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ΘΕΩΡΗΤΙΚO ΠΛΑIΣΙΟ 



• Τοξικότητα: O βαθµός στον οποίο µια ουσία µπορεί να 
βλάψει τον οργανισµό. 

• Υπολογίζεται σε καµπύλες δόσης- επίπτωσης (ποσοστό 
πληθυσµού που προσβάλλεται σε συνάρτηση της δόσης 
mg/kg)

• Οξεία τοξικότητα: εκδηλώνεται αµέσως ή σε σύντοµο 
χρονικό διάστηµα

• Χρόνια τοξικότητα: εκδηλώνεται επί παρατεταµένο χρονικό 
διάστηµα, συνήθως κατά την επαναλαµβανόµενη έκθεση.
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Ορισµοί



• Τρόπος εισόδου τοξικών ουσιών στον οργανισµό:
1. µε απορρόφηση µέσω του πεπτικού συστήµατος 
2. µέσω της αναπνοής 
3. µέσω του δέρµατος
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Τοξικότητα& προϊόντα οµορφιάς
Αιθάλη: Μαύρη σκόνη που χρησιµοποιείται ως 
χρωστική ουσία στα καλλυντικά (eyeliner, µάσκαρα 
και κραγιόν). Παράγεται από την ατελή καύση 
προϊόντων άνθρακα (πχ. λιθανθρακόπισσα) και έχει 
συνδεθεί µε αυξηµένη συχνότητα εµφάνισης του 
καρκίνου σε όργανα.

Φορµαλδεΰδη: Χρησιµοποιείται στα βερνίκια νυχιών, σκιά µατιών, 
µάσκαρα, σαµπουάν και ρουζ για την πρόληψη της βακτηριακής ανάπτυξης. 
Το Εθνικό Πρόγραµµα Τοξικολογίας (NTP) κατατάσσει την φορµαλδεΰδη 
ως καρκινογόνο ουσία για τον άνθρωπο. 
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• Φαινακετίνη: Χρησιµοποιείται περιστασιακά σε προϊόντα 
προσωπικής φροντίδας, σε προϊόντα όπως βαφές µαλλιών και 
αποτριχωτικά γυναικών, ενώ έχει χαρακτηριστεί ως καρκινογόνο 
για τον άνθρωπο. 

• Λιθανθρακόπισσα: Είναι ένα γνωστό καρκινογόνο, υποπροϊόν της 
επεξεργασίας του άνθρακα. Χρησιµοποιείται σε καλλυντικά (π.χ. 
βαφές µαλλιών, αντιπιτυριδικά σαµπουάν).

• Βαρέα µέταλλα: Χρησιµεύουν κυρίως ως χρωστικές και 
σταθεροποιητές. Το Εθνικό Πρόγραµµα Τοξικολογίας προσδιόρισε το 
κάδµιο και τις ενώσεις του στη σκιά µατιών και στα lip gloss ως 
καρκινογόνα για τον άνθρωπο. Η Ευρωπαϊκή Επιτροπή απαγορεύει το 
αρσενικό στα καλλυντικά ως καρκινογόνο. Ο µόλυβδος βρίσκεται στην 
σκιά µατιών, στην πούδρα, σε σαµπουάν, σε κρέµες σώµατος, στο 
κραγιόν. Περισσότερο από το 99% των καλλυντικών προϊόντων περιέχει
µόλυβδο, σε µικρή όµως ποσότητα, ώστε να µη δηµιουργεί αρνητικές 
επιπλοκές στην υγεία του ανθρώπου. Παρόλο αυτά, µε τη συχνή χρήση 
προϊόντων οµορφιάς, ο κίνδυνος συνεχίζει να υπάρχει.
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Η έρευνα
� Η έρευνα πραγµατοποιήθηκε το Δεκέµβριο, Ιανουάριο και 
Φεβρουάριο του σχολικού έτους 2015-2016, στο πλαίσιο του 
σχολικού περιβάλλοντος σε ένα µεγάλο αστικό κέντρο 
(Θεσσαλονίκη) και στο σχολικό εργαστήριο του ΠΣΠΘ. 

