
Λειτουργική επίδειξη της χρήσης των δεδομένων ανθρώπινης βιοπαρα-

κολούθησης για την εκτίμηση των     συσσωρευτικών επιπτώσεων στην 

υγεία, μέσω της ανάπτυξης νέων προτύπων για την ερμηνεία δεδομένων 

βιοπαρακολούθησης, σε συνδυασμό με πληροφορίες σχετικές με το 

περιβάλλον και την έκθεση σε τέσσερις επιλεγμένες περιοχές της Νότιας 

Ευρώπης (Ελλάδα, Ιταλία, Ισπανία και Σλοβενία). 

 

Βελτίωση της γνώσης μας σχετικά με τις σχέσεις αιτίας – αποτελέσματος 

μεταξύ διαφορετικών περιβαλλοντικών παραγόντων, δεδομένων βιοπα-

ρακολούθησης και παρατηρούμενων δυσμενών αποτελεσμάτων για την 

υγεία, λαμβάνοντας υπόψη την έκθεση και τις συνέπειες στην υγεία, 

λόγω εγγενών (όπως η γενετική προδιάθεση) και εξωγενών (όπως η 

διατροφή και η κοινωνικο- οικονομική κατάσταση) παραγόντων.  

 

Μέσω μιας ιδιαίτερα δυναμικής προσέγγισης για τη όσο το δυνατό ευρύ-

τερη διάδοση των αποτελεσμάτων του, το CROME - LIFE θα εγείρει την 

κατανόηση των πολιτικών φορέων και θα ευαισθητοποιήσει τις τοπικές 

κοινότητες και τις αρμόδιες αρχές στις επιλεγμένες χώρες, όσον αφορά 

στη δυνατότητα χρήσης προηγμένων μεθόδων για: 

 την ανάλυση δεικτών βιοπαρακολούθησης και δεδομένων για το 

περιβάλλον και την υγεία,  

 την αποδοτική αξιολόγηση της έκθεσης και  

 τη διαχείριση των κινδύνων σχετικά με την υγεία. 

 

Ο τελικός μας στόχος είναι η σημαντική βελτίωση των διαδικασιών λήψης 

αποφάσεων σχετικά με θέματα που αφορούν το περιβάλλον και την 

υγεία. 

 

Το CROME - LIFE θα στηρίξει το Ευρωπαϊκό Σχέδιο Δράσης για το Περι-

βάλλον και την Υγεία, με την περαιτέρω ανάπτυξη μεθόδων και εργαλεί-

ων αξιολόγησης των επιπτώσεων στην υγεία από τη ρύπανση του περι-

βάλλοντος. Με αυτόν τον τρόπο, οι επιπτώσεις στο περιβάλλον και την 

υγεία από μέτρα πολιτικής που λαμβάνονται για την αντιμετώπιση περι-

βαλλοντικών προβλημάτων μπορούν να εκτιμηθούν αξιόπιστα σε τοπικό/

περιφερειακό επίπεδο. Αυτό θα επιτευχθεί μέσω της κατάλληλης σύνδε-

σης των περιβαλλοντικών δεδομένων, της ανθρώπινης βιοπαρακολούθη-

σης και της κατάστασης της υγείας του πληθυσμού, έτσι ώστε να ληφ-

θούν πιο στοχευμένα μέτρα προστασίας της δημόσιας υγείας και να γίνει 

καλύτερη χρήση των διαθέσιμων οικονομικών πόρων. 

 

Με βάση τη διεθνή εμπειρία, οι ενέργειες αυτές αναμένεται να έχουν τα 

εξής αποτελέσματα: 

 Μείωση των νευροαναπτυξιακών διαταραχών 

(συμπεριλαμβανομένης της μειωμένης ανάπτυξης IQ) όσον αφορά τα 

παιδιά σε ποσοστό 10-20% 

 Μείωση των παρατηρούμενων προβλημάτων αναπαραγωγής σε 

ποσοστό 15-20% και 

 Μείωση του παιδικού καρκίνου που παρατηρείται μετά την ηλικία των 

3-4 χρόνων σε περιοχές που έχουν μολυνθεί με Cr6+ σε ποσοστό 20

-30%   
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Το κύριο περιβαλλοντικό πρόβλημα που εξετάζει το CROME-LIFE 

