

συνθήκες

πειραματισμού είναι: θερμοκρασία 22±2ºC, η υγρασία 40-60%, η συγκέντρωση
οξυγόνου 19%, και η εναλλαγή του αέρα με ρυθμό 12-15 αλλαγές ανά ώρα.
Σκοπός των πειραμάτων είναι η εκτίμηση των σημαντικών τοξικολογικών
αλλοιώσεων

στους

διάφορους

ιστούς

των

πειραματόζωων

και

οι

συγκεντρώσεις που επιφέρουν τον θάνατό τους.
Ε)

Δοκιμασίες

τοξικότητας

σε

χερσαία

σπονδυλωτά

πειραματόζωα

(terrestrial vertebrate toxicity tests)
Οι δοκιμασίες τοξικότητας σε χερσαία σπονδυλωτά περιλαμβάνουν
θηλαστικά και πτηνά. Οι μεθοδολογίες που χρησιμοποιούνται διαφέρουν ως
προς την διάρκεια και τον τρόπο έκθεσης. Οι δοκιμασίες σε μικρά
πειραματόζωα (μύες και επίμυες) χρησιμοποιούνται κυρίως για την συλλογή
δεδομένων τα οποία θα υποστούν παρέκταση (ή προεκβολή, extrapolation) σε
χαμηλότερες συγκεντρώσεις για τοξικές ή επιβλαβείς δράσεις στον άνθρωπο.
Τα είδη μυών και επίμυων που χρησιμοποιούνται έχουν έχουν χαρακτηρισθεί
γενετικά. Τα πειραματικά δεδομένα είναι δύσκολο να χρησιμοποιηθούν για
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άλλα ζώα, όπως αγελάδες για παράδειγμα, λόγω του διαφορετικού πεπτικού
συστήματος.
Οι οργανισμοί που χρησιμοποιούνται είναι μύες και επίμυες ηλικίας 68 εβδομάδων. Το βάρος τους δεν πρέπει να διαφέρει παραπάνω από 20%
μεταξύ των πειραματόζωων του ίδιου φύλου. Εμπορικά διατροφικά
συστήματα και φάρμακα δίδονται ανάλογα με τις διατροφικές ανάγκες. Οι
θάλαμοι είναι για μύες βάρους 100-200 γραμμάρια είναι εμβαδού, περίπου,
150cm2 και ύψους 20 cm, φτιαγμένες από μεταλλικό σύρμα. Ο αριθμός των
πειραματόζωων και κάθε δόση είναι 10 αρσενικά και 10 θηλυκά. Οι δόσεις της
τοξικής ουσίας δίδεται είτε μέσω του πόσιμου νερού ή με χάπια για κατάποση
από το στόμα, είτε μαζί με την τροφή Διάρκεια πειράματος 90 ημέρες.
Θερμοκρασία

πειραμάτων

22±2ºC.

Αναλύσεις

ούρων,

αιματολογικές

αναλύσεις, νεκροψία.
Δοκιμασίες τοξικότητας σε πτηνά. Τα πειράματα αυτά τοξικολογίας
έχουν αναπτυχθεί τα τελευταία 20 χρόνια για να μελετηθούν κυρίως οι
τοξικολογικές επιδράσεις των δραστικών συστατικών των φυτοφαρμάκων.
Χρησιμοποιούντα διάφορα είδη πτηνών από διάφορες οικογένειες. Τα
πειράματα αφορούν κυρίως χρόνια τοξικότητα και

επιδράσεις στο

αναπαραγωγικό σύστημα. Σχηματική παρουσίαση των συνθηκών και των
πειραματικών παραμέτρων για υποξεία τοξικότητα μέσω της διατροφής σε
πτηνά. Τα είδη των πτηνών που χρησιμοποιούνται είναι κυρίως: Northern
bobwhite (Colinus virginianus), Japanese quail (ορτύκι, Coturnix japonica),
Mallard (Anas platyrhynchos), ring-necket pheasant (φασιανός, Phasianus
coichicus), ηλικίας 10-15 ημερών. Τα υλικά των κλουβιών να μην είναι τοξικά,
ανοξείδωτοι θάλαμοι με υψηλή καθημερινή καθαριότητα. Οι δόσεις της
τοξικών ουσίας δίδονται σε 4-6 δόσεις. Ελάχιστος αριθμός της ομάδας
πειραματόζωων 10 και των δύο φύλων και ομάδα 5 για ομάδα αναφοράς.
Τυποποιημένη εμπορική τροφή. Φωτισμός 14 ώρες ανά ημέρα. Υγρασία και
εξαερισμός σε φυσιολογικά όρια. Τελικό σημείο: ανάλυση του αίματος,
νεκροψία.
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Ζ)

Δοκιμασία

τερατογένεσης

σε

έμβρυο

βατράχου

(Frog

embryo

teratogenesis assay : FETAX)
Το πείραμα αυτό τοξικολογίας έχει μεγάλη σημασία για τερατογόνες
ουσίες. Η δοκιμασία αυτή χρησιμοποιεί το είδος βατράχου Xenopus laevis
(South African Clawed Frog) και είναι μία από τις ελάχιστες μεθόδους για
αμφίβια ζώα. Για τη μέθοδο αυτή δεν χρησιμοποιούνται μεγαλύτερα
θηλαστικά, αλλά τα αποτελέσματα είναι ικανοποιητικά για ουσίες που έχουν
αποδειχθεί τερατογόνες σε θηλαστικά. Η δοκιμασία χρησιμοποιείται κυρίως
για υγρά απόβλητα από λίμνες και ρυάκια, καθώς και για εκχυλίσματα
δειγμάτων ρυπασμένου εδάφους. Το είδος αυτό βατράχου αναπαράγεται
εύκολα, με μεγάλο αριθμό αυγών και μεγάλου μεγέθους. Σε σχέση με άλλα
πειραματόζωα είναι εύκολο να διαπιστωθούν οι τερατογόνες επιδράσεις και
οι ανωμαλίες στα αναπτυσσόμενα έμβρυα. Σημαντικό πλεονέκτημα της
μεθόδου είναι ότι έχει δημιουργηθεί ήδη εκτενής τράπεζα πληροφοριών για
την τερατογόνο (ή και αρνητικά αποτελέσματα) δράση πολλών χημικών
ουσιών.
Τα αποτελέσματα της δοκιμασίας αυτής τερατογένεσης μπορούν να
προεκταθούν σε άλλα είδη ζώων περιλαμβανομένων των θηλαστικών.
Χρησιμοποιείται ως δοκιμασία προτεραιότητας σε περίπτωση τοξικών
αποβλήτων. Τα συμπτώματα των ανωμαλιών, της εμβρυακής θνησιμότητας
και της καθυστέρησης στην

ανάπτυξη παρουσιάζονται με

ιδιαίτερη

ευαισθησία σε συγκεντρώσεις αρκετά χαμηλές, πιο χαμηλές από αυτές για
τους αναπτυγμένους οργανισμούς. Για τον λόγο αυτό η δοκιμασία FETAX
είναι χρήσιμη και στις μελέτες χρόνιας τοξικότητας υδρόβιων οργανισμών.
Τα αποτελέσματα της μεθόδου μπορούν να εφαρμοσθούν και σε άλλα είδη
βατράχων. Η μέθοδος είναι διεθνώς αποδεκτή για δοκιμασίες τερατογένεσης
σε πειράματα περιβαλλοντικής τοξικολογίας και οικοτοξικολογίας.15,16
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H)

Δοκιμασίες

Τοξικότητας

σε

Περισσότερα

Είδη

Οργανισμών.

Μικρόκοσμοι (multispecies toxicity tests)
Τα πειράματα τοξικολογίας με μεμονωμένους οργανισμούς έχουν
αρκετά πλεονεκτήματα, αλλά δεν αντιπροσωπεύουν τις φυσιολογικές
συνθήκες και τις αλληλεπιδράσεις με άλλα είδη στο οικοσύστημα. Για μελέτες
οικοτοξικολογίας

χρησιμοποιούνται

περισσότερα

είδη.

Οι

δοκιμασίες

τοξικότητας σε ομάδα διαφόρων ειδών πειραματόζωων, που διατηρούνται
στο εργαστήριο κάτω από τεχνητές συνθήκες, έχουν αποτελέσει σημαντική
πηγή πειραματικών δεδομένων στην περιβαλλοντική τοξικολογία και
οικοτοξικολογία.

Έχουν

αναπτυχθεί

διάφορες

μεθοδολογίες

με

πλεονεκτήματα και μειονεκτήματα, αν και δεν μπορούν να αναπαραστήσουν
πιστά τις συνθήκες και αλληλο-επιδράσεις ολόκληρων οικοσυστημάτων.
Τα κύρια χαρακτηριστικά όλων των μεθόδων είναι ότι αποτελούνται
από δύο ή περισσότερα είδη που αλληλεπιδρούν μεταξύ τους στο φυσικό
περιβάλλον. Κατά την εκτέλεση όμως των πειραμάτων εκείνο που έχει
σημασία είναι να υπάρχει φυσική ετερογένεια των

ειδών και των

επιδράσεων, αλλά όχι τόσο μεγάλη ώστε να καθιστά το σύστημα πολύπλοκο.
Ο αριθμός των ειδών πρέπει να διευκολύνει τις βιοχημικές και κλινικές
μετρήσεις και τα αποτελέσματα να μπορούν να αναλυθούν με στατιστικές και
μεθοδολογία που είναι γνωστή σε τοξικολόγους.
Οι διάφορες δοκιμασίες τοξικότητας με περισσότερα του ενός είδους
διαφέρουν σε μέγεθος και πολυπλοκότητα, τόσο για υδρόβιους όσο και για
χερσαίους οργανισμούς. Για τους υδρόβιους οργανισμούς οι δοκιμασίες στο
εργαστήριο για μελέτη επιδράσεων σε κοινότητες ειδών χρησιμοποιούν
φιάλες όγκου 1-250 λίτρα. Μεγαλύτερα συστήματα έρευνας με μεγαλύτερη
ποικιλία και με περισσότερους οργανισμούς καλούνται μεσόκοσμοι λιμνών
(pond mesocosms) και χρησιμοποιούνται για την αξιολόγηση της τοξικότητας
και οικοτοξικότητας φυτοφαρμάκων.
Για δοκιμασίες τοξικότητας με χερσαίους οργανισμούς υπάρχουν
επίσης μέθοδοι με διάφορες ποικιλίες ειδών. Μια ομάδα (μικροβιακή
κοινότητα) μικροβίων που ζει στο έδαφος με κατάλληλη ανάμιξη εδάφους
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μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε μεγάλο δοκιμαστικό σωλήνα για

μελέτες

βιοδιάσπασης υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων ή άλλων τοξικών χημικών
ουσιών. Σε μερικές περιπτώσεις οι χερσαίοι μικρόκοσμοι μπορούν να
περιλαμβάνουν ποικιλία φυτών καθώς και μικρά θηλαστικά και έντομα. Με
τη διατήρηση φυσικών συνθηκών και μακροχρόνια παρακολούθηση των
αλληλεπιδράσεων, μετασχηματισμών και βιοσυσσωρεύσεων των τοξικών
χημικών ουσιών, καθώς και καταγραφή των τοξικών επιπτώσεων στα είδη των
οργανισμών

μπορούν

να

εξαχθούν

χρήσιμα

και

εποικοδομητικά

συμπεράσματα.
Οι μελέτες πεδίου είναι οι πλέον σημαντικές οικοτοξικολογικές
έρευνες που πλησιάζουν σε μεγάλο βαθμό τις φυσικές και οικολογικές
συνθήκες που επικρατούν σε διάφορες περιοχές. Οι μελέτες πεδίου απαιτούν
καλό σχεδιασμό και κατάλληλες συνθήκες για να εκπροσωπούν ένα
οικοσύστημα ή τμήμα βιοκοινότητας, πάνω στην οποία θα μελετηθεί η
επίδραση της τοξικής ουσίας ή μίγματος ή κάποιου τοξικού αποβλήτου. Στις
μελέτες αυτές χρησιμοποιείται τμήμα εδάφους που είναι περιφραγμένο, με
όλες τις παραμέτρους του οικοσυστήματος και περιλαμβάνει την πλειοψηφία
των ειδών του. Η αναπαράσταση του οικοσυστήματος κάτω από φυσιολογικές
συνθήκες με το είδος αυτό έρευνας αποτελεί δείγμα χερσαίων ή υδρόβιων
μικροκόσμων ή μεσοκόσμων, ανάλογα με το μέγεθος. Οι μελέτες πεδίου
διαφέρουν σε μέγεθος ανάλογα με το οικοσύστημα που εκπροσωπούν,
συνήθως περιέχουν φυτά ή προσομοιώσεις οικοσυστημάτων, και είναι
περιφραγμένα για να εμποδίζουν την είσοδο άλλων οργανισμών ή την
διαφυγή των σπονδυλωτών που μελετούνται. Τα οικοσυστήματα που
μελετούνται είναι κυρίως τμήμα χερσαίου κοντά σε λίμνες ή ποτάμια, αγροτοοικοσυστήματα με ποικιλία φυτών, μικροοργανισμών και γαιοσκωλήκων
εδάφους, υγρότοποι, θαλάσσιες παράκτιες περιοχές, λιμάνια ή ποτάμια
οικοσυστήματα.
Η επιστημονική διαμάχη των τελευταίων χρόνων στους τομείς της
περιβαλλοντικής τοξικολογίας και οικοτοξικολογίας, δηλαδή, κατά πόσο οι
δοκιμασίες αυτές τοξικότητας (που αναπτύχθηκαν τα τελευταία 20 χρόνια) με

-253-

πολλά είδη προσεγγίζουν την πραγματικότητα και είναι κατάλληλες για
προεκτάσεις και σε άλλα είδη ή οικοσυστήματα, συνεχίζεται. Η κύρια κριτική
των

μικρής

βιοποικιλότητα

κλίμακας
και

συστημάτων
δεν

είναι

είναι

ότι

έχουν

αντιπροσωπευτικά

περιορισμένη
των

φυσικών

οικοσυστημάτων και της δυναμικής αλληλεπίδρασης των έμβιων όντων με το
αβιογενές περιβάλλον και μεταξύ τους.17 Άλλοι επιστήμονες δεν συμφωνούν.
Έρευνες έδειξαν ότι ακόμη και μικρής κλίμακας τεχνητά οικοσυστήματα
μπορούν να χρησιμεύσουν για την μέτρηση παραμέτρων περιβαλλοντικής
τοξικολογίας που συμβαίνουν σε πιο πολύπλοκα συστήματα.18

(α)
Δίσκος με 4 χωρίσματα (γυάλινα) με άμμο και
θαλασσινό νερό. Μικρού μεγέθους υδρόβιοι
οργανισμοί (βενθικοί)

(β)
Συσκευή με δίδυμα δοχεία. Ανάμιξη
υγρών, αερισμός, οικοτοξικολογικά
πειράματα υδρόβιων οργανισμών

(γ)
Σύνθετο σύστημα ιζήματος-νερού. Μελέτες
βιοδιάσπασης χημικών ουσιών, παρουσία
υδρόβιων οργανισμών, φυκών, κα. Ανάδευση,
σταθερή θερμοκρασία, αερισμός

(δ)
Απλό σύστημα ιζήματος-νερού με
αερισμό. Μελέτη βιοδιάσπασης και
κατανομής μεταξύ των δύο φάσεων

Σχήμα 8.4. Διάφορες συσκευές και διατάξεις μικρόκοσμων για οικοτοξικολογικές
έρευνες.
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Ένας

κατάλογος

των

πρόσφατων

δοκιμασιών

τοξικότητας

με

περισσότερα του ενός είδη σε υδρόβιους και χερσαίους μικροκόσμους
περιλαμβάνει:
• Υδρόβιοι μικρόκοσμοι:
Benthic-pelagic microcosm (βενθικός-πελαγικός μικρόκοσμος)
Compartmentalized lake (διαμερισματική λίμνη)
Mixed flask culture microcosm(μικρόκοσμος μικτής καλλιέργειας σε
φιάλη)
Pond microcosm (μικρόκοσμος μικρής λίμνης)
Sediment core microcosm (μικρόκοσμος με πυρήνα ιζήματος)
Ecocore I microcosm
Ecocore II microcosm
Standard aquatic microcosm (πρότυπος υδρόβιος μικρόκοσμος)
Stream microcosm (μικρόκοσμος ρέματος, ρυάκι)
Waste treatment microcosm (μικρόκοσμος για νερά κατεργασίας
αποβλήτων)
• Χερσαίοι μικρόκοσμοι:
Root microcosm system (σύστημα μικρόκοσμου με ρίζες)
Soil core microcosm (μικρόκοσμος πυρήνος εδάφους)
Soil in a jar (έδαφος σε φιάλη)
Terrestrial microcosm chamber (θάλαμος χερσαίου μικρόκοσμου)
Terrestrial microcosm system (σύστημα χερσαίου μικρόκοσμου)
Παράδειγμα τυποποιημένου υδρόβιου μικρόκοσμου
Ο τυποποιημένος υδρόβιος μικρόκοσμος (standardized aquatic
microcosm, SAM) αναπτύχθηκε για να μελετηθούν οι επιδράσεις χημικών
ουσιών σε συστήματα με περισσότερα του ενός είδους οργανισμών

στο

εργαστήριο. Ο μικρόκοσμος προετοιμάζεται με την εισαγωγή 10 φυκιών, 4
ασπόνδυλων και ενός είδους βακτηρίων σε 3 λίτρα αποστειρωμένου
διαλύματος (γυάλινες φιάλες πειραμάτων των 4l). Το ίζημα στο κάτω μέρος
του δοχείου αποτελείται από 200g πυριτικής άμμου και 0,5 g κονιοποιημένης

-255-

χιτίνης (chitin) που αποστειρώνεται σε κλίβανο και προστίθεται ξεχωριστά
στον πυθμένα. Ο αριθμός των οργανισμών, το διαλυμένο οξυγόνο (dissolved
oxygen, DO) και το pΗ του διαλύματος προσδιορίζονται δύο φορές την
εβδομάδα.

Θρεπτικά υλικά (νιτρικά, νιτρώδη, αμμωνία και φωσφορικά

άλατα) προσδιορίζονται με δειγματοληψία 2 φορές την εβδομάδα για τις
πρώτες 4 εβδομάδες, και μετά μία φορά την εβδομάδα. Η θερμοκρασία
διατηρείται στους 20±2ºC. Ο φωτισμός καθορίζεται σε ορισμένη ένταση και η
κυκλική διάρκεια ημέρας/νύκτας είναι 16/8 ωρών. Η διάρκεια της
δοκιμασίας είναι 64 ημέρες.
Το πείραμα γίνεται σε αρχικά 30 φιάλες σε εργαστηριακό πάγκο με
φωτισμό σε ύψος 0,5 μέτρα από τις φιάλες. Χρησιμοποιούνται 3 ομάδες
πειραμάτων και μία ομάδα αναφοράς. Οι παράμετροι που μετρούνται είναι
το διαλυμένο οξυγόνο (απώλεια και αύξηση του δ.ο), η συγκέντρωση
θρεπτικών υλικών στο σύστημα, το πηλίκο φωτοσύνθεση/αναπνοή, το pΗ, η
ποικιλία των ειδών των φυκιών, ο βιο-όγκος των φυκιών, κλπ. Η στατιστική
σημασία της κάθε μίας παραμέτρου σε σχέση με την ομάδα αναφοράς
συγκρίνεται και καταγράφεται κάθε ημέρα.19,20
Θ) Μικτή καλλιέργεια σε φιάλη (mixed flask culture)
Ο μικρόκοσμος της

Mixed Flask Culture (MFC) είναι σχετικά

μικρότερης κλίμακας δοκιμασία τοξικότητας. Τα πειράματα εκτελούνται σε
φιάλες του 1 λίτρου και εμβολιάζονται με 50 cm3 καλλιέργειας που έχει ληφθεί
αρχικά από φυσικό σύστημα. Το αρχικό διάλυμα της καλλιέργειας παραμένει
για 6 μήνες και ενισχύεται με περιοδικές προσθήκες από φυσικό δείγμα, ώστε
να δημιουργηθούν οι κατάλληλες αλληλεπιδράσεις μεταξύ των οργανισμών.
Μετά από 6 μήνες το υλικό είναι έτοιμο για να χρησιμοποιηθεί για
εμβολιασμό στις πειραματικές φιάλες και για τις δοκιμασίες τοξικότητας. Το
διάλυμα του γλυκού νερού αφήνεται επί 6 εβδομάδες για να διαμορφωθεί η
κοινότητα των οργανισμών και τα πειράματα διαρκούν μεταξύ 12-14
εβδομάδες.

-256-

Σχήμα 8.5. Πρότυπος μικρόκοσμος υδρόβιων οργανισμών και τα είδη οργανισμών και
ανόργανων συστατικών που περιλαμβάνει.
Σε αντίθεση με τη μέθοδο SAM, η δοκιμασία MFC εξαρτάται από τον
εμβολιασμό με τους απαραίτητους οργανισμούς της κοινότητας του
μικρόκοσμου. Το πρωτόκολλο των δοκιμασιών απαιτεί 2 είδη μονοκύτταρων
πράσινων φυκιών ή διατόμων, ένα είδος νηματοειδούς πράσινου φύκους, ένα
είδος κυανοφύκους που συγκεντρώνει άζωτο, 1 είδος μακροασπόνδυλου
οργανισμού, 1 είδος βενθικού οργανισμού, 1 μακροασπόνδυλο που τρέφεται
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με αποσαρθρωμένη οργανική ύλη, και είδη βακτηρίων και πρωτόζωων. Η
μέθοδος προτείνει 4 ομάδες δοκιμασιών με 5 επαναλήψιμα πειράματα για
κάθε ομάδα. Οι συνθήκες των πειραμάτων είναι: θερμοκρασία 20οC,
φωτοπερίοδοι 12 ώρες φως και 12 ώρες σκοτάδι. Περιβαλλοντικοί δείκτες:
περιεκτικότητα σε οξυγόνο, πυκνότητα φυκιών, μικροβιακή δραστηριότητα,
αναπνευστική δραστηριότητα, βιομάζα και αλλαγές στον πληθυσμός
πρωτόζωων.
Η

δοκιμασία

προκαρυωτικών

αυτή

οργανισμών

χρησιμοποιείται
στο

περιβάλλον

για
και

την

αξιολόγηση

στηρίζεται

στην

προϋπόθεση ότι ο χρόνος κλιματισμού των οργανισμών είναι αρκετός για την
συμβιωτική τους ανάπτυξη, αλλά και ότι αυτή είναι αρκετή για να εκτιμηθεί η
επίδραση των ξενοβιοτικών χημικών ουσιών στην κοινότητα. Υπάρχουν
αρκετές αντιρρήσεις για τα είδη αυτά των δοκιμασιών και της σημασίας τους
για τις πραγματικές συνθήκες οικοσυστημάτων.21,22
Οι οικοτοξικολογικές έρευνες με μεσόκοσμους και μικρόκοσμους, όπου
γίνεται προσομοίωση οικοσυστημάτων με ποικιλία ειδών που αλληλεπιδρούν
μεταξύ τους και με το αβιοτικό περιβάλλον, μπορούν να συγκριθούν και με
μελέτες πεδίου.23,24
Ι) Μικρόκοσμος FIFRA, για εντομοκτόνα, μυκητοκτόνα και τρωκτικτόνα
(FIFRA, Food Insecticide, Fungicide & Rodenticide Act )
Η δοκιμασία FIFRA αυτή τοξικότητας σε υδρόβιους οργανισμούς
δημιουργήθηκε για την μελέτη φυτοφαρμάκων σε μεγαλύτερους όγκους
διαλύματος, σε σχέση με τις μεθόδους MFC και SAM, για να συμπεριληφθούν
ψάρια που λειτουργούν ως θηρευτές των ασπόνδυλων. Το πειραματικό
πρωτόκολλο έχει ονομασθεί: Outdoor Aquatic Microcosm Test to Support
Pesticide Registration, αλλά επίσης αποκαλείται δοκιμασία μικρόκοσμου
FIFRA για να υπενθυμίζει την αρχική του προέλευση ως μεθοδολογία
δοκιμασίας φυτοφάρμακα. Τα πειράματα πραγματοποιούνται σε διαλύματα
6 λίτρων, και περιλαμβάνουν μακρόφυτα μαζί με ψάρια, ασπόνδυλα και
ποικιλία αναδυόμενων (emergent) ασπόνδυλων.
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Οι οργανισμοί που χρησιμοποιούνται μπορεί να είναι: τα ψάρια
bluegill sunfish, fathead minnow, channel catfish, καιθώς και φυτοπλαγκτόν,
ζωοπλαγκτόν, αναδυόμενα έντομα και βενθικά μακροασπόνδυλα. Η
θερμοκρασία διατηρείται σε φυσικές συνθήκες, είτε με τοποθέτηση των
δεξαμενών μέσα στο έδαφος, είτε βυθίζοντας τις δεξαμενές σε επίπεδο
πυθμένα μικρολίμνης. Το ίζημα του πυθμένα λαμβάνεται από υπάρχουσα
λίμνη με τρόπο που να περιλαμβάνει τη φυσική βενθική κοινότητα. Το νερό
του διαλύματος λαμβάνεται από υγιεινή και οικολογικά δραστήρια λίμνη. Οι
κλιματολογικές συνθήκες καταγράφονται κατά την διάρκεια των πειραμάτων
(θερμοκρασία αέρα, ηλιακή ακτινοβολία, καθίζηση, ταχύτητα ανέμου,
υγρασία, εξάτμιση κλπ.).

Σχήμα 8.6. Σχηματική παράσταση της δοκιμασίας μικρόκοσμου FIFRΑ. Το πείραμα
αυτό έχει σχεδιασθεί για την μελέτη των επιδράσεων ζιζανιοκτόνων σε υδατικό
περιβάλλον. Τα μακρόφυτα αναπτύσσονται σε γλάστρες. Οι δοκιμασίες αυτές
χρησιμοποιούν ψάρια ιδιαίτερα όταν μελετούνται αναστολείς χολινεστεράσης
(οργανοφωσφορικά φυτοφάρμακα) ή άλλοι ρύποι που επιδρούν ανασταλτικά στα
συστήματα των πειραματόζωων.
Τα μεγαλύτερα συστήματα της δοκιμασίας αυτής σχεδιάσθηκαν για να
αντιπροσωπεύουν

μικρές

λίμνες

σε

αγροκτήματα,

όπου

συνήθως

συγκεντρώνονται υπολείμματα φυτοφαρμάκων. Η μέθοδος προσπαθεί να
προσομοιώσει τις φυσικές συνθήκες, για τον λόγο αυτό βυθίζονται οι
πειραματικές δεξαμενές στο έδαφος. Μέχρι τώρα η ASTM δεν έχει συγκρίσιμη
μέθοδο

για

το

διευρυμένο

αυτό

σύστημα

μικρόκοσμου.

Πρόσφατη

ανασκόπηση αναλύει το σύστημα αυτό δοκιμασίας και της χρησιμότητάς του
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στην μελέτη φυτοφαρμάκων.25,26 Οι επιδράσεις των φυτοφαρμάκων στα φυτά
και ζώα, καθώς και στην άγρια φύση, μελετούνται κυρίως με μελέτες πεδίου.27
K) Μικρόκοσμος πυρήνος εδάφους( soil core microcosm)
Η δοκιμασία αυτή (Soil core microcosm, SCM) αναπτύχθηκε για την
μελέτη

ξενοβιοτικών

χημικών

ουσιών

σε

αγροτο-οικοσυστήματα

συνοδευόμενη με φυτά, ασπόνδυλα εδάφους και μικροβιακές διεργασίες. Το
πειραματικό μέρος γίνεται σε πλαστικό σωλήνα πολυαιθυλενίου (μεγάλου
μοριακού

βάρους,

υψηλής

πυκνότητας

και

χωρίς

πλαστικοποιητές)

διαστάσεων 17cm διάμετρο και βάθους 60cm. O σωλήνας περιέχει αυτούσιο
τμήμα εδάφους σκεπασμένο με ομογενοποιημένο επιφανειακό έδαφος και
βρίσκεται πάνω από χωνί Büchner (απλό χωνί πορσελάνης με οπές) που είναι
σκεπασμένο με λεπτό στρώμα υαλοβάμβακα. Ο όγκος του εδάφους είναι
40cm. Κάθε δοχείο περιέχει 6-8 σωλήνες με εδαφικούς μικρόκοσμους.
Χρησιμοποιούνται δύο διαφορετικές ομάδες σωλήνων με έδαφος

για

σύγκριση κάτω από ίδιες συνθήκες. Δοκιμάζονται τρεις συγκεντρώσεις
διαλύματος χημικών ουσιών και η διαβροχή των δειγμάτων γίνεται μία φορά
με καθαρό νερό και μετά μία φορά κάθε 2-3 εβδομάδες. Το νερό που
χρησιμοποιείται είναι είτε απεσταγμένο του εργαστηρίου είτε νερό βροχής
που έχει συγκεντρωθεί, φιλτραριστεί και διατηρηθεί σε 4οC.
Η δοκιμασία αυτή είναι μια υβριδική μεθοδολογία με δειγματοληψίες
τμημάτων εδάφους, μεταφοράς στο εργαστήριο και μελέτης κάτω από
ελεγχόμενες περιβαλλοντικές παραμέτρους. Με τον τρόπο αυτό διατηρείται η
ενδογενής ετερογένεια του χερσαίου οικοσυστήματος. Στα δείγματα μπορούν
να γίνουν αναλύσεις για την τύχη του διαλύματος των χημικών ουσιών
καθώς περνούν μέσα από το δείγμα εδάφους.28 Παρόμοια οικοτοξικολογικά
πειράματα με δείγματα εδάφους, που μετρούν την επίδραση τοξικών ουσιών
σε γαιοσκώληκες έχει αναπτύξει και η Ευρωπαϊκή Ένωση. 29
Τα παραδείγματα αυτά είναι ένα μικρό τμήμα της τεράστιας
βιβλιογραφίας, μεθοδολογίας και προτύπων που έχουν αναπτυχθεί τα
τελευταία χρόνια στην οικοτοξικολογία έρευνα.30-32
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ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΕΝΝΑΤΟ
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΕΡΕΥΝΩΝ
9.1. Γενικές

Αρχές και Μεθοδολογία Οικοτοξικολογικών

Ερευνών
Οι οικοτοξικολογικές έρευνες έχουν εξελιχθεί τεχνολογικά και
επιστημονικά και πολλές μεθοδολογίες έχουν τυποποιηθεί για συγκρίσιμα και
επαναλήψιμα αποτελέσματα. Η αυστηρή περιβαλλοντική νομοθεσία των
τελευταίων χρόνων, η αφύπνιση του περιβαλλοντικού κινήματος των
πολιτών, η επιβολή οικονομικών κινήτρων για καθαρότερες βιομηχανικές
εγκαταστάσεις, η επιβολή προστίμων σε περιπτώσεις ρύπανσης και οι νέες
τεχνολογίες

αντιρρύπανσης,

έχουν

προωθήσει

την

έρευνα

στην

περιβαλλοντική τοξικολογία και οικοτοξικολογία για να τεκμηριωθούν οι
επιβλαβείς δράσεις ρύπων στα οικοσυστήματα. Οι εμφανείς επιπτώσεις της
ανθρωπογενούς δραστηριότητας στο περιβάλλον, στην ποιότητα ζωής και
στην υγεία του ανθρώπου έδωσαν την αφορμή για τη διάθεση σημαντικών
οικονομικών κινήτρων για έρευνα στους τομείς των τοξικών χημικών ουσιών,
την εκτίμηση της επικινδυνότητας και του οικολογικού κινδύνου σε
ευαίσθητα οικοσυστήματα.
Οι κυριότεροι τομείς οικοτοξικολογικών ερευνών περιλαμβάνουν τις
παρακάτω ενότητες :
• Οικοτοξικολογικές έρευνες σε υδρόβιους οργανισμούς: οι υδρόβιοι
οργανισμοί δέχονται πρώτοι την επίδραση των διαφόρων χημικών ρύπων με
την έκπλυση ή απόρριψη χημικών γεωργικών ουσιών και αποβλήτων που
καταλήγουν σε υδατικούς αποδέκτες.1
• Οικοτοξικολογικές έρευνες σε είδη άγριας πανίδας και χλωρίδας: τα είδη
αυτά αποτελούν ευαίσθητους αποδέκτες χημικών ρύπων. Πολλές χημικές
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ουσίες και απόβλητα επηρεάζουν άμεσα τους πληθυσμούς τους και πολλά
είδη πουλιών, αμφίβιων και θηλαστικών έχουν φτάσει στα όρια εξαφάνισης.2
• Οικοτοξικολογικές έρευνες για διάφορα ιζήματα: αρκετά είδη εξαρτώνται
από την ποιότητα των ιζημάτων σε υδατικά συστήματα.3
• Οικοτοξικολογικές έρευνες εδάφους: το έδαφος παίζει σημαντικό ρόλο
στην αποσύνθεση της οργανικής ύλης, στην ποιότητα τροφής των φυτών και
στους διατροφικούς κύκλους.4
• Δοκιμασίες τοξικότητας σε φύκια (algae) και φυτά: τα είδη των φυκών και
τα φυτά αποτελούν πρωτογενείς παραγωγούς τροφής για άλλα είδη.5
• Οικοτοξικολογική έρευνα με δείκτες γεωλογικού τοπίου (landscapes):
αλλαγές στο τοπίο μιας περιοχής αποτελούν ενδιαφέροντες δείκτες για
οικοτοξικολογικές μελέτες. Τα νέα συστήματα GIS (Geographic Information
Systems) και χρήση ηλεκτρονικών υπολογιστών για την δημιουργία
μοντέλων γεωγραφικών προσομειώσεων με Η/Υ (Computer Simulation
Models), μπορούν να δώσουν χρήσιμα περιβαλλοντικά αποτελέσματα.6
• Οικοτοξικολογικοί βιοδείκτες σε υδρόβιους και χερσαίους οργανισμούς:
οι

βιοδείκτες

για

την

υγεία,

αναπαραγωγή,

ενζυμικές

λειτουργίες,

μεταλλικούς συμπλοκοποιητές, ολική αντιοξειδωτική κατάσταση, οξειδωτικό
stress, κλπ. αποτελούν σημαντικούς παράγοντες μελέτης για την πιστοποίηση
και ποσοτικοποίηση της υγείας των οικοσυστημάτων.7

9.2.

Παράμετροι

Οικοσυστημάτων

και

Μετρήσεις

Οικοτοξικολογίας σε Υδρόβιους Οργανισμούς.
Σημαντικό τμήμα των ανθρωπογενών δραστηριοτήτων αποτελούν
παράγοντες ρύπανσης και πολλοί ρύποι έχουν άμεση επίπτωση στα υδάτινα
συστήματα. Βιομηχανικά απόβλητα, οικιακά απορρίμματα, γεωργικές
εκπλύσεις λιπασμάτων και γεωργικών φαρμάκων, ρύπανση θαλασσών με
πετρελαιοειδή κλπ, καταλήγουν σε μεγάλο βαθμό στα υδάτινα συστήματα. Οι
επιπτώσεις των χημικών ρύπων σε υδρόβιους οργανισμούς είναι άμεσης
σημασίας για τις οικοτοξικολογικές έρευνες.
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Οι οικοτοξικολογικές έρευνες είναι πολύπλοκες διεργασίες και
απαιτούν τον συνδυασμό πολλών ειδικοτήτων μεθοδολογικών αναλύσεων
για να ολοκληρωθούν.8

Τα τελευταία χρόνια οι εργαστηριακές μελέτες

τοξικότητας έχουν επεκταθεί σε μελέτες ολόκληρων οικοσυστημάτων και
μεγάλης ποικιλίας τελικών σημείων οικοτοξικότητας. Οι νέες νομοθεσίες στις
ΗΠΑ και η ανάγκη για μεγάλο αριθμό τοξικολογικών ερευνών προώθησε
την ενίσχυση των ινστιτούτων και πανεπιστημιακών ιδρυμάτων που είχαν
τεχνογνωσία σε θέματα προτύπων οικοτοξικολογικών ερευνών. Νομοθεσίες,
όπως για «Νόμος για το Καθαρό Νερό» (Clean Water Act), η Ομοσπονδιακή
νομοθεσία για τα Φυτοφάρμακα (the Federal Insencticide, Fungicide and
Rodendicite Act, FIFRA), ο Νόμος για την «Προστασία και Διατήρηση των
Πλουτοραγωγικών

Πηγών

και

της

Ανακύκλωσης»

(the

Resource

Conservation and Recovery Act) και ο Νόμος για τον «Έλεγχο των Τοξικών
Ουσιών» (the Toxic Substances Control Act) απαιτούσαν μεγάλο αριθμό
μελετών περιβαλλοντικής τοξικολογίας και οικοτοξικολογίας.
Αντίστοιχα, στην Ευρωπαϊκή Ένωση, οι πολυάριθμες νέες οδηγίες για
την προστασία του περιβάλλοντος και των πλουτοπαραγωγικών πηγών
έχουν γίνει αιτία για την προωθήσει και χρηματοδότηση σημαντικού αριθμού
οικοτοξικολογικών ερευνών και νέων προτάσεων για τυποποίηση και
συστηματικές μελέτες.9
Ο

σχεδιασμός

των

ερευνών

αυτών

λαμβάνει

υπόψη

την

πολυπλοκότητα των οικοσυστημάτων, ιδιαίτερα των υδροβίων, καθώς και
τους διάφορους αβιοτικούς και βιοτικούς παράγοντες (ταχύτητα ανέμου,
διαπερατότητα

του

φωτός,

τροφικές

αλυσίδες,

βιοδιάσπαση

και

βιοσυσσώρευση, πληθυσμιακή οικολογία, συνεργική δράση, κλπ) που τις
επηρεάζουν. Οι επιστήμονες πιστεύουν ότι οι οικολογικές επιπτώσεις μπορούν
να διερευνηθούν μόνο με συστηματικό και με ορθολογικό σχεδιασμό των
βιοδοκιμασιών, τεκμηρίωσης των βλαβών, μακροχρόνιας παρακολούθησης
των συγκεντρώσεων ρύπων,

ανάλυσης μηχανισμών τοξικότητας και

ερμηνείας των πολύπλοκων αποτελεσμάτων.10
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Η

μεθοδολογία

των

βιολογικών

δοκιμασιών

σε

υδρόβια

οικοσυστήματα πρέπει να είναι απλή, τεκμηριωμένη και να δείχνει τις άμεσες
επιπτώσεις στην υδρόβια κοινότητα, να είναι οικονομική και γενικά
αποδεκτή από τους άλλους επιστήμονες. Η μέθοδος πρέπει να εφαρμόζεται
για μεγάλη ποικιλία χημικών ουσιών που ρυπαίνουν, ενώ τα αποτελέσματα
πρέπει να περιγράφονται με μαθηματικά και στατιστικά πρότυπα που να
είναι κατανοητά από ευρύ φάσμα επιστημονικών ειδικοτήτων.11
Υπάρχουν

ενδείξεις

ότι

απλές

δοκιμασίες

τοξικότητας

σε

εργαστηριακές συνθήκες μπορούν να χρησιμοποιηθούν για την προστασία
του περιβάλλοντος. Στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν συνολικές εκτιμήσεις
των οικοτοξικολογικών ερευνών. Για παράδειγμα, έχουν δημοσιευθεί τα
αποτελέσματα περίπου 5.000 δοκιμασιών σε 66 είδη ζώων που κάλυψαν 410
χημικές ουσίες. Το 88% των αποτελεσμάτων αφορά σε τρία βασικά είδη
υδρόβιων οργανισμών: Daphnia sp., Gammarus fasciatus, Salmo gairdneri, που
είναι ευαίσθητα σε χαμηλά επίπεδα τοξικότητας χημικών ουσιών.12 Οι
συγκεντρώσεις αυτές δοκιμασιών τοξικότητας μπορούν να χρησιμοποιηθούν
ως αντικειμενικοί δείκτες για περιβαλλοντική προστασία οικοσυστημάτων. Οι
οικοτοξικολογικές έρευνες αυτές και νέες μπορούν εφαρμοσθούν κάτω από
πραγματικές συνθήκες (σε μικρόκοσμους ή μεσόκοσμους) σε διάφορα άλλα
είδη με γνώμονα τις επιβλαβείς επιπτώσεις σε έμβια όντα και τους
πληθυσμούς τους.13

9.3. Βιοδείκτες και Μετρήσεις Οικοτοξικότητας
Τα τελευταία χρόνια γίνεται εμφανής η απουσία ενός συγκεκριμένου
δείκτη για τη δομή των κοινοτήτων σε οικοσυστήματα, δηλαδή, δείκτη που
να είναι ευαίσθητος στις σύνθετες διεργασίες της χημικής και φυσικής
διάσπασης ουσιών στο υδάτινο περιβάλλον. Αρκετοί ερευνητές έχουν
αναπτύξει πρόσφατα έναν δείκτη βιοτικής πληρότητας (Index of Biotic
Integrity, IBI) ο οποίος σχεδιάσθηκε για να αποκαλύψει την ολοκληρωμένη
φύση των κοινοτήτων ψαριών, και ο οποίος ανταποκρίνονται σε αλλαγές της
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ποιότητας του νερού.14 Η προσέγγιση αυτή έχει εφαρμοσθεί με επιτυχία, μετά
από τροποποίηση, και για κοινότητες ασπόνδυλων οργανισμών.15 Ο αρχικός
δείκτης ΙΒΙ για τα ψάρια επιλέχθηκε για να μετρήσει την κατάσταση
κοινοτήτων ψαριών σε σχέση με "συγκρίσιμες" κοινότητες ψαριών σε λεκάνες
απορροής. Οι τιμές των μετρήσεων χωρίζονται σε τρεις διευρυμένες ομάδες:
ταξινομική σύνθεση των ειδών και αφθονία, σύνθεση

των ψαριών κατά

κατηγορίες τροφικού επιπέδου και ολική αφθονία σε δείγματα και φυσική
κατάσταση (ασθένειες, όγκοι, στρεβλώσεις του σκελετού, κλπ). Οι τιμές των
δεικτών ΙΒΙ ορίσθηκαν σε 5, 3 ή 1, ανάλογα με το βαθμό της διαφοροποίησης
από το δείγμα αναφοράς (5 σημαίνει σχεδόν παρόμοια κατάσταση, 3 "μεσαία
απόκλιση" και 1 "μεγάλη απόκλιση από το κανονικό"). Με τον τρόπο αυτό οι
ερευνητές βαθμολογούν την κατάσταση υγείας κάποιας κοινότητας ψαριών
σε σχέση με την κοινότητα που δεν έχει υποστεί βλάβες ή αναταραχή από
ρύπους.14 Παρόμοιες τιμές χρησιμοποιούνται για τα ασπόνδυλα.15
Στην περίπτωση των ερευνών για φυτοφάρμακα, χρησιμοποιούνται
διάφορα

οικοσυστήματα

(μεσόκοσμοι

και

μικρόκοσμοι)

ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της νομοθεσίας FIFRA των ΗΠΑ.

που
Τα

συστήματα αυτά είναι κυρίως τεχνητές μικρές λίμνες (μέχρι 1.000 κυβικά
μέτρα) και αρκετού βάθους για να υποστηρίξουν τη διατήρηση ψαριών. Ο
σκοπός των ερευνητικών οικοσυστημάτων είναι να ερευνήσουν πρότυπα
έκθεσης σε τοξικές ουσίες και να προσδιορίσουν τη δυνατότητα επιβλαβών
δράσεων χημικών ουσιών που είναι διαλυτές στο νερό ή/και δεσμεύονται στα
ιζήματα.16 Τα πειράματα αυτά μεσοκόσμων και μικρόκοσμων με τεχνητές
μικρές λίμνες είναι αρκετά μεγάλης σημασίας για την μελέτη της
οικοτοξικότητας φυτοφαρμάκων σε λίμνες, ποτάμια και άλλα υδάτινα
συστήματα.17,18
Οι βιολογικοί δείκτες (biological indicators) που χρησιμοποιούνται για
την αξιολόγηση της κατάστασης υδρόβιων κοινοτήτων είναι:
• Bioassays (Βιολογικές δοκιμασίες τοξικότητας)
Single species test (δοκιμασίες, τοξικότητας σε ένα είδος οργανισμού)
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Multispecies (microcosm, mesocosm) tests (δοκιμασίες, τοξικότητας σε
πολλά είδη οργανισμών)
• Biosurvey (Βιοέρευνα)
Individual/species population (Πληθυσμοί ατόμων/ειδών)
Tissue

analysis

for

bioaccumulation

(ανάλυση

ιστών

για

βιοσυσσώρευση)
Biomarkers-genetic or physiology (βιοδείκτες, γενετικοί ή φυσιολογίας)
Bionass/yield (βιομάζα/απόδοση)
Growth rates (συντελεστές ανάπτυξης)
Gross morphology (ολική μορφολογία)
Behaviour (συμπεριφορά)
Abundance/density (αφθονία/πυκνότητα ειδών)
Variation in population size (ποικιλία στο μέγεθος του πληθυσμού)
Population age structure (δομή ηλικιών του πληθυσμού)
Disease or parasitism frequency (ασθένεια ή συχνότητα παρασιτισμού)
•Community/ecosystem (Κοινότητα/οικοσύστημα)
Structure (δομή)
Species richness (ποικιλία ειδών)
Relative abundance among species (σχετική αφθονία μεταξύ ειδών)
Indicator species (tolerance) (χαρακτηριστικά είδη βιοδείκτες, ανοχή)
Abundance of opportunists (αφθονία οπορτουνιστών, ειδών που
τρέφονται περιστασιακά)
Dominant species (επικρατούντα είδη)
Community trophic structure (δομή τροφικής αλυσίδας κοινότητας)
Extinction (εξαφάνιση ειδών)
Function (Λειτουργία)
Production/respiration ratio (πηλίκο παραγωγής/αναπνοής)
Production/biomass ratio (πηλίκο παραγωγής/βιομάζας)
Biogeochemical

cycles/nutrient

διαφυγή τροφής)
Decomposition (αποσύνθεση)
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leakage

(Βιογεωχημικοί

κύκλοι/

Landscape (Τοπίο )
Habitat fragmentation/patch geometry (κατακερματισμός βιοτόπων/
γεωμετρία κομματιών γης)
Linkages among patches (σύνδεσμοι μεταξύ μεμονωμένων κομματιών
γης)
Cumulative effects across landscapes (συσσωρευτικές επιπτώσεις σε
τοπία)
(Karr JR. Biological integrity: a long-neglected aspect of water resource management.
Ecol Appl 1991, 1: 66-72)
Πολλές όμως οικοτοξικολογικές έρευνες και μελέτες μεσοκόσμων είχαν
ως αποτέλεσμα να συγκεντρωθούν πολλά και διάσπαρτα αποτελέσματα που
δεν μπορούσαν να συγκριθούν ή να χρησιμοποιηθούν σε άλλες έρευνες. Για
να μετριασθεί η απώλεια πόρων και χρόνου, ώστε να γίνουν πιο συστηματικά
τα οικοτοξικολογικά δεδομένα, έχουν δημιουργηθεί πρότυπα κριτήρια
μελέτης και δείκτες οικοσυστημάτων, τόσο για τις περιβαλλοντικές επιπτώσεις
των ρύπων όσο και για την επανόρθωση στην προηγούμενη κατάσταση του
ισορροπημένου οικοσυστήματος πριν τη ρύπανση.19,20
Οι πρόσφατες νομοθετικές ρυθμίσεις για την προστασία του
περιβάλλοντος, των ποικίλων βιοτόπων, της βιοποικιλότητας και των
ευαίσθητων

οικοσυστημάτων

έχουν

προωθήσει

συστηματοποίηση

των

οικοτοξικολογικών μεθόδων.21 Με βάση τα οικοτοξικολογικά δεδομένα
μπορούν να γίνουν μελέτες εκτίμησης του οικολογικού κινδύνου, που είναι
χρήσιμες τόσο για την εμπορική άδεια νέων προϊόντων, όσο και για την
κατάσταση οικοσυστημάτων από παλαιές και νέες εκπομπές χημικών
ρύπων.22
Η αφθονία των ειδών και οι ενδεικτικοί οργανισμοί οικοσυστημάτων,
καθώς και οι τροφο-δυναμικοί παράγοντες μπορούν να χρησιμεύσουν για
τον έλεγχο της ρύπανσης και της υγείας των οικοσυστημάτων. Έχει
αποδειχθεί ότι σε προγράμματα βιοελέγχου οικοσυστημάτων, η σχετική
αφθονία και η ποικιλία των ειδών αντανακλούν τον βαθμό ρύπανσης ενός
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υδρόβιου βιότοπου.23 Ο ρυθμός με τον οποίο αλλάζει η αφθονία των ειδών
στην περίπτωση ρύπανσης από χημικούς παράγοντες, είναι αποτέλεσμα του
αβιογενούς περιβάλλοντος και της φύσης των οργανισμών που εκτίθενται.
Αλλά και η επιλογή της μελέτης των ανθεκτικών ειδών ενός οικοσυστήματος
έχει επίσης αποδειχθεί χρήσιμη και αποτελεσματική σε οικοτοξικολογικά
πειράματα.24
Η χρήση των ενδεικτικών ειδών για τις έρευνες ευτροφισμού υδατικών
συστημάτων αποδείχθηκε αρκετά χρήσιμη στις αρχικές έρευνες.25 Η μέθοδος
αυτή χρησιμοποιείται και σήμερα με τα προγράμματα "παρακολούθησης των
οστρακοειδών" ("mussel watch") ή με τον έλεγχο της αφθονίας αμφίβιων σε
μελέτες για την ποιότητα υδάτων. Επίσης, σε κοινότητες στις οποίες
επικρατούν ορισμένα "είδη κλειδιά" (key species), γίνεται παρακολούθηση
και έλεγχος στα είδη αυτά, καθώς οι επιβλαβείς επιδράσεις που θα έχουν
ανταπόκριση

και

χρησιμοποιούνται

στην
διάφορες

υπόλοιπη

βιοτική

προσεγγίσεις

στο

κοινότητα.
θέμα

Πρόσφατα

αυτό.26 Για

μια

ολοκληρωμένη μελέτη των επιδράσεων χημικών ρύπων, οι οικοτοξικολογικές
έρευνες προσεγγίζουν τα προβλήματα που αναφέρονται σε οργανισμούς που
αποτελούν τμήμα της υδρόβιας τροφικής αλυσίδας. Για παράδειγμα, τα
αμφίβια δείχνουν να είναι ευαίσθητα σε ορισμένα συνθετικά πυρεθροειδή
φυτοφάρμακα, λόγω της τροφής τους με φύκια και μικροοργανισμούς.27
Επίσης, άλλα υδρόβια ζώα, όπως οι κάστορες, οι βίδρες (ενυδρίδα) και
τα μίνκ

(raccoons, otter, mink) που εξαρτώνται για την τροφή τους σε

ασπόνδυλα, μπορεί να βιοσυσσωρεύσουν λιποφιλικές ενώσεις (οργανοχλωριωμένες) που επηρεάζουν την αφθονία του πληθυσμού. Για νομοθετικούς
λόγους υπάρχει έμφαση στις διεργασίες διασκορπισμού/διαλυτότητας των
ουσιών σε υδάτινα και χερσαία οικοσυστήματα για την προστασία τους.28
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9.4. Πρότυπα Υδρόβια Οικοσυστήματα για Οικοτοξικολογικές
Έρευνες
Υπάρχουν

πολλά πρότυπα (μοντέλα) υδρόβιων συστημάτων με

διαφορετικό σχεδιασμό και πολυπλοκότητα, γνωστά ως μικρόκοσμοι και
μεσόκοσμοι, που μελετούν την τύχη και τις επιπτώσεις χημικών ρύπων σε
υδρόβια οικοσυστήματα.29 Η διαφορά μεταξύ μικρόκοσμων και μεσοκόσμων
είναι παραδοσιακά υποκειμενική, όπου οι ερευνητές καθορίζουν τα δικά τους
κριτήρια, αλλά κυρίως αφορά το μέγεθος και την ποικιλία των ειδών, αν και
ορισμένοι ερευνητές δεν κάνουν διάκριση μεταξύ των δύο οικοσυστημάτων.
Ο

βαθμός

οργανωτικής

πολυπλοκότητας

και

προσομοίωσης

της

πραγματικότητας ποικίλει ανάλογα με τους σκοπούς της έρευνας.30 Ο πιο
σύγχρονος ορισμός των μικρόκοσμων είναι "τεχνητά υποσυστήματα φυσικού
περιβάλλοντος όπου μπορούν να αναπαραχθούν οι διάφοροι παράμετροι για
επανάληψη των μετρήσεων. Οι μικρόκοσμοι περιέχουν ορισμένα τροφικά
επίπεδα και παρουσιάζουν ιδιότητες σε επίπεδο οικοσυστήματος".31 Οι
μεσόκοσμοι ορίζονται ως "φυσικά κλειστοί οικοχώροι που αναπαριστούν ένα
πραγματικό

οικοσύστημα"

ή

"τεχνητές

κατασκευές

αναπαράστασης

οικοσυστημάτων, όπως μικρού μεγέθους λίμνες ή υδάτινα ρέοντα κανάλια με
απομίμηση αβιοτικού και βιοτικού περιβάλλοντος".32
H έννοια του μικροκόσμου εμφανίσθηκε στην οικολογική σκέψη από
το 1887 με τις εργασίες του Forbes. Αρχικά, οι μικρόκοσμοι για οικολογικές
έρευνες

σε

εργαστηριακό

επίπεδο

χρησιμοποιήθηκαν

σε

μελέτες

παραγωγικότητας, μεταβολικών διεργασιών σε κοινότητες οργανισμών και
δυναμικής των πληθυσμών (αυξήσεις και μειώσεις, γήρανση, ανανέωση
πληθυσμών).33,34 Ο Gause χρησιμοποίησε μικρόκοσμους για τα κλασικά
πειράματά του με πρωτόζωα (μελέτη του συναγωνισμού) από τα οποία
καθιέρωσε τη μαθηματική θεωρία του για την αρχή του ανταγωνιστικού
αποκλεισμού (competitive exclusion principle), δηλαδή σύμφωνα με την
αρχή αυτή, είδη που είναι αποκλειστικοί ανταγωνιστές δεν μπορούν να
συνυπάρξουν στον ίδιο χώρο.35
-275-

(Α) MERL Mesocosm

(B) Benthic Pelagic Mesocosm

(Marine Ecosystems Research Laboratory)

Μελέτες πελαγικών

Μελέτες για πλαγκτόν από επίδραση

βενθικών οικοσυστημάτων

πετρελαιοειδών, μετάλλων, κλπ.

