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4.1. CONSIDERENTE GENERALE
Contaminanții sau poluanții emergenți (CE
sau PE) includ orice tip sintetic sau natural
de substanță sau substanță chimică sau orice microorganism care nu este monitorizat
de obicei de către nicio agenție de monitorizare sau reglementat în mediu, cu presupuse
efecte secundare ecologice și asupra sănătății
umane (Biroul European de Mediu/European
Environmental Bureau).
Aceste tipuri de contaminanți emergenți
reprezintă în principal substanțe chimice care
se găsesc în produse farmaceutice, produse
de îngrijire personală, pesticide, produse industriale și de uz casnic, agenți tensioactivi,
aditivi industriali și solvenți. Multe dintre
aceste substanțe sunt folosite la scară largă și
eliberate înapoi în mediu la concentrații foarte mici, care pot, pe termen lung, să provoace toxicitate cronică, perturbări endocrine
atât la oameni cât şi asupra faunei sălbatice
acvatice precum și dezvoltarea rezistenței
la antibiotice a bacteriilor patogene (Biroul
European de Mediu/European Environmental
Bureau).
Potrivit Biroului European de Mediu și organizaţiei UNESCO, toți acești factori converg
pentru a aborda necesitatea urgentă de a consolida cunoștințele științifice și de a adopta
cele mai adecvate măsuri pentru a monitoriza

diferiții poluanți emergenți atât în resursele
de apă cât și în apele uzate, pentru a evalua
potențialul efect asupra sănătăţii umane și
pentru a preveni și controla eliminarea acestora în sursele de apă.
În ultimul timp, disponibilitatea unei metode instrumentale solide și sensibile a permis apariţia unor studii privind identificarea şi
separarea unor clase diverse de contaminanți
în sistemele de mediu la concentrații foarte
scăzute (Farré et al., 2012; Carvalho & Santos, 2016; Enachi et al., 2019).
Aceste tipuri de contaminanți emergenți
(CE) includ o mare varietate de substanțe chimice (Figura 4.1) caracterizate printr-o distribuție largă și persistență în mediu din cauza
utilizării lor intensive în diferite scopuri. Produsele farmaceutice și de îngrijire personală,
plastifianții și pesticidele reprezintă categoriile principale ale CE (Sauvé & Desrosiers,
2014; Enachi et al., 2019).
Soarta, efectele potențiale și riscurile
acestor compuși asupra ecosistemelor și a
sănătății umane la astfel de concentrații au
devenit o adevărată preocupare pentru lumea
științifică.
Acest interes justifică numărul mare de
recenzii și articole științifice cu privire la determinarea analitică (Albero et al., 2015),
apariția, distribuția și riscurile contaminanților emergenți în mediu, în special în compar-
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Figura 4.1. Cei mai reprezentativi contaminanți (poluanți) emergenți

timentele acvatice (Pal et al., 2014; Carvalho
& Santos, 2016; Enachi et al., 2019).
Cu toate acestea, în prezent se cunoaşte
foarte puțin despre potențialul impact toxicologic și ecologic al acestor tipuri de substanțe
asupra ecosistemelor acvatice (Bellenger &
Cabana, 2014; Carvalho & Santos, 2016).
Pe termen lung, din cauza ratei mari de incidență a acestor compuși în mediu, UE, EMEA
și CDC au elaborat o serie de reglementări
privind calitatea apei (EC 2000, 2001, 2008,
2013; US EPA, 2014; CE, 2015a).
În consecință, sunt necesare cercetări
științifice suplimentare care privesc efectele acestora asupra mediului și sănătății
umane pentru a oferi mijloacele necesare
autorităților competente care vor trebui să
stabilească strategii eficiente și adecvate de
monitorizare și reglementări adecvate pentru substanțele vizate (Murphy et al., 2012;
Enachi et al., 2019).
În ultimii ani, fabricarea și aplicarea pe
scară largă a compușilor chimici sintetici au
devenit cruciale în sectoarele industriale.
Cu toate acestea, biodegradabilitatea redu-
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să a acestor compuși este dezavantajul grav
asociat utilizării lor extinse. Prin urmare, se
manifestă un interes semnificativ pentru tratamentul și remedierea acestor compuși farmaceutici şi nu numai precum antibiotice,
contraceptive, perturbatoare endocrine, pesticide, hormoni, produse farmaceutice și coloranți poluanți sintetici, în principal din cauza faptului că aceste substanțe pot provoca
tulburări nervoase, hormonale și reproductive, tulburări ce pot avea rezultate grave asupra sănătăţii umane cât şi a mediului înconjurător (Bilal et al., 2018a; Hernandez-Vargas
et al., 2018; Ullah et al., 2018). Aceste substanțe chimice sintetice prezintă o activitate
citotoxică și pot provoca obezitate, diabet,
tulburări cardiovasculare și reproductive sau
chiar pot duce la alte tulburări precum cancerul. Prin deversarea efluenților din apele uzate comunale care conțin acești contaminanți
emergenți (produse farmaceutice, coloranți
din hârtie sau textile, agricultură sau industrii
pentru uz casnic), această acțiune conduce
spre o poluare gravă a mediului (Bilal et al.,
2018b; Bilal et al., 2019; Enachi et al., 2019).
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Figura 4.2. Surse de poluare a mediului cu compuși farmaceutici
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Numeroase rapoarte științifice au arătat că
există un număr variabil de surse și căi pentru
apariția contaminanților emergenți, iar în ultimii ani au fost efectuate aceste cercetări intensive pentru a descoperi efectele lor asupra
mediului (Rasheed et al., 2018a). Deoarece fiecare zonă are propriile sale interacțiuni topografice, climatice și de mediu, ele prezintă un
tip specific de contaminanți în acea regiune.
Producția de contaminanți și impactul
acestora asupra mediului depinde în totalitate de utilizarea și eliminarea acestora (Figura 4.2). În mod predominant, acești contaminanți sunt eliberaţi în mediul înconjurător
prin diverse mijloace precum stațiile de tratare a apelor uzate, tratamente ale solului,
deșeurile unui centru medical, materii prime
slab tratate care provin din zootehnie, etc.
Stațiile de tratare ale apelor uzate sunt, de
asemenea, o sursă de contaminare cu compuşi farmaceutici, deoarece sunt concepute
pentru a elimina compușii cu azot, carbon și
fosfor, compuşi ce sunt ușor biodegradabili
prezenți în apele uzate (Bilal et al., 2019;
Enachi et al., 2019).

