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εκείωκα ηοσ εθδόηε
Αγαπεηέο θαη αγαπεηνί ζπλάδειθνη, κέιε ηεο ΠΔΔΥ
Σν 2011 έρεη νξηζζεί απφ ηελ IUPAC (International Union of Pure and Applied Chemistry) σο ην
Γηεζλέο Έηνο Υεκείαο. Όιεο νη εζληθέο Δλψζεηο Υεκηθψλ θαινχληαη λα πξαγκαηνπνηήζνπλ
έθηαθηεο εθδειψζεηο αθηεξσκέλεο ζηελ επηζηήκε ηεο Υεκείαο, κε ζηφρν ην «άλνηγκα» πξνο ην
θνηλσληθφ ζχλνιν. Καινχκαζηε λα δείμνπκε ζηνπο ζπκπνιίηεο καο ηε ζεκαζία ηεο Υεκείαο γηα
ηελ δηαηήξεζε ηνπ βηνηηθνχ επηπέδνπ θαη ηελ πξφνδν κηαο ζχγρξνλεο θνηλσλίαο, αιιά θαη ηνλ
ελζνπζηαζκφ πνπ κπνξεί λα γελλήζεη ε ζχγρξνλε ρεκηθή έξεπλα. Καινχκαζηε λα πξνζεγγίζνπκε
ηα λέα παηδηά (ηνπο απξηαλνχο πνιίηεο) θαη λα ηνπο κεηαγγίζνπκε απηφ ηνλ ελζνπζηαζκφ.
Καινχκαζηε ηέινο λα ζπζηξαηεπζνχκε κε ρηιηάδεο ρεκηθνχο ζε φιε ηε γε, ζπκκεηέρνληαο ζε
εθδειψζεηο παγθφζκηαο εκβέιεηαο.
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Ζ IUPAC έρεη δεκηνπξγήζεη εηδηθή ηζηνζειίδα γηα ην Γηεζλέο Έηνο Υεκείαο (http://
www.chemistry2011.org), ζηελ νπνία κπνξεί θαλείο λα δεη ηη ζπκβαίλεη ζε φιν ηνλ πιαλήηε θαη
πνηεο εθδειψζεηο γίλνληαη ή έρνπλ πξνγξακκαηηζζεί. Ζ ΠΔΔΥ ζα ζπκκεηάζρεη ελεξγά ζην κεγάιν
απηφ παγθφζκην παλεγχξη ηεο Υεκείαο. Έρνπκε ήδε απνθαζίζεη λα γίλεη κηα εκεξίδα γηα ηνπο
εθπαηδεπηηθνχο (ζπλέρεηα απηήο πνπ έγηλε ηνλ πεξαζκέλν Μάξηε θαη γηα ηελ νπνία κπνξείηε λα
δηαβάζεηε ζην παξφλ δειηίν), έρνπκε πξνηείλεη ζηα Κππξηαθά Σαρπδξνκεία ηελ έθδνζε
γξακκαηνζήκσλ γηα ην Γηεζλέο Έηνο Υεκείαο, ζπδεηάκε κηα ζεηξά απφ δηαιέμεηο κε ρεκηθά
ζέκαηα. Αιιά ε «αηρκή ηνπ δφξαηνο» γηα ηνπο ενξηαζκνχο ζηελ Κχπξν ζα είλαη, ην δίρσο άιιν, ην
11ν πλέδξην Υεκείαο Κχπξνπ-Διιάδαο πνπ ζα ιάβεη ρψξα ζηηο 26-30 Οθηψβξηνπ 2011.
Διπίδνπκε φηη ζηα πιαίζηα ηνπ ζπλεδξίνπ ζα κπνξέζνπκε λα πξνζθέξνπκε δηαιέμεηο αλνηθηέο
πξνο ην θνηλσληθφ ζχλνιν, αιιά θαη επίδεημε «καγηθψλ» ρεκηθψλ πεηξακάησλ πξνο ηνπο καζεηέο
φισλ ησλ επηπέδσλ. Σέηνηεο επηδείμεηο παξνπζηάδνπλ κε ηνλ πην εληππσζηαθφ ηξφπν ην «θσο»
θαη ην «ρξψκα» ηεο Υεκείαο θαη είλαη ηεξάζηηνο πφινο έιμεο γηα ηνπο καζεηέο φισλ ησλ ειηθηψλ,
αιιά θαη γηα ηνπο κεγάινπο.
Αγαπεηνί ζπλάδειθνη, ν θαηξφο ηξέρεη. Απφ ην Γηνηθεηηθφ πκβνχιην πξνζθαινχκε φια ηα κέιε
καο (θαη ζα απνζηείινπκε ζχληνκα θαη ζρεηηθφ ειεθηξνληθφ κήλπκα πξνο φινπο) λα ζπλδξάκνπλ
ζηε κεγάιε πξνζπάζεηα ηνπ 2011, γηα λα πξνβάινπκε θαη λα ηηκήζνπκε ηε Υεκεία κε ηνλ
θαιχηεξν ηξφπν, ηνλ ηξφπν πνπ ηεο αξκφδεη. Εεηάκε ηε ζπλδξνκή φισλ ησλ κειψλ καο κε ηδέεο
γηα εθδειψζεηο, αιιά θαη ηελ εζεινληηθή ζπλεηζθνξά φζσλ γίλεηαη πεξηζζφηεξσλ κειψλ ζηελ
νξγάλσζε ηνπ πλεδξίνπ ηνπ 2011, γηα λα έρεη ηε κνλαδηθή επηηπρία πνπ νξακαηηδφκαζηε.
Με θηιηθνχο ραηξεηηζκνχο
Δθ κέξνπο ηεο ΠΔΔΥ θαη ηεο πληαθηηθήο Οκάδαο
Ο Πξφεδξνο

