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Η

προστασία της Δημόσιας Υγείας
συνδέεται άμεσα με τη διασφάλιση των
συνθηκών υγιεινής




του φυσικού
κοινωνικού περιβάλλοντος και
την ενίσχυση των περιβαλλοντικών παραγόντων
που επηρεάζουν θετικά την υγεία

 Οι

περιβαλλοντικές απειλές κατά της
υγείας αφορούν τις παθογόνες
επιδράσεις




βιολογικών
χημικών και
φυσικών παραγόντων



Με σκοπό να προσδιοριστούν επαρκώς τα τμήματα εκείνα του
περιβάλλοντος που μπορούν να τροποποιηθούν με βραχυπρόθεσμες ή
μακρύτερου χρόνου παρεμβάσεις, ώστε να μειωθούν οι επιπτώσεις στην
υγεία από το περιβάλλον, θεωρήθηκε σκόπιμη από τον Π.Ο.Υ. η
υιοθέτηση του παρακάτω ορισμού:

«Περιβάλλον είναι όλοι εκείνοι οι φυσικοί, χημικοί και
βιολογικοί παράγοντες, εκτός του ανθρώπινου ξενιστή
και όλες οι σχετικές συμπεριφορές, εξαιρούμενων
εκείνων των φυσικών περιβαλλόντων που δεν είναι
δυνατόν ρεαλιστικά να τροποποιηθούν»


Αυτός ο ορισμός τείνει να εξαιρεί

• συμπεριφορές που δεν σχετίζονται με το περιβάλλον καθώς και
• συμπεριφορές σχετιζόμενες με το κοινωνικό και μορφωτικό
περιβάλλον
• γενετικούς παράγοντες και
• τμήματα του φυσικού περιβάλλοντος και

καλύπτει εκείνα τα τμήματα του περιβάλλοντος που μπορεί
να τροποποιηθούν με περιβαλλοντική διαχείριση

Η αναλογική μείωση στον αριθμό των
προβλημάτων υγείας ή θανάτων ως αποτέλεσμα
της μείωσης του παράγοντα κινδύνου, είναι
γνωστή ως
"αποδιδόμενο κλάσμα στον παράγοντα κινδύνου"
(attributable fraction),
με άλλα λόγια είναι η αναλογία όλων των
προβλημάτων υγείας ή θανάτων σε μία
κοινότητα που μπορούν να αποδοθούν στον
παράγοντα κινδύνου.




Γενικότερα πάντως η τροποποίηση
των περιβαλλοντικών παραγόντων
μπορεί να προσφέρει ορισμένα
εγγενή πλεονεκτήματα:
•
•
•
•

•

Προλαμβάνει τα νοσήματα
Eξαφανίζει το συσχετιζόμενο κόστος
θεραπείας
Δεν προσθέτει νοσογόνο φορτίο στον
πληθυσμό
Έχουν παρατεταμένη διάρκεια (π.χ.
επιτυγχάνουν πιο μακροπρόθεσμα
αποτελέσματα για την υγεία συγκρινόμενα με
την ιατρική θεραπεία)
Είναι συχνά η πιο «δίκαιη» επιλογή, επειδή
δημιουργούν περισσότερα οφέλη για
πληθυσμιακές ομάδες ή πληθυσμούς.

•Το περιβαλλοντικό φορτίο της ασθένειας, ποσοτικοποιεί το ποσό της
ασθένειας που προκαλείται από τους περιβαλλοντικούς παράγοντες.



Αυτό το νοσολογικό φορτίο μπορεί να εκφραστεί





είτε ως επίπτωση,
είτε ως θνησιμότητα από το αποδιδόμενο στο
περιβάλλον τμήμα κάθε νοσηρής κατάστασης,
είτε ως “Disability Adjusted Life Years (DALYs)".

Το τελευταίο μέτρο συνδυάζει τις επιπτώσεις λόγω
του θανάτου και της προκαλούμενης ανικανότητας
σε έναν ενιαίο δείκτη.

 Έτσι

καθορίζεται ότι DALYs για μια
ασθένεια, είναι το άθροισμα των ετών της
ζωής που χάθηκαν λόγω:

• της πρόωρης θνησιμότητας (YLL) στον πληθυσμό
και
• των χαμένων ετών λόγω της αναπηρίας (YLD)
των νέων περιστατικών σε ορισμένη χρονική
περίοδο από ένα πρόβλημα υγείας.

