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מרכז רפואי תל אביב סוראסקי



Endocrine Disrupting Chemicals-EDCs

• “An exogenous [non-natural] chemical, or mixture of chemicals, that interferes with any 

aspect of hormone action”

• ~ 350,000 man-made chemicals or mixtures of chemicals registered

• ~1,400 with proven EDC activity

• Many of which are plastics or plastic additives (but leach out from plastics)

• Bisphenols, phthalates, brominated flame retardants, PFAS

• We are all exposed (oral, respiratory, dermal, transplacental access)

• Many of them can be monitored in body fluids and tissues
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The Secular Trend



The Secular Trend
ירידה בגיל הווסת הראשונה

עליה במקרי התבגרות מינית מוקדמת



Bisphenols (A to S)



Bisphenols (A to S)

עליה בהשמנה•

(beta cell)קשור בסוכרת דרך  גם דרך פגיעה בתפקוד תאי לבלב •

כבד שומני•

IVFכולל ירידה בהצלחת , ירידה בפוריות האישה•

PCODשכיחות יתר של שחלות פוליציסטיות •

ירידה באיכות הזרע•

עליה בשכיחות סרטן הערמונית•

.’חרדה וכו, קשב וריכוז, הפרעות התפתחויות•

רוב העדויות מצביעות על כך שכל הביספנולים משפיעים בצורה דומה•



Phthalates

מפעיליים את הקולטן לאסטרוגן •

משבשים את פעילות הקולטן לאנדרוגן•

PPARgammaמפעילים •



Phthalates

קשורים בהשמנה ותנגודת לאינסולין•

פגיעה ביצור זקיקים בשחלות•

מנופאוזה מוקדמת•

(testicular dysgenesis)ביצור הזרע וברמות טסטוסטרון, פגיעה  באשך•

והיפוספדיאס, סיכון יתר לאשך טמיר•

 AGDקיצור•

סיכון יתר לסרטן האשך•

פגיעה בתיירואיד•



?פתרון

מוגבלת מאד, EDCs-היכולת להפחית אישית משמעותית את החשיפה ל•

הפתרון חייב לבוא ברמה הרגולטורית הגלובאלית•

 EU policymakers need to protect citizens from harmful chemical״
exposures, and they rely on scientific experts to help them determine 
how best to do this."

!ואין להרפות, זה בדיוק התפקיד שלנו•
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