Γηόρζωζε γηα ηο Σεύτος 4, 2009
ην ελεκεξσηηθφ δειηίν ηνπ Ννεκβξίνπ ηνπ 2009 έγηλε εθηεηακέλε αλαθνξά ζηελ πξφζθαηε επηηπρία
ηεο Κππξηαθήο νκάδαο ζηε Γηεζλή Οιπκπηάδαο Υεκείαο. Δθ παξαδξνκήο δελ αλαθέξζεθε ε βαζηθή
ζπλεηζθνξά ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ ζηελ επηηπρία ηνπ ζεζκνχ ησλ Οιπκπηάδσλ.
Σν Τπνπξγείν παξέρεη ηελ απνθιεηζηηθή νηθνλνκηθή ζηήξημε ησλ Οιπκπηάδσλ, εληάζζνληαο ηα
έμνδα ηφζν ησλ Παγθππξίσλ φζν θαη ησλ Γηεζλψλ Οιπκπηάδσλ Δπηζηεκψλ ζηνλ εηήζην
πξνυπνινγηζκφ ηνπ. Υσξίο απηή ηελ νινθιεξσκέλε νηθνλνκηθή θάιπςε δελ ζα ήηαλ δπλαηή ε
δηεμαγσγή ησλ Οιπκπηάδσλ. Δπί πιένλ, κέζσ ησλ Δπηζεσξεηψλ ησλ καζεκάησλ ησλ Δπηζηεκψλ
ην Τπνπξγείν πξνζθέξεη θαη πνιχηηκε βνήζεηα ζηνλ ζπληνληζκφ ηεο ζπλνιηθήο πξνζπάζεηαο, πνπ
γίλεηαη θαζ‟ φιε ηελ δηάξθεηα ηνπ έηνπο θαη είλαη ηεξάζηηα. Γεδνκέλεο ηεο θεληξηθήο ζπλεηζθνξάο ηνπ
Τπνπξγείνπ, απνινγνχκαζηε γηα ηελ εθ παξαδξνκήο κε αλαθνξά καο ζε απηή ζην ελεκεξσηηθφ
δειηίν 4/2009.
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Περί Ρεζβεραηρόιες - Πρόζθαηες ανακαλύυεις ζσνδέοσν ηις ανηιγηρανηικές ιδιόηηηες ηοσ
κόκκινοσ κραζιού με ηη ρεζβεραηρόλη
Κάζε πνηήξη απφ θφθθηλν θξαζί θξχβεη πνιιά κπζηηθά. Απηφ πνπ φκσο πνιινί δελ
γλσξίδνπλ είλαη ηα κπζηηθά πνπ θξχβνπλ νη νπζίεο πνπ πεξηιακβάλνληαη ζην θξαζί. Μία
απφ ηηο ζαπκαηνπξγέο νπζίεο πνπ βξίζθνληαη ζην θφθθηλν θξαζί είλαη ε ξεζβεξαηξφιε, γηα
ηελ νπνία, κε βάζε πνιχρξνλεο έξεπλεο, έρνπλ δηαπηζησζεί νη ζεηηθέο ηεο επηδξάζεηο ζηελ
θαξδηά θαη παξάιιεια νη αληηθαξθηληθέο, αληηγεξαληηθέο θαη αληηθιεγκνλψδεηο ηεο ηδηφηεηεο.
H δεκνζηνπνίεζε ησλ επεξγεηηθψλ δξάζεσλ ηνπ ζηαθπιηνχ θαη ηεο ξεζβεξαηξφιεο έρεη
πάξεη πξφζθαηα κεγάιε έθηαζε. Tα ζεηηθά απνηειέζκαηά ηεο έρνπλ επεξεάζεη ζε κεγάιν
βαζκφ φρη κφλν ην επξχ θνηλφ, αιιά θαη ηηο εηαηξείεο νη νπνίεο απνκνλψλνπλ ηε
ξεζβεξαηξφιε θαη ηελ πσινχλ σο μερσξηζηφ θαξκαθεπηηθφ ζθεχαζκα.
H ξεζβεξαηξφιε (3,5,4 –ηξηπδξνμπζηηιβέλην) είλαη κηα πνιπθαηλνιηθή θπηναιεμίλε. Δίλαη
έλα ζηηιβελνεηδέο stilbenoid, παξάγσγν ησλ ζηηιβελίσλ, θαη παξάγεηαη ζε θπηά κε ηε
βνήζεηα ηνπ ελδχκνπ «ζπλζάζε ζηηιβελίνπ». Τπάξρεη σο δχν γεσκεηξηθά ηζνκεξή: ην cis(Z) θαη ην trans-(E). Ζ trans-κνξθή κπνξεί λα ππνζηεί ηζνκεξηζκφ ζηελ cis-κνξθή φηαλ
εθηίζεηαη ζε ππεξηψδε αθηηλνβνιία. Απφ ηα θπηά ε ξεζβεξαηξφιε ρξεζηκνπνηείηαη σο
θπζηθφ αληηβηνηηθφ, ηδηαίηεξα φηαλ απηά πξνζβιεζνχλ απφ παζνγφλνπο νξγαληζκνχο, φπσο
βαθηήξηα θαη κχθεηεο.
ηα θξχα θιίκαηα ηα ζηαθχιηα πξνζβάιινληαη πεξηζζφηεξν απφ κχθεηεο θαη έηζη ε
πεξηεθηηθφηεηά ηνπο ζε ξεζβεξαηξφιε είλαη κεγαιχηεξε ζε πεξηνρέο κε ςπρξφηεξν θιίκα. H
πεξηεθηηθφηεηα ηνπ ζηαθπιηνχ ζε ξεζβεξαηξφιε έρεη ζρέζε κε ηε δηάξθεηα παξνπζίαο ηεο
θινχδαο ησλ ζηαθπιηψλ. Όζν πεξηζζφηεξν ρξφλν παξακέλνπλ νη θινχδεο, ηφζν
πεξηζζφηεξε ξεζβεξαηξφιε ζα πεξηέρνπλ.
Ζ πνζφηεηα ξεζβεξαηξφιεο ζην θξαζί εμαξηάηαη απφ ηελ πνηθηιία ηνπ ζηαθπιηνχ, ηελ
γεσγξαθηθή ηνπ πξνέιεπζε θαη ηελ έθζεζε ηνπ ζε κχθεηεο (fungal infection). Ο ρξφλνο
δχκσζεο, θαηά ηνλ νπνίν ην θξαζί είλαη ζε επαθή κε ηελ θινχδα ησλ ζηαθπιηψλ είλαη έλαο
θαζνξηζηηθφο παξάγνληαο γηα ηελ πεξηεθηηθφηεηα ηνπ θξαζηνχ ζε ξεζβεξαηξφιε.
Γηα ην ιφγν απηφ ην θφθθηλν θξαζί (πνπ γηα ηελ παξαγσγή ηνπ ην ζηαθχιη δπκψλεηαη κε ηελ
θινχδα) πεξηέρεη απφ 0,2 έσο 5,8 mg/L ξεζβεξαηξφιε, ελψ ην ιεπθφ θξαζί (πνπ παξάγεηαη
απφ δχκσζε αθνχ πξψηα αθαηξεζεί ε θινχδα) πεξηέρεη πνιχ ρακειφηεξα επίπεδα
(0,01mg/L).
Σν trans κφξην ηεο Ρεζβεξαηξφιεο

