
Operativni prikaz uporabe podatkov humanega biomonitoring 

(HBM) za združeno in celotno oceno vpliva na zdravje, in 

sicer z razvojem novih standardov za razlago HBM podatkov 

v povezavi z informacijami o okolju in izpostavljenosti na 

štirih izbranih lokacijah Južne Evrope (Grčija, Italija, 

Španija in Slovenija). 

 Izboljšanje znanja o vzročno-posledičnih povezavah med 

različnimi okoljskimi stresorji, podatki HBM in opaženimi 

škodljivimi posledicami za zdravje. Pri tem bomo upoštevali 

modifikacijo izpostavljenosti in zdravstvenih učinkov zaradi 

notranjih (kot je genska občutljivost) in zunanjih (kot so 

prehrana in socialno-ekonomski status) dejavnikov.  

S pomočjo pro-aktivnega širjenja informacij bo CROME-LIFE 

dvignil raven razumevanja med odločevalci in pristojnimi 

organi v izbranih državah. Z uporabo napredne analize 

podatkov HBM-a ter okoljskih in zdravstvenih podatkov bo 

mogoče učinkovito oceniti izpostavljenost in zdravstveno 

tveganje, posledica tega pa bo znatno izboljšanje procesov 

odločanja o okoljskih in zdravstvenih vprašanjih. 

CROME-LIFE projekt bo z razširitvijo metodologije in orodij za 

oceno vplivov na zdravje podprl evropski akcijski načrt za 

okolje in zdravje (Health Action Plan - HEAP). S pravilnim 

povezovanjem podatkov okoljskega in humanega 

monitoringa ter podatkov o zdravstvenem stanju bo mogoče 

zanesljivo oceniti okoljske in zdravstvene ukrepe na lokalni/

regionalni ravni. Na ta način bomo dosegli bolj usmerjene 

ukrepe za zaščito javnega zdravja in učinkovitejšo rabo 

trenutno omejenih finančnih sredstev. 

Na osnovi mednarodnih izkušenj pričakujemo, da bo posledica 

teh dejanj: 

 zmanjšanje razvojnih bolezni (vključno z zaviranjem IQ 

rasti) pri populaciji otrok v redu velikosti 10-20%; 

 zmanjšanje negativnih učinkov na rodnost opazovancev v 

redu velikosti 15-20%; in 

 zmanjšanje pojava raka v otroštvu po 3-4 letih na 

področjih onesnaženih s kromom (Cr6+) v redu velikosti  

20-30%. 
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Kot glavni okoljski problem je CROME-LIFE izpostavil oceno 

vpliva na zdravje ljudi zaradi izpostavljenosti kemikalijam, ki 

izvirajo iz onesnaženega okolja ali iz prehranskih izdelkov 

(materiali, ki so v stiku z živili, gradbeni materiali, kozmetika, 

obleke, itd) na štirih različnih območjih Sredozemlja (Grčija, 

Italija, Španija in Slovenija). 

Onesnažila, ki jih bomo preučevali v CROME-LIFE projektu, 

lahko vplivajo na zdravje ljudi na različne načine: 

 Izpostavljenost kovinam, kot sta živo srebro (Hg) in 

svinec (Pb), je povezano z 'nevrotoksičnimi' učinki kot so 

razvojna zaostalost, prirojene težave in v primerih 

izpostavljenosti zelo visokim koncentracijam, celo smrt. 

Poleg tega je lahko izpostavljenost polkovinam, kot je 

arzen (As), odgovorna za porast pojavnosti raka mod, pljuč 

in dojk, kožnih sprememb in tudi slabšo kakovost sperme 

ter pojava sladkorne bolezni tipa II. 

 Organske snovi, kot so PCB-ji, in obstojna organska 

onesnažila (POP), kot so PDBE-ji, so povezane z motnjami 

v osrednjem živčnem sistemu, in sicer v obliki telesne, 

kognitivne, čutne in govorne okvare vključno z učnimi 

težavami in intelektualno zaostalostjo ter sladkorno 

boleznijo.  

 Pesticidi (npr. organoklorove in bromove spojine) so 

povezani s številnimi resnimi obolenji in pogosto celo 

smrtnim izidom: rakom, levkemijo, splavom, genetskimi 

okvarami, zmanjšano plodnostjo, poškodbami jeter, 

boleznimi ščitnice, sladkorno boleznijo, nevropatijo, 

mrtvorojenostjo, zmanjšanjem števila spermijev, astmo in 

drugimi avtoimunskimi boleznimi. 

 

Kvantitativna ocena vpliva na zdravje ljudi je dragocena pomoč 

pri učinkovitem upravljanju z okoljem (prikazano na spodnji 

sliki). V ta namen HBM, ki statistično in standardizirano meri 

kemikalije in njihove presnovke v bioloških vzorcih (kri, urin, 

lasje), na splošno velja za učinkovito orodje za ocenjevanje 

onesnaženosti in z njo povezanih posledic na zdravje ljudi. Na 

ta način HBM deluje kot sprožilec za izvajanje ukrepov na ravni 

prebivalstva/politike, in usmerja postopek odločanja, katerega 

namen je varovanje zdravja prebivalstva.  