(Γ) CEPEX Mesocosm

(Δ)BREMERHAVEN Mesocosm

(Controlled Ecosystem Pollution Environment)

Μελέτη επιδράσεων μετάλλων σε

Δοχεία από πολυαιθυλένιο, χωρητικότητα 68m3.

βενθικές κοινότητες.

Μελέτες για μέταλλα, θρεπτικά, πλαγκτόν, κλπ.

Τα πιο συστηματικά πειράματα με τεχνητά οικοσυστήματα άρχισαν τη
δεκαετία του ’60 για τα εντομοκτόνα που χρησιμοποιούνταν για την
καταπολέμηση της ελονοσίας στην Καλιφόρνια. Χρησιμοποιήθηκαν τεχνητές
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εξωτερικές λίμνες για να μελετηθούν οι επιδράσεις κυρίως σε πτηνά
[πλατύρρυγχος νήσσα, αγριόπαπιες, πάπιες mallard (ducks)].36 Οι επιπτώσεις
των οργανοφωσφορικών εντομοκτόνων εξετάσθηκαν στα ίδια οικοσυστήματα
και στο φυτοπλαγκτόν, το ζωοπλαγκτόν, τα υδρόβια έντομα, τα ψάρια και σε
άλλα πτηνά των λιμνών.37 Οι μελέτες αυτές επέτρεψαν την ολοκληρωμένη
έρευνα επικίνδυνων χημικών ρύπων σε πραγματικές συνθήκες και στο
επίπεδο πληθυσμών του οικοσυστήματος, τα δε αποτελέσματα συγκρίθηκαν
με εργαστηριακές δοκιμασίες τοξικότητας σε διάφορα είδη.38
Οι διάφορες δοκιμασίες τοξικότητας χημικών ουσιών μπορούν να
διαβαθμισθούν σε 4 επίπεδα:
α) βιοδοκιμασίες τοξικότητας σε απλούς οργανισμούς,
β) βιοδοκιμασίες σε πολλαπλούς οργανισμούς,
γ) βιοέρευνες σε πληθυσμούς, κοινότητες (ανάλυση βιολογικών δεικτών, κλπ)
και σε οικοσυστήματα,
δ) το τέταρτο επίπεδο για να κλείσει ο κύκλος των οικοτοξικολογικών
ερευνών πρέπει να περιλαμβάνει μελέτες πεδίου που θα αναπτύσσουν τη
δυνατότητα να γίνει ολοκληρωμένη εκτίμηση του οικολογικού κινδύνου.
Οι ερευνητές ξεκινούν αρχικά με τα πειράματα του πρώτου επιπέδου
και ανάλογα με τα αποτελέσματα που έχουν συνεχίζονται οι έρευνες και στα
άλλα επίπεδα.39 Οι βασικές αρχές και η μεθοδολογία των οικοτοξικολογικών
πειραμάτων με υδρόβιους μικρόκοσμους και μεσόκοσμους περιγράφονται σε
πρόσφατες εκδόσεις, ανασκοπήσεις και συμπόσια.40-43
Οι έρευνες μικρόκοσμων εφαρμόσθηκαν για τη μελέτη επιδράσεων
χημικών ρύπων στο επίπεδο δομής κοινοτήτων οργανισμών και της
λειτουργίας τους. Είναι πειράματα που διεξάγονται σε εσωτερικούς ή
εξωτερικούς χώρους, και τα οποία βρίσκονται ανάμεσα στις εργαστηριακές
δοκιμασίες και μεγάλης-κλίμακας πειράματα μεσοκόσμων. Οι μικρόκοσμοι σε
εξωτερικούς χώρους γίνονται σε μικρές κλεισμένες λιμνούλες κοντά σε
φυσικές λίμνες ή μικρά ενυδρεία που αιωρούνται μέσα σε λίμνες ή σε μεγάλα
δοχεία-δεξαμενές

(από

ενισχυμένο

υαλοβάμβακα,

με

ανοξείδωτες

ή

τσιμεντένιες επιφάνειες ή εκσκαφές μέσα στο σκληρό έδαφος).44,45 Επίσης,
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μπορεί να χρησιμοποιηθεί περιφραγμένος χώρος λιμνών (Limnocorrals), που
είναι μεγάλης έκτασης κλειστό σύστημα, κοντά σε ανοικτές λίμνες. Τα
πειραματικά αυτά συστήματα χρησιμοποιήθηκαν ειδικά από Καναδούς
επιστήμονες για να μελετηθούν επιδράσεις φυτοφαρμάκων στον πληθυσμό
φυσικού πλαγκτόν των υδάτινων συστημάτων.46

Σχήμα

9.2.

Ενυδρεία

που

αποσκοπούν

σε

αντιπροσωπεύουν μικρόκοσμους οικοσυστημάτων.
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οικοτοξικολογικές

έρευνες

και

Παράλιες περιφραγμένες ζώνες (Littoral enclosures) είναι τεχνητά
συστήματα που συνορεύουν με τις όχθες λιμνών και αναπτύχθηκαν ειδικά
από το ερευνητικό εργαστήριο της ΕΡΑ (Environmental Protection Agency)
στο Duluth (Minnesota). Τα συστήματα αυτά, 5Χ10 μέτρα επιφανείας,
χρησιμοποιούνται για την τύχη και τις επιδράσεις φυτοφαρμάκων στις
παραμέτρους της ποιότητας των νερών, του φυτοπλαγκτόν, του ζωοπλαγκτόν,
των μακροασπόνδυλων και των ψαριών.47
Προσομοιώσεις μεσοκόσμων με μικρού μεγέθους λίμνες έχουν
χρησιμοποιηθεί

για

την

αξιολόγηση

της

τύχης

φυτοφαρμάκων

σε

οικοσυστήματα. Οι περισσότερες κατασκευές είναι εκσκαφές εδάφους με
μέγεθος επιφάνειας από 0,04 μέχρι 0,1 εκτάρια γης.48 Για το σχεδιασμό των
πειραμάτων αυτών πρέπει να ληφθούν υπόψη διάφοροι οικολογικοί
παράμετροι και η ικανότητά τους να προσδιορίσουν τις επιπτώσεις των
ρύπων

στους

έμβιους

οργανισμούς

και

το

οικοσύστημα.49

Άλλα

παραδείγματα μεσοκόσμων και μικροκόσμων με λεπτομέρειες για τον
σχεδιασμό, την μεθοδολογία και την ανάλυση των αποτελεσμάτων
αναφέρονται στην βιβλιογραφία.50-54

9.5. Παράμετροι Υδρόβιων Οικοτοξικολογικών Μεθόδων
Οι παράμετροι που πρέπει να ληφθούν υπόψη για την επιτυχία των
οικοτοξικολογικών ερευνών με μικρόκοσμους και μεσοκόσμους είναι:29
α. ποικιλότητα. ποικιλία δομής, φυσικοχημικών και βιοτικών παραγόντων
(viariability, structural, physicochemical and biotic) μικροκόσμων και
μεσοκόσμων,
β. αποικισμός και εγκλιματισμός (colonization and acclimation),
γ. παρουσία μακροφύτων (presence of macrophytes),
δ. χρήση διαφόρων πληθυσμών και ειδών ψαριών (use of fish populations),
ε. επιπτώσεις κλιμάκωσης πειραματικών συστημάτων (scaling effects of
artificial system research),
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ζ. δοσολογία, ποσότητα, συχνότητα δόσεων, και μέθοδος εφαρμογής (dosing,
amount applied, dosing frequency and method of application),
η. κατανομή και τύχη χημικών ρύπων (chemical fate considerations),
θ. πειραματικός σχεδιασμός και στατιστική ανάλυση (experimental design
and statistical analyses).
9.5.1. Μερικά Βασικά Προβλήματα των Οικοτοξικολογικών Ερευνών
(α) Τα βιολογικά συστήματα εμπεριέχουν μεγάλες ποικιλίες ειδών. Οι βασικές
πηγές των ποικιλιών είναι δομικές, φυσικοχημικές ή βιοτικές. Η βιοτική
ποικιλότητα μπορεί να συμβεί στα διάφορα επίπεδα του οικοσυστήματος. Η
ποικιλότητα δυσκολεύει την συστηματοποίηση των οικοτοξικολογικών
αποτελεσμάτων

από

την

χρήση

μικρόκοσμων

και

μεσοκόσμων.55

Εναλλακτική λύση στο πρόβλημα της ποικιλότητα είναι να περιορισθεί ο
αριθμός των ειδών και οι φυσικοχημικές παράμετροι, πράγμα που περιορίζει
την

πειραματική

απομίμηση

φυσικών

συστημάτων.56

Οι

συγχυτικοί

παράγοντες της ποικιλότητας έχουν αναγνωρισθεί εδώ και πολλά χρόνια σε
οικοτοξικολογικές έρευνες, αλλά δεν έχει εφαρμοσθεί ενιαία προσέγγιση του
προβλήματος.57
(β) Η ωριμότητα ενός συστήματος και ο εγκλιματισμός των οργανισμών στο
τεχνητό περιβάλλον των μικρόκοσμων και μεσοκόσμων παίζει σημαντικό
ρόλο στις οικοτοξικολογικές έρευνες. Τα τροφικά επίπεδα πρέπει να
αποκατασταθούν, οι οργανισμοί πρέπει να πετύχουν δυναμική ισορροπία με
το περιβάλλον τους ώστε να αρχίσουν οι δόσεις των χημικών ρύπων και οι
μετρήσεις. Υπάρχουν δύο βασικές προσεγγίσεις στο θέμα αυτό: ορισμένοι
επιστήμονες συγκεντρώνουν τα στοιχεία του συστήματος από φυσικές πηγές
υδρόβιων οργανισμών, ενώ άλλοι αναπτύσσουν κοινότητες μικρόκοσμων με
υψηλό βαθμό ελέγχου, χρησιμοποιώντας πρότυπα σύνολα φυκών και
ασπόνδυλων (gnotobiotic approach). Oι πρότυποι υδρόβιοι οργανισμοί
(Standardized Aquatic Microcosms, SAMs) έχουν συγκεκριμένης ποικιλίας
ειδών, χημικής σύσταση υδατικού συστήματος και ίζηματος.58 Η περίοδος
εγκλιματισμού στο περιβάλλον είναι επίσης σημαντική παράμετρος για την
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επιτυχία των πειραμάτων. Η περίοδος αυτή εξαρτάται από το είδος, το
μέγεθος και την ποικιλότητα του συστήματος μικρόκοσμου και μεσοκόσμου
(συνήθως 2-4 εβδομάδες για τα απλά μέχρι ένα χρόνο για τα πιο σύνθετα).59
(γ) Η χρήση μακροφύτων, μακροφυτικά πολυκυτταρικά φύκη, και υδρόβια
νευρώδη φυτά (macrophytic multicellular algae & aquatic vascular plants) σε
τεχνητά οικοσυστήματα παίζει σημαντικό ρόλο. Τα φύκη και υδρόβια φυτά
σε φυσικές λίμνες έχουν δυναμικούς ρόλους, τα μακρόφυτα επηρεάζουν την
κατανομή των χημικών ουσιών. Ο πληθυσμός και η πυκνότητα των φυκών
και των υδρόβιων φυτών σε τεχνητά οικοσυστήματα είναι απαραίτητα
στοιχεία προσομοίωσης των φυσικών συνθηκών. Μεγάλη ποικιλία χημικών,
δομικών και βιοτικών αλληλεπιδράσεων εξαρτώνται από τον τύπο και
πυκνότητα των μακρόφυτων.60
(δ) Η χρήση διαφόρων πληθυσμών και ειδών ψαριών σε τεχνητά
οικοσυστήματα για έρευνες είναι μια άλλη διάσταση του πειραματικού.
(ε) Οι κλίμακες πειραματικών συστημάτων έχουν άμεσα επιπτώσεις στα
αποτελέσματα οικοτοξικολογικών μεθόδων. Το μέγεθος των τεχνητών
υδρόβιων συστημάτων, η ποικιλία των ειδών, η διάρκεια των πειραμάτων και
δειγματοληψιών

επηρεάζουν

τις

μετρήσεις

στα

τελικά

σημεία

των

συστημάτων.62
(στ) Η δοσολογία και η μέθοδος εφαρμογής έχουν μεγάλη σημασία στις
οικοτοξικολογικές έρευνες. Γνώση των παραγόντων που επηρεάζουν την
έκθεση

των

οργανισμών

και

τις

επιδράσεις

στις

κοινότητες

των

οικοσυστημάτων υπό μελέτη έχουν κρίσιμη σημασία στην εκτίμηση του
περιβαλλοντικού κινδύνου χημικών ρύπων. Η κατανομή και τύχη των
χημικών ρύπων μετά την εφαρμογή των δόσεων στο σύστημα είναι
σημαντικοί παράγοντες.63 Ο τρόπος με τον οποίο είναι αναμιγμένες οι
χημικές ουσίες παίζει επίσης σημαντικό ρόλο, ιδιαίτερα για τα φυτοφάρμακα.
Η μέθοδος εφαρμογής των χημικών ουσιών (ανάμιξη, τοποθέτηση μέσα στο
ίζημα, μικρές ποσότητες διαλυμένες σε νερό, κλπ) παίζει μεγάλο ρόλο σε
πολλά συστήματα.64
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(ζ) Ο τρόπος που οι χημικές ουσίες-ρύποι διαχέονται στο υδρόβιο σύστημα
και η συσσώρευση, εξουδετέρωση ή διάσπαση κατά την διάρκεια των
πειραμάτων είναι μεγάλης σημασίας.65
(η)

Ο

πειραματικός

σχεδιασμός

και

η

στατιστική

ανάλυση

των

αποτελεσμάτων πρέπει να προσαρμοσθούν στις ανάγκες και τις παραμέτρους
των πειραματικών οικοσυστημάτων και το είδος των χημικών ρύπων. Η
μέθοδος ΑΝOVA (Analysis of variance) είναι η πιο συχνά χρησιμοποιούμενη
στατιστική ανάλυση αποτελεσμάτων σε οικοτοξικολογικά πειράματα.66

Σχήμα 9.3. Πειραματική διάταξη για οικοτοξικολογικές έρευνες (βαρέα μέταλλα, ΠΑΥ,
κ.λπ) με μύδια (Mytilus galloprovincialis, Mytilus edulis, κ.λπ) σχεδιασμού. Οι
πληθυσμοί ψαριών, η αναπαραγωγή τους και η διατροφή τους έχουν άμεσες και
έμμεσες επιδράσεις στα λειτουργούντα οικοσυστήματα.61
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Αυτό το κεφάλαιο είναι μία σύντομη ανασκόπηση των οικοτοξικολογικών ερευνών, της μεθοδολογίας και των τεχνικών προβλημάτων τους. Τα
τελευταία χρόνια υπάρχουν πολυάριθμες οικοτοξικολογικές μελέτες στην
εξειδικευμένη επιστημονική βιβλιογραφία.67-70
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pursuing

ΚΕΦΑΛΑΙΟ ΔΕΚΑΤΟ
ΕΚΤΙΜΗΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΑI ΟΙΚΟΛΟΓΙΚΟΥ
ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΓΙΑ ΤΟΞΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΕΣ ΟΥΣΙΕΣ
10.1. Εισαγωγή στην Εκτίμηση του Περιβαλλοντικού και
Οικολογικού Κινδύνου
Οι έρευνες της περιβαλλοντικής τοξικολογίας έχουν ως σκοπό την
εκτίμηση του κινδύνου (με τις πολυποίκιλες διαστάσεις τους) από επικίνδυνες
χημικές ουσίες στους οργανισμούς και τα οικοσυστήματα. Τα τελευταία
χρόνια δημιουργήθηκαν πολλές κανονιστικές και νομοθετικές διατάξεις στις
αναπτυγμένες βιομηχανικές χώρες, οι οποίες απαιτούν την εκτίμηση (risk
assessment) των κινδύνων στο περιβάλλον και στην υγεία του ανθρώπου από
χημικές ουσίες και παρασκευάσματα που εισάγονται στο εμπόριο ή μπορούν
να απελευθερωθούν με την παραγωγή, χρήση και διάθεση προϊόντων. Επίσης,
στις νομοθετικές ρυθμίσεις έχει εισαχθεί και ο κύκλος ζωής (life cycle) ενός
προϊόντος μέχρι την τελική απόρριψή του.
Η

ποσοτική

εκτίμηση

των

επιπτώσεων

χημικών

ουσιών

και

παρασκευασμάτων στο περιβάλλον και τα οικοσυστήματα καλείται Εκτίμηση
Περιβαλλοντικού και Οικολογικού Κινδύνου (Assessment of environmental
and ecological risk). Η εκτίμηση διαφέρει από την αξιολόγηση γιατί πέρα από
την ποιοτική διάσταση υπεισέρχεται η ποσοτική συσχέτιση με συγκεκριμένες
επιβαρυντικές επιπτώσεις στο περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου. Οι
τοξικολογικές και περιβαλλοντικές έρευνες που διεξάγονται αποτιμούν
ποιοτικά

και

ποσοτικά

τις

επιπτώσεις

και

εξάγουν

τα

ποσοτικά

συμπεράσματα. Η εκτίμηση για περιβαλλοντικούς κινδύνους αφορά γενικά
το περιβάλλον και τα περιβαλλοντικά διαμερίσματα, ενώ η εκτίμηση για το
σύνολο των οικολογικών παραμέτρων, λαμβάνει υπόψη του το οικοσύστημα
και έχει σφαιρική αντιμετώπιση των προβλημάτων ρύπανσης και των
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συνεπειών της στα έμβια είδη και τον άνθρωπο, αναφέρεται ως εκτίμηση
οικολογικού κινδύνου.
Η Εκτίμηση Οικολογικού Κινδύνου (Ecological Risk Assessment)
είναι σχετικά νέος όρος και η μεθοδολογία που ακολουθείται διαφέρει στις
διάφορες βιομηχανικές χώρες. Στις ΗΠΑ υπάρχει πρόσφατο νομοθετικό
πλαίσιο των βασικών παραμέτρων που αποτελούν την Οικολογική Εκτίμηση
Κινδύνου. Οι βασικές αρχές δημοσιεύθηκαν από την Υπηρεσία Προστασίας
του Περιβάλλοντος: EPA: A Framework for Ecological Risk Assessment, EPA
/630/R-92/001, Φεβρουάριος, 1992. Η οδηγία-πλαίσιο αναφέρεται στις
βασικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις που πρέπει να ακολουθήσουν οι μελέτες
και το περιεχόμενο των βιοδεικτών και εκτιμήσεων.

Την ίδια εποχή

δημοσιεύθηκαν δύο σημαντικές ανασκοπήσεις, που αποτελούν βιβλία-κλειδιά
για πολλούς επιστήμονες, με λεπτομερή ανάλυση των προβλημάτων της
εκτίμησης του οικολογικού κινδύνου, τη μεθοδολογία και τις πρακτικές
προσεγγίσεις που πρέπει να αναφέρουν στην έκθεση των αποτελεσμάτων
(Bartell SM, Gardner RH, O'Neill RV. Ecological Risk Estimation. Lewis
Publishers, Chelsea, MI, 1992, και Suter GW, II. Ecological Risk Assessment.
Lewis Publishers, Chelsea, MI, 1993).
H

εκτίμηση

κινδύνου

είναι

ένα

εργαλείο

διαχείρισης

που

χρησιμοποιείται για να λαμβάνονται κρίσιμες αποφάσεις κατά την εμπορία
και τη χρήση νέων χημικών υλικών, παρασκευασμάτων, συσκευασιών κ.λπ,
για τα οποία υπάρχουν δεν υπάρχουν τοξικολογικά και οικοτοξικολογικά
δεδομένα περιβαλλοντικών επιπτώσεων. Η περιβαλλοντική τοξικολογία
προσπαθεί να λύσει ειδικά επιστημονικά προβλήματα, ιδιαίτερα για τις
επιβλαβείς

επιδράσεις

χημικών

ουσιών-ρύπων

οικοσυστήματα.
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σε

οργανισμούς

και

10.2. Αξιολόγιση και Εκτίμηση Κινδύνων από Τοξικές και
Επικίνδυνες Χημικές Ουσίες και Παρασκευάσματα
Κατ’ αρχάς η μεθοδολογία απαιτεί το διαχωρισμό και τυποποίηση
ορισμένων τοξικολογικών και περιβαλλοντικών όρων, ώστε οι ερευνητές και
οι διαχειριστές του κινδύνου να συμβαδίζουν στη διατύπωση, τους σκοπούς
και το περιεχόμενο των μελετών. Στην αγγλική ορολογία αναφέρονται δύο
όροι εκτίμησης που πρέπει να διατυπωθούν με σαφήνεια. Πρέπει να γίνει
διαχωρισμός των όρων Hazard Assessment και Risk Assessment. Στην πρώτη
περίπτωση είναι η ποιοτική αξιολόγηση της επικινδυνότητας μιας ουσίας,
δηλαδή την εγγενή ικανότητα της χημικής ουσίας να προκαλέσει
ανεπιθύμητο αποτέλεσμα στο περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου. Ενώ
στη δεύτερη περίπτωση, είναι η ποσοτική εκτίμηση κινδύνου με τη χρήση
πειραματόζωων ή οικοτοξικολογικών ερευνών (ακόμη και με μαθηματικές
προεκτάσεις των δεδομένων από υψηλές τοξικολογικές συγκεντρώσεις σε
χαμηλές συγκεντρώσεις που επικρατούν στο πραγματικό περιβάλλον),
δηλαδή με ποσοτικά δεδομένα για να γίνει η εκτίμηση της πιθανότητας να
προκληθούν κίνδυνοι στο περιβάλλον και την υγεία του ανθρώπου κάτω από
ορισμένες συνθήκες. Στην ελληνική ορολογία, οι όροι αυτοί είναι δόκιμοι και
σε πολλά εγχειρίδια χρησιμοποιείται η αξιολόγηση με ποιοτικό περιεχόμενο,
ενώ η εκτίμηση τείνει να έχει την έννοια των ποσοτικών δεδομένων. Για μία
συγκριτική παρουσίαση των όρων χρησιμοποιούνται οι αγγλικοί όροι για να
γίνει κατανοητή η διαφορά.
Οι διαφορές για την αξιολόγηση και εκτίμηση είναι ποιοτικές αλλά
εμπεριέχουν και διαφορές στην προσέγγιση του κινδύνου. Ενώ στην πρώτη
περίπτωση ο έλεγχος επικεντρώνεται την επιστημονική κρίση, στην δεύτερη
απαιτείται διαχείριση του κινδύνου. Τα τοξικολογικά τελικά αποτελέσματα
(endpoints), στην πρώτη περίπτωση μπορεί να διαφέρουν, ενώ στη δεύτερη
είναι

καθορισμένα.

Τα

μοντέλα,

στην

πρώτη

περίπτωση

είναι

προκαθορισμένα, ενώ στη δεύτερη είναι μοντέλα πιθανοτήτων έκθεσης και
επιπτώσεων.
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Σύγκριση της αξιολόγησης επικινδυνότητας και εκτίμησης κινδύνου
(Hazard Assessment & Risk Assessment)
Χαρακτηριστικά

Αξιολόγηση επικινδυνότητας

Εκτίμηση κινδύνου

(Characteristic)

(Hazard assessment)

(Risk assessment)

Probabilistic results

No

Yes

Scales of results

Dichotomous

Continuous

Basis of regulation

Scientific judgment

Risk management

Assessment endpoints

Not explicit

Explicit (σαφές)

Expression of

Concentration

Exposure

Tiered assessment

Necessary

Unnecessary

Decision criteria

Judgment

Formal criteria

Use of models

Deterministic fate models

Probabilistic exposure

contamination

and effects models

Η Εκτίμηση Οικολογικού Κινδύνου είναι η πιθανότητα για ένα
ανεπιθύμητο γεγονός να συμβεί σε ένα οικολογικό σύστημα από την δράση
ενός εξωγενούς παράγοντα έντασης (stressor). O παράγοντας που προκαλεί
την

"ένταση"

περιβαλλοντική

μπορεί
ένταση,

να

είναι

φυσικές

μια

χημική

αλλαγές

ουσία-ρύπος,

(ξαφνικές

μία

αλλαγές

νέα
στην

θερμοκρασία), φυσικός παράγοντας (ιοντίζουσα ακτινοβολία, θόρυβος, κλπ).
Ο

βαθμός επικινδυνότητας είναι μια ιδιαίτερη ιδιότητα του παράγοντα

έντασης, που μπορεί να έχει κυρίως αρνητικές επιδράσεις σε βιολογικό
σύστημα, όπως η καρκινογόνος δράση, η μεταλλαξιγόνος δράση, η τοξική
δράση όπως εκφράζεται από την LD50 μίας ουσίας, η ενδοκρινική διαταραχή,
η οξειδωτική βλαπτική δράση, κ.λπ. Ο εξωγενής παράγοντας (συνήθως
αναφέρεται ως ξενοβιοτικός, xenobiotic) έντασης προκαλεί κίνδυνο στο
περιβάλλον, εφόσον υπάρχει εκτεταμένη έκθεση των οργανισμών στον
παράγοντα αυτόν.
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Κλασικό πλαίσιο Εκτίμησης Κινδύνου

Εννοιολογικό πλαίσιο

Αξιολόγηση Επικινδυνότητας

Έκθεση

Εκτίμηση τοξικότητας

Χρόνια

Φυσικοί
μετασχηματισμοί

Οξεία

Χημικοί
μετασχηματισμοί

Ο ρόλος της τοξικολογίας και της οικοτοξικολογίας στην εκτίμηση του
περιβαλλοντικού και οικολογικού κινδύνου είναι ακρογωνιαίας σημασίας.
Παρά τη μεγάλη ποικιλία χημικών ουσιών, εκθέσεων, φυσικών συνθηκών,
έμβιων όντων και οικοσυστημάτων, η τοξικολογία έχει καταφέρει να
προσδιορίσει

πρότυπα

δοκιμασιών

και

σταθερές

τοξικολογικών

αποτελεσμάτων, που να μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε ποσοτικές
εκτιμήσεις και με μαθηματικά μοντέλα να περιγράψουν τις πιθανότητες
βλαβών στην υγεία και τις επιπτώσεις στο περιβάλλον. Τα τοξικολογικά
δεδομένα ξεκινούν με τη διάγνωση των επιβλαβών επιπτώσεων στα έμβια
όντα (hazard identification), επιβεβαιώνουν με πειράματα σε πειραματόζωα ή
οικοτοξικολογικές έρευνες την δόση-αποτέλεσμα και εκτιμούν τις διάφορες
τοξικολογικές παραμέτρους, όπως LC50, NOAEL, κλπ (dose-response
assessment), εκτιμούν το βαθμό και τη συχνότητα έκθεσης (exposure
assessment), και με βάση όλα αυτά χαρακτηρίζουν τον κίνδυνο (risk
characterization). Αυτά είναι μια σειρά μελετών και πρακτικών της
τοξικολογίας

και

οικοτοξικολογίας

που

περισσότερο τις τελευταίες δεκαετίες.
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τυποποιούνται

ολοένα

και

Ανταλλαγή
απόψεων μεταξύ
εκτιμητή και
διαχειριστή των
κινδύνων
(Planning)

Διατύπωση προβλήματος
(Problem Formulation)

Ανάλυση
(Analysis)

Χαρακτηρισμός
των εκθέσεων

Χαρακτηρισμός
Οικολογικών
επιδράσεων

Χαρακτηρισμός κινδύνου
(Risk Characterization)

Ανταλλαγή απόψεων μεταξύ
του εκτιμητή του κινδύνου και
του διαχειριστή του κινδύνου
(Αποτελέσματα)

Διαχείριση κινδύνου
(Risk management)

Σχήμα 10.1. Σχηματική παρουσίαση εκτίμησης οικολογικού κινδύνου
(ΕΡΑ,1992).

Διατύπωση

προβλήματος,

κινδύνου και Διαχείριση του κινδύνου.
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Ανάλυση,

Χαρακτηρισμός

του

10.3. Στάδια Εκτίμησης Οικολογικού Κινδύνου
Τα διάφορα στάδια εκτίμησης οικολογικού κινδύνου περιέχουν τα
παρακάτω στοιχεία:

10.3.1. Τυποποίηση του προβλήματος
H τυποποίηση του οικολογικού προβλήματος (problem formulation)
είναι ένα σημαντικό στάδιο στο σχεδιασμό της εκτίμησης του οικολογικού
κινδύνου. Η ανταλλαγή απόψεων μεταξύ εκτιμητή του κινδύνου (risk
assessor) από την εισαγωγή του παράγοντα "έντασης" και του διαχειριστή
κινδύνου (risk manager) στο περιβάλλον είναι απαραίτητη και χρήσιμη για
την πιστοποίηση όλων των στοιχείων που υπάρχουν για νέες χημικές ουσίες,
φυτοφάρμακα, βιομηχανικά απόβλητα (ή μέθοδο καθαρισμού αποβλήτων,
εγκατάσταση νέων βιομηχανικών μονάδων κλπ). Επίσης η επικοινωνία των
δύο διαχειριστών διαμορφώνει τα οικονομικά και τεχνολογικά όρια μέσα στα
οποία μπορεί να γίνει η εκτίμηση και τους σκοπούς που πρέπει να
επιτευχθούν (προστασία φύσης, προστασία αγριοπανίδας ή αγριοχλωρίδας,
υδάτινοι πόροι, ατμοσφαιρική ρύπανση, κλπ). Επίσης, οι διαχειριστές πρέπει
να καθορισθούν για να χαρακτηρισθούν οι παράμετροι της διάρκειας,
συχνότητας και όγκου των ρύπων που θα απελευθερωθούν στο περιβάλλον.
Τέλος, πρέπει να γίνει εκτίμηση της κατάστασης του οικοσυστήματος που θα
δεχθεί την "ένταση" των ρύπων, τόσο ως προς το βιόκοσμο (είδη βιολογικών
συστημάτων) όσο και τα αβιοτικά χαρακτηριστικά του.
10.3.2. Ανάλυση διαφόρων παραγόντων στα προβλήματα εκτίμησης
Το

πρόβλημα

της

ανάλυσης

ακολουθεί

την

τυποποίηση

του

προβλήματος και κεντρικό τμήμα της είναι ο χαρακτηρισμός

του

οικοσυστήματος. Σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να περιλαμβάνει και την
αποκατάσταση ρυπασμένου οικοσυστήματος. Τα βασικά στοιχεία της
ανάλυσης είναι:
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•Ανάλυση της έκθεσης ή εκθέσεων: μετρήσεις συγκεντρώσεων, τις δόσεις που
προσλαμβάνεται από τον βιόκοσμο (βιοσυγκέντρωση, βιοσυσσώρευση και
βιομεγένθυνση), τους μετασχηματισμούς των ρύπων, την κατανομή τους και
την αποικοδόμηση,
•Χαρακτηρισμός των οικολογικών επιδράσεων: στοιχεία τοξικότητας και
συγκρίσεις, μελέτες πεδίου, μελέτες σε μικρόκοσμους, κλπ,
•Αναλύσεις

οικολογικών

αντιδράσεων:

φυλογενετική

προέκταση

(phylogenetic extrapolation), δηλαδή σχέσεις τοξικότητας από ένα είδος σε
ένα άλλο (π.χ. τοξικότητα 96 ωρών σε πράσινα φύκη μπορεί να
χρησιμοποιηθεί ως αντιπροσωπευτική των φωτοσυνθετικών ευκαρυωτικών
οργανισμών), σχέσεις μεταξύ δύο ειδών τοξικότητες (response extrapolation,
NOAEL to EC50), προεκτάσεις από μελέτες στο εργαστήριο σε μελέτες πεδίου
(laboratory-to-field extrapolation), προεκτάσεις από μελέτες πεδίου-πεδίου ή
βιοτόπου-βιοτόπου (field-to-field or habitat-to-habitat extrapolations), έμμεσα
αποτελέσματα (indirect effects), οργανωτικά επίπεδα (organizational levels),
κλίμακες χώρου και χρόνου (spatial and temporal scales), αποκατάσταση ενός
συστήματος στην αρχική κατάσταση (recovery to its original state),
•Ανάλυση του προφίλ του παράγοντα έντασης και του αποτελέσματος (είναι
ανάλογη με την καμπύλη της δόσης-αποτελέσματος για μια χημική ουσίαρύπος)

που

επεκτείνεται

στην

βιοκοινότητα

και

στο

επίπεδο

του

οικοσυστήματος.

10.3.3. Συλλογή, επιβεβαίωση και παρακολούθηση δεδομένων των
πειραματικών μετρήσεων
Κατά τη διάρκεια των πειραμάτων και των περιβαλλοντικών
μετρήσεων πρέπει να καθιερωθεί ένας συστηματικός τρόπος συλλογής,
επιβεβαίωσης και συνεχούς παρακολούθησης-ελέγχου των δεδομένων (data
acquisition,

verification

and

monitoring).

Η

δράση

αυτή

αποτελεί

ακρογωνιαίο λίθο στην μελέτη της εκτίμησης των κινδύνων. Επίσης, άλλα
συστατικά της έρευνας εκτίμησης είναι η βασική έρευνα, η βελτίωση μεθόδων,
η ποιότητα των αναλύσεων, η εξήγηση των μοριακών μηχανισμών δράσης, η
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βελτίωση

των

αναλυτικών

προτύπων,

μεθόδων

κ.λπ.

(όργανα,

Χωρίς

την

τεχνική

ύπαρξη

υποδομή

και

ικανοποιητικών
εξειδικευμένο

προσωπικό) και επιβεβαίωση στοιχείων από διάφορες πηγές δεν είναι δυνατή
η συστηματική μελέτη εκτίμησης του κινδύνου, ιδιαίτερα εάν υπάρχουν
πολλοί παράμετροι που πρέπει να προσδιορισθούν.

10.3.4. Χαρακτηρισμός του οικολογικού κινδύνου
Ο χαρακτηρισμός του οικολογικού κινδύνου (risk characterisation)
είναι

σύνθετη επιστημονική εργασία που απαιτεί ορισμένο βαθμό

τυποποίησης. Ο χαρακτηρισμός αποτελείται από τον υπολογισμό του
κινδύνου και την περιγραφή του κινδύνου κατά τμήματα.
•Ενσωμάτωση της έκθεσης με την τοξικότητα (integration of exposure with
toxicity)
•Ανάλυση της αβεβαιότητας των εκτιμήσεων (uncertainty analysis)
•Περιγραφή του κινδύνου (risk description): δηλαδή ποιες είναι οι δυνητικές
επιδράσεις των ρύπων στο οικοσύστημα, πόσο επιβεβαιωμένα είναι τα
αποτελέσματα και πόσο μεγάλος είναι στην πραγματικότητα ο κίνδυνος;
•Συμπερασματικά σχόλια για τον οικολογικό κίνδυνο και ερμηνεία της
οικολογικής

σημασίας

του

κινδύνου

(ecological

risk

summary

&

interpretation of ecological significance).
Αυτά είναι τα πιο σημαντικά στοιχεία της εκτίμησης του οικολογικού
κινδύνου.
10.3.5. Αναφορά στο διαχειριστή του οικολογικού κινδύνου
Η μελέτη εκτίμησης του οικολογικού κινδύνου πρέπει να αναφέρεται
στο τέλος στις κυριότερες πρακτικές πλευρές της εκτίμησης. Λαμβάνει υπόψη
τις οικονομικές και κοινωνικές πλευρές της υπόθεσης και την πολιτική του
περιβάλλοντος που υπάρχει σε μια χώρα. Η ανάλυση αυτή δεν περιλαμβάνει
και τον τύπο ανάλυσης κόστος/όφελος (cost/benefit analysis). Το είδος αυτό
ανάλυσης αφορά τον διαχειριστή του οικολογικού κινδύνου.
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10.4. Παραδείγματα εκτίμησης οικολογικού κινδύνου
Οι μελέτες εκτίμησης οικολογικού κινδύνου έχουν ακόμη να
διανύσουν σημαντικό δρόμο μέχρι να καθιερωθούν. Σημαντικές αντιφάσεις
και προβλήματα περιγράφονται σε πρόσφατοι άρθρο του Renner R. (Ecological
risk assessment struggles to define itself. Environ Sci Technol, 1996, 30: 172A174A). Η αξιολόγηση των οικοσυστημάτων για εκτίμηση του οικολογικού
κινδύνου από τοξικές χημικές ουσίες είναι μία εξαιρετικά δύσκολη εργασία
και τις περισσότερες φορές προκύπτουν πρακτικά και μεθοδολογικά
προβλήματα, όπως δείχνουν πρόσφατες έρευνες (Naito W, Miyamoto K-I,
Nakanishi J, Masunaga S, Bartell SM. Evaluation of an ecosystem model in ecological
risk assessment of chemicals. Chemosphere, 2003, 53:363-375). Οι πληθυσμοί των
έμβιων όντων σε οικοσυστήματα και ο βαθμός απώλειας του αριθμού τους
αποτελεί έναν ασφαλή τρόπο για να εκτιμηθούν οικολογικά οι κίνδυνοι από
τη ρύπανση με τοξικές ουσίες (Tanaka Y. Ecological risk assessment of pollutant
chemicals: extinction risk based on population-level effects. Chemosphere, 2003,
53:421-425).
Οι

βιοδείκτες

σε

ζωντανούς

οργανισμούς

θα

μπορούσαν

να

χρησιμοποιηθούν για μεγάλης κλίμακας οικοτοξικολογικές έρευνες, ιδιαίτερα
όταν προσδιορισθούν για μεγάλα χρονικά διαστήματα. Τις περισσότερες
περιπτώσεις οι χημικές ουσίες-ρύποι είναι πολύπλοκα μίγματα ουσιών που
έχουν επίσης συνεργική τοξικολογική δράση. Οι δυσκολίες στην εκτίμηση των
επιπτώσεων για καθεμία από τις ουσίες του μίγματος είναι σημαντικές.
Αρκετοί

επιστήμονες

προτείνουν

συγκεκριμένους

βιοδείκτες

(όπως

νευροενδοκρινικοί, δείκτες του ανοσοποιητικού συστήματος, ιστολογικοί,
κλπ) που θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν για την εκτίμηση του
οικολογικού κινδύνου για περιπτώσεις χρόνιας ρύπανσης και για νομοθετικές
ρυθμίσεις οικοτοξικολογικού περιεχομένου (Handy RD, Galloway TS, Depledge
MH. A proposal for the use of biomarkers for the assessment of chronic pollution and
in regulatory toxicology. Ecotoxicology, 2003, 12:331-343).
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Η διεθνής βιβλιογραφία για τοξικολογικές και οικοτοξικολογικές
έρευνες περιέχει χρήσιμα παραδείγματα και επιστημονικά δεδομένα για την
εκτίμηση οικολογικού και περιβαλλοντικού κινδύνου από τοξικές και
επικίνδυνες χημικές ουσίες σε οικοσυστήματα.
•Χρωματογραφικές και τοξικολογικές έρευνες για την εκτίμηση του
οικολογικού κινδύνου σε ποταμό της Μαδρίτης
(Vega MM, Fernandez C, Blazquez T, Tarazona JV, Castano A. Biological and
chemical tools in the tojicological risk assessment of Jarama river , Madrid, Spain.
Environ Pollut 1996, 93:135-139).
•Η εκτίμηση του οικολογικού κινδύνου από χαλκό σε αλμυρά νερά της
Ευρώπης
(Hall LW, Anderson RD. A deterministic ecological risk assessment for copper in
European saltwater environments. Marine Pollut Bull, 1999, 38:207-218)
•Εκτίμηση οικολογικού κινδύνου μέσω της παρακολούθησης της φώκιας σε
λίμνη (Saimaa) στα Ν.Α. της Φιλανδίας
(Ranta E, Lindstrom J, Kokko H. Ecological risk analysis: the case of the Saimaa
ringed seal. Ambio. 1996, 25:363-365)
•Εκτίμηση οικοτοξικολογικού κινδύνου για φυτοφάρμακα σε υδάτινα
συστήματα
(Campell KP, Bartell SM, Shaw JL. Characterizing aquatic ecotoxicological risks from
pesticides using a diquat dibromide case study.II. Approaches using quaotients and
distributions. Environ Toxicol Chem. 2000, 19:760-774).
•Εκτίμηση του περιβαλλοντικού κινδύνου και διαχείριση από τριβουτυλοκασσιτερικές ενώσεις στο θαλάσσιο περιβάλλον
(Huggett RJ, Unger MA, Seligman PF, Valkirs AO. The marine biocide tributyltin.
Assessing and managing the environmental risks. Environ Sci Technol. 1992, 26:
232-237)
Η επιστημονική βιβλιογραφία στον τομέα της εκτίμησης του
περιβαλλοντικού και οικολογικού κινδύνου, αλλά και διαχείρισης των
κινδύνων, από τοξικές και επικίνδυνες ουσίες είναι εκτεταμένη. Στην επιλογή
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της βιβλιογραφίας καταγράφονται μερικές από τις κυριότερες εκδόσεις για
την εκτίμηση του οικολογικού κινδύνου.
A. ΔΙΑΤΥΠΩΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ

Stressor
Characteristic

Ecosystem
Potentially at
Risk

Ecological
Effects

Endpoint Selection
Assessment
Measurement

Conceptual
Model

Β. ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΜΟΣ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Stressor
Characteristization

Σχήμα

10.2.

(environmental

Ecosystem
Characteriztion
Biotic-Abiotic

Evaluation of
Relevant
Effects Data

Exposure
Analysis

Ecological
Response
Analysis

Exposure
Profile

StressorResponse
Analysis

Σχηματική
protection

παρουσίαση
agency).

της

εκτίμησης

Διατύπωση

Χαρακτηρισμός του Κινδύνου και Διαχείριση του Κινδύνου.
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οικολογικού

προβλήματος,

κινδύνου
Ανάλυση,

Physical-Chemical
Characterization and
Bioaccumulation Potential

e.g. Structure-Activity
Relationships, Kow, QSARs
Bioconcentration Factors

Environmental Partitioning
Degradation, Transport
Mechanisms and Potential

e.g. Air, Water, Sediments
and Biota

Exposure Media

Hazard
Identification &
Dose-Response
Assessment

Is Substance
Potentially
Hazardous?

Metabolism and
Pharmacokinetic Properties

e.g. Lipophilicity, Bioactivation,
Toxification/Detoxification,
Target Organs, Elimination

Toxic Effects in Humans
and laboratory Animals

e.g. Acute and Chronic
Toxicity,

Quantitative Relationships

e.g. Dose-Response Relations,
Carcinogenic Potency

Weight of evidence

e.g. Adequency and Quality of
data, Likelihood of Specific
Toxic Effects

Stop

No

Yes

Exposure
Assessment

Select Route of Exposure

Route-Oral

Concentration of
Specific Contaminant

Concentration in
Fish/Shellfish

Contact Rate

e.g. In g/day of
Fish/Shellfish Conumed

Duration of Exposure

e.g.Years of exposure, Fraction
of Lifetime Exposed

Coefficient of Absorption

Body Weight of
Exposud Individual
Are data
Sufficient For a
Quantitative Risk
Assessment?

Yes

Quantitative
Risk
Assessment

No

e.g. Assimilated Contacted

Daily Exposure Per Kg
Body Weight

Quantitative Risk Determination Based on
Toxicological Properties and Limited Exposure Data

Toxicity Data

Estimated Risk

 Carcinogenic Potency
 RFD
 Other Standards
 Probality of Tumor
 Exceedance of Standard
 Propability of some other
adverse effect

Σχήμα 10.3. Αναλυτικό διάγραμμα των σταδίων και παραμέτρων που πρέπει να
ληφθούν υπόψη για την εκτίμηση του περιβαλλοντικού-οικολογικού κινδύνου.
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10.5. Επιλογή Βιβλιογραφίας: Περιβαλλοντική και Οικολογική
Εκτίμηση Κινδύνου
1. Suter GW. Ecological Risk Assessment. Lewis Publs,Chelsea,MI, 1993.
2. Παράρτημα του Κανονισμού του Συμβουλίου ΕΟΚ (793/93) «για την
αξιολόγηση

και

τον

έλεγχο

των

κινδύνων

από

υπάρχουσες

ουσίες».Ευρωπαϊκή Επιτροπή, Γ.Δ. ΧΙ. Η Νομοθεσία της ΕΕ για το
Περιβάλλον. Τόμος 3-Χημικά Προϊόντα, Βιομηχανικοί Κίνδυνοι και
Βιοτεχνολογία, ΕΕ εκδόσεις, Λουξεμβούργο, 1996.
3. Οδηγία 93/67/ΕΟΚ της Επιτροπής «για τον καθορισμό των αρχών
εκτίμησης των κινδύνων που διατρέχει ο άνθρωπος και το περιβάλλον από
τις ουσίες που γνωστοποιούνται ( Οδηγία 67/548/ΕΟΚ).
4. Bartell SM, Gardner RH, O’Neill RV. Ecological Risk Assessment. Lewis
Publishers, Chelsea, MI, 1992.
5. Calabrese EJ, Baldwin LA. Performing Ecological Risk Assessment. CRC
Press, Boca Raton, FL, 1993.
6. Forbes VE, Forbes TL. Ecotoxicology in Theory and Practice. KluwerAcademic Publs, Dodrecht, 1994.
7. Graney RL, Kennedy JH, Rodgers JH, Jr, eds. Aquatic Mesocosm Studies in
Ecological Risk Assessment. CRC Press/Lewis Publishers, Boca Raton, FL,
1994.
8. EPA. "Framework for Ecological Risk Assessment". EPA/630/R-92/001. EPA
Risk Assessment Forum. U.S. EPA, Washington DC, 1992.
9. EPA. Draft Proposed Guidelines for Ecological Risk Assessment. EPA/630/R95/02. U.S. EPA, Washington DC, 1995.
10. U.S. EPA. Guidelines for Ecological Risk Assessment. Risk Assessment Forum.
U.S. EPA, Washington ,DC, 1998.
11. Newman MC, Strojan C. Risk Assessment Logic and Measurement. CRC
Press, Boca Raton, FL, 1998.
12. Molak V. Fundamentals of Risk Analysis and Risk Management. CRC Press,
Boca Raton, FL, 1996.
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13. Chen W, Hrudey SE, Rousseaux X. Bioavailability in Environmental Risk
Assessment. CRC Press, Boca Raton, FL, 1995.
14. Suter GW, II, Efroymson R, Sample BE, Jones DS. Ecological Risk Assessment
for Contaminated Sites. CRC Press, Boca Raton, FL, 2000.
15. Taylor EW, ed. Toxicology of Aquatic Pollution. Cambridge University Pres,
Cambridge, 1996.
16. Hallenbeck WH. Quantitative Risk Assessment for Environmental and
Occupational Health . Lewis Publishers, Boca Raton, FL, 1993.
17. Rodier DJ, Zeeman MG. Ecological risk assessment. In: Cockerham LG,
Shane BS, eds. Basic Environmental Toxicology. CRC Press, Boca Raton, FL,
1994:581-604.
18. ECOFRAM. ECOFRAM Aquatic and Terrestrial Ecology. Final Draft Reports.
U.S. EPA. 1999 (www.epa.gov/oppefed1/ecorisk/index.htm)
19. Gorsuch J, Dwyer F, Ingersoll C, Tw L, eds. Environmental Toxicology and
Risk Assessment. STP 1216, vol.1 & 2. American Society of Testing and
Materials (ASTM), Philadelphia, PA, 1993.
20. Pellst SM, Bartell GR, Biddinger M, eds. Ecological Risk Assessment Decision
Support System. A Conceptual Design. SETAC Foundation, Pensacola, FL,
1997.
21. Brooks GT, Roberts TR, eds. Integrating Environmental Fate and Effects
Information: The Keys to Ecotoxicological Risk Assessment for Pesticides. The
Royal Society of Chemistry, Cambridge, 1999.
22. Van Strallen NM, Van Rijn JP. Ecotoxicological risk assessment of soil
fauna from pesticide application. Environ Contam Toxicol 1998, 154:85141.
23. SETAC. Uncertainty Analysis in Ecological Risk Assessment: Proceedings
Pelston Workshop, Michgan University. SETAC Foundation, Pensacola,
FL, 1998.
24. European

Environment

Agency.

Environmental

Risk

Assessment.

Approaches, Experiences and Information Sources. Environmental Issues
Series, No. 4, EEA publs, Copenhagen, 1988.
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25. Belluck D, Benjamin S, eds. Manual of Environmental and Ecological Risk
Assessment. John Wiley & Sons, New York, 1999.
26. Harrop DO, Nixon JA. Environmental Assessment in Practice. Routledge,
London, 1999.
27. Solomon KR, Sibley P. New concepts in ecological risk assessment: where
do we go from here? Marine Pollut Bull, 2002, 44: 279-285.
28. Pollard SJ, Yearsley R, Reynard N, et al. Current directions in the practice
of environmental risk assessment in the United Kingdom. Environ Sci
Technol, 2002, 36: 530-538.
29. Hanson ML, Solomon KR. New Technique for Estimating Thresholds of
Toxicity in Ecological Risk Assessment. Environ Sci Technol, 2002, 36:
3257-3263.
30. Greenberg BM, Hull RN, Roberts MH, Gensemer R, eds. Environmental
Toxicology and Risk Assessment: Science, Policy, Standardization: vols 1-10,
ASTM,American Society Testing Materials, Philadelphia, PA, 2001.
31. Jorgensen SE, Constanza R, Xu F-L. Handbook of Ecological Indicators for
Assessment of Ecosystem Health.CRC Press, Boca Raton, FL, 2004.
32. WRI. World Resources 2002-2004: Decisions for the Earth: Balance, Voice and
Power. UN Development Programme, New York, 2003.
33. FAO. Global Forest Resouces Assessment 2000: Main Report. FAO Forestry
Paper, No. 40, Rome, 2001.
34. Paustenbach DJ, ed. Human and Ecological Risk Assessment: Theory and
Practice. John Wiley & Sons, Chichester, 2002.
35. Sinclair CJ, et al. Assessment of the expert system CATABOL for predicting
transformation products and pathways in soil. Proceedings 13th SETAC Europe
Annual Meeting, Hamburg, SETAC Europe, 2003.
36. REACH (Registration, Evaluation and Authorization for Chemicals)
Restrictions

of

Chemicals.