Ποηό

Περιεκηικόηηηα
ρεζβεραηρόλης (mg/L)

Περιεκηικόηηηα
ρεζβεραηρόλης ζε 150mL
(mg/150mL)

Κφθθηλα Κξαζηά (Παγθφζκηα)

1.98 - 7.13

0.30 - 1.07

Κφθθηλα Κξαζηά (Ηζπαλίαο)

1.92 - 12.59

0.29 - 1.89

Κφθθηλνο ηαθπινρπκφο
(Ηζπαλίαο)

1.14 - 8.69

0.17 - 1.30

Ρνδέ Κξαζηά (Ηζπαλίαο)

0.43 - 3.52

0.06 - 0.53

Pinot Noir

0.40 - 2.0

0.06 - 0.30

Λεπθά Κξαζηά (Ηζπαλίαο)

0.05 - 1.80

0.01 - 0.27

Όπσο θαίλεηαη ζηνλ αθφινπζν πίλαθα, ε ξεζβεξαηξφιε δελ βξίζθεηαη κφλν ζην θφθθηλν
θξαζί αιιά εκθαλίδεηαη ζε δηάθνξα θπηά. H ξεζβεξαηξφιε είλαη έλα θπηηθφ ζπζηαηηθφ πνπ
βξίζθεηαη ζηε θινχδα ησλ ζηαθπιηψλ, ζηα κνχξα, ζηα πεχθα, ζηνλ επθάιππην, ζηα θηζηίθηα
θαη ζηα θαζφιηα. H θινχδα ησλ ζηαθπιηψλ πεξηέρεη κε δηαθνξά ηηο κεγαιχηεξεο πνζφηεηεο
ξεζβεξαηξφιεο.

Σρόθιμο

Ποζόηηηα

σνολική ρεζβεραηρόλη (mg)

Φηζηίθηα σκά

1 c (146 g)

0.01 - 0.26

Φηζηίθηα βξαζκέλα

1 c (180 g)

0.32 - 1.28

Φηζηηθνβνχηπξν

1 c (258 g)

0.04 - 0.13

Κφθθηλα ζηαθχιηα

1 c (160 g)

