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The article reviervs the ting l an n con ing e assess-
ment foi:Vćterinary medići ]prod gu b§,foi laŚsós d.

The potential harmful effects of releasing active ingredients of veterinary medicinal produćts into the envi-
ronment should be assessed in two phases. The first phase should a§sess the potential expo§ure of the environ-
ment to the product, its ingredients and relevant metabolites. The second phase should entail further specific
investigati0n into the effectq tłese Pro,ducts,have on, ,particular ecosystem,§; llll, l llll
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Leki weterynaryjne przedostają się do środowiska
w stopniu zależnym od sposobu stosowania, właści-
wości i metabolizmu. Substancje czynne leków lub ich
aktywne biolo gicznie metabo liĘ tr afiają do środowi-
ska naturalnego bezpośrednio, ze ściekaml, bąilż też
poprzęz gnoj owicę wykorzystyłvaną j ako naturalny
nawoz (ryc. 1).W wyniku tego, na działanię wydala-
nychzwiązkówmogąbyćnarażoneorganizmywodne
i glebowe oraz nłvierzętawyższe iłtnę niż te, dla któ-
rych leki byĘ przeznaczonę (ang. non-target organi-
sms). Skutkiem takiego działania, zwŁaszcza silnie
działaj ący ch śro dków prz e c iwp as o ż5Ąniczy ch i anĘ -
biotyków, może by c zachwianie równowagi biologicz-
nej określonych ekosystemów. Widocznymi efektami
bywa wysychanie pastwisk w wyniku zbyt powolnego
rozĘadania się odchodów (31), obumieranie fauny i
flory zbiorników wodnych lub ginięcie niektórych ga-
fu nków zw ler ząt wo lno ży j ący ch (zwłaszcza ptaków).
W przypadku pozo stało ś ci antybioĘków prze do staj ą-
cych się do otoczenta naleĘ ltczyc się z narastaniem
oporności drobnoustrojów (również chorobotwór-
czych) występujących w środowisku oraz możliwo-
ś cią przeka zyw ania genów opomo ś ci do organizmów
wyższych. Są podstawy do podejrzeń, że niektóre
rw iązki chemi czne sto s owane j ako leki, a mo gąc e znaj -
dować się w środowisku organizmów ż;yvłych choćby
w bardzo mĄch stężeniach, mogąbyć powodem roz-
regulowywania równowagi hormonalnej organizmów
(endocńne distupteĄ,burzenia naturalnych sygnałów
b i o 1o gi cznych lub by c pr zy czyną znany ch z b i o chemii
efektów kaskadowych (1).

Jak wiadomo leki weterynaryjne dopuszczane obec-
nie do stosowania muszą odpowiadać następującym
kryteriom b ezpieczeństwa : b ezpieczeństwo dla lęczo -
nego zwierzęcia, dla ludzi przygotowujących i stosu-
jących lek, dla spoz}ryvcy produktów zwierzęcego po-
chodzenia oraz dla środowiska.Bezpieczeństwo w sto-
sunku do ludzi t zvvierząt 1est potrzebą oczywistą i nie
wymaga szczegolnego uzasadniania. Natomiast bezpie-
czeństwo dla środowiska nie zawszejest właściwie ro-
zumiane, a takżę dość rzadko bywa dokumentowane
odpowiednimi badaniami i często nlpeŁnie pomijane.

W dostępnym piśmiennictwie naukowym niewiele
jest prac na temat wpĘ,wu na środowisko leków sto-
sowanych u zwierząt. Ukazało się kilka artykułów
prze glądowy ch andrizuj ących problem szacowania
ry zykaśrodowiskowego leków weterynaryjnych, głów-
nie w aspekcie możliwości spełnienia wymagań pro-
gramów badań (I, 14, 2I). W zględnie najwięcej wia-
domo na temat szkodliwości dla środowiska środków
przeciwpas oĘtntczych (I 6, 27, 3 1, 3 3). Krytycznego
przeglądu piśmiennictwa z tego zakresu dokonał
McKellar (18). W czasopismach o temaĘce środowi-
skowej lkazaĘ się prace doświadczalne o trwałości
antybiotyków w odchodach i glebie oraz o wpĘrvie
antybiotyków i chemioterapeutyków na różne elementy
środowiska (2,3, IJ, 19,26,32).