4.2. REGLEMENTAREA ȘI
LEGISLAȚIA UE PRIVIND
CONTAMINANȚII EMERGENȚI
(PRODUSE FARMACEUTICE,
PERTURBATORI ENDOCRINI)
Printre acești contaminanți emergenți, un
număr mare de compuși farmaceutici, cum ar
fi antibioticele, contraceptive, perturbatorii
endocrini, pot fi găsiți în ecosistemele acvatice. Deși prezența acestor substanțe în mediu
a fost studiată pe larg, efectele pe termen
lung asupra oamenilor și în special asupra
ecosistemelor sunt încă necunoscute.
Acești compuși nu sunt încă incluși în lista
substanțelor prioritare, dar au fost adăugați în
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prima listă de observație (care a devenit disponibilă în septembrie 2014), pentru a obține
informațiile necesare privind poluanții care,
din cauza toxicității lor, ar putea fi potrivite
pentru prioritizare, dar pentru care lipsesc
informațiile necesare în Europa. Monitorizarea ar trebui efectuată cel puţin o dată pe an,
astfel încât o cerință a Comisiei UE trebuie să
dezvolte o abordare strategică pentru poluarea apei cu produse farmaceutice (Directiva
2013/39/UE). Directiva UE 2013/39/UE stabilește standardele de calitate ale mediului
(EQS) pentru o listă de 45 de substanțe de interes prioritar (antibioticele fiind excluse) în
apele de suprafață și biote în întreaga UE din
cauza utilizării lor pe scară largă și a concentrațiilor lor ridicate în râuri, lacuri, apele de
tranziție și de coastă (CE, 2013).
În plus, din perspectiva Agenției Europene de Mediu (AEM), sunt necesare mai multe
date de monitorizare pentru a defini în continuare produsele farmaceutice drept poluanți
emergenți, care în prezent nu sunt incluși în
programele de monitorizare de rutină la nivelul Uniunii Europene (Chițescu et al., 2015).
În ultimii ani, Comisia Europeană a promovat și a sprijinit din ce în ce mai multe directive, proiecte, acțiuni și inițiative de atenuare
a rezistenței antimicrobiene pe scară largă,
incluzând aici supravegherea consumului de
antibiotice și cercetarea privind contaminarea mediului prin aceste medicamente în
Europa (CE, 2011; CDC, 2015; ECDC, 2015a;
EFSA, 2015; EMA, 2015a; EC, 2015b,c). În
special, monitorizarea substanțelor prioritare enumerate în anexa X la Directiva-cadru
privind apa (DCA, 2000/60/CE) este de o preocupare majoră (CE, 2000, 2008). Multe dintre aceste substanțe pot provoca dereglări la
nivelul sistemului endocrin atât la animalele
sălbatice, cât și la oameni și sunt cunoscute
sub numele de perturbatori endocrini (anexa
VIII-grupa 4) (CE, 2000).
Comisia Europeană consideră calitatea
apei ca fiind una dintre principalele priorități
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pentru păstrarea sustenabilității mediului, a
echilibrului ecologic și a sănătății și bunăstării umane. În consecință, au fost puse în aplicare diferite reglementări pentru a minimiza
impactul negativ al producției și prezenţei lor
în mediul acvatic. Cu toate acestea, legislația actuală a UE pentru o apă de bună calitate nu acoperă o gamă largă de contaminanți
emergenți, incluzând aici antibioticele, din
cauza lipsei de cunoștințe cu privire la toxicitatea și apariția lor în mediu. Decizia recentă
2015/495 a stabilit o listă de supraveghere a
substanțelor care pot prezenta un risc semnificativ pentru mediul acvatic din UE, dar
datele disponibile sunt insuficiente pentru a
concluziona riscul real. Astfel, în toate țările,
inclusiv în România, unde acest tip de programe de monitorizare nu există, trebuie introduse noi directive și reglementări la nivel
instituțional pentru a supraveghea prezența
produselor farmaceutice și a altor contaminanți emergenți în mediul acvatic.

4.3. ANTIBIOTICE
Antibiotice în mediul acvatic
Descoperirea antibioticelor este considerată una dintre cele mai semnificative realizări
științifice din secolul al XX-lea, revoluționând
atât medicina umană, cât și cea veterinară.
Antibioticele sunt compuși naturali, de sinteză și de semisinteză care posedă activități antimicrobiene (Catteau et al., 2018; Szymańska et al., 2019; Kumar et al., 2019).
Antibioticele reprezintă probabil cea mai
de succes familie de medicamente (Figura
4.3) care sunt utilizate pentru tratarea infecțiilor microbiene la oameni și animale cu acțiune specifică. Era antibioticelor a început cu
Alexander Fleming în 1928, care a descoperit
accidental penicilina. De la această descoperire științifică, multe antibiotice au fost sintetizate pentru sănătatea umană, a plantelor și
a animalelor (Carvalho & Santos, 2016; Enachi
et al., 2019).

