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Η παρούσα εργασία  έχει ως σκοπό τη μελέτη της  διαβητογόνου  επίδρασης των ενδοκρινικών 
διαταρακτών. Θα πραγματοποιηθεί μία βιβλιογραφική ανασκόπηση αναφορικά με το 
ενδοκρινικό σύστημα, τους ενδοκρινικούς διαταράκτες και την πιθανή συσχέτιση τους με το 
σακχαρώδη διαβήτη και τον διαβήτη της κύησης. Οι ενδοκρινικοί διαταράκτες είναι εξαιρετικά 
επικίνδυνοι, όχι μόνο για τον άνθρωπο, αλλά και για τα υπόλοιπα είδη,  μέρος των οποίων 
αποτελεί ένα μεγάλο κομμάτι των διατροφικών συνηθειών μας. Το ενδοκρινικό σύστημα είναι 
υπεύθυνο για σημαντικές ζωτικές λειτουργίες, όπως για την ομοιόσταση και την παραγωγή 
ρυθμιστικών ορμονών. Όταν το ενδοκρινικό σύστημα βάλλεται από τους διαταράκτες, η 
ορμονική διατάραξη μπορεί να επιφέρει πολλές σοβαρές μεταβολές στη λειτουργία του 
ανθρώπινου οργανισμού. Η μελέτη της  διαβητογόνου επίδρασης των ενδοκρινών διαταρακτών 
και η ενδεχόμενη αναγωγή τους σε παράγοντα κινδύνου  για διαβήτη  της κύησης, έχει 
ξεχωριστή σημασία γιατί μπορεί να προκαλέσει σοβαρές επιπλοκές τόσο στην μητέρα, όσο και 
στο έμβρυο. Συνεπώς, η μελέτη και η γνώση αναφορικά με τους ενδοκρινικούς διαταράκτες 
κρίνεται επιτακτική, στο πλαίσιο της ενημέρωσης αλλά και της προστασίας μας.  
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ABSTRACT 
 
This thesis aims to study the diabetogenic effect of the endocrine disruptors. A literature review 
will be performed regarding the endocrine system, the endocrine disruptors and their possible 
relation with the mellitus diabetes and the gestational diabetes mellitus.. The endocrine disrupters 
are extremely dangerous, not only for humans but also for other species, some of which 
constitutes a big part of human nutrition habits. The endocrine system is responsible for 
significant vital functions, such as the homeostasis and the production of regulatory hormones. 
When the endocrine system is disturbed by the endocrine disrupters a hormonal disorder could 
bring serious variations in the functioning of the human organism. The diabetogenic effect of the 
endocrine disruptors and their possible reduction in risk factor for the gestational diabetes 
mellitus has special meaning because it could cause serious complications not only to the mother 
but also to the fetus. Therefore, the study and the knowledge regarding endocrine disruptors are 
imperative in the context of information and of human health protection. 
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