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Περιβάλλον και υγεία

Το περιβάλλον στο οποίο ζούμε και ο τρόπος ζωής 
αποτελούν καθοριστικούς παράγοντες για την υγεία 
μας.  

Σχεδόν ένα τέταρτο του συνόλου των χρόνιων νοσημάτων 
οφείλεται σε εκθέσεις σε περιβαλλοντικούς ρύπους που 
μπορούν να προληφθούν, σύμφωνα με εκτιμήσεις του 
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (http://www.who.int). 

Η ανάπτυξη της τεχνολογίας και η βιομηχανική εποχή 
δημιούργησε χιλιάδες ανθρωπογενείς ουσίες, που 
κατασκευάστηκαν για χάρη της βελτίωσης της ζωής 
μας, χωρίς όμως να είναι γνωστές οι επιπτώσεις τους 
στο περιβάλλον και στην υγεία. 

Εντομοκτόνα, φυτοφάρμακα, καλλυντικά και πολλά 
ανεπιθύμητα παράγωγα της βιομηχανικής επεξεργασίας, 
όπως το χλώριο και οι διοξίνες, είναι περιβαλλοντικοί 
ρύποι που βρίσκονται στο νερό, στα τρόφιμα και στον 
αέρα, και μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά την υγεία 
του ανθρώπου.

Παλαιότερα, η έρευνα επικεντρωνόταν  στην αξιολόγηση 
οξέων επεισοδίων έκθεσης σε ρύπους, ωστόσο, τις 
τελευταίες δεκαετίες διερευνάται και η σημασία των 
χρόνιων, χαμηλής έντασης, περιβαλλοντικών εκθέσεων, 
που μπορούν να επιδράσουν με πολλαπλό τρόπο στην 
υγεία και που αφορούν συχνά το σύνολο του πληθυσμού.

Περιβαλλοντικοί παράγοντες και συμπεριφορές που επηρεάζουν την υγεία
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Περιβαλλοντικές εκθέσεις και παιδιά

Οι πιθανές αρνητικές επιδράσεις των περιβαλλοντικών εκθέσεων 
στην υγεία, δεν σχετίζονται μόνο με την βαρύτητα της έκθεσης αλλά 
και με τη χρονική στιγμή που αυτή συμβαίνει.

Τα παιδιά, κυρίως λόγω του γρήγορου ρυθμού ανάπτυξης και του 
μεγέθους του σώματός τους, είναι πιο ευάλωτα στις εκθέσεις σε 
περιβαλλοντικούς ρύπους από ότι οι ενήλικες. 

Συγκεκριμένοι περιβαλλοντικοί κίνδυνοι και συμπεριφορές υγείας, 
χωρίς εμφανείς αρνητικές επιδράσεις στους ενήλικες, μπορούν να 
επηρεάσουν αρνητικά την υγεία του παιδιού.

Περιβαλλοντικές εκθέσεις κατά την διάρκεια της εγκυμοσύνης αλλά 
και στα πρώτα χρόνια της ζωής του παιδιού, μπορούν να προκαλέσουν 
μόνιμες αλλαγές στη δομή, τη φυσιολογία και τον μεταβολισμό του 
οργανισμού, οι οποίες συσχετίζονται με ασθένειες που εμφανίζονται 
κατά τη διάρκεια της ζωής, όπως το άσθμα, οι αλλεργίες, ο καρκίνος, 
οι ψυχικές παθήσεις, η καθυστέρηση στη συναισθηματική και 
νοητική ανάπτυξη (νευροανάπτυξη), οι καρδιαγγειακές παθήσεις κ.α. 
Χαρακτηριστικά και καλά μελετημένα παραδείγματα αποτελούν οι 
συσχετίσεις μεταξύ των βαρέων μετάλλων (μόλυβδος, υδράργυρος κ.α.) 
με διαταραχές στην νευροανάπτυξη, της ατμοσφαιρικής ρύπανσης και 
του παθητικού καπνίσματος με αναπνευστικά προβλήματα (άσθμα και 
αλλεργίες) ενώ πρόσφατες μελέτες συνδέουν την έκθεση σε διάφορες 
χημικές ουσίες, που έχουν ορμονική δράση, με την παχυσαρκία και 
με διαταραχές του αναπαραγωγικού συστήματος. Στην Ελλάδα δεν 
υπάρχουν μέχρι στιγμής δεδομένα για την ατομική έκθεση παιδιών 
προσχολικής ηλικίας σε περιβαλλοντικούς ρύπους και τις επιπτώσεις 
που έχουν στην υγεία τους.
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Περιβαλλοντικές εκθέσεις και αλλαγές στο γενετικό υλικό

Η έκθεση σε περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως είναι τα φυτοφάρμακα κι άλλες βλαβερές χημικές 
ουσίες, μπορεί να προκαλέσει αλλοιώσεις στο γενετικό υλικό των κυττάρων (γενοτοξικότητα). 

