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W artykule przedstawiono informacje na temat szacowania ryzyka dla konsumentów, zwi¹zanego z nara¿eniem na pozosta³oci pestycydów obecne w produktach spo¿ywczych pochodzenia rolinnego. Omówiono deterministyczny model oceny ryzyka przy nara¿eniu przewlek³ym oraz krótkoterminowym stosowany na etapie rejestracji chemicznych rodków ochrony rolin.
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WSTÊP
Podstawowym celem stosowania chemicznych rodków ochrony rolin (pestycydów)
w rolnictwie jest zwiêkszenie iloci i poprawienie jakoci p³odów rolnych. Pestycydy s¹
przeznaczone m.in. do zwalczania wszelkiego rodzaju szkodników, chwastów, rolin niepo¿¹danych i organizmów patogennych niszcz¹cych roliny oraz czynników powoduj¹cych
ich psucie. Substancje te, wykazuj¹ce ze swej istoty dzia³anie biobójcze, s¹ wiêc celowo
wprowadzane na uprawy chronione i trafiaj¹ za ich porednictwem do cz³owieka. Ponadto
Autorzy s¹ cz³onkami Zespo³u ds. Oceny Ryzyka powo³anymi przez G³ównego Inspektora Sanitarnego w 2003 r.
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efektem ubocznym zabiegów agrochemicznych jest ich dostawanie siê do ró¿nych elementów rodowiska naturalnego.
Rozpatruj¹c wiêc korzyci zwi¹zane z chemizacj¹ rolnictwa, nale¿y równie¿ braæ pod
uwagê m.in. ryzyko zwi¹zane z obecnoci¹ pozosta³oci pestycydów w produktach rolnospo¿ywczych dostêpnych na rynku. Wprawdzie nowoczesne chemiczne rodki ochrony rolin s¹ projektowane w taki sposób, aby selektywnie oddzia³ywaæ na konkretne szkodniki, grupy szkodników, grzybów (pleni) czy chwastów itd., nie wp³ywaj¹c jednoczenie na
inne organizmy (w tym cz³owieka), a wymagania zwi¹zane z bezpieczeñstwem toksykologicznym stawiane przy ich rejestracji s¹ bardzo rygorystyczne, to jednak zawsze istnieje
ryzyko, ¿e nara¿enie cz³owieka na pozosta³oci pestycydów w produktach spo¿ywczych
mo¿e stanowiæ potencjalne niebezpieczeñstwo dla zdrowia.
Szacowanie ryzyka dla populacji generalnej i populacji szczególnie wra¿liwych (np. niemowlêta, ma³e dzieci czy kobiety w ci¹¿y) ma miejsce zarówno na etapie rejestracji substancji aktywnej, jak i póniej, na podstawie wyników z monitoringu i urzêdowej kontroli
¿ywnoci. W pierwszym przypadku proces ten polega na szczegó³owej ocenie rezultatów
uzyskanych w m.in. wieloletnich badaniach toksykologicznych na zwierzêtach, in vitro oraz
badaniach polowych. Efektem tej oceny jest m.in. akceptacja (b¹d nie) zaproponowanych
wartoci Najwy¿szych Dopuszczalnych Poziomów Pozosta³oci  NDP (ang.: MRL  Maximum Residue Level) wyznaczonych na podstawie badañ polowych zgodnie z zalecan¹
przez producenta Dobr¹ Praktyk¹ Rolnicz¹ (ang.: GAP  Good Agricultural Practice). W
drugim przypadku, ocenê ryzyka przeprowadza siê na podstawie wyników badañ produktów wystêpuj¹cych na rynku, przy czym bardzo istotny jest w³aciwy sposób wykonania
badañ  od pobrania próbek, przez ich analizê w akredytowanym laboratorium, a¿ do wyra¿enia wyniku wraz z towarzysz¹c¹ niepewnoci¹. W obu przypadkach istot¹ procesu oceny
ryzyka jest porównanie oszacowanego, potencjalnego nara¿enia przewlek³ego i ostrego na
dany pestycyd (pobrany z ¿ywnoci¹) z wyznaczonymi wartociami odniesienia uznanymi
za bezpieczne. W artykule omówiono procedury oceny ryzyka zwi¹zanego z nara¿eniem
konsumentów na pozosta³oci pestycydów w ¿ywnoci pochodzenia rolinnego stosowane
na etapie rejestracji chemicznych rodków ochrony rolin.