Na początku lat 9O-tych w krajach Unii Europej-
skiej podjęto prace nadwłączeniem leków weteryna-
ryjnych w system szacowania ryzykanarażęnta środo-
wiska na zw iązki chemi c zne (ang. Environmental Ri sk
Assessment, ERA).
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Ryc. 1. Możtiwe drogi narażenia środowiska na leki stosowane u zwierząt (1)
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Podobnie jak w UE, w Polsce kńdy znajdujący się
w obrocie lek musi w dokumentacji rejestracyjnej po-
siadać,,CharakterysĘkę środka farmaceuĘ cznego" .

Jeden z punktów tej charakterysĘki doĘczy ekotok-
syczności leku (20).

Podstawy p]awne, De! i zasady plowadzenia badań

Wymagania w zakresie oceny ryzyka szkodliwości
weterynaryjnych środk ów leczniczych dla środowiska
precyzlljąprzepisy w krajach Unii Europejskiej w od-
niesieniu do trzech grup środków:

-zvvtązkówchemicznych,substancjiczynrrychznaj-
dujących się w środkach leczniczych (dyrekĘwy: 81i
8 5 1 /EEC i 8 I l 8 52 IEEC uzupełnione dyrekfi ą92 l 1 8 l
EEC) (4,6,7,II),

- preparatow immunologicznych (dyrektywa 81/
8 5 1 /EEC uzupełniona dyrekĘw ami 90 l 67 7 1EEC i 92 l
1S/EEC) (4,7,9,22),

- produktów zaw ier aj ących lń wW at zany ch przez
or ganizmy modyfikowane geneĘcznie (dyrektywa 90/
ż}OIEEC) (8,23).

Celem badań bezpieczeilstwa dla środowiska wete-
qmaryjnych produktów medycznych jest ocena poten-
cjalnie szkodliwych skutków, które mogąbyć następ-
stwem stosowania tych produktów orazustalenia środ-
ków zapobiegawczych. które sąpotrzebne dla obniże-
nia tego ryzyka. Zgodnie z przepisami doĘczącymi
oceny ryzyka dla środowiska substancji czynnych w
weterynaryj nych środkach le cznic zy ch za\<łada się, ze
badania te dotyczązakresu ryzryka zwlązanęgo ze sto-
sowaniem tych środków zgodnie z zasadami dobrej
(właściwej) praktyki weterynaryjnej (ang. Good Vete-
rinary Practice, GVP).

Przedostawanie się leków do środowiska jestprzede
wszystkim wynikiem bezpośredniego ich stosowania
w środowisku wodnym (np. leki dla ryb), stosowania
zewnętrznego u zwierząt (pour-on, spot-on, kąpiele,
fumigacj e), wydalania z odchodami ffloprzez naw 6z i
gnojowicę stosowaną jako nawóz) oraz v"rydalanta z
o dcho dami z-łv ier ząt przebyw aj ących na p a stwi s kach.
O ilości odchodów rwierzęcych przedostających się
każdego dnia do środowiska, porw olązorientowaó się
wielkości przedstawione w tab. 1,

Część leków, zwłaszcza z grqpy środków przeciw-
bakteryjnych i przeciwp asonltniczych podawany ch per
os, bardzo słabo wchłania się z przewodl pokarmo-
wego zrvierząt i jest wydalana zkńęm w postaci nie-
zmienionej (tab.'z).

Łatwo ń mvięI<aztyńmożemy zdaó sobie sprawę,
ztego, żę wraz z odchodami, wykorzystywanymi jako
naturalny nawóz, do środowiska naflralne gontaczające-
go hodowlę trafia mieszanina o blżej nieokreśloryłn skła-
dzię lecz niewąĘliwie silnyrrr dzińanfu biologicmym.