0.24 - 1.25
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Περί Ρεζβεραηρόιες... Σσνέτεια
ε πεηξάκαηα πνπ έγηλαλ ζε πνληίθηα θαη αξνπξαίνπο, έρνπλ αλαθεξζεί νη επεξγεηηθέο επηδξάζεηο ηεο ξεζβεξαηξφιεο ζηελ
θαηαπνιέκεζε ηνπ θαξθίλνπ θαη ησλ θιεγκνλψλ, ζηε κείσζε ησλ επηπέδσλ γιπθφδεο ζην αίκα θαη ζηελ θαηαπνιέκεζε
θαξδηαγγεηαθψλ παζήζεσλ. Οη ζχγρξνλεο έξεπλεο έρνπλ δείμεη επίζεο φηη ε ξεζβεξαηξφιε κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ
θαιχηεξε πξφγλσζε λεπξνινγηθψλ δηαηαξαρψλ, φπσο ε λφζνο ηνπ Πάξθηλζνλ, ε λφζνο ηνπ Υάληηγθηνλ, ε λφζνο ηνπ
Αιηζράτκεξ.
Σα επωθελή αποηελέζμαηα ηης ρεζβεραηρόλης οθείλονηαι:
ηελ αληηνμεηδσηηθή ηεο δξάζε,
ηελ θάζαξζε ησλ ειεπζέξσλ ξηδψλ ηνπ νμπγφλνπ,
ηελ ηξνπνπνίεζε ηεο νκνηνζηαζίαο (βηνινγηθήο ζηαζεξφηεηαο) ηεο λεπξσληθήο ελέξγεηαο
ηελ ηξνπνπνίεζε ησλ ηνληηθψλ δηφδσλ πνπ ε δξάζε ηνπο ξπζκίδεηαη απφ ππνδνρείο γινπηακηθνχ νμένο.
Ζ ξεζβεξαηξφιε εθηφο απφ ηελ καρδιοπροζηαηεσηική θαη νεσροπροζηαηεσηική ηεο ηδηφηεηα κπνξεί λα επεξεάζεη ηηο
δηεξγαζίεο ησλ ηριών ζηαδίων ηης καρκινογένεζης, πνπ πεξηιακβάλνπλ ηελ έλαξμε, ηελ πξναγσγή θαη ηελ εμέιημε ηνπ
φγθνπ θαη λα θαηαζηείιεη ηε νεοαγγειογένεζη θαη ηηο μεηαζηάζεις ηων όγκων. Όπσο έρεη εξεπλεζεί, ηα αληηθαξθηληθά
απνηειέζκαηα ηεο ξεζβεξαηξφιεο θαίλεηαη λα έρνπλ ζηελή ζρέζε κε ηελ ηθαλφηεηά ηεο λα αιιειεπηδξά κε πνιιαπινχο
κνξηαθνχο ζηφρνπο πνπ ζπκκεηέρνπλ ζηελ αλάπηπμε ηνπ θαξθίλνπ, ειαρηζηνπνηψληαο ηελ ηνμηθφηεηα ζηνπο πγηείο ηζηνχο.
Δίλαη γλσζηφ φηη νη σποδοτείς ανδρογόνων ιεηηνπξγνχλ σο κεηαγξαθηθφο παξάγνληαο γηα ηελ αλάπηπμε θαη ηελ εμέιημε ηνπ
θαξθίλνπ ηνπ πξνζηάηε. Δίλαη γλσζηφ φηη ε ξεζβεξαηξφιε αλαζηέιιεη ηε δξάζε ησλ ππνδνρέσλ αλδξνγφλσλ θαη θαηαζηέιιεη
ηελ έθθξαζή ηνπο ζε κεηαγξαθηθφ επίπεδν. Απφ ηηο κειέηεο ησλ R Vidavalur et al (2006) βγήθε ην ζπκπέξαζκα φηη ε κέηξηα
θαηαλάισζε θφθθηλνπ θξαζηνχ, πινχζηνπ ζε ξεζβεξαηξφιε θαη πνιπθαηλφιεο, πνπ πξνέξρνληαη απφ ηηο θινχδεο ησλ ξνγψλ
ησλ ζηαθπιηψλ πεξηνξίδεη ηε λνζεξφηεηα θαη ζλεζηκφηεηα απφ παζήζεηο ηνπ θαξδηνθπθινθνξηθνχ, ηνπ θαξθίλνπ ηνπ
πλεχκνλνο θαη ηνπ θαξθίλνπ ηνπ πξνζηάηε ζε πνζνζηά πεξίπνπ 30% έσο 50%, 57% θαη 50%, αληηζηνίρσο.
Πεηξάκαηα έρνπλ δείμεη φηη ε ζεξαπεία κε ξεζβεξαηξφιε παξέηεηλε ηε δσή ησλ κπγψλ ζηα θξνχηα, ησλ λεκαησδψλ
ζθνπιεθηψλ θαη ησλ βξαρχβησλ ςαξηψλ, αιιά δελ έρεη απμήζεη ηε δηάξθεηα δσήο ησλ πνληηθηψλ. Σα πεξηζζφηεξα απφ απηά ηα
απνηειέζκαηα δελ έρνπλ αθφκε δνθηκαζηεί επξέσο ζηνλ άλζξσπν. ε κηα δνθηκή πνπ έγηλε ζε αλζξψπνπο έρεη απνδεηρζεί φηη
γηα λα κεησζνχλ αηζζεηά ηα επίπεδα γιπθφδεο ζην αίκα ήηαλ αλαγθαία ε ιήςε εμαηξεηηθά πςειψλ δφζεσλ ξεζβεξαηξφιεο (3-5
g) . Ζ ξεζβεξαηξφιε, πνπ βξίζθεηαη ζηε θινχδα ησλ εξπζξψλ ζηαθπιηψλ θαη απνηειεί ζπζηαηηθφ ηνπ θφθθηλνπ θξαζηνχ, δελ
είλαη επνκέλσο ζε επαξθείο πνζφηεηεο γηα λα εμεγήζεη ην «Γαιιηθφ παξάδνμν».
H θαηαλάισζε ζηαθπιηνχ θαίλεηαη λα έρεη απφιπηε ζρέζε κε ηε δηαηήξεζε ηεο πγείαο καο θαη απηφ ην επηβεβαηψλεη ην
«Γαιιηθφ παξάδνμν»: Δίλαη γλσζηφ φηη νη Γάιινη θαηαλαιψλνπλ πςειέο πνζφηεηεο ζηαθπιηνχ, αιιά πέξαλ ηνχηνπ δελ
πξνζέρνπλ ηδηαίηεξα ηε δηαηξνθή ηνπο, ε νπνία παξνπζηάδεη πςειή θαηαλάισζε ιηπαξψλ θαη ρνιεζηεξφιεο, θαζψο νη
αγαπεκέλεο ηξνθέο ησλ Γάιισλ είλαη ην βνχηπξν, ην αβγφ, ε θξέκα γάιαθηνο ζηα πεξηζζφηεξα θαγεηά θαη πνιιέο άιιεο
ιηπαξέο ηξνθέο .
Παξ φια απηά θαη ελψ ζα πεξίκελε θαλείο νη Γάιινη λα θαηέρνπλ εμέρνπζα ζέζε ζηελ παγθφζκηα θαηάηαμε λνζεξφηεηαο απφ
θαξδηαγγεηαθέο παζήζεηο, παξαδφμσο ζπκβαίλεη ην αληίζεην. Eκθαλίδνπλ ζαθψο κηθξφηεξα πνζνζηά πεξηζηαηηθψλ θαξδηαθψλ
αζζελεηψλ ζε ζρέζε κε ηνπο Aκεξηθαλνχο, ελψ νη ηειεπηαίνη κεηψλνπλ ζηαζεξά ην ιίπνο ζην δηαηηνιφγηφ ηνπο. ε κηα
πξφζθαηε κειέηε 50 «κέζνη» θάηνηθνη ηνπ Παξηζηνχ ζπγθξηλφκελνη κε 50 «κέζνπο» θαηνίθνπο ηεο Bνζηψλεο, βξέζεθαλ
πγηέζηεξνη θαη καθξνβηφηεξνη ζε ζρέζε κε ηνπο Aκεξηθαλνχο.
O αξηζκφο ζαλάησλ απφ θαξδηαγγεηαθέο λφζνπο κεηαμχ ησλ Γάιισλ είλαη 75 ζηνπο 100.000, ελψ ν αληίζηνηρνο αξηζκφο γηα
ηνπο Aκεξηθαλνχο είλαη πεξηζζφηεξν απφ δηπιάζηνο. Δκείο νη „Eιιελεο, πνπ επίζεο βξηζθφκαζηε ζε πςειή παγθνζκίσο
θαηαλάισζε ζηαθπιηνχ, εκθαλίδνπκε ζρεηηθά πςειά πνζνζηά καθξνδσίαο.
ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΙΚΑ
Oη κέρξη ζήκεξα έξεπλεο, πνπ εμέηαζαλ ηε ζρέζε ηνπ ζηαθπιηνχ θαη ηεο ξεζβεξαηξφιεο θαη ηνπ θαξδηαγγεηαθνχ ζπζηήκαηνο,
έδεημαλ φηη ε ξεζβεξαηξφιε:
 Mεηψλεη ηνλ θίλδπλν γηα ζηεθαληαία λφζν ηεο θαξδηάο.
 ‘Δρεη ηζρπξή αληηνμεηδσηηθή δξάζε.
 Mεηψλεη ηελ νμείδσζε ηεο ιηπνπξσηετλεο LDL θαη άιισλ ιηπηδίσλ θαη πξνζηαηεχεη απφ ηελ νμείδσζε ησλ ιηπηδίσλ ησλ
θπηηάξσλ. H αληηνμεηδσηηθή δξάζε ηεο ξεζβεξαηξφιεο κπνξεί λα είλαη κεγαιχηεξε απφ απηή ησλ βηηακηλψλ C θαη E.
 Mεηψλεη ηε ζπγθφιιεζε ησλ αηκνπεηαιίσλ θαη ζπκβάιιεη έηζη ζηε κείσζε ηνπ θηλδχλνπ γηα αζεξνζθιήξσζε.
 ε ζρέζε κε ηελ αληηθαξθηληθή δξάζε ηεο ξεζβεξαηξφιεο θαίλεηαη θπξίσο απφ εξγαζηεξηαθέο έξεπλεο φηη κπνξεί λα
θαηαζηέιιεη ηε ζχλζεζε ειεπζέξσλ ξηδψλ, λα κεηψλεη ηνλ θίλδπλν κεηαιιάμεσλ θαη ηε θιεγκνλή. Tν ζχλνιν ησλ δξάζεσλ
απηψλ κπνξεί λα ζηακαηήζεη ηελ έλαξμε ηεο θαξθηλνπνίεζεο ησλ θπηηάξσλ.
Παξά ηα πην πάλσ δεδνκέλα, πξέπεη λα ηνλίζνπκε φηη ρξεηάδνληαη επηπξφζζεηεο έξεπλεο ζε πεηξακαηφδσα θαη ζηνλ άλζξσπν
γηα λα θαλεί θαηά πφζν ε ξεζβεξαηξφιε απφ κφλε ηεο κπνξεί λα έρεη αζθαιή θαη απνηειεζκαηηθή δξάζε. Eπηπξφζζεηα, ε
νκνηφηεηα πνπ έρεη ε ξεζβεξαηξφιε κε ηε δηαηζπιν-ζηηιβεζηεξφιε πξνθαιεί αλεζπρίεο. H δηαηζπιν-ζηηιβεζηεξφιε είλαη έλα
ζπλζεηηθφ νηζηξνγφλν πνπ ζρεηίδεηαη κε ηελ αλάπηπμε θπηηάξσλ θαξθίλνπ ηνπ καζηνχ.