Figura 4.3. Descoperirea antibioticelor şi rezistenţa la antibiotice
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Cu toate acestea, antibioticele sunt recunoscute ca o clasă emergentă de contaminanți ai mediului, deoarece acești compuși au
fost administrați masiv la oameni și animale.
Persistența lor în mediu este explicată de un
ciclu vicios, complex de biotransformare și bioacumulare.
Difuzarea antibioticelor în mediu, în special în sistemele naturale de apă, contribuie
la dezvoltarea și diseminarea globală a uneia
dintre cele mai presante probleme ale timpului nostru, și anume rezistența la antibiotice.
Acest fenomen reprezintă una dintre cele
mai importante provocări ale sectorului Sănătate din secolul XXI. Astfel, în ultimii ani,
multe studii științifice urmăresc apariția,
soarta și efectele antibioticelor în mediile
acvatice europene. Cu toate acestea, ecotoxicitatea lor potențială asupra organismelor
acvatice și, implicit a oamenilor, rămâne încă
necunoscută.
În ceea ce privește directivele europene,
antibioticele nu sunt reglementate de standardele europene actuale privind calitatea
apei (Carvalho & Santos, 2016).
Dintre produsele farmaceutice, antibioticele au primit o atenție specială începând cu
sfârșitul anilor 90, din cauza corelațiilor dintre producerea lor și expansiunea rapidă a fenomenelor de rezistență cu consumul și apariția lor în mediu (Kumar et al., 2019; Enachi
et al., 2019).
Principalele surse de pătrundere în mediu
acestor contaminanți emergenți și a metaboliților secundari ai acestora sunt apele uzate
municipale, industriale şi provenite din agricultură.
De asemenea, rata consumului a atins cantități substanțiale (30% până la 90%) de antibiotice care sunt administrate oamenilor și
animalelor, astfel încât acești compuși sunt
excretați în fluxul de deșeuri prin urină și
fecale (majoritatea nemetabolizate). O altă
problemă este că tratarea convențională a
apelor uzate și a apei reciclate este doar par-
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țial eficientă în îndepărtarea sau degradarea
antibioticelor.
Utilizarea accelerată și continuă a tuturor
compușilor antimicrobieni şi antibacterieni
cunoscuți, în beneficiul oamenilor, animalelor
și agriculturii a dus încet, dar sigur la eliberarea lor regulată și repetată în mediu și ecosistemul acvatic natural.
Antibioticele ca compuși chimici nu numai că afectează populația vizată, ci influențează și populația nevizată cu impact de
toxicitate mare. Principala problemă a tuturor antibioticelor și a altor compuși farmaceutici antimicrobieni constă în dezvoltarea
rezistenței la toate organismele. Rezistența
la antibiotice a populației bacteriane reprezintă unul dintre cele mai grave riscuri pentru sănătatea acestora (Szymańska et al.,
2019; Kumar et al., 2019).
Potențialul de apariție al antibioticelor
în apa de suprafață poate perturba ciclurile
bacteriene, mecanismele sau procesele care
sunt esențiale pentru menținerea echilibrului
acvatic sau a echilibrului agricol al solului și
al producției în zootehnie.
Efluenții staţiilor pilot de tratare a apelor
reziduale, scurgerile de canalizare și deșeurile agricole sunt unii dintre factorii secundari,
deoarece acești compuși nu sunt în întregime
metabolizați și pot evita procesul de degradare.
Cu toate acestea, în funcție de mobilitatea și persistența lor în mediul acvatic, antibioticele și subprodusele lor pot ajunge în
apele de suprafață și în apele subterane și,
eventual, în apele potabile.
Conform matricilor pentru calcularea prezenţei în mediul acvatic, studiile au arătat că
diversele concentrații detectate variază în
general de la ng L−1 la μg L−1. Evaluarea nivelurilor de contaminare ale mediului cu antibiotice este fundamentală, astfel încât situaţia
actuală privind căile, transportul, soarta și
efectele lor asupra mediului să fie determinată și îmbunătățită (Szymańska et al., 2019;
Kumar et al., 2019; Enachi et al., 2019).
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Figura 4.4. Diferite clase de antibiotice
Adaptat după: https://i0.wp.com/www.compoundchem.com/wp-content/uploads/2014/09/
A-Guide-to-Different-Classes-of-Antibiotics-Aug-15.png?fit=1323%2C935
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În literatura de specialitate există o serie
de articole axate pe colectarea datelor de
specialitate despre sursele, existenţa și riscurile asociate acestor tipuri de compuși.
Mai mult, unele publicații au evidențiat
eficiența eliminării antibioticelor din apele
uzate prin diferite procese de tratare.
De asemenea, oamenii de știință au evaluat rolul pe care îl pot juca procesele de tratare a apelor uzate în apariția, transportul și diseminarea rezistenței la antibiotice în mediu
(Ebert et al., 2011; Pleiter et al., 2013; Rico
et al., 2014; Szymańska et al., 2019; Kumar
et al., 2019).
Analiza de mediu pentru determinarea
concentraţiei antibioticelor se concentrează
pe prepararea probelor, stabilitatea analitului, degradarea și efectele matricei. Antibioticele și metaboliții (Figura 4.4) lor sunt
intoduşi în mod continuu în mediul natural,
astfel încât multe studii au luat în considerare faptul că unele antibiotice cu greutate moleculară mică (<1000 D) s-au dizolvat rapid în
corpurile de apă, rezultând astfel persistența și rezintenţă la antibiotice (de exemplu,
beta- lactame, aminoglicozide, lincosamide,
macrolide, nitrofurani, amfenicoli, fosfonaţi,
chinolone, fluorochinolone, rifamicine, sulfonamide și tetracicline) și izomerii acestora
(Krzeminski et al., 2018).
În plus, deversarea deșeurilor din spitale,
clinici veterinare, staţii pilot pentru producţia
de farmaceutice, lactate, excremente de animale din gospodării, creșterea animalelor, deșeurile municipale, de asemenea, modelează
și evidențiază amenințarea pe care o reprezintă poluarea cu antibiotice (Carvalho & Santos,
2016; Kumar et al., 2019; Enachi et al., 2019).
În ceea ce privește utilizarea antibioticelor
în agricultură, s-a demonstrat că îmbunătățește creșterea animalelor, apicultura și creșterea peștilor, dar, ca reacție adversă, contaminează și mediul înconjurător prin excreția
antibioticului neutilizat și a metaboliților din
fecalele animalelor (Kumar et al., 2019).
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Prin urmare, reziduurile de antibiotice
contaminează indirect resursele solului și de
apă. Comparativ cu animalele, la plante, consumul de antibiotice este foarte mic.
Antibioticele sunt frecvent detectate ca
şi compuși emergenți pe căile navigabile ale
punctelor agricole (Toolaram et al., 2016;
Carvalho & Santos, 2016; Kumar et al., 2019).
Totodată, industria farmaceutică contribuie
masiv la concentrația totală de antibiotice
care trece prin stațiile de epurare, pe lângă
efluenții domestici și industriali.
Eliminarea necorespunzătoare a medicamentelor neutilizate sau expirate, care sunt
de obicei evacuate direct în rețeaua de canalizare sau depozitate ca şi deșeuri, reziduuri de fabricație sau deversări accidentale
în timpul fabricației sau distribuției pot fi, de
asemenea, luate în considerare ca şi căi semnificative de contaminare (Akici et al., 2018).