European

Commission,

2003

(http://europa.eu.int/comm/ enterprise/reach/consultation.htm.).
37. European Chemical Substances Information System (ESIS). European
Chemical Bureau, Ispra, Italy, 2003 (http://ecb.jrc.it).
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38. European Commission. Technical Guidance Document in Support of
Commission Directive 93/67/EEC on Risk Assessment of New Notified
Substances. Regulation (EC) No.1488/94 on Risk assessment of existing
Substances Directive 98/8/EC, Luxembourg,2003. (http://ecb.jrc.it).
39. Posthuma L, Suter GW, Traas TP. Species Sensitivity Distribution in
Ecotoxicology. Lewis Publishers, Boca Raton, FL, 2002.
40. Bradbury SP, Feijtel TCJ, Van Leeuwen CJ. Meeting the scientific needs of
ecological risk assessment in a regulatory context. Environ Sci Technol,
2004, 39: 463A-469A.
41. Newman MC, Roberts, Jr., MH, Hale RC, eds. Coastal and Estuarine Risk
Assessment. Lewis Publishers, Boca Raton, FL, 2002.
42. Kümmerer K, ed. Pharmaceuticals in the Environment. Sources, Fate,
Effects, and Risks. Springer-Verlag, Berlin, 2004.
43. Yu M-H. Environmental Toxicology. Biological and Health Effects of
Pollutants 2nd ed., CRC Press, Boca Raton, FL, 2005.
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ΠΑΡΑΤΗΜΑ V
Α. ΦΩΤΟΓΡΑΦΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΩΝ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΕΙΡΑΜΑΤΩΝ
Το φωτογραφικό υλικό προέρχεται από την πηγή του διαδικτύου:
http://www.sciencephoto.com
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Β. ΣΗΜΑΝΤΙΚΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΓΕΓΟΝΟΤΑ, ΕΚΔΟΣΕΙΣ
ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ
Year Event
1912 Counting of the number of breeding Croat Tits commences in the
Netherlands
1928 Counts of heronries commence in England and White Storks in
Germany
1929 Alister Hardy proposes to survey and monitor the distribution of
plankton in the
North Sea
1946 International Convention for the Regulation of Whaling
establishes the International
Whaling Commission
1948 UN Charter
International Union for the Protection of Nature (IUPN)
established
1955 The Wenner Gren Conference on Man's Role in Changing the Face of
the Earth. Princeton, NJ
1956 Man's Role in Changing the Face of the Earth (Thomas 1956)
published.
1957 The IUPN becomes the International Union for the Conservation
of Nature and Natural Resources (IUCN) International
Geophysical Year
1958 Law of the Sea: the first UN Conference on the Law of the Sea
approves draft conventions
1959 Antarctic Treaty: Economic and Social Council of the UN adopts
resolution to publish a register of national parks and equivalent
reserves of the world
1961 Establishment of World Wildlife Fund (Worldwide Fund for
Nature)
1962 Silent Spring (Carson, 1962) published.
1964 International Council of Scientific Unions (ICSU) established the
International Biological Programme (IBP)
1966 IUCN Red Data Book first published
1968 UNESCO 'Biosphere' Conference
1969 Friends of the Earth (FOE) founded
1970 The US National Environmental Policy Act (NEPA) requires
preparation of Environmental Impact Assessments
1971 Man and the Biosphere (MAB) Programme of UNESCO launched
Greenpeace International founded
1972 UN Stockholm Conference on the Human Environment
Concept of a global monitoring system (GEMS) endorsed by the
Stockholm Conference UN Environment Programme (UNEP)
established 'Blueprint for Survival' sponsored by the journal
Ecologist Limits to Growth (Meadows et a!., 1972) published
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1973 UNEP introduces Earthwatch
1974 UNEP Regional Seas Programme established
1975 Convention on International Trade in Endangered Species of
Wild Fauna and Flora (CITES); the Kenya Rangeland Ecological
Monitoring Unit (KREMU) established as a result of collaboration
between Kenya and the Canadian International Development
Agency
1976 The Special Committee on Problems of the Environment (SCOPE)
reports to ICSU on global trends in the biosphere most urgently
requiring international and interdisciplinary scientific effort
1977 UN Conference on Desertification
1979 World Climate Conference organized by the World Meteorological
Organization
recognizes the 'greenhouse effect'
1980 World Conservation Strategy (IUCN) launched IUCN
Conservation Monitoring Centre (now UNEP-WCMC)
established The Global 2000 Report to US President Carter
1982 UN Nairobi Conference. World Charter for Nature Conservation
adopted. The World Environment 1972-1982 (Holdgate et al., 1982
published).
International Union of Biological Sciences (IUBS) initiated the
Bioindicators Programme
1983 UN General Assembly calls for the establishment of an
independent commission: the World Commission on
Environment and Development
1984 The Resourceful Earth. A Response to Global 2000 (Simon & Kahn,
1984) is published First of a series of symposia on monitoring
programmes organized by the IUBS
1985 European Community Environmental Impact Assessment
Directive adopted first Cary Conference: status and future of
ecosystem science was discussed Conference held in Venice on
Man's Role in Changing the Global Environment (Orio & Botkin,
1986).
1987 Our Common Future (WCED, 1987) is published
Second Cary Conference (New York): endorsement of the need for
long-term sustained ecological research
1989 The 'Green Summit' in Paris of seven industrial countries; final
communique says
'urgent need to safeguard the environment' from Strategy to
Action (IUCN, 1989a) published: a response to Our Common
Future
1990 BioScience (July/August 1990, 40, issue 7) publishes three major
articles on long-term ecological research (Franklin et al., 1990)
1992 UN Conference on Environment and Development at Rio de Janeiro
Convention on Biological Diversity The Framework Convention
on Climate Change
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1995
1999
2000

2002

Agenda 21
Global Biodiversity: Status of the Earth's Living Resources
(Cambridge, 1992) is published using data compiled by the World
Conservation Monitoring Centre
Global Biodiversity Assessment (Heywood, 1995) published
GEO 2000 (UNEP, 2000), a millennium report on the
environment, published
State of the World 2000 (Brown et al, 2000) is published; this is 17th
annual review
published by the Worldwatch Institute
The UN Earth Summit at Johannesburg Diversitas science plan
published
The first World Atlas of Biodiversity: Earth's Living Resources for the
21st Century is launched by UNEP-WCMC 2002

Ο κατάλογος του Προγράμματος του United Nations
Environmental Programme και τα ερευνητικά προγράμματα για
παρακολούθηση περιβαλλοντικών προβλημάτων
Arab Centre for the Studies of Arid Zone and Dry Lands
Arctic Monitoring and Assessment Programme
African Ministerial Conference on the Environment
Centre for Global Environmental Research (NIES)
Coordinated Programme on Marine Pollution Monitoring and Control in the
South-East Pacific
Coral Reef Monitoring Network
Diversitas (KJBS/SCOPE/UNESCO)
Earth Observation Programmes (ESA)
Earthwatch
Environment Research Programme
European Environment Agency
Environmental Monitoring and Assessment Programme (US EPA)
Cooperative Programme for the Monitoring and Evaluation of Long-Range Air
Pollutants in
Europe (UN and ECE) Environmental Programme for the Danube River Basin
Earth Observation Programmes (EC, ESA) EUREKA Environmental Projects (ECE)
European Experiment on Transport and Transformation of Environmentally
Relevant Trace
Constituents in the Troposphere over Europe Global Atmosphere Watch (WMO)
Global Atmosphere Watch Background Air Pollution Monitoring Network Global
Atmosphere Watch Global Ozone Observing System Global Climate Observing
System (WMO, IOC, UNEP, ICSU) Global Environmental Epidemiology Network
(WHO) Global Environment Monitoring System (UNEP)
Global Environment Monitoring System Urban Air Quality Monitoring Project
Global Environment Monitoring System Food Contamination Monitoring Project
Global Environment Monitoring System Human Exposure Assessment Location
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Project Global Environment Monitoring System Assessment of Freshwater Quality
Global Environmental Radiation Monitoring Network (UNEP/GEMS, WHO)
Global Investigation of Pollution in the Marine Environment Global Sea Level
Observing System (UNESCO/IOC) Global Network Isotopes in Precipitation
(IAEA) Global Ocean Observing System (UNESCO/IOC) Global Terrestrial
Observing System Human Dimensions of Global Change (IGBP) International
Centre for Integrated Mountain Development International Cooperative
Programmes (UN and ECE) International Geosphere-Biosphere Programme
(ICSU) Integrated Global Ocean Services System International Hydrological
Programme
Environmental Programme of the International Institute for Applied Analysis
International Joint Commission
Integrated Monitoring
Intergovernmental Panel on Climate Change (WMO, UNEP)
International Programme on Chemical Safety (UNEP, ILO, WHO)
International Plant Genetic Resources Institute
International Satellite Land Surface Climatology Project
International Space Year
Tsunami Warning System in the Pacific
International Waterfowl and Wetlands Research Bureau
Man and the Biosphere Programme (UNESCO)
Interim Committee for Coordination of Investigations of the Lower Mekong Basin
Mussel Watch (NOAA)
OECD Environment Committee
Regional Seas Programme Committee (Oceans and Coastal Areas/Programme Activity
Centre)
Scientific Committee on Problems of the Environment
South Pacific Regional Environment Programme Marine Pollution Programme
Sahara and Sahel Observatory
System for Analysis, Research and Training (ICSU)
United Nations Industrial Development Organisation Environment Programme
World Climate Programme
World Climate Programme Water
World Climate Research Programme
Working Group on Climate Change Detection (WMO)
World Glacier Monitoring Service
World Weather Watch Programme
Global Environment

UNEP Nairobi

1975

Global

WHO Geneva

1978

10 countries

Monitoring System
(GEMS)
Biological monitoring
pilot project
Tropical forests
resources assessment

FAO Rome

76 countries

Tropical forest cover

FAO Rome

3 countries

monitoring
Pastoral ecosystem

LNERV/ISRA Daker
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monitoring in West
Africa
Desertification

ONERN Lima

monitoring in Latin
America
Soil degradation in

FAO Rome

North Africa and
Middle East
Monitoring status of

WCMC Cambridge

1980

Global

mammals
Monitoring status of birds

ICBP Cambridge

1980

Global

Trade in endangered

WCMC Cambridge

1980

Global

Coral reefs

WCMC Cambridge

1980

Global

Parks and protected areas

WCMC Cambridge

1981

Global

species

Ο κατάλογος ερευνητικών προγραμμάτων για
παρακολούθηση περιβαλλοντικών προβλημάτων:
οργανισμοί, στόχος, γεωγραφική περιοχή και μετρήσεις
Organization

Target

Target issue

Target

and initiative

ecosystem/

geographical

compartment

coverage

Measurements

WMOWHYCOS

Freshwater

Hydrological
cycle

Global

Water chemistry,
meteorology

WHO/UNESC
O/
WMO/UNEP

Freshwater/

Water quality

Global

Water chemistry

groundwater

GEMS water
WGMS

Glaciers

Climate, glacier
variation

Global

Physical properties,
energy flux

UN ECE ICP-

Freshwater

Acidification

Europe, North

Chemical, physical,

America

biological indicators

waters
IASC FATE

Arctic,

Global change

Europe, North

Active layer

terrestrial

issues

America

thickness, soil
properties, etc.

Climate

Europe, North

Meteorology, plant

terrestrial
(tundra)

America

performance

Arctic, terrestrial Climate
(permafrost)

Global

Active layer, physical
properties

MAB-NSN ITEX Arctic,

US NSF CALM
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AMAP

Arctic,
terrestrial and
freshwaters

Pollution

Arctic
environment

Pollutants in media

ICSU IGBP

Freshwaters/

Hydrology, land

Global

Chemical, physical,

oceans/

surface

biological

atmosphere/
terrestrial

processes, global
change

indicators

Terrestrial

Changes from

FAO/UNEP/

Global

Forest cover, land

UNESCO/ICSU

anthropogenic

degradation, soil

GTOS

impacts

moisture, etc.

ILTER

Terrestrial,

Ecosystem

freshwaters

dynamic, global
change, pollution

EU and UN ECE Forests

Pollution

ICP

Global

Chemical, physical.
biological indicators

Europe (North

Chemical, physical,

America)

biological
indicators
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙV
ΝΟΜΟΘΕΣΙΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
ΝΟΜΟΘΕΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΚΑΝΟΝΙΣΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΑΞΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΙΚΗ ΕΝΩΣΗ και ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Οι νομοθετικές και κανονιστικές διατάξεις στην Ελλάδα και στην
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ) για την προστασία του περιβάλλοντος είναι
πολυάριθμες

και

ενδιαφέροντος,

καλύπτουν

όπως

όλους

ατμοσφαιρική

τους

τομείς

ρύπανση,

περιβαλλοντικού

ρύπανση

υδατικών

συστημάτων, φυσικό περιβάλλον, προστασία πανίδας και χλωρίδας,
φαινόμενο θερμοκηπίου, απορρίμματα-τοξικά απόβλητα, βιομηχανικές
εγκαταστάσεις,

περιβαλλοντική

πολιτική,

μελέτες

περιβαλλοντικών

επιπτώσεων κ.λπ.
Η ΕΕ έχει καταχωρίσει την νομοθεσία για το περιβάλλον στο
διαδικτυακό

τόπο:

EUR-LEX-the

portal

(http://europa.eu.int/eur-lex/en/index.html)

to

European

(Official

Union

Journal,

Law

Treaties,

Legislation, Legislation in preparation, Case-law, parliamentary questions,
documents of public interest)
Η Ελλάδα έχει εναρμονίσει την εθνική της νομοθεσία με τις Οδηγίες
της ΕΕ, αλλά σε ορισμένες από αυτές, των τελευταίων χρόνων, δεν έχει
επιτευχθεί η εναρμόνιση, αν και υπάρχει συγκεκριμένη ημερομηνία
εναρμόνισης που αποδέχονται οι χώρες-μέλη (με εξαιρέσεις σε περιορισμένες
περιπτώσεις). Ο κατάλογος που ακολουθεί είναι επιλογή ορισμένων Οδηγιών,
αποφάσεων και νομοθετημάτων που αφορούν το περιβάλλον στην
Ευρωπαϊκή Ενωση και στην Ελλάδα
Η θεματική ταξινόμηση των νομοθετικών/κανονιστικών διατάξεων είναι :
α. Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον, ατμοσφαιρική ρύπανση
β. Θόρυβος, ακουστικό περιβάλλον
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γ. Υδάτινο περιβάλλον, ρύπανση των νερών
δ. Φυσικό περιβάλλον, προστασία πανίδας και χλωρίδας
ε. Απορρίμματα, τοξικά απόβλητα, ραδιενεργά απόβλητα και πυρηνική
ασφάλεια
ζ. Χημικές ουσίες, βιομηχανικοί κίνδυνοι, βιοτεχνολογία,
η. διεθνείς συμβάσεις για τον όζον και την διασυνοριακή ρύπανση
θ. Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, περιβαλλοντική πολιτική,
αειφόρος ανάπτυξη
ι. Βιβλιογραφία
(*

στις

νομοθετικές/κανονιστικές

διατάξεις

δεν

περιλαμβάνονται

το

εργασιακό περιβάλλον, η ρύπανση εσωτερικών χώρων ή νομοθεσίες
οικονομικής φύσης, όπως η φορολόγηση καυσίμων, το δομημένο περιβάλλον,
η περιφερειακή ανάπτυξη κλπ).

Ατμοσφαιρικό Περιβάλλον, Ατμοσφαιρική Ρύπανση
Ευρωπαϊκή Κοινότητα (ΕΚ), Ευρωπαϊκή Οικονομική Κοινότητα (ΕΟΚ),
Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΕ)
─ 70/220/ΕΚ " Μέτρα για την αντιμετώπιση της ατμοσφαιρικής ρύπανσης
από καυσαέρια προερχόμενα από τα οχήματα"
─ 72/306/ΕΟΚ "Εκπομπές ρύπων από μηχανές ντίζελ"
─ 75/716/ΕΟΚ " Περιεκτικότητα θείου ορισμένων υγρών καυσίμων"
─ 80/372/ΕΟΚ " Χλωροφθοράνθρακες στο περιβάλλον"
─ 80/779/ΕΟΚ

"Καθορισμός οριακών και κατευθυντηρίων τιμών για το

διοξείδιο του θείου και τα αιωρούμενα σωματίδια στην ατμόσφαιρα"
(εναρμόνιση:

Πράξη

99/10/28.7.1987

νομοθετικού/κανονιστικού

Απόφαση

του

Συμβουλίου

περιεχομένου,
81462/ΕΟΚ

"Για

ΠΥΣ
τα

συμπεράσματα της Σύμβασης για την διασυνοριακή ρύπανση σε μεγάλη
απόσταση" Αποφ. Συμβ. 82/459/ΕΟΚ

"Για την αμοιβαία ανταλλαγή

πληροφοριών και δεδομένων από δίκτυα και ανεξάρτητους σταθμούς που
μετρούν την ατμοσφαιρική ρύπανση μεταξύ των κρατών μελών "Αποφ.
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Συμβ. 82/795/ΕΟΚ "εδραίωση των προληπτικών μέτρων που αφορούν
τους χλωροφθοράνθρακες στο περιβάλλον"
─ 82/884/ΕΟΚ "Καθορισμός της οριακής τιμής του μόλυβδου που περιέχεται
στην ατμόσφαιρα" (εναρμόνιση : ΠΥΣ 98/10/28.7.1987)
─ 84/360/ΕΟΚ

"

Καταπολέμηση

της

ατμοσφαιρικής

ρύπανσης

από

βιομηχανικές εγκαταστάσεις" (Κοινή Υπουργική Απόφαση, ΚΥΑ 69269/
─ 5387/24.10.1990

"κατάταξη έργων και δραστηριοτήτων σε κατηγορίες,

περιέχεται στο Μελέτες Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ), καθορισμός
περιεχομένου Ειδικών Π.Μ κλπ, συμμόρφωση με 84/360/ΕΟΚ)
─ 85/203/ΕΟΚ "Προδιαγραφές ποιότητας αέρα για το διοξείδιο του αζώτου"
( ΠΥΣ 25/18/22.3.1988)
─ 85/210/ΕΟΚ "Για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών των
σχετικών με την περιεκτικότητα της βενζίνης σε μόλυβδο" (ΚΥΑ
39254/1010/7.6.1988)
─ 85/337/ΕΟΚ "Για την εκτίμηση των επιπτώσεων σχεδίων δημοσίων και
ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον" ( ΚΥΑ 69269/5387/24.10.1990 και ΚΥΑ
75308/5512/2610/

2.11.1990

συμμόρφωση

85/337/ΕΟΚ ) Αποφ. Συμβ. 86/277/ΕΟΚ
χρηματοδότηση

του

συλλογικού

με

84/360/ΕΟΚ

και

"για την μακροχρόνια

προγράμματος

μετρήσεων

και

αξιολόγησης της μεταφοράς αέριων ρύπων σε μεγάλη απόσταση στην
Ευρώπη (ΕΜΕΡ)
─ 87/217/ΕΟΚ " Σχετικά με την πρόληψη και τη μείωση της ρύπανσης του
περιβάλλοντος από τον αμίαντο" ( ΚΥΑ 8243/1113/26.2.1991 )
─ 88/77/ΕΟΚ

"Για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών

σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά των εκπομπών αερίων
ρύπων από ντιζελοκινητήρες προοριζόμενους να τοποθετηθούν σε
οχήματα" ( ΚΥΑ 81160/861/3.7.1991 ,και ΚΥΑ 28432/2447/1992)
─ 88/76/ΕΟΚ "Για την προσέγγιση

των νομοθεσιών των κρατών μελών

σχετικά με τα μέτρα που πρέπει να ληφθούν κατά της ρυπάνσεως του αέρα
από τα αέρια που προέρχονται από τους κινητήρες οχημάτων" (ΚΥΑ
81400/860/3.7.1991

συμμόρφωση
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με

88/76/ΕΟΚ,

88/436/ΕΟΚ,

89/458/ΕΟΚ και 89/491/ΕΟΚ) και ( ΚΥΑ 28433/2448/1992 συμμόρφωση
με 88/76/ΕΟΚ και άλλες οδηγίες που αφορούν "μέτρα για τον περιορισμό
των αερίων ρύπων οχημάτων με κινητήρα") Απόφ. Συμβ. 88/540/ΕΟΚ "
Για την Σύμβαση της Βιέννης σχετικά με την προστασία του στρώματος του
όζοντος και το Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ για τις ουσίες που
καταστρέφουν το στρώμα του όζοντος"
─ 88/609/ΕΟΚ

"Για τον περιορισμό των εκπομπών στην ατμόσφαιρα

ορισμένων ρύπων από μεγάλες εγκαταστάσεις καύσης"
─ 89/369/ΕΟΚ

"Για την πρόληψη της ρύπανσης του αέρα από νέες

εγκαταστάσεις καύσης αστικών απορριμμάτων"
─ 89/429/ΕΟΚ "Για τη μείωση της ρύπανσης του αέρα από υφιστάμενες
εγκαταστάσεις καύσης δημοτικών αποβλήτων" Κανονισμός Συμβουλίου
ΕΟΚ/594/91 για τις ουσίες που καταστρέφουν το στρώμα του όζοντος"
─ Αποφ. Συμβ. 91/359/ΕΟΚ "Για την εισαγωγή καθορισμένων ποσών
χλωροφθορανθράκων στην περίοδο 1 Ιουλίου 1991 μέχρι 31 Δεκ. 1992"
─ 91/441/ΕΟΚ τροποποίηση της 70/220/ΕΟΚ
─ 93/12/ΕΟΚ

"Σχετικά με την περιεκτικότητα σε θείο ορισμένων υγρών

καυσίμων"
─ 93/76/ΕΟΚ

"Περιορισμός των εκπομπών διοξειδίου του άνθρακα με

βελτίωση της ενεργειακής αποδοτικότητας"
─ 94/12/ΕΟΚ "Σχετικά με τα μέτρα κατά της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από
εκπομπές των οχημάτων" και τροποποίηση της 70/220/ΕΟΚ
─ 94/63/ΕΟΚ "Για τον έλεγχο των εκπομπών πτητικών οργανικών ουσιών
(Volatile Organic Compounds, VOCs) που είναι αποτέλεσμα της
αποθήκευσης πετρελαίου και της διανομής του από σταθμούς υγρών
καυσίμων "Οδηγία 1996/62/ΕΚ «εκτίμηση και διαχείριση της ποιότητας
του περιβάλλοντος»
─ Οδηγία

1999/13/11.3.1999

«Περιορισμό

των

εκπομπών

πτητικών

οργανικών ενώσεων που οφείλονται στη χρήση διαλυτών σε ορισμένες
δραστηριότητες και εγκαταστάσεις»
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─ Οδηγία 1999/30/ΕΚ «σχετικά με τις οριακές τιμές του θείου, διοξειδίου του
αζώτου και οξειδίων αζώτου, σωματιδίων και μόλυβδου στον αέρα του
περιβάλλοντος»
─ Κανονισμός 2037/2000/ΕΚ «Για τις ουσίες που καταστρέφουν τη στιβάδα
του όζοντος»
─ Οδηγία 2000/69/ΕΚ « για την αποτέφρωση των αποβλήτων»
─ Οδηγία 2000/69/ΕΚ «οριακές τιμές βενζολίου και μονοξειδίου του
άνθρακα στον αέρα του περιβάλλοντος»
─ Οδηγία 2001/529/ΕΚ «Σχετικά με τα ανώτατα όρια εκπομπών για
ορισμένους ατμοσφαιρικούς ρύπους»
─ Οδηγία 2002/3/ΕΚ « Σχετικά με το όζον στην ατμόσφαιρα»
─ Απόφαση 280/2004/ΕΕ «μηχανισμός παρακολούθησης των εκπομπών
αερίων που συμβάλλον στο φαινόμενο του θερμοκηπίου στην Κοινότητα
και εφαρμογής του πρωτοκόλλου του Κιότο»
Ελληνική Νομοθεσία/Κανονισμοί
─ Ν.Δ.ΚΣΤ/1912

"περί

ιδρύσεως

βιομηχανικών

εγκαταστάσεων"

(τροποποίηση με τον Ν. 3214/1955)
─ Ν. 1650/1986

"Για την προστασία του Περιβάλλοντος

[ ιδιαίτερα τα

άρθρα 7,8,9 και Α.Ν. 207 "περί ιδρύσεως και λειτουργίας των
βιομηχανικών εγκαταστάσεων κλπ."
─ Π.Δ. 1180/1981 "Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως
και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών
εγκαταστάσεων και αποθηκών και της εκ τούτων διασφαλίσεως του
περιβάλλοντος εν γένει"
─ Ν. 1327/1983 "Για την αντιμετώπιση εκτάκτων επεισοδίων ρύπανσης του
περιβάλλοντος κλπ".
Διεθνείς Συμβάσεις
─ Διεθνής Σύμβαση της Γενεύης του 1979 για την διασυνοριακή ρύπανση της
ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση ( συμμόρφωση Ν. 1374/1983)
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─ Πρωτόκολλο Γενεύης Σχετικά με την μακροπρόθεσμη χρηματοδότηση του
προγράμματος για την συνεχή παρακολούθηση και την εκτίμηση της
μεταφοράς των ατμοσφαιρικών ρύπων σε μεγάλη απόσταση στην Ευρώπη.
─ Απόφαση Συμβουλίου ΕΟΚ 86/277/ΕΟΚ (συμμόρφωση στην Ελλάδα με
τον Ν. 1752/1988).
Θόρυβος, Ακουστικό Περιβάλλον
Ευρωπαϊκή ΄Ενωση
─ 80/51/ΕΟΚ

"Περί περιορισμού του θορύβου που προκαλείται από

υποηχητικά αεροσκάφη" (τροπ. 83/206/ΕΟΚ) [εναρμόνιση: Π.Δ. 457/1984]
─ 84/533/ΕΟΚ

"Για την επιτρεπτή στάθμη ακουστικής ισχύος των

μηχανοκίνητων

αεροσυμπιεστών"

(τροπ.

85/406/ΕΟΚ)

[

ΚΥΑ

69001/1921/1988 σε συμμόρφωση με οδηγίες 84/533, 86/535, 84/536,
84/537, 85/405, 85/406, 85/407, 85/408, 85/409/ΕΟΚ ]
─ 84/534/ΕΟΚ "Για την προσέγγιση νομοθεσιών και επιτρεπτή στάθμη
ακουστικής ισχύος των πυρογερανών"
─ 84/535/ΕΟΚ "Για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών
σχετικά με το επιτρεπτό επίπεδο ηχητικής στάθμης των ηλεκτροπαραγωγών
ζευγών συγκολλήσεως" (τροπ. 85/407/ΕΟΚ)
─ 84/537/ΕΟΚ "Για την προσέγγιση επιτρεπτή στάθμη ακουστικής ισχύος
των φορητών συσκευών θραύσεως σκυροδέματος και αεροσφυρών" (τροπ.
85/409/ΕΟΚ)
─ 86/539/ΕΟΚ "Για τον αερόφερτο θόρυβο που εκπέμπουν οι οικιακές
συσκευές"
─ 86/662/ΕΟΚ "Για τον περιορισμό του θορύβου των υδραυλικών πτύων,
των πτύων με καλώδια, των προωθητών γαιών, των φορτωτών, και των
φορτωτών εσκαφέων" (τροπ. 89/514/ΕΟΚ)
─ 89/629/ΕΟΚ

"Για τον περιορισμό του θορύβου που προκαλείται από

υποηχητικά αεριωθούμενα πολιτικά αεροπλάνα" [ ΚΥΑ Π.Δ. 330/22/27.
9.1990]
─ Οδηγία 92/14/ΕΟΚ "Για τον περιορισμό της λειτουργίας αεροπλάνων"
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─ Οδηγία 2002/30/ΕΚ «περί της καθιέρωσης των κανόνων και διαδικασιών
για

τη

θέσπιση

περιορισμών

λειτουργίας

σε

συνάρτηση

με

τον

προκαλούμενο θόρυβο στους κοινοτικούς αερολιμένες»
─ Οδηγία 2002/49/ΕΕ «Σχετικά με την αξιολόγηση και τη διαχείριση του
περιβαλλοντικού θορύβου».
Ελληνική νομοθεσία/κανονισμοί
─ Ν. 1650/1986 "Για την προστασία του περιβάλλοντος" (άρθρο 14)
─ ΚΥΑ 11733/22.5.1991 "Μέτρα καταπολέμησης του θορύβου που εκπέμπεται
κατά τις δοκιμές που συνοδεύουν την τοποθέτηση ή επισκευή συστημάτων
συναγερμού οχημάτων"
─ ΚΥΑ 17252/20.5.1992 "Καθορισμός δεικτών και ανωτάτων επιτρεπόμενων
ορίων του θορύβου που προέρχεται από την κυκλοφορία σε ειδικά και
συγκοινωνιακά έργα"
─ Π.Δ. 1180/1981 "Καθορισμός ορίων εκπομπών θορύβου από βιομηχανικές
και συναφείς εγκαταστάσεις"

Υδάτινο Περιβάλλον, Ρύπανση των Νερών
Ευρωπαϊκή Ένωση
─ 73/404/ΕΟΚ "Περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών για
τα απορρυπαντικά (επίσης 82/242/ΕΟΚ και 86/94/ΕΟΚ)
─ Απόφαση Συμβουλίου 75/437/ΕΟΚ " Για την Σύμβαση που αναφέρεται
στην πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης από χερσαίες πηγές"
─ 75/440/ΕΟΚ

"Περί της

απαιτούμενης ποιότητας των επιφανειακών

υδάτων που προορίζονται για την παραγωγή πόσιμου ύδατος στα στα
κράτη μέλη" ( εναρμόνιση : ΚΥΑ 46399/1352/27.6.1986

"απαιτούμενη

ποιότητα των επιφανειακών νερών που προορίζονται για: πόσιμα,
κολύμβηση, διαβίωση ψαριών σε γλυκά νερά και καλλιέργεια και αλιεία
οστρακοειδών, μέθοδος μέτρησης, συχνότητα δειγματοληψίας και ανάλυση
επιφανειακών νερών που προορίζονται για πόσιμα, σε συμμόρφωση με
οδηγίας 75/440/ΕΟΚ, 76/160, 77/659, 79/923 και 79/869/ΕΟΚ)
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─ 76/160/ΕΟΚ "Περί της ποιότητας των υδάτων κολυμβήσεως"
─ 76/464/ΕΟΚ

"Περί

ρυπάνσεως

που

προκαλείται

από

ορισμένες

επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται στο υδατικό περιβάλλον της Κοινότητας"
( εναρμόνιση : ΠΥΣ 144/2.11.1987 συμμόρφωση με οδηγίες
─ 82/176/ΕΟΚ,83/513, 76/464, 83/513, 84/156 και 84/491/ΕΟΚ)
─ 78/659/ΕΟΚ "Περί της ποιότητας των γλυκών υδάτων που έχουν ανάγκη
προστασίας ή βελτιώσεως για την διατήρηση της ζωής των ιχθύων"
─ 79/869/ΕΟΚ "Περί των μεθόδων μετρήσεως και περί της συχνότητας των
δειγματοληψιών και της αναλύσεως των επιφανειακών υδάτων τα οποία
προορίζονται για την παραγωγή ποσίμου ύδατος στα κράτη μέλη"
─ 79/869/ΕΟΚ "Περί της απαιτούμενης ποιότητας των υδάτων για
οστρακοειδή"
─ 80/68/ΕΟΚ "Μέτρα και περιορισμοί για την προστασία των υπόγειων
νερών

από

απορρίψεις

ορισμένων

επικίνδυνων

ουσιών"

(ΠΥΣ

26857/553/1988)
─ 80/778/ΕΟΚ "περί της ποιότητας του ποσίμου νερού"
─ 81/855/ΕΟΚ "Για την τροποποίηση της Οδηγίας 79/869/ΕΟΚ"
─ 82/176/ΕΟΚ "Οριακές τιμές και ποιοτικοί στόχοι για τις απορρίψεις
υδραργύρου

από

τον

βιομηχανικό

τομέα

της ηλεκτρόλυσης

των

χλωριούχων αλάτων αλκαλίων"
─ 82/242/ΕΟΚ "Για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών που
αναφέρονται στις μεθόδους δοκιμών της βιοδιασπασιμότητας των μη
ιονιζουσών τασιενεργών ουσιών"
─ 83/513/ΕΟΚ "Οριακές τιμές και ποιοτικοί στόχοι για τις απορρίψεις
καδμίου"
─ Αποφ. Συμβ. 84/132/ΕΟΚ "Για το Πρωτόκολλο που αφορά τις ειδικώς
προστατευόμενες περιοχές της Μεσογείου"
─ 84/156/ΕΟΚ "Οριακές τιμές και ποιοτικοί στόχοι για τις απορρίψεις
υδραργύρου σε τομείς άλλους εκτός από τον τομέα της ηλεκτρόλυσης των
χλωριούχων αλάτων αλκαλίων"
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─ 84/491/ΕΟΚ "Οριακές τιμές και ποιοτικοί στόχοι για τις απορρίψεις
εξαχλωροκυκλοεξανίου"
─ 85/337/ΕΟΚ "Για την εκτίμηση των επιπτώσεων σχεδίων δημοσίων και
ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον" ( ΚΥΑ 69269/5387/24.10.1990)
─ 85/613/ΕΟΚ

"

Για

την

έγκριση

εξ

ονόματος

της

Κοινότητας

προγραμμάτων και μέτρων που αφορούν τις απορρίψεις υδραργύρου και
καδμίου στα πλαίσια της σύμβασης για την πρόληψη της ρύπανσης που
προέρχεται από χερσαίες πηγές"
─ 86/85/ΕΟΚ "Για την καθιέρωση Κοινοτικού συστήματος πληροφόρησης
για τον έλεγχο και την μείωση της ρύπανσης που προξενεί η απόρριψη
υδρογονανθράκων και άλλων επικίνδυνων ουσιών στη θάλασσα"
─ 86/280/ΕΟΚ "Σχετικά με τις οριακές τιμές και τους ποιοτικούς στόχους
για τις απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται στον
κατάλογο του παραρτήματος της Οδηγίας 76/464/ΕΟΚ" ( εναρμόνιση:
ΚΥΑ 55648/2210/29.4.1991 σε συμμόρφωση με 86/280/ΕΟΚ και
─ 88/347/ΕΟΚ και ΠΥΣ 73/29.6.1990) Αποφ. Συμβ. 86/85/ΕΟΚ ".σύστημα
πληροφόρησης για τον έλεγχο και περιορισμό της ρύπανσης που
προκαλείται από διαρροές υδρογονανθράκων και άλλων επικίνδυνων
ουσιών στην θάλασσα"
─ 91/271/EOK "Για την επεξεργασία των αστικών υγρών αποβλήτων"
─ Οδηγία 1998/83?ΕΚ «σχετικά με την ποιότητα του νερού ανθρώπινης
κατανάλωσης»
─ Οδηγία 2000/60/ΕΚ «θέσπιση πλαισίου κοινοτικής δράσης στον τομέα
της πολιτικής των υδάτων»
─ Κανονισμός 2099/2002/ΕΕ «επιτροπή ασφάλειας στην ναυτιλία και
πρόληψης της ρύπανσης από τα πλοία»
─ Οδηγία 2002/915/ΕΚ «αναφορικά με την προστασία των υδάτων από
νιτρορύπανση γεωργικής προέλευσης»
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Ελληνική νομοθεσία/κανονισμοί
─ Π.Δ. 1180/1981 "Περί ρυθμίσεως θεμάτων αναγομένων εις τα της ιδρύσεως
και λειτουργίας βιομηχανιών, βιοτεχνιών, πάσης φύσεως μηχανολογικών
εγκαταστάσεων

και

αποθηκών

και

της

εκ

τούτων

διασφαλίσεως

περιβάλλοντος εν γένει όσον αφορά την ποιότητα των επεξεργασμένων
αποβλήτων"
─ Ν.1650/1986 "Για την προστασία του περιβάλλοντος" (άρθρο 9, 10)
─ Π.Δ. 658/1981

"Για την προστασία της ιχθυοπανίδας των λιμνών και

ποταμών" Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. 9/1991 "περί χαράξεως κατευθυντηρίων γραμμών
και αναγκαίων ενεργειών για τη διατήρηση των ακτών"
─ KYA 46399/4352/1986 (ΦΕΚ 438/3-7-1986) «απαιτούμενη ποιότητα των
επιφανειακών νερών που προορίζονται για: «πόσιμα», «κολύμβηση»,
«διαβίωση ψαριών σε γλυκά νερά», και «καλλιέργεια και αλιεία
οστρακοειδών»,

μέθοδοι

μέτρησης,

συχνότητα

δειγματοληψίας

και

ανάλυσης επιφανειακών νερών»
─ Ν. 1739/1987 "Διαχείριση των Υδάτινων πόρων κλπ"
─ Π.Δ. 494/1989 "Τροποποίηση και συμπλήρωση του Π.Δ. 666/1982 για την
"ίδρυση, διαχείριση και κατανομή του κεφαλαίου περιορισμού της αστικής
ευθύνης του πλοιοκτήτη για ζημιές ρύπανσης από πετρέλαιο"
─ Π.Δ. 205/1990 "Αύξηση των ανωτάτων ορίων των προστίμων που
επιβάλλονται κατά των παραβατών της νομοθεσίας για την προστασία του
θαλασσίου περιβάλλοντος"
─ ΚΥΑ 55648/2210/1991 (ΦΕΚ 323Β/13-5-1991) « Μέτρα και περιορισμοί για
την προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος και ειδικότερα καθορισμός
οριακών τιμών των επικίνδυνων ουσιών στα υγρά απόβλητα»
─ Πράξη Υ.Σ. 144/2.2.1987 (ΦΕΚ 197Α/11-11-1987) « Προστασία του
υδάτινου περιβάλλοντος από τη ρύπανση που προκαλείται από ορισμένες
επικίνδυνες ουσίες που εκχέονται σε αυτό και ειδικότερα καθορισμός
οριακών

τιμών

ποιότητα

νερού

εξαχλωροκυκλοεξάνιο (HCH)”
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σε

κάδμιο,

υδράργυρο

και

─ Πράξη

Υ.Σ.

255/13.7.1994

(ΦΕΚ

123Α/21-7-1994)

«

Συμπλήρωση

παραρτήματος του άρθρου 6 73/29-6-1990 πράξης του υπουργικού
Συμβουλίου «καθορισμός κατευθυντηρίων και οριακών τιμών ποιότητας
των νερών από απορρίψεις ορισμένων επικίνδυνων ουσιών που υπάγονται
στον

κατάλογο

της

144/2-11-1987.

(1,2-διχλωροαιθάνιο,

τριχλωρο-

αιθυλένιο, υπερχλωροαιθυλένιο, τριχλωροβενζόλιο )
Διεθνείς συμβάσεις, προστασία του υδάτινου περιβάλλοντος
─ Διεθνής Σύμβαση του Λονδίνου (1954, τροποποιήθηκε 13.4.1962) για την
πρόληψη της θαλάσσιας ρύπανσης από υδρογονάνθρακες ( η Ελλάδα
επικύρωσε τη σύμβαση με τον Ν.296/1976)
─ Διεθνής Σύμβαση (Λονδίνο 13.11.1972) «για την πρόληψη της ρύπανσης
της θάλασσας από χερσαίες πηγές»
─ Σύμβαση της Βαρκελώνης (16.2. 1976) «για την προστασία της Μεσογείου
Θαλάσσης»
─ Διεθνής Σύμβαση (Λονδίνο 2.11.1973) «για την πρόληψη της ρύπανσης της
θάλασσας από πλοία ( επικύρωση Ν. 1269/1982)»
─ Σύμβαση της Ρώμης (6.3.1972) «μεταξύ Ελλάδας-Ιταλίας για την προστασία
του θαλάσσιου περιβάλλοντος του Ιονίου πελάγους και των παρακτίων
ζωνών (επικυρώθηκε Ν. 1267/1982)»
─ Διεθνής Σύμβαση των Βρυξελλών (1971) «για την ίδρυση διεθνούς
κεφαλαίου για την αποζημίωση ζημιών ρύπανσης από πετρελαιοειδή
(επικύρωση Ν. 1638/1986)»
─ Π.Δ. 98/1990 "αρμοδιότητα δικαστηρίων και διαδικασία εκδίκασης
υποθέσεων στις οποίες διάδικος είναι το διεθνές κεφάλαιο αποζημίωσης
ζημιών ρύπανσης από πετρέλαιο"
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Φυσικό Περιβάλλον, Προστασία Πανίδας, Χλωρίδας
Ευρωπαϊκή Ένωση
─ 79/409/ΕΟΚ

"Περί της διατηρήσεως των αγρίων πτηνών" ( KYA

414985/29.11.1985 "μέτρα διαχείρισης της άγριας πτηνοπανίδας" και τις
τροποποιήσεις 81/854/ΕΟΚ, 91/244/ΕΟΚ)
─ 81/854/ΕΟΚ τροποποίηση της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ κλπ
─ Κανονισμός 81/691/ΕΟΚ " Περί της Σύμβασης για την προστασία των
θαλασσίων ζώων της Ανταρκτικής"
─ Κανονισμός 82/72/ΕΟΚ "Περί συνάψεως συμβάσεως περί διατηρήσεως
της άγριας ζωής και του φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης"
─ Κανονισμός 82/461/ΕΟΚ "Περί της συνάψεως της συμβάσεως περί της
διατηρήσεως των αποδημητικών ειδών που ανήκουν στην άγρια πανίδα"
─ 83/129/ΕΟΚ "για την εισαγωγή στα κράτη μέλη δερμάτων ορισμένων
νεογνών φώκιας και προϊόντων που προέρχονται από αυτά"
─ 85/411/ΕΟΚ τροποποίηση της οδηγίας 79/409/ΕΟΚ κλπ
─ Κανονισμός 3528/86/ΕΟΚ
Κοινότητα

από

την

"Για την προστασία των δασών στην

ατμοσφαιρική

ρύπανση"

(και

κανονισμός

526/87/ΕΟΚ)
─ Κανονισμός 3529/86/ΕΟΚ "Σχετικά με την προστασία των δασών στην
Κοινότητα από τις πυρκαγιές" (και κανονισμός 525/87/ΕΟΚ)
─ 86/122/ΕΟΚ τροποποίηση της Οδηγίας 79/409/ΕΟΚ κλπ
─ Κανονισμός (Regulation) 3626/82/ΕΟΚ "Εφαρμογή στην Κοινότητα της
Σύμβασης για το διεθνές εμπόριο των ειδών άγριας πανίδας και χλωρίδας
που απειλούνται με εξαφάνιση2 (Washington DC, CITES "Convention on
International Trade in Endagered Species of wild fauna and flora", 1973)
3.12.1982

[ΚΥΑ

261554/14.2.1985

"καθορισμός

διαχειριστικών αρχών για την εφαρμογή των

των

ελληνικών

Καν. 3626/1982

83/3418/ΕΟΚ ]
─ Κανονισμός 3418/83/ΕΟΚ "Θέσπιση των διατάξεων σχετικά με την
ομοιόμορφη έκδοση και χρήση εγράφων που απαιτούνται για την
εφαρμογή στην Κοινότητα της Σύμβασης CITES (Washington DC, 1973)
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για το διεθνές εμπόριο των ειδών αγρίας πανίδας και χλωρίδας που
απειλούνται με εξαφάνιση" (Η Ελλάδα έγινε το 117ο μέλος, 6.1.1993)
─ Κανονισμός 2496/89/ΕΟΚ "Για την απαγόρευση εισαγωγής ακατέργαστου
και κατεργασμένου ελεφαντόδοντου από τον Αφρικανικό ελέφαντα στην
Κοινότητα"
─ 92/43/ΕΟΚ "Για τη διατήρηση των φυσικών οικοτόπων και της άγριας
πανίδας

και

χλωρίδας"

(γνωστή

ως

Οδηγία

των

Οικοτόπων

ή

ενδιαιτημάτων). (Habitat Directive). Σκοπός : προστασία βιολογικής
ποικιλότητας. Προβλέπει την δημιουργία δικτύου ειδικών διατηρητέων
περιοχών, επονομαζόμενο "Φύση 2000" (Nature 2000), που αποσκοπεί στην
εξασφάλιση καθεστώτος προστασίας για τους φυσικούς οικοτόπουςκαι για
τα είδη ευρωπαϊκού ενδιαφέροντος. Η οδηγία 92/43 μαζί με την 79/409
για την ορνιθοπανίδα, αποτελεί στην συμβολή της ΕΕ στη Σύμβαση για τη
διατήρηση της βιολογικής ποικιλότητας στον πλανήτη (Ρίο 1992). Στο
Παράρτημα ΙΙ της οδηγίας 92/43/ΕΟΚ

περιλαμβάνονται θηλαστικά,

ερπετά, αμφίβια, ψάρια του γλυκού νερού, καρκινοειδή, μαλάκια και
έντομα. Πρόσφατα, το Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. ανακοίνωσε τον κατάλογο με τις 164
περιοχές της Ελλάδας που θα ενταχθούν στο Ευρωπαϊκό δίκτυο "Φύση
2000" (www.minenv.gr)

Ελλληνική νομοθεσία/κανονισμοί
─ Αρ. 11/1981 Εθν. Συμβ. Χωροταξίας και Περιβάλλοντος " περί χαράξεως
κατευθυντηρίων γραμμών για την διατήρηση, προστασία και οικολογική
διαχείριση των παρακτίων βιοτόπων και μέτρα προστασίας για ορισμένους
από αυτούς"
─ Ν. 1650/1986 "Για την προστασία του περιβάλλοντος" (άρθρα 11 ,18)
─ ΚΥΑ 18670/777/29.2.1988

"Μέτρα προστασίας της θαλάσσιας χελώνας

Caretta-Caretta, που αναπαράγεται στον κόλπο Λαγανά της νήσου
Ζακύνθου"
─ ΚΥΑ 30781/1521/20.4.1988 "Μέτρα για την προστασία της Μεσογειακής
φώκιας Monachus-Monachus και του βιοτόπου της, των άλλων ειδών
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πανίδας και της χλωρίδας στο υπό δημιουργία πάρκο των Βορείων
Σποράδων"
─ ΚΥΑ 30027/1193/9.3.1990 "Μέτρα για την προστασία του υγροβιοτόπου
του Αμβρακικού κόλπου και της ευρύτερης περιοχής"
─ Κατάλογος

Περιοχών

Δικτύου

NATURA

2000

(ΥΠΕΧΩΔΕ

www.minerv.gr)
Διεθνείς συμβάσεις
─ Διεθνής Σύμβαση της Βέρνης για την διατήρηση της άγριας ζωής και του
φυσικού περιβάλλοντος της Ευρώπης ( επικ. Ν. 1335/1983)
─ Διεθνής Σύμβαση RAMSAR " Σύμβαση για τους Υγροτόπους Διεθνούς
Σημασίας ως Ενδιαιτημάτων Υδρόβιων Πουλιών" (1971 Ραμσάρ, Ιράν).
Άρχισε να εφαρμόζεται από το 1975. Συμφωνία 80 χωρών που
αναλαμβάνουν τη ορθή διαχείριση των υγροτόπων σύμφωνα με τις αρχές
βιώσιμης

ανάπτυξης

(Sustainable

development).

Μέχρι

τώρα

περιλαμβάνονται 650 υγρότοποι ( έκταση 43 εκατ. εκτάρια), στη Ευρώπη
είναι 362 υγρότοποι. Από τους περίπου 408 υγρότοπους της Ελλάδας,
καλύπτονται από την σύμβαση 11 μεγάλα οικοσυστήματα υγροτόπων
:Δέλτα ΄Εβρου, Λίμνη Ισμαρίδα (Μητρικού) και λιμνοθάλασσες Ροδόπης,
Λίμνη Βιστωνίδα και λιμνοθάλασσα Πόρτο-Λάγος, Δέλτα Νέστου, Τεχνητή
λίμνη Κερκίνη(Σέρρες), Λίμνες Βόλβη και Κορώνεια, Δέλτα ποταμών
Αξιού-Λουδία-Αλιάκμονα και Αλυκή Κίτρους, Λίμνη Μικρή Πρέσπα,
Αμβρακικός κόλπος, Λιμνοθάλασσα Μεσολογγίου, Λιμνοθάλασσα ΚοτύχιΔάσος Στροφυλιάς (Ηλεία). Η τελευταία απογραφή των υγροτόπων έγινε
το 1993 από το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) σε
συνεργασία με το Τμ. Διαχείρισης Φυσικού Περιβάλλοντοςτου ΥΠΕΧΩΔΕ.
─ Διεθνής Σύμβαση για την διατήρηση της Βιολογικής Ποικιλότητας στον
πλανήτη (Ρίο 1992)
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Απορρίμματα, τοξικά απόβλητα, ραδιενεργά απόβλητα και πυρηνική
ασφάλεια
Ευρωπαϊκή Ένωση
─ 75/439/ΕΟΚ "Περί διαθέσεως των χρησιμοποιουμένων ορυκτελαίων"
(εναρμόνιση : ΚΥΑ 71560/3053/23.10.1985)
─ 75/442/ΕΟΚ

"Περί των στερεών αποβλήτων" (εναρμόνιση: ΚΥΑ

49541/1424/1985 )
─ 76/403/ΕΟΚ

"Περί

εξαλείψεως

των

πολυχλωροδιφαινυλίων

και

πολυχλωροτριφαινυλίων" ( εναρμόνιση : ΚΥΑ 72751/3054/22.10.1985 )
─ 78/176/ΕΟΚ "Περί των αποβλήτων που προέρχονται από τη βιομηχανία
διοξειδίου του τιτανίου"
─ 78/319/ΕΟΚ "Περί τοξικών και επικίνδυνων αποβλήτων"
─ 80/68/ΕΟΚ " Περί προστασίας των υπογείων υδάτων από τη ρύπανση που
προέρχεται από ορισμένες επικίνδυνες ουσίες" (εναρμόνιση: ΚΥΑ
26857/553/1988 )
─ 84/631/ΕΟΚ "Για την επιτήρηση και τον έλεγχο εντός της Ε.Κ. των
διασυνοριακών μεταφορών επικίνδυνων αποβλήτων" (προσαρμογή :
─ 85/469/ΕΟΚ

και

86/121/ΕΟΚ,

τροποποίηση:

86/279/ΕΟΚ

και

87/112/ΕΟΚ) [ εναρμόνιση : ΚΥΑ 19744/454/18.3.1988, σε συμμόρφωση
των οδηγιών 84/631/ΕΟΚ, 85/469/ΕΟΚ, 86/279/ΕΟΚ και 87/112/ΕΟΚ]
─ 85/339/ΕΟΚ

"Για τις συσκευασίες υγρών τροφίμων "(εναρμόνιση:

31784/31.3.1990 )
─ 86/278/ΕΟΚ "Σχετικά με την προστασία του περιβάλλοντος και ιδίως του
εδάφους κατά την χρησιμοποίηση της ιλύος καθαρισμού λυμάτων στη
γεωργία"
─ 89/369/ΕΟΚ "Για την πρόληψη της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από νέες
εγκαταστάσεις καύσης δημοτικών αποβλήτων"
─ 89/429/ΕΟΚ "Για τη μείωση της ρύπανσης από υφιστάμενες εγκαταστάσεις
καύσης δημοτικών αποβλήτων"
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─ Απόφαση 90/170/ΕΟΚ "Αποδοχή από την Ε.Κ. τις αποφάσεις/συστάσεις
του ΟΟΣΑ για τον έλεγχο των διασυνοριακών μεταφορών τοξικών
αποβλήτων"
─ 91/157/ΕΟΚ "Σχετικά με τις μπαταρίες και συσσωρευτές που περιέχουν
ορισμένες επικίνδυνες ουσίες"
─ 91/271/ΕΟΚ "Για την διαχείριση των υγρών αστικών αποβλήτων"
─ 91/689/ΕΟΚ "Για τα τοξικά απόβλητα"
─ 92/62/ΕΕ "Σχετικά με τη συσκευασία και τα απορρίμματα συσκευασίας"
─ 94/67/ΕΕ "Σχετικά με την καύση των τοξικών αποβλήτων"

Ελληνική νομοθεσία/κανονισμοί
─ Ν. 1650/1986 "Για την προστασία του περιβάλλοντος" (άρθρα 12-16)
─ Υγειονομική διάταξη Ε1β 301/64

"Περί συλλογής, αποκομιδής και

διάθεσης απορριμμάτων" (νοσοκομειακά απορρίμματα)
─ Π.Δ. 517/1991 "Τεχνικές προδιαγραφές, απαραίτητος ιατρικός εξοπλισμός,
διάκριση και σύνθεση προσωπικού και συμπλήρωση του Π.Δ. 247/1991"
(νοσοκομειακά απορρίμματα)
─ ΚΥΑ 72751/3054/1985 (ΦΕΚ 665Β/1-11-1985) «Τοξικά και επικίνδυνα
απόβλητα και εξάλειψη πολυχλωροδιφαινυλίων και πολυχλωροτριφαινυλίων σε συμμόρφωση οδηγιών 78/319/ΕΟΚ και 76/403/ΕΟΚ»
Διεθνείς συμβάσεις
─ Συνθήκη της Βασιλείας (1989) για την παρακολούθηση διασυνοριακών
μεταφορών τοξικών αποβλήτων
Ραδιενεργά απόβλητα και πυρηνική ασφάλεια
Ευρωπαϊκή Ένωση
─ 59/221/ΕΟΚ "Περί καθορισμού των βασικών κανόνων προστασίας της
υγείας του πληθυσμού και των εργαζομένων έναντι των κινδύνων που
προκύπτουν από ιοντίζουσες ακτινοβολίες" (τροπ. 62/1633/ΕΟΚ )
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─ 76/579/Ευρατόμ, οδηγία " Περί καθορισμού των αναθεωρημένων βασικών
κανόνων προστασίας της υγείας του πληθυσμού και των εργαζομένων
έναντι των κινδύνων που προκύπτουν από τις ιοντίζουσες ακτινοβολίες"
(τροπ. 79/343/ΕΟΚ και 80/836/ΕΟΚ )
─ 80/237/Ευρατόμ, απόφαση

"Περί της δημιουργίας συμβουλευτικής

επιτροπής «ad hoc» επί του θέματος της επανεπεξεργασίας των
ακτινοβοληθέντων πυρηνικών καυσίμων"
─ 80/836/Ευρατόμ, οδηγία, " Περί τροποποιήσεως των οδηγιών για τον
καθορισμό των βασικών κανόνων προστασίας της υγείας του πληθυσμού
και των εργαζομένων από τους κινδύνους που προκύπτουν από
ιοντίζουσες ακτινοβολίες" (τροπ. 84/467/ΕΟΚ )
─ 85/199/Ευρατόμ,

απόφαση,

"Για

τη

θέσπιση

αναπτυξιακού

και

ερευνητικού προγράμματος για τη διαχείριση και την αποθήκευση των
ραδιενεργών καταλοίπων"
─ 89/618/Ευρατόμ, οδηγία, "Για την πληροφόρηση του γενικού πληθυσμού
περί των μέτρων προστασίας της υγείας που θα εφαρμοσθούν σε περίπτωση
εκτάκτων αναγκών με ραδιολογική ρύπανση"
─ 90/641/Ευρατόμ,

οδηγία,

"Για

την

προστασία

των

εξωτερικών

εργαζομένων που εκτίθενται στον κίνδυνο ιοντίζουσας ακτινοβολίας κατά
τη διάρκεια δραστηριοτήτων σε ελεγχόμενες περιοχές"
─ Οδηγία 2000/76/ΕΚ «Για την αποτέφρωση αποβλήτων»
─ Απόφαση 2001/171/ΕΚ «για τον καθορισμό των όρων παρέκκλισης όσο
αφορά τις γυάλινες συσκευασίες σε σχέση με τα επίπεδα συγκέντρωσης
βαρέων μετάλλων.....»
─ Κανονισμός 2150/2002 «Για τις στατιστικές των αποβλήτων»
─ Οδηγία 2002/95/ΕΕ « σχετικά με τον περιορισμό της χρήσης ορισμένων
επικίνδυνων ουσιών σε είδη ηλεκτρικού και ηλεκτρονικού εξοπλισμού»
─ Απόφαση 2003/33/ΕΕ «για τον καθορισμό κριτηρίων και διαδικασιών
αποδοχής των αποβλήτων στους χώρους υγειονομικής ταφής .....»