ελίδα 4

Περί Υημείας

Περί Ρεζβεραηρόιες... Σσνέτεια
πκπεξαζκαηηθά ινηπφλ, βιέπνπκε φηη ε θαηάζηαζε ζρεηηθά κε ηε ξεζβεξαηξφιε ρξεηάδεηαη πξνζνρή. Παξάιιεια, δελ είλαη
νξζφ λα ζπζηήλνπκε ηελ θαηαλάισζε κεγάισλ πνζνηήησλ θφθθηλνπ ζηαθπιηνχ ιφγσ ησλ ζεηηθψλ ηδηνηήησλ ηεο
ξεζβεξαηξφιεο. Πξάγκαηη, ε κεγάιε θαηαλάισζε ζηαθπιηνχ εγθπκνλεί θηλδχλνπο γαζηξεληεξηθψλ δηαηαξαρψλ. Eπηπιένλ
πξέπεη ινηπφλ λα είκαζηε πνιχ πξνζεθηηθνί θαη λα αληηκεησπίδνπκε κε ζθεπηηθηζκφ ηηο δηαθεκίζεηο ησλ βηνκεραληψλ
παξαγσγήο ηξνθψλ, ζπκπιεξσκάησλ δηαηξνθήο θαη άιισλ θαξκαθεπηηθψλ ζθεπαζκάησλ πξνο θαηαλάισζε απφ ην επξχ
θνηλφ.
Βιβλιογραθία
1. Harada N, Murata Y, Yamaji R, Miura T, Inui H, Nakano Y. Resveratrol down-regulates the androgen receptor at the posttranslational level in prostate cancer cells. J Nutr Sci Vitaminol (Tokyo). 2007 Dec;53(6):556-60.
2. Vidavalur R, Otani H, Singal PK, Maulik N. Significance of wine and resveratrol in cardiovascular disease: French paradox
revisited. Exp Clin Cardiol. 2006 Fall;11(3):217-25.
Χρήζιμη ιζηοζελίδα
http://www.xanthipress.gr/index.php?option=com_content&view=article&id=5682:2009-10-17-21-2156&catid=14:nutrition&Itemid=19