OCENA RYZYKA  PODSTAWOWE INFORMACJE I DEFINICJE
Wszystko jest trucizn¹ i nic ni¹ nie jest. Dawka decyduje tylko, czy co nie jest trucizn¹
 ta maksyma Paracelsusa (1492-1541) nie straci³a do dzi swej aktualnoci, bowiem
z punktu widzenia oceny ryzyka najistotniejszym pytaniem jest, czy przy zachowaniu odpowiedniego marginesu bezpieczeñstwa, stê¿enie danej substancji w okrelonym produkcie spo¿ywczym mo¿na jeszcze uznaæ za bezpieczne dla konsumenta. Co wiêcej, rozwój
technik analitycznych umo¿liwiaj¹cy wykrywanie wci¹¿ ni¿szych stê¿eñ pestycydów, nawet w tak trudnej do analizy matrycy jak¹ jest ¿ywnoæ, jeszcze bardziej komplikuje odpowied na tak postawion¹ kwestiê.
Ocena ryzyka (ang.: risk assessment) jest jednym z trzech elementów analizy ryzyka
(ang.: risk analysis), tj. procesu maj¹cego zapewniæ wyeliminowanie, z okrelonym prawdopodobieñstwem, skutków zdrowotnych nara¿enia na okrelony czynnik szkodliwy. S¹
nimi, poza ocen¹ ryzyka, zarz¹dzanie ryzykiem (ang.: risk management) oraz informowanie o ryzyku (ang.: risk communication); definicjê tych pojêæ przedstawiono poni¿ej. Samo
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ryzyko (ang.: risk), tj. prawdopodobieñstwo wyst¹pienia niepo¿¹danych skutków na poziomie organizmu, uk³adu lub populacji, jest pochodn¹ zagro¿enia (ang.: hazard) czyli naturalnych, potencjalnie niebezpiecznych w³aciwoci fizyko-chemicznych w³aciwych danej
substancji oraz okolicznoci nara¿enia (ang.: exposure) na tê substancjê.
l O c e n a r y z y k a to jakociowa i ilociowa ocena prawdopodobieñstwa wyst¹pienia niekorzystnych skutków zdrowotnych u cz³owieka lub w (sub)populacji, w wyniku
nara¿enia na okrelony czynnik szkodliwy. Ten etap analizy ryzyka jest domen¹ niezale¿nych ekspertów z dziedziny toksykologii.
l Z a r z ¹ d z a n i e r y z y k i e m to proces podejmowania decyzji ³¹cz¹cy aspekty
ekonomiczne, socjalne i polityczne oraz uwarunkowania techniczne z odpowiednimi wynikami oceny ryzyka. Najwa¿niejszym celem jest wybór optymalnych rozwi¹zañ w przypadku okrelonych zagro¿eñ. Ten etap analizy ryzyka nale¿y do zadañ czynników administracyjnych.
l I n f o r m o w a n i e o r y z y k u to interpretowanie i przekazywanie, w zrozumia³y i przystêpny sposób, informacji na temat oceny ryzyka. Jest te¿ interaktywn¹ platform¹ wymiany informacji miêdzy naukowcami oceniaj¹cymi ryzyko, osobami zarz¹dzaj¹cymi ryzykiem, konsumentami i innymi zainteresowanymi stronami.
Proces oceny ryzyka zwi¹zanego z nara¿eniem na pestycydy (jak i na wszystkie inne
substancje chemiczne) sk³ada siê z kilku etapów. Pierwszym z nich jest identyfikacja i charakterystyka zagro¿enia (ang.: hazard identification and characterization). Polega on na
zebraniu szczegó³owych informacji m.in. na temat w³aciwoci toksycznych substancji,
mo¿liwych dróg nara¿enia, mechanizmów dzia³ania oraz okrelenia punktów/efektów krytycznych dzia³ania (ang.: end-points), np. inhibicja acetylocholinoesterazy przez zwi¹zki
fosforoorganiczne czy dzia³anie methemoglobinotwórcze pochodnych aniliny.