Zgodnie zwficznymi opracowanymi przez Euro-
pejskąAgencję Oceny Leków (EMEA) w porozumie-
niu z KomisjąUE (Z4)począwszy od 1 sĘcmia 1998 r.
powinna byó dokonlłvana ocena ewentualnych szko-
dliwych skutków uwalniania do środowiska substan-
cji czynnych nowo wprowadzanych leków i powinna
przebiegac w dwu etapach.

Badanie ekotoksyczności - l etap

W I etapie przeprowadzającybadania powinien oce-
nić potencjalny stopień przedostawania się do środo-
wiska środka leczniczego,atakże jego substancji czryn-

nych oraz metabolitów - biorąc pod uwagę:
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Zw ie rzęta

krowa mleczna

Bydło mięsne

Cielę

Świnia

0 wca

Kuta

Kaczka

600

330

140

240

70

2

1,6

37

17

9,9

14,8

5,4

0,072

0,214

Tab. l. Masa ciała i produkcja odchodów różnych gatunków
zwierząt*

Obiaśnienic: * inforrnacje z dokumentacji Konferencji ,,Vetcri-
llal)r Mcdicines in Europe, a Regulatory Update". IBC Biome-
dical Team. Bruksela, l997

Tab. 2. Wydalanie lekólv stosowanych u zwierząt*

Objaśnienie: * intbnnacje z doklrmentacji opracowanych przez
Europejską Agencję Oceny Lekór,r, (EMEA/CVMĘ SlLmmary
Prodr-Lct C h aracteristi cs), http ://www e udra. org/vetdocs/vcts/
nrrl.htn,l

- gatunki zwterząt, u których lek będzie stosowany
oraz proponowany sposób stosowania (np. leczenie
glllpowe lub indyrvidualne zw|erząt),

- drogę podania leku, w szczegolności stopień bez-
pośredniego przedostawania się do środowiska,

- farmakokinetykę, w tym również mozliwe uryda-
Iante przez leczone zwletzęta substancji czynnych
środka Ieczniczego, lub jego odpowiednich metaboli-
tów do środowiska oraztrwałość substancji i metabo-
litów w wydalinach,

- sposób usuwania nie wykorzystanego produktu lub

nie intensywności metabolizowania danego leku na
podstawie analtzy wydalin oraz określenie czasu po-
trzebnego na degradację 50% stęzenia wyjściowego

w środowisku takich jak witaminy, elektroliry amino-
kwasy, zioła dla substancji przeznaczonych do podl.
w ani i zw ier zętom tow ar zy szącym (ni e wł ąc z aj ąc koni)
oraz dla substancji przewtdzianych do indyłvidualne-

substancji, które będą obecne w gnojowicy prze-
znaczonej donawożenia w stężeniach poniżej 100 pg/

w glebie jest nizsze niż I0 pgkg.
J ężęIi j ednak oznaczone wartości przek oczą w ar-

tości graniczne lub znanajest jakakolwiek |nnaprzy-
czyna, pozwalająca podejrzewać lek o niepożądane
działanie szkodliwe dla środowiska, powinny by ć prze-
prowadzone badania II etapu.
padkach, pomimo zakończęnt
etapie I,możebyć zalecone dos
informacji lub przeprowadzenie specjalnych badań
związanychz konkretnym lekiem lub jego zastosowa-
nlem.

W 1996 r. w ramach działalności VICH (Veterinary
ration on Harmonisation) zostŃa
atowe Biuro Epizoocji (OIE) mię-
ekspertow (EcotoxiciĘ/Environ-
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1. Czy weterynaryjny produkt medyczny (VMP) 2. Gzy VMP jest substancją naturalną,
której zastosowanie nie wpływa na
zmianę stężeń i rozmieszczenie
tej substancji w środowisku?

l nieł
3. Czy VMP będzie stosowany tylko

u zwierząt nie dostarczających
żywności?