Ηκερίδα Υεκείας - «Η Υεκεία ζηε δωή κας - Γηδαθηηθή ηες Υεκείας»
Σν πξσηλφ ηνπ αββάηνπ 13 Μαξηίνπ 2010 δηνξγαλψζεθε ζηε Λεπθσζία (ζην θηίξην «Αλαζηάζηνο Λεβέληεο» ηεο
Παλεπηζηεκηνχπνιεο ηεο Αζαιάζζαο) εκεξίδα Υεκείαο κε ηίηιν «Ζ Υεκεία ζηε δσή καο - Γηδαθηηθή ηεο
Υεκείαο».
Σελ εκεξίδα ηίκεζαλ κε ηελ παξνπζία ηνπο:
• ν Παληεξφηαηνο Μεηξνπνιίηεο Πάθνπ (θαη ζπλάδειθνο ρεκηθφο) θ. Γεψξγηνο.
 ν Γεληθφο πληνληζηήο ηεο εθπαηδεπηηθήο κεηαξξχζκηζεο θ. Γηψξγνο Σζηάθαινο
πλδηνξγαλσηέο ηεο εκεξίδαο ήηαλ ην Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ, ν χλδεζκνο Υεκηθψλ Καζεγεηψλ
ΟΔΛΜΔΚ θαη ε Παγθχπξηα Έλσζε Δπηζηεκφλσλ Υεκηθψλ (ΠΔΔΥ). Ζ εκεξίδα απεπζπλφηαλ θπξίσο ζηνπο
ρεκηθνχο – εθπαηδεπηηθνχο (ζηα πιαίζηα ηεο γεληθφηεξεο επηκφξθσζήο ηνπο), αιιά ήηαλ αλνηθηή θαη ζε φια ηα
ελδηαθεξφκελα κέιε ηεο ΠΔΔΥ. Δπηπιένλ ε εκεξίδα ζεσξήζεθε σο ε πξψηε εθδήισζε γηα ηνπο ενξηαζκνχο
ησλ 50 ρξφλσλ ηεο Παγθχπξηαο Έλσζεο Δπηζηεκφλσλ Υεκηθψλ θαζψο θαη ηνπ Γηεζλνχο Έηνπο Υεκείαο (πνπ
είλαη ην 2011).
Ζ εκεξίδα άξρηζε κε ραηξεηηζκνχο απφ :
• Σνλ Πξφεδξν ηεο Παγθχπξηαο Έλσζεο Δπηζηεκφλσλ Υεκηθψλ (Π.Δ.Δ.Υ.) Αλαπι. Καζεγ. Δπακεηλψλδα Λενληίδε.
• Σνλ Πξφεδξν ηνπ χλδεζκνπ Υεκηθψλ Καζεγεηψλ ΟΔΛΜΔΚ (Τ.ΥΖ.ΚΑ.) Νίθν Απγνχζηνπ.
• Σνλ Παληεξφηαην Μεηξνπνιίηε Πάθνπ θ. Γεψξγην.
Σν ραηξεηηζκφ ηνπ Τπνπξγνχ Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ Καζ. Αλδξέα Γεκεηξίνπ αλέγλσζε ε Δπηζεσξήηξηα Υεκείαο θ. Λνπθία
Αλαζηαζηάδνπ.
ην Β΄ κέξνο ηεο εκεξίδαο παξνπζηάζηεθαλ νη πην θάησ εηζεγήζεηο:
Περηβάιιολ θαη Ποηόηεηα Ζωής
Υαξάιακπνο Θενπέκπηνπ, Δπίηξνπνο Πεξηβάιινληνο
Η εγθιεκαηοιογηθή Φεκεία ζηελ Υπερεζία ηες Δηθαηοζύλες
Πφπε Καλάξε, Γηεπζχληξηα Γεληθνχ Υεκείνπ ηνπ Κξάηνπο
Γεληθές αρτές γηα έλα ζύγτρολο αλαισηηθό πρόγρακκα ζηε Xεκεία – Έλα ζηοίτεκα ποσ δελ πρέπεη λα ταζεί
Δπακεηλψλδαο Λενληίδεο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Σκήκα Υεκείαο, Παλεπηζηήκην Κχπξνπ
Νέες εθπαηδεσηηθές ηετλοιογίες ζηε Φεκεία
Μηράιεο ηγάιαο, Αλαπιεξσηήο Καζεγεηήο, Σκήκα Υεκείαο, Αξηζηνηέιεην Παλεπηζηήκην Θεζζαινλίθεο
Παράγοληες ποσ επερεάδοσλ ηης ζηάζεης θαη ηης επηδόζεης ηωλ καζεηώλ ζηο κάζεκα ηες Φεκείας
Υξχζα Σδνπγθξάθε, Καζεγήηξηα, Σκήκα Υεκείαο, Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ
Αζθάιεηα Εργαζηερίωλ
Υξίζηνο Αλησληάδεο, Λεηηνπξγφο Αζθάιεηαο θαη Τγείαο, Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Πνιηηηζκνχ
Ζ εκεξίδα νινθιεξψζεθε γχξσ ζηηο 2κκ κε ζπδήηεζε (εξσηήζεηο θαη απνξίεο γηα φιεο ηηο εηζεγήζεηο).
Ζ ΠΔΔΥ ζεσξεί φηη ε εκεξίδα ζεκείσζε πνιχ κεγάιε επηηπρία, θαζψο ηελ παξαθνινχζεζαλ κε δσεξφ θαη αδηάιεηπην
ελδηαθέξνλ 120 πεξίπνπ ζπλάδειθνη, ελψ θαη ε ηειηθή ζπδήηεζε, κε ηε ζπκκεηνρή ηνπ αθξναηεξίνπ, ήηαλ ηδηαίηεξα δσεξή.
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Ηκερίδα Υεκείας - «Η Υεκεία ζηε δωή κας - Γηδαθηηθή ηες Υεκείας»...Σσνέτεια
Δπειπηζηνχκε φηη ε εκεξίδα ζα απνηειέζεη
ην έλαπζκα κηαο ζεκαληηθήο θαη αλαγθαίαο
ζπδήηεζεο
γχξσ
απφ
ηε
ρεκηθή
εθπαίδεπζε, θαζψο θαη ηελ απαξρή ελφο
ζεζκνχ πνπ ζα πξνζθέξεη ζην κέιινλ
πνιχηηκεο πιεξνθνξίεο θαη δπλαηφηεηεο
επηκφξθσζεο θαη αιιειεπίδξαζεο κεηαμχ
ησλ ζπλαδέιθσλ ηεο κέζεο εθπαίδεπζεο.
Ζ ΠΔΔΥ ζα ήζειε λα επραξηζηήζεη φινπο
ηνπο νκηιεηέο πνπ κε ηε ζπλεηζθνξά ηνπο
ζπλέβαιαλ ζην λα έρεη ε εκεξίδα
αμηνζεκείσην
εχξνο
θαη
νινθάλεξν
«παικφ».
Θα
ζέιακε
επίζεο
λα
επραξηζηήζνπκε
ηελ
Δπηηξνπή
πνπ
νξγάλσζε ηελ εκεξίδα θαη ηδηαίηεξα ηελ
Δπηζεσξήηξηα
Υεκείαο
θα
Λνπθία
Αλαζηαζηάδνπ πνπ είρε ηελ αξρηθή ηδέα γηα
ηελ επηηπρεκέλε απηή εθδήισζε.