-439-

Χημικές ουσίες, βιομηχανικοί κίνδυνοι, βιοτεχνολογία
Ευρωπαϊκή Ένωση
─ 67/548/ΕΟΚ "Ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων
ουσιών “ (η Οδηγία-πλαίσιο συνοδεύτηκε με άλλες, όπως 69,81/ΕΟΚ,
70/189/ΕΟ,

71/141,

73/146,

75/409,

79/831

και

πολυάριθμες

τροποποιήσεις) [ εναρμόνιση : Π.Δ. 329/1983, ΚΥΑ 279/1985 ]
─ 73/404/ΕΟΚ "Περί προσεγγίσεως των νομοθεσιών των κρατών μελών των
αναφερομένων στα απορρυπαντικά"
─ 76/769/ΕΟΚ και 79/663 "Περιορισμοί στην κυκλοφορία και χρήση
μερικών επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων" [ εναρμόνιση: Π.Δ.
445/1983 ]
─ Απόφαση 78/618/ΕΟΚ "Περί συστάσεως επιστημονικής συμβουλευτικής
επιτροπής για την έρευνα της τοξικότητας και της οικοτοξικότητας των
χημικών ενώσεων"
─ 80/372/ΕΟΚ "Περί των χλωροφθορανθράκων στο περιβάλλον"
─ Απόφαση 81/437/ΕΟΚ "Περί καθορισμού των κριτηρίων σύμφωνα με τα
οποία η πληροφόρηση σχετικά με το ευρετήριο των χημικών ουσιών θα
παρέχεται από τα κράτη μέλη της επιτροπής"
─ 82/501/ΕΟΚ "Καθορισμός μέτρων και περιορισμών για την αντιμετώπιση
κινδύνων από ατυχήματα μεγάλης έκτασης που περικλείουν ορισμένες
βιομηχανικές δραστηριότητες" [ εναρμόνιση : ΚΥΑ 18187/272/24.2.1988, η
οδηγία είναι γνωστή ως "οδηγία Σεβέζο"]
─ 83/513/ΕΟΚ "Για τις οριακές τιμές και τους ποιοτικούς στόχους για τις
απορρίψεις καδμίου"
─ 87/18/ΕΟΚ

"Για την προσέγγιση των νομοθετικών, κανονιστικών και

διοικητικών διατάξεων σχετικά με την εφαρμογή των αρχών της ορθής
εργαστηριακής πρακτικής και τον έλεγχο της εφαρμογής του κατά τις
δοκιμές των χημικών ουσιών"
─ 87/216/ΕΟΚ "τροποποίηση της οδηγίας 82/501/ΕΟΚ" (με αυστηρότερες
προδιαγραφές και αποθηκεμένες ποσότητες εύφλεκτων υλικών)

-440-

─ 88/320/ΕΟΚ

" Σχετικά με τον έλεγχο και επιβεβαίωση της ορθής

εργαστηριακής πρακτικής"
─ 88/610/ΕΟΚ "τροποποίηση της 82/501/ΕΟΚ ως προς το παράρτημα ΙΙ και
προσθήκη νέου παραρτήματος για την ενημέρωση του κοινού σε
περιπτώσεις

ατυχημάτων

μεγάλης

έκτασης

[ΚΥΑ

77119/4607/1993

τροποποίηση και συμπλήρωση της 18187/1988 ΚΥΑ ]
─ Απόφαση ΕΟΚ/1734/88 " Σχετικά με την εισαγωγή και εξαγωγή από την
Κοινότητα ορισμένων επικινδύνων χημικών ουσιών"
─ Απόφαση

89/428/ΕΟΚ

"Σχετικά με την εξαγωγή ορισμένων χημικών

προϊόντων"
─ Απόφαση 89/569/ΕΟΚ "Σχετικά με την αποδοχή εκ μέρους της ΕΟΚ της
απόφασης/υπόδειξης του ΟΟΣΑ για συμμόρφωση με τις αρχές της ορθής
εργαστηριακής πρακτικής"
─ 90/219/ΕΟΚ " για την ρύθμιση της χρήσεως γενετικά τροποποιημένων
μικροοργανισμών"
─ 90/220/ΕΟΚ " Σχετικά με την κατάλληλη εκτίμηση και διαχείριση των
κινδύνων

από

την

απελευθέρωση

στο

περιβάλλον

γενετικά

τροποποιημένων μικροοργανισμών"
─ 91/155/ΕΟΚ

" Για το σύστημα της ειδικής πληροφόρησης σχετικά με

επικίνδυνα παρασκευάσματα"
─ 91/157/ΕΟΚ "Σχετικά με τις μπαταρίες και συσσωρευτών που περιέχουν
ορισμένες επικίνδυνες ουσίες"
─ 91/414/ΕΟΚ " Σχετικά με την διάθεση στο εμπόριο προϊόντων προστασίας
των φυτών (φυτοφάρμακα)
─ 91/659/ΕΟΚ " προσαρμογή στην τεχνική πρόοδο του παραρτήματος Ι της
οδηγίας 76/769/ΕΟΚ "...... σχετικά με περιορισμούς διάθεσης στο εμπόριο
και χρήση ορισμένων επικίνδυνων ουσιών και παρασκευασμάτων
(αμίαντος)"
─ 92/112/ΕΟΚ " Σχετικά με την εναρμόνιση προγραμμάτων για την μείωση
και τελική απαγόρευση της ρύπανσης που προκαλείται από τα απόβλητα
διοξειδίου του τιτανίου"
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─ 92/32/ΕΟΚ σημαντική τροποποίηση της οδηγίας-πλαίσιο 67/548/ΕΟΚ
για την ταξινόμηση, συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων ουσιών,
ειδικά για τις υπάρχουσες χημικές ουσίες
─ 93/90/ΕΟΚ

"Σχετικά με τον κατάλογο ουσιών που αναφέρονται στο

παράρτημα του άρθρου 13 (1) (5η τροποποίηση) της οδηγίας-πλαίσιο
67/548/ΕΟΚ.
─ 94/55/ΕΕ

"Για την προσέγγιση των νομοθεσιών των κρατών μελών

σχετικά με την μεταφορά επικίνδυνων προϊόντων οδικώς"
─ REACH, White paper on the Strategy for the Future Chemical Policy
(adopted 13 /2/2001), proposal adopted by the Commission 29/10/2003.
─ REACH (Registration, Evaluation and Authorisation of Chemicals.
European Commission, 2003 (http://europa.eu.int/comm/ enterprise/
reach/consultation.htm.). Εφαρμογή από το 2007.
─ European Chemical Substances Information System (ESIS). European
Chemical Bureau, Ispra, Ital, 2003 (http://ecb.jrc.it).
─ European Commission. Technical Guidance Document in Support of
Commission Directive 93/67/EEC on Risk Assessment of New Notified
Substances. Commission Regulation (EC) No. 1488/94 on Risk assessment
of existing Substances and Directive 98/8/EC Luxembourg, 2003.
(http://ecb.jrc.it).
Διεθνείς συμβάσεις για όζον και διασυνοριακή ρύπανση
─ Διεθνής Σύμβαση της Βιέννης (22.3.1985) για την προστασία της στοιβάδας
του όζοντος
─ Πρωτόκολλο του Μόντρεαλ (16.9.1987) για τις ουσίες που καταστρέφουν
την στοιβάδα του όζοντος ( Ν. 1818/1988)
─ Διεθνής Σύμβαση της Γενεύης (13.11.1979) για την διασυνοριακή ρύπανση
της ατμόσφαιρας σε μεγάλη απόσταση ( Ν. 1374/1983)
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Μελέτες περιβαλλοντικών επιπτώσεων, περιβαλλοντική πολιτική,
αειφόρος ανάπτυξη, φυσικοί πόροι, πληροφόρηση
Ευρωπαϊκή Ένωση
─ 76/161/ΕΟΚ " Περί θεσπίσεως κοινής διαδικασίας για τη σύνταξη και
συνεχή ενημέρωση καταλόγου πηγών πληροφορήσεως σχετικά με το
περιβάλλον μέσα στην Κοινότητα"
─ 78/659/ΕΟΚ " Σχετικά για την ποιότητα των γλυκών νερών που απαιτούν
προστασία ή βελτίωση με σκοπό την υποστήριξη ψαριών"
─ 85/338/ΕΟΚ " Για την έγκριση προγράμματος εργασίας της Επιτροπής
σχετικά με ένα πειραματικό σχέδιο για τη συλλογή, το συντονισμό και η
συναρμογή πληροφοριών που αφορούν την κατάσταση του περιβάλλοντος
και των φυσικών πόρων στην Κοινότητα"
─ 85/337/ΕΟΚ " Για την εκτίμηση των επιπτώσεων ορισμένων δημοσίων και
ιδιωτικών έργων στο περιβάλλον" [ΚΥΑ 69269/5387/24.10.1990 "κατάταξη
έργων

και

δραστηριοτήτων

Περιβαλλοντικών

σε

Επιπτώσεων,

κατηγορίες,
καθορισμός

περιεχόμενο

Μελέτης

περιεχομένου

Ειδικών

Περιβαλλοντικών Μελετών κλπ, σε συμμόρφωση 85/337/ΕΟΚ

και

84/360/ΕΟΚ που αφορά τον περιορισμό της ατμοσφαιρικής ρύπανσης από
βιομηχανικές εγκαταστάσεις]
─ Απόφαση 86/234/ΕΟΚ "Για τη θέσπιση πολυετών προγραμμάτων έρευνας
και ανάπτυξης στον τομέα του περιβάλλοντος"
─ Απόφαση 86/479/ΕΟΚ "Σχετικά με τη σύσταση συμβουλευτικής επιτροπής
για την προστασία του περιβάλλοντος στις ζώνες που απειλούνται άμεσα"
(περίπτωση της λεκάνης της Μεσογείου)
─ Κανονισμός ΕΟΚ/2242/87 "Σχετικά με τις κοινοτικές δράσεις για το
περιβάλλον"
─ 91/692/ΕΟΚ " Σχετικά με την προτυποποίηση και αιτιολόγηση εκθέσεων
που αφορούν την εφαρμογή οδηγιών για το περιβάλλον"
─ Ψήφισμα του Συμβουλίου Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων

"σχετικά με ένα

κοινοτικό πρόγραμμα πολιτικής και δράσεως για το περιβάλλον και τη
σταθερή ανάπτυξη (93/C139/0,1.2.1993) [έκθεση "Στόχος η αειφορία]
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─ Κανονισμός 761/2001/ΕΚ «Για εκούσια συμμετοχή οργανισμών σε
κοινοτικό σύστημα οικολογικής διαχείρισης και οικολογικού ελέγχου
(EMAS)”
─ Απόφαση

αρ.

466/2002/ΕΕ

«Σχετικά

με

τη

θέσπιση

κοινοτικού

προγράμματος δράσης για την προαγωγή των μη κυβερνητικών
οργανώσεων που αναπτύσσουν δραστηριότητα κυρίως στον τομέα της
προστασίας του περιβάλλοντος»
─ Οδηγία 2003/4/ΕΕ « για την πρόσβαση του κοινού σε περιβαλλοντικές
πληροφορίες και για την κατάργηση της Οδηγίας 90/313/ΕΟΚ»
─ Απόφαση 2000/731/ΕΚ «για τη θέσπιση του συμβουλίου οικολογικής
σήμανσης της ΕΕ και του εσωτερικού κανονισμού»
─ Απόφαση 2003/200/ΕΕ «για τη θέσπιση αναθεωρημένων οικολογικών
κριτηρίων για την απονομή του κοινοτικού οικολογικού σήματος σε
απορρυπαντικά πλυντηρίων...»

Ελληνική νομοθεσία/κανονισμοί
─ ΚΥΑ 77921/1995 (ΦΕΚ 795/1995) «Ελεύθερη πρόσβαση του κοινού στις
Δημόσιες Αρχές για πληροφορίες σχετικά με το περιβάλλον»
─ Νόμος 2742/1999 (ΦΕΚ 207Α/7-10-1999) « Χωροταξικός σχεδιασμός και
αειφόρος ανάπτυξη και άλλες διατάξεις»
─ ΚΥΑ Υ1β/2000/1995 (ΦΕΚ 343Β/1995) «Περί όρων ιδρύσεως και
λειτουργίας πτηνο-κτηνοτροφικών εγκαταστάσεων»
─ ΥΑ 85167/820/2000 (ΦΕΚ 447Β/2000) « Έγκριση Κώδικα Ορθής Γεωργικής
Πρακτικής»
─ ΥΑ Η.Π. 17239/2002 (ΦΕΚ 1175Β/2002) «Καθορισμός δικαιολογητικών
διαδικασίας και προϋποθέσεων χωροθέτησης περιοχών οργανωμένης
ανάπτυξης υδατοκαλλιεργειών»
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ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΚΑΙ ΚΟΙΝΟΤΙΚΗΣ ΝΟΜΟΘΕΣΙΑΣ ΓΙΑ
ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
1. Καλλία-Αντωνίου Αγ. Ελληνική και Κοινοτική Νομοθεσία για την
Προστασία του Περιβάλλοντος. Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα, 1994.
2. Καλλία-Αντωνίου Αγ. Ποιότητα Ζωής, Βιώσιμη Ανάπτυξη και Προστασία
του Περιβάλλοντος. Νομοθεσία Ελληνική και Κοινοτική. Εκδ. Σάκκουλα,
Αθήνα, 1998.
3. Καλλία-Αντωνίου Αγ. Η Νομολογία του Συμβουλίου της Επικτατείας και
του Δικαστηρίου των Ευρωπαϊκών Κοινοτήτων για την Πολιτική Βιώσιμης
4. Ανάπτυξης και Προστασίας του Περιβάλλοντος. Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα,
1999.
5. UNEP. Global Biodiversity Assessment. Cambridge University Press,
Cambridge, 1996.
6. Sutherland WJ, Hill DA, eds. Managing Habitats for Conservation.
Cambridge University Press, Cambridge, 1995.
7. Σαμιώτης Γ. Το Διεθνές Δίκαιο της Άγριας Ζωής. Οι διεθνείς ρυθμίσεις για
την προστασία της βιολογικής ποικιλομορφίας. Εκδ. Σάκκουλα, Αθήνα,
1996.
8. Δεκλερής Μ. Ο Δωδεκάδελτος του Περιβάλλοντος : Εγκόλπιο Βιώσιμου
Αναπτύξεως. Εκδ. Σάκκουλα (στην σειρά Νόμος και Φύση), Αθήνα, 1996.
9. Σκούρης Β, Τάχος ΑΙ. Η Προστασία του Περιβάλλοντος στην Νομολογία
του Συμβουλίου της Επικρατείας. Με αναφορά στη νομολογία του
δικαστηρίου Ε.Κ. Παρατηρητής, Θεσσαλονίκη, 1988.
10. Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος η αειφορία. Πρόγραμμα της Ευρωπαϊκής
Κοινότητας σχετικά με την πολιτική και τη δράση για το περιβάλλον και
την αειφόρο ανάπτυξη. Επίσημη μετάφραση, Αθήνα, 1995.
11. Υ.ΠΕ.ΧΩ.Δ.Ε. Η Ελλαδα : Οικολογικό και Πολιτισμικό Απόθεμα.
Δεδομένα, Δράση, Προγράμματα για την Προστασία του Περιβάλλοντος.
(υπεύθυνοι έκδοσης Ζήρος Γ, Παπαμητρόπουλος Κ). ΠΕΡΠΑ, Αθήνα,
Ιούλιος 1995.
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12. Environment Newsletter. Directory of Community Legislation in Force
and other Acts of the Community Institutions Concerning the
Environment. Environment Newsletter, No 17, June 1996.
13. Europe's Environment. The Dobris Assessment. European Environment
Agency. Copenhagen, 1995.
14. Europe's Environment : Statistical Compedium for the Dobris Assessment.
European Environment Agency, Copenhagen, 1995.
15. Μιχαλακοπούλου Χ. Νομοθεσία για το Περιβάλλον. Ζητη, Θεσσαλονίκη,
2006.
15.

ECOLEX (a gateway to environmental law)
(www.ecolex.org/index.php)

16.

EUR-LEX (the portal to European Union Law)
(http://europa.eu.int/eur-lex/en/index.html)

ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΣΥΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΤΟΥ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ
Οι διεθνείς συμβάσεις για την προστασία του περιβάλλοντος έχουν
πολύχρονη ιστορία και σε ορισμένες περιπτώσεις διαμορφώθηκαν σε εποχές
που δεν είχε αναπτυχθεί η έντονη περιβαλλοντική συνείδηση των δεκαετιών
του τέλους του 20ου αιώνα.
Η έκδοση όπου μπορεί κανείς να βρεί όλες τις διεθνείς συμβάσεις είναι:
World Bank. Yearbook of International Co-operation on Environmental
Development. A Web Directory of International Instruments and Players on
Environment, 11th edition, 2003 (http://www.greenyearbook.org).
A.

Γενικά για το Περιβάλλον (general environmental concern)

•Convention on Access to Information, Public Participation in DecisionMaking and Access to Justice in Environmental Matters (Arhus Convention,
Arhus, 1998)
•Convention on Environmental Impact Assessment in a Transboundary
Context (Espoo Convention, Espoo, 1991)
•United Nations Framework Convention on Climate Change (New York,1994)
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B. Ατμόσφαιρα (Atmosphere)
•Environmental Protection: Aircraft Engine Emissions, Annex 16, vol.II to the
1944 Chicago Convention on International Civil Aviation (Montreal, 1981)
•Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution (LRTAP, Geneva,
1979)
•Framework Convention on Climate Change (UNFCCC, New York, 1992
•Vienna Convention for the Protection of the Ozone Layer (Vienna, 1985),
including Montreal Protocol on Substances that Deplete the Ozone Layer
(Montreal, 1987)
Γ. Προστασία της Φύσης και Χερσαίων Ζωντανών Πόρων (Nature
Conservation and Terrestrial Living Resources)
•Antarctic Treaty (Washington, DC, 1959)
•Convention Concerning the Protection of the World Cultural and Natural
Heritage (Heritage Convention, Paris, 1972)
•Convention on Biological Diversity (CBD, Nairobi, 1992)
•Convention on the Conservation of European Wildlife and Naural Habitats
(Bern Convention, Bern, 1979)
•Convention on the Conservation of Migratory Species of Wild Animals
(CMS, Bonn, 1979)
•Convention on International Trade in Endangered Species of Wild Fauna
and Flora (CITES, Washington, DC, 1973)
•Convention on Wetlands of International Importance especially as Waterfow
Habitat (Ramsar Convention, Ramsar, 1971)
•Convention to Combat Desertification (CCD, Paris, 1994)
•FAO International Undertaking on Plant Genetic Resources (Rome, 1983)
•International Treaty on Plant Genetic Resources for Food and Agriculture
(ITPGRFA, Rome, 2001)
•International Tropical Timber Agreement (ITTA, Geneva, 1994)
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Δ. Επικίνδυνες Ουσίες (Hazardous Substances)
•Convention on the Ban of the Import into Africa and the Control of
Transboundary Movements and Management of Hazardous Wastes within
Africa (Bamako, 1991)
•Convention on Civil Liability for Damage Caused during Carriage of
Dangerous Goods by Road, Rail, and Inland Navigation Vessels (CRTD,
Geneva, 1989)
•Convention on the Control of Transboundary Movements of Hazardous
Wastes and their Disposal (Basel Convention, Basel, 1989)
•Convention on the Prior Informed Consent Procedure for Certain Hazardous
Chemicals and Pesticides in International Trade (Rotterdam Convention on
PIC, Roterdam, 1998)
•Convention on the Transboundary Effects of Industrial Accidents (Helsinki,
1992)
•Convention to Ban the Importation into Forum Island Countries of
Hazardous and Radioactive Wastes and to Control the Transboundary
Movement and Management of Hazardous Wastes within the South Pacific
Region (Waigani Convention, Waigani, 1995)
•European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Inland Waterways (AND, Geneva, 2000)
•European Agreement Concerning the International Carriage of Dangerous
Goods by Road (ADR, Geneva, 1957)
•FAO International Code of Conduct on the Distribution and Use of
Pesticides (Rome, 1985)
•Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants (Stockholm
Convention on POPs, Stockholm, 2001)

Ε. Θαλάσσιο Περιβάλλον (Marine Environment)
•Convention on the Prevention of Marine Pollution by Dumping of Wastes
and other Matter (London, 1972)
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•International Convention for the Prevention of Pollution from Ships, 1973, as
modified by the Protocol of 1978 relating thereto (MARPOL, 73/78, London,
1973 & 1978)
•International Convention on Civil Liability for Bunker Oil Pollution Damage,
London, 2001)
•International Convention on Civil Liability for Oil Pollution Damage, CLC,
Brussels, 1969, 1976 and 1984)
•International Convention on the Control of Harmful Anti-Fouling Systems
on Ships (AFS, London, 2001)
•International Convention on the Establishment of an International Fund for
Compensation for Oil Pollution Damage 1992 (London, 1992)
•International Convention on Liability and Compensation for Damage in
Connection with the Carriage of Hazardous and Noxious Substances (HNS,
London, 1996)
•International Convention on Oil Pollution Preparedness, Response, and Cooperation (OPRC, London, 1990)
•International Convention Relating to Intervention on the High Seas in Cases
of Oil Pollution Casualties (Brussels, 1969)
•United Nations Convention on the Law of the Sea (LOS, Montego Bay, 1982)
•Regional Conventions, Conventions within the UNEP Regional Seas
Programme, τοπικές συμβάσεις για περιορισμό της ρύπανσης και προστασίας
των θαλασσών σε διάφορες περιοχές με βάση του προγράμματος της UNEP

Ζ. Θαλάσσιοι Ζωντανοί Πόροι (Marine Living Resources)
•Convention on the Conservation of Antarctic Marine Living Resources
(CCAMLR, Canberra, 1980)
•International Convention for the Conservation of Atlantic Tunas (ICCAT, Rio
de Janeiro, 1966)
•International Convention for the Regulation of Whaling (ICRW, Washington,
DC, 1946)
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Η. Πυρινική Ασφάλεια (Nuclear Safety)
•Convention on Assistance in the Case of a Nuclear Accident or Radiological
Emergency (Vienna, 1986)
•Convention on Early Notification of a Nuclear Accident (Vienna, 1986)
•Convention on Nuclear Safety (Vienna, 1994)
•Vienna Convention on Civil Liability for Nuclear Damage (Vienna, 1963)

Θ. Πόροι του Γλυκού Νερού (Freshwater Resources)
•Convention on the Protection and Use of Transboundary Watercourses and
(ECE Water Convention, Helsinki, 1992)
Διεθνείς Συμβάσεις για το Περιβάλλον (Διαδίκτυο)
1. Stockholm Convention on Persistent Organic Pollutants
(http://irtc.unep.ch/pops)
2. United Nations Framework Convention on Climate Change
(http://www.unfccc.int)
3. Convention on Biodiversity (http://www.biodiv.org) United Nations
onvention to Combat Desertification (http://www.unccd.int)
4. Convention on Long-Range Transboundary Air Pollution
(http://www.unece.org/env/lrtap/)
5. North American Agreement on Environmental Cooperation
(http://www.cec.org/home)
6. ECOLEX (http://www.ecolex.org) World Conservation Union and UNEP
for access to the Environmental Law Information System
(http://iucn.org/themes/law/elp- elis.html)
7. Antarctic Cooperative Research Centre
(http://www.anterc.utas.edu.au/antcrc)
8. Register of International Treaties and Other Agreements in the Field of the
Environment (http://sedac.ciesin.org/enti/register-home.html) and
(http://www.ecolex.org/iucn/elipac/register)
9. Ramsar Convention Bureau (http://www.ramsar.org)
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10. United Nations Food and Agriculture Organization (FAO)
(http://faolex.fao.org/faolex)
11. Yearbook of International Co-operation on Environment and Development
(http://www.ngo.grida.no/ggynet)
12. Internet Guide to International Fisheries Law
(http://www.oceanlaw.net/guide.html)
13. European Centre for Nature Conservation Policy and Legislation
(http://www.ecnc.nl/doc/europe/legislat/conventi.html)
14. International Institute for Sustainable Development
(http://www.iisd.ca/linkages/)
15. GENIE (Global Environmental Network for Information Exchange)
http://www.genie.lut.av.uk
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ ΙΙI
ΔΙΚΤΥΑ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ:
ΡΥΠΑΝΣΗ TOY ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ,
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ
ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑ
Η χρήση περιβαλλοντικής τοξικολογίας και οικοτοξικολογικών
δεδομένων είναι πολύ χρήσιμη για τους επιστήμονες και τις υπηρεσίες που
επιβάλλουν κανονιστικές και νομοθετικές ρυθμίσεις σε θέματα προστασίας
του περιβάλλοντος. Λόγω του υψηλού

κόστους των οικοτοξικολογικών

πειραμάτων τα αποτελέσματα των πειραμάτων αυτών και η αναλυτική τους
επεξεργασία μπορούν να καταστούν χρήσιμα για άλλους ερευνητές εφόσον
υπάρχει εύκολη πρόσβαση και σε μορφή που μπορεί να αξιοποιηθεί εύκολα.
Βάσεις Δεδομένων και Δίκτυα Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης στις
Η.Π.Α.
Environmental Protection Agency) (www.epa.gov )
•Aquatic Effects Research Program
• National Dry Deposition Network (NDDN)
• National Estuary Program
• Great Lakes Fish Monitoring Program
• National Air Monitoring System (NAMS)
• Environmental Monitoring and Assessment Program (EMAP)
Fish and Wildlife Service (FWS) (www.fws.gov)
• National Contaminant Biomonitoring Program (NCBP)
• Long-Term Resource Monitoring Program-Mississipi River System
National Park Service (NPS)

(www.cr.nps.gov)
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• Criteria/Gaseous Pollutant Monitoring Program
United States Geological Survey (www.usgs.gov)
• Acid Rain Effects on watersheds
•National Water Quality Assessment Program (NAWQA)
National Oceanic and Atmospheric Administration (NOAA)
(www.nos.noaa.gov)
•National Status & Trends : Mussel Watch, Benthic Surveillance
• NOAA Fisheries-National Marine Fisheries (www.nmfs.noaa.gov)
National Institutes of Health (NIH) (www.nih.gov)
• U.S. National Library of Medicine (www.nlm.nih.gov)
• TOXNET Toxicity of Chemicals (TOXNET.nlm.nih.gov)
U.S. Natural Resources Conservation Service (www.nrcs.usda.gov)
U.S.DA Forest Service (www.fs.fed.us)

Βάσεις Δεδομένων για Περιβαλλοντική Πληροφόρηση
στην Ευρωπαϊκή ΄Ενωση
Οι βάσεις δεδομένων για το περιβάλλον στην Ευρώπη και ιδιαίτερα
στην Ευρωπαϊκή Ένωση είναι πολυάριθμες, πολλές από αυτές έχουν
ηλεκτρονική καταγραφή περιβαλλοντικών δεδομένων.
Ευρωπαϊκό περιβάλλον, Περιβαλλοντική πολιτική
• Πληροφορίες : European Environment Agency (Copenhagen) ,
Kongens Nytorv 6,DK-1050 Copenhagen K, Denmark
(http:/reports.eea.eu.int/)
Πρόσφατες- ενδεικτικές εκδόσεις της ΕΕΑ:
• EEA. Europe’s Environment: The Third Assessment. Copenhagen, 2003.
•EEA.

EMEP/Corinair

Emission

Inventory

Copenhagen, 2002.
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Guidebook-

3rd

edition.

• EEA. Environmental Signals 2002- Benchmarking the Millennium.
Copenhagen, 2003.
• EEA. Greenhouse Gas Emission Trends and Projections in Europe.
Copenhagen, 2002.
• EEA. Case Studies on Waste Minimisation Pracctices in Europe.
Copenhagen, 2002.
• EEA. Chemicals, An Assessment. Copenhagen, 2003.
• EEA. Hazardous Substances in the European Marine Environment-Trends
in Metals and Persistent Organic Pollutants. Copenhagen, 2003.
• EEA. Chemicals in the European Environment: A Survey of Monitoring and
Exposure Information. Copenhagen, 2003.
•Hazardous substances in the European Marine Environment-Trends in
Metals and Persistent Organic Pollutants, 2003.
• Harremoes P, Gee D, MacGarvin M, Stirling A, Keys J, Wynne B, Vaz SG,
eds. The Precautionary Principle. Late Lessons from Early Warning. EEA
publs, Earthscan, London, 2002.

Διεθνείς Βάσεις Δεδομένων και Πηγές Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης
1. UK Global Environmental Resarch Office Database
E-mail : ISS@wpo.nerc.ac.uk
2. Eurotrac-2 (Trasport and Chemical Transformation of Environmentally
Relevant Trace Constituents in the Troposphere over Europe)
(http://www.eurotrac.fhg.de )
3. CEO (Centre for Earth Observation)
(http:/www.ceo.org/ & http://ceo.WWW.jrc.it )
4. Framework Convention on Climate Change, Geneva,Switzerland
Internet : http://www.unfcc.de
5. The European Commission : EUROPA server on EU institutiosn and
activities : (http://europa.eu.int )
7. IGBP .International Geosphere-Biosphere Programme
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The Royal Swedish Academy of Sciences, Box 5005, S-10405 Stockholm
Sweden, E-mail : sec@igbp.kva.se
8. UK Environment Agency (www.environment-agency.gov.uk)
9. RMNO. Advisory Council on Nature and the Environment.
RMNO Secretariat, BO Box 5306, 2280 HH Rijswijk, The Netherlands.
E-mail : RMNO@XS4All.NL
(publication : Overview of National and International Programmes and
Organisations related to nature and the environment, 1994).
10. Biodiversity Secretariat, World Trade Centre, 413 St Jaques Str, Office
630, Montreal, Quebec H2Y 1N9, Canada.
http://www.unep.ch/biodiv
11. Stockholm Environment Institute (SEI).
Box 2142, S-103 14 Stockholm, Sweden.
E-mail : seihq@nordnet.se (http//nn.apc.org/se/)
12. Sustainable Development Research Institute (Canada)
University of British Columbia, Vancouver, BC, Canada V6T 14.
E-mail : sdri@sdri.ubc.ca
13. World Meteorological Organisation (WMO)
Geneva, Switzerland
Internet : http://www.wmo.ch/Welcome.html
Internet : http://www.wmo.ch/web/wcp/wcphtml/
15.

Internation Union of Scientific Unions (ICSU)
Scientific Committee on Problem of the Environment (SCOPE)
E-mail: scope@paris7.jussieu.fr

28.

European Association of Global Oceanic Observing System (GOOS)
Southampton Oceanography Centre, England.
E-mail : N.Flemming@soc.soton.ac.uk

16. UNESCO. Intergovernmental Oceanographic Commission (IOC)
17. United Nations Environmental Programme (UNEP)
(http://www.unep.ch )
18. GENIE (Global Environmental Network for Information Exchange)
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(http://www.genie.lut.av.uk )
19. ACCESS (AgroClimatic Change & European Soil Suitability)
Soil Survey and Land Research Centre, ΘΚ
20. Central European Environmental Data Request Facility
(http://pan.cedar.univie.ac)
21. European Forest Institute (http://www.efi.joensuu.fi )
22. World Conservation Monitoring Centre (http://www.wcmc.org.uk )
23. The European Commission, DG XII
EUROPE

site

http://www.cec.lu/en/comm/dg12/dg12tst2html.EUROPE
24. CORDIS (Community R&D Information Service)
(http://www.cordis.lu )
25. The Natural History Museum, London.
(http://www.nhm.ac.uk )
26. ECETOC. European Centre for Ecotoxicology and Toxicology of
Chemicals. Belgium www.ecetoc.org/pages/Menu.cfm)
Regular publications of Technical Reports on Environmental Risk
Assessment.
15.

CEFIC. Facts and Figures. The European Chemical Industry in a
Worldwide Perspective. European Chemical Industry Council.
(www.cefic.org/Factsandfigures)

1.

ECB (European Chemicals Bureau) Public availability of data on EU
high production volume chemicals. ECB, European Commission Joint
Research Centre, Ispra, Italy, 1999 (www.ei.jrc.it/ecb/index.html,
www.ei.jrc.it/report/ecb.html ).

2.

European Commission/Environment (www.eu.int/environment)

3.

ENDS, Environmental Data Services. Environmental Daily
(www.environmentdaily.com)

4.

EuroActive Updata E-mail. EURACTIV : euractiv@cabestan.com

5.

Environmental Management & Science, Daily News on Environment
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EMS-Contents Alert (free e-mail alerting service, journals, books, etc.):
enewslet-e2-1162437@elsevier-alerts.com
34.

EcoIQ.com.

Environmental

Communication,

Education

(www.ecoiq.com)
World Pollution –World Environmental News (www.pollution.com)
27.

La Voie Verte d’ Environnment Canada (www.ec.gc.ca/)

28.

Environmental News Network (www.enn.com)

Βάσεις-Δίκτυα Περιβαλλοντικής Πληροφόρησης στην Ελλάδα
Η βασική πρόσβαση στο διαδίκτυο στην Ελλάδα μπορεί να ξεκινήσει
με το ΥΠΕΧΩΔΕ: http://www.minenv.gr και να ακολουθήσει η διασύνδεση
με άλλους φορείς, εταιρίες περιβαλλοντικής προστασίας και ερευνητικά
κέντα. Επίσης πολύ χρήσιμη είναι η σύνδεση με βάση δεδομένων του
Ελληνικού Κέντρου Κοινωνικών Ερευνών (ΕΚΚΕ) που έχει δημιουργήσει
εκτενές δίκτυο φορέων, ερευνητικών ιδρυμάτων, υπουργείων και μη
κυβερνητικών οργανώσεων για το περιβάλλον: www2.ekke.gr/estia/grpages/gr-index.htm
Η Ελληνική συμμετοχή στα 5 Ευρωπαϊκά Θεματικά Κέντρα (που
αποφάσισε να δημιουργήσει η Ευρωπαϊκή Υπηρεσία Περιβάλλοντος της ΕΕ,
Κοπεγχάγη) είναι :
• Εθνικό Κέντρο Θαλασσίων Ερευνών (ΕΚΘΕ) που σε συνεργασία με το
Ινστιτούτο Θαλάσσιας Βιολογίας Κρήτης (ΙΘΑΒΙΚ) ανέλαβαν την Μεσόγειο
συμμετέχοντας στο θεματικό κέντρο για το Θαλάσσιο και Παράκτιο
Περιβάλλον (ομάδα υπό το Ιταλικό Ίδρυμα ΣΝΕΑ) (www.ncmr.gr)
•

Το Ελληνικό Κέντρο Βιοτόπων-Υγροτόπων (ΕΚΒΥ) στη Θεσσαλονίκη.

Υπεύθυνο για τα οικοσυστήματα της Νότιο-Ανατολικής Ευρώπης. Συμμετέχει
στο Θεματικό Κέντρο για τη Διατήρηση της Φύσης (ομάδα υπό το Γαλλικό
Μουσείο Φυσικής Ιστορίας) (www.ekby.gr). Εκδόσεις: Περιοδικό ΑΜΦΙΒΙΟΝ,
θεματική ενότητα Ελληνικοί Υγρότοποι, Δίκτυο Natura 2000, και άλλες
εκδόσεις.
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• Το Εθνικό Αστεροσκοπείο Αθηνών υπεύθυνο για το Θεματικό Κέντρο
Ποιότητας της Ατμόσφαιρας (ομάδα υπό την Ολλανδική Υπηρεσία
Περιβάλλοντος, RIVM)
• Εθνικό Κέντρο Ερευνών Δημόκριτος υπεύθυνο που περιλαμβάνονταν στο
Δίκτυο ΕΝΕΡΟ, θα έχει συμμετοχή στο Θεματικό Κέντρο για τις Εκπομπές
στην Ατμόσφαιρα ( ομάδα υπό την Υπηρεσία Περιβάλλοντος της Γερμανίας
UBA)
• Το Πανεπιστήμιο του Αιγαίου περιλαμβάνεται και αυτό στην ομάδα για
την Διατήρηση της Φύσης (ομάδα υπό του Ολλανδικού Ευρωπαϊκού Κέντρου
Για την Διατήρηση της Φύσης).
• Ελληνική Εταιρεία για την Προστασία του Περιβάλλοντος και της
Πολιτιστικής
οργάνωση

Κληρονομιάς

με

πλούσια

(www.ellinikietairia.gr).

δραστηριότητα

σε

Μη

θέματα

κυβερνητική

περιβάλλοντος,

περιβαλλοντικής εκπαίδευσης και αναστυλώσεων.
MIO-ECSDE (Mediterranean Information Office-Environment, Culture
and Sustainable Development) (www.mio-ecsde.org)
(mio-ee-env@ath.forthnet.gr)
Εθνικό

Ίδρυμα

Αγροτικών

Ερευνών

(ΕΘΙΑΓΕ)

(www.ethiage.gr,

www.nagref.gr).
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΙ ΦΟΡΕΙΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ (www.minenv.gr)
15. Δίκτυο Ερευνητών Διαχείρισης Περιβάλλοντος
16. Εθνικό Δίκτυο Πληροφοριών Περιβάλλοντος
17. Βάση δεδομένων των Φορέων-Υπηρεσιών που έχουν σχέση με το
περιβάλλον
18. Μη Κυβερνητικές Οικολογικές-Περιβαλλοντικές Οργανώσεις
19. Δημόκριτος-Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Ερευνών
20. Ελληνική Ορνιθολογική Εταιρεία
21. Κέντρο των Περιφερειών της Ευρωπαικής Μεσογείου για το
Περιβάλλον
22. Οικολογικό Δίκτυο Ελλάδας
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23. Πανελλήνιο Δίκτυο Περιβαλλοντικών Οργανώσεων
24. Περιβάλλον και Περιβαλλοντική Εκπαίδευση
25. Αρκτούρος
26. Πρόγραμμα Εθελοντικής Εργασίας για το Περιβάλλον
(μέσα από το Δίκτυο Περιβαλλοντικών Οργανώσεων μπορεί κανείς να
διερευνήσει το δίκτυο πληροφόρησης για το περιβάλλον στην Ελλάδα)

Διεθνείς Πηγές για το Περιβάλλον και τους Πλουτοπαραγωγικούς Πόρους,
Βιβλιογραφία Μελετών Διεθνών Οργανισμών
Β. World Resources Institute (www.wri.org)
International Institute for Environment and Development, United Nations
Environment Programme.
• World Resources . Basic Books,Inc, New York, 1995, annual.
• World Resources Data Base Diskette. For search of data into desktop
publishing programmes.Oxford University Press,Oxford, New York,
annual.
• Dover MJ, Talbot LM. To Feed the Earth: Agro-Ecology for Sustainable
Development. World Resources Institute, Washington DC, 1987.

Β. Organisation for Economic Co-operation and Development (OECD)
• OECD Environmental Data. Compendium 1993. OECD publs, Paris, every
two years.
• OECD. The State of the Environment. OECD publs, Paris, annual
• OECD. Science, the Environment, Economics and Sustainable Development,
2003.
• OECD. A New Strategy for the Environment. 2001.
∙ OECD. Science, the Environment. Economics of Sustainable Development,
OECD pubs, Paris, 2003.
• OECD. Environmental Strategy 2004 Review of Progress. OECD publs,
Paris, 2004.
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Δ. UNEP (United Nations Environment Programme)
•

Environmental Data Report 1989-1990 and subsequent years.
Blackwell, Oxford, 1990-1996.

•

UNEP. Chemical Pollution: A Global Overview. United Nations Environment Programme. Earthscan, London, 1992.

•

UNEP. The World Environment 1972-1992 : Two decades of challenge.
Chapman & Hall, London, 1992.

•

UNEP. Environmental Effects of Ozone Depletion: 1991 update. UNEP,
Nairobi, 1991.

•

UNEP. Forest Damage and Air Pollution. New York, 1988.

•

UNEP. Basel Convention on the Control of Transboundary Movements of
Hazardous Waste and Their Disposal. UNEP/IG, 80/3. 22.3.1989.

•

UNEP/WHO. Global Environment Monitoring System (GEMS). Assessment of Urban Air Quality. UNEP, Nairobi, 1988.

•

UNEP. The World Environment 1972-1992. Tolba MK, El-Khdy OA,
El-Hinnawi E, Holgate MW, Michael DF, Munn RE, eds. UNEP,
Chapman and Hall, London, 1992.

•

UNEP. World Atlas of Desertification. Edward Arnold, London, 1992.

•

UNEP. Global Biodiversity Assessment. Cambridge University Press,
Cambridge, 1996.

•

UNEP. Global Environment Outlook 1. Earthscan, London, 1999.

• UNEP. Global Environment Outlook 3, Past, Present and Future
Perspectives. UNEP, New York, Earhtscan publs, London, 2002.
•

UN. Globally Harmonized System of Classification and Labelling of
Chemicals. UN publs, New York, 2003.

Ε. State of the World. (www.worldwatch.org)
•

A Worldwatch Institute Report. W.W. Norton,New York and London,
1984-1996, annual.
(Eλληνική έκδοση : Διεθνές Ινστιτούτο Περιβαλλοντικών Ερευνών και
Νέα Οικολογία, επιμέλεια Μ.Μοδινός. Η Κατάσταση του Πλανήτη.
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Νέα Οικολογία, Αθήνα,1994, 1995, 1996).
•

Η Κατάσταση του Κόσμου, μετάφραση, 2002. Εκδ. Οικοτοπία, Αθήνα,
2003.

•

Η Κατάσταση του Κόσμου 2002. (μετάφραση της έκδοσης Warldwatch
Institute). Εκδ. Εταιρία Πολιτικού

Προβληματισμού Ν. Πουλαντζας,

Αθήνα, 2002.
•

Η Κατάσταση του Κόσμού 2005. (μετάφραση). Εκδ. Ευώνυμος Οικολογική
Βιβλιοθήκη, Αθήνα, 2005.

•

Vital Signs 1995. Warldwatch Institute, 1996, annual.

•

Worldwatch Magazine, bimonthly

Ζ. FAO. United Nations,Food and Agriculture Organization
(www.fao.org)
• FAO. The State of Food and Agriculture. FAO publs, Rome, 1991.
•

FAO. Production Statistics Yearbook. Rome, annual.

•

FAO. Yearbook of Fisheries Statistics: Catches and Landing. FAO,
Rome, 1995, annual.

•

FAO. Environment and Sustainability in Fisheries. Document COF/91/3.
FAO puls, Rome, 1991.

•

FAO. Yearbook of Forest Products. Rome, annual

Η. United Nations Population Fund.
The State of World Population. UNFPA. New York, biannual.

Θ. World Bank (www.worldbank.org)
•

World Bank. The World Bank and the Environment. Fiscal 1992.
World Bank, Washington DC, 1992.

•

World Bank/European Investment Bank. The Environmental Programme
for the Mediterranean : Preserving a Shared Heritage and Managing a
Common Resource. World Bank, Washington DC/Luxembourg, 1990.

•

World Bank. World Report, 2004.
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•

World Bank. Global Economic Prospects, 2004

•

World Bank. Impact of Economic Policies on Poverty and Income
Distribution, 2003.

Ι. World Meteorological Organization/United Nations Environment
•

Programme/ Intergovernmental Panel on Climate Change. Climate
Change . The IPCC Scientific Assessment. Cambridge Univresity Press,
Cambridge, 1990, 1996.

•

WMO. Scientific Assessment of Ozone Depletion. World Meteorological
Organization, Global Ozone Research and Monitoring Project. Report
25. WMO,1991.

•

UNEP/WMO. Information Unit on Climate Change. The 2001 IPCC
Assessment. Environment 2001.

Κ. World Conservation Union (IUCN) (www.iucn.org)
•

Conservation Monitoring Centre. Red List of Threatened Animals.
World Conservation Union, Gland & Cambridge,Cambridge, 1988.

•

IUCN, UNEP, WWF. Caring for the Earth : A Strategy for Sustainable
Living. Earthscan Publs, London, 1991.

•

IUCN. 1990 IUCN Red List of Threatened Animals. IUCN, Gland, 1990.

•

McNeely JA, Miller KR, Reid WR, et al. Conserving the World's Biological
Diversity. IUCN,WRI, WWF, WWF-US, Wolrd Bank. IUCN, Gland, 1990.

Λ. WHO (World Health Organization) (www.who.org)
• World Health Statistics. Geneva,1986-2005, annual.
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ΒΙΒΛΙΑ: ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΚΑΙ ΕΚΤΙΜΗΣΗΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ
ΒΙΒΛΙΑ ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
15. Mehlman MA, Shapiro RE, Blumental H, eds. Advances in Modern Toxicology.
Hemisphere, Washington DC, 1976.
16. Brown VK. Acute Toxicology in Theory and Practice. John Wiley & Sons, New York,
1980.
17. Wallace A, ed. Principles and Methods of Toxicology. Raven Press, New York, 1982.
18. Tardiff RG, Rodricks JV, eds. Toxic Substances and Human Risk. Plenum Press,
London, 1987.
19. Klaassen CD, ed. Casarett and Doull’s Toxicology. 6th ed. McGraw-Hill, New York,
2001.
20. Suter GW, Lewis MA, eds. Aquatic Toxicology and Environmental Fate. 11th volume,
ASTM, STP 1007. Philadelphia, PA, 1989.
21. Hayes AW, ed. Principles and Methods of Toxicology. Raven Press, New York, 1994.
( 4th ed, Taylor and Francis, New York, 2001).
22. Greig-Smith PW, Becker H, Edwards PJ, Heimbach F, eds. Ecotoxicology of
Earthworms. Intercept Ltd, Andover, 1992.
23. Hodgson E, Levi PE, eds. Introduction to Biochemical Toxicology, 2nd ed. Appleton
Norwalk, CT, 1994.
24. Josephy PD, Josephy DP, De Moutallano PO. Molecular Toxicology, Oxford
University Press, 1997.
25. Osweiler GD. Toxicology. Lippincott, Williams & Wilkins, New York, 1995.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ II
ΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
Προϋποθέσεις διάθεσης χημικών ουσιών στο εμπόριο και έκθεση των
τοξικολογικών στοιχείων
(τα τοξικολογικά δεδομένα ισχύουν σε χώρες της ΕΕ, των ΗΠΑ και άλλες
βιομηχανικές χώρες ανάλογα με την ποσότητα παραγωγής(τόνους/έτος)
1.

Ταυτότητα της χημικής ουσίας
1.1.

Ονομασία κατά IUPAC

1.2.

Άλλες ονομασίες, εμπορικό όνομα

1.3.

Αριθμός κατά CAS (Chemical Abstract System ή EINECS)

1.4.

Εμπειρικός τύπος και μοριακή δομή

1.5.

Σύσταση της χημικής ουσίας (καθαρότητα %, προσμίξεις, ισομερή,
παραπροϊόντα, πρόσθετα για σταθεροποίηση, κ.λπ.

1.6.

Φασματοσκοπικά δεδομένα (UV-VIS, IR, NMR)

1.7.

Μέθοδοι

προσδιορισμού

(χρωματογραφικές

μέθοδοι,

πλήρης

περιγραφή της μεθόδου και βιβλιογραφικές παραπομπές)
2.

Πληροφορίες για τη Χημική Ουσία
2.1.

Χρήσεις, τύποι χρήσεων, προσδοκούμενες ιδιότητες

2.2.

Εφαρμογές όπου

γίνεται η χρήση, σε κλειστά συστήματα, στη

βιομηχανία, σε αγροτικές εφαρμογές, χρήση από το καταναλωτικό
κοινό, σε ανοικτά συστήματα, βιομηχανίες, αγροτικές εφαρμογές.
2.3.

Προβλεπόμενες ποσότητες παραγωγής ή εισαγωγές για κάθε
εφαρμογή, σε τόνους, για τους πρώτους 12 μήνες, και μετά.

2.4.

Προτεινόμενες μέθοδοι και προφυλάξεις κατά τη χρήση

2.5.

αποθήκευση, μεταφορά, διάθεση και χρήσεις, κίνδυνος πυρκαγιάς,,
καύσεις και ατμοί που παράγονται, επικινδυνότητα στο νερό

2.6.

Πρώτες βοήθειες σε περίπτωση ατυχήματος ή διαρροής

2.7.

Πρώτες βοήθειες σε άτομα που εκτίθενται κατά το ατύχημα,
δηλητηριάσεις, ιατρική βοήθεια, κ.λπ.
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3.

Φυσικοχημικές Ιδιότητες της Χημικής Ουσίας
3.1.

σημείο τήξης, σημείο ζέσης, σχετική πυκνότητα (D420), πίεση ατμών,
επιφανειακή τάση, διαλυτότητα στο νερό, διαλυτότητα σε λίπη
(διαλύτης), συντελεστής κατανομής σε μίγμα οκτανόλης-νερό

3.2.

Ευφλεξιμότητα, εκρηκτικότητα, αυτο-ευφλεξιμότητα, οξειδωτικές
ιδιότητες, κλπ.

4.

Τοξικολογικές Μελέτες
4.1.

Οξεία τοξικότητα (acute toxicity), από το στόμα(administered
orally), LD50 (mgkg-1)

4.2.

Oξεία τοξικότητα με εισπνοή (inhalation) , LC50 (ppm)

4.3.

Oξεία τοξικότητα με δερματική ή διαδερμική απορρόφηση
(cutaneous, percutaneous absorption), LD50 (mg/L)

4.4.

Oξεία τοξικότητα με έκθεση μέσω δύο οδών, εκ των οποίων η μία
απαραίτητα από το στόμα (administered via two routes)

4.5.

Δερματικός ερεθισμός (skin irritation)

4.6.

Ερεθισμός των οφθαλμών (eye irritation)

4.7.

Δερματική ευαισθητοποίηση (skin sensitization)

4.8.

Υποξεία τοξικότητα (Sub-acute toxicity)

4.9.

Yποξεία τοξικότητα για πειράματα διάρκειας 28 ημερών

4.10.

Yποξεία τοξικότητα, άλλες επιπτώσεις (other effects)

4.11.

Μεταλλαξιγόνος ή μεταλλαξιογόνος δράση (mutagenicity)

4.12.

Ικανότητα

καρκινογένεσης

με

δοκιμασία

προ-ελέγχου,

βακτηριολογική με και χωρίς μεταβολική ενεργοποίηση, και μία
δοκιμασία μη βακτηριολογική (carcinogenic pre-screening test)
(Ames test, σύντομη δοκιμασία με μεταλλαγμένα βακτήρια)
5.

Οικοτοξικολογικές μελέτες (Ecotoxicological studies)
5.1.

