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Demostració operacional de la utilitat del biomonitoratge humà 
per a l’avaluació dels efectes agregats i acumulatius de la 
contaminació sobre la salut humana mitjançant el desenvolu-
pament de standards nous per a la interpretació d’aquesta 
informació conjuntament amb les dades d’exposició ambien-
tal i individual en quatre àrees seleccionades de l’Europa del 
Sud (Grècia, Itàlia, Espanya i Eslovènia). 

Millora del coneixement  de les relacions causa-efecte entre 
diferents estressors ambientals, dades de biomonitoriatge i 
efectes nocius de salut observats tot tenint en compte els 
canvis d’exposició i efectes de salut deguts a factors intrín-
sics (com la susceptibilitat genètica) i extrínsics (com la dieta 
i la situació sòcio-econòmica). 

Mitjançant disseminació pro-activa, el projecte CROME-LIFE 
augmentarà el nivell de comprensió dels gestors administra-
tius i augmentarà la consciència de les autoritats locals en 
els països seleccionats per utilitzar mètodes basats en el 
biomonitoratge ambiental i anàlisis de dades de salut i medi 
ambient. Això permetrà una avaluació eficient de l’exposició 
a contaminants i la gestió dels riscos de salut que doni lloc a 
una millora significativa dels processos de presa de decisió 
en salut i protecció del medi ambient. 

El projecte CROME-LIFE donarà suport al Pla d’Acció Europeu 
de Salut i Medi Ambient (EHAP) mitjançant l’extensió dels 
mètodes i eines d’avaluació de l’impacte sobre la salut. Amb 
aquesta estratègia les polítiques de gestió dels problemes 
ambientals es podran avaluar de forma fiable a nivell local i 
regional mitjançant l’acoblament de la informació ambiental, 
biomonitoratge humà i dades d’estat de salut que podran 
donar lloc a la millor implementació de mesures de protecció 
de salut pública i a un ús millor dels recursos financers. 

A partir de l'experiència internacional aquestes accions s’espe-
ra que permetin: 

 Reduir un 10-20% els desordres del neurodesenvolupament 
(tot incloent la disminució del creixement IQ) en la població 
infantil; 

 Reduir un 15-20% les observacions de toxicitat reproductiva  

 Reduir un 20-30% les observacions de càncer infantil des-
prés de 3-4 anys en àrees contaminades amb Cr6+ 
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El principal problema ambiental estudiat en el projecte CROME
-LIFE és l’exposició a compostos químics provinents de la con-
taminació ambiental o de productes de consum (materials en 
contacte amb els aliments, materials de construcció, cosmètics, 
roba, etc.) i els seus efectes en la salut humana de quatre 
àrees de la conca Mediterrània (Grècia, Eslovènia, Itàlia i 
Espanya). 
Els contaminats que s’estudien a CROME-LIFE poden afectar 
a la salut humana mitjançant diferents vies: 

 L’exposició a metalls com Hg i Pb es relaciona amb 
efectes neurotòxics com el retard del desenvolupament, 
defectes del naixement i fins i tot mort en alguns casos 
d’exposició a concentracions molt altes. A més a més, 
metal·loides com l’As poden ésser responsables d’incre-
ments de la incidència de càncers testiculars, pulmó i pit, 
lesions de la pell, disminució de la qualitat de l’esperma i 
desenvolupament de la diabetis de tipus II.  

 Els productes orgànics com els PCBs i altres compos-
tos orgànics persistents (COPs) com els PBDEs poden 
estar associats amb desordres del neurodesenvolupament 
i generar discapacitats físiques, cognitives, sensorials i de 
parla, tot incloent discapacitats d’aprenentatge i retard 
intel·lectual i  també diabetis.  

 Els pesticides (per exemple els compostos organoclats) 
s’han relacionat amb una gran diversitat d’efectes impor-
tants i devegades fatals: càncer, leucèmia, pèrdua de 
nadons, dany genètic, disminució de la fertilitat, dany he-
pàtic, desordres del tiroides, diabetis, neuropatia, mort 
natal, disminució del recompte espermàtic, asma i altres 
desordres auto-immunes. 

Aquests antecedents expliquen per què una avaluació quantita-
tiva de l’impacte en la salut humana suposa un ajut valuós per 
a una gestió eficient de medi ambient. Amb aquest objectiu el 
biomonitoratge humà (HBM) que és una mesura sistemàtica 
estandarditzada dels compostos químics i els seus metabòlits 
en els fluids biològics i individus exposats, és una eina potent 
per a l’avaluació dels nivells de contaminació i els seus efectes 
en la salut. El seu estudi pot orientar accions a nivell poblacio-
nal o de gestió pública que podrien ésser útils per als proces-
sos de decisió enfocats a protegir la salut de la població.  