Poni¿ej przedstawiono podstawowe kierunki badañ toksycznoci pestycydów wykonywane na zwierzêtach laboratoryjnych, których wyniki s¹ wykorzystywane przy identyfikacji zagro¿enia zwi¹zanego z nara¿eniem na ich pozosta³oci w produktach spo¿ywczych
[9]. Pe³na lista badañ wymaganych przy rejestracji substancji aktywnych jest oczywicie
znacznie d³u¿sza.
l B a d a n i e t o k s y c z n o  c i o s t r e j p r z y p o d a n i u p e r o s  badanie z u¿yciem pojedynczej dawki maj¹ce na celu okrelenie si³y toksycznego dzia³ania;
l B a d a n i e t o k s y c z n o  c i k r ó t k o t e r m i n o w e j  badanie 14-28-dniowe, dostarcza u¿ytecznych wskaników potencja³u toksycznego i okrela narz¹dy krytyczne. Wyniki mog¹ byæ wykorzystane do wyznaczania ostrej dawki referencyjnej (ARfD);
l B a d a n i e t o k s y c z n o  c i p o d p r z e w l e k ³ e j  badanie 90-dniowe,
dostarcza informacji o podstawowych kierunkach toksycznego dzia³ania oraz o zale¿noci
dawka-odpowied. Przydatne przy projektowaniu badañ przewlek³ych. Wyniki mog¹ byæ
wykorzystane przy wyznaczaniu ARfD lub dopuszczalnego dziennego pobrania (ADI);
l B a d a n i e t o k s y c z n o  c i p r z e w l e k ³ e j i w ³ a  c i w o  c i k a n c e r o g e n n y c h  badanie 2-letnie w przypadku gryzoni i roczne dla innych zwierz¹t.
Uzyskane wyniki s¹ czêsto punktem odniesienia przy ocenie ryzyka i wyznaczaniu ADI;
l B a d a n i e g e n o t o k s y c z n o  c i  krótkie testy in vivo i in vitro maj¹ce
ustaliæ kierunki genotoksycznego dzia³ania substancji;
l B a d a n i e t o k s y c z n o  c i r e p r o d u k c y j n e j  podawanie dawek powtórzonych przed, w trakcie lub po ci¹¿y w celu oceny wp³ywu badanej substancji na p³od-
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noæ zwierz¹t, rozwijaj¹ce siê p³ody i zwierzêta nowonarodzone. Wyniki mog¹ s³u¿yæ do
wyznaczania ARfD i/lub ADI;
l B a d a n i e i m m u n o t o k s y c z n o  c i  badanie struktury i/lub funkcji tkanek i komórek odpowiedzialnych za aktywnoæ i integralnoæ odpowiedzi immunologicznej; ma charakter krótkoterminowy i podprzewlek³y. Wyniki mog¹ s³u¿yæ do wyznaczania
ARfD i/lub ADI;
l B a d a n i e n e u r o t o k s y c z n o  c i  badanie struktury i funkcji uk³adu nerwowego (np. badanie zachowania); ma charakter krótkoterminowy i podprzewlek³y. Aktualnie, w badaniu toksycznoci pestycydów szczególnego znaczenia nabieraj¹ badania neurotoksycznoci rozwojowej. Wyniki mog¹ s³u¿yæ do wyznaczania ARfD i/lub ADI.
Wyniki uzyskane w tych badaniach umo¿liwiaj¹ scharakteryzowanie relacji miêdzy dawk¹
pobran¹/wch³oniêt¹ a wyst¹pieniem ujemnych skutków dla zdrowia. Ten etap oceny ryzyka
stanowi ocenê zale¿noci dawka-odpowied (ang.: dose-response relationship). Zidentyfikowanie tej zale¿noci dla tzw. efektów krytycznych u najbardziej wra¿liwego gatunku
zwierz¹t dowiadczalnych jest podstaw¹ do wyznaczenia wartoci dopuszczalnych poziomów nara¿enia cz³owieka, z zachowaniem odpowiedniego marginesu bezpieczeñstwa.
W przypadku pestycydów, uzyskuje siê trzy takie wartoci. S¹ nimi:
l ADI (akceptowane dzienne pobranie, ang.: Acceptable Daily Intake),
l ARfD (ostra dawka referencyjna, ang.: Acute Reference Dose),
l AOEL (dopuszczalny poziom nara¿enia operatora, ang.: Acceptable Operator Exposure Level).