είναι η αξιολόγηση των επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία λόγω της 

έκθεσης σε χημικές ουσίες που προέρχονται είτε από μόλυνση του 

περιβάλλοντος ή από τα καταναλωτικά προϊόντα (υλικά που έρχονται 

σε επαφή με τρόφιμα, δομικά υλικά, καλλυντικά, ρούχα, κ.λπ.) σε 

τέσσερις διαφορετικές περιοχές της λεκάνης της Μεσογείου (Ελλάδα, 

Σλοβενία, Ιταλία και Ισπανία).  

 

Οι ρύποι που θα μελετηθούν από το CROME-LIFE μπορεί να επηρε-

άσουν την ανθρώπινη υγεία με διαφορετικούς τρόπους:  

 Η έκθεση σε μέταλλα, όπως Hg and Pb, έχει συνδεθεί με προ-

βλήματα νευροτοξικότητας, όπως αναπτυξιακές διαταραχές, 

γενετικές ανωμαλίες ή ακόμα και θάνατος στις σπάνιες περιπτώ-

σεις έκθεσης σε πολύ υψηλές συγκεντρώσεις. Επιπλέον, τα με-

ταλλοειδή όπως το As, μπορεί να είναι υπεύθυνα για αυξημένη 

εμφάνιση καρκίνου των όρχεων, των πνευμόνων, του μαστού, 

δερματικές αλλοιώσεις, μείωση της ποιότητας του σπέρματος 

καθώς και εμφάνιση διαβήτη τύπου II.  

 Οργανικές ουσίες όπως τα PCB και οι Έμμονοι Οργανικοί 

Ρύποι (Persistent Organic Pollutants POPs), όπως τα PBDE 

μπορούν να συνδεθούν με νευροαναπτυξιακές διαταραχές υπό 

τη μορφή φυσικών, γνωστικών, αισθητηριακών και λεκτικών 

δυσλειτουργιών και ειδικότερα μαθησιακών δυσκολιών, νοητικής 

καθυστέρησης και με την εμφάνιση διαβήτη. 

 Τα φυτοφάρμακα (π.χ. τα οργανοχλωριωμένα και τα οργανο-

βρωμιούχα) έχουν συνδεθεί με ένα ευρύ φάσμα σοβαρών και 

συχνά θανατηφόρων ασθενειών, όπως καρκίνος, λευχαιμία, 

αποβολές, γενετικές βλάβες, μειωμένη γονιμότητα, ηπατική βλά-

βη, διαταραχές του θυρεοειδούς, διαβήτης, νευροπάθεια, εμβρυϊ-

κός θάνατος στη μήτρα, μείωση των σπερματοζωαρίων, άσθμα 

και άλλες αυτο-άνοσες διαταραχές. 

 

Η εικόνα που περιγράφεται παραπάνω εξηγεί γιατί μια ποσοτική 

εκτίμηση των επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία είναι ένα πολύτιμο 

εργαλείο για την αποτελεσματική διαχείριση της ρύπανσης του περι-

βάλλοντος. Για το σκοπό αυτό η ανθρώπινη βιο-παρακολούθηση 

(HBM) (η οποία είναι μια συστηματική τυποποιημένη μέτρηση των 

χημικών ουσιών στα οποία εκτίθεται ο πληθυσμός και των μεταβολι-

τών τους από τα βιολογικά υγρά των εκτιθέμενων ατόμων), θεωρείται 

ευρέως ως ένα ισχυρό εργαλείο για την εκτίμηση της ρύπανσης και 

τις σχετικές επιπτώσεις αυτών στην υγεία σε ατομικό επίπεδο. Με τον 

τρόπο αυτό θα δοθεί έναυσμα για τη διαδικασία λήψης αποφάσεων 

σε επίπεδο πληθυσμού / πολιτικής με στόχο την προστασία της υγεί-

ας. Ωστόσο, παρά τη πληθώρα δεδομένων στην Ευρώπη, μόνο λίγα 

από αυτά έχουν χρησιμοποιηθεί σε συγκεκριμένες δράσεις πολιτικής. 