Τα παιδιά, ως αναπτυσσόμενοι οργανισμοί, φαίνεται να είναι πιο επιδεκτικά στην πρόκληση μεταλλάξεων (που μπορεί να 

αποτελούν το πρώτο βήμα στην διαδικασία της καρκινογένεσης), σε σύγκριση με τους ενήλικες [1, 2]. Ο βαθμός ευαισθησίας 

σε γενοτοξικούς περιβαλλοντικούς και διατροφικούς παράγοντες είναι δυνατόν να εκτιμηθεί με την τεχνική του προσδιορισμού 

μικροπυρήνων στα κύτταρα. Αυτοί είναι επιπρόσθετοι πυρήνες, που δημιουργούνται κατά τη διάρκεια της κυτταρικής διαίρεσης. 

Οι μικροπυρήνες έχουν συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου, σε μεγάλες μελέτες ενηλίκων [3]. Επίσης, 

έχουν χρησιμοποιηθεί για την διερεύνηση της ευαισθησίας των παιδιών στην έκθεση σε περιβαλλοντικούς και διατροφικούς 

παράγοντες με γενοτοξική δράση [4]. Στην Ελλάδα ανάλογες προσπάθειες είναι εξαιρετικά περιορισμένες. Στα πλαίσια της 

μελέτης Μητέρας-Παιδιού Κρήτης (Μελέτη Ρέα) μετρήθηκε για πρώτη φορά σε νεογνά η συχνότητα μικροπυρήνων στον 

ομφάλιο λώρο. Τα αποτελέσματα των μετρήσεων αυτών έδειξαν ότι: 1) ο αριθμός των μικροπυρήνων στον ομφάλιο λώρο 

είναι αυξημένος  της μελέτης ΡΕΑ 2) τα νεογνά στην Κρήτη έχουν μεγαλύτερο ποσοστό μικροπυρήνων, σε σχέση με νεογνά 

τεσσάρων Ευρωπαϊκών χωρών (Νορβηγία, Ισπανία, Ηνωμένο Βασίλειο και Δανία). Τα προκαταρκτικά αυτά αποτελέσματα 

αποτελούν μείζον θέμα δημόσιας υγείας, καθώς καταδεικνύουν τη σημασία των γενοτοξικών περιβαλλοντικών και διατροφικών 

εκθέσεων στην ανάπτυξη πρώιμων αλλοιώσεων του γονιδιώματος, ήδη από τη στιγμή της γέννησης, και εγείρουν το θέμα 

μιας μελλοντικής δυνητικής αύξησης της επίπτωσης του καρκίνου στην Κρήτη.
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Οι στόχοι του Προγράμματος “ΡΕΑ PLUS”:

· Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσμού 

και των επαγγελματιών υγείας, σχετικά με διατροφικούς 

και  περιβαλλοντικούς παράγοντες που σχετίζονται με την 

αναπαραγωγική υγεία και την υγεία του παιδιού. 

· Μέτρηση της συχνότητας των μικροπυρήνων σε παιδιά 

προσχολικής ηλικίας στην Κρήτη.

· Μέτρηση των επιπέδων των περιβαλλοντικών ρύπων σε παιδιά 

προσχολικής ηλικίας στην Κρήτη.
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Ο πληθυσμός  του Προγράμματος

Η ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του γενικού πληθυσμού του Ν. Ηρακλείου, αναφέρονται στους τωρινούς και μελλοντικούς 

γονείς, εκπαιδευτικούς και επαγγελματίες υγείας, που έρχονται σε επαφή με εγκύους και παιδιά (π.χ.  παιδιάτρους, νοσηλευτικό 

προσωπικό, διατροφολόγους κ.α.). Η μέτρηση της συχνότητας των μικροπυρήνων και των επιπέδων των περιβαλλοντικών 

ρύπων θα γίνει σε περίπου 500 παιδιά προσχολικής ηλικίας και στους γονείς τους, που είναι ήδη ενταγμένα στην Μελέτη 

ΡΕΑ. [Η Μελέτη ΡΕΑ περιλαμβάνει ζεύγη μητέρας-παιδιού, για τα οποία ο τοκετός πραγματοποιήθηκε στο νομό Ηρακλείου, 

στη διάρκεια ενός χρόνου (2007-8)].