Antibiotice – Efecte ecotoxicologice
Riscul ecologic ridicat pe care antibioticele îl aduc în mediul acvatic a fost considerat o preocupare de o importanţă deosebită
în întreaga lume. Antibioticele, ca molecule
active, sunt folosite în special pentru a lupta împotriva bacteriilor patogene. Cu toate acestea, în mediu, organismele nevizate
sunt inevitabil expuse la aceste reziduuri și la
metaboliții lor. Primii producători și descompunători, care sunt esențiali pentru un ecosistem durabil, sunt vulnerabili la prezența
acestor contaminanți emergenți.
În consecință, antibioticele pot perturba
în mediul acvatic multe procese vitale ale
ecosistemului. Aceste potențiale efecte ecotoxicologice sunt dificil de prezis, în special în
matricile complexe. Ecotoxicitatea acută sau
cronică a antibioticelor a fost evaluată prin
mai multe teste standard de ecotoxicitate
care au fost făcute la diferite niveluri trofice,
organisme, cum ar fi bacterii, alge, nevertebrate și pești.
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Grinten et al. (2010) au studiat și comparat
sensibilitatea clasei de alge, a bioanalizoarelor cianobacteriene și bacteriene împotriva
diferitelor clase de antibiotice. Pentru trei
antibiotice, și anume trimetoprim, sulfametoxazol și streptomicină, cianobacteriile au
prezentat o rată de vulnerabilitate mai mare
în comparație cu algele verzi. Li et al. (2014)
au constatat că două chinolone, difloxacina și
oxifloxacina, au prezentat un efect toxic mai
mare asupra Vibrio fischeri dintre cele 21 de
antibiotice testate, cu o concentrație inhibitoare de 20% respectiv de 19 și 23 μmol L−1.
Ebert et al. (2011) au studiat toxicitatea
enrofloxacinei și ciprofloxacinei asupra diferitelor organisme acvatice fotoautotrofe și
au descoperit că, deși enrofloxacina prezintă o toxicitate mai mare pentru algele verzi,
ciprofloxacina a prezentat o toxicitate mai
mare pentru cianobacterii. Rico et al. (2014)
au sugerat, de asemenea, că acele concentrații relevante din punct de vedere al mediului
înconjurător de enrofloxacină nu au avut ca
rezultat efecte toxice directe sau indirecte
asupra ecologiei tropicale eutrofice a microecosistemelor de apă dulce. În general vorbind,
studiile de toxicitate ale antibioticelor în mediul acvatic iau în considerare numai fiecare compus farmaceutic individual. Deoarece
antibioticele apar în mediu ca un amestec cu
alți contaminanți antropici, efectele aditive
sau sinergice ar trebui luate, de asemenea, în
considerare și în evaluările riscurilor de mediu (Carvalho & Santos, 2016).
Pleiter et al. (2013) au evaluat efectele toxicologice ale diferitelor tipuri de antibiotice
asupra algelor verzi, atât izolat, cât și în diferite combinații. Rezultatele obținute au sugerat că eritromicina, în special, a fost foarte
toxică pentru algele verzi. În principal, efectele toxice ale antibioticelor au fost sporite
atunci când au fost combinate cu alte antibiotice. Subprodusele antibioticelor pot avea, de
asemenea, o bioactivitate și o toxicitate mult
mai mare, prin faptul că sunt mai stabile și

mobile în mediu decât compușii lor părinți. În
plus, acești compuși pot reveni la antibioticul
lor părinte, reprezentând un rezervor de contaminanți (Evgenidou et al., 2015).
În ciuda progreselor științifice recente pe
această temă, sunt disponibile doar câteva
informații despre determinarea şi importanța
gradului de contaminare al mediului în ceea
ce privește riscul general (Toolaram et al.,
2016; Carvalho & Santos, 2016; Kumar et al.,
2019). În general, studiile întreprinse au demonstrat că orice tip de antibiotic poate fi
toxic pentru organismele nevizate sau poate
prezenta un risc ecologic potențial pentru organismele acvatice, având în vedere gradul
de utilizare din zilele noastre.
Cu toate acestea, foarte puține publicații
referitoare la ecotoxicitatea antibioticelor și
a produselor secundare ale acestora sunt disponibile pentru a evalua și a înțelege scenariul real (Szymańska et al., 2019).
Prin urmare, sunt necesare studii suplimentare în acest domeniu, având în vedere rata ridicată de apariție a contaminanților în mediu.
O altă cale de intrare a antibioticelor în
ecosistemele acvatice este amestecarea deșeurilor de canalizare, care de obicei sunt
incomplet degradate, iar stațiile de epurare
ale apelor uzate elimină cel mai puțin efluenții. De asemenea, rata ridicată a consumului
influențează, apariția antibioticelor din aplicațiile veterinare, acvacultură și gunoiul de
grajd sau prin eliminarea necorespunzătoare
a antibioticelor neutilizate. Din acel moment,
se poate prezice cum se vor comporta microorganismele dintr-un anumit ecosistem, ceea
ce va duce la un efect antagonist asupra altor
microorganisme. Una dintre cele mai importante probleme ale industriei farmaceutice și
medicale este rezistența la antibiotice (Figura 4.5). Acest fenomen se răspândește la viteza luminii la nivel global prin rata de consum
ridicată. Fluorochinolonele detectate în efluenții din spital (până la 87.000 ng/L) au prezentat o genotoxicitate ridicată și riscuri pen-
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Figura 4.5. Formarea rezistenţei la antibiotice
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tru sănătatea umană la utilizarea pe termen
lung. Fluorochinolonele se găsesc frecvent în
deșeurile spitaliceşti și sunt mai toxice pentru
procariote decât eucariote, aici incluzând algele de apă dulce, pești și zooplancton și, în
cele din urmă, prin procesul de bioacumulare,
ajung la oameni. Studiile recente au raportat,
de asemenea, că antibioticele sunt preluate
şi de legumele irigate cu apă contaminată.
La nivel internațional, datele privind consumul de antibiotice sunt insuficiente din
cauza variației prescripției și administrării
acestora. Toate datele disponibile privind utilizarea antibioticelor sunt estimate și aproximate, deoarece multe țări nu declară datele
de monitorizare și, prin urmare, datele reale rămân nedezvăluite (Carvalho & Santos,
2016; Kumar et al., 2019; Szymańska et al.,
2019; Enachi et al., 2019).
Antibioticele utilizate în industria veterinară cresc mecanismul reticent al tulpinilor
bacteriene de a supraviețui sub stresul antibioticului, rezultând astfel evoluția bacteriilor
multirezistente (Figura 4.5).
Aceste tulpini de bacterii rezistente sunt,
de asemenea, raportate atât în mediul spitalicesc, dar și în ecosistemele acvatice, precum și în sol. Studiile asupra Bifidobacterium,
Clostridium, Escherichia coli, Enterococcus și
Lactobacillus au arătat în mod clar că compoziția lor structurală și activitățile metabolice
sunt grav afectate de antibiotice, deoarece
acești compuși joacă un rol crucial în modificările ecologice, în special pe nișa unde au
loc schimburile genetice. Din toate clasele de
antibiotice, sulfonamidele și fluroquinolonele
sunt cele mai persistente în mediu, urmate
de macrolide, în timp ce aminoglicozidele și
β-lactamele sunt cele mai puțin persistente.
Tetraciclinele pot persista, de asemenea, și
pentru o perioadă relativ lungă, în detrimentul mobilității lor (Szymańska et al., 2019; Kumar et al., 2019).
Datele fundamentale existente despre
soarta și efectele antibioticelor și rezis-

tenței la antibiotice în mediu sunt cruciale
pentru a efectua studii adecvate de evaluare a riscurilor. Viitoarele cercetărice vor fi
întreprinse ar trebui să fie concepute pentru
a contribui la îmbunătățirea legislației europene pentru a opri rezistența la antibiotice,
precum și pentru a evidenția dezvoltarea
practicilor raționale de gestionare a apei și a
apelor uzate pentru protecția oamenilor și a
ecosistemelor.