� Διερευνήθηκαν οι συνήθειες χρήσης, οι γνώσεις και οι στάσεις 
εφήβων µαθητριών όσον αφορά την τοξικότητα καλλυντικών 
προϊόντων µέσω ερωτηµατολογίων. 

� Επίσης, έγινε ο µερικός πειραµατικός έλεγχος της τοξικότητας 
ορισµένων προϊόντων που χρησιµοποιούνται από τις µαθήτριες 
µε µεγάλη συχνότητα, σε προκαρυωτικά και ευκαρυωτικά 
κύτταρα. 
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• Η έρευνα είναι πολύ σηµαντική, καθώς οι έφηβες µαθήτριες
χρησιµοποιούν συχνά ορισµένα επικίνδυνα για τον οργανισµό
προϊόντα, χωρίς να έχουν επίγνωση των µακροπρόθεσµων
επιπτώσεων.

• Καλώντας τις µαθήτριες να συµµετάσχουν στην έρευνα είχαµε
σκοπό να τις ευαισθητοποιήσουµε για τον κίνδυνο που 
διατρέχουν.

• Ακόµα, θέλουµε να τις προτρέψουµε να χρησιµοποιούν
περισσότερα φυσικά προϊόντα, υιοθετώντας έτσι υγιέστερες
συνήθειες.
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ΜΕΘΟΔΟΛΟΓIΑ
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I. EΡΩΤΗΜΑΤΟΛΟΓΙΟ

Με σκοπό διερεύνηση των στάσεων των εφήβων µαθητριών 
όσον αφορά την τοξικότητα καλλυντικών προϊόντων, 
κατασκευάσαµε σχετικά ερωτηµατολόγια και τα µοιράσαµε 
σε ένα τυχαίο δείγµα κοριτσιών 14-17 ετών. 
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ
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• 1. Ποια είναι τα 3 προϊόντα από τα παρακάτω που 
χρησιµοποιείται περισσότερο; 
α. άρωµα, β. ασετόν, γ. κραγιόν, δ. βερνίκι νυχιών, ε. µάσκαρα/ 

eyeliner, στ. αποσµητικό ζ. πούδρα, η. αφρός µαλλιών

• 2. Ποιο από τα παρακάτω προϊόντα έχετε χρησιµοποιήσει
τουλάχιστον µια φορά στο παρελθόν; (διαλέξτε 1 ή δύο) 
α. βαφή µαλλιών, β. λακ, γ. make up δ. αποτριχωτική κρέµα

• 3. Γνωρίζετε ότι πολλά από τα προϊόντα που χρησιµοποιείται
καθηµερινώς µπορεί να περιέχουν ουσίες τοξικές για τον
οργανισµό;



• 4. Γνωρίζετε τα σύµβολα της επικινδυνότητας που 
αναγράφονται επάνω στη συσκευασία;

• 5. Γνωρίζετε το σύµβολο της τοξικότητας;

• 6. Το αναζητείτε κατά την αγορά του προϊόντος;

• 7. Αν ναι, σας αποτρέπει τελικώς από την αγορά του 
προϊόντος;

• 8. Προσπαθείτε να χρησιµοποιείτε φυσικά προϊόντα έναντι 
χηµικών;

• 9. Αν ναι, ποιο φυσικό προϊόν χρησιµοποιείτε καθηµερινά;
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

13

Εικόνα 1: Συχνότητα χρήσης των τριών πιο συχνά χρησιµοποιούµενων καθηµερινών προϊόντων οµορφιάς από έφηβες µαθήτριες ενός µεγάλου αστικού
κέντρου.
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Εικόνα 2: Συχνότητα χρήσης των τριών πιο συχνά χρησιµοποιούµενων καθηµερινών προϊόντων οµορφιάς από έφηβες µαθήτριες γυµνασίου ενός µεγάλου 
αστικού κέντρου.
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Εικόνα 3: Συχνότητα χρήσης των τριών πιο συχνά χρησιµοποιούµενων καθηµερινών προϊόντων οµορφιάς από έφηβες µαθήτριες λυκείου ενός 
µεγάλου αστικού κέντρου.
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Εικόνα 4: Γνώση των συμβόλων τοξικότητας και επικινδυνότητας στα προϊόντα ομορφιάς από τις έφηβες μαθήτριες και 
επιλογή φυσικών έναντι χημικών προϊόντων ομορφιάς (μπλε=γυμνάσιο, μωβ=λύκειο).