Το CROME-LIFE έχει σκοπό να συμβάλει στην κάλυψη του κενού 

αυτού με την χάραξη κατευθυντήριων γραμμών και συστάσεις προς 

τους υπεύθυνους πολιτικής σε εθνικό, περιφερειακό και τοπικό επίπε-

δο και την παράλληλη ανάπτυξη εργαλείων που θα διευκολύνουν την 

λήψη περιβαλλοντικών αποφάσεων.  

Η προσέγγιση του CROME – LIFE αναμένεται να συμβάλλει στη βελτίωση 

της υγείας και της ποιότητας ζωής του πληθυσμού που συμμετέχει στο 

πρόγραμμα και κατά συνέπεια να οδηγήσει σε σημαντικά κοινωνικά και 

οικονομικά οφέλη. 

Ένα από τα βασικά αναμενόμενα αποτελέσματα είναι ο προσδιορισμός 

στρατηγικών πρόληψης με στόχο τη μείωση του κόστους προστασίας της 

δημόσιας υγείας, μέσω: 

 της χρήσης των αποτελεσμάτων του CROME – LIFE  για τη συγκριτι-

κή αξιολόγηση των κινδύνων και την ανάλυση της σχέσης κόστους-

οφέλους των στρατηγικών πρόληψης και των μέτρων για τη μείωση 

των δαπανών για την υγεία. 

 του προσδιορισμού δράσεων με σκοπό τη μείωση της έκθεσης, με 

βάση τα προφίλ έκθεσης (ποιες πηγές έκθεσης να μειωθούν, ποιοι 

τρόποι έκθεσης να αποφευχθούν, ποιες συμπεριφορές να μεταβλη-

θούν), προκειμένου να μειωθεί ο κίνδυνος εμφάνισης ασθενειών ή 

επιβάρυνσης ασθενών σε μεταγενέστερα στάδια της ζωής. 

 

Λαμβάνοντας υπόψη τη φιλοδοξία της Ευρωπαϊκής Επιτροπής να αυξηθεί 

ο μέσος αριθμός των ετών υγιούς ζωής κατά δύο επιπλέον έτη έως το 

2020, είναι σαφές ότι απαιτούνται νέες προσεγγίσεις για την ανάπτυξη 

στρατηγικών πρόληψης για την υγεία. Με επίκεντρο τις προσεγγίσεις αυ-

τές, πέρα από τη «διαγνωστική και θεραπευτική» πλευρά των επιπτώσεων 

στην  υγεία, το  CROME - LIFE θα προσφέρει νέες δυνατότητες για την 

οικονομικά αποδοτική, ενεργό και υγιή γήρανση του πληθυσμού.  

 

Λαμβάνοντας υπόψη το ποσό των χρημάτων που θα μπορούσε να αποτα-

μιευθεί μέσω της προώθησης της σωματικής δραστηριότητας, της υγιεινής 

διατροφής, της προσεκτικής και καλώς ενημερωμένης χρήσης καταναλωτι-

κών προϊόντων, η δια βίου πρόληψη και προαγωγή μπορεί να γίνει το 

κλειδί για τη μείωση του κόστους της δημόσιας υγείας. 

 

Η εφαρμογή της μεθοδολογίας και των εργαλείων του CROME - LIFE θα 

επιτρέψουν τον προσδιορισμό μέτρων προστασίας της υγείας, τα οποία 

θα κληθούν να εφαρμόσουν οι αρμόδιες αρχές στις τέσσερις επιλεγμένες 

χώρες. Οι αρχές αναμένεται να λάβουν τα μέτρα αυτά σε συνεργασία και 

με την υποστήριξη της ομάδας του προγράμματος. 

Τα μέτρα που είναι πιθανό να υιοθετηθούν και τα συμπεράσματα με βάση 

την ανάλυση του CROME – LIFE είναι τα εξής: 

 Αποκατάσταση των επιβαρυμένων περιοχών, εστιάζοντας στην περιο-

χές που αποτελούν κύρια προτεραιότητα του CROME – LIFE. 

 Εκστρατείες ευαισθητοποίησης του κοινού για τη μείωση της έκθεσης 

μέσω της αλλαγής του τρόπου ζωής . 