 Ένα

"DALY", μπορούμε να πούμε ότι,
είναι η απώλεια ενός έτους "υγιούς ζωής",
οφειλόμενη σε μία νοσηρή κατάσταση.

Βιολογικοί μολυντές εσωτερικών χώρων για τους οποίους υπάρχουν
κατευθύνσεις, οδηγίες, βιβλιογραφικές αναφορές

Νοσήματα με την μεγαλύτερη
περιβαλλοντικής προέλευσης
συνεισφορά

Περιβαλλοντικό φορτίο κατά κατηγορία νοσήματος (σε DALYs/100.000
κατοίκους), ανά έτος στην Ελλάδα
Κατηγορία νοσημάτων

Εμφανιζόμενο
παγκοσμίως
χαμηλότερο
ποσοστό %

Εθνικό ποσοστό %

Εμφανιζόμενο
παγκοσμίως
υψηλότερο ποσοστό
%

Υπολογιζόμενα DALYs/100.000
κατοίκους, ανά έτος για την
Ελλάδα αποδιδόμενα σε
περιβαλλοντικό φορτίο

Διάρροια

0,2

0,2

114

0,1

Αναπνευστικές λοιμώξεις

0,1

0,2

56

0,3

Ελονοσία

0,0

-

32

-

0,0

0,0

4,2

-

Καρκίνος του πνεύμονα

0,0

1,3

2,5

5,8

Άλλοι καρκίνοι

0,5

2,4

4,1

36,3

Νευροψυχιατρικές
διαταραχές

1,4

1,9

4,4

52,8

Καρδιοαγγειακά νοσήματα

1,3

5,0

13

155,4

0,0

0,3

4,7

0,6

Άσθμα

0,3

0,4

2,4

3,4

Μυοσκελετικά νοσήματα

0,5

0,9

1,5

4,8

Τραυματισμοί από τροχαία
νοσήματα

0,3

1,2

10

5,6

Άλλοι μη ηθελημένοι
τραυματισμοί

0,9

2,0

19

4,8

Ηθελημένοι τραυματισμοί

0,1

0,2

7

0,2

Άλλα νοσήματα
μεταδιδόμενα μέσω
εντόμων

Χρόνια αποφρακτική
πνευμονική νόσος

ΠΑΘΟΓΟΝΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ

Διατομεακή προσέγγιση
 Αντικείμενο

ενδιαφέροντος για

• λοιμωξιολόγους
• μικροβιολόγους τροφίμων
• βακτηριολόγους
• μοριακούς βιολόγους
• μυκητολόγους (παθογόνοι μύκητες)
• μηχανικούς περιβάλλοντος
• Διάφορους άλλους επιστημονικούς
χώρους

Περιβαλλοντικά παθογόνα (1)


Είναι οι μικροοργανισμοί που συνήθως διάγουν ένα σημαντικό μέρος
του κύκλου της ζωής τους έξω από τον ανθρώπινο ξενιστή, αλλά όταν
βρεθούν μέσα του προκαλούν νόσηση με μετρήσιμη συχνότητα



Υπάρχουν στο

• Νερό
• Έδαφος
• Αέρα
• Τρόφιμα, καθώς και
• άλλα στοιχεία του ανθρώπινου περιβάλλοντος
και είναι σε θέση να προσβάλλουν σχεδόν οποιοδήποτε (?) ανθρώπινο οργανισμό
και οπωσδήποτε τα ευαίσθητα άτομα



Θεμελιώδης διαφορά από τα συνήθη παθογόνα: Η δυνατότητά τους
να επιβιώνουν και να ευδοκιμούν εκτός του ανθρώπινου ξενιστή



Η ευρεία διασπορά τους στο περιβάλλον καθιστά δύσκολη την
επιτήρησή και τον έλεγχό τους



Παρουσιάζουν μεγάλη φυλογενετική διαφοροποίηση

Περιβαλλοντικά παθογόνα (2)


Η λοιμογονικότητα που εμφανίζουν είναι το
αποτέλεσμα της στρατηγικής που εξέλιξαν για τον
πολλαπλασιασμό τους μέσα στον ξενιστή και αυτό
προκαλεί νόσο π.χ.
• είτε γιατί το προτιμώμενο σημείο για παραμονή ή
πολλαπλασιασμό μέσα στον ξενιστή είναι ένα
«προνομιούχο» σημείο
• είτε γιατί οι εξελιχθέντες μηχανισμοί για ανατροπή ή
αποφυγή της ανοσιακής άμυνας του ξενιστή καταλήγουν να
προκαλέσουν βλάβη-νόσο στον ξενιστή