ΙΙ. ΚΑΛΛΙΕΡΓΕΙΑ 
ΜΙΚΡΟΟΡΓΑΝΙΣΜΩΝ 

• Προετοιµάσαµε την καλλιέργεια ακολουθώντας τα εξής βήµατα:

1. Αποστείρωση 7 τριβλίων

2. Παρασκευή θρεπτικού υλικού από:

▫ άγαρ + νερό (25 ml ανά τριβλίο) + θδατάνθρακες+ πρωτεΐνες 

▫ Οι αναλογίες ήταν: 175 ml νερό +14,5 γραµµάρια ζελέ. 

▫ Στα 100 γραµµάρια ζελέ υπήρχαν 72 γρ πρωτεΐνη +                                                                           
20 γρ ζελατίνη + 8 γρ σουκραλόζη.
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3. Ανάµιξη του θρεπτικού υλικού µε µια ποσότητα από προϊόντα οµορφιάς:

2 τριβλία που περιείχαν θρεπτικό υλικό και κραγιόν

2 τριβλία που περιείχαν θρεπτικό υλικό και αποσµητικό 

2 τριβλία που περιείχαν θρεπτικό υλικό και άρωµα

1 τριβλίο ελέγχου

4. Τοποθέτηση των µειγµάτων στα τριβλία.

5. Αφήνουµε για 3 ώρες σε θερµοκρασία δωµατίου.
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6. Στρώνουµε µε βακτήρια από την παλάµη του χεριού µας.

7. Παρατηρούµε ………………………………………………….

σε 24 ώρες

σε 72 ώρες

σε 120 ώρες

σε 7 ηµέρες

κραγιόνάρωµα ελέγχου
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
• Στις πρώτες 3 µέρες παρακολούθησης των 

µικροβιολογικών καλλιεργειών αναπτύχθηκαν 
βακτήριασε όλα τα τριβλία, εκτός από τα 2 τριβλία 
που περιείχαν το άρωµα.

• Την 7η µέρα στα τριβλία µε το άρωµα ήταν εύκολα 
διακριτό ότι αναπτύχθηκε διαφορετικός 
µικροοργανισµός από τα υπόλοιπα τριβλία.

• Το ίδιο συνέβη και µε τα τριβλία που περιείχαν 
αποσµητικό. Σε αυτά τα τριβλία αναπτύχθηκαν και οι 
2 µικροοργανισµοί που συναντήσαµε στα υπόλοιπα 
τριβλία.

• Η πιο πυκνή και ταχεία ανάπτυξη µικροοργανισµών 
παρατηρήθηκε στο τριβλίο ελέγχου.

• Η πιο αραιή ανάπτυξη µικροοργανισµών 
παρατηρήθηκε στα τριβλία που περιείχαν κραγιόν και  
στα τριβλία που περιείχαν άρωµα.
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ΙΙΙ. ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΗ ΒΙΩΣΙΜΟΤΗΤΑΣ-
ΗΘΟΛΟΓΙΑΣ ΕΝΤΟΜΩΝ

Παράλληλα µε τις καλλιέργειες µικροβίων ασχοληθήκαµε και µε την
παρατήρηση της βιωσιµότητας και της ηθολογίας εντόµων σε
περιβάλλοντα µε υψηλή συγκέντρωση των προϊόντων (άρωµα και
αποσµητικό)

1. Αρχικά παρασκευάσαµε 150 ml υδατικό διάλυµα γλυκόζης 25%w/v
2. Το τοποθετήσαµε σε 5 δοκιµαστικούς σωλήνες, 25ml/σωλήνα.
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3. Μέσα στους δύο δοκιµαστικούς σωλήνες προσθέσαµε στο 
υδατικό διάλυµα 0,1 ml άρωµα.
Σε δύο άλλους δοκιµαστικούς σωλήνες προσθέσαµε 0,1 ml 
αποσµητικό.
Στον 5ο δοκιµαστικό σωλήνα (ελέγχου) δεν προσθέσαµε στο 
υδατικό διάλυµα τίποτα. 
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4. Αφού τοποθετήσουµε ένα κοµµάτι βαµβάκι πάνω από το διάλυµα, 
τοποθετήσαµε 3 µυρµήγκια σε κάθε δοκιµαστικό σωλήνα (είδος
Lasins niger) και µε ένα ακόµη κοµµάτι βαµβάκι κλείσαµε το 
σωλήνα.