Οικοτοξικολογική μελέτη για επιπτώσεις σε οργανισμούς(effects on
organisms)

5.2.

οξεία τοξικότητα σε ψάρια (acute toxicity for fish) LC50 (ppm)

5.3.

οξεία τοξικότητα σε επιλεγόμενα είδη, ένα ή περισσότερα (species
selected (one or more)
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5.4.

οξεία τοξικότητα σε Δαφνίδες (acute toxicity for Daphnia magna LC50
ppm) (ή Artemia salina για υλικά στην θάλασσα)

5.5.

Οξεία τοξικότητα σε φύκη (acute toxicity for algae), LC50 (ppm)

5.6.

Διάσπαση και βιοδιάσπαση ή βιοαποικοδόμηση (Degradation:
biotic and abiotic)

5.7.

Βιολογικά απαιτούμενο οξυγόνο, που απαιτείται για τη βιοχημική
οξείδωση της οργανικής ουσίας σε ορισμένο όγκο νερού (BOD,
biological oxygen demand), η το πηλίκο βιοχημικά και χημικά
απαιτούμενο οξυγόνο (BOD/COD, chemical oxygen demand, ratio)

6.

Πιθανότητες για την εξουδετέρωση της ουσίας (possibility of
rendering the substance harmless)
6.1.

Βιομηχανία και εξειδικευμένο εμπόριο (industry/skilled trades)

6.2.

Πιθανότητα για ανάκτηση (recovery)

6.3.

Πιθανότητα για εξουδετέρωση (neutralization)

6.4.

Πιθανότητα για καταστροφή (destruction)

6.5.

Πιθανότητα για ελεγχόμενη απόρριψη (controlled discharge)

6.6.

Πιθανότητα για καύση σε υψηλές θερμοκρασίες, πυρoλυτική καύση
(incineration)

6.7.

Πιθανότητα για καθαρισμό νερού εάν η ουσία ρυπαίνει υδάτινα
συστήματα (water purification)

6.8.

Πιθανότητες για άλλες ενέργειες καθαρισμού (others)

6.9.

Πιθανότητες για το κοινό (for the pubic at large)

6.10.

Πιθανότητα ανάκτησης (recovery)

6.11.

Εξουδετέρωση (neutralization)

6.12.

Καταστροφή (destruction)

6.13.

Ελεγχόμενη απόρριψη (controlled discharge)

6.14.

Καύση ή πυρόλυση (incineration)

6.15.

Καθαρισμός νερού (water purification)

6.16.

Πιθανότητες για άλλες ενέργειες (others)
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Ταξινόμηση των Τοξικών και Επικίνδυνων Χημικών Ουσιών στην
Ευρωπαϊκή Ένωση
Για

την

ταξινόμηση

της

τοξικότητας,

επικινδυνότητας,

οικοτοξικότητας, καρκινογόνου δράσης κλπ των χημικών ουσιών θα
ακολουθήσουμε τον συνοπτικό τρόπο παρουσίασης της Οδηγίας της
Ευρωπαϊκής ΄Ενωσης του 1967 (67/548/ΕΟΚ για την "ταξινόμηση,
συσκευασία και επισήμανση των επικίνδυνων χημικών ουσιών") που με τις
συμπληρωματικές οδηγίες και ενημερώσης με νέα τεχνολογικά δεδομένα και
αναλυτικές μεθόδους έχει αναδειχθεί ως η Οδηγία-πλαίσιο για τις τοξικές και
επικίνδυνες ουσίες. Επίσης θα καταγραφούν οι τυποποιημένες φράσεις
κινδύνου (R, risk) για τις διάφορες περιπτώσεις. Η συνοπτική παρουσίαση
στον Πίνακα 1.
Πίνακας 1. Ταξινόμηση χημικών ουσιών ως προς την

τοξικότητα και

την

οικοτοξικότητά τους (67/548/ΕΟΚ) και τυποποιημένες φράσεις κινδύνου.
Κατηγορία
Πολύ τοξική

Τοξική

Κριτήρια
LD50 επίμυος από το στόμα
< 25 mg/Kg
LD50 επίμυος ή κουνελιού από το
δέρμα < 50 mg/Kg
LD50 επίμυος με εισπνοή
<0.5 mg/l/4 ώρες
ισχυρές ενδείξεις μόνιμης βλάβης
(εκτός από καρκινογ/μεταλλαξογ.)
μετά από μοναδική έκθεση μέσω
κατάλληλης οδού
LD50 επίμυος από το στόμα
25-200 mg/Kg
LD50 επίμυος ή κουνελιού από το
δέρμα 50-400 mg/Kg
LD50 επίμυος με εισπνοή
0.5-2 mg/l/4
ισχυρές ενδείξεις μόνιμης βλάβης
(εκτός καρκιν./μεταλλαξ./τερατογ.)
μετά από μοναδική έκθεση μέσω
κατάλληλης οδού
καρκινογόνος, κατηγορία 1 ή 2
Μεταλλαξιογόνο ή μεταλλαξιγόνο,
κατηγορία 1 ή 2
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Τυπ.φράσ. κινδύνου
R28 πολύ τοξική σε
περίπτωση κατάποσης
R27 πολύ τοξική σε επαφή
με το δέρμα
R26 πολύ τοξική όταν
εισπνέεται
R39 κίνδυνος πολύ
σοβαρών μονίμων
επιδράσεων
R25 τοξική σε περίπτωση
κατάποσης
R24 τοξική σε επαφή με
δέρμα
R23 τοξική όταν εισπνέεται
R39 κίνδυνος πολύ
σοβαρών μόνιμων
επιδράσεων
R45 μπορεί να προκαλέσει
καρκίνο
R46 μπορεί να προκαλέσει
κληρονομήσιμες γεν. βλάβες

Επιβλαβής

Διαβρωτική

τοξικό για την αναπαραγωγή: ουσίες
που επηρεάζουν την γονιμότητα του
ανθρώπου (κατηγορία 1) ή που θα
πρέπει να αντιμετωπίζονται σαν να
επηρεάζουν την γονιμότητα(κατηγ.2)
Τοξικό για την αναπαραγωγή
(κατηγορία 1 ή 2) ουσίες που
προκαλούν αναπτυξιακή τοξικότητα
LD50 επίμυος από το στόμα
200-2000 mg/Kg
LD50 επίμυος ή κουνελιού από το
δέρμα400-2000 mg /Kg
LD50 επίμυος με εισπνοή
2-20 mg/l/4ώρες
ισχυρές ενδείξεις πρόκλησης μόνιμης
βλάβης μετά από μοναδική έκθεση
μέσω κατάλληλης οδού, καρκινογόνο
ή μεταλλαξιγόνο (κατηγορία 3)
τοξικό για την αναπαραγωγή (κατ. 3)
: ουσίες που δημιουργούν ανησυχίες
ενδεχομένων επιδράσεων στην
γονιμότητα του ανθρώπου

τοξικό για την αναπαραγωγή
(κατ. 3): ουσίες που δημιουργούν
ανησυχίες ενδεχομένων
αναπτυξιακών επιδράσεων στον
άνθρωπο
ενδεχομένη σοβαρή βλάβη μετά από
επανειλημμένη ή παρατεταμένη
έκθεση, μέσω της κατάλληλης οδού,
σε δόσεις (στον επίμυ) <50mg/Kg
από το στόμα, <100 mg/Kg από το
δέρμα, < 0.5 mg/l/ 4 ώρες με εισπνοή
πρακτικές ενδείξεις πρόκλησης
ευαισθητοποίησης στον άνθρωπο
μετά από εισπνοή
προκαλεί καταστροφή του δέρματος
μετά από έκθεση του πειραματόζωου
διάρκειας 3 λεπτών
προκαλεί καταστροφή του δέρματος
μετά από έκθεση πειραματόζωου
διάρκειας 4 ωρών
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R60 μπορεί να επηρεάσει
την γονιμότητα
R61 μπορεί να επηρεάσει τη
γονιμότητα ανδρών
R62 γονιμότητα γυναικών
R63 κίνδυνος βλαβερών
επιδράσεων κατά την κύηση
R22 επιβλαβής σε περίπτωση
κατάποσης
R21 επιβλαβής σε επαφή με
το δέρμα
R20 επιβλαβής όταν
εισπνέεται
R40 πιθανοί κίνδυνοι
μονίμων επιδράσεων

R64 ενδεχόμενος κίνδυνος
επίδρασης στην γονιμότητα
R65 ενδεχ. κίνδ. γονιμότητα
ανδρών
R66 ενδ. κινδ. γονιμότητα
γυναικών
R67 ενδεχόμενος κίνδυνος
βλαβερών επιδράσεων κατά
την κύηση

R48 κίνδυνος σοβαρής
βλάβης της υγείας μετά από
παρατεταμένη έκθεση

R42 μπορεί να προκαλέσει
ευαισθητοποίηση με εισπνοή
R35 προκαλεί σοβαρά
εγκαύματα
R34 προκαλεί εγκαύματα

Ερεθιστική

μετά από εναπόθεση στο δέρμα του
ζώου προκαλεί σημαντική φλεγμονή
που διαρκεί τουλάχιστον 24 ώρες
μετά την λήξη της έκθεσης
μετά από εναπόθεση στο μάτι του
ζώου προκαλεί οφθαλμικές βλάβες
μικρότερης έκτασης από την R36
μετά από εναπόθεση στο μάτι του
ζώου προκαλεί σημαντικές
οφθαλμικές βλάβες που διαρκούν
τουλάχιστον 24 ώρες μετά από την
λήξη της έκθεσης
προκαλεί αντίδραση
ευαισθητοποίησης μετά από
δερματική επαφή σε ανθρώπους ή σε
πειραματόζωα
προκαλεί σοβαρό ερεθισμό του
αναπνευστικού συστήματος

R38 ερεθίζει το δέρμα

R41 κίνδυνος σοβαρών
οφθαλμικών βλαβών
R36 ερεθίζει τα μάτια

R43 μπορεί να προκαλέσει
ευαισθητοποίηση μετά από
επαφή με το δέρμα
R37 ερεθίζει το
αναπνευστικό σύστημα

* Επίσης υπάρχουν και άλλες κατηγορίες επικίνδυνων χημικών ουσιών στην
Οδηγία 67/548/ΕΟΚ με ποικίλες επιβλαβείς δράσεις:
• Εκρηκτικές (μπορούν να προκαλέσουν εκρήξεις με την επίδραση φλόγας,
τριβής και κτυπημάτων)
• Οξειδωτικές (σε επαφή με άλλες ουσίες παρουσιάζουν εξώθερμη αντίδραση)
• Εξόχως εύφλεκτες (σημείο ανάφλεξης κάτω των 0ο C)
• Λίαν εύφλεκτες (σημείο ανάφλεξης άνω των 21ο C)
• Εύφλεκτες (ουσίες υγρές με σημείο ανάφλεξης ’ανω των 21ο C)
• Επικίνδυνες στο περιβάλλον

Οι επικίνδυνες χημικές ουσίες που είναι εύφλεκτες, εκρηκτικές και
οξειδωτικές αντιμετωπίζονται από άλλες οδηγίες, όπως την 82/501/ΕΟΚ
"καθορισμό μέτρων και περιορισμών για την αντιμετώπιση κινδύνων από
ατυχήματα μεγάλης έκτασης που περικλείουν ορισμένες βιομηχανικές
δραστηριότητες" και τους κανονισμούς πυρασφάλειας των διαφόρων χωρών.
Οι συσκευασίες των χημικών αυτών ουσιών φέρουν στις ετικέτες τους τις
τυποποιημένες φράσεις ασφάλειας S (Safety).
Οι χημικές ουσίες που προκαλούν επιβλαβείς επιδράσεις στο
περιβάλλον καλύπτονται από μεγάλο αριθμό εξειδικευμένων οδηγιών και
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περιοριστικών κανονισμών. Ιδιαίτερες νομοθετικές ρυθμίσεις υπάρχουν για
ουσίες που είναι τοξικές στους υδρόβιους οργανισμούς (π.χ. ενεργά συστατικά
γεωργικών φαρμάκων, λιπάσματα, τοξικά απόβλητα κλπ), γενικά τοξικές για
την πανίδα και χλωρίδα ή για ευαίσθητα οικοσυστήματα και για ουσίες που
καταστρέφουν το στρατοσφαιρικό όζον. Για την νομοθεσία και τις Κοινοτικές
οδηγίες που αφορούν την ρύπανση και την προστασία του περιβάλλοντος
από χημικούς παράγοντες υπάρχει ξεχωριστό κεφάλαιο.

ΝΕΟ ΣΥΣΤΗΜΑ ΤΑΞΙΝΟΜΗΣΗΣ ΚΑΙ ΕΛΕΓΧΟΥ ΧΗΜΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΝΩΣΗ ΑΠΟ ΤΟ 2007
REACH (REGISTRATION, EVALUATION
AND AUTHORIZATION for CHEMICALS)
Από το 2007 η ΕΕ θα εισάγει ένα νέο βελτιωμένο και ανανεωμένο
σύστημα καταγραφής και ελέγχου των χημικών ουσιών που εισάγονται στο
εμπόριο. Το παλαιό σύστημα της Οδηγίας 67/548 ήταν πολύ δύσκολο να
εφαρμοσθεί με αποτέλεσμα μεγάλος αριθμός χημικών ουσιών (ταξινόμηση
πριν το 1981) δεν μελετήθηκαν συστηματικά σύμφωνα με τις προδιαγραφές.
Το νέο σύστημα REACH είναι μία νέα εναλλακτική προοπτική για ταχύτερη
καταγραφή και μελέτη των ουσιών που παράγονται σε ποσότητες άνω των
1.000 τόνων/έτος και προοδευτικά θα γίνουν έρευνες (από τους ίδιους τους
παραγωγούς-χημική βιομηχανία) για τις σημαντικότερες 30.000 χημικές
ουσίες την επόμενη δεκαετία (με μειωμένες απαιτήσεις τοξικολογικών και
οικοτοξικολογικών δεδομένων) (δες νομοθεσία ΕΕ).

Ταξινόμηση χημικών ουσιών και άλλων παραγόντων ως προς την
ικανότητα καρκινογένεσης
Οι διεθνείς και εθνικές υπηρεσίες προστασίας της υγείας του ανθρώπου
και του περιβάλλοντος έχουν επιτελέσει σημαντικό έργο τα τελευταία χρόνια
στην τεκμηρίωση της καρκινογόνου και μεταλλαξογόνου δράσης χημικών
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ουσιών και

στην κατάταξή τους ως προς το βαθμό

σημαντικότερη

μελέτη

και

καταγραφή

των

επικινδυνότητας. Η
καρκινογόνων

και

μεταλλαξιγόνων ουσιών έχει επιτευχθεί από το 1975 μέχρι σήμερα από την
International Agency for Research on Cancer (IARC) της Παγκόσμιας
Οργάνωσης Υγείας. Επίσης, ταξινόμηση και μελέτη καρκινογόνων και
μεταλλαξιγόνων ουσιών έχουν επιτελέσει ομάδες εργασίας εμπειρογνωμόνων
της ΕΕ. Τέλος, για την έρευνα και καταγραφή των καρκινογόνων και
μεταλλαξογόνων ουσιών σημαντική είναι η συμβολή των υπηρεσιών υγείας
και προστασίας του περιβάλλοντος στις ΗΠΑ (όπως η ΕΡΑ, το πρόγραμμα
National Toxicology Program των NIHs, το Ινστιτούτο για την επαγγελματική
υγιεινή και ασφάλεια NIOSH και η οργάνωση των επαγγελματικών
υγιεινολόγων ACGIH).
Η ταξινόμηση της IARC αποτελεί την πλέον ολοκληρωμένη και
τεκμηριωμένη εργασία (άνω των 100 τόμων ερευνών και ανασκοπήσεων) και
τα κριτήρια που χρησιμοποιούνται είναι διεθνώς αποδεκτά. Οι καρκινογόνοι
παράγοντες είναι χημικές ουσίες, μίγματα ουσιών, επαγγελματικές εκθέσεις
σε βιομηχανίες ή βιοτεχνίες, φυσικά συστατικά τροφίμων, ποτών κ.λπ.
• Ομάδα 1: η ουσία, μίγμα κλπ. είναι καρκινογόνος στον άνθρωπο.
(επαρκείς ερευνητικές μαρτυρίες από επιδημιολογικές έρευνες και σε
πειραματόζωα για την ικανότητα καρκινογένεσης)
• Ομάδα 2Α: η ουσία, μίγμα κ.λπ. είναι πιθανώς καρκινογόνος στον
άνθρωπο.
(περιορισμένη μαρτυρία για ικανότητα καρκινογένεσης στον άνθρωπο από
επιδημιολογικές έρευνες, επαρκή μαρτυρία από πειράματα σε πειραματόζωα)
• Ομάδα 2Β: η ουσία, μίγμα κ.λπ. είναι ενδεχόμενα καρκινογόνο στον
άνθρωπο
(περιορισμένη μαρτυρία ικανότητα καρκινογένεσης στον άνθρωπο και
λιγότερο από επαρκής μαρτυρία από πειράματα σε πειραματόζωα)
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• Ομάδα 3: η ουσία, μίγμα κ.λπ. δεν μπορεί να ταξινομηθεί ως προς την
ικανότητα καρκινογένεσης
(ανεπαρκής μαρτυρία για καρκινογόνο δράση ,περιορισμένες ενδείξεις σε
πειραματόζωα. Εάν υπάρχουν ενδείξεις σε πειραματόζωα, ο μηχανισμός
δράσης δεν λειτουργεί στον άνθρωπο)
• Ομάδα 4: η ουσία, μίγμα κλπ πιθανώς δεν είναι καρκινογόνος
(πειραματικά δεδομένα δείχνουν απουσία ικανότητας καρκινογένεσης).

Ο αριθμός των ουσιών που έχουν μελετηθεί έχει ξεπεράσει τις 900
ουσίες καθώς προστίθενται νέα ερευνητικά δεδομένα για της καρκινογόνο
δράση ουσιών, μιγμάτων ή φυσικών προϊόντων. Επίσης, υπάρχουν μεταβολές
στην κατάταξη των ουσιών, ιδιαιτέρα από τις ομάδες 2Α,2Β στην 1 και από
την ομάδα 3 στις άλλες λόγω της επιβεβαίωσης πειραματικών αποτελεσμάτων
ή νέων αποτελεσμάτων σε πειραματόζωα. Στην ομάδα 1 υπάρχουν περίπου 55
καρκινογόνοι παράγοντες, οι οποίοι είναι γνωστό ότι προκαλούν κακοήθη
νεοπλάσματα στον άνθρωπο (όπως ο αμίαντος, το βενζόλιο, το αρσενικό, το
κάπνισμα τσιγάρων κλπ).
Η ΕΕ έχει παρόμοιο σύστημα ταξινόμησης των καρκινογόνων και
μεταλλαξιγόνων χημικών ουσιών για την Οδηγία 67/548/ΕΟΚ. Οι
κατηγορίες που προβλέπονται είναι: κατηγορία 1: γνωστές καρκινογόνες
ουσίες στον άνθρωπο, κατηγορία 2: πιθανές καρκινογόνες ουσίες, κατηγορία
3: χημικές ουσίες που προκαλούν ανησυχίες για ενδεχόμενη καρκινογόνο
δράση, αλλά οι οποίες με τις διαθέσιμες πληροφορίες δεν είναι δυνατόν να
αξιολογηθούν και τα ταξινομηθούν. Οι μεταλλαξιγόνες χημικές ουσίες επίσης
ταξινομούνται σε 3 κατηγορίες ανάλογα με την επαρκή ή μη μαρτυρία των
πειραματικών αποτελεσμάτων.
Ταξινόμηση καρκινογόνων ουσιών έχουν δημιουργήσει και αρκετές
υπηρεσίες και ινστιτούτα στις ΗΠΑ, όπως η ΕΡΑ, το Ινστιτούτο NIOSH
(National Institute of Occupational Safety and Health), το Εθνικό Πρόγραμμα
Τοξικολογίας (NTP, National Toxicology Program) και η οργάνωση ACGIH
(American Governmental Industrial Hygienists Association). Επίσης, χώρες
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όπως η Σουηδία, η Γερμανία, Μ Βρετανία, (πρώην) Σ. Ένωση και η Ιαπωνία
έχουν παρόμοια συστήματα ταξινόμησης καρκινογόνων ουσιών.

Δοκιμασίες ελέγχου τοξικότητας και άλλων επιβλαβών επιδράσεων των
χημικών ουσιών
Α. Δοκιμασίες ελέγχου τοξικότητας
Οξεία τοξικότητα: συλλογή πειραματικών δεδομένων για τις

επιβλαβείς

επιδράσεις της τοξικότητας, τις χρονικές και δοσολογικές σχέσεις, την
αντιστρεψιμότητα

και

τον

μηχανισμό.

Απαιτούνται

δοκιμασίες

σε

πειραματόζωα μέσω δύο οδών έκθεσης, εκ των οποίων η μία από το στόμα.
Οξεία τοξικότητα από το στόμα : προσδιορισμός της σε 50 πειραματόζωα με
την χορήγηση μοναδιαίων δόσεων σε επίμυες και παρακολούθηση επί 14
ημέρες. Επίσης προσδιορισμός της κατώτερης δόσης που προκαλεί σαφείς
ενδείξεις τοξικότητας.
Οξεία τοξικότητα με εισπνοή : προσδιορισμός 50 από έκθεση επίμυων σε
διάφορες συγκεντρώσεις της ουσίας στον αέρα για 4 ώρες την ημέρα επί 14
ημέρες.
Οξεία τοξικότητα μετά από δερματική απορρόφηση: προσδιορισμός της 50
με την επάλειψη της ουσίας στο δέρμα επίμυων για 24 ώρες και
παρακολούθηση πειραματόζωων επί 14 ημέρες.
Οξεία τοξικότητα-δερματική ερεθιστικότητα: ημιποσοτική εκτίμηση της
δημιουργίας ερυθήματος ή οιδήματος στο δέρμα κουνελιών 30 λεπτά έως 72
ώρες μετά την επάλειψη επί 4ώρο της ουσίας στο δέρμα των πειραματόζωων.
Οξεία τοξικότητα-ερεθιστικότητα οφθαλμού: ημιποσοτική εκτίμηση της
δημιουργίας ερεθισμού (θολερότητα κερατοειδούς, βλάβες στην ίριδα,
κοκκινίλα ή χόμοση στους επιπεφυκότες) στο μάτι κουνελιών 1 έως 72 ώρες
μετά την έκθεση.
Οξεία τοξικότητα-δερματική ευαισθητοποίηση: ημιποσοτική εκτίμηση της
δημιουργίας ευαισθητοποίησης στο δέρμα ινδικών χοιριδίων μετά από έκθεση
διέγερσης ή πρόκλησης.
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Υποξεία (ή χρόνια) τοξικότητα: η δοκιμασία αυτή έχει στόχο πειραματικά
αποτελέσματα για επιδράσεις από παρατεταμένη έκθεση. Χρησιμοποιείται
συνήθως έκθεση διάρκειας 28 ημερών (υποξεία έκθεση) ή 90 ημερών
(υποχρόνια έκθεση). Η σημαντικότερη πληροφορία αφορά την εύρεση
συγκέντρωσης κατωφλίου ή ουδό για την ουσία (Threshold), δηλαδή την
ελάχιστη δόση για επιβλαβή επίδραση. Άλλες δόσεις που έχουν σημασία είναι
η Δόση Χωρίς Παρατηρήσιμη Επιβλαβή Επίδραση (No Observed Adverse
Effect level, NOAEL), ή Δόση Χωρίς Παρατηρήσιμη Επίδραση (No Observed
Effect Level, NOEL) και η Κατώτατη Δόση με Παρατηρήσιμη Επιβλαβή
Επίδραση (Lowest Dose of Adverse Health Effects, LDAHE). Oι επιβλαβείς
επιδράσεις μπορεί να αφορούν αιματολογικές ή βιοχημικές επιδράσεις, χωρίς
παθολογική σημασία, ή αλλαγή στο βάρος ή την αποδοτικότητα λειτουργίας
των ιστών κλπ.
Υποξεία τοξικότητα από το στόμα: τοξικολογικές επιδράσεις σε επίμυες μετά
από ημερησία χορήγηση διαφόρων δόσεων από το στόμα επί 28 ( ή 90 για
άλλες δοκιμασίες) ημέρες. Εκτός από την επιβίωση του πειραματόζωου,
ελέγχονται αιματολογικοί, βιοχημικοί και ιστοπαθολογικοί δείκτες, με στόχο
να εκτιμηθεί η μέγιστη έκθεση που δεν προκαλεί τοξικολογικά σημαντικές
αλλοιώσεις.
Υποξεία αναπνευστική τοξικότητα: τοξικές επιδράσεις σε επίμυες μετά από
6ωρη ημερησία έκθεση μέσω εισπνοής σε διάφορες συγκεντρώσεις της ουσίας
επί 28 (ή 90) ημέρες. Έλεγχοι όπως και παραπάνω.
Υποξεία τοξικότητα μετά από δερματική απορρόφηση: τοξικές επιδράσεις
σε επίμυες μετά από 6ωρη ημερησία επάλειψη στο δέρμα διαφόρων
ποσοτήτων της ουσίας επί 28 (ή 90) ημέρες. Έλεγχοι όπως και παραπάνω.

Β. Δοκιμασίες μεταλλαξιγένεσης ή μεταλλαξιογένεσης
Σκοπός των δοκιμασιών αυτών είναι ο εντοπισμός εγγενούς
ικανότητας πρόκλησης γονοτοξικών βλαβών (βλαβών στο DNA κυττάρων) σε
οργανισμούς.

Σαν

γονοτοξικές

βλάβες

θεωρούνται

οι

φαινοτυπικές

μεταλλάξεις ή χρωμοσωμικές ανωμαλίες, περιλαμβανομένων και των
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μικροπυρήνων. Η μεταλλαξιγόνος ικανότητα ενέχει και πιθανότητα σε
μεγάλο ποσοστό καρκινογόνου δράσης.
Μεταλλαξιγένεση-κυτταρογενετική δοκιμασία σε κύτταρα θηλαστικών in
vitro : έλεγχος πρόκλησης χρωμοσωμικών ανωμαλιών (συνήθως σε κύτταρα
ωοθήκης κινέζικου χάμστερ CHO ή ανθρώπινα λευκοκύτταρα), με ή χωρίς
την προσθήκη εκχυλίσματος μεταβολισμού από ήπαρ επίμυος.
Μεταλλαξιγένεση-κυτταρογενετική

δοκιμασία

σε

μυελό

των

οστών

θηλαστικών in vivo : όπως και παραπάνω
Mεταλλαξιγένεση-δοκιμασία μικροπυρήνα in vivo: έλεγχος πρόκλησης
μικροπυρήνων σε πολυχρωματικά ερυθροκύτταρα του μυελού των οστών
μυών μετά από χορήγηση διάφορων δόσεων. Δειγματοληψία της τάξης των
24-48 ωρών.
Μεταλλαξιγένεση-δοκιμασία πρόκλησης μεταλλάξεων επαναφοράς στην
Eschrichia coli : trp- → trp+ σε ειδικά στελέχη της Escherichia coli, με ή χωρίς
προσθήκη εκχυλίσματος μεταβολισμού από ήπαρ επίμυος.
Μεταλλαξιγένεση-δοκιμασία πρόκλησης μεταλλάξεων επαναφοράς στην
Salmonella typhimurium : Μεταλλάξεις his- → his+ σε ειδικά στελέχη της
Salmonella typhimurium με ή χωρίς την προσθήκη εκχυλίσματος μεταβολισμού
από ήπαρ επίμυος. Γνωστή ως δοκιμασία κατά Ames test.
Πρόσθετες δοκιμασίες: σύνθετες δοκιμασίες για την τεκμηρίωση των
παραπάνω ενδείξεων :
Αναπαραγωγική τοξικότητα-δοκιμασία γονιμότητας : έλεγχος επιδράσεων
στην αναπαραγωγική ικανότητα πειραματόζωων, διάρκεια τουλάχιστον μίας
γενεάς (ή δύο εφόσον υπάρχουν ισχυρές ενδείξεις).
Αναπαραγωγική τοξικότητα-δοκιμασία τερατογένεσης: έλεγχος πρόκλησης
εκ γενετής ανωμαλιών (μορφολογικών και λειτουργικών), συνήθως σε
συνδυασμό με δοκιμασίες γονιμότητας.
Υποχρόνια (90 ημέρες) ή χρόνια (2 χρόνια) τοξικότητα:
έλεγχος για μακροχρόνια έκθεση και παρακολούθηση για αρνητικές
επιπτώσεις. Οι δοκιμασίες δύο χρόνων χρησιμοποιούνται στο πρόγραμμα
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National Toxicology Program (NTP) για τον έλεγχο της ικανότητας
καρκινογένεσης χημικών ουσιών.
Δοκιμασίες καρκινογόνου δράσης: έλεγχος της ικανότητας καρκινογένεσης
χημικών ουσιών. Χρησιμοποιούνται μύες και επίμυες με διαφορετικές δόσεις,
η υψηλότερη είναι η μέγιστη ανεκτή δόση (MTD, maximum tolerated dose).
διάρκεια 2-2,5 χρόνια.

Γ. Δοκιμασίες ελέγχου της οικοτοξικότητας χημικών ουσιών
Οξεία τοξικότητα
Οξεία τοξικότητα για ψάρια : προσδιορισμός της LC50 σε συγκεκριμένα είδη
ψαριών και σε διάφορες συγκεντρώσεις της ουσίας στο νερό για 48-96 ώρες.
Ανάλογα με τις φυσικοχημικές ιδιότητες της ουσίας (διαλυτότητα κλπ) η
έκθεση μπορεί να γίνει με τρόπο στατικό (ο αρχικός όγκος ύδατος της
δεξαμενής πειραμάτων χρησιμοποιείται συνεχώς), ή με συνεχή ανανέωση του
διαλύματος της ουσίας (ροή του υδατικού μέσου).
Οξεία

τοξικότητα

του

υδρόβιου

οργανισμού

Daphnia

magna:

προσδιορισμός της αποτελεσματικής συγκέντρωσης (effective concentration,
EC50) με την οποία ακινητοποιείται η Daphnia magna. Έκθεση σε διάφορες
συγκεντρώσεις της ουσίας στο νερό για 24 ή 48 ώρες.
Οικοτοξικολογικά πειράματα με φύκια (algae): προσδιορισμός της
αναστολής ανάπτυξης του οργανισμού για διάρκεια 4 ημερών.
Προσδιορισμός της βιοσυσσώρευσης χημικών ουσιών: συλλογή στοιχείων
βιοσυσσώρευσης με προσδιορισμό φυσικοχημικών σταθερών και δεικτών:
συντελεστής κατανομής, κ-οκτανόλη/νερό, διαλυτότητα σε λιπαρές ύλες,
διαλυτότητα στο νερό, βιοδιασπασιμότητα ή βιοαποικοδόμιση κάτω από
ορισμένες συνθήκες.
Προσδιορισμός της βιοδιασπασιμότητας της ουσίας (ή βιοαποικοδόμησης,
biodegradation):

διάφορες

μέθοδοι

ανάλογα

με

τα

είδη

των

μικροοργανισμών που βιοδιασπούν τις χημικές ουσίες. Βασική μέθοδος,
επώαση της ουσίας με μικροοργανισμούς και μέτρηση του εναπομένοντος
άνθρακα ή της έκλυσης διοξειδίου του άνθρακα ή της κατανάλωσης
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οξυγόνου. Μέθοδοι: τροποποιημένη μέθοδος ΟΟΣΑ, τροποποιημένη μέθοδος
ελέγχου AFNOR NF T90/302, τροποποιημένη μέθοδος Sturm, μέθοδος
κλειστής φιάλης, τροποποιημένη μέθοδος MITI. Προτείνεται η μέτρηση του
βιολογιικά απαιτούμενου οξυγόνου, BOD (biological oxygen demand), ως
έμμεσου

δείκτη

βιοδιασπασιμότητας.

Επίσης,

μέτρηση

του

χημικά

απαιτούμενου οξυγόνου (COD, chemical oxygen demand) (οξείδωση με
διχρωμικό κάλιο) ως μέτρο οξείδωσης της ουσίας.
Αβιοτική αποικοδόμηση-υδρόλυση ως συνάρτηση του pH: προσδιορισμός
του χρόνου ημιζωής της ουσίας σε άσηπτα υδατικά διαλύματα διαφόρων
pH (4.0, 7.0 και 9.0), σε διάφορες θερμοκρασίες μεγαλύτερες ή μικρότερες των
50o C, απουσία οξυγόνου.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑΤΑ
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ I
ΑΝΑΣΚΟΠΗΣΕΙΣ ΕΡΕΥΝΩΝ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΑΣ
ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ, ΟΡΓΑΝΟΧΛΩΡΙΩΜΕΝΑ και ΟΡΓΑΝΟΦΩΣΦΟΡΙΚΑ
ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ, ΠΟΛΥΧΛΩΡΙΩΜΕΝΑ ΔΙΦΑΝΥΛΙΑ, ΔΙΟΞΙΝΕΣ,
ΔΙΒΕΝΖΟΦΟΥΡΑΝΙΑ, ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ ΚΑΙ ΠΑΥ, ΟΞΙΝΕΣ
ΚΑΤΑΚΡΗΜΝΙΣΕΙΣ
1. ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΜΕΛΕΤΕΣ: ΒΑΡΕΑ ΜΕΤΑΛΛΑ (Pb, Hg, Cd)

ΜΟΛΥΒΔΟΣ
Περιβαλλοντική Ρύπανση και Τοξικολογικές Επιπτώσεις σε Ζωντανούς
Οργανισμούς.
Ο Μόλυβδος (Pb) ανήκει στα τοξικά βαρέα μέταλλα με επιβλαβείς
επιδράσεις σε ζωντανούς οργανισμούς. Ο μόλυβδος απαντάται στη φύση
κυρίως σε ανόργανο μορφή [Pb(II) και σπανιότερα ως Pb(IV)] καθώς και σε
οργανικές ενώσεις με 4 δεσμούς Pb-C. Η διαλυτότητα και το μέγεθος των
σωματιδίων παίζουν σημαντικό ρόλο στη γεωγραφική και φυσική κατανομή
του, την απορρόφησή του σε ιζήματα και τη διάχυση στους ζωντανούς
οργανισμούς. Ο μόλυβδος εξάγεται εύκολα από ορυκτά και έχει ανακαλυφθεί
εδώ και 7.000 από τους Αιγυπτίους. Επίσης χρησιμοποιήθηκε εκτενέστατα από
τους Ρωμαίους για οικιακά σκεύη και άλλες χρήσεις. Η υπόθεση ότι η υψηλή
έκθεση σε προϊόντα μόλυβδου συνέβαλε στην παρακμή της Ρωμαϊκής
αυτοκρατορίας υποστηρίζεται με ευρήματα υψηλών συγκεντρώσεων
μόλυβδου σε οστά ρωμαίων αριστοκρατών.1,2
Ο μόλυβδος είχε μεγάλη ζήτηση τον 18ο και 19ο αιώνα κατά την
διάρκεια της βιομηχανικής επανάστασης και αργότερα (1923) με την χρήση
των οργανικών ενώσεων του μόλυβδου ως αντικροτικών στα καύσιμα των
οχημάτων. Οι εκπομπές καυσαερίων σε αστικές και βιομηχανικές περιοχές
είχαν ως αποτέλεσμα τη συσσώρευση υψηλών συγκεντρώσεων μόλυβδου στο
περιβάλλον. Τα μικρά σωματίδια του μόλυβδου μπορούν να μεταφερθούν με
τους ανέμους από τη μία ήπειρο στην άλλη. Ακόμη και στο Νότιο Πόλο, οι
συγκεντρώσεις του Pb είναι 3-5 φορές μεγαλύτερες από τις προτεχνολογικές
περιόδους.3
Τις τελευταίες δεκαετίες οι συγκεντρώσεις μόλυβδου σε βιομηχανικές
χώρες (όπως οι ΗΠΑ, η Μ. Βρετανία κλπ) είναι αρκετά υψηλές. Από
μετρήσεις που έχουν γίνει: οι συγκεντρώσεις είναι 10-1.000 φορές μεγαλύτερες
στον αέρα αγροτικών περιοχών (σε σχέση με την φυσική συγκέντρωση) και
100-10.000 φορές σε αστικές περιοχές. Στο έδαφος, οι συγκεντρώσεις είναι 1-2
φορές μεγαλύτερες σε αγροτικές περιοχές και 2-100 φορές σε αστικές-311-

βιομηχανικές περιοχές. Στα νερά, οι συγκεντρώσεις είναι 1 φορά μεγαλύτερες
σε συστήματα γλυκού νερού και 10 φορές σε αλμυρά νερά. Στα τρόφιμα, ο
μόλυβδος είναι σε συγκεντρώσεις 100 φορές μεγαλύτερες (περίπου 0.01-10
μg/g) από την φυσική του συγκέντρωση (0.0001-0.1 μg/g).4
Σήμερα παράγονται ετησίως, περίπου, 4 εκατομμύρια τόνοι μόλυβδου
σε παγκόσμια κλίμακα. Οι κύριες χρήσεις είναι: στοιχεία συσσωρευτών
(μπαταρίες), επικάλυψη καλωδίων, πιγκμέντα και χημικές ουσίες, οικοδομικά
περισσότερες
υλικά και σωλήνες, κράματα, εκρηκτικά κ.λπ.5 Οι
ανθρωπογενείς εκπομπές μόλυβδου είναι αποτέλεσμα εξόρυξης και
κατεργασίας μεταλλευμάτων. Οι εκπομπές από καυσαέρια αυτοκινήτων
έχουν μειωθεί σημαντικά με την κατάργηση της βενζίνης με αντικροτικά
μόλυβδου. Σημαντικό ποσοστό μόλυβδου καταλήγει στο περιβάλλον με τις
βιομηχανικές διεργασίες και απόβλητα, καθώς και με τα αστικά απορρίμματα
που περιέχουν προϊόντα μολύβδου.5
Πηγές ρύπανσης και εκπομπές Μόλυβδου στο περιβάλλον
Ο μόλυβδος και οι ενώσεις του εκπέμπονται στην ατμόσφαιρα κυρίως
από ανθρωπογενείς διεργασίες, όπως βιομηχανικές κατεργασίες και
καυσαέρια οχημάτων. Ανάλογα με το μέγεθος των σωματιδίων, ο μόλυβδος
διασκορπίζεται και τελικά κατακρημνίζεται πάνω στο έδαφος, τα φυτά, τις
υδάτινες επιφάνειες ή εισχωρεί στο αναπνευστικό σύστημα των ζώων. Υγρές
κατακρημνίσεις, βιομηχανικά υγρά απόβλητα, εκπλύσεις αυτοκινητοδρόμων
με τη βροχή και αστικά απόβλητα είναι οι κύριες πηγές ρύπανσης υδατίνων
συστημάτων με μόλυβδο. Οι ανθρωπογενείς εκπομπές μόλυβδου στην
ατμόσφαιρα είναι κυρίως αποτέλεσμα της χρήσης καυσίμων με
τετρααιθυλιούχο μόλυβδο (αντικροτικό βενζίνης), καύσης απορριμμάτων,
καύσης κάρβουνου, βιομηχανικές επεξεργασίες μεταλλευμάτων κλπ. Οι
φυσικές εκπομπές μόλυβδου στην ατμόσφαιρα (ηφαίστεια, πυρκαγιές δασών,
σταγονίδια κυμάτων θαλάσσης, σκόνη εδάφους κλπ) συνεισφέρουν σε αρκετά
μικρότερο ποσοστό στην ατμοσφαιρική ρύπανση από μόλυβδο.6 Οι εκπομπές
μόλυβδου με τα καυσαέρια των οχημάτων έχουν αρχίσει να μειώνονται
σημαντικά όταν άρχισε η εφαρμογή της αμόλυβδης βενζίνης. Η κατάργηση
των αντικροτικών μόλυβδου έγινε λόγω των τοξικών επιπτώσεων στο
περιβάλλον, αλλά κυρίως στον άνθρωπο (ιδιαίτερα σε νεαρά άτομα).7,8
Σημαντικές ποσότητες αιωρούμενων σωματιδίων μόλυβδου έχουν
μετρηθεί κοντά σε μεταλλεία και εργοστάσια επεξεργασίας μόλυβδου,
βιοτεχνίες κατασκευής μπαταριών και καύση στερεών αστικών
απορριμμάτων.9 Επίσης, μεγάλες ποσότητες μόλυβδου από διάφορες πηγές
ρύπανσης καταλήγουν στα υδάτινα συστήματα Πριν από την βιομηχανική
επανάσταση οι εκπομπές μόλυβδου στα νερά υπολογίζονται σε 1115.000
τόνους/ετησίως, ενώ τα τελευταία 200 χρόνια οι εκπομπές είναι περίπου
300.000 τόνοι/ετησίως.7 Οι ενώσεις μόλυβδου από τα καυσαέρια οχημάτων
που ρυπαίνουν τους αυτοκινητοδρόμους εκλύνονται με την βροχή και
καταλήγουν μέσω των ποταμών στους ωκεανούς.10 Ένα άλλο σημαντικό
ποσοστό μόλυβδου οφείλεται στα υγρά απόβλητα των βιομηχανιών.11
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H ρύπανση του εδάφους από μόλυβδο είναι κυρίως αποτέλεσμα είτε
εναπόθεσης αποβλήτων μεταλλευμάτων, είτε εναπόθεσης υγρών αποβλήτων
από κατεργασίες μεταλλευμάτων μόλυβδου. Σημαντικό ποσοστό οφείλεται
στον μόλυβδο της ατμόσφαιρας που καθιζάνει στο έδαφος. και μέρος του
μόλυβδου στα υδάτινα συστήματα όταν συσσωρεύεται στα ιζήματα λόγω της
ισχυρής ικανότητας δέσμευσης στα συστατικά του εδάφους.12
Πρόσληψη, διάχυση και συγκέντρωση του Μόλυβδου στους ιστούς των
ζωντανούς οργανισμούς
Οι ποσότητες μόλυβδου και οι ενώσεις τους που διεισδύουν στους
οργανισμούς εξαρτώνται από την φυσικοχημική μορφή του, την οδό εισόδου
και τη βιολογία του οργανισμού. Τα φυτά έρχονται σε επαφή με τις υγρές και
ξηρές κατακρημνίσεις που κατακάθονται πάνω στις επιφάνειες των φυτών,
και μέσω της παραλαβής από τις ρίζες. Τα χερσαία ζώα εκτίθενται στον
ανόργανο μόλυβδο μέσω της εισπνοής και κατάποσης, και της απορρόφησης
μέσω του δέρματος ή βράγχια των υδρόβιων ζώων.
Τα φυτά έχουν διάφορους τρόπους παραλαβής του μόλυβδου ανάλογα
με το περιβάλλον που αναπτύσσονται. Τα μακρόφυτα, για παράδειγμα,
απορροφούν μόλυβδο από το νερό.13 Η διαλυτότητα των διαφόρων μορφών
ανόργανου μόλυβδου στο νερό, ιδιαίτερα σε όξινο νερό, παίζει ρόλο στην
παραλαβή από υδρόβια φυτά.14 Τα χερσαία φυτά παραλαμβάνουν μόλυβδο
μέσω των φυτικών επιφανειών. Φυτά με λείες και κηρώδεις επιφάνειες
συγκρατούν μικρότερες ποσότητες σκόνης μόλυβδου από φυτά με ανώμαλες
επιφάνειες. Τα διασπώμενα και νεκρά τμήματα του φυτού διευκολύνουν την
είσοδο.15 Επίσης, πολλά φυτά παραλαμβάνουν μόλυβδο από το έδαφος μέσω
των ριζών τους.16
Στα υδρόβια ζώα η παραλαβή του μόλυβδου γίνεται μέσω του
δέρματος, των βραγχίων ψαριών, των εντέρων και από την κατανάλωση
τροφών που περιέχουν μόλυβδο. Η παραλαβή του μόλυβδου είναι ανάλογη
με τις φυσικοχημικές ιδιότητες των ενώσεών του και για ορισμένα ψάρια έχει
αποδειχθεί ότι αυξάνει καθώς το pΗ του νερού μειώνεται.17 Όπως και στα
χερσαία ζώα, το ασβέστιο παίζει σημαντικό ρόλο στην παραλαβή μόλυβδου
από τους οργανισμούς.18 Οι οργανικές ενώσεις μόλυβδου συγκεντρώνονται
στα λιπίδια των μεμβρανών των ζώων και θεωρούνται πιο τοξικές από τις
ανόργανες ενώσεις.19
Ο εισπνεόμενος μόλυβδος είναι σωματίδια ανόργανων αλάτων και
οργανικές ενώσεις του. Ανάλογα με το μέγεθος τους εισχωρούν στο κατώτερο
αναπνευστικό τμήμα των πνευμόνων. Το 50% των σωματιδίων
συγκρατούνται στους πνεύμονες, ιδιαίτερα σωματίδια διαμέτρου 1,5-2,5 μm,
και μεταφέρονται στο αίμα.9 Επίσης, οι ενώσεις μόλυβδου απορροφούνται
μέσω των εντέρων από τις τροφές. Υπολογίζεται ότι 8-18 % του μόλυβδου των
τροφών απορροφάται ενώ το υπόλοιπο απομακρύνεται με τα κόπρανα.20 Οι
παράγοντες που επηρεάζουν την απορρόφηση του μόλυβδου μέσω των
εντέρων είναι κυρίως η χημική σύνθεση των αλάτων του και η επάρκεια ή
έλλειψη ορισμένων στοιχείων και βιταμινών στον οργανισμό των ζώων.
Ελλείψεις σε ασβέστιο, βιταμίνη C, πρωτεΐνες και διάφορα μέταλλα αυξάνουν
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την παραλαβή του μόλυβδου από τον οργανισμό.21 Επίσης, η τοξικότητα του
μόλυβδου φαίνεται να επηρεάζεται από την εποχή.22
Οι συγκεντρώσεις μόλυβδου που έχουν μετρηθεί σε φυτά και ζώα, σε
σχέση με την έκθεση σε ενώσεις μόλυβδου, εξαρτάται από πολλούς
παράγοντες. Στα φυτά οι συγκεντρώσεις είναι αποτέλεσμα της απόστασης
από την πηγή ρύπανσης, το είδος του φυτού και τις συγκεντρώσεις στο
έδαφος. Για τον λόγο αυτό, οι συγκεντρώσεις σε ορισμένα φυτά έχουν
προταθεί ως δείκτες ρύπανσης του περιβάλλοντος από μόλυβδο.23 Στα ζώα,
μετά την έκθεση, ο μόλυβδος περνάει στην κυκλοφορία του αίματος,
προσκολλάται στις επιφάνειες των ερυθρών κυττάρων και αποτίθεται μέσα σε
μερικά λεπτά σε μαλακούς ιστούς, κυρίως το ήπαρ, τα νεφρά και τα οστά.24
Στον άνθρωπο, ο μόλυβδος έχει διάρκεια ημιζωής 20 ημέρες στο αίμα,
20-100 μήνες στα οστά και μερικές εβδομάδες μέχρι 6-7 μήνες στους μαλακούς
ιστούς.7 Χρόνια ή οξεία έκθεση σε ενώσεις μόλυβδου επηρεάζει την κατανομή
του μόλυβδου στον οργανισμό του ζώου. Ζώα με οξείες εκθέσεις έχουν
περισσότερο μόλυβδο στους μαλακούς ιστούς τους σε σχέση με τα οστά.25
Επίσης, η υψηλή λιποδιαλυτότητα των οργανικών ενώσεων μόλυβδου εξηγεί
εν μέρει τη μεγαλύτερη τοξικότητα στον άνθρωπο και τα ζώα σε σχέση με τις
ανόργανες ενώσεις.7
Η σχέση μεταξύ έκθεσης και συγκεντρώσεων μόλυβδου σε διάφορους
οργανισμούς ποικίλει σημαντικά. Οι γαιοσκώληκες (earthworms) αποτελούν
το είδος των ασπόνδυλων που χρησιμοποιείται για έρευνες ρύπανσης του
περιβάλλοντος από μόλυβδο. Τα ζώα αυτά αποτελούν επίσης τροφή για
πολλά ζώα, ιδιαίτερα πουλιά. Έχει βρεθεί ότι σε εδάφη με χαμηλές
συγκεντρώσεις 5-14ppm, οι συγκεντρώσεις σε γεωσκώληκες ήταν 1,42.100ppm ξηρού βάρους (dry weight).26 Μελέτες με μικρά ζώα που ζουν
κοντά σε αυτοκινητοδρόμους με υψηλή κυκλοφοριακή κίνηση έδειξε ότι, οι
συγκεντρώσεις στο ήπαρ και άλλους μαλακούς ιστούς ήταν 25-80 ppm dw,
ενώ στα οστά κυμαίνονταν από 20-133 ppm dw.27,28
Οι συγκεντρώσεις μόλυβδου σε διάφορα είδη ψαριών του γλυκού
νερού στις Η.Π.Α. έχουν μειωθεί σημαντικά μεταξύ 1976 και 1984 όταν
άρχισαν να εφαρμόζονται αυστηρότερες προδιαγραφές για την
περιβαλλοντική ρύπανση από μόλυβδο.29 Ο μόλυβδος δεν φαίνεται να
βιοσυσσωρεύονται άμεσα μέσω της τροφικής αλυσίδας. Διάφορες μελέτες σε
οικοσυστήματα με πρωτογενείς παραγωγούς και δευτερογενείς καταναλωτές
έδειξαν μια ελαφρά αύξηση στην τροφική αλυσίδα αλλά όχι την αναμενόμενη
για βιοσυσσώρευση και βιομεγένθυνση.30
Τοξικολογικές επιπτώσεις του Μόλυβδου σε φυτικούς και ζωικούς
οργανισμούς
O μόλυβδος ακόμη και σε χαμηλές συγκεντρώσεις είναι αρκετά τοξικός
για πολλά είδη πανίδας και χλωρίδας.31 Η τοξικότητα του μόλυβδου στα φυτά
εξαρτάται από την εισδοχή, μετακίνηση, συσσώρευση/αποτοξίνωση και
φυσικοχημικά χαρακτηριστικά των φυτών. Ο μόλυβδος μπορεί να εισχωρήσει
στο εσωτερικό των κυττάρων και να επιδράσει στα οργανίδια (organelles)
μιτοχόνδρια, πλαστίδια, πυρήνας.32 Σε ορισμένα φυτά, όπως οι λειχήνες,
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υπάρχει ανεκτικότητα στην τοξική δράση του μόλυβδου, πιθανόν, λόγω της
ικανότητας για ιζηματοποίηση του εξωκυτταρικού μόλυβδου με οργανικές
ουσίες.33 Έχει βρεθεί πειραματικά ότι ο μόλυβδος παρεμβαίνει κατά την
μίτωση των κυττάρων των μεμβρανών, παρεμποδίζει την ανάπτυξη φυτών,
την σύνθεση της ΑΤΡ (τριφωσφορική αδενοσίνη) και τον σχηματισμό
δομικών πρωτεϊνών ελαττώνει την φωτοσύνθεση, την απορρόφηση ύδατος
και την διάρκεια ζωής σπόρων.34,35 Υπάρχει μεγάλη πιθανότητα ότι η
ρύπανση από μόλυβδο να επηρέασε την μείωση τα δάση της Ευρωπαϊκής
ερυθρελάτης.36
Στα ζώα ο μόλυβδος επιδρά στο μοριακό επίπεδο και αναστέλλει τις
δραστικότητες πολλών ενζύμων που είναι χρήσιμα στην βιολογική του
λειτουργία. Οι περισσότερες μελέτες επικεντρώθηκαν στις επιδράσεις στο
αιματολογικό και νευρικό σύστημα, τον εγκέφαλο και την αναπαραγωγή.
Ιδιαίτερα στα νεαρά άτομα των ζώων παρατηρήθηκαν επιδράσεις που δεν
εμφανίσθηκαν σε μεγαλύτερης ηλικίας άτομα.37 Εδώ και πολλά χρόνια,
επιδημιολογικές έρευνες έδειξαν ότι υψηλές συγκεντρώσεις μόλυβδου στο
αίμα ή τα δόντια παιδιών επηρεάζουν τις μαθησιακές ικανότητες και την
συμπεριφορά. Τα αποτελέσματα αυτά προέτρεψαν πολλές χώρες να
καταργήσουν τα αντικροτικά μολύβδου.38,39 Οι διάφορες βιολογικές
επιδράσεις στα όργανα και την λειτουργία των ζωικών οργανισμών έχουν
μελετηθεί εκτενέστατα και τα αποτελέσματα έχουν ανακοινωθεί σε εργασίες
και ανασκοπήσεις.40-42
Οι επιδράσεις του μόλυβδου στο αίμα έχουν μελετηθεί σε σημαντικό
βαθμό. Ο μόλυβδος παρεμποδίζει αρκετά ένζυμα βιοσύνθεσης της αίμης,
ειδικά το d-ami- nolevulinic acid dehydratase (ALAD, d-αμινολεβουλινικό
οξύ δεϋδρατάση) και την συνθετάση της αίμης. Υπάρχουν αρκετές έρευνες με
διάφορα είδη ζώων.43,44 Σε περιπτώσεις οξείας ή χρόνιας δηλητηρίασης με
μόλυβδο η αναστολή των ενζύμων βιοσύνθεσης της αίμης έχει ως αποτέλεσμα
την μείωση της ολικής συγκέντρωσης της αιμογλοβίνης του αίματος και την
πρόκληση αναιμίας και πρόωρης αποσύνθεσης των κυττάρων στα ζώα.45
Οι επιπτώσεις του μόλυβδου στους υδρόβιους οργανισμούς ποικίλει
ανάλογα με το είδος του οργανισμού. Η θανατηφόρος συγκέντρωση 50%
(LC50) της Daphnia magna, που εκτίθεται για 96 ώρες, ποικίλει μεταξύ 612 μg
(Pb/L ) και 1.910 μg/L ανάλογα με την σκληρότητα του νερού (CaCO3 54152mg/L).46 Παρόμοια αποτελέσματα υπάρχουν και για άλλους υδρόβιους
οργανισμούς (ψάρια).47 Ορισμένα συμπτώματα σε υδρόβιους οργανισμούς
μπορούν να εμφανισθούν και σε χαμηλές συγκεντρώσεις 10-7 μg/L.
Ορισμένα είδη ψαριών είναι πιο ευαίσθητα σε χαμηλές συγκεντρώσεις
μόλυβδου και την περίοδο της ανάπτυξης λόγω της επίδρασης του μόλυβδου
στο νευρικό σύστημα.48
H δηλητηρίαση πτηνών από σκάγια από μόλυβδο και άλλα μεταλλικά
αντικείμενα είναι αρκετά συχνή τα τελευταία χρόνια. Τα πτηνά δεν
πεθαίνουν αμέσως από την κατάποση σκαγιών μόλυβδου, αλλά ο οργανισμός
τους δηλητηριάζεται αργά, καθώς ο μόλυβδος διαλύεται. Το πρόβλημα αυτό
είναι διεθνές και έχουν ληφθεί διάφορα μέτρα σε ορισμένες χώρες.49 Πολλά
μεγάλα ζώα και θηλαστικά εκτίθενται στον μόλυβδο του περιβάλλοντος και
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παρουσιάζουν παρόμοια συμπτώματα όπως και τα άλλα ζώα. Στα
συμπτώματα δηλητηρίασης από μόλυβδο περιλαμβάνονται: τύφλωση,
ιστοπαθολογία του ήπατος και των νεφρών, αιμορραγία, ανορεξία, αναιμία,
αναστολή της ALAD, μείωση του όγκου του εγκεφάλου, απώλεια
συντονισμού, ανώμαλη συμπεριφορά, υπερκινητικότητα, μαθησιακές
καθυστερήσεις, κλπ.50-52 Επίσης είναι γνωστό ότι στον άνθρωπο ο μόλυβδος
σε περιπτώσεις χρόνιας τοξικότητας προκαλεί προβλήματα στο
αναπαραγωγικό σύστημα των γυναικών (επαγγελματικές επιδημιολογικές
έρευνες). Έχουν διαπιστωθεί σημαντικά αναπαραγωγικά προβλήματα,
θάνατοι νεογνών και αποβολές σε πολλά ζώα και ιδιαίτερα σε θηλαστικά.52
Οι οικοτοξικολογικές έρευνες για το Μόλυβδο συνεχίζονται τα
τελευταία χρόνια λόγω της υψηλής τοξικότητας και των επιπτώσεων στα
οικοσυστήματα.53-58
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ΥΔΡΑΡΓΥΡΟΣ
Έρευνες Περιβαλλοντικής Τοξικολογίας και Οικοτοξικολογίας
Ο Υδράργυρος (Hg) είναι ένα από τα πλέον τοξικά μέταλλα του
περιοδικού πίνακα και η ρύπανση του περιβάλλοντος από υδράργυρο είχε
πολλές και επιβλαβείς επιδράσεις στα διάφορα οικοσυστήματα. Οι βιολογικές
επιδράσεις του υδραργύρου έχουν παρουσιασθεί σε αρκετές ανασκοπήσεις.1,2
Ο υδράργυρος υπάρχει στην φύση υπό την μορφή του θειούχου
υδραργύρου (cinnabar ore). Η εκμετάλλευση μεταλλευμάτων υδραργύρου
άρχισε το 700 π.Χ. από τους Φοίνικες και χρησιμοποιήθηκε αρχικά ως κόκκινο
χρώμα. Ο υδράργυρος είναι το μοναδικό μέταλλο που υπάρχει σε υγρή
(παχύρευστη) μορφή στην θερμοκρασία δωματίου. Ο υδράργυρος
χρησιμοποιήθηκε στον καθαρισμό των μεταλλευμάτων χρυσού. Υπολογίζεται
ότι μόνο στην Σιέρα Νεβάδα της Αμερικής του 19ου αιώνα 25 εκατ. κιλά
υδραργύρου κατέληξαν στα ποτάμια της Καλιφόρνιας.
Η ρύπανση του περιβάλλοντος από τον υδράργυρο και οι επιδράσεις
στην υγεία του ανθρώπου επισημάνθηκαν με την τραγική ιστορία στην
Μιναμάτα της Ιαπωνία (1956-65). Διάφορες περιπτώσεις ρύπανσης και
δηλητηρίασης ζώων με υδράργυρο εμφανίσθηκαν στην Σουηδία (1965, με
οργανοϋδραργικά ζιζανιοκτόνα), στον Καναδά (1970, υψηλές συγκεντρώσεις
σε ψάρια και ιζήματα ποταμών), σε παραλίες της Μεσογείου (1990, δελφίνια
με υψηλές συγκεντρώσεις υδραργύρου) και στην Φλώριδα (1980).3
Ρύπανση του περιβάλλοντος από Υδράργυρο
Ο υδράργυρος είναι γνωστό ότι έχει υψηλή τάση ατμών σε κανονικές
θερμοκρασίες. Μικρές ποσότητες υδραργύρου στο περιβάλλον εξατμίζονται
ταχύτατα και οι ατμοί είναι επικίνδυνοι. Το ανώτατο επιτρεπόμενο όριο των
4
0,05 mg/m3 έχει καθορισθεί για επαγγελματικές συνθήκες. H διαλυτότητα
του υδραργύρου στο νερό είναι ελάχιστη, αλλά η διαλυτότητα αυξάνεται στις
αλογονομένες ενώσεις. Οι οργανικές ενώσεις του υδραργύρου είναι γενικά
πιο τοξικές από τις ανόργανες.4
Οι ανόργανες ενώσεις του υδραργύρου γίνονται επικίνδυνες για τα
υδρόβια οικοσυστήματα καθώς μετατρέπονται σε μεθυλο-υδραργυρικές ή
οργανικές ενώσεις μέσω βακτηριακής μεθυλίωσης. Για τον λόγο αυτό, ακόμη
και μικρές ποσότητες υδραργύρου στο νερό, τα ιζήματα και το έδαφος
μπορούν να μετατραπούν σε αυξημένες συγκεντρώσεις στους ιστούς των
ψαριών.5,6
Η προσρόφηση του υδραργύρου στο έδαφος είναι πιθανόν η κυριότερη
διεργασία διάχυσης και ρύπανσης του χερσαίου περιβάλλοντος. Διάφοροι
παράγοντες, το pΗ, οι τύποι κατιόντων, οι ανόργανες και οργανικές ενώσεις
του εδάφους, παίζουν ρόλο στην προσρόφηση του υδραργύρου. Ένα ποσοστό
του υδραργύρου εξατμίζεται στον αέρα και παραλαμβάνεται από τα φυτά,