4.4. CONTRACEPTIVE
Contraceptive în mediul acvatic
Contraceptivele orale sunt o clasă de perturbatori endocrini care sunt, de obicei, comercializate pe piață ca o combinație de hormoni steroizi diferiți.
În principal, contracepția se realizează prin inhibarea ovulației prin activitatea
combinată a două componente principale:
estrogen și progestin. Pentru a asigura o accesibilitate mult mai mare la metodele contraceptive, progresele recente, în ceea ce
priveşte contraceptivele orale, s-au concentrat pe dezvoltarea de noi formulări care prezintă mai puține efecte secundare și beneficii
suplimentare, pe lângă contracepția mult dorită (Lecomte et al., 2017).
Recent, prezența acestui tip de substanțe
chimice cu activități hormonale ce pot apărea
în mediu a devenit o preocupare majoră la
nivel mondial. În mai multe studii bine documentate, fenomenul de reproducere al faunei
sălbatice acvatice a fost afectat negativ de
acești contaminanți emergenți. Hormonii steroizi, un astfel de tip de contaminanți emergenți, sunt o parte majoră a contraceptivelor
orale comercializate care au potențialul de a
exercita efecte estrogenice chiar şi la un nivel scăzut de ng L-1.
Cea mai frecvent utilizată formă de contracepție hormonală este combinația de hor-
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moni steroizi (Figura 4.6). Ca urmare a ratei
ridicate a consumului în rândul femeilor, hormonii steroizi și metaboliții lor sunt excretați
constant în mediul acvatic, continuând să se
bioacumuleze în mediu.
În ultimii 50 de ani, utilizarea acestui tip
de poluanți chimici și eliberarea lor în mediu
a crescut considerabil, ducând la îngrijorări
majore cu privire la impactul lor asupra vieții
acvatice și asupra oamenilor (Jarošová et al.,
2015). Aceste preocupări de mediu au fost recunoscute în unanimitate de multe instituții și
autorități, deși dezvoltarea industrială, agrochimia și consumul de substanțe chimice produc o cantitate tot mai mare de poluanți chimici în mediu, în special în apele de suprafață.
Din cauza ratei reduse de biodegradabilitate
generală a mai multor dintre aceste molecule,
există o acumulare de substanțe contraceptive
orale în mediul acvatic (Lecomte et al., 2017).
Prin urmare, prezența acestor molecule
este un risc atât pentru sănătatea umană, cât
și pentru flora şi fauna sălbatică. Dintre aces-

te sute de molecule create și sintetizate de
om, cele cu activități de perturbare endocrină atrag atenția deosebită din cauza activităților lor perturbatoare care se pot manifesta
chiar și la doze foarte mici, mai multe procese endocrine fiind strict legate de apariţia
unor afecţiuni sau a unor malformaţii genetice. Pe lângă hormonii naturali actuali, incluzând aici 1,7-estradiol, estronă și estriol, a
fost detectată și prezența diferitelor produse
farmaceutice precum etinilestradiol, drospirenonă și levonorgestrel, acești contaminanți
emergenți fiind în concentrații de până la ng
L-1 în apele de suprafață (Adeel et al., 2017;
Enachi et al., 2019).
În prezent, din ce în ce mai multe probleme sunt ridicate din cauza dovezilor științifice din ce în ce mai concludente ale activității
perturbatoare care afectează glandele endocrine. Lipsa unei definiții juridice și a unor
reglementări sunt, de asemenea, incriminate pentru prezența lor semnificativă în mediu
(Lecomte et al., 2017; Ohore et al., 2019).

Figura 4.6. Contraceptivele orale și efectele acestora asupra sănătății umane
Adaptat după: https://www.compoundchem.com/2015/02/03/oral-contraceptives/
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Contraceptive –
Efecte ecotoxicologice
Prezența estrogenilor precum 1,7-estradiol, estronă, estriol, etinilestradiol, drospirenonă și levonorgestrel a fost identificată
în mediul acvatic tot mai des în ultimii ani.
Principalele surse ale acestei contaminări
este reprezentată de populația umană, care
deversează dejecţii în jur de 30.000 kg/an, și
animalele, 83.000 kg/an (Adeel et al., 2017;
Lecomte et al., 2017). Poate că cea mai importantă preocupare cu privire la acești compuși contraceptivi este diversitatea foarte
mare a animalelor care generează cantități
mari de gunoi de grajd şi dejecţii, acestea fiind considerate o sursă semnificativă de hormoni ce ajung în sol și în apele de suprafață.
În plus față de steroizii sexuali endogeni care
se găsesc în gunoiul de grajd al animalelor
(proces natural de excreție fiziologică), peste
90% din bovinele din întreaga lume primesc
tratament cu hormoni steroizi (prin implant
sau prin hrănire) pentru a le accelera creșterea (CEAH – SUA, 2013).
Majoritatea gunoiului de grajd contaminat
este folosit ca îngrășământ, fără nici un alt
tratament suplimentar de decontaminare, iar
prin irigarea suprafețelor agricole, contaminanţii sunt transportaţi către ecosistemele
acvatice (Gall et al., 2014).
Prezența 1,7-estradiolului, estronei, androstendionei, testosteronului și progesteronului (variind de la 5 la 250 ng L-1) a fost
detectată în apele de suprafețele din apropierea locurilor de hrănire ale animalelor în
timpul unei simulări de precipitații după ce
animalele au fost scoase din hambare (Mansell et al., 2011).
În mod similar, numeroase studii au evidențiat prezența acestor estrogeni naturali
și sintetici (estronă, 1,7-estradiol și estriol),