5. Αφήσαµε τους δοκιµαστικούς σωλήνες σε οριζόντια θέση, σε περιβάλλον 
χωρίς έντονο φως, ήχους και µυρωδιές για 7 ηµέρες.

6. Παρατηρήσαµε και καταγράψαµε την ηθολογία (συµπεριφορά) και τη 
βιωσιµότητα των µυρµηγκιών σε 24 ώρες, 72 ώρες, 120 ώρες (5 µέρες) και 
7 ηµέρες.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
• Τα µυρµήγκια στους 2 δοκιµαστικούς σωλήνες που 
περιείχαν άρωµα έχασαν πολύ γρήγορα την 
ενεργητικότητα τους και βρέθηκαν σε κατάσταση 
µέθης.

• Τα µυρµήγκια στους 2 δοκιµαστικούς σωλήνες µε το 
αποσµητικό είχαν την ίδια συµπεριφορά µε αυτά στο 
άρωµα, πολύ πιο ήπια.

• Τα µυρµήγκια στους δοκιµαστικούς σωλήνες του 
αρώµατος απεβίωσαν σε λιγότερο από 24 ώρες.

• Τα µυρµήγκια στους δοκιµαστικούς σωλήνες του 
αποσµητικού απεβίωσαν σε 10 µέρες .

• Η συµπεριφορά των µυρµηγκιών στο δοκιµαστικό 
σωλήνα ελέγχου παρέµεινε η ίδια µε την αρχική.
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ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ



Από το ερωτηµατολόγιο
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� Οι έφηβες µαθήτριες γνωρίζουν αρκετά πράγµατα σχετικά 
µε την έννοια της τοξικότητας, καθώς και µε την 
επικινδυνότητα των χηµικών ενώσεων στα προϊόντα 
οµορφιάς που χρησιµοποιούν καθηµερινά.

� Υπάρχει αρκετά συχνή χρήση καλλυντικών προϊόντων από 
µικρή ηλικία (από το γυµνάσιο). 

� Οι µαθήτριες αναζητούν εναλλακτικούς τρόπους φροντίδας 
µε χρήση φυσικών προϊόντων. 

� Δεν υπάρχει δισταγµός στη χρήση προϊόντων για τα οποία 
οι µαθήτριες δε γνωρίζουν απόλυτα την επικινδυνότητα 
των συστατικών τους στην περίοδο της εφηβείας. 



Από τις καλλιέργειες µικροοργανισµών

• Και στα 3 προϊόντα αναπτύχθηκαν λιγότεροι µικροοργανισµοί 
από το τριβλίο ελέγχου. Άρα, τα προϊόντα ήταν µάλλον σε ένα 
βαθµό τοξικά για τους συγκεκριµένους προκαρυωτικούς 
µικροοργανισµούς.

• Η εµφάνιση διαφορετικού µικροοργανισµού στα τριβλία που 
περιείχαν άρωµα και αποσµητικό ίσως δηλώνει την παρουσία 
κάποιων ουσιών που βοήθησαν στην ανάπτυξή του.
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Από την παρακολούθηση της βιωσιµότητας-
ηθολογίας εντόµων 

• Το άρωµα και το αποσµητικό πιθανόν να περιέχουν ουσίες 
τοξικές για τον οργανισµό των µυρµηγκιών.

• Η περίοδος που χρειάστηκε για να αποβιώσουν τα µυρµήγκια 
του δοκιµαστικού σωλήνα που περιείχε το άρωµα ήταν το 
1/10 του χρόνου που χρειάστηκε για να αποβιώσουν οι 
υπόλοιποι οργανισµοί των άλλων δοκιµαστικών σωλήνων, 
εποµένως η τοξικότητα του αρώµατος είναι µεγαλύτερη.
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Ευχαριστώ για την προσοχή σας!
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