Η επικοινωνία και η πρόσκληση συμμετοχής στο πρόγραμμα αυτό, θα γίνει τηλεφωνικά. Η συμπλήρωση του σχετικού 

ερωτηματολογίου και η λήψη των βιολογικών δειγμάτων θα πραγματοποιηθούν στα Εξωτερικά Ιατρεία της Κλινικής Προληπτικής 

Ιατρικής και Διατροφής του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ηρακλείου. Οι γονείς θα ενημερωθούν πλήρως για τους σκοπούς 

της μελέτης και θα συμπληρώσουν το σχετικό έντυπο συγκατάθεσης. Οι ενέργειες αυτές θα γίνουν με τήρηση όλων των 

απαραίτητων κανόνων βιοηθικής και προστασίας των προσωπικών δεδομένων.



μικροπυρήνας

πυρήνας
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 Οι δράσεις του Προγράμματος

1.  Ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του πληθυσμού με ομιλίες, σε Κέντρα Υγείας του νομού Ηρακλείου και στην πόλη 

του Ηρακλείου, σε συνεργασία με τοπικούς φορείς, καθώς επίσης και με τη χρήση έντυπου και ηλεκτρονικού υλικού. 

Προβλέπεται επίσης η δημιουργία διαδικτυακού τόπου ενημέρωσης γονέων, εκπαιδευτικών και επαγγελματιών υγείας

2.  Συλλογή δειγμάτων αίματος από παιδιά προσχολικής ηλικίας ενταγμένα στο πρόγραμμα ΡΕΑ, για την εκτίμηση δεικτών 

γενοτοξικότητας και τον προσδιορισμό μικροπυρήνων. 

3.  Συλλογή δειγμάτων ούρων από την ίδια ομάδα παιδιών, για τη μέτρηση συγκεκριμένων περιβαλλοντικών ρύπων 

(φυτοφάρμακα, φθαλικοί εστέρες, δισφαινόλη Α). 

4.  Οι γονείς των παιδιών θα κληθούν να συμπληρ ώσουν ερωτηματολόγια, σχετικά με την έκθεση των παιδιών τους σε 

περιβαλλοντικούς ρύπους.

Εκτίμηση δεικτών γενοτοξικότητας

Ο προσδιορισμός των μικροπυρήνων 

θα πραγματοποιηθεί σε λεμφοκύτταρα 

περιφερικού αίματος των παιδιών, 

σύμφωνα με το πρότυποποιημένο 

πρωτόκολλο. Με την κατάλληλη επεξεργασία του αίματος θα απομονωθούν τα λεμφοκύτταρα και θα τοποθετηθούν σε 

ειδικές αντικειμενοφόρες πλάκες. Στη συνέχεια θα χρωματιστούν με ειδικό διάλυμα για να εντοπιστούν οι μικροπυρήνες. Η 

εξέταση των πλακιδίων θα πραγματοποιηθεί από 2 διαφορετικούς εκπαιδευμένους επιστήμονες, σύμφωνα με τα κριτήρια 

βαθμολόγησης του HUMN (Human MicroNucleus Project) [5]. Τέλος, ο συνολικός αριθμός των μικροπυρήνων που περιέχονται 

στα μόνο - και διπύρηνα λεμφοκύτταρα θα καταγραφεί σε ειδικό αρχείο δεδομένων. Η όλη διαδικασία θα πραγματοποιηθεί 

στο Εργαστήριο Κλινικής Διατροφής και Επιδημιολογίας Νοσημάτων, του τμήματος Ιατρικής του Πανεπιστημίου Κρήτης.
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Εκτίμηση περιβαλλοντικών ρύπων

Στα δείγματα ούρων των παιδιών θα μετρηθούν οι εξής περιβαλλοντικοί ρύποι:

·  Φθαλικοί εστέρες και οι μεταβολίτες τους. Τα φθαλικά είναι χημικές ουσίες 

που χρησιμοποιούνται κυρίως σαν πλαστικοποιητές σε εύκαμπτα προϊόντα 

χλωριούχου πολυβυνίλιου (PVC). Βρίσκονται σε πληθώρα προϊόντων, στα οποία 

περιλαμβάνονται παιχνίδια, απορρυπαντικά, συσκευασίες τροφίμων και ποτών, 

προϊόντα προσωπικής φροντίδας (σαμπουάν, λακ, βερνίκια νυχιών) και ιατρικά 

είδη. Η έκθεση γίνεται με την κατανάλωση τροφίμων που ήρθαν σε επαφή με 

προϊόντα που περιέχουν φθαλικά και, ειδικά, με το υλικό συσκευασίας τους. 