-320-

ένα σημαντικό τμήμα αντιδρά με οργανικές ενώσεις ή απορροφάται από
7
αργιλικά πετρώματα.
Ο υδράργυρος και ενώσεις του βρίσκονται σε φυσική κατάσταση σε
πετρώματα και βράχους. Σε διάφορες περιοχές υπάρχουν σημαντικά
περιβαλλοντικά προβλήματα, όταν ο υδράργυρος εκπλύνεται με το νερό της
βροχής και συσσωρεύεται σε υδρόβιους οργανισμούς, ιδιαίτερα τα λιπόφιλα
συστατικά των ιστών ψαριών.8
Οι συγκεντρώσεις υδραργύρου στα επιφανειακά νερά είναι δύσκολο
να μετρηθούν. Συνήθως τα καθαρά νερά έχουν συγκεντρώσεις 0,01-0,05 μg/l.
Έχει παρατηρηθεί ότι οι συγκεντρώσεις αυξάνονται ανάλογα με τις ποσότητες
διαλυμένου οργανικού άνθρακα. Σε περιπτώσεις ρύπανσης από βιομηχανικά
απόβλητα έχουν μετρηθεί συγκεντρώσεις 190-370 ng/L. 9
Βιοσυσσώρευση και βιομεγένθυνση Υδραργύρου σε οργανισμούς
Ο μεθυλοϋδράργυρος (CH3-Hg) είναι γνωστό ότι βιοσυσσωρέυεται σε
υδρόβιους οργανισμούς μέσω της υδρόβιας τροφικής αλυσίδας, του νερού και
των ιζημάτων. Επίσης οι υδρόβιοι οργανισμοί μπορούν να απορροφήσουν
και ανόργανο υδράργυρο, αλλά η μεθυλιωμένη μορφή επικρατεί σε ιστούς
των υδρόβιων οργανισμών (60 % σε ασπόνδυλα και 85 % στα ψάρια).10 Η
σκληρότητα του νερού και το ρΗ επηρεάζουν την παραλαβή του υδραργύρου
από υδρόβιους οργανισμούς λιμνών. Η επίδραση του χαμηλού pΗ στην
παραλαβή υδραργύρου από ψάρια και ασπόνδυλα δεν είναι γνωστή.11,12
Σε αντίθεση με τους υδρόβιους, η βιοσυσσώρευση υδραργύρου σε
οργανισμούς χερσαίων οικοσυστημάτων είναι σχετικά χαμηλή. Ο
υδράργυρος δεσμεύεται ισχυρά στο έδαφος και η μεταφορά στα φυτά δεν
αποτελεί σημαντικό παράγοντα για τα χορτοφάγα ζώα. Επίσης, ο
υδράργυρος δεν μεταφέρεται εύκολα από τις ρίζες στα φύλα και τους
καρπούς.13
Πειράματα με διάφορα ασπόνδυλα και σπονδυλωτά ζώα που
τρέφονται με φυτά, τα οποία αναπτύσσονται σε εδάφη που έχουν υποστεί
ρύπανση με υδράργυρο, δείχνουν ότι οι ρίζες και οι γεωσκώληκες ή οι αφίδες
(που τρέφονται από ντομάτες) παρουσιάζουν υψηλές συγκεντρώσεις, ενώ
ανώτερα τμήματα των φυτών και άλλα ζώα δεν παρουσιάζουν έντονη
βιοσυσσώρευση.14,15
Οι συγκεντρώσεις υδραργύρου που έχουν μετρηθεί σε υδρόβιους και
χερσαίους οργανισμούς
διαφέρουν σημαντικά μεταξύ τους. Από τα
αποτελέσματα πολλών ερευνών, αναμένεται ότι οι υδρόβιοι οργανισμοί
αρχίζουν να παρουσιάζουν συμπτώματα τοξικότητας για συγκεντρώσεις
υδραργύρου, σε ολόκληρο το σώμα, μεταξύ 10-30 μg/g (wet weight).16
Μερικά είδη θαλάσσιων θηλαστικών μπορούν να συσσωρεύουν υψηλά
επίπεδα υδραργύρου στους ιστούς τους σε σύγκριση με ψάρια και χερσαία
ζώα. Θαλάσσιες φώκιες (seals) που βρέθηκαν νεκρές στις παραλίες της
Ολλανδίας περιείχαν εξαιρετικά υψηλές συγκεντρώσεις υδραργύρου (257-326
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μg/g) στους ιστούς του ήπατος.17Οι φάλαινες στον Αρκτικό τμήμα του
Καναδά είχαν συγκεντρώσεις 2,2-2,6 μg/g, ενώ στον ρυπασμένο ποταμό
18
St. Lawrence είχαν 33,6-43,0 μg/g. Οι αιτίες μπορεί να είναι φυσικές και
ανθρωπογενείς. Οι συγκεντρώσεις υδραργύρου διαφέρουν σημαντικά
ανάμεσα στα διάφορα υδρόβια ζώα.19
Τα χερσαία ζώα μπορούν να συσσωρεύουν υδράργυρο στο σώμα τους
με διάφορους τρόπους. Μεθυλοϋδράργυρος χρησιμοποιήθηκε σε ορισμένα
μυκητοκτόνα (fungicides) τις δεκαετίες 1950 και 1960 (και μετά
απαγορεύθηκαν), καθώς και ορισμένοι σπόροι για καλλιέργειες είχαν
ραντισθεί με παρόμοια φυτοφάρμακα. Με την χρήση των φυτοφαρμάκων
αυτών
ρυπαίνονταν το έδαφος και μέσω της τροφικής αλυσίδας ο
υδράργυρος βιοσυσσωρεύονταν σε καταναλωτές ανώτερων βαθμιδών (πουλιά
και θηλαστικά).20,21
Οι υψηλότερες συγκεντρώσεις υδραργύρου έχουν
μετρηθεί στο ήπαρ, στους ιστούς των μυώνων και σε άλλα λιπαρά τμήματα
ιστών του σώματος διαφόρων χερσαίων ζώων.22,23
Τοξικολογικές έρευνες για τον Υδράργυρο σε υδρόβιους και χερσαίους
οργανισμούς
Υπάρχει μεγάλος αριθμός ερευνών για την τοξικολογικές επιδράσεις
του υδραργύρου σε υδρόβιους οργανισμούς (ασπόνδυλα και ψάρια) και σε
χερσαίους οργανισμούς (ασπόνδυλα, πτηνά και θηλαστικά).
Οι ασπόνδυλοι οργανισμοί του γλυκού νερού παρουσιάζουν
διαφορετικές ευαισθησίες στον υδράργυρο. Η θανατηφόρος συγκέντρωση για
το 50 % σε βιοτοξικές δοκιμασίες (LC50) ποικίλει από 0,2 μg/l για το crayfish
(Procambus clarki), 2,2 μg/L για την Δάφνια, "ψύλλος του νερού" (waterflea,
Daphnia magna) μέχρι 2.100 μg/L για το σαλιγκάρι (Amnicola sp).
Εξαιρετικά χαμηλές συγκεντρώσεις 0,04 μg/L παρεμποδίζουν την
αναπαραγωγή της Daphnia magna.24
Η τοξική επίδραση του υδραργύρου στα νεαρά και αναπτυσσόμενα
άτομα των ασπόνδυλων οργανισμών είναι μεγαλύτερη, εκτός και αν
προστατεύονται από ιδιαίτερες μεμβράνες. Η εποχή επίσης παίζει σημαντικό
ρόλο στην τοξικότητα.25 Ο υδράργυρος δεν είναι τόσο τοξικός στα ψάρια του
γλυκού νερού όσο άλλα μέταλλα, όπως ο χαλκός, ο μόλυβδος, ο ψευδάργυρος
ή το κάδμιο. Η LC50 για δοκιμασίες 4 ημερών με ανόργανο υδράργυρο
κυμαίνονται από 33 μg/L για την πέστροφα ή τον ιριδίζων σολομό (rainbow
26
trout) μέχρι 687 μg/L στο ψάρι white sucker. Ο οργανικός υδράργυρος
είναι πιο τοξικός για τα ψάρια. Στην πέστροφα ο μεθυλοϋδράργυρος είναι 7
φορές πιο τοξικός από τον χλωριούχο υδράργυρο, ενώ άλλες οργανικές
ενώσεις υδραργύρου είναι 20-40 φορές πιο τοξικές από το ανόργανο
27
υδράργυρο.
Η χρόνια τοξικότητα του υδραργύρου σε υδρόβιους οργανισμούς έχει
μελετηθεί ελάχιστα.28 Οι συγκεντρώσεις ολικού υδραργύρου που έχουν
μετρηθεί σε χαμηλής αλκαλικότητας νερά σε διάφορες χώρες είναι συνήθως
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10-100 φορές χαμηλότερες από τις συγκεντρώσεις που μπορούν να
29
προκαλέσουν οξείες ή χρόνιες τοξικότητες σε υδρόβιους οργανισμούς.
Οι πληροφορίες για την τοξικότητα του υδραργύρου σε χερσαία
ασπόνδυλα είναι περιορισμένες. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία τοξικολογικών
δράσεων σε γεωσκώληκες και σαλιγκάρια. Η LC50 για ασπόνδυλα κυμαίνεται
από 2.39 mg/Kg μέχρι 0.79 mg/kg βάρους του σώματος.30 Χερσαίοι
ασπόνδυλοι οργανισμοί έχουν χρησιμοποιηθεί σε οικοτοξικολογικές μελέτες
για τοξικά βιομηχανικά απόβλητα που περιείχαν οργανικές και ανόργανες
31
ενώσεις υδραργύρου.
Πτηνά που εκτίθενται σε ανόργανες ενώσεις υδραργύρου δείχνουν
φαινόμενα ανορεξίας, ελάττωσης της ανάπτυξης και αναπαραγωγικά
προβλήματα. Η LC50 για χλωριούχο υδράργυρο σε ορισμένα είδη πουλιών
(Japanese quail, Ιαπωνικό ορτύκι, pheasant, φασιανός, mallard duck, νήσσα η
πλατύρρυγχος, κλπ ) που έχουν μελετηθεί είναι πάνω από 3.000 mg/Kg, ενώ
για οργανικές ενώσεις που είναι πιο τοξικές είναι περίπου 45 mg/Kg.32
Διάφορες άλλες μελέτες με πτηνά έδειξαν ότι οι ενώσεις υδραργύρου
προκαλούν νευρολογικά συμπτώματα, αδυναμία των άκρων, παρεμπόδιση
του συντονισμού και κίνησης των μυώνων, αλλοιώσεις (lesions) στο ήπαρ και
επιπτώσεις στην ανάπτυξη νεαρών πτηνών.33-35
Οι βιοχημικές επιδράσεις του υδραργύρου σε πειραματόζωα,
θηλαστικά και τον άνθρωπο έχουν μελετηθεί σε σημαντικό βαθμό.36 Ενώ ο
ανόργανος υδράργυρος είναι βιολογικά ανενεργός, οι οργανικές ενώσεις του
υδραργύρου είναι λιποδιαλυτές και μπορούν να διεισδύσουν μέσω
βιολογικών μεμβρανών. Ο υδράργυρος αντιδρά με την θειολική ομάδα (-SH)
των πρωτεϊνών προκαλώντας κυτταρικές βλάβες στο κεντρικό νευρικό
σύστημα. Τα κύρια συμπτώματα τοξικότητας από μεθυλοϋδράργυρο
περιλαμβάνουν ανορεξία, ανώμαλη κίνηση μυώνων, σπασμοί (convulsions),
αλλά τα συμπτώματα αυτά είναι δύσκολο να διαγνωσθούν στα άγρια ζώα
λόγω παρόμοιων συμπτωμάτων από ιώσεις.37
Υπάρχουν
αρκετά
πειραματικά
αποτελέσματα
τοξικότητας
υδραργύρου σε μύες, επίμυες και ινδικά χοιρίδια (guinea pigs). Οι τιμές των
LD50 (mg/Kg boby weight) για τον ανόργανο υδράργυρο είναι 30-300
mg/Kg για δόση από το στόμα και για τον οργανικό υδράργυρο 10-38
38
Τοξικές δόσεις μεθυλοϋδραργύρου μεταξύ αρσενικών και
mg/Kg.
θηλυκών λουτρεόλες, βιζόν (mink) προκαλούν μεγαλύτερη θνησιμότητα στα
θηλικά πειραματόζωα, πιθανόν λόγω της διαφοράς στο μέγεθος και τον
μεταβολισμό του σώματος.39
Έχουν αναφερθεί στην βιβλιογραφία αρκετές δηλητηριάσεις άγριων
πτηνών και θηλαστικών σε αρκετές χώρες ('όπως για παράδειγμα στον
40-42
Καναδά) λόγω της χρήσης φυτοφαρμάκων με υδραργυρικές ενώσεις.
Έχει αποδειχθεί από αρκετά πειράματα ότι τα θηλαστικά έχουν
αμυντικούς μηχανισμούς για την αντιμετώπιση των δηλητηριάσεων από
βαρέα μέταλλα: α) με την βιοσυσσώρευση Σεληνίου στο ήπαρ αντιμετωπίζεται
η τοξική δράση του υδραργύρου, και β) με την μετατροπή του
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μεθυλοϋδραργύρου σε ανόργανο μόλυβδο μέσω αντιμεθυλιωτικών
43,44
διεργασιών.
Τα τελευταία χρόνια έχουν αναφερθεί αποτελέσματα που τείνουν στην
διατύπωση της υπόθεσης ότι η αυξημένη οξίνιση των νερών (λόγω της όξινης
βροχής) θα έχει ως αποτέλεσμα την αύξηση των επιπέδων βαρέων μετάλλων
σε υδρόβια οικοσυστήματα και μετέπειτα θα μεταφερθούν οι αυξημένες αυτές
συγκεντρώσεις στα θηλαστικά και πτηνά που χρησιμοποιούν υδρόβια ζώα
για την διατροφή τους.45 Για τον σκοπό αυτό έχουν γίνει αρκετές έρευνες σε
ζώα που έχουν αποκλειστική τροφή τους υδρόβιους οργανισμούς που
βρίσκουν θετικές και αρνητικές ενδείξεις της υπόθεσης αυτής.46 Ερευνητές
στην Σουηδία (χώρα με υψηλό βαθμό όξινων κατακρημνίσεων) δεν βρήκαν
θετικά αποτελέσματα μεταξύ οξύτητας νερών λιμνών και συγκεντρώσεις
υδραργύρου σε αυγά πανδίων ο αλιαετός ή ψαραετός (osprey).47
Οι οικοτοξικολογικές έρευνες των τελευταίων ετών επικεντρώνονται
στην οικοτοξικολογική δράση του υδραργύρου και των ενώσεων του,
ιδιαίτερα του μεθυλο-υδραργύρου λόγω της υψηλής τοξικότητας σε αλμυρό
νερό.48-52
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ΚΑΔΜΙΟ
Έρευνες Περιβαλλοντικής Τοξικολογίας και Οικοτοξικολογίας
Το Κάδμιο (Cd) είναι μέταλλο το οποίο εκτός από τα ορυκτά του
εμφανίζεται ως πρόσμιξη στα ορυκτά ψευδαργύρου. Ρυπαίνει το περιβάλλον
κατά την χρήση και καθαρισμό των μεταλλευμάτων του και κατά την τήξη
και καθαρισμό του χαλκού και νικελίου. Επίσης υπάρχει στα καυσαέρια των
καυσίμων. Η περιβαλλοντική διάχυση και απόθεση του καδμίου εξαρτάται
από τις συνθήκες και την χημική σύνθεση του μετάλλου, αλλά συνήθως
μεγάλο ποσοστό παραμένει στο έδαφος, ενώ στο υδρόβιο περιβάλλον
συσσωρεύεται στα ιζήματα αντί στο σώμα των οργανισμών.1,2 Πρόσφατες
μετρήσεις για κάδμιο σε ποτάμια, λίμνες και ρυάκια δείχνουν ότι οι
συγκεντρώσεις κυμαίνονται μεταξύ 0,01 και 0,07 μg/L. 1,3
Βιοσυσσώρευση Καδμίου και συγκεντρώσεις σε οργανισμούς
Το κάδμιο έχει την ικανότητα να βιοσυσσωρεύεται σε
μικροοργανισμούς και σε ιστούς φυτών και ζώων. Στα υδρόβια μακρόφυτα,
το κάδμιο παρουσιάζει συντελεστές βιοσυγκέντρωσης, περίπου, 50 φορές και
στα ψάρια 100 φορές σε σχέση με τις συγκεντρώσεις στα νερά.4 Παρά το ότι το
κάδμιο συσσωρεύεται στους οργανισμούς του γλυκού νερού δεν
βιομεγενθύνεται στην τροφική αλυσίδα.5,6 Το κάδμιο συμπλοκοποιείται με
μεταλλοθειονίνες, πρωτεΐνες με υψηλό ποσοστά αμινοξέων που περιέχουν
θείο (-S-), και με τον τρόπο αυτό παρεμποδίζεται η δράση του σε
ενδοκυττάριες θέσεις-αποδέκτες.7
Στα ψάρια, το κάδμιο συσσωρεύεται
κυρίως στο ήπαρ, τα βράγχια και τα νεφρά.8
Η συσσώρευση καδμίου σε μακρόφυτα ποικίλει ανάλογα με το είδος
και τους ιστούς που εξετάζονται. Για παράδειγμα, στα νηματοειδή φύκια
(Cladophora glomerata) έχουν μετρηθεί συγκεντρώσεις 1,4-3,9 μg/g d.w.(dry
weight). Το κάδμιο συσσωρεύεται κυρίως στις ρίζες των υδρόβιων
μακροφύτων αντί στα φύλα και τον κορμό.9
Συσσώρευση καδμίου σε
υδρόβια ασπόνδυλα είναι επίσης συνάρτηση του είδους και των ιστών.
Συγκεντρώσεις που έχουν μετρηθεί σε κλαδοκεραιωτό ζωοπλαγκτον
(cladoceran zooplankton) ήταν μεταξύ 3,8-7,3 μg/g d.w., σε μαλάκια (mollusks)
1,0-51,3 μg/g και σε αμφίποδα (Hyalella azteca) 0,13-56,6 μg/g. Συγκεντρώσεις
10,11
καδμίου σε ψάρια γλυκού νερού (λίμνες) ήταν της τάξης των 0,04-0,4μg/g.
Δοκιμασίες τοξικότητας για Κάδμιο σε υδρόβιους και χερσαίους
οργανισμούς
Υπάρχουν αρκετά αποτελέσματα οξείας και χρόνιας τοξικότητας του
καδμίου και ενώσεων τους σε οργανισμούς. Η οξεία τοξικότητα για
δοκιμασίες 48 ωρών του καδμίου σε υδρόβια ασπόνδυλα κυμαίνεται από 7,0-
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34.600 μg/L. 12 Η 48ωρη LC50 για την Daphnia magna βρίσκεται στην περιοχή
34-60 μg/L για μεσαίας σκληρότητας νερό, ενώ η τοξικότητα μειώνεται για
υψηλότερης σκληρότητας νερό.13 Η χρόνια τοξικότητα του καδμίου σε
υδρόβια ασπόνδυλα εμφανίζεται σε αρκετά χαμηλότερες συγκεντρώσεις, 0,283,0 μg/L για πειράματα στο εργαστήριο και σε έρευνες πεδίου.14,15
Η οξεία τοξικότητα του καδμίου σε ψάρια ποικίλει ανάλογα με το
είδος. Οι δοκιμασίες τοξικότητας 96-ωρών για πολύχρωμη πέστροφα (rainbow
trout parr) σε μαλακό νερό είναι 1,0 μg/L, για μικρού μεγέθους (0,2
γραμμάρια) πέστροφα ποταμών (brook trout) 2,4 μg/l, σε σύγκριση με
5.080μg/l για μεγάλου μεγέθους (100 γραμμάρια) πέστροφα.16 Η ίδια
δοκιμασία τοξικότητας σε πλατυκέφαλο φοξίνο (fathead minnow) είναι
μεταξύ 11,7-7,16 μg/L, η διαφορά είναι μεταξύ νεαρών ψαριών και
ηλικιωμένων.17
H χρόνια τοξικότητα του καδμίου έχει μελετηθεί με διάφορα είδη
ψαριών. Συγκεντρώσεις μεταξύ 0,5-5,2 μg/L για 168-408 ώρες προκάλεσαν
50% θνησιμότητα σε ορισμένα είδη ψαριών.18 Οι τοξικές επιδράσεις του
καδμίου επηρεάζονται άμεσα από τα στάδια ανάπτυξης των ψαριών και στην
ουσία είναι πιο ευαίσθητοι δείκτες της οικοτοξικότητας του.19 Οι χαμηλότερες
συγκεντρώσεις καδμίου που επηρεάζουν την ανάπτυξη και επιβίωση του
φοξίνου (fathead minnow) είναι μεταξύ 14,5 και 41,4 μg/L.20
Οι διάφοροι παράγοντες που επηρεάζουν την τοξικότητα του καδμίου
στους υδρόβιους οργανισμούς είναι το είδος, το μέγεθος του σώματος, η
ηλικία του οργανισμού, και η διατροφή.21 Τα μέταλλα γενικά είναι λιγότερο
τοξικά σε σκληρό νερό. Η σκληρότητα των νερών είναι αποτέλεσμα της
παρουσίας αλάτων ασβεστίου και μαγνησίου με ανθρακικά και όξινα
ανθρακικά ιόντα. Η μείωση της τοξικότητα του καδμίου πιστεύεται ότι είναι
αποτέλεσμα της συμπλοκοποίησης με καρβονικά ανιόντα και λόγω του
συναγωνισμού με τα ιόντα μαγνησίου.22 Επίσης τα χουμικά οξέα και άλλες
ενώσεις που συμπλοκοποιούν το κάδμιο επηρεάζουν την τοξικότητα του
καδμίου.23 Tο pΗ των νερών επηρεάζει και αυτό με την σειρά του την
τοξικότητα του καδμίου. Χαμηλό pΗ περιορίζει την τοξικότητα σε φύκια και
ψάρια, λόγω του συναγωνισμού μεταξύ ιόντων υδρογόνου (Η+) και
ελευθέρων ριζών-κατιόντων του μετάλλου κατά τον μηχανισμό μεταφοράς
μέσα στους υποδοχείς-δεσμευτές των κυττάρων.24
Η τοξικότητα του καδμίου στα πτηνά και στα θηλαστικά είναι
υψηλότερη λόγω του ότι δεν μπορούν να αποβάλλουν το μέταλλο από τον
οργανισμό τους. Το αποτέλεσμα είναι να συσσωρεύεται το κάδμιο σε όργαναστόχους (νεφρά και ήπαρ) και να προκαλεί διάφορες χρόνιες ασθένειες.25 Οι
μεταλλοθειονίνες προστατεύουν τους οργανισμούς μέχρι ένα ορισμένο
σημείο, όταν όμως η συγκέντρωση φθάσει τα 100-200 μg/L ww εκδηλώνονται
συμπτώματα νεφροπάθειας, πρωτεϊνουρία, γλυκοζουρία κλπ.26 Τα νεαρά
πτηνά είναι πιο ευαίσθητα από τα ηλικιωμένα άτομα ενός είδους και μπορούν
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να αναπτύξουν διάφορα συμπτώματα (π.χ. ανωμαλίες στην όσφρηση) σε
27
χαμηλότερες συγκεντρώσεις των 100 μg/L ww.
Έχει παρατηρηθεί από συλλογή στοιχείων ότι η συγκέντρωση καδμίου,
όπως και στην περίπτωση του υδραργύρου, είναι υψηλότερη στα χαμηλότερα
επίπεδα της τροφικής αλυσίδας σε λίμνες με αυξημένη οξύτητα.28 Το γεγονός
αυτό εκτιμάται ότι θα προκαλέσει αύξηση του καδμίου σε ζώα που τρέφονται
29
με διάφορα είδη οργανισμών από τις λίμνες αυτές.
Γενικά, από τις πολυάριθμες έρευνες για τις επιπτώσεις των βαρέων
μετάλλων σε οικοσυστήματα και ειδικά για το κάδμιο, πιστεύεται ότι η
ρύπανση του περιβάλλοντος επηρεάζει αρνητικά την υγεία των άγριων ζώων
και των θηλαστικών που τρέφονται με ρυπασμένη φυτική τροφή.30 Η
συσσώρευση του καδμίου στο ήπαρ και τα νεφρά έχει αρνητικές επιπτώσεις
για πολλά είδη οργανισμών και σε τελική ανάλυση στην υγεία των
31
οικοσυστημάτων.
Νεότερες έρευνες εξετάζουν την τοξικότητα και την καρκινογόνο
δράση του καδμίου σε οργανισμούς και τις επιπτώσεις του στα
οικοσυστήματα, καθώς και σε συνδυασμό με άλλα βαρέα μεταλλα.32-36
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2. ΟΙΚΟΤΟΞΙΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΕΡΕΥΝΕΣ: ΦΥΤΟΦΑΡΜΑΚΑ
Οργανοχλωριωμένα Φυτοφάρμακα και Οικοτοξικολογικές Έρευνες
Τα οργανοχλωριωμένα (ΟΧ) φυτοφάρμακα ήταν τα πρώτα
επιτυχημένα εντομοκτόνα που συνέβαλαν αποφασιστικά στην καταπολέμηση
παρασίτων που είχαν σοβαρές επιπτώσεις νοσηρότητας και θνησιμότητας
στον άνθρωπο. Η ανακάλυψη του DDΤ βοήθησε αποφασιστικά στην μείωση
της ελονοσίας και άλλων παρασιτικών ασθενειών μετά τον Δεύτερο
Παγκόσμιο Πόλεμο. Το DDT χρησιμοποιείται ακόμη και σήμερα (αν και έχει
απαγορευθεί από το 1975) σε έκτακτες περιπτώσεις παρασιτικών επιδημιών,
σε χώρες του Τρίτου Κόσμου. Η επιτυχία αυτή προώθησε την σύνθεση νέων
οργανοχλωριωμένων ενώσεων που χρησιμοποιήθηκαν ως φυτοφάρμακα στην
γεωργία. Οι οργανοχλωριωμένες ενώσεις δεν βιοδιασπώνται εύκολα και είναι
λιποδιαλυτές. Για τον λόγο αυτό συσσωρεύονται στους λιπαρούς ιστούς των
ζώων και του ανθρώπου. Μέσω της τροφικής αλυσίδας γίνεται
βιοσυσσώρευση στο σώμα των οργανισμών και ειδικά βιομεγένθυνση των
συγκεντρώσεων σε λιπαρούς ιστούς.1
Οι επιπτώσεις στην υγεία των ζώων και ειδικά ευαίσθητων
οικοσυστημάτων άρχισαν να επισημαίνονται στις αρχές της δεκαετίας του ’60.
Τα υπολείμματα των ΟΧ ενώσεων και οι μεταβολίτες τους προκάλεσαν
αυξημένη θνησιμότητα σε ευαίσθητους οργανισμούς, μείωση της
αναπαραγωγικής δράσης, και σε ορισμένες περιπτώσεις εξαφάνιση ειδών της
άγριας φύσης.2,3 Οι πρώτες συστηματικές παρατηρήσεις για την επίδραση των
οργανο-χλωριωμένων φυτοφαρμάκων στα οικοσυστήματα έγιναν από την
Rachel Carson στις ΗΠΑ και δημοσιεύθηκαν στο περίφημο πλέον βιβλίο της "
Silent Spring" (1962). Το βιβλίο αυτό θεωρήθηκε δίκαια ως το ξεκίνημα της
οικολογικής "άνοιξης" στην εποχή μας.
Οργανοχλωριωμένες ενώσεις, βιοσυσσώρευση και τοξικότητα
4

Τα OX φυτοφάρμακα χωρίζονται κυρίως σε 5 ομάδες:
(α) ομάδα του DDT: και περίπου 10 ανάλογες ενώσεις (π.χ. dicofol,
chlorfenethol, chlorobenzilate, chloropropylate, methoxychlor, Prolan, κλπ)
(β) εξαχλωροκυκλοεξάνιο (ΗCΗ, και 8 ισομερή, εκ των οποίων το πιο
γνωστό το γ-ισομερές είναι το Lindane),
(γ) ομάδα χλωριωμένων κυκλοδιενίων (περιλαμβάνει τα γνωστά
φυτοφάρμακα Aldrin, Isodrin, Dieldrin, Endrin, Telodrin, Heptachlor,
Chlordane, Endosulfan),
(δ) Τoxaphene (μίγμα ενώσεων), και
(ε) φυτοφάρμακα με δομή κλωβού (caged structure), όπως το Mirex και το
Chlordecone ( εμπορικό όνομα Kepone).
Η λιποφιλικότητα των χημικών αυτών ενώσεων μπορεί να εκφρασθεί
ως συντελεστής κατανομής κ-οκτανόλης/νερού.5 Οι ΟΧ ενώσεις
συσσωρεύονται στα λιπίδια των διαφόρων ιστών των ζώων. Σε περιόδους
φυσικής έντασης ή μείωσης του βάρους μετατοπίζονται στο αίμα και μπορούν
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να μεταφερθούν στον εγκέφαλο ή σε άλλα όργανα προκαλώντας επιδράσεις
6
στην υγεία των οργανισμών ή/και τον θάνατο.
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Σχήμα 1. Δομές ορισμένων οργανοχλωριωμένων φυτοφαρμάκων.
Οι OX ενώσεις παρουσιάζουν υψηλή σταθερότητα και δεν
βιοδιασπώνται στο περιβάλλον. Η ιδιότητα αυτή καθιστά τις ενώσεις και τα
υπολείμματά
τους
επικίνδυνα
για
μελλοντικές
βλάβες
καθώς
βιοσυσσωρεύονται σε οργανισμούς. Η διάρκεια ημιζωής κυμαίνεται από
μήνες σε χρόνια και για μερικά υπολείμματα φυτοφαρμάκων διαρκεί μερικές
δεκαετίες, ανάλογα με την θερμοκρασία, το pΗ, το ηλιακό φως και την
7
Επίσης, μερικοί μικροοργανισμοί έχουν την ικανότητα να
υγρασία.
διασπούν τις οργανοχλωριωμένες ενώσεις.8 Ορισμένα χλωριωμένα
φυτοφάρμακα, όπως το heptachlor και το aldrin μεταβολίζονται μέσα στους
οργανισμούς σε παρόμοιας ή υψηλότερης τοξικότητας μεταβολίτες.9,10 Οι
μηχανισμοί μεταβολισμού φυτοφαρμάκων παρουσιάζουν σημαντικό
ενδιαφέρον και μπορούν να βοηθήσουν για την τεκμηρίωση της τοξικότητας
11
και της τύχης τους στο περιβάλλον.
H
βιοσυσσώρευση
των
υπολειμμάτων
οργανοχλωριωμένων
φυτοφαρμάκων στους οργανισμούς είναι σημαντικό πρόβλημα και τα
χαρακτηριστικά της έχουν μελετηθεί εκτενέστατα. Η βιοσυσσώρευση είναι
αποτέλεσμα της έκθεσης από το νερό, την τροφή και μέσω του δέρματος σε
επαφή με τα φυτοφάρμακα. Οι αυξήσεις βιοσυγκεντρώσεων υπολειμμάτων
οργανοχλωριωμένων ενώσεων που έχουν μετρηθεί είναι της τάξης των 106
από το νερό σε υδρόβιους οργανισμούς.12 Το Mirex για παράδειγμα
βιοσυσσωρεύεται με συντελεστή 25Χ106 από το νερό σε αυγά πτηνών.13
Η βιομεγένθυση σε ιστούς και αυγά πτηνών που τρέφονται με ψάρια
είναι περίπου 30-100 φορές μεγαλύτερη για διάφορες οργανοχλωριωμένες
ενώσεις και σε ορισμένα χερσαία ζώα περίπου 10 φορές σε σχέση με τις
-334-

συγκεντρώσεις περιβάλλοντος.14 Υπάρχουν επίσης και περιπτώσεις που δεν
ταιριάζουν με τα απλά σχήματα βιοσυσσώρευσης λόγω του ότι οι οργανισμοί
έχουν εκτεθεί σε υψηλές συγκεντρώσεις από διάφορες οδούς και προκαλούν
οξείες δηλητηριάσεις.15,16
Ο μηχανισμός τοξικότητας των ΟΧ ενώσεων σε ζωικούς οργανισμούς
είναι αποτέλεσμα της αντίδρασης με υποδοχείς (receptors) μέσα στο σώμα του
οργανισμού (που ονομάζεται βιοχημική βλάβη ή αλλοίωση, biochemical
17
lesion), ως πρώτο βήμα βλαβερών επιδράσεων. Στην περίπτωση του DDT η
βιοχημική αντίδραση με τον υποδοχέα λαμβάνει χώρα στις ανοξικές
μεμβράνες των νημάτων νεύρων. Οι OX ενώσεις είναι κυρίως νευρο-τοξικές.18
Οι ΟΧ ενώσεις μπορούν να διεισδύσουν μέσω του αναπνευστικού συστήματος
και του δέρματος. Η LC50 (απλή δόση που προκαλεί τον θάνατο στο 50% των
πειραματόζωων) κυμαίνεται μεταξύ 1-2.080 mg/kg για τα πτηνά και 8-6.000
για τους επίμυες. Η LC50 (συγκέντρωση στην τροφή) κυμαίνεται μεταξύ 145.000 mg/kg στα πτηνά, και η LC50 (συγκέντρωση στο νερό) για 96 ώρες
19,20

κυμαίνεται από 1 μg/L σε 4.300 mg/L.
Οι μετρήσεις συγκεντρώσεων ΟΧ υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων στον
εγκέφαλο (και στο ήπαρ από ορισμένους επιστήμονες) πτηνών και άλλων
ζώων δίνουν ακριβή εικόνα της δηλητηρίασης και των πρόωρων θανάτων
για διάφορα επίπεδα εκθέσεων.21,22 Η τοξικότητα επηρεάζεται από το είδος,
την ηλικία και το φύλο του οργανισμού, τον τύπο της έκθεσης, την επίδραση
άλλων ρύπων κλπ.23 Επίσης διάφοροι παράγοντες, όπως διατροφή, το
υπερβολικό κρύο, η αναπαραγωγική δραστηριότητα κλπ παίζουν σημαντικό
24
Οι φυσιολογικοί μηχανισμοί με τους οποίους επιδρούν οι
ρόλο.
οργανοχλωριωμένες ενώσεις στους ζωικούς οργανισμούς έχουν μελετηθεί σε
βιοχημικό επίπεδο. Μία από τις βασικές επιδράσεις είναι η ενεργοποίηση της
δραστηριότητας των μικροσωματικών ενζύμων (microsomal enzymes) σε
25
πειραματόζωα από το DDT και το chlordane.
Το DDT και άλλα οργανοχλωριωμένα φυτοφάρμακα κάτω από
πειραματικές συνθήκες παρουσιάζουν δραστικότητα παρόμοια με τα
οιστρογόνα.26 Ενεργοποιούν την παραγωγή ηπατικών μικροσωματικών
ενζύμων που οδηγεί στην υδροξυλίωση στεροειδών, τα οποία με την σειρά
τους επιβαρύνουν την αναπαραγωγική δραστηριότητα.27 Άλλες φυσιολογικές
επιδράσεις σε οργανισμούς αφορούν την θυρεοειδείς εκκρίσεις, την
λειτουργία της αδρεναλίνης, τις βιογενείς αμίνες, το ανοσοποιητικό σύστημα
κλπ.28,29 Τα τελευταία χρόνια έχουν επιτευχθεί σημαντικές πρόοδοι στην
ποσοτική εκτίμηση των αρνητικών επιδράσεων (θνησιμότητα, μείωση
αναπαραγωγικής ικανότητας και λέπτυνση του κελύφους των αυγών) από
οργανοχλωριωμένα φυτοφάρμακα.1
Οι ΟΧ ενώσεις καθώς συσσωρεύονται στους ιστούς των ζώων
αλληλοεπιδρούν και με άλλες τοξικές ουσίες, μεταβολίτες και υπολείμματα.
Οι επιδράσεις τότε είναι προσθετικές, συνεργικές, αυξητικές ή ανταγωνιστικές.

-335-

Υπάρχουν αρκετές έρευνες που έχουν προσδιορίσει αλληλοεπιδράσεις
30,31
τοξικών παραγόντων και οργανοχλωριωμένων ενώσεων.
Πηγές, χρήσεις και επιδράσεις των σημαντικότερων οργανο-χλωριωμένων
φυτοφαρμάκων
Το DDT παρασκευάσθηκε το 1874. Χρησιμοποιήθηκε για πρώτη φορά
ως εντομοκτόνο το 1939 (P.Muller, Βραβείο Νόμπελ) και σύμφωνα με
υπολογισμούς έσωσε 12-15 εκατομμύρια ανθρώπινες ζωές από την ελονοσία
και άλλες παρασιτικές ασθένειες σε μικρό χρονικό διάστημα. Η εκτεταμένη
χρήση του είχε ως αποτέλεσμα τον θάνατο μεγάλου αριθμού πτηνών μικρών
ζώων.32
Ιδιαίτερα η συσσώρευση σε γεωσκώληκες του φυτοφαρμάκου και
των μεταβολιτών του αποδείχθηκαν τοξικά σε κοκκινολέμιδες (ερίθακος) και
33
άλλα πτηνά. Πέρασαν αρκετά χρόνια για να τεκμηριωθούν οι βλαβερές
επιδράσεις του DDT (para-para ισομερή του DDT, και των μεταβολιτών
DDD, DDE) και οι μηχανισμοί τοξικότητας. Αρχικά, ο Ratcliffe προσδιόρισε
την λέπτυνση του κελύφους των αυγών, την μειωμένη αναπαραγωγικότητα
και την μείωση του πληθυσμού στο είδος ιέρακας ο μεταναστευτικός (κν.
πετρίτης, peregrine falcon, Falco peregrinus).34 Τα υπολείμματα του μεταβολίτη
DDE αποδείχθηκαν ότι συσσωρεύονται σε υψηλότερα τροφικά επίπεδα και
είναι υπεύθυνα για τις βλαβερές επιδράσεις.35 Από τότε έγιναν δεκάδες
ερευνών σε πολλές περιοχές για την επίδραση του φυτοφαρμάκου στην
λέπτυνση του κελύφους των αυγών πτηνών και η σχέση με την μείωση των
πληθυσμών.36
Αντίθετα, τα υπολείμματα DDE δεν φαίνεται να επιδρούν στην
θνησιμότητα μεγάλων ζώων και πτηνών σε ώριμη ηλικία, όπως σε είδος
κουκουβάγιας και στους κυανούς και τεφρόχρουςς ερωδιούς (great horn owl,
37
Bubo viginianus, great blue heron, Ardea herodias, grey heron, Ardea cinerea). Ο
φαιός πελεκάνος είναι ένα από τα είδη πτηνών που είναι πολύ ευαίσθητος
αναπαραγωγικά στις επιδράσεις του DDE ( 3 μg/g φυτοφαρμάκου στα αυγά
συσχετίζονται με ολική αναπαραγωγική αποτυχία).38 Από μελέτες σε
διάφορες περιοχές των ΗΠΑ και του Μεξικού, το DDΕ προκάλεσε σημαντική
μείωση του πληθυσμού των φαιών πελεκάνων.39
Τα μεταναστευτικά γεράκια έχουν επίσης σημαντική αναπαραγωγική
ευαισθησία στα οργανοχλωριωμένα φυτοφάρμακα, λόγω του ότι βρίσκονται
στην κορυφή μιας πολύπλοκης τροφικής αλυσίδας με αποτέλεσμα να
40
προκαλείται υψηλή βιοσυσσώρευση DDE και άλλων μεταβολιτών. Επίσης,
το DDT δημιουργεί προβλήματα στο αναπαραγωγικό σύστημα και μείωση
του πάχους του κελύφους των αυγών και σε άλλα είδη πτηνών και ζώων (
σε κορμοράνους ή φαλακροκόρακες, σε ψαραετούς, σε φαλακρούς αετούς, σε
41,42
γεράκια, νυχτερίδες, σολομούς κλπ.).
Το εντομοκτόνο DDT έφθασε στην υψηλότερη ποσότητα χρήσης του
το 1959 (ΗΠΑ, 40.000 τόνους)και μετά άρχισε να μειώνεται. Στις ΗΠΑ, το
1970 χρησιμοποιούνταν μόνο 1/3 της αρχικής ποσότητας και απαγορεύθηκε
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σχεδόν από όλες τις χρήσεις το 1972 (και από το 1977 σε πολλές Ευρωπαϊκές
χώρες και την Ελλάδα) λόγω της ανάπτυξης ανθεκτικότητας μεταξύ των
2,43
Μετά την απαγόρευση και τις επόμενες δεκαετίες οι
βλαβερών εντόμων.
βλαβερές επιδράσεις σε ορισμένα είδη μειώθηκαν ριζικά και πολλοί
πληθυσμοί επανήλθαν στον κανονικό τους ρυθμό ανάπτυξης.44
Προβλήματα με το DDT συνεχίζουν να παρουσιάζονται σε πολλές
χώρες λόγω της χαμηλής βιοδιασπασιμότητας που παρουσιάζει, ιδιαίτερα σε
45
αγροτικές περιοχές και βιομηχανίες παρασκευής του. Σε μερικές χώρες
χρησιμοποιείται ακόμη για την καταπολέμησης των κουνουπιών και της
μύγας τσε-τσε (Βραζιλία, Ζιμπάμπουε).3,46
ALDRIN και DIELDRIN
Τα φυτοφάρμακα Aldrin/Dieldrin συνδέονται μεταξύ τους τόσο ως
προς την δομή όσο και την ισχυρή τοξική δράση τους στα οικοσυστήματα.
Το aldrin όταν χρησιμοποιηθεί στους αγρούς διασπάται σε dieldrin. Η
εφαρμογή τους στην δεκαετία του ’60 για την καταπολέμηση σκαθαριών
προκάλεσε αργότερα τον θάνατο φασιανών (Phasianus colchicus).47 Από
πειράματα με φασιανούς αποδείχθηκε ότι χαμηλές συγκεντρώσεις 1 mg/kg
48
H
aldrin στην τροφή τους προκαλεί θνησιμότητα του 20 % των ζώων.
υψηλή τοξικότητα των φυτοφαρμάκων Aldrin/Dieldrin και οι θάνατοι που
προκλήθηκαν σε πολλά είδη πτηνών και ζώων κατά την χρήση τους σε
αγροτικές καλλιέργειες είχε ως αποτέλεσμα την απαγόρευσή τους (στις ΗΠΑ
το 1974 και σε άλλες χώρες στα μέσα της δεκαετίας ’70).43,49 Σε πολλές
περιπτώσεις τα φυτοφάρμακα προκάλεσαν εξάρθρωση χερσαίων ζώων.50
Το Dieldrin προκαλεί βλάβες στο αναπαραγωγικό σύστημα πτηνών σε
μελέτες πεδίου.51,52 Στις περισσότερες όμως περιπτώσεις οι μελέτες έδειξαν ότι
προσθετικές
και
πιθανόν
συνεργικές
δράσεις
των
διαφόρων
οργανοχλωριωμένων φυτοφαρμάκων είναι υπεύθυνες για τις βλαβερές
επιδράσεις.53 Οι πληθυσμοί διαφόρων ειδών αυξήθηκαν ικανοποιητικά με την
διακοπή της χρήσης των φυτοφαρμάκων (όπως ο κίρκος ή νίσος, κν. ξεφτέρι,
Eurasian sparrowhawks, Accipiter nisus).54 Η δραματική μείωση του
πληθυσμού των μεταναστευτικών γερακιών στην Ευρώπη και σε άλλες
ηπείρους θεωρείται ότι οφείλεται στην υψηλή τοξικότητα των
Aldrin/Dieldrin.55
Φυτοφάρμακο ENDRIN
Το φυτοφάρμακο Endrin έχει σχετικά μικρή διάρκεια ημιζωής στους
ιστούς των θηλαστικών και πτηνών.56 Οι πιο ενδιαφέρουσα περίπτωση
μαζικής καταστροφής ψαριών συνέβηκε το 1963 από ρύπανση του ποταμού
Μississippi από εργοστάσιο στο Memphis,TN, που είχε ως αποτέλεσμα τον
θάνατο εκατομμυρίων ψαριών, ιδιαίτερα Breevoortia patronus, στις εκβολές
του ποταμού. Επίσης η ρύπανση από Εndrin επηρέασε δραματικά τους
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πληθυσμούς φαιών πελεκάνων.57 Tο Endrin χρησιμοποιήθηκε ως
τρωκτικοκτόνο και από πειράματα πεδίου έδειξε ότι επιφέρει σημαντική
μείωση πληθυσμών μυών και αρουραίων των λιμένων, αλλά προκάλεσε και
των θάνατο αρκετών πτηνών.58 Η χρήση του περιορίσθηκε το 1979 (ΗΠΑ).43
Το Εndrin διασπάται στον μεταβολίτη του 12-ketoendrin που είναι πιο
τοξικός από την μητρική ένωση. Υπάρχουν αρκετές μελέτες που δείχνουν ότι
στον εγκέφαλο νεκρών πτηνών και άλλων ζώων υπάρχουν υψηλές
59
συγκεντρώσης του μεταβολίτη.
Εντομοκτόνα CHLORDANE και HEPTACHLOR
Τα εντομοκτόνα Chlordane και Heptachlor είναι γνωστές οργανοχλωριωμένες ενώσεις που χρησιμοποιήθηκαν ευρύτερα αλλά απαγορεύθηκαν
τις τελευταίες δεκαετίες.60 Το chlordane δεν παρουσίασε αρχικά τοξικές ή
υποτοξικές επιδράσεις. Αργότερα διαπιστώθηκαν υπολείμματα εποξειδίου
chlordane και oxychlordane στον εγκέφαλο πτηνών που πέθαναν κάτω από
πειραματικές συνθήκες.61 Αρκετές έρευνες έδειξαν τοξικές επιδράσεις σε πτηνά
62
όταν χρησιμοποιήθηκε το εντομοκτόνο για τον έλεγχο τερμιτών.
Το Heptachlor μεταβολίζεται στο εποξείδιο του που είναι τοξική ένωση.
Τελικά αποσύρθηκε από την κυκλοφορία (1983). Η υψηλή τοξικότητά του σε
πτηνά εκδηλώθηκε όταν χρησιμοποιήθηκε στις ΗΠΑ για την καταπολέμηση
μυρμηγκιών.63 Επίσης, η κατεργασία σπόρων με μίγμα οργανοχλωριωμένων
εντομοκτόνων προκάλεσε μεγάλο αριθμό θανάτων περιστεριών (περιστερά ή
πέλεια, κν. φάσσα, wood pigeon, Columba palumbus).64 Το Heptachlor
προκάλεσε και ευρύτατη δηλητηρίαση αλεπούδων (Vulpes vulpes) που
τρέφονταν με περιστέρια.65
Φυτοφάρμακα HEXACHLOROCYCLOHEXANE, LINDANE
Το φυτοφάρμακο Hexachlorocyclohexane (HCH) είναι μίγμα πέντε
ισομερών όπου το γ-ισομερές είναι το Lindane που αποτελεί και το κύριο
συστατικό με εντομοκτόνο δράση.66 Το φυτοφάρμακο έχει αποσυρθεί
εθελοντικά από το 1978 (ΗΠΑ) λόγω της δυσάρεστης οσμής που προκαλεί στις
φυτικές και ζωικές τροφές.1 Το Lindane μεταβολίζεται γρήγορα σε
υδατοδιαλυτές χλωροφαινόλες και χλωροβενζόλια που απομακρύνονται
εύκολα. Επίσης έχει μικρή διάρκεια ζωής μετά την εφαρμογή στους αγρούς,
στους ιστούς των ζώων και στα αυγά τους.67
Αν και έχει αποδειχθεί τοξικό σε πειράματα με περιστερια και σε πτηνά
που τρέφονται με κατεργασμένους σπόρους με lindane, δεν έχει προκαλέσει
68
προβλήματα σε πληθυσμούς αγρών. Λόγω της χαμηλής βιοσυσσώρευσης και
των σχετικά περιορισμένων προβλημάτων τοξικότητας σε ζώα του ανώτερου
επίπεδου της τροφικής αλυσίδας, το Lindane έχει αντικαταστήσει το
heptachlor και είναι από τα λίγα οργανοχλωριωμένα φυτοφάρμακα που
χρησιμοποιούνται ακόμη.69 Παρόλα αυτά το Lindane είναι αρκετά τοξικό και
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έχει περιορισμένες χρήσεις. Σε πειράματα με κοτόπουλα προκαλεί μείωση της
παραγωγής αυγών, αυξημένη εμβρυϊκή θνησιμότητα και λέπτυνση του
70
κελύφους των αυγών.
Φυτοφάρμακα TOXAPHENE και DICOFOL
Τα φυτοφάρμακα Toxaphene (1948) και Dicofol χρησιμοποιούνται
ευρύτατα στην γεωργία. Το πρώτο ως εντομοκτόνο (βαμβάκι) αλλά
απαγορεύθηκε στις ΗΠΑ (1982) και το δεύτερο ως βιοκτόνο φυτοφάγων
σκουληκιών (βαμβάκι και εσπεριδοειδή).43,71 Το Toxaphen έχει αποδειχθεί
72
τοξικό σε πτηνά. Πειράματα αναπαραγωγικότητας με πάπιες και φασιανούς
δεν παρουσίασαν θετικές ενδείξεις για συγκεντρώσεις στην τροφή τους 50
mg/Kg και 100 mg/Kg αντίστοιχα.73 Το φυτοφάρμακο Dicofol
παρασκευάζεται με πρώτη ύλη το DDT με αποτέλεσμα να περιέχει ίχνη
τοξικών παραπροϊόντων. Επίσης στους οργανισμούς, η αρχική ένωση
74
μεταβολίζεται σε λιπόφιλους λιγότερο τοξικούς μεταβολίτες.
Από πειράματα φαίνεται ότι το φυτοφάρμακο έχει επιβλαβείς δράσεις
στο αναπαραγωγικό σύστημα ορισμένων ειδών και προκαλεί λέπτυνση του
κελύφους των αυγών.75,76 Από το 1989 απαγορεύθηκαν οι πωλήσεις Dicofol με
77
περιεκτικότητα άνω του 0,1/ σε DDT και μεταβολιτών του.
Άλλα Χλωριωμένα Φυτοφάρμακα
Τα φυτοφάρμακα Telodrin, Methoxychlor, Mirex και Chlordecone
είναι επίσης οργανοχλωριωμένες ενώσεις που παρουσιάζουν υψηλή
τοξικότητα.78 Το telodrin είναι πολύ τοξικό, δεν έχει χρησιμοποιηθεί στις
ΗΠΑ παρά για μικρό χρονικό διάστημα στην Ευρώπη (Ολλανδία) και
προκάλεσε προβλήματα σε διάφορα πτηνά.79 Το methoxychlor αντικατέστησε
το DDT για την καταπολέμηση της ασθένεια της πτελέας (κν. φτελιά) Dutch
elm disease (ulmus americana).80 Παρουσιάζει χαμηλή τοξικότητα και
81
διασπάται και δεν βρίσκεται εύκολα στα πτηνά. Το mirex αντικατέστησε το
dieldrin και επταχλώρ σε διάφορες χρήσεις.82 Υπολείμματα του
φυτοφαρμάκου έχουν βρεθεί σε άγρια ζώα κοντά στην περιοχή εφαρμογής
και σε αποδημητικά πουλιά και ζώα των ΗΠΑ και Καναδά.83 Επίσης το
mirex προκαλεί βλάβες στα ψάρια και τα υδρόβια ζώα των λιμνών.83 Όλες οι
χρήσεις του mirex απαγορεύθηκαν το 1978 στις ΗΠΑ.84 Το chlordecone
χρησιμοποιήθηκε για την καταπολέμηση μυρμηγκιών και είναι παρόμοιο με
το mirex σε τοξικότητα στα ζώα. Απαγορεύθηκε το 1978 στις ΗΠΑ.84 Η
ρύπανση των οικοσυστημάτων και η βιοσυσσώρευση σε ζωικούς οργανισμούς
των ΟΧ φυτοφαρμάκων συνεχίζεται, αλλά σε μικρότερο βαθμό, ακόμη και
μετά την απαγόρευση των χρήσεών τους.86
Τα τελευταία χρόνια έχουν πραγματοποιηθεί αρκετές έρευνες
ανασκόπησης των προβλημάτων ρύπανσης από οργανοχλωριωμένες ενώσεις
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και ιδιαίτερα φυτοφάρμακα, όπως και για τις συγκεντρώσεις στους λιπαρούς
87
των ιστών του ανθρώπου. Οι κύριες τάσεις είναι η μείωση, αν και αργή, των
συγκεντρώσεων στους οργανισμούς σε κλειστά υδατικά συστήματα, ενώ σε
ψάρια ποταμιών οι μειώσεις των συγκεντρώσεων είναι ταχύτερες μετά τις
απαγορεύσεις των χρήσεων.88
Σε πρόσφατο διακρατικό συνέδριο των Ηνωμένων Εθνών προτάθηκε
από τις Σκανδιναβικές χώρες και την Ολλανδία ένα είδος διεθνούς
συμφωνίας για την απαγόρευση και περιορισμούς των οργανοχλωριωμένων
και άλλων μη βιοδιασπάσιμων χημικών ουσιών( ιδιαίτερα για 12 από τις πιο
σταθερές ενώσεις, μεταξύ των οποίων τα: DDT, PCBs, dieldrin, mirex,
chlordane, heptachlor, dioxins, furans, POPs=Persistent Organic Pollutants).89
Νεότερες έρευνες έχουν επικεντρωθεί σε οικοτοξικολογικές έρευνες με
οργανοχλωριωμένες ενώσεις για να πιστοποιηθούν βλάβες και δυσμενείς
εξελίξεις σε όργανα και συστήματα των ζωντανών οργανισμών.90-95
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Οργανοφωσφορικά
και
Οικοτοξικολογικές έρευνες

