ΤΡΙΚΛΟΖΑΝ
Είλαη κηα ρεκηθή νπζία νπζία πνπ ιόγσ ησλ αληηκηθξνβηαθώλ ηεο ηδηνηήησλ ρξεζηκνπνηείηαη εδώ θαη 30
ρξόληα ζε πνιιά πξντόληα ηεο θαζεκεξηλόηεηαο. Φξεζηκνπνηείηαη ζε πξντόληα όπσο
νδνληόπαζηεο, νδνληόβνπξηζεο, πγξά γεληθνύ θαζαξηζκνύ, θαζαξηζκνύ πηάησλ, ζαπνύληα, πγξά ζαπνύληα,
απνζκεηηθά, ινηηόλ, αληηκηθξνβηαθέο θξέκεο, αζιεηηθά παπνύηζηα, πεηζέηεο ζαιάζζεο, παηδηθά παηγλίδηα
θιπ.
Αλήθεη ζηελ θαηεγνξία ησλ ρισξνθαηλνιώλ(2,4,4 ηξηρισξν-Υδξνμπδηθαηλπι-αηζέξαο) πνπ ηηο
ππνπηεπόκαζηε ζαλ πηζαλέο θαξθηλνγόλεο νπζίεο. Η Υπεξεζία Πεξηβάιινληνο ησλ ΗΠΑ (ΕΡΑ) ηελ
θαηέηαμε ζηα παξαζηηνθηόλα ,θαη είλαη παξόκνηα νπζία κε ηνλ γλσζηό "θίηξηλν παξάγνληα" θαη ηηο
δηνμίλεο πνπ είλαη πνιύ ηνμηθέο νπζίεο. Ο "θίηξηλνο παξάγνληαο" είλαη έλα παξαζηηνθηόλν πνπ
ρξεζηκνπνηήζεθε επξύηαηα από ηνπο Ακεξηθαλνύο ζην Βηεηλάκ γηα λα θαηαζηξέςνπλ ηελ ππθλή
βιάζηεζε, κε ηνλ ληόπην πιεζπζκό λα ππνθέξεη αθόκε από ηηο ηνμηθέο παξελέξγεηεο ηνπ. Τν ηξηθινδάλ
δηαζέηεη κεγάιε αληηκηθξνβηαθή ηθαλόηεηα αθόκε θαη ζε αλζεθηηθά κηθξόβηα όπσο ν MRSA; αλζεθηηθό
ζηέιερνο ρξπζίδνληα ζηαθπιόθνθθνπ. Είλαη πνιύ ρξήζηκν γηα ηελ θαηαπνιέκεζε επηδεκηώλ αιιά
ακθηζβεηείηαη ε επξεία ρξήζε ηνπ ζε ηόζε κεγάιε γθάκα πιηθώλ θαη από ηνλ γεληθό πιεζπζκό ζηελ
θαζεκεξηλή πξάμε. Καη απηό επεηδή αξγά ε γξήγνξα ζα αλαπηπρζνύλ λέα ζηειέρε κηθξνβίσλ πνπ ζα είλαη
αλζεθηηθά ζην ηξηθινδάλ. Καη ζε ζπλάξηεζε κε ηα πεξηβαιινληηθά πξνβιήκαηα πνπ δεκηνπξγεί ε επξεία
θαηαλάισζε ηνπ, ίζσο είλαη θαηξόο λα αλαζεσξεζνύλ θάπνηεο απόςεηο. Πξόζθαηα κηα κειέηε αλέδεημε
ηελ επθνιία παξαγσγήο ρισξνθνξκίνπ όηαλ πιέλνπκε πηάηα κε πγξό πηάησλ πνπ πεξηέρεη ηξηθινδάλ. Τν
ρισξνθόξκην αλήθεη ζηελ θαηεγνξία 2Β ηεο ΕΡΑ, δειαδή ζηα πηζαλά θαξθηλνγόλα(probable
carcinogens).
