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Ενδοκρινικοί διαιαράκτες
και εμφάνιση naxuoapidas
παχυσαρκία αποτελεί μείζον πρόβλημα για τον
δυτικό κόσμο. Πάνω από 60% των ενηλίκων
στις ΗΠΑ, όπου διατίθενται λεπτομερή στοι
χεία, είναι υπέρβαροι και πάνω από 35% παχύσαρκοι. Το
φαινόμενο αυτό είναι αποτέλεσμα της αλληλεπίδρασης
γονιδίων και περιβάλλοντος, που οδηγεί σε αλλαγές
στην εξίσωση της ενεργειακής πρόσληψης και της
ενεργειακής δαπάνης και τελικά σε περίσσεια λίπους.
Το περιβάλλον είναι τα πάντα εκτός από το γονιδίωμά μας. Ως ενδοκρινικοί διαταράκτες (endocrine
disruptor chemicals, EDC) ορίζονται εξωγενείς χημι
κές ουσίες ή μείγμα χημικών ουσιών που μπορούν
να παρεμβαίνουν σε οποιαδήποτε πτυχή της δράσης
των ορμονών. Υπάρχουν μάλιστα EDC που αυξάνουν
ειδικά την ευαισθησία για εμφάνιση παχυσαρκίας και
άλλων μεταβολικών διαταραχών (metabolism disrupting
chemicals, MDC), γνωστοί διεθνώς ως obesogenes.
Ο κατάλογος των τεκμηριωμένων MDC είναι μακρύς
και περιλαμβάνει το διχλωροδιφαινυλοτριχλωροαιθάνιο (DDT), διοξίνες και φουράνια, υπερφθοριωμένες
ενώσεις (PFCs), πολυχλωριωμένα διφαινύλια (PCBs),
τη βισφαινόλη και
άλλα. Τα MDC, και
τα EDC γενικότε
ρα, υπάρχουν δυ
στυχώς παντού
στον σύγχρονο
κόσμο, όπως σε
πλαστικά, οικιακά
σκεύη, καλλυντικά,
απορρυπαντικά,
λιπάσματα, εντομοκτόνα, απόβλη
τα εργοστασίων ή
καυσαέρια.
Τα MDC μπο
ρούν να αλλάξουν
την ενεργειακή πρόσληψη στοχεύοντας στα κύτταρα
του εντέρου που εμπλέκονται στη μεταφορά θρεπτικών
ουσιών, τα εντερικά κύτταρα που συμμετέχουν στην
έκκριση πεπτιδίων, το μικροβίωματου εντέρου ή τους
νευρώνες του υποθαλάμου που ελέγχουν το αίσθημα
της πείνας και του κορεσμού. Μπορούν επίσης να
επηρεάσουν την παραγωγή ενέργειας, το μεταβολισμό
των σκελετικών μυών ή την παραγωγή και δράση των
θυρεοειδικών ορμονών. Επιπλέον, τα MDC μπορούν
να δράσουν στους πιο σημαντικούς μεταβολικούς
ιστούς που εμπλέκονται στην αποθήκευση ενέργει
ας, όπως στο ενδοκρινές πάγκρεας, στο ήπαρ ή στο
λευκό λιπώδη ιστό. Είναι δυνατό να επηρεάσουν τη
λιπογένεση και να αυξήσουν το ηπατικό λίπος, προκαλώντας αντίσταση στην ινσουλίνη. Τέλος, μπορεί
και να αλλάξουν την έκφραση κάποιων γονιδίων και
τη διαφοροποίηση των κυττάρων μέσω μοριακών και
επιγενετικών μηχανισμών.

Η

Ο πόλεμος
των κυττάρων

αθώς οι ουσίες αυτές υπάρχουν παντού σήμερα,
όλοι φέρουμε κάποιο σχετικό φορτίο στο σώμα
μας. Ομως, τα επίπεδα και ο χρόνος της έκθεσης,
το φύλο και η ηλικία είναι σημαντικές παράμετροι για
την τελική τους επίδραση. Η επιγενετική κληρονο
μικότητα έχει μεγάλη σημασία, επομένως οι έγκυες
γυναίκες αντιπροσωπεύουν έναν ευάλωτο πληθυσμό
και πρέπει επιπρόσθετα να προφυλάσσονται.
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