Καρβαμιδικά

Φυτοφάρμακα:

Τα
οργανοφωσφορικά
και
καρβαμιδικά
φυτοφάρμακα
χρησιμοποιούνται ευρύτατα για την καταπολέμηση εντόμων, ασπονδύλων,
μυκήτων, τρωκτικών και ποωδών φυτών. Μόνο στις ΗΠΑ έχουν
καταμετρηθεί περίπου 100 δραστικά οργανοφωσφορικά συστατικά που
1
απαντούν σε χιλιάδες προϊόντα. Εκτός από την καταπολέμηση κουνουπιών
και παρασίτων, τα φυτοφάρμακα αυτά χρησιμοποιούνται για την
καταπολέμηση χερσαίων οργανισμών, με αποτέλεσμα τα υπολείμματα και οι
μεταβολίτες τους να βρίσκονται σε δείγματα εδάφους και νερών.2,3
Τα
οργανοφωσφορικά
και
καρβαμιδικά
φυτοφάρμακα
αντικατέστησαν τα οργανοχλωριωμένα υδραργυρικά τοξικά φυτοφάρμακα
γιατί έχουν μικρή διάρκεια ζωής στο περιβάλλον και είναι εξίσου δραστικά.
Μεταβολίζονται και αποβάλλονται ταχύτατα από τα περισσότερα ζώα και
δεν βιοσυγκεντρώνονται στις τροφικές αλυσίδες.4,5 Επίσης τα είδη αυτά
φυτοφαρμάκων έχουν ποικίλες τοξικές δράσεις σε υδρόβια και χερσαία
σπονδυλωτά, καθώς και ψάρια και ασπόνδυλα.6-8
Τα κυριότερα οργανοφωσφορικά φυτοφάρμακα είναι: Parathion,
Malathion, Demeton, Dimethoate, Diazinon, Dichlorvos, Ethion, Mevinphos,
Monocrotophos, Phorate, Phosphamidon, , Phenthion, Phosalone, Azinphosmethyl, Amiphos, Baytex, Bromophos, Butyphos, Imidan, Metathion, Ronnel,
Temephos, Pyrazophos κλπ.
Τα κυριότερα καρβαμιδικά φυτοφάρμακα είναι: Baygon, Carbaryl,
Betanal, Methomyl, Aldicarb, Carbofuran, Pirimicarb, Propoxur, Oxamyl,
Propham, Isolan, Pyrimor,κλπ.3
Περιβαλλοντική διάχυση και τοξικολογία των οργανοφωσφορικών και
καρβαμιδικών φυτοφαρμάκων
Τα οργανοφωσφορικά και καρβαμιδικά είναι κυρίως διασυστηματικά
εντομοκτόνα. Ενεργούν κυρίως ως βιοκτόνα επαφής (απορροφούνται εύκολα
από το δέρμα), στομάχου και αναπνοής. ΄Εχουν μικρή υπολειμματική δράση
αλλά πολλές φορές είναι τοξικά στα ψάρια και στις μέλισσες. Η βασική τους
τοξική δράση πραγματοποιείται μέσω της βλάβης του νευρικού συστήματος
των παρασίτων λόγω παρεμπόδισης της χολινεστεράσης, δράση στο κεντρικό
νευρικό σύστημα και στις νευρομυϊκές συνάψεις και ο θάνατος επέρχεται
λόγω αναπνευστικής ανεπάρκειας.9
Στο κεφάλαιο αυτό θα εξετασθούν δύο χαρακτηριστικά φυτοφάρμακα,
το Phorate από τα οργανοφωσφορικά και το Carbofuran από τα
καρβαμιδικά. Το Phorate δεν διαλύεται στο νερό αλλά στους περισσότερους
οργανικούς διαλύτες. Η τύχη του στο νερό εξαρτάται από το pΗ, την
θερμοκρασία και την φωτόλυση. Η ταχύτητα υδρόλυσης αυξάνει με την
αύξηση της αλκαλικότητας. Τα υδρόβια ασπόνδυλα και τα ψάρια δεν
βιοσυσσωρεύουν το φυτοφάρμακο σε πρότυπα οικοσυστήματα.10,11
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Η διάχυση και η διάσπαση του φυτοφαρμάκου στο έδαφος εξαρτάται
από την τυποποίηση του προϊόντος,, τον τρόπο εφαρμογής, το pΗ, τον τύπο
του εδάφους, την θερμοκρασία, την υγρασία, τους μικροβιακούς πληθυσμούς
κλπ. Μερικά προϊόντα διάσπασης είναι πιο τοξικά και υπολείμματα τους
μπορούν να παραμείνουν για 1-2 μήνες, ή να μεταφερθούν στο νερό με
εκπλύσεις όπου προκαλούν μεγάλης κλίμακας θνησιμότητα σε ψάρια και
12,13
Επίσης, το phorate μπορεί εύκολα να μετατοπισθεί
άλλους οργανισμούς.
μέσω των ριζών και των μίσχων και παρέχει εντομοκτόνο δράση για σχετικά
μεγάλο χρόνο στα φυτά με το σουλφοξείδιο που σχηματίζεται (μεταβολίτης).
Η αντι-χολινεστεράση δράση του αυξάνεται με την οξείδωση προς σουλφόνη
για μερικές ημέρες και μετά μειώνεται σε 3-5 εβδομάδες.4,14 Το phorate μετά
την εφαρμογή του σε αγρό παρουσιάζει υψηλή τοξικότητα για 48 ώρες και
για 30-90 ημέρες δεν επιτρέπεται συγκομιδή ή ζώα που βοσκούν λόγω της
εξαιρετικής διαδερμικής τοξικότητας. Τα υπολείμματα και οι μεταβολίτες
διασπώνται ή αποβάλλονται εύκολα από το σώμα των ζώων. Δηλητηρίαση
15
συμβαίνει με την κατάποση μη απορροφήμένης χημικής ουσίας.
To phorate όμως παρουσιάζει υψηλή τοξικότητα στα υδρόβιους
οργανισμούς παρά την χαμηλή διαλυτότητα στο νερό. Η U.S. EΡΑ έχει
επιβάλλει ειδικές ετικέτες για πιθανές βλάβες στα υδρόβια συστήματα. Στα
νεαρά ψάρια 0,7-1,2g ανά μέση μάζα σώματος (northern pike, Esox lucius, και
rainbow trout, Salmo gairdneri). H δοκιμασία τοξικότητα 96-ωρών LC50
κυμαίνεται από 2,0-280 μg/L για τα είδη ψαριών: bluegill, Leponis macrochirus
και channel catfish, Ictarus punctatus).7
Η τοξικότητα στα χερσαία ζώα του phorate είναι αρκετά υψηλή. Σε 1-2
ημέρες οξειδώνεται στο τοξικότερο και σταθερότερο σουλφοξείδιο και την
σουλφόνη. Η τοξικότητα αυξάνεται δύο φορές στους μύες, αλλά καθίσταται
τοξικό στις μέλισσες (Apis mellifera) και σε άλλους ωφέλιμους οργανισμούς.16
Τα πτηνά και τα θηλαστικά είναι πολύ ευαίσθητα στην τοξικότητα του
phorate.17 Επίσης είναι τοξικό όταν εφαρμόζεται στο δέρμα πειραματοζώων,
αλλά λιγότερο τοξικό όταν έρχεται σε επαφή με τα πόδια των πτηνών.18 Για
μελέτη 30-ημερών σε φασιανούς (ring-necked pheasant, Phasianus colchicus)
παρουσιάζει μικτή βιοσυσσώρευση και δεν παρουσιάζει παρενέργειες για
μικρή συγκέντρωση
(τροφή μυών), αλλά όταν για αυξημένες δόσεις
κατατάσσεται στα "μετρίως τοξικό" μέχρι "πολύ τοξικό" για διάφορα είδη.8,19,20
Αν και το phorate είναι τοξικό στα περισσότερα χερσαία άγρια ζώα, η τοξική
δράση δεν διαρκεί και δεν υπάρχει βιοσυσσώρευση στα σπονδυλωτά.21
Το Carbofuran είναι καρβαμιδικό φυτοφάρμακο αρκετά διαλυτό στο
νερό και στους περισσότερους οργανισμούς διαλύτες και σχετικά σταθερό σε
όξινο περιβάλλον.22 Τα ψάρια και τα υδρόβια ασπόνδυλα δεν το
βιοσυσσωρεύουν σε οικοτοξικολογικές έρευνες, εκτός από ένα είδος
καβουριών.23
Στο έδαφος, η τύχη του carbofuran εξαρτάται από την υγρασία,
θερμοκρασία, τύπο εδάφους και άλλους παράγοντες. αλλά διασπάται εύκολα
σε αλκαλικά εδάφη (ημιζωή περίπου 35 ημέρες).24 Επίσης στα φυτά τείνει να
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διασπάται ταχύτατα (ημιζωή περίπου 7 ημερών).25 Αλλά ακόμη και μετά από
πολλές ημέρες παραμένουν τοξικοί μεταβολίτες που μπορούν να
δηλητηριάσουν χορτοφάγα ζώα. Δεν βιοσυσσωρεύεται στα ζώα λόγω της
αστάθειάς του, αλλά ένα δευτερεύον πρόβλημα τοξικότητας μπορεί να
προκύψει για ζώα που τρέφονται με νεκρά έντομα, γεωσκώληκες, μικρά
πτηνά και θηλαστικά από φυτοφάρμακο που δεν έχει απορροφηθεί αρκετά
για να διασπασθεί.26,27
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Το carbofuran είναι πολύ τοξικό στα ψάρια, αλλά πολύ χαμηλότερης
τοξικότητας στα θαλάσσια σκουλήκια και οστρακόδερμα. Η LC50 είναι από
147 μg για την κίτρινη πέρκη, κν. πέρκα (Perca flavescens) μέχρι και 872μg
για τον χονδροκέφαλο φοξίνο, κν. τσίμα (Pimephales promelas) και ανάλογες
τοξικότητες απαντούν και σε άλλα είδη.7 Ενώ η 48-ώρες δοκιμασία
τοξικότητα για την EC50 στην Daphnia magna και το Chironomus riparius
είναι 48 και 56 μg/l αντίστοιχα.28 Το carbofuran είναι επίσης πολύ τοξικό στα
περισσότερα των χερσαίων ζώων. Ιδιαίτερα τα πτηνά και τα θηλαστικά είναι
πολύ ευαίσθητα σε οξείες δόσης από το στόμα και συνήθως πεθαίνουν μέσα σε
λίγα λεπτά. Οι τοξικότητες διαφέρουν μεταξύ τους και κυμαίνονται από 0,25,6 mg/Kg βάρους του σώματος των πειραματόζωων.29 Τα δύο φυτοφάρμακα
Carbofuran και Phorate, λόγω υψηλής τοξικότητας βρίσκονται στον
30
κατάλογο της "περιορισμένης-χρήσης" από την ΕΡΑ των ΗΠΑ.
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Παράγοντες αναστολής της χολινεστεράσης από οργανοφωσφορικές και
καρβαμιδικές ουσίες.
Οι μεταβολικές αντιδράσεις εκθέσεων σε φυτοφάρμακα που
αναστέλλουν την χολινεστεράση είναι παρόμοιες σε πτηνά και θηλαστικά. Οι
βιομετασχηματισμοί σε πρώτη φάση είναι κυρίως οξειδωτικές, αναγωγικές και
υδρολυτικές αντιδράσεις.31 Η τοξικότητα στο ήπαρ των ζώων συσχετίζεται
άμεσα με την ύπαρξη ενζύμων που αποτοξινώνουν την δράση των
32
φυτοφαρμάκων, όπως στα πτηνά που είναι μικρότερη δραστικότητα.
Υπάρχουν πολλά πειραματικά δεδομένα για την τοξικότητα των
33,34
οργανοφωσφορικών και καρβαμιδικών φυτοφαρμάκων σε ζώα.
Οι βιολογικοί παράγοντες που επηρεάζουν την τοξικότητα των
οργανοφωσφορικών και καρβαμιδικών φυτοφαρμάκων είναι :
α. η φυσιολογία των ζώων (ηλικία, αναπαραγωγική κατάσταση, φύλο,
γενετικοί παράγοντες, ενδογενείς παράγοντες έντασης κλπ).35
β. αιχμαλωσία ή ανατροφή των ζώων σε κλειστά συστήματα και διατήρηση
σε κλουβιά για πειράματα. Οι συνθήκες διατήρησης των πτηνών ιδιαίτερα
παίζει σημαντικό ρόλο στις δοκιμασίες τοξικότητας.36
γ. τρόποι εισόδου: η διατροφή των ζώων με τροφές που έχουν υποστεί
ρύπανση από φυτοφάρμακα έχει μεγάλη σημασία. Για αυτό οι περισσότερες
δοκιμασίες τοξικότητας γίνονται με δόσεις από το στόμα.37,38
δ. οι πηγές έκθεσης (νερό, τροφή, άλλα ζώα κλπ) έχουν επίσης σημασία για
την τοξικότητα.39
ε. τυποποίηση και φυσική μορφή των φυτοφαρμάκων. Σκόνες ή κόκκοι
υπολειμμάτων φυτοφαρμάκων που έχουν παραμείνει σε επιφάνειες φυτών ή
το έδαφος έχουν γίνει αιτία θανάτου πολλών ζώων.40
ζ. αλληλεπιδράσεις μεταξύ οργανοφωσφορικών και καρβαμιδικών
φυτοφαρμάκων και μεταξύ άλλων ξενοβιοτικών χημικών ουσιών (αρκετά
παραδείγματα στην βιβλιογραφία με τέτοιου είδους αλληλεπιδράσεις).41,42
η. θερμοκρασία. Ψύχος ή υψηλές θερμοκρασίες επίσης επηρεάζουν την
43
τοξικότητα των φυτοφαρμάκων αυτών.
Υπάρχουν αρκετές έρευνες για την υποχρόνια τοξικότητα των
οργανοφωσφορικών και καρβαμιδικών στα ζώα και οι επιπτώσεις που έχουν
στην συμπεριφορά τους.44 Έρευνες για την χρόνια τοξικότητα των
φυτοφαρμάκων αυτών και των επιδράσεων που έχουν στο αναπαραγωγικό
σύστημα των ζώων δεν έχει μελετηθεί σε μεγάλη έκταση.45,46 Νεότερες έρευνες
δείχνουν τις βλάβες που προκαλούν μακροχρόνια στους ζωντανούς
οργανισμούς.47-50
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Πολυχλωριωμένα Διφαινύλια, Διοξίνες και Διβενζοφουράνια
Οι πολυχλωριωμένες οργανικές ενώσεις είναι ευρύτατα διαδεδομένες
στην φύση και σχηματίζονται κάτω από διάφορες φυσικές συνθήκες.1
Επίσης, από βιομηχανικές διεργασίες, καύσεις και από χημικές ουσίες που
χρησιμοποιήθηκαν στο παρελθόν και ρύπαναν περιοχές απόρριψης
αποβλήτων έχει δημιουργηθεί σημαντικό πρόβλημα ρύπανσης από
2
συνθετικές αλογονομένες ενώσεις.
Οι κυριότερες κατηγορίες χλωριωμένων ενώσεων-ρύπων είναι :
α. Πολυχλωριωμένα Διφαινύλια (polychlorinated Βiphenyls, PCBs),
β. Διοξίνες (Dioxins),
γ. Πολυχλωριωμένα Διβενζοφουράνια (polychlorinated Dibenzofurans)
δ. Πολυχλωριωμένες φαινόλες (polychlorinated phenols)
Πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCBs)
Τα πολυχλωριωμένα διφαινύλια (ΠΔ) (Polychlorinated Biphenyls)
είναι ενώσεις όπου δύο βενζολικοί δακτύλιοι συνδέονται με έναν απλό C-C
δεσμό. Υπάρχουν 209 πιθανά ισομερή με χλωριώσεις σε διάφορες θέσεις των
δύο βενζολικών δακτυλίων. Χρησιμοποιήθηκαν κατά την περίοδο 1930-1976
σε πολλές βιομηχανικές χώρες και η ολική παραγωγή ήταν περίπου 600
εκατομμύρια κιλά. Τα εμπορικά ονόματα ήταν Alachlors (ΗΠΑ), Clophen
(Γερμανία), Kanechlor (Ιαπωνία), Phenochlor και Pyralene (Γαλλία) και
χρησιμοποιήθηκαν κυρίως, λόγω της υψηλής σταθερότητάς τους, ως μονωτικά
και θερμομονωτικά υλικά σε μετασχηματιστές.3 Απαγορεύθηκαν το 1977 στις
ΗΠΑ με τον Νόμο U.S. Toxic Substances Control Act.4
Οι ανησυχίες για τις επιπτώσεις των PCBs στην υγεία του ανθρώπου
ξεκίνησε το 1968 με το επεισόδιο Yusho (Ιαπωνία) όπου 1291 άτομα
υπέστησαν σοβαρές βλάβες στην υγεία τους από την κατανάλωση ριζιού που
είχε ρυπανθεί με PCBs. Αργότερα αποδείχθηκε ότι οφείλονται σε
πολυχλωριωμένα διβενζοφουράνια που υπάρχουν ως ακαθαρσίες στο λάδι
5
PCBs. Η εκτεταμένη όμως ρύπανση του περιβάλλοντος (ποταμοί, λίμνες κλπ)
από βιομηχανικές και άλλες διεργασίες και απόβλητα, σε συνδυασμό με την
ελάχιστη βιοδιασπασιμότητα που παρουσιάζουν οι PCBs, υπαγόρευσε την
τελική απαγόρευσή τους.6
Μετρήσεις σε ιδιαίτερα ρυπασμένες λίμνες, ποτάμια κλπ, των ΗΠΑ και
της Ευρώπης δείχνουν ότι οι συγκεντρώσεις PCBs μειώνονται τα τελευταία
χρόνια με την απαγόρευση παρασκευής και χρήσης των PCBs.7,8 Τα PCBs
έχουν κατανεμηθεί σε όλα τα μέρη του κόσμου και ίχνη του βρίσκονται σε
ζώα, φυτά, ψάρια, πτηνά κλπ. Χάρτες με την κατανομή και τις επιδράσεις των
PCBs έχουν δημιουργηθεί μετά από εκτεταμένες χρωματογραφικές αναλύσεις
9
Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει και νεότερη
σε παγκόσμιο επίπεδο.
συγκέντρωση στοιχείων για την παγκόσμια κατανομή των PCBs.10
Τα PCBs έχουν την ικανότητα, λόγω λιποδιαλυτότητας, να
συσσωρεύονται σε διάφορα τμήματα της τροφικής αλυσίδας. Χαρακτηριστικό
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παράδειγμα το οικοσύστημα της λίμνης Οντάριο του Καναδά. Τα νερά έχουν
συγκέντρωση 0,05 ppb , μετά μέσω των ιζημάτων (150 ppb) μετατρέπεται στο
πλαγκτόν 1.880 ppb , και σε ψάρια πιμελόδους ο γάτος, σίλουρος, κν.
γατόψαρο (Ictalurus punctatus, 11.580 ppb), ενώ καταλήγει σε γλάρους
ρέγγας (Larus argentatus) σε υψηλές συγκεντρώσεις.11 H βιοσυσσώρευση των
PCBs στους οργανισμούς συνδέεται άμεσα με υποθανατηφόρες επιπτώσεις.12
Η φαρμακοκινητική κατανομή PCBs στα όργανα και συστήματα των
13
Οι
οργανισμών υποδεικνύει την χημεία και την βιολογική δράση τους.
αρχικές ενώσεις, ανάλογα με τις θέσεις χλωρίωσης, βιοσυσσωρεύεται σε
λιπαρούς ιστούς, ενώ οι μεταβολίτες τους εμφανίζονται σε υδρόφιλα τμήματα
των ιστών των κυττάρων. Η αποβολή από τον οργανισμό εξαρτάται από το
είδος του ζώου.13 Ο μεταβολισμός των PCBs σε βιολογικά συστήματα έχει
μελετηθεί σε μεγάλη έκταση. Τα φαινολικά προϊόντα είναι οι κύριοι
μεταβολίτες,
αλλά
έχουν
προσδιορισθεί
ενώσεις
όπως
trans
πολυϋδροξυλιωμένα PCBs, μεθυλο-παράγωγα, παράγωγα με θείο, και
προϊόντα οξειδωτικής διάσπασης των δακτυλίων από μικρόβια.14
Τοξικές επιδράσεις των πολυχλωριωμένων διφαινυλίων (PCBs)
Τα περισσότερα τοξικολογικά δεδομένα για τα PCBs στο περιβάλλον
αφορούν τις επιδράσεις σε υδρόβιους οργανισμούς και ιδιαίτερα στα ψάρια.
Οι πρώτες μελέτες αφορούσαν την τοξικότητα σε λουτρεόλη ή βιζόν (Mustela
vison) που είναι πολύ ευαίσθητο ζώο σε PCBs. Παρουσιάζονται
αναπαραγωγικά προβλήματα σε συγκεντρώσεις 2 ppm Arochlor 1254 (θέσεις
χλωρίωσης στους δακτυλίους) για έκθεση 8 μηνών, αλλά και ορισμένα
ισομερή σε επίπεδα 0,1 ppm είναι τοξικά.15
Έχουν γίνει πολλές δοκιμασίες τοξικότητας για PCBs σε πειραματόζωα
(μύες, επίμυες, πίθηκοι και βιζόν). Τα αποτελέσματα έχουν παρουσιασθεί σε
διάφορες ανασκοπήσεις.16 Οι μετρήσεις αυτές έγιναν για να εκτιμηθεί ο
κίνδυνος στην υγεία του ανθρώπου με παρέκταση των αποτελεσμάτων. Η
δερμική οδός εισόδου θεωρείται σημαντική, ιδιαίτερα για τα ψάρια. Τα
χερσαία άγρια ζώα παρουσιάζουν παρόμοιες επιδράσεις.17
Μελέτες τοξικότητας με PCBs σε ψάρια έδειξαν ότι υπάρχει μεγάλη
ποικιλία επιδράσεων. Η LC50 κυμαίνεται ανάλογα με το είδος του ψαριού
από 10 μέχρι 300 ppm για 12-36 ημέρες.12 Για μεγαλύτερης διάρκειας
πειράματα η τοξικότητα αυξάνεται. Πειράματα με Salmo clarki έδειξαν
συγκεντρώσεις 1-62 mg/L για την LC50 των 96-ωρών , στο ψάρι Coho salmon
(Oncorhychus kisutch) εδόθησαν δόσεις 480 mg/Kg (Arochlor 1254) και
πέθανανε μετά από 260 ημέρες, ενώ σε ώριμα μέλη γατόψαρου (catfish) με
δόσεις 2,4-24 mg/kg βάρους δεν παρατηρήθηκαν επιδράσεις μετά από 193
18,19
Τα PCBs παρουσιάζουν επίσης αναπαραγωγική και αναπτυξιακή
ημέρες.
τοξικότητα σε ψάρια.20
Στα πτηνά τα PCBs δεν είναι τόσο τοξικά όσο στα θηλαστικά. Η LD50
κυμαίνεται από 60-6.000 mg/Kg στην τροφή για τα περισσότερα πτηνά που
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χρησιμοποιήθηκαν σε πειράματα.12 Ωστόσο στα γεράκια και αετούς που
βρίσκονται στην κορυφή της τροφικής αλυσίδας η βιοσυσσώρευση είναι πολύ
υψηλή και η τοξικότητα πιο μεγάλη. Διάφορα πειράματα με Αrochlor 1254 σε
ορτύκια Β. Αμερικής, φασιανούς, αγριοπάπιες και ορτύκια Ιαπωνίας έδειξαν
LC50 604, 1.091, 2.697 και 2.895 ppm αντίστοιχα.21
Δοκιμασίες τοξικότητας με PCBS έχουν σε αυγά πτηνών, όπου οι
χημικές ουσίες εισαχθεί με ένεση στον αερόσακο ή στον κρόκο (κιτρινάδι του
αυγού) σε κάποιο πρώιμο στάδιο ανάπτυξης του εμβρύου. Παρατηρήθηκαν
διάφορες επιδράσεις, μεταξύ των οποίων παρεμπόδιση ανάπτυξης του
λεμφοειδούς ιστού.22,23 Επίσης, έχουν παρατηρηθεί αναπαραγωγικές
επιδράσεις σε διάφορα είδη πτηνών που εκτέθηκαν με την τροφή σε PCBs.24,25
Στα υδρόβια ασπόνδυλα, η τοξικότητα των PCBs ποικίλει από
10.000ppm στην ύδρα (γένος υδροζώων, hydra, Hydra oligastis) μέχρι 1,3 μg/L
για 121-ημέρες έκθεση της Daphnia magna.26
H πιο συνηθισμένη υποθανατηφόρος επίδραση των PCBs είναι η
αύξηση της ηπατικής μικροσωματικής δραστικότητας της μικτής-λειτουργίας
σύστημα οξειδάσης (mixed-function oxidase system, MFO).1 Επίσης,
φυσιολογικές λειτουργίες στα ζώα που ρυθμίζονται από στεροειδείς ορμόνες
μπορούν να μεταβληθούν με την παρουσία PCBs στον οργανισμό.27

Πολυχλωριωμένες διβενζο-p-διοξίνες (Dioxins, PCDDs)) και
πολυχλωριωμένα διβενζοφουράνια (PCDF)
Οι άλλες δύο ομάδες χλωριωμένων ενώσεων που αποτελούν
σημαντικούς ρύπους του περιβάλλοντος είναι: (α) οι πολυχλωριωμένα
διβενζο-p-διοξίνες (Dioxins, PCDDs) και (β) τα πολυχλωριωμένα
διβενζοφουράνια (PCDFs).
Οι Διοξίνες είναι μίγμα 75 διαφορετικών ισομερών (από 1 μέχρι 8
χλώρια σε διάφορες θέσεις) και τα διβενζοφουράνια είναι 135 ισομερή. Η
τοξικότητα των ουσιών αυτών είναι πολύ υψηλή. Παρά τις σημαντικές
έρευνες που έχουν γίνει δεν υπάρχει γενική συμφωνία για την εκτίμηση
κινδύνου από έκθεση στις ουσίες αυτές για τον άνθρωπο.28 Οι ενώσεις αυτές
χαρακτηρίζονται από υψηλή σταθερότητα (διάσπαση 750οC), χαμηλή
29
Οι διοξίνες και τα
διαλυτότητα στο νερό και λιποφιλικότητα.
διβενζοφουράνια σχηματίζονται με διάφορες χημικές βιομηχανικές
διεργασίες από πολυχλωριωμένα διφαινύλια με παρουσία οξυγόνου.
Συνήθως οι υψηλές θερμοκρασίες που απαιτούνται είναι αποτέλεσμα
πυρκαγιών ή ηλεκτρικών σπινθήρων.30
Η βιομηχανική παρασκευή χλωροφαινολών περιέχει ως παραπροϊόντα
PCDDs και PCDFs. Η πενταχλωροφαινόλη (PCP) έχει χρησιμοποιηθεί ως
μυκητοκτόνο και εντομοκτόνο στην βιομηχανία ξύλου περιέχει προσμίξεις
διοξινών
και
βιβενζοφουρανών.
Η
2,4,5-τριχλωροφαινόλη
έχει
χρησιμοποιηθεί ως πρώτη ύλη για την παρασκευή του ζιζανιοκτόνου 2,4,5-Τ.
Η κύρια πρόσμιξη (σε ίχνη) του 2,4,5-Τ (που απαγορεύθηκε στο τέλος της
δεκαετίας 1970) είναι η ισχυρά τοξική διοξίνη 2,3,7,8-TCDD. Η παραγωγή των
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ουσιών αυτών ξεπέρασε τα 35 εκατομμύρια κιλά μέχρι την εποχή της
31
απαγόρευσής τους στις βιομηχανικές χώρες.
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Σχήμα 3. Ορισμένες δομές πολυχλωριωμένων
πολυχλωριωμένων διβενζοφουρανίων.

διφαινυλίων,

διοξινών

και

Οι διοξίνες και βενζοφουράνια που συνδέονται με τις χλωροφαινόλες
είτε κατά την βιομηχανική παραγωγή είτε κατά την χρήση των προϊόντων και
μπορούν να απελευθερωθούν σε υδατικά συστήματα. Στην Αμερική τα
τελευταία χρόνια είναι γνωστά μερικά
επεισόδια ρύπανσης με
32
χλωροφαινόλες και διοξίνες. H χρήση του ζιζανιοκτόνου 2,4,5-Τ συνέβαλε
στην ρύπανση υδατίνων συστημάτων με διοξίνες.33 Το 1985, κατά την
διάρκεια εθνικής έρευνας της ΕΡΑ για διοξίνες σε περιοχές των ΗΠΑ,
βρέθηκε ότι ψάρια των ποταμών περιείχαν υψηλά επίπεδα διοξινών σε
περιοχές με εργοστάσια χάρτου και χαρτοπολτού.34 Οι διοξίνες παράγονταν
κυρίως κατά την χλωρίωση-λεύκανση του χαρτοπολτού.35 Επίσης,
διοξίνες/βενζοφουράνια μπορούν να παραχθούν από την χλωρίωσηαπολύμανση των ακάθαρτων νερών αστικής και βιομηχανικής χρήσης.36
Εκπομπές διοξινών/βενζοφουρανών στον αέρα προέρχονται κυρίως
από διάφορες πηγές. Αρχικά πιστεύονταν ότι εκπέμπονται από βιομηχανικές
εγκαταστάσεις που παρασκευάζουν χλωριωμένες οργανικές και ανόργανες
ουσίες, αλλά διαπιστώθηκε ότι περιέχονταν σε καυσαέρια αστικών
37
καυστήρων σκουπιδιών. Από τότε διοξίνες βρέθηκαν στον καπνό του
τσιγάρου, στα καυσαέρια αυτοκινήτων, σε αέρια τζακιών με ξύλα και στο
ψημένο πάνω σε κάρβουνα κρέας.38 Ιδιαίτεροι πρόβλημα έχει δημιουργηθεί
τα τελευταία χρόνια με τους αστικούς και νοσοκομειακούς καυστήρες που
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εκπέμπουν διοξίνες.39 Σε πολλές χώρες έχουν τεθεί αρκετοί περιορισμοί για
40,41
την μείωση των διοξινών.
Οι διοξίνες είναι επίσης γνωστές από δύο σημαντικά επεισόδια στα
τελευταία 20 χρόνια. Στις 10.7.1976 στην πόλη Σεβέζο, κοντά στο Μιλάνο,
έγινε έκρηξη σε εργοστάσιο παρασκευής τριχλωροφαινόλης (ICMESA,
Hoffmann-La Roche) εκτοξεύοντας μεταξύ των άλλων και 2-3 κιλά διοξινών
στην γύρω περιοχή. Οι κάτοικοι απομακρύνθηκαν, αρκετά πτηνά και ζώα
δηλητηριάσθηκαν και μόνο μετά από συστηματική εκκαθάριση η περιοχή
έγινε κατοικήσιμη. Για τις επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων έγιναν
επιδημιο-λογικές έρευνες.42
Κατά την περίοδο του πολέμου στο Βιετνάμ οι αμερικανικές δυνάμεις
χρησιμοποίησαν ζιζανιοκτόνα που περιείχαν μικρές ποσότητες διοξινών ως
παραπροϊόντα. Η ρύπανση με διοξίνες πιστεύεται ότι ήταν εκτεταμένη. Για τις
επιπτώσεις στην υγεία των κατοίκων διαφόρων περιοχών του Βιετνάμ, αλλά
και Αμερικανών στρατιωτών που πήραν μέρος στις επιχειρήσεις αυτές, δεν
43
υπάρχει ακόμη και σήμερα συστηματική και γενικά αποδεκτή έρευνα.
Μετά από 3 χρόνια συλλογής στοιχείων και μελετών η ΕΡΑ δημοσίευσε
την προκαταρκτική μελέτη της για τις πηγές, τις επιπτώσεις των διοξινών και
την εκτίμηση κινδύνου για τον άνθρωπο.44 Η μελέτη έχει αντιμετωπίσει
πολλές δυσκολίες για την τελική επικύρωσή της από επιστήμονες λόγω των
πολλών αντιρρησιών και αδιευκρίνιστων σημείων.45
Μεταφορά και συσσώρευση διοξινών/βενζοφουρανών σε υδάτινα και
χερσαία συστήματα και οργανισμούς
Για τους υδρόβιους οργανισμούς το νερό, τα ιζήματα και η τροφή είναι
οι κύριες πηγές μεταφοράς των διοξινών/βενζοφουρανών. Οι ενώσεις αυτές
δεν διαλύονται στο νερό λόγω των υδρόφοβων ιδιοτήτων τους, και γιαυτό δεν
διαχέονται μέσω των βραγχίων των ψαριών. Η τροφή είναι η κυριότερη οδός
εισόδου και βιοσυσσώρευσης στα ψάρια και σε πτηνά που τρέφονται με
46,47
Τα ιζήματα υδατίνων συστημάτων καθίστανται με την πάροδο του
ψάρια.
χρόνου σημεία απόθεσης και συγκέντρωσης διοξινών/βενζοφουρανών. Αν
και δεν παίζουν άμεσο ρόλο μεταφοράς διοξινών στους οργανισμούς των
ανωτέρων τροφικών επιπέδων, ωστόσο συμβάλλουν και αυτά στην ρύπανση
των υδροβίων οργανισμών που ζουν και τρέφονται μέσα ή κοντά στα
ιζήματα.48,49
Σε χερσαίες περιοχές ο διασκορπισμός διοξινών είναι ευρύτερος, αλλά
η βιοσυγκέντρωση θεωρείται μικρότερη σε σχέση με τους υδρόβιους
οργανισμούς. Σημαντική ρύπανση προκλήθηκε από βιομηχανικά αυτχήματα,
όπως του Σεβέζο (1976),50 και σε πυρκαγιά εργοστασίου πενταχλωροφαινόλης στην πόλη Oroville, Καλιφόρνια (1987), με αποτέλεσμα την
βιοσυσσώρευση σε ζώα που τρέφονταν με χόρτο.51
Έχουν γίνει αρκετές έρευνες σε μικρά θηλαστικά με ρυπασμένο έδαφος
που προστέθηκε στην τροφή τους και αποδείχθηκε ότι υπάρχουν σημαντικές
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διαφορές στην βιοδιαθεσιμότητα (bioavailability) των διοξινών και
βενζοφουρανών. Οι διαφορές μπορεί να οφείλονται στον τύπο του εδάφους
52
και στο είδος της ρύπανσης (μακροχρόνια σε υδατικό ή ελαιώδες διάλυμα).
Από έρευνες που έχουν γίνει για την συνεισφορά της ατμοσφαιρικής
ρύπανσης από διοξίνες/βενζοφουράνες στην μεταφορά στους ζωντανούς
οργανισμούς, φαίνεται ότι ο τρόπος αυτός είναι αρκετά σημαντικός.53 Η
καύση βιομηχανικών αποβλήτων και αστικών απορριμμάτων, ιδιαίτερα
όταν περιέχουν χλωριωμένες ουσίες, θεωρείται από αποτελεί πηγή ρύπανσης.
Για τον λόγω αυτό έγιναν νομοθετικές ρυθμίσεις και περιορίσθηκαν οι
καύσεις σκουπιδιών σε πολλές χώρες.54
Ο διασκορπισμός των διοξινών/βενζοφουρανών σε υδατικά
συστήματα δεν έχει μελετηθεί σε μεγάλη έκταση. Συγκεντρώσεις διοξινών σε
ιζήματα μειώνονται σε γενικές γραμμές κατά την κατεύθυνση του ρεύματος
των ποταμών. Η συγκέντρωση από 6.000 pg/g μειώθηκε σε 322 pg/g για
απόσταση 22 χιλιομέτρων.55
Οι
συγκεντρώσεις
διοξινών/βενζοφουρανών
σε
ζωντανούς
οργανισμούς μελετήθηκαν αρχικά σε ψάρια, με ιδιαίτερη έμφαση στην ένωση
2,3,7,8-TCDD που είναι αντιπροσωπευτική της βιομηχανικής ρύπανσης με
διοξίνες.56 Αρκετές έρευνες έχουν γίνει με ψάρια από τις λίμνες Great Lakes
(Erie, Michigan, Superior), Ontario και Huron στις ΗΠΑ/Καναδά. Οι
συγκεντρώσεις ποικίλουν από 2-162 pg/g.57 Η εθνική έρευνα της ΕΡΑ για τις
διοξίνες και βενζοφουράνες βρήκε ότι γενικά τα ψάρια σε 112 περιοχές από
395 που εξετάσθηκαν περιέχουν συγκεντρώσεις μεταξύ 5-25 pg/g.34 Μερικές
έρευνες διερεύνησαν το πρόβλημα των συγκεντρώσεων διοξινών σε νήσσες
διαφόρων περιοχών.58 Επίσης, έγιναν έρευνες σε βατράχους,59 σε καβούρια,60
και άλλους υδρόβιους (χελώνες) οργανισμούς.
Στην Ευρώπη οι έρευνες για διοξίνες σε υδρόβιους οργανισμούς έχουν
61,62
γίνει στους κύριους ποταμούς Ρήνο και Έλβα και στην Βαλτική Θάλασσα.
Επίσης έχουν γίνει και έρευνες στην Μ. Βρετανία για διοξίνες σε διάφορα
εδάφη.63
Επιδράσεις των
οργανισμούς

διοξινών

και

βενζοφουρανών

στους

ζωντανούς

Η τοξικότητα των διοξινών είναι αρκετά υψηλή. Η LD50 της TCDD
είναι στους πίθηκους 50 μg/Kg για μιά δόση από το στόμα, αλλά 500 ng/Kg
όταν προστίθεται στην τροφή για 6 μήνες.64 Επίσης, ο μηχανισμός δράσης των
διοξινών για καρκινογένεση είναι ακόμη υπό μελέτη.65
Οι χρόνιες επιδράσεις δηλητηρίασης με διοξίνες εμφανίζονται με την
μορφή χλωράκνης (Chlorance), αναιμία, βλάβες στο δέρμα, στους οφθαλμούς
κ.λπ.64 Επίσης, οι διοξίνες επιδρούν στο αναπαραγωγικό σύστημα
(σπερματογένεση, επίπεδα τεστοστερόνης κλπ).66
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Ο μεταβολισμός και η αποβολή υποτίθεται ότι είναι σημαντικές
πλευρές της αποτοξίνωσης των οργανισμών από διοξίνες. Οι εκθέσεις των
οργανισμών συνδέεται άμεσα με την λιποφιλικότητα και την διαλυτότητα
των διοξινών. Έτσι, οι ενώσεις που είναι πολυχλωριωμένες είναι πιο σταθερές
και βιοσυσσωρεύονται σε υψηλό βαθμό. Η ΕΡΑ των ΗΠΑ έχει εκδόσει
σημαντική ανασκόπηση-μελέτη των τοξικών επιδράσεων και του κινδύνου
στην υγεία υδρόβιων οργανισμών και των άγριων ζώων που συνδέονται με
67
τα υδατικά συστήματα. Μετά από πολλά χρόνια ερευνών υπάρχει τώρα
σύγκλιση των θεωριών και ενδείξεων για την δράση των διοξινών σε
βιολογικά συστήματα : ενεργοποίηση του συμπλόκου TCDD-υποδοχέα και
της μεταφοράς στον πυρήνα του κυττάρου. Τα ζώα έχουν τον υποδοχέα Ah
που υποβοηθά την αποδοχή της TCDD. Οι διάφορες επιδράσεις, η
ενεργοποίηση ένζυμων ανοσοτοξικότητα, η αναπαραγωγική και αναπτυξιακή
68
τοξικότητα και η καρκινογένεση μπορούν να συμβούν σε όλα τα είδη.
Οι πολυχλωριωμένες φαινόλες είναι επίσης μία ενδιαφέρουσα ομάδα
χλωριωμένων οργανικών ρύπων με υψηλή τοξικότητα σε ζωντανούς
οργανισμούς. Οι πολυχλωριωμένες φαινόλες προέρχονται από ρύπανση που
προκαλούνται από τις βιομηχανίες πετρελαιοειδών, χάρτου, ξύλου και
φυτοφαρμάκων σε χλωριωμένες ουσίες, οι οποίες τελικά διασπώνται προς
χλωριωμένες φαινόλες. Επίσης, πολλές ουσίες που χρησιμοποιούνται ως
χρώματα, αντιοξειδωτικά, πρόσθετα σε ρητίνες, πλαστικά κλπ είναι φαινόλες.
Ορισμένες χλωριωμένες φαινόλες χρησιμοποιούνται ως φυτοφάρμακα και ως
συντηρητικά ξύλου (πενταχλωροφαινόλη). Οι χλωροφαινόλες είναι τοξικές,
καρκινογόνες και ερεθιστικές ουσίες.69
Τα τελευταία χρόνια οι διοξίνες και τα διβενζοφουράνια έχουν
μελετηθεί εκτενέστατα για βλάβες στον άνθρωπο (καρκινογένεση), αλλά και
από διάφορες οικοτοξικολογικές έρευνες για τις επιπτώσεις τους σε διάφορα
είδη ζώων της άγριας φύσης και ζωντανών οργανισμών που ζουν σε υδάτινο
70-77
ή χερσαίο περιβάλλον με υψηλές συγκεντρώσεις.
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Οικοτοξικολογικές
Έρευνες
για
Πετρελαιοειδή
Πολυκυκλικούς Αρωματικούς Υδρογονάνθρακες

και

Η ρύπανση του περιβάλλοντος από πετρέλαιο και προϊόντα διύλισης,
και από πολυκυκλικούς αρωματικούς υδρογονάνθρακες, ΠΑΥ, που
περιέχονται κυρίως στο πετρέλαιο (polycyclic aromatic hydrocarbons, PAHs),
1
είναι εκτεταμένη και σε όλα τα μέρη του πλανήτη μας. Από την εποχή που
ξεκίνησε η άντληση πετρελαίου στις αραβικές χώρες και του Περσικού
Κόλπου και πολλαπλασιάστηκαν οι μεταφορές με πετρελαιοφόρα έχουν γίνει
πολλά ατυχήματα με μεγάλης έκτασης ρύπανση του θαλάσσιου
περιβάλλοντος. Τις τελευταίες δεκαετίες έχουν γίνει προσπάθειες μείωσης των
απορρίψεων πετρελαιοειδών στην θάλασσα που έχουν επιφέρει θεαματικά
αποτελέσματα. Επίσης έχουν υπογραφεί διεθνείς συμβάσεις για την
προστασία των θαλασσών και έχουν ενισχυθεί οι υπηρεσίες καθαρισμού και
2
χημικής διασποράς των πετρελαιοκηλίδων σε περιπτώσεις ατυχημάτων.
Το πετρέλαιο, ακατέργαστο ή αργό, και τα προϊόντα διύλισης
ποικίλουν στην χημική σύνθεση και στις φυσικές ιδιότητες. Είναι κυρίως
μίγμα χιλιάδων υδρογονανθράκων (75-50 %), δηλαδή ενώσεις άνθρακα και
υδρογόνου, και άλλων ουσιών. Οι υδρογονάνθρακες χωρίζονται σε 4
κατηγορίες : ευθείας αλυσίδας υδρογονάνθρακες (κ-αλκάνια ή κ-παραφίνες),
διακλαδισμένα αλκάνια (ισοπαραφίνες), κυκλοαλκάνια και αρωματικοί
υδρογονάνθρακες. Οι άλλες ενώσεις περιέχουν κυρίως άτομα οξυγόνου,
αζώτου, θείου και μετάλλων , εκτός από τον άνθρακα και το υδρογόνο.3
Οι ΠΑΥ περιέχουν αρωματικούς δακτυλίους, δύο ή περισσότερους,
που είναι ενωμένοι μεταξύ τους και έχουν υποκατεστημένες ομάδες
προσαρμοσμένες με τους δακτυλίους. Υπάρχει μεγάλη ποικιλία ΠΑΥ, από το
ναφθαλένιο (δύο δακτύλιοι, C10H8) μέχρι το κορωνένιο (επτά δακτύλιοι,
C24H12). Το αργό πετρέλαιο περιέχει από 0,2-7 % ΠΑΥ. Οι ΠΑΥ είναι ενώσεις
αδιάλυτες στο νερό, υψηλού σημείου ζέσης και χαμηλής πίεσης ατμών.4
H ρύπανση των θαλασσών από πετρέλαιο και προϊόντα του
προέρχεται κατά 35 % από διαρροές, απορρίψεις και μεταφορά, ενώ το
υπόλοιπο προέρχεται από βιομηχανικές και αστικές χρήσεις, εκπλύσεις
εδαφών κλπ. Οι ποσότητες που προέρχονται από την μεταφορά μειώθηκαν
σημαντικά τις τελευταίες δεκαετίες και τώρα αποτελούν μόνο το 10 % της
ολικής ρύπανσης.5,6
Τα περισσότερα ΠΑΥ σχηματίζονται από την θερμική αποσύνθεση
οργανικών μορίων και ανασύνθεση των τμημάτων των μορίων (πυρόλυση).
Ατελής καύση οργανικών ουσιών σε 500-800ο C καθώς και παρατεταμένη
θέρμανση σε 100-300 οC έχει ως αποτέλεσμα τον σχηματισμό ΠΑΥ.7 Επίσης,
υπάρχουν και φυσικές πηγές ΠΑΥ, όπως οι πυρκαγιές δασών, ηφαίστεια,
8
διάσπαση φυτών από βακτήρια και μύκητες. Ανθρωπογενείς πηγές ΠΑΥ
είναι οι αστικές θερμάνσεις (κάρβουνο, πετρέλαιο), η καύση σκουπιδιών, τα
καυσαέρια αυτοκινήτων, η παραγωγή ασφάλτου, οι διαρροές πετρελαίου
κλπ.9
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Ναφθαλένιο