androgeni (trenbolon și receptori agonişti de
androgeni de până la 50 de ori mai puternici
decât testosteronul) și progestageni (progesteron și melengestrol) în râurile situate în
apropierea fermelor de animale (Lecomte et
al., 2017). Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că un studiu extrem de complex
întreprins de mai mulţi cercetători din acest
domeniu a legat nivelurile de estrogen urinar, inclusiv metaboliții acestora, de un risc
mai mare de apariţie a cancerului la sân la
femeile aflate în postmenopauză (Plotan et
al., 2014; Lecomte et. al., 2017; Enachi et
al., 2019).
În mod surprinzător, chiar dacă supraexpunerea la estrogenii endogeni a fost sugerată
a fi un factor de risc semnificativ, nu a fost
demonstrată o legătură definitivă între estrogenii naturali prezenți în mediu și cancerul de
sân sau alte tipuri de cancer. În majoritatea
pastilelor contraceptive, hormonii sintetici
majori sunt progestinii, cu o prezenţă în mediu estimată undeva în jurul valorii de 700 kg/
an. Această eliberare în mediu poate conduce la supraexpunerea populaţiilor acvatice la
estrogeni iar prin procesul de bioacumulare a
populației umane. În același timp, ratele de
eliberare în mediu ale progestinelor nu sunt
foarte bine documentate (Gall et al., 2014;
Mansell et al., 2011; Plotan et al., 2014;
Jarošová et al., 2015). În plus față de originea
estrogenilor antropici și naturali care provin
din specii de vertebrate, o altă serie de compușii naturali emergenți care se găsesc în apă
sunt fitoestrogenii și mycoestrogenii.
Toate rezultatele obținute şi raportate de
studiile științifice întreprinse subliniază importanța deversărilor şi a poluării masive cu
hormoni, astfel, conturându-se necesitatea
de a înțelege cât mai bine căile lor metabolice și ecotoxicologice.
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4.5. DISRUPTORI ENDOCRINI
Disruptori endocrini în mediu
Disruptorii endocrini reprezintă una dintre
principalele clase de contaminanți farmaceutici emergenți, cei mai importanți fiind bisfenolii. Aceste substanțe sunt compuși sintetici
organici fenolici, care sunt folosiți ca aditivi
sau monomeri în producția de materiale plastice din policarbonat și rășini epoxidice.
Bisfenolul A este un compus toxic care
afectează reproducerea, dezvoltarea normală a organismelor acţionând sistemic, adesea
clasificat ca un compus care perturbă sistemul endocrin. Absorbția bisfenolilor în corpul
uman poate duce la dezvoltarea unor tulburări metabolice, cum ar fi neurodezvoltarea
sexuală specifică, toxicitatea imună, neurotoxicitatea și interferența căii celulare (Sabanayagam et al., 2013; Rezg et al., 2014;
Hines et al., 2017; Toner et al., 2018; Ohore
& Zhang, 2019).
Prin urmare, prezența acestor compuși și a
analogilor lor în mediu a atras recent atenția
globală. Ca reprezentant, bisfenolul A (BFA)
este un compus organic sintetic aparținând
derivaților difenilmetanului și bisfenolilor, fiind de obicei folosit ca aditiv în producția de
materiale plastice din policarbonat și rășini
epoxidice. În ceea ce privește predominanța
sa, dintre aceşti compuşi, bisfenolul A este cel
mai răspândit bisfenol (Sabanayagam et al.,
2013; Rezg et al., 2014; Hines et al., 2017; Toner et al., 2018; Ohore & Zhang, 2019; Enachi
et al., 2019).
Evaluarea expunerii la bisfenol A (Figura
4.7) a arătat că oamenii sunt direct sau indirect expuși la mai multe concentrații de BFA
(0,27-10,6 ng/mL), cu un aport global estimat
de 30,76 ng/kg per greutate corporală pe zi
prin inhalare de praf, expunere cutanată și
ingestie. Mai mult, s-a raportat că principala
cale este prin ingestie, reprezentând aproximativ 90% dincazurile raportate.
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Cantitatea mare de bisfenol A și analogul
său sunt utilizate la producerea materialelor
plastice și, prin urmare, metodele necorespunzătoare de reciclare vor avea ca rezultat
o cantitate enormă de compuși care afectează sistemul endocrin, în special ecosistemul
acvatic (Rezg et al., 2014).
Conform studiilor întreprinse, acest produs
ar fi biodegradat sub acțiunea luminii solare
în microbucăţi, cum ar fi microplastic, astfel
ulterior, bisfenolul A din aceste microplastice
poate fi ușor ingerat și bioacumulat de-a lungul lanțului alimentar prin difuzie.
Datele de biomonitorizare relevă faptul că
tone de produse industriale care conțin bisfenol sunt prezente permanent în mediu și, prin
urmare, aceste substanțe devin și mai dăunătoare (Sabanayagam et al., 2013; Rezg et al.,
2014; Hines et al., 2017; Toner et al., 2018;
Ohore & Zhang, 2019).
Utilizarea bisfenolului A în producția industrială de sticle de plastic, conserve, hârtii
termice etc. și prezența lor în mediu au ridicat întrebări importante cu privire la impactul potențial al acestuia asupra mediului, în
special asupra sănătății copiilor și care este
concentrația exactă a acestui compus de la
care ar putea fi considerat un poluant emergent dăunător pentru mediu.
Mai multe studii și sondaje au raportat
că evaluarea dozelor mici în întreaga lume
a condus la concluzia că nu există informații
suficiente pentru a evalua riscurile pentru sănătatea umană din cauza inconsecvenței rezultatelor (Ohore & Zhang, 2019; Enachi et
al., 2019).