Είναι χαρακτηριστικό ότι τέτοιες στρατηγικές
πολλαπλασιασμού, είναι σπάνιες σε
μικροοργανισμούς που δεν έχουν εξελιχθεί σε
κοντινή επαφή με τον άνθρωπο ή με άλλους στενά
συσχετιζόμενους με αυτόν ξενιστές

Περιβαλλοντικά παθογόνα (3)


Ένας αριθμός




γνωστών μικροοργανισμών παθογόνων πρώτης
γραμμής για τον άνθρωπο, αλλά και
ευκαιριακά παθογόνων

ανευρίσκονται κυρίαρχα στο εξωτερικό
περιβάλλον


Υπάρχει βάσιμη υποψία ότι πολλά από τα
σημερινά ακόμη άγνωστα παθογόνα
εντοπίζονται πρωταρχικά στο περιβάλλον και
προκαλούν νόσο, τόσο σε υγιή, όσο και σε
ανοσοκατασταλμένα άτομα όταν εισέλθουν στον
οργανισμό τους μέσω τροφής, αέρα, εδάφους,
οχήματα κλπ.

Παραδείγματα


1976: Legionella spp (USA)





Bellevue Stratford Hotel στη Φιλαδέλφεια
4000 βετεράνοι σε συνέδριο-221 ενόσησαν
Σήμερα 8000-18000 νοσούν καλοκαίρι και φθινόπωρο κυρίως
5%-30% θνητότητα



1999: West Nile virus (νέα νόσος για τις USA)



2010: West Nile virus ΕΛΛΑΔΑ

04/11/2010)











(εργαστηριακή διάγνωση έως

ΣΥΝΟΛΟ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ 261
ΘΑΝΑΤΟΙ 34

ιός ενδημικός σε Αφρική, Μέση Ανατολή και Κεντρική, Νότιο Ευρώπη
Πέντε χρόνια μετά τον εντοπισμό των πρώτων κρουσμάτων η νόσος απαντάται σε
ολόκληρες τις ΗΠΑ, εκτός από το Όρεγκον και την Πολιτεία της Ουάσιγκτον
Το 2003, μόνο κατά την περίοδο των κουνουπιών, 9862 κρούσματα αναφέρθηκαν στο
CDC-260 νεκροί
συμπτωματολογία: από ήπια γριπώδη συνδρομή έως εγκεφαλίτιδα

Κάθε χρόνο χιλιάδες περιστατικά από το Cryptosporidium parvum


Εκτιμάται ότι είναι μια από τις συνηθέστερες υδατογενείς νόσους στις ΗΠΑ, αλλά και
σε άλλες χώρες

Που βρίσκονται τα «περιβαλλοντικά
παθογόνα»; (1)


ΠΑΝΤΟΥ και βρισκόμαστε σε συνεχή διαδραστικότητα μαζί τους



Για πρακτικούς λόγους μπορούμε να καθορίσουμε 7
περιβάλλοντα








Στο Υδατικό
(π.χ. Legionella pneumophila, Mycobacterium avium complexMAC, Vibrio cholerae)
Στα Τρόφιμα
(π.χ. Listeria monocytogenes, Escherichia coli O157:H7,
Campylobacter jejuni)
Στο Έδαφος
(π.χ. Histoplasma, Coccidioides, Aspergillus fumigatus)
Στον Αέρα
(παθογόνα από το έδαφος ή άλλα περιβάλλοντα μπορούν να
βρεθούν με την αερογενή διαδικασία τόσο στον αέρα εσωτερικών,
όσο και εξωτερικών χώρων.
• Κλιματικές ακραίες συνθήκες και συμβάντα, όπως μια αμμοθύελλα
μπορούν να διασπείρουν σε παγκόσμια κλίμακα αερογενώς
μεταδιδόμενους παθογόνους μικροοργανισμούς

Που βρίσκονται τα «περιβαλλοντικά
παθογόνα»; (3)




Σε Ζώντα Υποδόχα:
Οργανισμοί μέσα στους οποίους ζουν και
πολλαπλασιάζονται τα παθογόνα, χωρίς να τους βλάπτουν.
Μπορεί να περιλαμβάνουν αυτούς που είναι οχήματα ή
αυτούς που δεν συμμετέχουν ενεργά στη μετάδοση μιας
νόσου στον άνθρωπο π.χ. Κάστορας-Giardia lamblia).
Οχήματα παθογόνων μικροοργανισμών:
• Για τα νοσήματα του ανθρώπου
δαγκώνουν