Ιδιαίτερα ευπαθή είναι τα παιδιά προσχολικής ηλικίας που μπορεί να εκτεθούν σε 

φθαλικούς εστέρες από τα παιχνίδια. Η έκθεση σε συγκεκριμένους φθαλικούς εστέρες έχει συσχετιστεί με προωρότητα, 

αναπαραγωγικές και γεννητικές βλάβες και αυξημένο κίνδυνο για συγκεκριμένα είδη καρκίνου και άσθμα [6].

·  Δισφαινόλη Α (BPA). Η BPA είναι μια χημική ένωση η οποία χρησιμοποιείται ευρέως 

στην κατασκευή πλαστικών (πολυκαρβονικών) και ρητινών. Η ΒΡΑ βρίσκεται σε πολλά 

προϊόντα καθημερινής χρήσης, όπως πλαστικά δοχεία και πλαστικά μπουκάλια ποτών, 

ηλεκτρονικό εξοπλισμό, αθλητικό εξοπλισμό και εξοπλισμό αυτοκινήτων. Πολλές μελέτες 

τα τελευταία χρόνια συνέδεσαν την ΒΡΑ με πλήθος σοβαρών προβλημάτων, όπως ο 

καρκίνος του μαστού, του προστάτη, των όρχεων και του θυρεοειδούς, καρδιοπάθειες, 

παχυσαρκία, ηπατικές βλάβες, νευρολογικές διαταραχές, καθώς και προβλήματα στον 

μεταβολισμό [7]. 
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·  Υπολείμματα οργανοφωσφορικών φυτοφαρμάκων. Τα φυτοφάρμακα 

είναι χημικές ουσίες που χρησιμοποιούνται για την προστασία των 

φυτών από ζιζάνια, ασθένειες και έντομα. Αν και η χρήση τους 

συμβάλλει στην προστασία της αγροτικής παραγωγής, παράλληλα, έχει 

κι αρνητικές επιδράσεις, καθώς οι περισσότερες είναι τοξικές για τον 

άνθρωπο. Ιδιαίτερα τα παιδιά, συγκριτικά  με τους ενήλικες, απορροφούν 

μεγαλύτερες συγκεντρώσεις φυτοφαρμάκων ανά μονάδα σωματικού 

βάρους μέσω της εισπνοής, της κατάποσης και της επαφής με το δέρμα. 

Η μακροχρόνια έκθεση μπορεί να επηρεάσει αρνητικά την λειτουργία 

διαφόρων συστημάτων στο σώμα, όπως το νευρικό, το ανοσοποιητικό, 

το αναπαραγωγικό, το αναπνευστικό και το καρδιαγγειακό [8]. Αρκετές 

μελέτες έχουν συνδέσει τα φυτοφάρμακα με χρόνιες ασθένειες, όπως 

καρκίνο, Πάρκινσον, Αλτσχάιμερ, σκλήρυνση κατά πλάκας, διαβήτη, 

καρδιακή και νεφρική ανεπάρκεια. Επίσης, πολλές μελέτες εμπλέκουν 

τα φυτοφάρμακα ως αιτία αιματολογικών καρκίνων σε παιδιά (παιδικό 

λέμφωμα non-Hodgkin, λευχαιμία) [9]. 

Οι μετρήσεις των περιβαλλοντικών ρύπων θα γίνουν στο Εργαστήριο Περιβαλλοντικών Χημικών Διεργασιών, του Τμήματος 

Χημείας, του Πανεπιστημίου Κρήτης, το οποίο είναι διεθνώς καταξιωμένο εργαστήριο περιβαλλοντικής ανάλυσης, άρτια 

εξοπλισμένο με όργανα τελευταίας τεχνολογίας για τον σκοπό αυτό.
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