Disruptori endocrini –
Efecte ecotoxicologice
Au fost publicate mai multe rapoarte, studii care descriu efectele expunerii la bisfenoli
pe subiecţi umani și pe animale. În general,
bisfenolii acționează la nivel hormonal prin
perturbarea echilibrului hormonal și induce-
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Figura 4.7. Disruptorii endocrini – parcursul acestor compuşi în mediu
Adaptat după: https://www.chem-academy.com/sites/chem-academy/files/bilder/gr/
END4764_Graphic_Recording_thumb.png
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rea mai multor efecte estrogenice prin legarea de receptorii asociați estrogenului (Ohore
et al., 2019).
Efectele care pot apărea ca urmare a expunerii la disruptorii sau perturbatorii endocrini au fost raportate ca fiind numeroase
anomalii legate de perturbări hormonale (Sabanayagam et al., 2013; Rezg et al., 2014; Hines et al., 2017; Toner et al., 2018; Ohore &
Zhang, 2019). S-a raportat, de asemenea, că
bisfenolul A declanșează un debut precoce al
dezvoltării caracteristicilor sexuale și obezității. La bărbați, expunerea la o concentrație
serică ridicată de bisfenol A (între 1,53-2,22
μg/L), în special în timpul etapei de dezvoltare, a dus la feminizarea fetușilor, la atrofie
testiculară și a epididimului, la modificarea
parametrilor spermei și la scăderea nivelului
de testosteron.
Mecanismul cel mai probabil este acela în
care bisfenolii induc un proces de fosforilare
care contribuie la activarea expresiei citocromului genelor P450 (gena CYP) atât la nivelul ARNm cât și la nivelul proteinelor, ceea ce
duce în cele din urmă la modificarea raportului normal al hormonilor sexuali (Toner et al.,
2018; Ohore & Zhang, 2019). Multe studii au
arătat că efectele generate de bisfenoli, în
special tipul A, asupra sistemului reproductiv
masculin s-au dovedit a fi mai pronunțate în
perioada fetală.
La femei, concentrația serică ridicată de
bisfenol A (1,53-2,22 μg/L) induce modificări
ale concentrației de estradiol, ceea ce duce
la o distorsiune a echilibrului hormonal și la
anomalii metabolice, cum ar fi pubertatea
timpurie, dereglări menstruale, probabilitate crescută de endometrioză, insuficiență
mai mare a implantării și tratament ineficient
pentru infertilitate.
În cele din urmă, efectele paradigmei
bisfenolului A asupra hormonului estrogen ridică mult mai multe probleme decât concentrația echimolară de estrogen. Legarea bisfenolului A de receptorii pentru estrogen a dus
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la efecte negative multiple cauzate de perturbarea echilibrului hormonal (Hines et al.,
2017; Ohore & Zhang, 2019). Mai multe rapoarte au arătat, de asemenea, că bisfenolul
A conduce şi la afectarea sistemului imunitar
printr-o abordare multi-țintită. Acest compus
poate provoca, de asemenea, modificarea
transcrierii genelor și astfel conduce la diferențe de sex în timpul perioadelor neonatale,
implicit scăderea expresiei genelor sexuale.
Acest impact a avut un rol imunomodulator
și a dus la un răspuns auto-inflamator și la dereglarea inhibării imunoglobulinei Tregs (Sabanayagam et al., 2013; Rezg et al., 2014; Hines
et al., 2017; Toner et al., 2018; Ohore & Zhang,
2019). S-a sugerat că acest compus emergent
se leagă de receptorul γ de care se leagă estrogenul, care se exprimă puternic în dezvoltarea
creierului mamiferelor și promovează diferențierea și maturizarea creierului fetal.
Un studiu efectuat pentru a determina
efectul analogului bisfenolului A asupra funcției adrenocorticale, H295R, care este o celulă
adrenocorticală producătoare de steroizi care
răspunde la angiotensină II, a fost utilizat ca
model de comparare a toxicității. Rezultatele
au arătat mai multe efecte inhibitoare asupra funcției hormonale suprarenale (Ohore &
Zhang, 2019).
În plus, expunerea la bisfenol A afectează
dezvoltarea axei testiculare tiroidiene și hipotalamice hipofizare prin modularea sintezei
hormonale și prin inducție legată de perturbarea endocrină a talamusului și splinei.
Acest proces determină, de asemenea, o
schimbare conformațională în capacitatea
terțiară de a recruta proteine coactivatoare și
în inhibarea activității transcripționale indusă
de triiodotironină (T3) (Sabanayagam et al.,
2013; Rezg et al., 2014; Hines et al., 2017;
Toner et al., 2018; Ohore & Zhang, 2019).
Descoperiri recente au indicat faptul că
bisfenolul A a indus un factor crescut de necroză tumorală (TNF α) și modificări conformaționale ale receptorilor asociați estrogenului.
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Figura 4.8. Disruptori endocrini și modul în care interferează cu comunicarea hormonală dintre celule
Adaptat după: https://www.sproutsanfrancisco.com/get-educated/endocrine-system-endocrinedisruptors-harms/
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Metilarea ADN-ului și modificările histonice ar putea fi cei mai importanţi factori cheie
în mecanismul toxicității bisfenolilor.
Mai mult, rezultatele patologice privind
expunerea la bisfenoli variază în funcție de
căi, concentrație și doză. Efectele expunerii
asupra reglării glucozei au fost studiate, de
asemenea, pe larg. Studiile au indicat faptul
că expunerea la un nivel ridicat de bisfenoli
(10-400 mg/kg), indiferent dacă A sau F, a cauzat stres oxidativ și întreruperea funcției celulelor β pancreatice, ceea ce a dus la o complicații ale reglării nivelului de glucoză (Rezg
et al., 2014; Hines et al., 2017; Toner et al.,
2018; Ohore & Zhang, 2019).
Totodată, expunerea la bisfenoli a fost
testată pe familii de șoareci pentru a înțelege
mai bine efectul lor asupra semnalizării insulinei din creier. Ca rezultat, s-a descoperit
că, la șoareci (cu vârsta de 8 luni), evidenţierea insulinei, inclusiv a semnalului extracelular fosforilat care reglează protein-kinază
și transportorul de glucoză, aceşti factori au
fost semnificativ scăzuți.
S-a raportat că hiperinsulinemia, intoleranța la glucoză și rezistența la insulină sunt
asociate cu expunerile la bisfenoli (Ohore &
Zhang, 2019). Acest lucru a arătat că analogii
bisfenolilor determină un impact negativ asupra metabolismului glucozei. Bisfenolii au fost
conjugați în primul rând cu mono-glucuronidul
din ficat, unde a apărut o afecțiune deconjugată prin expunerea la o doză mare, iar metaboliții rezultați au fost excretați în bilă.
De asemenea, au fost studiate expunerea
la bisfenol A și efectele sale asupra sistemului
cardiovascular iar studiile au sugerat o posibilă conexiune între expunere și starea de hipertensiune care a afectat grav sistemul cardiovascular în timpul unui eveniment hipoxic.
Mai mult, expunerea a afectat angiogeneza
prin stimularea producției de factor de creștere endotelial vascular, care a dus la o neovascularizare necontrolată și la creșterea grosimii
septului interventricular (Hines et al., 2017;
Toner et al., 2018; Ohore & Zhang, 2019).
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Cu toate acestea, s-a raportat, de asemenea, că expunerea la bisfenoli într-o concentrație variabilă de 1-250 μg/mL, a determinat
o creștere a nivelului de calciu în eritrocite,
cu cel mai puternic efect observat pentru
bisfenol A și bisfenol F, care au dus în special la creșterea translocației fosfatidilserinei
în celulele roșii putând provoca astfel aritmii
(Hines et al., 2017; Toner et al., 2018; Ohore
& Zhang, 2019).
Prezența acestor substanțe emergente care
perturbă activitățile endocrine din mediu (Figura 4.8) a atras o atenție considerabilă.
În plus față de analiza chimică, mai multe
studii au raportat și cuantificat perturbarea
activităților endocrine din cauza bisfenolilor.
Rezultatele au sugerat că paradigma bisfenolilor și evidenţierea alternativă a estrogenilor
sunt factorii dominanți ai activității estrogenice ridicate, afectând astfel echilibrul hormonal. Utilizarea bisfenolilor la producerea
materialelor plastice din policarbonat și a rășinii epoxidice a fost identificată ca un important contribuitor la poluarea ecosistemelor
acvatice cu bisfenoli.