ηιγμιόησπα από ηην Ημερίδα

Σελ Οξγαλσηηθή Δπηηξνπή ηεο εκεξίδαο
απνηεινχζαλ νη :
Λνπθία Αλαζηαζηάδνπ, Δπηζεσξήηξηα
Υεκείαο, Σαζνχια Καξακηράιε, Β.Γ.,
Αληψλεο Μαλδξηψηεο, χκβνπινο Υεκείαο,
Καίηε Νηθνιάνπ-νπηδηή, Γξακκαηέαο
ΤΥΖΚΑ, Παξαζθεπάο Παληειή, Β.Γ,
Σακίαο ΤΥΖΚΑ, Υαξάιακπνο Κνλλαξή,
κέινο ΤΥΖΚΑ, Ζιίαο Ζιία, Αληηπξφεδξνο
ΠΔΔΥ, Αγάζε ηπιηαλίδνπ, Γξακκαηέαο
Γηεζλψλ ρέζεσλ ΠΔΔΥ

8ε Οισκπηάδα Φσζηθώλ Δπηζηεκώλ ηες Δσρωπαϊθής Έλωζες
Έλα αξγπξφ θαη έλα ράιθηλν κεηάιιην, ήηαλ ν απνινγηζκφο ηεο ζπκκεηνρήο ηεο Κχπξνπ ζηελ 8 ε Οιπκπηάδα Φπζηθψλ
Δπηζηεκψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, πνπ έγηλε ζηελ πφιε Göteborg ηεο νπεδίαο απφ 11- 17 Απξηιίνπ.
ην δηαγσληζκφ πήξαλ κέξνο 21 ρψξεο ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο. Κάζε ρψξα ζπκκεηείρε κε δχν νκάδεο ησλ 3 καζεηψλ.
ηελ Οιπκπηάδα είραλ δηθαίσκα ζπκκεηνρήο καζεηέο Β΄ Λπθείνπ θάησ ησλ 17 εηψλ.
Ζ Κχπξνο ζπκκεηείρε κε δχν νκάδεο. Ζ Οκάδα Α απαξηηδφηαλ απφ ηνπο Μάρηο Μηταήι καζεηή ζην Λχθεην Κχθθνπ Α΄
Λεπθσζίαο, Τάιηα Τζερηώηοσ καζήηξηα ζην Παγθχπξην Λχθεην Λάξλαθαο, θαη Πέηρο Φεζζά καζεηή ζην Παγθχπξην Λχθεην
Λάξλαθαο. Ζ Οκάδα Α ζπγθέληξσζε 105 (απφ 159) βαζκνχο θαη θέξδηζε ράιθηλν κεηάιιην.
Ζ νκάδα Β απαξηηδφηαλ απφ ηνπο Φρηζηόθορο Κωλζηαληίλοσ καζεηή ζην Λχθεην Αγ. Ησάλλε Λεκεζνχ, Αλδρέα Μαηζαίοσ
καζεηή ζην Λχθεην Βεξγίλαο Λάξλαθαο, θαη Φαράιακπο Δακηαλού καζεηή ζηελ Ηδησηηθή ρνιή “Οιχκπην”.
Ζ νκάδα B ζπγθέληξσζε 123 (απφ 159) βαζκνχο θαη θέξδηζε αξγπξφ κεηάιιην.
Ζ παξνπζία ηεο Κχπξνπ θξίλεηαη πνιχ ηθαλνπνηεηηθή, δεδνκέλνπ φηη είλαη ε δεχηεξε ζπλερήο θνξά, πνπ Κππξηαθή νκάδα
δηαθξίλεηαη κε αξγπξφ κεηάιιην ζε Δπξσπατθή Οιπκπηάδα πνπ γίλεηαη εθηφο Κχπξνπ. Οη βαζκνινγίεο θαη ησλ δχν
Κππξηαθψλ νκάδσλ είλαη εμαηξεηηθέο, ζχκθσλα θαη κε ην βαζκφ δπζθνιίαο ηεο εμέηαζεο. Δμάιινπ ζηελ Οιπκπηάδα
ζπκκεηέρνπλ νη θαιχηεξνη καζεηέο θαη καζήηξηεο ησλ ρσξψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο, δειαδή νη κειινληηθνί θνξπθαίνη
επηζηήκνλεο ηεο Δπξψπεο. Πξφθεηηαη γηα πνιχ ηαιαληνχρα παηδηά κε έθεζε ζηηο επηζηήκεο ηεο Υεκείαο, Βηνινγίαο, θαη
Φπζηθήο.
Ζ Οιπκπηάδα Φπζηθψλ Δπηζηεκψλ ηεο Δπξσπατθήο Έλσζεο απνηειεί νκαδηθή εμέηαζε θαη αθνξά πεηξακαηηθή επίιπζε
δηαθφξσλ επηζηεκνληθψλ πξνβιεκάησλ πνπ ηίζεληαη απφ θνξπθαία παλεπηζηήκηα ηεο ρψξαο πνπ δηνξγαλψλεη ηελ
Οιπκπηάδα. Κάζε νκάδα απνηειείηαη απφ ηξία παηδηά, πνπ δηαθξίζεθαλ ζε εζληθφ επίπεδν, ζηε Υεκεία, ζηε Φπζηθή θαη ζηε
Βηνινγία. Σα παηδηά ηεο θάζε νκάδαο πξέπεη λα ζπλεξγαζηνχλ γηα λα ιχζνπλ ηα πξνβιήκαηα. Γίλνληαη δχν εμεηάζεηο
δηάξθεηαο 4 σξψλ ε θαζεκηά.
Σελ απνζηνιή ηεο Κχπξνπ ζηε νπεδία ζπλφδεπαλ νη θαζεγεηέο-κέληνξεο, Αλαμαγφξαο Υαηδεησζήθ Καζεγεηήο Υεκείαο
(ζπληνληζηήο), Κσλζηαληίλνο Φάλεο Καζεγεηήο Βηνινγίαο (κέληνξαο) θαη Θεφδσξνο Αζιαλίδεο Καζεγεηήο Φπζηθήο
(κέληνξαο).
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Σσνέτεια
ΠΑΓΚΤΠΡΙΑ ΔΝΩΗ
ΔΠΙΣΗΜΟΝΩΝ
ΥΗΜΙΚΩΝ