Malgrat això, només una petita part de les dades de HBM reco-
llides per tot Europa s’han concretat en accions específiques 
de gestió. El projecte CROME-LIFE està dirigit a resoldre 
aquestes mancances mitjançant el desenvolupament de direc-
trius per a l’orientació dels gestors a nivell nacional, regional i 
local i per a la creació d’eines que facilitaran la presa de decisi-
ons ambientals. 

És d’esperar que el projecte CROME-LIFE contribueixi a millorat 
la qualitat de salut i vida de la població que hi participi i conse-
qüentment en resultaran beneficis socials i econòmics significa-
tius.  

Un dels resultats clau esperats és la identificació d’estratègies 
preventives per disminuir els costos de la salut mitjançant: 

 Utilitzar els resultats en l’avaluació de riscos i anàlisis cost-
benefici d'estratègies preventives i mesures de gestió per 
disminuir els costos de la salut. 

 Identificar accions de mitigació basades en perfils d’exposició 
(fonts que cal reduir, exposicions o vies d’exposició que cal 
evitar, comportaments que cal canviar) per reduir el risc de 
malaltia o mala salut en el període posterior de la vida. 

  

Tenint en compte els plans de la Comissió Europea d’incrementar 
en dos el nombre mitjà d’anys de vida saludable en la població pel 
2020, és clar que es necessiten plantejaments nous per desenvo-
lupar estratègies preventives de salut. Mitjançant l’adopció de vies 
de millora que vagin més enllà de la ‘diagnosi i terapèutica’ per a 
l’avaluació de l’impacte ambiental, el projecte CROME-LIFE pro-
porcionarà opcions noves per a un envelliment saludable que sigui 
cost-eficient. Tot considerant la quantitat de diners que es poden 
estalviar mitjançant la promoció de l’activitat física, dietes saluda-
bles i ús acurat i ben informat de productes de consum, la preven-
ció i promoció d’una vida llarga pot esdevenir un aspecte clau per 
a disminuir els costos de la salut. 

 

L’aplicació de la metodologia i les eines del projecte CROME-LIFE 
permetrà la identificació de mesures de protecció de la salut en 
els quatre països esmentats. Aquestes mesures s’implementaran 
en col·laboració i amb el suport de l’equip del projecte. 

Les mesures que probablement s’hauran d’implementar a partir de 
l’anàlisi i conclusions del projecte són: 

 Rehabilitació de llocs contaminats amb activitats dissenyades 
en àrees prioritàries identificades en el projecte CROME-LIFE. 

 Desenvolupament de campanyes de conscienciació per reduir 
l’exposició mitjançant canvis de comportament i estil de vida. 

 Increment d’equips de filtració d’aigua i limitació del consum 
d’aliments produïts localment en àrees molt contaminades. 

 Establiment d’un sistema local de biomonitoratge humà per a 
seguir d’aprop l’evolució de l’exposició de la població a conta-
minants prioritaris. 

 Establiment d’un sistema de control dels principals processos 
contaminants per part de les autoritats per reduir la intensitat o 
deslocalitzar les fonts principals de contaminació. 

EL PROBLEMA AMBIENTAL D’ESTUDI 
METODOLOGIA 

BENEFICIS PRINCIPALS 
PER A LA POBLACIÓ 

La metodologia desenvolupada es planteja relacionar la vigilàn-
cia ambiental, el biomonitoratge humà i les dades de salut per 
estudiar possibles associacions entre contaminants ambientals i 
salut humana. Dins d’aquest context s’utilitzen dos tipus d’inte-
raccions: l’aproximació de dalt a baix, que utilitzaria un examen 
biologic dels individus estudiats, i la de baix a dalt, on es mos-
tregen i analitzen les exposicions externes. 

El projecte CROME-LIFE innova mitjançant una aproximació 
integrada. Sense un criteri holístic que combini exposicions 
internes i externes no serà possible relacionar  els resultats 
d’aquests estudis amb canvis legislatius. D’acord amb aquest 
plantejament el projecte CROME-LIFE començarà amb l’estima-
ció de l'exposició a partir del biomonitoratge humà i treballarà 
tant endavant com enrere, tot relacionant dades a exposicions 
ambientals amb malaltia i viceversa (mitjançant dosimetria in-
versa).  

Un plantejament integrat com el d’aquest tipus té diverses avan-
tatges respecte als plantejaments més clàssics: 

1. Es poden utilitzar relacions conegudes entre indicadors 
d’exposició en el medi extern i intern per proporcionar un 
coneixement més complet d’un perfil d’exposició individual. 
En aquest sentit, sovint el biomonitoratge biològic només 
proporciona una estimació poc fiable per la natura molt 
variable del metaboloma i ofereix una estimació a curt ter-
mini i poc fiable de l’exposició i les conseqüències atribuï-
des a l’impacte en la salut.  

2. L’opció d’una aproximació holística no sols proporciona 
informació de l’associació entre exposició a factors d’estrès 
ambiental i resposta de salut sinó que també ofereix evi-
dència directa de la reducció del risc mitjançant intervenci-
ons a nivell personal o ambiental. 