Dwie pierwsze wartoci s¹ wykorzystywane w ocenie ryzyka zwi¹zanego z nara¿eniem
cz³owieka na pozosta³oci pestycydów w rodkach spo¿ywczych i s¹ szczegó³owo opisane
poni¿ej, natomiast trzecia odnosi siê do nara¿enia zawodowego pracowników wykonuj¹cych zabiegi agrochemiczne.
Zgodnie z definicj¹ WHO, ADI to iloæ substancji [mg/kg m.c. x dzieñ-1], która mo¿e
byæ bezpiecznie pobierana przez cz³owieka z ¿ywnoci¹ i wod¹ do picia przez ca³e ¿ycie
bez znacz¹cego ryzyka dla zdrowia [13]. ADI oblicza siê dziel¹c uzyskan¹ w badaniach
toksycznoci (patrz wy¿ej) wartoæ NOAEL (ang. No-Observed-Adverse-Effect-Level) przez
wspó³czynnik bezpieczeñstwa, zwany równie¿ wspó³czynnikiem niepewnoci (zazwyczaj
równy 100, bêd¹cy iloczynem dwóch wspó³czynników równych 10  dla ró¿nic wra¿liwoci miêdzy gatunkami oraz dla ró¿nic wra¿liwoci osobniczej).
Wartoæ NOAEL jest definiowana jako najwy¿sza dawka substancji (lub poziom nara¿enia), która w d³ugoterminowych badaniach toksycznoci na zwierzêtach (na najbardziej
wra¿liwym gatunku) nie powoduje istotnego statystycznie wzrostu czêstoci wystêpowania
niekorzystnych efektów szkodliwych w stosunku do grupy odniesienia (np. zmiany parametrów biochemicznych, behawioralne, morfologia tkanek i narz¹dów, d³ugoæ ¿ycia). Nale¿y
pamiêtaæ, ¿e wartoæ ADI (podobnie jak ARfD) jest ustalana niezale¿nie, zarówno na poziomie FAO/WHO, jak równie¿ na etapie rejestracji (czy reewaluacji) substancji czynnych
w Unii Europejskiej. ADI jest ustalana dla standardowej osoby o masie cia³a 60 kg (FAO/
WHO) i nie uwzglêdnia ona grup wysokiego ryzyka, takich jak niemowlêta, dzieci, kobiety
w ci¹¿y czy osób starszych.
ARfD (ostra dawka referencyjna) to iloæ substancji w ¿ywnoci lub w wodzie do picia,
wyra¿ona w mg/kg m.c., która mo¿e byæ pobrana w czasie nie d³u¿szym ni¿ 24 godziny bez
znacz¹cego ryzyka dla zdrowia konsumenta, oszacowana na podstawie wszystkich faktów
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znanych w czasie dokonywania oceny [17]. Zgodnie z opini¹ Naukowego Komitetu ds.
Rolin Unii Europejskiej z dnia 28 stycznia 2000 r. [10] wartoæ ARfD powinna byæ ustalana dla ka¿dego pestycydu, chyba ¿e na podstawie danych toksykologicznych nie jest to
konieczne. Wczeniej ostr¹ dawkê referencyjn¹ wyznaczano jedynie dla pestycydów charakteryzuj¹cych siê wysok¹ toksycznoci¹ ostr¹. Metodologia wyznaczania ostrej dawki
referencyjnej jest analogiczna do ADI, z t¹ ró¿nic¹, ¿e opiera siê na podstawie wyników
badañ toksykologicznych, bardziej ukierunkowanych na obserwacjê efektów nara¿enia krótkoterminowego/ostrego. Wartoæ liczbowa ARfD jest zawsze wiêksza b¹d równa wartoci
ADI.
Drugim etapem procesu oceny ryzyka jest szacowanie nara¿enia (ang.: exposure assessment, intake estimation). Jego istot¹ jest okrelenie wielkoci, czêstoci, czasu trwania
i dróg nara¿enia oraz populacji nara¿onych. W przypadku pozosta³oci pestycydów nale¿y
wiêc oszacowaæ, jaka dawka pestycydu mo¿e byæ pobrana wraz z ¿ywnoci¹ przez ró¿ne
populacje w ró¿nych warunkach, a co za tym idzie, czy istnieje ryzyko przekroczenia wartoci odniesienia  ADI i ARfD.