 Ενίσχυση των συστημάτων φιλτραρίσματος του νερού, περιορισμός 

της κατανάλωσης των τοπικά παραγόμενων τροφίμων σε πολύ μολυ-

σμένες περιοχές. 

 Δημιουργία ενός συνεχούς συστήματος ανθρώπινης βιοπαρακολούθη-

σης σε τοπικό επίπεδο για την παρακολούθηση, εκ του σύνεγγυς, της 

πορείας της έκθεσης του πληθυσμού στους κυριότερους ρύπους. 

 Επιβολή προστίμων σε βασικούς ρυπαντές με σκοπό τη μείωση της 

έντασης και τον περιορισμό των κύριων πηγών ρύπανσης. 

Η μεθοδολογία που έχει αναπτυχθεί και θα εφαρμοστεί στο CROME-LIFE 

αποσκοπεί στη διασύνδεση της περιβαλλοντικής παρακολούθησης, της 

ανθρώπινης βιοπαρακολούθησης και των δεδομένων υγείας, προκειμένου 

να εκτιμήσει τις αλληλό-συνδέσεις μεταξύ των περιβαλλοντικών ρύπων και 

της ανθρώπινης υγείας.  

 

Γενικά χρησιμοποιούνται δύο διαφορετικές μεθοδολογικές προσεγγίσεις για 

τη μελέτη της αλληλεπιδράσης ανάμεσα στην ποιότητα του περιβάλλοντος 

και την υγεία: η ‘top-down’ προσέγγιση, η οποία ξεκινά από τη βιολογική 

παρακολούθηση των συμμετεχόντων στη μελέτη και η ‘bottom-up’ στρατη-

γική που περιλαμβάνει τη δειγματοληψία περιβαλλοντικών ρύπων και υπο-

λογισμό της εξωτερικής έκθεσης του πληθυσμού. 

 

Το CROME-LIFE καινοτομεί με την προώθηση μιας ολοκληρωμένης προ-

σέγγισης, σύμφωνα με την ολιστική άποψη, ότι χωρίς τον συνδυασμό της 

εσωτερικής και εξωτερικής έκθεσης, δεν είναι δυνατή η σύνδεση των απο-

τελεσμάτων των μελετών που συσχετίζουν την περιβαλλοντική έκθεση με 

την κατάσταση της υγείας του πληθυσμού με τις επιπτώσεις των μελετών 

αυτών στη διαμόρφωση περιβαλλοντικής πολιτικής. Σύμφωνα με την προ-

σέγγιση του CROME-LIFE, η διαδικασία θα ξεκινήσει από την εκτίμηση της 

έκθεσης με χρήση ανθρώπινων βιο-δεδομένων και τη συσχέτιση των δεδο-

μένων αυτών με δεδομένα υγείας του πληθυσμού και (με χρήση αντίστρο-

φης δοσιμετρίας) δεδομένα περιβαλλοντικής έκθεσης. 

Μια τέτοια ολοκληρωμένη προσέγγιση προσφέρει τα παρακάτω πλεονεκτήμα-

τα: 

 χρήση γνωστών σχέσεων μεταξύ των δεικτών έκθεσης στο εσωτερικό και 

εξωτερικό περιβάλλον μπορεί να παρέχει μια πιο πλήρη κατανόηση του 

ατομικού προφίλ έκθεσης. Αντίθετα, εστιάζοντας αποκλειστικά στη βιολο-

γική παρακολούθηση, η εκτίμηση τόσο της έκθεσης όσο και των επακό-

λουθων επιπτώσεων στην υγεία δεν είναι αρκετά αξιόπιστη λόγω της 

εξαιρετικά μεταβλητής φύσης του συνόλου των μεταβολιτών 

(metabolome). 

 Η ολιστική προσέγγιση θα παρέχει πληροφορίες σχετικά με τη διασύνδε-

ση της ανθρώπινης έκθεσης με τους περιβαλλοντικούς ρυπαντές και 

δείκτες υγείας καθώς και με δεδομένα για την μείωση του κινδύνου μέσω 

παρεμβάσεων σε προσωπικό ή / και περιβαλλοντικό επίπεδο. 