6. Czy VMP jest szybko metabolizowany
w organizmie leczonych zwierząl?

nle

\y sTOP

nie

y
\

tak
sTOP

7. VMP jest pnewidziany
do stosowania u zwierząl
wodnych czy lądowych?

14, Czy środowisko lądowe jest chronione
przez odpowiednie zagospodarowanie
odpadów stałych?

Il nle
Ił

Czy zwienęta są hodowane
na pastwiskach?

15.

\

10. Czy VMP jest środkiem
przeciwpasożytniczym?

l nie
J

11 . Czy stężenie VMP wprowadzane
do środowiska (ElGaquatic)

w wyniku uwalniania
z hodowli wodnych iest < 1 ug/L?

tak tak

- 

STOP
VMP (PECsoil)w glebie jest mniejsze
od 100 |gftg? l

l nle

nle

17, Czy ptzewidywane stężenie środowiskowe

16. Czy VMP jest środkiem
p rzeciwpasożytn iczym ?

13. Czy przeliczona wańość

18. Czy istnieją okoliczności, które wpływają
na zmniejszenie wartości PECsoil?

19. Czy przeliczona wartość
PECsoil < 100 ug/kg?

,,-1
tak tak

7 
aCalra','rr',. 1 llgltZ J,.-

12, Czy istnieją dane lub okoliczności,
które wpływają na zmniejszenie
wartości ElCaquatic?

Faza ll

nle

jest na mocy istniejącego prawa zwolniony \tał ,u-
z potrzeby ElA? \ Ż

sTOP

4. Czy VMP jesl przewidziany do stosowania
u rzadkich gatunków zwiełząl (minor species)
które są hodowane i leczone podobnie do
innych gatunków (major specles), ale których
ElA już zostało dokonane?

l nie
ł

5. Czy VMP będzie stosowany u małej
liczby zwierząt w stadzie?

8. Czy dostęp do środowiska wodnego
jest chroniony przez odpowiednie
zagospodarowanie ścieków wodnych?

I

I nle
l

9. Czy zwierzęta wodne są
hodowane w watunkach
zamkniętych?

Ryc.2. FazaI badania ekotoksyczności (EIA) (drzewo decyzyjne)

J,,,.



mental Impact Assessment Working Group) w celu
przy gotow ania zharmonizowany ch wy ty cznych do
prowadzen ta b adań oceny wpĘr,vu środowi skowe go
weterynaryjnych środkow leczniczych w krajach Unii
Europejskiej, Japonii i Stanach Zjednoczonych. Ze-
spół ten przedstawił w 1998 r. szczegółowy hatmono-
gram plowadzęnia I etapu oceny EIA (Environmental
Impact Assessment), który po etapach konsultacji zo-
stał ostatecznie zatwierdzony w 2000 r. przez Komitet
do Spraw Leków Weterynaryjnych UE (CVMP) (15),
Tok postępowania zharmontzowanej procedury I eta-
pu oceny ekotoksyczności leków weterynaryjnych
przedstawia schemat (ryc, 2).

Badanie ekotoksyczności - ll etap

Wykonujący badania w II etapie powinien rozwa-
Ęc, czy jest niezbędne dalsze szczegółowe badanie
toksyczności leku dla odpowiednich systemów ekolo-
gicznych, biorąc pod uwagę potencjalny stopień prze-
nikania leku do środowiska, dostępne informacje o
właś c iwo ściach f,rzyko-chemicznych, faimako lo gicz-
no-toksykologicznych leku, wyniki badań toksykoki-
netycznych oraz informacje o trwałości substancji
czynnej i aktywnych metabolitow, Z reguły badania II
etapu są niezbędne wówczas gdy lek jest stosowany
bezpośrednio w środowisku wodnym (np. leczenie
ryb), lub gdy przekoczone są wartości granlcznę pa-
rametrów określonych w I etapie badań.