Ostatni¹, trzeci¹ sk³adow¹ oceny ryzyka jest charakterystyka ryzyka (ang.: risk characterization). Ta czêæ postêpowania podsumowuje informacje zebrane we wczeniejszych
etapach w celu jakociowego, i o ile to mo¿liwe, ilociowego okrelenia prawdopodobieñstwa wyst¹pienia niekorzystnych efektów zdrowotnych zwi¹zanych z nara¿eniem na dany
pestycyd pobierany przez cz³owieka drog¹ pokarmow¹. Istotne jest, aby uwzglêdnione zosta³y tu takie czynniki jak wra¿liwoæ osobnicza czy te¿ wystêpowanie interakcji.
OCENA RYZYKA PRZY NARA¯ENIU D£UGOTERMINOWYM
Deterministyczna metoda oceny ryzyka przy d³ugoterminowym (przewlek³ym) nara¿eniu cz³owieka na pozosta³oci pestycydów, polega na porównaniu wartoci dziennego pobrania pozosta³oci do wartoci ADI. Zgodnie z zaleceniami WHO z 1989 roku [12] znowelizowanymi w 1997 r. [13], na etapie rejestracji, na pocz¹tku oblicza siê wartoæ teoretycznego maksymalnego dziennego pobrania (TMDI  ang.: Theoretical Maximum Daily
Intake) wykorzystuj¹c wzór:
70',

¦05/ u )
L

L

gdzie: MRLi  najwy¿szy dopuszczalny poziom pozosta³oci w danym rodku spo¿ywczym
F i  dzienne spo¿ycie danego rodka spo¿ywczego w danej grupie konsumentów

Wartoci TMDI z bardzo du¿ym marginesem bezpieczeñstwa przeszacowuj¹ rzeczywist¹ dawkê pobranego pestycydu bowiem przy ich obliczaniu zak³ada siê, ¿e wszystkie
produkty spo¿ywane przez ca³e ¿ycie konsumenta zawieraj¹ ocenian¹ substancjê aktywn¹
w stê¿eniach równych odpowiednim wartociom NDP (jest to tzw.: the worst, unrealistic
case scenario); dzienne spo¿ycie tych produktów odzwierciedlaj¹ diety regionalne FAO/
WHO [7, 14]. Celem tego postêpowania jest sprawdzenie, czy wartoæ TMDI nie przekracza ADI, a wiêc czy wartoci NDP, wyznaczone w badaniach polowych prowadzonych
zgodnie z zaproponowanymi zasadami Dobrej Praktyki Rolniczej mo¿na uznaæ za bezpieczne. Na tym etapie schodz¹ siê niezale¿ne dot¹d cie¿ki wyznaczania propozycji wartoci NDP w oparciu o wyniki badañ polowych oraz badañ toksykologicznych s³u¿¹cych do
ustalenia bezpiecznej wartoci odniesienia (ADI) [13].
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Do okrelenia dawki pozosta³oci pestycydów, jaka jest pobierana z ¿ywnoci¹ i oszacowanego z tym ryzyka dla zdrowia cz³owieka niezbêdna jest znajomoæ tzw. redniej diety
oraz zdefiniowanie ró¿nych grup konsumentów z okreleniem ich wieku i masy cia³a. Np.