Σ.Θ. 28361
2093 Λεπθσζία
ΚΤΠΡΟ

Σειέθσλν: 22 892767
E-mail: info@puc-cy.org

Ζ αληηπξνζσπεία ηεο Κχπξνπ πξηλ ηελ ηειεηή ιήμεο ηεο Οιπκπηάδαο ζην παλεπηζηήκην ηνπ
Göteborg. Πίζσ από αρηζηερά, Σάιηα Σζεξηψηνπ, Θεφδσξνο Αζιαλίδεο , Αλαμαγφξαο
Υαηδεησζήθ , Φάλεο Κωλζηαληίλος, Υαξάιακπνο Γακηαλνχ. Μπροζηά από αρηζηερά,
Υξηζηφθνξνο Κσλζηαληίλνπ, Μάξηνο Μηραήι , Πέηξνο Φεζζάο , Αλδξέαο Μαηζαίνπ.

7ο Βαιθαληθό σλέδρηο ICOSECS
ηα πιαίζηα ησλ δηεζλψλ ηεο δξαζηεξηνηήησλ θαη ηεο εθπξνζψπεζεο ησλ ρεκηθψλ ηεο Κχπξνπ
ζην εμσηεξηθφ, ε ΠΔΔΥ ζπκκεηέρεη ζηελ δηνξγάλσζε ησλ «Βαιθαληθψλ» ζπλεδξίσλ ICOSECS
(International Conference of the Southeastern European Chemical Societies). Σν 7ν ζπλέδξην
απηήο ηεο ζεηξάο ζα δηνξγαλσζεί θέηνο ζην Βνπθνπξέζηη απφ ηελ Ρνπκαληθή Δηαηξία Υεκηθψλ
ζηηο 15-17 επηεκβξίνπ θαη ζα ιάβεη ρψξα ζε αίζνπζεο ηνπ Πνιπηερλείνπ ηνπ Βνπθνπξεζηίνπ. Ζ
ηζηνζειίδα ηνπ ζπλεδξίνπ (http://www.icosecs7.upb.ro/en/home) δίλεη ηηο απαξαίηεηεο
πιεξνθνξίεο γηα ην επξχηαην θαη εμαηξεηηθά ελδηαθέξνλ πεξηερφκελν ηνπ θεηηλνχ ζπλεδξίνπ, πνπ
θέξεη ηνλ γεληθφ ηίηιν “Chemistry – Βeauty and Αpplication”. Σν δηθαίσκα ζπκκεηνρήο είλαη αξθεηά
ρακειφ θαη ην θφζηνο ζπκκεηνρήο θαη δηακνλήο γηα κεηαπηπρηαθνχο θνηηεηέο αλακέλεηαη λα είλαη
ηδηαίηεξα ειθπζηηθφ. Ζ πξνζεζκία γηα αίηεζε ζπκκεηνρήο είλαη ε 15 ε Ηνπλίνπ.
Γπζηπρψο, παξά ηηο πξνζπάζεηεο ηεο ΠΔΔΥ δελ ζηάζεθε δπλαηή ε επηινγή κηαο εκεξνκελίαο
κέζα ζην θαινθαίξη, πνπ ζα βφιεπε πνιχ πεξηζζφηεξνπο ρεκηθνχο ηεο Κχπξνπ γηα ηαμίδη ζηελ
φκνξθε πξσηεχνπζα ηεο Ρνπκαλίαο. Δηδηθά θέηνο, ζηηο 29/8-2/9 ιακβάλεη ρψξα ην κεγάιν 3ν
Δπξσπατθφ πλέδξην (Κνγθξέζν) Υεκείαο ζηε Νπξεκβέξγε, πνπ ζπλδηνξγαλψλεηαη απφ φιεο ηηο
ρεκηθέο εηαηξίεο ηεο Δπξψπεο θάησ απφ ηελ νκπξέια ηεο EuCheMS. Διπίδνπκε παξ‟ φια ηαχηα
φηη αξθεηνί Κχπξηνη ρεκηθνί ζα ζειήζνπλ λα ζπκκεηάζρνπλ ζην ελδηαθέξνλ ζπλέδξην ICOSECS.
ηα πξνεγνχκελα ζπλέδξηα ηεο φθηαο (2008) θαη ηεο Ορξίδαο (2006), πνπ επίζεο έγηλαλ ηνλ
επηέκβξε, ε ζπκκεηνρή ησλ Κππξίσλ Υεκηθψλ ήηαλ κηθξή θαη ζα ήηαλ
ζθφπηκν λα απμεζεί.
Όζνη ελδηαθέξνληαη λα ζπκκεηάζρνπλ ζην ζπλέδξην παξαθαινχληαη λα
έξζνπλ ζε επαθή κε ηνλ θν Ζιία Ζιία (elielias@cytanet.com.cy),
Αληηπξφεδξν ηεο ΠΔΔΥ θαη εθπξφζσπφ ηεο ζηελ νξγαλσηηθή επηηξνπή ηνπ
ζπλεδξίνπ ICOSECS, γηα πηζαλφ ζπληνληζκφ θαη νξγάλσζε εθδξνκηθνχ
παθέηνπ.

http://www.puc-cy.org

ηοητεία Έθδοζες
Ιδιοκηήηης
Γηνηθεηηθφ πκβνχιην ΠΔΔΥ
Επιμέλεια έκδοζης
Μαξία Λνΐδνπ
σνεργάηες έκδοζης
Δπακεηλψλδαο Λενληίδεο, Μηράιεο Υξπζάθεο, Ζιίαο Ζιία, Αλαμαγφξαο Υαηδεησζήθ, Μαξία
Λνΐδνπ
Εκδόηης
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