Κουνούπια
Ψύλλος
Κρότωνες

συνήθως έντομα που

π.χ. Ιός του Δυτ. Νείλου
π.χ. πανώλης
π.χ. Νόσος του Lyme

• Τα οχήματα παθογόνων δυνατόν να χρησιμεύουν και ως υποδόχα
• Διάφορα οχήματα-αρθρόποδα π.χ. κουνούπια, μύγες της άμμου κλπ.
Μπορούν ως γνωστόν να μεταδώσουν τα παθογόνα δια των αυγών
τους, οπότε η επόμενη γενιά μπορεί να μεταδώσει αμέσως με το
πρώτο δήγμα

Που βρίσκονται τα «περιβαλλοντικά
παθογόνα»; (4)
•Σε Προϊόντα Ανθρώπινης
Δραστηριότητας, π.χ.
•κατοικίες
•άψυχα οχήματα (αντικείμενα) μετάδοσης
παθογόνων μικροοργανισμών
•περιορισμός των αποστάσεων φυσικών
περιβαλλόντων
•πλησίασμα ζώων με ανθρώπινα
περιβάλλοντα (Borellia burgdorferi, B. afzelii,

B. garinii)

•μεταφορές
•κλιματολογικές μεταβολές κά.

Επίπτωση και Επιδημιολογία των Νοσημάτων
Περιβαλλοντικής Προέλευσης


Πάλη ενάντια στην άποψη: «Ότι δεν γνωρίζουμε δεν μπορεί και να
μας βλάψει»



Πρέπει να γνωρίζουμε τους αριθμούς και τις μορφές των νοσήσεων,
διαφορετικά τα περιβαλλοντικά παθογόνα που προσβάλλουν
εκατομμύρια ανθρώπων στον κόσμο, πιθανόν να προσβάλουν και
εμάς.



Πρέπει να γνωρίσουμε καλύτερα την επίπτωση και την
επιδημιολογία των μικροοργανισμών και των μηχανισμών που
διαιωνίζουν τις νόσους και να υπολογίσουμε καλύτερα τον κίνδυνο
από τα περιβαλλοντικά παθογόνα.



Με τα παραπάνω δεδομένα, στη συνέχεια, είναι δυνατόν να γίνει
εκτίμηση κινδύνου για διάφορες καταστάσεις, ώστε να αναπτυχθούν
οι κατάλληλοι τρόποι αντίδρασης για να καταπολεμηθούν οι
παθογόνοι μικροοργανισμοί περιβαλλοντικής προέλευσης

Ζητήματα που τίθενται: (1)


Επαγρύπνηση



Επιδημιολογική (άνθρωποι και ζώα)
Μικροβιολογική (για τα γνωστά παθογόνα και για
εκείνα που χρειάζονται να ονομασθούν και να
χαρακτηρισθούν)
• Δυσκολία γιατί η μεθοδολογία της κλινικής μικροβιολογίας
δεν είναι αποτελεσματική για τους πολύ χαμηλούς αριθμούς
που απαντώνται στο περιβάλλον
• Μέθοδοι αναζήτησης δεδομένων για τη λοιμογονικότητα των
μικροοργανισμών περιβάλλοντος



Σύστημα μετάδοσης και οργάνωσης της πληροφορίας
για περιβαλλοντικά νοσήματα σε πραγματικό χρόνο

Ζητήματα που τίθενται: (2)


Επαγρύπνηση και παράγοντες λοιμογονικότητας
[Π.Λ.] (virulence factors)




Μόνο όσοι μικροοργανισμοί εκφράζουν [Π.Λ.] μπορούν να
αποικίσουν ή να βλάψουν τον ξενιστή.
Υπάρχει μεγάλη ποικιλία μεταξύ των διαφόρων στελεχών

• για τους [Π.Λ.] και
• για το βαθμό στον οποίο εκφράζονται (VIRULENCE FACTORACTIVITY-RELATIONSHIPS-VFAR)



Ταυτοποίηση τους με φαινοτυπικές και γενοτυπικές
μεθόδους

• Η χρήση μεθόδων ποσοτικού προσδιορισμού των
συσχετιζόμενων με [Π.Λ.] γονιδίων ή των προϊόντων τους στο
μέλλον θα προσφέρει πλεονέκτημα έναντι της σημερινής
ενδεχόμενης «ψευδώς θετικής» ταυτοποίησης.
• Προσοχή! γιατί ακόμα και τότε οι [Π.Λ.] είναι πολυλειτουργικοί
(π.χ. παράγοντες προσκόλλησης τόσο πάνω σε ζωντανές,
όσο και άψυχες επιφάνειες) ή να εκφράζονται στα ζώα, αλλά
όχι και στους ανθρώπους.