Ακεναφθυλένιο

Ακεναφθένιο

Φλουορένιο

Ανθρακένιο

Φαινανθρένιο

Φλουορανθένιο

Χρυσένιο

Βενζο[a]ανθρακένιο

Πυρένιο

Βενζο[a]πυρένιο

Βενζο[b]φλουορανθένιο Βενζο[k]φλουορανθένιο

Διβεζ[a,h]ανθρακένιο

Ινδενο[1,2,3-cd]πυρένιο

Βενζο[g,h,i]περυλένιο

Σχήμα 4. Δομές ορισμένων Πολυκυκλικών Αρωματικών υδρογονανθράκων (ΠΑΥ). Η
EPA έχει προσδιορίσει τα παραπάνω 16 ΠΑΥ ως άμεσης προτεραιότητας για αναλύσεις
ρύπανσης του περιβάλλοντος.
Περιβαλλοντική τύχη και διάχυση του πετρελαίου και των ΠΑΥ
Το πετρέλαιο λόγω της μικρής διαλυτότητας στο νερό ταχύτατα
καλύπτει μεγάλες εκτάσεις με ένα λεπτό στρώμα, ενώ ορισμένο τμήμα του
καταβυθίζεται. Τα κύματα και οι αναταράξεις σχηματίζουν ένα γαλάκτωμα
που κάνει αρκετές ημέρες ή μήνες να διασκορπισθεί. Με την πάροδο του
χρόνου επέρχεται οξείδωση ορισμένων ενώσεων, ενώ ένα τμήμα πτητικών
ενώσεων εξατμίζεται. Οι ΠΑΥ με την απελευθέρωση τους στην ατμόσφαιρα
έχουν μεγάλη συγγένεια με αιωρούμενα οργανικά σωματίδια και
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μετακινούνται σε μεγάλες αποστάσεις μέχρι να εναποτεθούν στο έδαφος με
10, 11
υγρές ή ξηρές εναποθέσεις.
Με την ρύπανση της θάλασσας από πετρέλαιο οι διάφοροι ασπόνδυλοι
και σπονδυλωτοί οργανισμοί καταπίνουν μέρος του, εκτός από τα βακτήρια
που διασπούν τους απλούς υδρογονάνθρακες. Θηλαστικά, πτηνά, ψάρια και
ασπόνδυλα μεταβολίζουν και αποβάλλουν μερικούς υδρογονάνθρακες.12,13 H
συσσώρευση υδρογονανθράκων στους οργανισμούς σχετίζεται άμεσα με τη
14
ικανότητά τους να τους μεταβολίζουν. Βιοσυσσώρευση υδρογονανθράκων
μέσω τροφικών αλυσίδων δεν έχουν παρατηρηθεί σε υδρόβια
οικοσυστήματα.15 Τα υδρόβια φύκη και τα διάτομα μπορούν να
συσσωρεύσουν αρωματικούς υδρογονάνθρακες από το νερό.16 Τα υδρόβια
και χερσαία θηλαστικά, πτηνά, ερπετά και αμφίβια που έχουν ικανά
αναπτυγμένα συστήματα MFO (mixed function oxygenase) δεν είναι γνωστό
17
πως ανταποκρίνονται, όπως τα ψάρια, στους υδρογονάνθρακες. Ενώ τα
χερσαία φυτά δεν συσσωρεύουν εύκολα ΠΑΥ από το έδαφος λόγω του ότι
δεσμεύονται και συγκρατούνται τα ΠΑΥ από την οργανική ύλη του
εδάφους.18 Από την στιγμή όμως που οι ΠΑΥ συσσωρευθούν σε ένα
οργανισμό είναι δύσκολο να αποβληθούν.19
Το πετρέλαιο παραμένει στο νερό περίπου 6 μήνες, ενώ για άλλες
παραλιακές περιοχές και ιζήματα ο χρόνος παραμονής εξαρτάται από τα
χαρακτηριστικά τους. Τα μικρόβια συνήθως είναι εκείνα που βιοδιασπούν τις
σταγόνες πετρελαίου. Σε ψυχρές περιοχές ο χρόνος παραμονής παρατείνεται,
ενώ σε υγρότοπους μπορεί να παραμείνουν για πολλά χρόνια.20 Πετρέλαιο
σε εδάφη απορροφάται από το έδαφος και υπόκειται τις ίδιες διεργασίες
οξείδωσης και βιοδιάσπασης. Ο χρόνος παραμονής εξαρτάται από πολλά
χαρακτηριστικά της περιοχής, αλλά συνήθως για τα ΠΑΥ κυμαίνεται από 2-5
χρόνια.21
Τα σημαντικά ατυχήματα με πετρελαιοφόρα και η ρύπανση των
θαλασσών από πετρέλαιο έχει επιφέρει σημαντικές στην οργάνωση
απορρύπανσης και διάσπασης (με μηχανικά, χημικά και βιολογικά μέσα) των
πετρελαιο-κηλίδων.22 Ιδιαίτερα προβλήματα με την θαλάσσια ρύπανση και
τους τρόπους αντιμετώπισης των πετρελαιοκηλίδων έχουν παρουσιασθεί με
πρόσφατα μεγάλης έκτασης ατυχήματα με πετρελαιοφόρα.23
Επιπτώσεις του πετρελαίου και των ΠΑΥ στους ζωντανούς οργανισμούς
Το πετρέλαιο έχει τοξικές επιπτώσεις στην υγεία των οργανισμών και
στον βιότοπο που ζουν και αναπτύσσονται. Ιδιαίτερα οι ΠΑΥ έχουν
σημαντικές επιπτώσεις λόγω της τοξικότητας και καρκινογόνου δράσης τους.
Η βιολογική δράση συνίσταται σε βλάβες στο κυτταρικό επίπεδο, ιδιαίτερα
μέσω των δραστικών μεταβολιτών ( εποξείδια και διϋδροδιόλες) καθώς και
από την ικανότητα των ΠΑΥ να αντιδρούν με κυτταρικές πρωτεΐνες και το
DNA.7,24 Αν και σε πειράματα με πειραματόζωα έχουν προκληθεί κακοήθη
νεοπλάσματα από έκθεση σε ΠΑΥ, υπάρχουν περιορισμένες αποδείξεις για
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την πρόκληση καρκινογένεσης σε υδρόβιους οργανισμούς και
25
περιβαλλοντικών επιπέδων ΠΑΥ.
Υπάρχουν διάφορες έρευνες για επιπτώσεις πετρελαιοκηλίδων σε φυτά,
φύκια, και άλλα υδρόβια φυτά.26,27 Επίσης επιδράσεις υπάρχουν και στα
θαλάσσια οικοσυστήματα πλαγκτόν.28 Για τις βασικές επιδράσεις του
πετρελαίου και ΠΑΥ στους θαλάσσιους οργανισμούς έχουν πραγματοποιηθεί
29
Οι επιπτώσεις του
πολλές έρευνες σε πειραματικά οικοσυστήματα.
πετρελαίου στο φυτοπλαγκτόν και τα περίφυτα έχουν μελετηθεί στο
30
εργαστήριο και σε έρευνες πεδίου. Οι επιδράσεις του πετρελαίου και των
ΠΑΥ σε ασπόνδυλα ζώα έχουν μελετηθεί και τεκμηριωθεί με πολλές έρευνες.
Θνησιμότητα και υποθανατηφόρα φαινόμενα έχουν ανακοινωθεί σε υδρόβια
ασπόνδυλα και για διάφορες φάσεις της ανάπτυξης των οργανισμών (
αλλαγές στις κυτταρικές λειτουργίες, παρεμπόδιση της ανάπτυξης, αλλαγές
συμπεριφοράς κλπ).31,32 Πολλά πειράματα για τις επιπτώσεις σε ασπόνδυλα
έχουν γίνει σε τεχνητά οικοσυστήματα.33-35
Οι επιπτώσεις των πετρελαιοκηλίδων και ΠΑΥ στα ψάρια είναι τα
πρώτα φαινόμενα που παρατηρούνται σε περιπτώσεις ρύπανσης.36 Συνήθως
προκαλείται μαζικός θάνατος ψαριών, αν και η τοξικότητα των διαφόρων
τύπων πετρελαίου διαφέρουν και οι ευαισθησίες των ψαριών είναι ποικίλες.37
Συνήθως οι υποθανατηφόρες επιδράσεις εμφανίζονται στον εγκέφαλο και στο
αναπνευστικό σύστημα, αλλά και σε άλλα όργανα των ψαριών (ήπαρ,
ενδοκρινικό σύστημα κλπ).38,39 Οι επιπτώσεις των πετρελαιοκηλίδων στους
υδρόβιους ιδιαίτερα οργανισμούς έχουν μελετηθεί με πειραματικά
40,41
οικοσυστήματα.
Μικρής διάρκειας δοκιμασίες τοξικότητας (24-96 ώρες) με
συγκεκριμένους υδρογονάνθρακες σε είδη ψαριών έχουν LD50 που
κυμαίνονται από 1 μέχρι 100 ppm. Πρωταρχικής σημασία όργανο τοξικής
16,42
Σε ότι αφορά τα ΠΑΥ, έχουν γίνει
προσβολής είναι το ήπαρ.
εργαστηριακά πειράματα τοξικότητας με πληθυσμούς άγριων (feral) ψαριών
και έχουν παρατηρηθεί προκαρκινικές και καρκινικές καταστάσεις ,
μεταβολισμοί ΠΑΥ και υψηλές συχνότητες αλλοιώσεων. Αλλά
παρατηρούνται και διαφορές μεταξύ των διαφόρων ειδών ψαριών με
αποτέλεσμα να μην καθίσταται δυνατή η γενίκευση των παρατηρήσεων στα
πειραματικά δεδομένα.25,43,44
Στα ερπετά και τα αμφίβια ζώα έχουν γίνει περιορισμένες έρευνες. Έχει
παρατηρηθεί κατάποση πετρελαίου από διάφορες χελώνες και πρέπει να ήταν
η αιτία για τον θάνατό τους σε ορισμένες περιπτώσεις (Chelonia mydas, Caretta
caretta, και Lepidochelys kempi.45,46 Σε περιπτώσεις διαρροών πετρελαίου έχουν
επίσης παρατηρηθεί θάνατοι ερπετών.47 Έχει διατυπωθεί η άποψη ότι τα
αμφίβια είναι πιο ανθεκτικά από τα θηλαστικά στην καρκινογόνο δράση των
ΠΑΥ λόγω της ανικανότητας των ηπατικών μικροσωμάτων να
δημιουργήσουν μεταλλαξιγόνους μεταβολίτες.48
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Τα πτηνά επηρεάζονται άμεσα από τις διαρροές και τα ατυχήματα
κατά την μεταφορά πετρελαίου. Εξωτερικά το πετρέλαιο προκαλεί βλάβες στα
φτερά τους, ερεθιστικότητα στους οφθαλμούς και συχνά προκαλεί το θάνατο
λόγω της υποθερμίας και πνιγμού.49 Από την κατάποση πετρελαίου και την
ρύπανση των περιοχών όπου ζουν πτηνά προκαλούνται διάφορες επιπτώσεις
στην υγεία τους (γαστρική ερεθιστικότητα, πνευμονία, εξουδετέρωση του
50,51
ανοσοποιητικού συστήματος, ορμονική ανισορροπία, κλπ).
Στην περίπτωση του Exxon Valdez (Prince Williams Sound, Αλάσκα)
υπολογίσθηκε ότι χάθηκαν 100.000-300.000 πτηνά. Αλλά πιστεύεται ότι σε
μερικά χρόνια οι πληθυσμοί των περισσότερων ειδών θα αναπληρωθούν.52
Στην Ευρώπη, παρά τα πολλαπλά ατυχήματα με πετρελαιοφόρα και διαρροές
πετρελαίου οι πληθυσμοί των πτηνών εξακολουθούν να αυξάνονται.53 Η
αναπλήρωση πληθυσμών πτηνών εξαρτάται από την αναπαραγωγική
ικανότητα των επιζώντων και την ικανότητα μετακίνησης από την περιοχή
της διαρροής.54
Η ρύπανση του θαλάσσιου περιβάλλοντος από πετρέλαιο επηρεάζει τα
υδρόβια θηλαστικά, ιδιαίτερα αυτά των οποίων το τρίχωμα χρησιμεύει για
μόνωση, όπως η θαλάσσια βίδρα (Enhydra lutris), η πολική αρκούδα (Ursus
maritimus) και η τριχωτή φώκια της Αλάσκα (Callorhinus ursinus).55 Η
κατάποση πετρελαίου επίσης προκαλεί επιπτώσεις στο αναπνευστικό και
πεπτικό σύστημα των
θαλάσσιων θηλαστικών.56 Επίσης οι διαρροές
πετρελαίου προκαλούν τον θάνατο μικρού μέρους των θηλαστικών στην
περιοχή του ατυχήματος.57
Τα τελευταία χρόνια οι οικοτοξικολογικές έρευνες για ΠΑΥ
διεξάγονται σε υδρόβιους οργανισμούς. Οι βιοδείκτες που χρησιμοποιούνται
είναι κυρίως μύδια, οστρακοειδή και άλλα μαλάκια που παρουσιάζουν
οξειδωτικές βλάβες σε διάφορους ιστούς και μείωση των αντιοξειδωτικών
ενζύμων, καθώς και λιπιδική υπεροξείδωση.58-63 ΠΑΥ προσδιορίσθηκαν
πρόσφατα στα βράγχια και στο μανδύα μυδιών στο Σαρωνικό Κόλπο.64
Βιβλιογραφία: πετρέλαιο, πετρελαιοειδή και ΠΑΥ
1. Mitchell RB. Lessons from international oil pollution. Environment, 1995, 37(4):
10-41.
2. International Maritime Organization. Petroleum in the Marine Environment.
MEPC 30/INF.13, London, Sept. 1990.
3. Posthuma J. The composition of petroleum. Rapp P.-V. Reun Cons Int Expor Mer,
1977, 171 : 7-35.
4. National Research Council. Particulate Polycyclic Organic Matter. National
Academy Press, Washington DC, 1972.
5. National Research Council. Oil in the Sea. Inputs, Fates, and Effects. Board on
Ocean Science and Policy. Washington DC, 1985, chap. 1.
6. Whipple W, Hunder JV. Petroleum hydrocarbons in urban runoff. Water Resour
Bull, 1979, 15: 1096-1105.
7. Neff JM. Polycyclic aromatic hydrocarbons. In : Rand GM, Petrocelli SR, eds.
Fundamentals of Aquatic Toxicology. Hemisphere, New York, 1985, chap. 14

-368-

8. Grimmer G, ed. Environmental Carcinogens : Polycyclic Aromatic Hydrocarbons.
CRC Press, Boca Raton, FL, 1983, chap. 2.
9. Baek SO, Field RA, Goldstone ME, Kirk PW, et al. A review of atmospheric
aromatic hydrocarbons, sources, fate and behavior. Water Air Soil Pollut, 1991,
60: 279-295.
10. Grossling BF. An estimate of the amounts of oil entering the oceans. In: Sources
Effects and Sinks of Hydrocarbons in the Aquatic Environment. American
Institute of Biological Sciences, Arlington, VA, 1976: 6
11. McElroy AE, Farrington JW, Teal JM. Bioavailability of polycyclic aromatic
hydrocarbons in the aquatic environment. In Varanasi U, ed. Metabolism of
Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in the Aquatic Environment. CRC Press, Boca
Raton, Fl, 1989, chap. 1.
12. Engelhardt FR. Petroleum effects on marine mammals. Aquat Toxicol,1983, 4:
199-207.
13. Jenssen BM, Ekker M, Zahlsen K. Effects of ingested crude oil on thyroid
hormones and on the mixed function oxidase system in ducks. Comp Biochem
Physiol, 1990, 95C : 213-219.
14. Soler M, Grimalt JO, Albaiges J. Vertical distribution of aliphatic and aromatic
hydrocarbons in mussels from the Amposta offsore oil production platform
(western Mediterranean). Chemosphere, 1989, 18: 1809-1815.
15. Broman D, Naf C, Lundbergh I, Zebuhr Y. An in situ study on the distribution,
biotransformation and flux of polycyclic aromatic hydrocarbons (PAHs) in an
aquatic food chain from the Baltic: an ecotoxicological perspective. Environ
Toxicol Chem, 1990, 9: 429-438.
16. Eisler R. Polycyclic Aromatic Hydrocarbon Hazards to Fish, Wildlife, and
Invertebrates: A Synoptic Review. Biol Rep 85(1.11). U.S. Fish and Wildlife
Service, Washington DC, 1987.
17. Rattner BA, Hoffman DJ, Marn CN. Use of mixed-function oxygenases to monitor
contaminating exposure. Environ Toxicol Chem, 1989, 8: 1093-1099.
18. Wild SR, Berrow ML, McGrath SP, Jones KC. Polynuclear aromatic hydrocarbons
in crops from long-term field experiments amended with sewage sludge.
Environ Pollut, 1992, 76: 25-32.
19. Varanasi U, Stein JE, Nishimoto M. Biotransformation and disposition of PAH in
fish. In : Varanasi U, ed. Metabolism of Polycyclic Aromatic Hydrocarbons in the
Aquatic Environment. CRC Press, Boca Raton, FL, 1989, chap. 4.
20. Gundlach ER, Boehm PD, Marchand M, Atlas RM, et al. The fate of Amoco Cadiz
oil. Science, 1983, 221: 122-126.
21. Sullivan TJ, Mix MC. Persistence and fate of PAH deposited on slash burn sites in
the Cascade Mountains and Coast range of Oregon. Arch Environ Contam
Toxicol, 1985, 14 : 187-195.
22. American Petroleum Institute. Oil Spill Cleanup: Options for Minimizing
Adverse Ecological Impacts, API publ 4435, Washington DC, 1985.
23. Pritchard PH, Costa CF. EPA's Alaska oil spill bioremediation project. Environ
Sci Technol, 1991, 25: 372-378; Glegg GA, Rowland SJ. The Braer oil spillhydrocarbon concentration in intertidal organisms. Mar Pollut Bull, 1996, 32: 486492; Moore J. Environmental studies on the Sea Empress oil spill. Mar Pollut Bull,
1996, 32: 386-387; Atlas RM. Slick solutions (Sea Empress accident). Chem Brit,
1996, 32 : 42-45.
24. Varanasi U. Metabolic activation of PAH in subcellular fractions and cell cultures
from aquatic and terrestrial species. In : Varanasi U, ed. Metabolism of Polycyclic

-369-

25.
26.
27.

28.

29.

30.

31.
32.
33.
34.
35.

36.
37.

38.

39.

40.

41.

Hydrocarbons in the Aquatic Environment. CRC Press, Boca Raton, FL, 1989,
chap. 6.
Baumann PC. PAH, metabolites and neoplasia in feral fish populations. In : ibid,
1989, chap. 8.
Burk CJ. A four year analysis of vegetation following an oil spill in a fresh-water
marsh. J Appl Ecol, 1977, 14: 515-523.
Baca BJ, Getter CD, Lindstedt-Siva J. Freshwater oil spill considerations:
protection and cleanup. In Proceedings 1985 Oil Spill Conference, Publ 4385.
American Petroleum Institute, Washington DC, 1985: 385.
Shailaja MS. The influence of dissolved petroleum hydrocarbon residues on
natural phytoplankton biomass. Mar Environ Res, 1988, 25: 315-322; Davenport J.
Oil and planktonic ecosystems. Phil Trans R Soc London, 1992, B297: 369-375.
Winters K, O'Donnell R, Batterton JC, Van Baalen C. Water-soluble components
of four fuel oils: chemical characterization and effects on growth of micro-algae.
Mar Biol, 1976, 36 : 269-276.
Coffey JC, Ward CH, King JM. Effects of petroleum hydrocarbons on growth of
fresh-water algae. Dev Ind Microbiol, 1977, 18: 661-667 ; Baker JH, Morita RY. A
note on the effects of crude oil on microbial activities in a stream sediment.
Environ Pollut (Ser A), 1983, 31 : 149-155.
Boucher G. Lonf term monitoring of meiofauna densities after the Amoco Cadiz oil
spill. Mar Pollut Bull, 1985, 16: 328-334.
Crunkilton RL, Duchrow RM. Impact of a massive crude oil spill on the
invertebrate fauna of a Missouri Ozark stream. Environ Pollut ,1990, 63 : 13-20.
Frithsen JB, Elmgren R, Rudnick DT. Responses of benthic meiofauna to longterm, low level additions of No 2 fuel oil. Mar Ecol Progr Ser, 1985, 23 : 1-8.
Nance JM. Effects of oil/gas field produced water on the macrobenthic
community in a small gradient estuary. Hydrobiologia, 1991, 220 : 189-195.
Woodward DF, Riley RG. Petroleum hydrocarbon concentrations in a salmonid
stream contaminated by oil discharge water and effects on macrobenthos. Arch
Environ Conatm Toxicol, 1983, 12 : 327-334 ; Bobra AM, Shiu WY, Mackay D,
Goodman RH. Acute toxicity of dispersed fresh and weathered crude oil and
dispersants to Daphnia magna. Chemosphere, 1989, 19 : 1199-1208.
Malins DC, Hodgins HO. Petroleum and marine fishes : a review of uptake,
disposition, and effects. Environ Sci Technol, 1981, 15 : 1272-1279.
Hedtke SF, Pglisi FA. Short-term toxicity of five oils to four freshwater species.
Arch Envrion Conatm Toxicol ,1982, 11: 425-432 ; Teal JM, Howarth RW. Oil spill
studies : a review of ecological effects. Environ Manage, 1984, 8: 27-34.
Chambers JE, Heitz JR, McCorkle FM, Yarbrough JD. Enzyme activities following
chronic exposure to crude oil in a simulated ecosystem. Environ Res, 1979, 20:
140-148.
Thomas P, Woodin BR, Neff JM. Biochemical responses of the striped mullet
Mugil cephalus to oil exposure.I. Acute responses-interrenal activations and
secondary stress responses. Mar Biol, 1980, 59: 141-149.
Spaulding ML, Saila SB, Lorda E, et al. Oil-spill fishery impact assessment model:
application to selected Georges Bank fish species. Estuar Coastal Shelf Sci, 1983,
16: 511-523.
Reed M, Spaulding ML, Lorda E, et al. Oil spill fishery impact assessment
modeling:the fisheries recruitment problem.Estuar Coast Shelf Sci, 1984, 19: 591598.

-370-

42. Schultz ME, Schultz JR.Induction of hepatic tumors with 7,12-dimethyl-benz(a)anthracene in two species of viviparous fishes (genous Poeciliopsis). Environ
Res, 1982, 27: 337-343.
43. Roberts MH, Hargis WJ, Strobel CJ, DeLisle PF. Acute toxicity of PAH
contaminated sediments to the estuarine fish, Leiostomus xanthurus. Bull
Environ Contam Toxicol, 1989, 42 : 142-148.
44. Baumann PC, Smith WD, Ribick M. Hepatic tumor rates and polynuclear
aromatic hydrocarbons levels in two populations of brown bullhead (Ictarus
nebulosus). In : Cooke MW, Dennis AJ, Fischer GL, eds. Polynuclear Aromatic
Hydrocarbons: Physical and BIological Chemistry. Battelle Press, Columbus, OH,
1982: 93.
45. Ηall RJ, Belisle AA, Sileo L. Residues of petroleum hydrocarbons in tissues of sea
turtles exposed to the Ixtoc oil spill. J Wildl Dis, 1983, 19 : 106-112.
46. Gramentz D. Involvement of loggerhead turtle (Caretta caretta) with the plastic,
metal, and hydrocarbon pollution in the central Mediterranean. Mar Pollut Bull,
1988, 19: 11-18.
47. Pierce V. The effects of the Arabian Gulf oil spill on wildlife. Proceedings of the
Am Assoc Zoo Vet, 1991, 5 : 370-378.
48. Anderson RS, Doos JE, Rose FL. Differential ability of Ambystoma tigrinum
hepatic microsomes to produce mutagenic metabolites from polycyclic aromatic
hydrocarbons and aromatic amines. Cancer Lett, 1982, 16 : 33-38.
49. Jenssen BM, Ekker M. Effects of plumage oiling on thermoregulation in common
eiders residing in air and in water. In Transactions of the 19th Union Game Biol
Congress. Trondheim, Norway, 1990: 281 ;Hartung R, Hunt GS. Toxicity of some
oils to waterfowl. J Wildl Manage, 1966, 30: 564-569.
50. Leighton FA, Peakall DB, Butler RG. Heinz-body hemolytic anemia from the
ingestion of crude oil: a primary toixc effect in marine birds. Science, 1983, 220:
871-874.
51. Eppley ZA, Rubega MA. Indirect effects of an oil spill. Nature, 1989, 340: 513-515.
52. Piatt JF, Lensink CJ. Exxon Valdez bird toll. Nature, 1989, 342 : 865-867 ;
53. Piatt JF, Lensink CJ, Butler W, Kenziorek M, Nysewander DR.Immediate impact
of the Exxon Valdez oil spill on marine birds. Auk ,1990, 107 : 387-393.
54. Dunnet GM. Oil pollution and seabird population.Phil Trans R Soc London B,
1982, 297: 413-418.
55. Bourne WRP. Amoco Cadiz seems likely to exterminate the French auks. Mar
Pollut Bull, 1978, 9: 145-149; Cairns DK, Elliot RD. Oil spill impact assessment for
seabirds : the role of refugia and growth centres. Biol Consrvat, 1987, 40 : 1-9.
56. Hansen DJ. The Potential Effects of OIl Spills and Other Chemical Pollutants on
Marine Mammals Occuring in Alaskan Waters. Minerals Management Service,
Anchorage, AK, 1985 ; Waldichuk M. Sea otters and oil pollution. Mar Pollut
Bull, 1990, 21: 10-17.
57. Baker JR, Jones AM, Jones TP, Watson HC. Otter Lutra lutra L. mortality and
marine oil pollution. Biol Conserv, 1981, 20: 311-318; Leighton FA. The systemic
toxicity of Prudhoe Bay crude oil and other petroleum oils to CD-1 mice. Arch
Environ Conatm Toxicol, 1990, 19: 257-263.
58. Simons EA, Akin M. Dead endangered species in a California oil spill. In Proc.
1987 Oil Spill Conference. Am Petroleum Institute, Washington DC,1987, p.417;
Wolfe JL, Esher RJ. Effects of crude oil on swimming behavior and survival in the
rice rat. Environ Res, 1981, 26: 486-492.
59. Minier C, Abarnou A, Jaouen-Madoulet A, et al. A pollution-monitoring pilot
study involving contaminant and biomarker measurements in the Seine Estuary,

-371-

60.
61.

62.

63.

64.

France, using zebra mussels (Dreissena polymorphal). Environ Toxicol Chem.
2006, 25: 112-119.
Hylland K. Polycyclic aromatic hydrocarbons (PAH) ecotoxicology in marine
ecosystems. J Toxxicol Environ Health A, 2006, 69: 109-123.
MachellA n, Regoli F, Santella RM. Immunofluorescent detection of 8-oxo-dG
and PAH bulky adducts in fish liver and mussel digestive gland. Aquat Toxicol,
2005, 71: 335-343.
Incardona JP, Carls MG, Teraoka H, et al. Aryl hydrocarbopn receptorindependent toxicity of weathered crude oil during fish development. Environ
Health Perspect, 2005, 113: 1755-1762.
Valavanidis A, Vlahogianni T, Dasenakis M, Skoullos M. Molecular biomarkers
of oxidative stress in aquatic organisms in relation to toxic environmental
pollutants. Ecotoxicol Environ Safety, 64: 178-189, 2006.
Vlahogianni T, Valavanidis A, Triantafillaki S, Androutsos F, Dassenakis M,
Scoullos M. Polycyclic aromatic hydrocarbons in surface seawater and soft
tissues of black mussels M. galloprovincialis in the Saronikos Gulf.
Chemosphere, 2007 (under review)

-372-

Όξινες Κατακρημνίσεις ή Εναποθέσεις και Βιολογικές
Επιπτώσεις στους Οργανισμούς και τα Οικοσυστήματα
Το φαινόμενο της όξινης βροχής προκαλείται από ξηρές και υγρές
κατακρημνίσεις ή εναποθέσεις (acidic precipitations or depositions). Οι
κατακρημνίσεις αυτές είναι αποτέλεσμα των θειικών και νιτρικών ιόντων που
1,2
Το φαινόμενο της
είναι ανθρωπογενείς εκπομπές και δραστηριότητες.
όξινης βροχής (όρος που προτάθηκε το 1872 από τον RA Smith) άρχισε να
γίνεται οξύτερο με την έλευση της Βιομηχανικής Επανάστασης και της χρήσης
καυσίμων πλούσιων σε θείο. Από τα τέλη της δεκαετίας του 1970, οι πιθανές
επιπτώσεις στους βιότοπους, τα μνημεία και τα κτίρια και την ανθρώπινη
υγεία προέτρεψαν πολλές χώρες να μελετήσουν και να νομοθετήσουν για τον
περιορισμό των εκπομπών.3
Το φαινόμενο της όξινης βροχής είναι εξαιρετικά πολύπλοκο, με
φυσικοχημικές και οικολογικές διαστάσεις που χρειάζονται συστηματική
έρευνα. Είναι φαινόμενο ρύπανσης που δεν γνωρίζει σύνορα, αλλά
μεταφέρεται μεταξύ χωρών και ηπείρων, ενώ συγχρόνως έχει και σημαντικά
οικονομικά προβλήματα. Για τον λόγο αυτό, τα τελευταία χρόνια έχουν γίνει
πολυάριθμες έρευνες και προγράμματα, εθνικά και διεθνή,
για τον
περιορισμό και επανόρθωση των επιπτώσεων, καθώς έχουν δημοσιευθεί και
πολλές εκδόσεις ανασκόπησης για την όξινη βροχή.4
Πηγές και μεταφορά των όξινων εναποθέσεων, και
ρύπανση του περιβάλλοντος

διασυνοριακή

Οι όξινες εναποθέσεις μπορεί να είναι σωματιδιακές ή αέριες εκπομπές
στην ατμόσφαιρα ή συνδυασμός και των δύο,
οι οποίες αργότερα
κατακρημνίζονται με την βοήθεια και της βροχής και εναποτίθενται στα
νερά, τα φυτά και το έδαφος. Οι κυριότερες αέριες εναποθέσεις είναι : ιόντα
υδρογόνου (Η+), θειικά (SO4), μονοξείδιο του αζώτου (NO), διοξείδιο του
αζώτου (NO2) και πτητικές οργανικές ενώσεις (VOCs) που ενεργούν ως
καταλύτες φωτοχημικών αντιδράσεων στην παραγωγή όξινων χημικών
ενώσεων. Η αμμωνία (NH3) είναι το κύριο αέριο της ατμόσφαιρας που
εξουδετερώνει όξινες χημικές ενώσεις ή ιόντα σχηματίζοντας επίσης άλατα.
Τα σωματίδια περιέχουν τις παραπάνω ενώσεις καθώς και χλώριο, αμμώνιο ή
ποικιλία οργανικών ενώσεων. Οι ξηρές εναποθέσεις λαμβάνουν την μορφή
σωματιδίων, ενώ οι υγρές εναποθέσεις είναι μίγμα αερίων και σωματιδίων
που κοινώς ονομάζονται όξινες κατακρημνίσεις (acid precipitations). Οι
υγρές εναποθέσεις γίνονται με βροχή, ομίχλη ή χιόνι.5
Τα θειικά άλατα είναι αποτέλεσμα του διοξειδίου του θείου (SO2) που
παράγεται κατά την καύση καυσίμων με θείο (κάρβουνο, πετρέλαιο). Το
διοξείδιο οξειδώνεται εύκολα από το όζον (O3), τα υπεροξείδια (R-O-O-) ή τις
ρίζες υδροξυλίου(HO•) σε θειικά ανιόντα (SO 2-), τα οποία με νερό
4

6

μετατρέπονται σε θειικό οξύ (Η2SO4).
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Σε διεθνή κλίμακα οι φυσικές

εναποθέσεις θειικών υπολογίζονταν σε 50-100 Χ106 μετρικούς τόνους θείου
6
(S) κατ’ έτος, ενώ οι ανθρωπογενείς εκπομπές προσθέτουν 80Χ10 μετρικούς
τόνους θείου.6 Από τις ανθρωπογενείς δραστηριότητες, καύση ορυκτών
καυσίμων συνεισφέρει το 65% του διοξειδίου του θείου και η βιομηχανία το
15%. Οι αναπτυγμένες βιομηχανικές χώρες παράγουν όπως είναι φυσικό το
43% των ανθρωπογενών συνεισφορών σε διοξείδιο του θείου σε παγκόσμια
κλίμακα.6 Στις ΗΠΑ παρατηρήθηκε αύξηση των θειικών εναποθέσεων μέχρι
τα τέλη της δεκαετίας του 1970 και μετά σημειώθηκε μείωση λόγω του
6
περιορισμού της χρήσης κάρβουνου με υψηλή περιεκτικότητα σε θείο.
Τα οξείδια του αζώτου (ΝΟx) προέρχονται κυρίως από τα καυσαέρια
των οχημάτων και από την βιομηχανία. Σε διεθνή κλίμακα, υπολογίζεται ότι
25-99Χ106 τόνοι αζώτου εναποτίθενται, εκ των οποίων το 1/3 προέρχεται από
φυσικές διεργασίες.1 Τα οξείδια του αζώτου μπορούν να μετατραπούν και σε
7
νιτρικό οξύ (ΗΝΟ3). Οι εναποθέσεις οξειδίων αζώτου και νιτρικού οξέος
άρχισαν να αυξάνονται στο τέλος του 19ου αιώνα και η αύξηση αυτή
συνεχίζεται μέχρι σήμερα. Το αποτέλεσμα ήταν σημαντική οξίνιση λιμνών,
εδαφών και υγροτόπων με συνέπειες στα οικοσυστήματα.8
Στην Ευρώπη όπου υπάρχει σημαντική βιομηχανική ανάπτυξη και
μεγάλη κατανάλωση ορυκτών καυσίμων, ορισμένες χώρες που συνορεύουν με
άλλες δέχονται μεγάλες μάζες όξινων εναποθέσεων. Οι διασυνοριακές
ρυπάνσεις έχουν δημιουργήσει σημαντικό πρόβλημα.9 Tο πρόβλημα όμως
των διασυνοριακών μεταφορών όξινων εναποθέσεων έχει καταστεί διεθνές
και για τον λόγο αυτό έχουν υπογραφεί πολλές διεθνείς συμφωνίες για τον
περιορισμό του.10,11
Σημαντικό ρόλο παίζει το είδος του εδάφους και η ικανότητά του να
εξουδετερώσει τα όξινα ιόντα. Υπάρχουν επίσης διαφορές μεταξύ των
επιστημόνων για το pH των υδάτων ώστε να χαρακτηρισθούν όξινα.
Ορισμένοι θεωρούν ότι pH 5,6 αντιπροσωπεύει όξινες εναποθέσεις, ενώ άλλοι
θεωρούν ότι pH 5,0 χωρίς άλλες ανθρωπογενείς συνεισφορές είναι πιο
ικανοποιητικό και σε μερικές πολύ καθαρές περιοχές 4,0-6,0. Σε περιοχές που
έχουν υποστεί ηφαιστιακές εναποθέσεις το pΗ των όξινων εναποθέσεων
μπορεί να είναι ≤ 3,0.12 Τα εδάφη έχουν ικανότητα εξουδετέρωσης όταν
περιέχουν βασικά κατιόντα, ιδιαίτερα ασβεστίου (Ca2+), αλλά και μαγνησίου
2+
+
+
(Mg ), νατρίου (Na ) και καλίου (K ). Εδάφη που είναι πάνω από γρανιτικά
υποστρώματα έχουν μικρή ικανότητα εξουδετέρωσης των όξινων
εναποθέσεων (όπως είναι η περίπτωση των Σκανδιναβικών χωρών, ιδιαίτερα
η Σουηδία).1
Η οξίνιση των επιφανειακών υδάτων τις περασμένες δεκαετίες πιθανόν
είναι αποτέλεσμα των όξινων (θειικών και οξειδίων αζώτου) εναποθέσεων,
αλλά και άλλες ενώσεις έχουν συμβάλλει στην οξίνιση. Το διοξείδιο του
άνθρακα τα υδροξείδια του αργιλίου μπορούν να δράσουν ως ασθενή οξέα.
Επίσης η αποσύνθεση της οργανικής ύλης σχηματίζει οξέα και απελευθερώνει
ιόντα υδρογόνου.12 Υπάρχει όμως και μια διαφορετική εξήγηση για την
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οξίνιση των επιφανειακών υδάτων, όπου τα γειτονικά εδάφη παίζουν
13
σημαντικό ρόλο και ιδιαίτερα οι λεκάνες απορροής.
Σημαντικές έρευνες για τις όξινες εναποθέσεις και χαρτογραφήσεις των
διαφόρων περιοχών έχουν γίνει στις ΗΠΑ και την Ευρώπη.14,15 Η ΕΡΑ
διερεύνησε πάνω από 2.000 λίμνες και 500 χείμαρρους-ρυάκια στις ΗΠΑ
(National Surface Water Survey) με συστηματικές μετρήσεις οξύτητας των
3,16
Παρόμοιες έρευνες για όξινες εναποθέσεις έχουν
επιφανειακών υδάτων.
17
γίνει στον Καναδά.

Σχήμα 5. Χάρτες της Ευρώπη με περιοχές που έχουν δέχονται μεγάλο τμήμα της
όξινης βροχής από τις διάφορες βιομηχανικές περιοχές.
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Βιολογικές επιπτώσεις
οργανισμούς

των

όξινων

εναποθέσεων

σε

υδρόβιους

Υπάρχουν αρκετά γενικά συμπεράσματα για τις βιολογικές επιπτώσεις
των όξινων εναποθέσεων σε υδρόβιους οργανισμούς από πειραματικές
μελέτες σε λίμνες, ρέματα, χείμαρρους κλπ, στα οποία έγινε τεχνητή
οξίνιση.18,19
•Οι υδρόβιοι οργανισμοί σε χαμηλό pΗ δυσκολεύονται στην ρύθμιση των
ιόντων νατρίου(Νa+), χλωρίου (Cl-) και καλίου (K+).20
•Με την μείωση του pΗ το αργίλιο (Al), που είναι το πιο κοινό μέταλλο στην
επιφάνεια του εδάφους, μετατοπίζεται-αποπλύνεται και μεταφέρεται στο νερό
όπου συσσωρεύεται σε τοξικές συγκεντρώσεις.21 Η τοξικολογία του αργιλίου
σε χαμηλό pH είναι πολύπλοκη, εξαρτάται από τις συγκεντρώσεις των
22,23
Το
συμπλόκων του μετάλλου και από τα επίπεδα ασβεστίου στο νερό.
αργίλιο, σύμφωνα με μελέτες, ενώνεται με τον φωσφόρο (Ρ), δημιουργώντας
24
ένα αδιάλυτο σύμπλοκο και περιορίζει την βιολογική του σημασία.
•εκτός από το αργίλιο, και άλλα μέταλλα κινητοποιούνται και καθίστανται
πιο τοξικά σε χαμηλό pΗ. Ιδιαίτερα ο μόλυβδος,25 το κάδμιο,26 και ο
υδράργυρος.27 Αυξημένες συγκεντρώσεις υδραργύρου στους ιστούς ψαριών
προκαλούνται από την εναπόθεση του μετάλλου και από αυξημένη
28
μεθυλίωση.
•Τα βασικά ιόντα εξουδετερώνουν την οξύτητα, όπως τα ιόντα ασβεστίου, τα
οποία συνήθως είναι σε χαμηλές συγκεντρώσεις για οξινισμένα νερά. Οι
θανατηφόρες τιμές pΗ για βενθικά ασπόνδυλα και ψάρια εμφανίζονται
συχνά σε μαλακό νερό, σε σχέση με σκληρό νερό που περιέχει ασβέστιο.
Χαμηλές συγκεντρώσεις ασβεστίου αυξάνουν την διαπερατότητα των
μεμβρανών του πλάσματος των οργανισμών ιόντων και νερού και αυξάνουν
την τοξικότητα των ιόντων υδρογόνων Η+.29
•Η αυξημένη οξύτητα ευνοεί την διαύγεια των λιμνών, πιθανόν λόγω
αλλαγών στην σύνθεση των διαλυμένων οργανικών ενώσεων. Το φαινόμενο
αυτό αυξάνει την φωτοσύνθεση σε μεγαλύτερα βάθη, καθώς και καθιστά πιο
τρωτά τα ψάρια στα αρπακτικά πτηνά.30
•Τα χουμικά οξέα και η διαλυμένη οργανική ύλη μεταβάλλονται σε χαμηλά
pΗ. Οι χουμικές ουσίες μπορούν να ενωθούν με θρεπτικές ύλες, αργίλιο και
άλλα μέταλλα, μεταβάλλοντας την διαθεσιμότητά τους στους οργανισμούς.31
Επίσης υψηλά επίπεδα χουμικών ουσιών μπορεί να είναι τοξικά σε
προνύμφες αμφιβίων.32
•Η ποικιλία και ο πλούτος των υδρόβιων ειδών συνδέεται άμεσα με το pΗ
των νερών.33,34
•Αρκετά υδρόβια είδη είναι ευαίσθητα σε χαμηλό pΗ και υπάρχει μείωση
πληθυσμών σε οξινισμένες λίμνες. Ορισμένα είδη, όπως διάτομα, περίφυτα,
αμφίποδα, αστακοί (καραβίδα του γλυκού νερού) και κυπρίνοι, το αμφίποδο
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Gammarus pulex και ορισμένα είδη Daphnia (βραχιονόποδα) είναι ευαίσθητοι
29,35
βιοδείκτες για την οξίνιση νερών.
Οι βιολογικές επιδράσεις στα μακρόφυτα σε σχέση με την οξίνιση των
νερών δεν είναι ξεκαθαρισμένες. Ορισμένοι επιστήμονες παρατήρησαν
μείωση και εξαφάνιση μακροφύτων και βρυοφύτων,36 άλλοι παρατήρησαν
την υπερανάπτυξη ορισμένων ειδών και εξαφάνιση άλλων.37 Σε οξινισμένα
νερά τα διάφορα μέταλλα (αργίλιο, κάδμιο και μόλυβδος) επιδρούν αρνητικά
38
στην ανάπτυξη υδρόβιων φυτών.
Υπάρχει μεγάλος αριθμός ερευνών για επιδράσεις της οξύνισης των
νερών σε υδρόβια ασπόνδυλα. Η κοινή συνισταμένη των ερευνών αυτών
δείχνει αλλαγές στην σύσταση των ειδών και στην αφθονία τους.33,39 Τα
καρκινοειδή (όπως Daphnia, Diaptomus, Branchinecta και Lepidurus) είναι
συνήθως τα πιο ευαίσθητα ασπόνδυλα στην οξύνιση των νερών.40 Μειώσεις
της βιομάζας ασπόνδυλων έχει παρατηρηθεί σε οξινισμένες λίμνες και
ρυάκια.41
Εργαστηριακές έρευνες και έρευνες πεδίου με ψάρια έδειξαν ότι οι
όξινες εναποθέσεις επηρεάζουν την ανάπτυξή τους. Οι έρευνες αυτές πρέπει
να λάβουν υπόψη και άλλους παράγοντες πριν αρχίσουν την εκτίμηση των
επιπτώσεων σε πληθυσμούς ψαριών.42 Τα αυγά των ψαριών θεωρούνται το
πιο ευαίσθητο στάδιο ανάπτυξης στην οξίνιση των νερών.43 Η κυριότερη
επίπτωση του χαμηλού pΗ στα ψάρια είναι η παρεμβολή με την ρύθμιση των
ιόντων, ιδιαίτερα η απώλεια χρήσιμων ιόντων
μπορεί να είναι
44
θανατηφόρος.
Δοκιμασίες τοξικότητας των 96-ωρών σε ψάρια έδειξαν θνησιμότητα
100% για pΗ 4,5 χωρίς αργίλιο σε χονδροκέφαλους φοξίνους (fathead
minnows), ενώ άλλα είδη ψαριών επέζησαν σε μεγάλο ποσοστό.45 Η
προσθήκη αργιλίου 50 μg/L και pΗ 5,5 αύξησε την θνησιμότητα από 0-30%
45
και 100 μg/L αργιλίου είχε ως αποτέλεσμα 100% θνησιμότητα.
Υποθανατηφόρες επιπτώσεις της οξίνισης νερών περιλαμβάνουν αλλαγές
στην συμπεριφορά, μείωση της ανάπτυξης, στρεβλώσεις, αναπνευστικά
προβλήματα και ανωμαλίες στα οστά.46,47 Επίσης, υπάρχουν έρευνες που
δείχνουν αλλαγές πληθυσμών και κοινοτήτων ψαριών σε πειράματα οξίνισης
λιμνών και επιθεωρήσεις λιμνών.48
Έρευνες έχουν γίνει για τις επιδράσεις των όξινων εναποθέσεων σε
αμφίβια ζώα. Οι βάτραχοι και οι σαλαμάνδρες επηρεάζονται από την οξίνιση
των νερών, ιδιαίτερα στα ευαίσθητα στάδια της ανάπτυξης.49 Τα αμφίβια
αντέχουν σε χαμηλότερα pΗ σε σχέση με τα ψάρια (διάφορα είδη βατράχων,
περίπου σε pΗ 3,0-4,5).50 Τοξικές επιδράσεις σε αμφίβια από χαμηλό pΗ
έχουν ως αποτέλεσμα την μείωση της ανάπτυξης, καθυστέρηση στην
μεταμόρφωση και καθυστέρηση στην ανάπτυξη των εμβρύων.51
Τα υδρόβια πτηνά που λαμβάνουν συχνά την τροφή τους από λίμνες,
μικρές λίμνες και ρυάκια επηρεάζονται από την οξίνιση των νερών, αλλά οι
έρευνες παρουσιάζουν αντιφατικά αποτελέσματα. Η επίδραση της οξίνισης
-377-

στα υδρόβια πτηνά γίνεται συνήθως μέσω της τροφικής αλυσίδας και μπορεί
να επηρεάσει τη σύνθεση των ειδών και την αφθονία τους, να μειώσει την
θερμιδική σύσταση των υδρόβιων εντόμων ή να αυξήσει τα επίπεδα μετάλλων
στους οργανισμούς που χρησιμεύουν ως τροφή.52
Γενικά, τα ιχθυοβόρα
(piscivorous) πτηνά είναι εκείνα που παρουσιάζουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο
από την οξίνιση των νερών γιατί δεν μπορούν να βρουν τροφή σε νερά
53
χαμηλού pΗ. Υπάρχουν πολλές έρευνες που υποστηρίζουν τον περιορισμό
της τροφής ως βασικής αιτίας για κινδύνους στα πτηνά από την οξίνιση
54
νερών.
Από την άλλη μεριά μερικά είδη υδρόβιων πτηνών μπορεί να
ευνοηθούν από τον μειωμένο συναγωνισμό με τα ψάρια για ασπόνδυλα
(γιατί τα ψάρια είναι πιο ευαίσθητα σε οξινισμένα νερά) σε λίμνες που έχουν
χαμηλό pΗ.55 Η πιθανότητα να αυξηθούν οι συγκεντρώσεις του τοξικού
αργιλίου στην τροφή των υδρόβιων πτηνών σε οξινισμένες λίμνες
αναφέρθηκε για πρώτη φορά στην Σουηδία.56 Άλλες έρευνες έδωσαν
αντικρουόμενα αποτελέσματα.57
Οι επιδράσεις της οξίνισης των νερών ή του εδάφους στα χερσαία ζώα
δεν έχουν μελετηθεί συστηματικά (δεν υπάρχουν έρευνες με ερπετά και
θηλαστικά). Έρευνες με περιστέρια που δέχθηκαν τροφή με 1000 mg/Kg
αργίλιο και με χαμηλές συγκεντρώσεις ασβεστίου και φωσφόρου δεν έδειξαν
αρνητικές επιπτώσεις.58 Άλλες έρευνες έδειξαν ότι το αργίλιο μπορεί να
παρεμβλυνθεί στους μεταβολισμούς ασβεστίου και φωσφόρου.59
Όξινες εναποθέσεις και άλλες αιτίες στην καταστροφή των δασών
Οι όξινες εναποθέσεις έχουν προκαλέσει σημαντικές βλάβες στην
ανάπτυξη και την υγεία πολλών μεγάλων δασών σε πολλές περιοχές του
κόσμου (ιδιαίτερα στην Γερμανία, κεντρική Ευρώπη, Σκανδιναβικές χώρες,
60
ΗΠΑ και Καναδά). Για τον λόγο αυτό έχουν γίνει πολυάριθμες έρευνες.
Στην Γερμανία το 50 % των δασών δείχνουν σημάδια παρακμής και
απωλειών, ιδιαίτερα σε δάση ελάτης στο νότιο τμήμα της χώρας. Αλλά και σε
άλλες Ευρωπαϊκές χώρες έχουν παρατηρηθεί παρόμοια φαινόμενα.61 Στις
ΗΠΑ τα δάση που έχουν επηρεασθεί είναι κυρίως της ερυθρελάτης (πικέα).62
Υπάρχουν όμως και άλλοι παράγοντες που ενδέχεται να παίζουν σημαντικό
ρόλο, όπως το κλίμα, η δυναμική των κοινοτήτων, ατμοσφαιρική ρύπανση
(ιδιαίτερα το όζον).63 Η ερυθρελάτη είναι ευαίσθητη σε χαμηλό pΗ και
αυξημένες συγκεντρώσεις αργιλίου.64
Αρκετοί παράγοντες παίζουν ρόλο στην παρακμή των δασών.
Πρόσφατα, ερευνητές στο ΜΙΤ έδειξαν ότι η ρύπανση του εδάφους από τα
βαρέα μέταλλα παίζει ρόλο στην γήρανση και θάνατο της ερυθρελάτης (Picea
rubens) στις βορειοανατολικές περιοχές των ΗΠΑ. Οι φυτο-χηλικές
(phytochelatines) των δένδρων (που δρουν ως αντιοξειδωτικά και είναι
πολυμερή της γλουταθειόνης) ελαττώνονται στην προσπάθειά τους να
αντιμετωπίσουν τα μέταλλα (χαλκό και κάδμιο) με αποτέλεσμα να μην είναι
-378-

δυνατή η αντιμετώπιση των οξειδωτικών βλαβών που προκαλούνται από την
65
ατμοσφαιρική ρύπανση (κυρίως όζον).
Οι απώλειες δασών και η αποδάσωση που συνεχίζεται σε πολλές
περιοχές του πλανήτη μας έχει σημαντικές οικολογικές, οικονομικές και
κλιματολογικές επιπτώσεις.66 Τα τελευταία χρόνια έχει γίνει σημαντική
προσπάθεια για την διάσωση των τροπικών δασών, ιδιαίτερα στην Λ.
Αμερική, λόγω της σημασίας τους στον κύκλο του άνθρακα και στο κλίμα της
67
Γης. Στην Ευρώπη, η ατμοσφαιρική ρύπανση και οι όξινες κατακρημνίσεις
έχουν συμβάλλει σημαντικά στην κακή κατάσταση των δασών.68
Τα
τελευταία χρόνια οι επιστήμονες συνεχίζουν την έρευνα για τις όξινες
εναποθέσεις, ενώ συγχρόνως σημειώνεται σημαντική πρόοδος στη μείωση των
εκπομπών και στην
επαναφορά ορισμένων δασών σε προηγούμενες
69-72
καταστάσεις.
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