w Wielkiej Brytanii, Pesticide Safety Directoriate (PSD) na podstawie danych na temat
spo¿ycia ¿ywnoci szacuje nara¿enie na pozosta³oci pestycydów dla nastêpuj¹cych grup:
doroli (19-64 lat, m.c.=76,0 kg), niemowlêta (6-12 mies., m.c.=8,7 kg), dzieci w wieku: 18
mies.-4 lat (m.c.=14,5 kg), 4-6 lat (m.c.=20,5 kg), 7-10 lat (m.c.=30,9 kg), 11-14 lat (m.c.=48
kg), 15-18 lat (m.c.=63,8 kg), wegetarianie (16-64 lat, m.c.=66,7 kg), osoby w podesz³ym
wieku zamieszkuj¹ce we w³asnym domu (>65 lat, m.c.=70,8 kg) i w domach opieki (> 65
lat, m.c.=61,6 kg) [8]. Model WHO dotyczy osób doros³ych, tzw. populacji generalnej
(m.c.=60,0 kg) i dzieci w wieku do 6 lat (m.c.=13,5 kg). Wiele krajów opracowa³o rednie diety dla ró¿nych grup konsumentów, czêæ krajów z powodu braku b¹d niepe³noci
swojej narodowej diety korzysta z diet innych krajów. Do koñca 2005 roku funkcjonowa³y
równie¿ wspomniane wczeniej tzw. standardowe diety regionalne opracowane przez FAO/
WHO (rodkowy i Daleki Wschód, Afryka, Ameryka £aciñska, Europa) [14]. Ze wzglêdu
na to, ¿e diety regionalne nie odzwierciedla³y rzeczywistego spo¿ycia w poszczególnych
pañstwach, w FAO/WHO podjêto prace nad stworzeniem rednich diet lokalnych (ang.:
cluster diets) bior¹c pod uwagê kryterium podobieñstw modeli ¿ywienia, a nie kryterium
geograficzne (np. dieta regionalna europejska FAO/WHO dotyczy Polski, W³och i Norwegii, podczas gdy modele ¿ywienia w tych pañstwach zasadniczo siê ró¿ni¹). Obecnie, na
podstawie danych FAO z lat 1997-2001, opracowano 13 takich diet, które od 2006 roku
zast¹pi³y diety regionalne, a Polska znalaz³a siê w grupie E (cluster E) wraz z Austri¹,
Belgi¹, Chorwacj¹, Czechami, Dani¹, Francj¹, Holandi¹, Irlandi¹, Jugos³awi¹, Malt¹, Niemcami, S³owacj¹, S³oweni¹, Szwajcari¹, Wêgrami i Wielk¹ Brytani¹ [16].
W procesie rejestracji pestycydów w Unii Europejskiej obowi¹zkowe jest zastosowanie
diety angielskiej i niemieckiej oraz standardowej diety europejskiej FAO/WHO, która jest
traktowana jako najgorszy mo¿liwy przypadek (ang.: the worst-case diet). W obecnie opracowywanych dokumentacjach konieczne jest równie¿ uwzglêdnianie nowych diet lokalnych FAO/WHO.
W kolejnym etapie, do ADI porównuje siê wartoæ miêdzynarodowego i/lub krajowego
szacowanego dziennego pobrania (IEDI/NEDI, ang.: International/National Estimated Daily
Intake). W przypadku szacowania ryzyka na etapie rejestracji (b¹d reewaluacji), jako wartoci stê¿eñ pozosta³oci pestycydów przyjmuje siê medianê wyników uzyskanych w nadzorowanych badaniach polowych, w których przestrzegano Dobrej Praktyki Rolniczej oraz
przyjmuje siê dzienne spo¿ycie rodków spo¿ywczych wg diet regionalnych FAO/WHO
[4, 7, 13]. Szacowane miêdzynarodowe dzienne pobranie pestycydu oblicza siê wg nastêpuj¹cego wzoru:
,(',
6705 u ( u 3 u )

¦

L

L

L

L

gdzie: STMRi  mediana wyników stê¿eñ pozosta³oci uzyskanych w nadzorowanych badaniach
polowych (ang.: supervised trials median residue). Odzwierciedla ona spodziewany poziom
pozosta³oci pestycydu w produkcie po zastosowaniu rodka ochrony rolin zgodnie z dobr¹
praktyk¹ rolnicz¹ (GAP)
Ei  odsetek czêci jadalnej w produkcie
Pi  wspó³czynnik zwi¹zany z przetworzeniem produktu (iloraz stê¿enia pozosta³oci w produkcie przetworzonym i stê¿enia pozosta³oci w surowcu)
F i  dzienne spo¿ycie rodka spo¿ywczego wg diet regionalnych FAO/WHO
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Wartoæ NEDI oblicza siê analogicznie do IEDI, podstawiaj¹c do wzoru dane krajowe
w miejsce miêdzynarodowych. Dodatkowe uwzglêdnienie danych na temat odsetka upraw/
produktów poddawanych zabiegom agrochemicznym i ekologicznych, odsetka upraw/produktów krajowych i importowanych oraz uwzglêdnienie danych krajowych na temat redniej diety i spo¿ycia ró¿nych grup produktów przez ró¿ne podgrupy konsumentów wp³ywa
na jeszcze bardziej realistyczne oszacowanie krajowego dziennego pobrania.