 

Kljub podatkom zbranim po vsej Evropi, jih je le nekaj izzvalo 

konkretne politične ukrepe. Cilj CROME-LIFE projekta je 

prispevati k zapolnitvi te vrzeli z razvojem smernic za 

priporočila za odločevalce na nacionalni, regionalni in lokalni 

ravni ter vzpostavitev orodij, ki bodo olajšale sprejemanje 

odločitev na področju okolja. 

Pričakujemo, da bo CROME-LIFE projekt prispeval k izboljšanju 

kakovosti zdravja in življenja prebivalstva vključenega v projekt, 

rezultat česar bo družbena in gospodarska korist. 

Eden od ključnih rezultatov, ki jih pričakujemo, je vzpostaviti 

preventivne strategije za zmanjšanje stroškov zdravstva, in sicer: 

 Uporaba CROME-LIFE rezultatov za primerjalno oceno 

tveganja in analizo koristi preventivnih strategij in političnih 

ukrepov za zmanjšanje stroškov zdravstva. 

 Identifikacija ukrepov za zmanjšanje izpostavljenosti, ki 

temeljijo na profilih izpostavljenosti (katere vire zmanjšati, 

katerim izpostavljenostim ali potem izpostavljenosti bi se bilo 

potrebno izogniti, katera vedenja bi morali spremeniti), da bi 

zmanjšali tveganje za bolezni ali bremena bolezni kasneje v 

življenju. 

  

Ob upoštevanju ambicij Evropske komisije za povečanje števila 

povprečnih zdravih let življenja za dve dodatni leti do leta 2020, je 

jasno, da so potrebni novi pristopi za razvoj preventivnih 

zdravstvenih strategij. CROME-LIFE projekt bo s pristopi, ki 

presegajo »diagnostični in terapevtski« vidik ocene vpliva na 

zdravje, omogočil nove možnosti za ekonomsko učinkovito, 

aktivno in zdravo staranje. Glede na količino denarja, ki bi ga 

potencialno prihranili s spodbujanjem telesne aktivnosti, zdrave 

prehrane, pametne uporabe potrošniških proizvodov, bi lahko 

dolgoročna zdravstvena preventiva in promocijo postali ključ do 

znižanja stroškov zdravstva. 

Uporaba metodologije in orodij CROME-LIFE projekta bo 

omogočila identifikacijo specifičnih ukrepov zdravstvenega 

varstva, ki jih bo potrebno izvršiti preko ustreznih organov v štirih 

izbranih državah. Od organov se pričakuje, da sprejmejo ukrepe v 

sodelovanju in podpori projektne skupine. 

Ukrepi, ki bodo najverjetneje rezultat analiz in zaključkov CROME-

LIFE projekta so: 

 Sanacija onesnaženih območij s poudarkom na prednostnih 

območjih prepoznanih s strani CROME-LIFE projekta. 

 Ozavestiti javnost s kampanjo za zmanjšanje izpostavljenosti 

preko spremembe vedenja/življenjskega sloga. 

 Spodbujanje uporabe sistemov za filtriranje vode in omejitve 

uživanja lokalno pridelane hrane na območjih z visoko 

onesnaženostjo. 

 Vzpostavitev neprekinjenega/rednega sistema HBM na lokalni 

ravni, z namenom natančnega spremljanja izpostavljenosti 

populacije prednostnim onesnaževalom. 

 Izstavljanje finančnih kazni ključnim onesnaževalcem z 

namenom zmanjšanja intenzivnosti ali premestitve glavnega 

vira onesnaževanja. 

Namen obstoječe metodologije je povezovanje podatkov 

okoljskega, humanega in zdravstvenega monitoringa, z 

namenom pridobiti vse-okoljske povezave med izpostavljenostjo 

okoljskim onesnažilom in zdravjem ljudi. Dva različna 

metodološka pristopa, ki se običajno uporabljata za študij 

okoljsko-zdravstvenih povezav sta: »top-down« pristop, ki 

uporablja biološki monitoring preiskovancev, in »bottom-up« 

strategija, ki vključuje ugotavljanje zunanjih izpostavljenosti. 

CROME-LIFE projekt spodbuja celostni pristop, saj menimo, da 

brez celovitega pogleda, ki povezuje tako notranjo kot zunanjo 

izpostavljenost, ne bi bilo možno povezati rezultatov vse-

okoljskih študij z ukrepi s strani politike. V skladu s CROME-

LIFE pristopom, bomo najprej ocenili izpostavljenost z uporabo 

podatkov HBM in nato skušali povezati te podatke s podatki o 

boleznih in vzvratno (z uporabo povratne dozimetrije) z okoljsko 

izpostavljenostjo. 

Razlogi zakaj ima celosten pristop prednost pred klasičnim: 

1. Znane povezave med indikatorji notranje in zunanje 

izpostavljenosti, se lahko uporabijo za popolno 

razumevanje izpostavljenosti posameznika. Zgolj biološki 

monitoring nam pogosto da le kratkoročno, in zaradi velikih 

razlik med presnovo posameznikov, nezanesljivo oceno 

tako izpostavljenosti kot učinka na zdravje, ki ga 

pripisujemo določeni izpostavljenosti. 

2. Odločitev za celosten pristop ne bo zagotovila le podatkov 

o povezavi med izpostavljenostjo okoljskim stresorjem in  

učinkom na zdravje, ampak bo zagotovila tudi neposredne 

dokaze v podporo strategijam za zmanjševanje tveganja z 

ukrepi na osebni in/ali okoljski ravni. 