II etap badania ekotoksyczności dzielący się na dwie
części A i B obejmuje badania:

- dalszych losów leku i zachowania w glebie,

- dalszych losór,ł, leku i zachowania w wodzie,
- wpływu na roślinnośc,
-wpĘrłu naorganlzmy glebowe i wodne Qdżdzow-

nice, rozwielitki, algi, ryby),
- wpĘwu na inne zwterzęta, dla których lek nie jest

przeznaczony (np. pszczoĘ).

Metody służące do ptowadzenia
badań ekotoksyczności

Zgodnte zzalęcęntami EMEA w badaniach ekotok-
syczności mogą być wykorzystywane następujące
metody:

- procedury zawarte w wytycznych EMEA (24),
załącznikll i III,

- procedury zawarte w zŃączntku V do dyrekĘwy
67|548EEC (5), z uwzględnieniem pozniejszych no-
welizacji,

procedury zawartę w wy§cmych OECD - Gu-
idelines for Testing Chemicals (25),

- metody badawczę i schemaĘ obliczeń zawaĘch
w przewodniku technicznym urydanym przez Offtce
for Official Publications of the EC (28),

zasady p o stępowan ia pr zy ocenie środków ochro -
ny roślin, które określazaŁączntkVl do dyrektyw1, 91/
4I41EEC (I0),

Dopllszczalne j est również stosowanie irrnych testów
zal'e c any ch pr zęz uznane międzyrrarodowe ot ganiza-

cje: Farmakopeę Europejską Agencję Ochrony Sro-
dowiska Stanów Zjednoczonych (US/EPA), Agencję
ds. Leków i Zywności Stanów Zjednoczonych (US/
FDA) (29,30).

Podstawowym warunkiem prowadzenia badań eko-
toksyczności, podobnie jak wszystkich innych badań
przedrejestracyjnych lekow jest wykonywanie ich
zgodnie z zasadamt dobrej (właściwej) praktyki labo-
ratoryjnej (Good Laboratory Practice, GLP), z
uwzględnienięm zaleceń ustawy o ochronie zvvterząt
(I2).

Liczbatrodzaj testów orazkryteria oceny ich wyni-
ków, zgodn te z wyĘ cznymi dyrektywy (8I l 8 52 EEC),
zalężęc powinny od aktualnego stanu wtedzy nauko-
wej na dany temat.

Sposób plzedstawienia wyników

Końcowe opracowanie badań ekotoksyczności po-
winno być sporządzone w formie raportu, którego kon-
k\uzja o oszacowaniu ryzyka środowiskowego wlmi-
kałaby z kompleksowej oceny, na którą składaĘby się:
charakterystyka produktu, określenie potencj alnego
ryzyka narażęnia środowiska na ten produkt, losy i
wpływ produktu na środowisko oraz ewentualna stra-
te gla zar ządzania ry zyki em (np. zalę c enia o szc ze gol-
nych środkach ostrożności).

W szacowan tu ryzyka szkodliwości produktów |ęcz-
ntczych dla środowiska powinno się brać pod uwagę
wszystkie możliwe zasto sowania sub stancj i aktywnej
zawat1rcj w produkcie, zwłaszcza jeśIt jest ona rów-
niez stosowana jako pesĘcyd lub dodatek paszowy.
W takich przypadkachpowinny być również brane pod
uwagę wyniki wcześniej wykonanych ocen t zaleceń
odpowiednich gremiów naukowych.

Postępowanie w celu wykazania nieszkodliwości
leków weterynaryj nych dla środowi ska oraz pro w adze -
nie stosownych badań leży w zakresie obowiązków
toksykologii weterynaryjnej. Ze względu na zŁożony
obiekt badań przyjmująone charakter badań popula-
cyj nych, ob ej muj ących wie le gafu nków z r o żny ch grup
taksonomicznych. W ten sposób klasyczne metody
toksykolo gii weterynaryj nej mo gą z nalęźc zasto s owa-
nie w ochronie środowiska naturalnego człowieka.
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