4.6. DETERMINAREA GRADULUI
DE EXPUNERE LA PRODUSE
FARMACEUTICE ÎN MEDIUL
ACVATIC
Pe baza constatării experimentale a riscului pentru mediu reprezentat de produsele farmaceutice, ghidurile Agenției Europene
pentru Medicamente (EMA) privind evaluarea
riscurilor de mediu (ERA) a medicamentelor
de uz veterinar şi uman au intrat în vigoare
în 2005 şi respectiv 2006. Ghidurile EMA EMA/
CVMP/ERA/418282/2005 şi EMEA/CHMP/
SWP/4447/00, se aplică tuturor cererilor noi
de autorizare de introducere pe piață a unui
produs farmaceutic.
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Produsele farmaceutice umane intră predominant în mediu prin apa de suprafață. Prin
urmare, în ghidurile EMA, limita de acțiune
pentru produsele farmaceutice este apa de
suprafață. În faza I a procedurii de evaluare a riscurilor, estimarea se bazează numai
pe substanța medicamentoasă, indiferent de
modul de administrare, forma farmaceutică,
metabolism și excreție.
Concentrația de mediu previzionată (PEC)
pentru apa de suprafață se calculează considerând doza zilnică de substanță activă, valorile implicite pentru producția de ape uzate
per capita și vânzările estimate ale produsului farmaceutic exprimate ca factor de penetrare a pieței, presupunând că substanța nu
se metabolizează și nu are loc biodegradarea
sau retenția în stațiile de epurare:
PEC (µg/L) =

DOS Eai x Fpen
WASTEWinhab x DILUTIE

unde:
PEC = Concentraţia previzionată pentru
apa de suprafaţă
DOSEai = Doza zilnică maximă consumată
pe cap de locuitor
Fpen = Factorul de penetrare a pieței pentru ingredientului activ
WASTEWinhab = Volumul apelor uzate generate pe cap de locuitor
DILUTIE = Factorul de diluţie al efluentului
Volumul apelor uzate generate pe cap de
locuitor pe zi (WASTEWinhab) este setat la
200 L/(inh xd), iar factorul de diluţie este setat la 10.
Dacă valoarea PEC este egală sau mai
mare de 0,01 μg / L, este obligatorie evaluarea într-o a-II-a fază. Compuşii farmaceutici pentru care logKow> 4.5 sunt în mod
deosebit studiați din punct de vedere al
persistenței, capacității de bioacumulare şi
toxicității.

În plus, se poate face o comparație între
concentrațiile de mediu măsurate (MEC) derivate din detectarea și cuantificarea reziduurilor farmaceutice specifice în apă și sedimente
și valorile PEC calculate pentru a verifica acuratețea modelelor utilizate.
În nivelul A al fazei II, sunt considerate
proprietățile fizico-chimice ale substanței active, efectele acesteia, studiile toxicologice
efectuate până în prezent care sunt revizuite
şi, de asemenea, se ia în considerare degradarea substanței în mediu:
- Adsorbție – Desorbție folosind o metodă de echilibru în lot (OECD 106/ OECD
121/OPPTS)
- Test pentru rata de biodegradabilitate
(OECD 301)
- Transformarea aerobă și anaerobă în
sistemele de sedimente acvatice (OECD
308)
- Algae, Test pentru rata de inhibare a
creșterii (OECD 201)
- Daphnia sp., Test pentru rata de reproducere (OECD 211)
- Peşti, Test pentru toxicitatea la peşti în
faza de dezvoltare (OECD 210)
- Nămol activat, test pentru rata de inhibare a respirației.
Pe baza acestora se calculează concentrația predictibilă fără efect (Predicted No
Effect Concentration, PNEC) pentru apă, apă
freatică și microorganisme.
Calculul PNEC se bazează pe modelare
și date referitoare la persistența în mediu
(capacitatea de a fi degradată), transportul
(capacitatea de a pătrunde în membranele
biologice și de a se acumula în interiorul florei și faunei) și a biotransformării (capacitatea organismelor din mediu de a metaboliza
și detoxifia produsul farmaceutic, anulând
orice efecte dăunătoare care rezultă din bioacumularea medicamentului). PNEC se bazează pe valorile LC50 (concentrația letală
50), împărțite la constante definite în mod
arbitrar (10–100–1000). Raportul PEC/PNEC
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se numeşte coeficient de risc (RQ). Un raport
PEC / PNEC de <1 sugerează că nu există un
risc semnificativ asociat cu prezența mediului înconjurător a produselor farmaceutice
respective pe când un raport ≥ 1 sugerează
că este necesară o caracterizare suplimentară a riscului de mediu conform nivelului B în
faza II.
Un alt mod de evaluare a riscului pentru
mediu îl reprezintă evaluarea concentrației
critice de mediu (CEC) (Peake, 2016). Concentrația unui produs farmaceutic care, conform datelor clinice disponibile, poate provoca un efect farmacologic la pești (pozitiv
sau negativ) este utilizată în locul PEC, împreună cu logP (coeficientul de partiție este
strâns legat de capacitatea de bioacumulare) pentru a obține o valoare pentru concentrația plasmatică previzionată la peşti (fish
steady-state plasma concentration FssPC).
Utilizarea parametrului CEC, mai degrabă
decât PEC, înseamnă că evaluarea este independentă de expunere și poate fi utilizată
pentru a evalua produsele farmaceutice potențial dăunătoare atunci când nu sunt disponibile datele lor de utilizare sau vânzări
într-o anumită țară.
În cele din urmă, metoda de evaluare prin
modelare QSAR (relația cantitativă – activitate) poate fi, de asemenea, utilizată pentru
clasificarea pericolului pe care il reprezintă
substanțele farmaceutice în mediu (Peake,
2016). Prin această metodă, proprietățile fizico-chimice ale unei molecule sunt corelate
matematic cu concentrația minimă (C) necesară pentru a induce un efect farmacologic
într-un un anumit organism.

4.7. DETERMINAREA RISCULUI
DE EXPUNERE ASUPRA
SĂNĂTĂŢII UMANE
Pentru a calcula riscul unei substanțe chimice asupra sănătății umane, o concentrație
presupusă fără efect se compară cu concentrația măsurată sau previzionată în mediu.
Această concentrație fără efect pentru produsele farmaceutice individuale sau metaboliții
lor ce poate fi ingerată zilnic fără consecințe așteptate asupra sănătății este denumită
expunere zilnică acceptabilă (ADE) sau aport
zilnic acceptabil (ADI).
ADI se bazează pe raportul dintre concentrația minimă la care este observat un efect negativ (NOAEL), stabilită experimental, şi factorul
de siguranță (SaF), după cum urmează:
ADI (pentru oameni) =
(NOAEL (doza experimentală))/SaF
SaF este de obicei un multiplu de 10 și defineşte o zonă specifică de incertitudine inerentă a valabilității datelor luând în considerare
posibilele diferențe de răspuns între oameni și
animale pentru studiile îndelungate.
În cazul lipsei datelor despre NOAEL (sau
NOEL), ADI poate fi determinată considerând
nivelul minim de concentrație la care cel mai
mic efect advers este observat (LOAEL) și
aplicând un SaF suplimentar.
Indicele de risc (HQ) pentru fiecare substanță se exprimă ca fiind raportul dintre
aportul zilnic cronic (CDI) și valoarea de referință:
HQ = CDI/ADI
Doza de referință (RfD) derivă din raportul
NOAEL cu diferiți factori de siguranță și este
definit ca o estimare a expunerii zilnice a populației umane, considerată fără risc de efecte
adverse asupra sănătății chiar și atunci când
expunerea persistă pe tot parcursul vieții.
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