Ζητήματα που τίθενται: (3)
Βιοτρομοκρατία






Χρειάζονται περισσότερες πληροφορίες για τα
περιβαλλοντικά παθογόνα, ώστε να είναι δυνατή
η ταχύτατη διακρίβωση αν υπάρχει ηθελημένη
απελευθέρωση μικροβίων
Πρέπει να μπορεί να δοθεί η απάντηση αν η
επίπτωση περιβαλλοντικών νοσημάτων είναι
πάνω από το κανονικό
Πρέπει να είναι γνωστή η γενετική ποικιλότητα
των περιβαλλοντικών παθογόνων σε μια περιοχή
για να είναι εφικτή η τυποποίηση και σύγκριση
επί υπάρξεως κλινικών στελεχών

Ζητήματα που τίθενται: (4)
 Πρόβλεψη






Επιδημικών Εκρήξεων

Αναδρομικές αναλύσεις δεδομένων από
πρόσφατες επιδημικές εκρήξεις για τις συνθήκες
που προηγήθηκαν, ώστε να υπάρξουν κρίσιμα
σημεία που θα υποδηλώνουν την πιθανή έκρηξη
του επόμενου συμβάντος
Παρακολούθηση σε διεθνές επίπεδο των
μοντέλων εξέλιξης των νοσημάτων
Επιτήρηση ζωοανθρωπονόσων

Ζητήματα που τίθενται: (5)
 Συλλογές


μικροβιακών στελεχών

Συνδράμουν εξαιρετικά στην επιδημιολογία
και την εκτίμηση της επίπτωσης



Στη βιοτρομοκρατία



Στην ανίχνευση νέων λοιμογόνων στελεχών

Ζητήματα που τίθενται: (6)


Κλιματολογικές αλλαγές και Νοσήματα
Περιβαλλοντικής Προέλευσης






Παρακολούθηση των δεδομένων
μέσω ακριβούς επιτήρησης των περιβαλλοντικών
νοσημάτων (επίπτωση)
Δεδομένων καιρικών παραμέτρων
(βροχοπτώσεις, σωματίδια της ατμόσφαιρας,
θερμοκρασία επιφανειακών νερών, pH νερού,
διαλελυμένου οξυγόνου κ.ά.
Μικροβιολογικών μετρήσεων από δοκιμές σε
περιβαλλοντικά δείγματα

Ζητήματα που τίθενται: (7)


Πρόβλεψη Επιδημικών Εκρήξεων

Μείζων πρόκληση για τους επαγγελματίες υγείας

Αναδρομικές αναλύσεις δεδομένων από πρόσφατες
επιδημίες χρήσιμες

• Οδηγούν στον εντοπισμό των συνθηκών που προηγήθηκαν
των επιδημικών εκρήξεων







Η κατασκευή μοντέλων μπορούν είτε να προλάβουν ή
τουλάχιστον να βελτιστοποιήσουν την ανταπόκριση των
υγειονομικών υπηρεσιών
Η παρακολούθηση και καταγραφή της υγείας των
ανθρώπων στον πλανήτη πιθανόν να επιτρέψουν την
προετοιμασία για επερχόμενες νόσους
Εναργής παρακολούθηση των ζωοανθρωπονόσων στα ζώα
(Lyme disease) πιθανόν να προσφέρει καλύτερη πρόβλεψη
των επιδημικών εκρήξεων στον άνθρωπο



Η ζωή των περιβαλλοντικών
παθογόνων του ανθρώπου στο
περιβάλλον
[1]
ΑΠΟΘΗΚΕΣ


ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΔΙΑΤΟΜΕΑΚΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ
•
•
•
•
•



ΕΠΙΔΗΜΙΟΛΟΓΩΝ
ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΩΝ
ΒΙΟΛΟΓΩΝ
ΕΙΔΙΚΩΝ GIS
ΚΛΠ.

ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ




Δεν μεταδίδονται από άνθρωπο ή από ζώο σε άνθρωπο, όπως τα
κοινά παθογόνα
ΕΠΙΒΙΩΝΟΥΝ ΚΑΙ ΑΝΑΠΑΡΑΓΟΝΤΑΙ ΜΕ
•
•
•
•
•
•
•

«ΛΗΘΑΡΓΟ»
ΣΧΗΜΑΤΙΣΜΟ ΣΠΟΡΩΝ
ΚΥΣΤΕΩΝ
ΒΙΟΜΕΜΒΡΑΝΩΝ
ΕΝΑΛΑΚΤΙΚΩΝ ΜΟΡΦΟΤΥΠΩΝ
ΜΕΡΟΣ ΤΗΣ ΧΛΩΡΙΔΑΣ
ΑΝΑΠΤΥΣΣΟΝΤΑΣ ΜΗΧΑΝΙΣΜΟΥΣ ΕΠΙΒΙΩΣΗΣ ΜΕΣΑ ΣΕ ΠΑΡΑΣΙΤΑ,
ΟΠΩΣ ΑΜΟΙΒΑΔΕΣ-ΛΕΓΕΩΝΕΛΛΑ
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ΑΝΤΟΧΗ ΣΤΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ

«Ο ΚΟΣΜΟΣ ΕΙΝΑΙ ΕΝΑ ΔΙΑΛΥΜΑ ΑΝΤΙΜΙΚΡΟΒΙΑΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ»
ΑΜΕΡ. ΜΙΚΡ. ΕΤΑΙΡΕΙΑ




ΟΤΙΔΗΠΟΤΕ ΖΩΝΤΑΝΟ ΠΑΡΑΓΕΙ ΟΥΣΙΕΣ ΓΙΑ ΝΑ ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΘΕΙ
ΑΠΟ ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ ΚΑΙ ΕΤΣΙ ΕΞΑΣΚΕΙΤΑΙ ΠΙΕΣΗ ΣΤΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΜΙΚΡΟΒΙΑ
ΑΝΘΡΩΠΙΝΕΣ ΠΗΓΕΣ










ΑΓΡΟΤΟ-ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΗ ΧΡΗΣΗ
ΠΑΡΑΠΡΟΪΟΝΤΑ ΠΑΡΑΓΩΓΗΣ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ
ΓΙΑ ΑΠΟΒΟΛΗ ΤΟΞΙΚΩΝ ΠΑΡΑΓΟΝΤΩΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ANTΛΙΩΝ ΕΝΕΡΓΟΥ
ΑΠΟΒΟΛΗΣ, ΟΠΟΤΕ ANTIBIOTIKA ΑΝΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ
ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΑΝΤΟΧΗΣ ΣΕ ΜΕΤΑΛΛΑ
ΟΡΙΖΟΝΤΙΑ ΜΕΤΑΦΟΡΑ ΓΟΝΙΔΙΩΝ ΑΝΤΟΧΗΣ ΓΙΑ ΑΝΘΡΩΠΙΝΑ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΑ
ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΔΙΑΚΡΙΣΗ ΤΗΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΠΟΥ ΑΝΑΠΤΥΣΣΕΤΑΙ ΕΓΓΕΝΩΣ ΚΑΙ
ΕΞΑΙΤΙΑΣ ΑΝΤΟΧΗΣ ΑΝΘΡΩΠΟΓΕΝΟΥΣ ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ
ΑΝΑΓΚΗ ΓΙΑ ΝΕΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΓΙΑ ΤΑ ΕΓΓΕΝΩΣ ΑΝΤΙΒΙΟΑΝΤΟΧΑ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΑ ΠΑΘΟΓΟΝΑ

Η ζωή των περιβαλλοντικών
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περιβάλλον [3]



ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ ΛΟΙΜΟΓΟΝΙΚΟΤΗΤΑΣ



ΔΙΑΦΟΡΟΠΟΙΗΣΗ ΕΝΤΟΣ ΤΟΥ ΑΥΤΟΥ
ΜΙΚΡΟΒΙΑΚΟΥ ΕΙΔΟΥΣ



ΒΙΟΜΕΜΒΡΑΝΕΣ



ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΜΟΝΤΕΛΛΩΝ

ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΗΣ
ΠΡΟΕΛΕΥΣΗΣ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ

 Στρατηγικές

παρεμβάσεων
 Ανάπτυξη παρεμβάσεων
 Έλεγχος της έκθεσης
 Νέα φάρμακα για την καταπολέμηση των
περιβαλλοντικών παθογόνων
 Εμβόλια
 ΕΡΕΥΝΑ

ΣΑΣ ΕΥΧΑΡΙΣΤΩ ΠΟΛΥ !