Επηπιένλ ε παξνπζία ρισξνθνξκίνπ ζην πόζηκν λεξό ζπζρεηίζηεθε κε θαξθίλνπο ηεο νπξνδόρνπ
θύζηεο θαη απνβνιέο εκβξύσλ Η ρεκηθή αληίδξαζε πνπ γίλεηαη κε ηηο ρισξνθαηλόιεο όπσο ην ηξηθινδάλ
θαη ηελ ειεύζεξε ρισξίλε είλαη γλσζηή. Όηαλ πιέλνπκε πηάηα (κε πγξό πηάησλ πνπ πεξηέρεη ηξηθινδάλ)
παξάγεηαη κελ ρισξνθόξκην, αιιά δελ παξάγνληαη δηνμίλεο, νη άιιεο επηθίλδπλεο νπζίεο πνπ παξάγνληαη
από ην ηξηθινδάλ. Γηα λα παξαρζνύλ δηνμίλεο ρξεηάδεηαη ηελ δξάζε ηνπ ειηαθνύ θσηόο, θαη ζε πηζίλεο
ζην δέξκα αηόκσλ πνπ έρνπλ ινηηόλ ή θξέκα κε ηξηθινδάλ απηό κπνξεί λα γίλεη. Επίζεο ην 1-12% ηνπ
ηξηθινδάλ πνπ πεξλάεη ζηα λεξά ησλ απνρεηεύζεσλ θαη κεηαθέξεηαη ηειηθά ζε επηθαλεηαθά ύδαηα
(πνηάκηα ,πδαηνθξάθηεο) κεηαηξέπεηαη από ην ειηαθό θσο ζε δηνμίλεο ,νη νπνίεο κεηαθέξνληαη ζηελ
ηξνθηθή αιπζίδα .Όια απηά καο αλεζπρνύλ γηαηί νινέλα θαη πεξηζζόηεξν αλεπξίζθνληαη ζηα λεξά ησλ
πεγώλ θαη ησλ πνηακώλ αξθεηέο νξγαληθέο νπζίεο θαη αλάκεζα ηνπο ην ηξηθινδάλ, ζε πνζνζηό πέξαλ ηνπ
50% ησλ δεηγκάησλ. Καηά ζπλέπεηα νη αξκόδηνη πεξηβαιινληηθνί θνξείο πξέπεη λα βάινπλ ζην
κηθξνζθόπην ηνπο ηέηνηεο νπζίεο.
Είλαη θξόληκν λα ηεξνύκε θάπνηα πξνιεπηηθά κέηξα όπσο ην λα θνξάκε γάληηα όηαλ πιέλνπκε ηα πηάηα
κε πγξό ζαπνύλη κε ηξηθινδάλ θαη λα μεπιέλνπκε θαιά ην ζηόκα καο κε άθζνλν λεξό κεηά ην βνύξηζηζκα
κε παξόκνηεο νδνληόπαζηεο. Όζν αθνξά ηηο νδνληόπαζηεο δελ ππάξρεη θακηά κειέηε πνπ λα αλαθέξεη ηελ
παξαγσγή ρισξνθνξκίνπ θαηά ηελ δηάξθεηα ηνπ βνπξηζίζκαηνο ησλ δνληηώλ.
Γεληθά δελ πξέπεη λα επηθξαηήζεη παληθόο, γηαηί αθόκε θαη από ηε λέα κειέηε ηνπ Virginia Polytechnic
Institute δελ ζπλεπάγεηαη όηη μεπεξληνύληαη ηα κέγηζηα επηηξεπηά όξηα ρισξνθνξκίνπ από ην ηξηθινδάλ
θαη ην πόζηκν λεξό. Μόλν ζε αθξαίεο ζπλζήθεο(ζηε παξνπζία θαη άιισλ ηξηαινγνλνκεζάλσλ θαη
ζεξκνθξαζία 40 βαζκνύο θειζίνπ) ε παξαγσγή ρισξνθνξκίνπ από ην ηξηθινδάλ κπνξεί λα μεπεξάζεη ην
όξην αζθαιείαο ( 80 κέξε ζην δηζεθαηνκκύξην,80 ppb) πνπ έζεζαλ νη δηεζλείο νξγαληζκνί. Ίζσο θαη απηόο
είλαη ν ιόγνο πνπ δελ ππήξμε θακία αληίδξαζε ελεκέξσζεο ηνπ θνηλνύ από απηνύο ηνπο δηεζλείο
νξγαληζκνύο κεηά ηηο ηειεπηαίεο δεκνζηνγξαθηθέο πιεξνθνξίεο πνπ θέξνπλ θάπνηεο ππεξαγνξέο ζηελ
Βξεηαλία λα απέζπξαλ ηέηνηα πξντόληα από ηα ξάθηα ηνπο.
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