Poza korzyciami tego etapu szacowania ryzyka polegaj¹cymi na sprawdzeniu czy
zaproponowane przez wnioskodawcê/producenta wartoci NDP mo¿na uznaæ za ca³kowicie bezpieczne dla konsumentów oraz wyznaczeniu marginesów bezpieczeñstwa miêdzy
teoretycznie maksymaln¹ oraz oszacowan¹ wielkoci¹ pobrania pestycydu a wartoci¹ odniesienia (ADI), ocena ryzyka przy nara¿eniu przewlek³ym ma równie¿ swoje s³abe strony.
Nale¿y do nich przede wszystkim urednianie spo¿ycia ¿ywnoci, które nie uwzglêdnia, ¿e
ten sam produkt mo¿e byæ spo¿ywany w du¿ych ilociach przez jedne osoby, a przez inne
wcale (a wiêc w konsekwencji urednianie nara¿enia, nie bior¹ce pod uwagê jednorazowych przekroczeñ wartoci NDP czy odstêpstw od redniej diety). Dodatkowo, toksykologiczne skutki przewlek³ego nara¿enia na niewielkie dawki mog¹ byæ zupe³nie inne ni¿ nara¿enia krótkoterminowego na jedn¹ b¹d kilka wiêkszych dawek [11]. Model ten nie bierze
pod uwagê wspó³czynnika bezpieczeñstwa (niepewnoci) zwi¹zanego z ich wiêksz¹ wra¿liwoci¹ na ksenobiotyki, ponadto jakociowy i ilociowy sk³ad diety dzieci jest bardzo
zmienny [6]. Dodatkowo, wg tego podejcia, pozosta³oci pestycydów o podobnym mechanizmie dzia³ania toksycznego (np. insektycydy fosforoorganiczne) s¹ rozpatrywane oddzielnie a nie ³¹cznie.
OCENA RYZYKA PRZY NARA¯ENIU KRÓTKOTERMINOWYM
Powy¿ej omówione podejcie nie umo¿liwia oceny zagro¿enia dla zdrowia wynikaj¹cego z jednorazowego przekroczenia wartoci ADI, zw³aszcza w przypadku pestycydów
o ostrym dzia³aniu toksycznym. Na etapie rejestracji, koncepcja szacowania ryzyka wynikaj¹cego z pobrania pestycydu z ¿ywnoci¹ w ci¹gu krótkiego okresu czasu (nie wiêcej ni¿
doby) polega na porównaniu omówionej wczeniej wartoci ARfD do IESTI b¹d NESTI
(oszacowane miêdzynarodowe/krajowe krótkoterminowe pobranie pestycydu z ¿ywnoci¹,
ang.: International/National Estimated Short-Term Intake). Wartoæ IESTI/NESTI odzwierciedla pobranie pestycydu z tzw. du¿ej porcji pojedynczego produktu. Jest to metoda
zak³adaj¹ca mo¿liwe do osi¹gniêcia, realistycznie wysokie nara¿enie (ang.: realistic worst
case scenario). Przyjmuje siê tu bowiem, i¿ konsument mo¿e w danym dniu spo¿yæ znacznie wiêksz¹ ni¿ przeciêtna iloæ rodka spo¿ywczego (du¿¹ porcjê) zawieraj¹cego pozosta³oci na poziomie wy¿szym od rednich wartoci [5]. W odró¿nieniu od IEDI, IESTI
oblicza siê nie dla ca³ej diety, a dla pobrania pozosta³oci z pojedynczego produktu poniewa¿ przyjêto za³o¿enie, ¿e prawdopodobieñstwo spo¿ycia przez pojedynczego konsumenta
dwóch du¿ych porcji ró¿nych produktów zawieraj¹cych wysokie poziomy pozosta³oci
tego samego pestycydu jest bliskie zeru [4, 13].
Obliczenie tej wartoci, poza wiedz¹ na temat spo¿ycia poszczególnych produktów przez
poszczególne populacje konsumentów o ustalonym wieku i znanej redniej masie cia³a,
wymaga posiadania danych na temat tzw. du¿ych porcji (ang.: large portions), tj. 97,5
percentyla wielkoci dziennego spo¿ycia ró¿nych rodków spo¿ywczych przez poszczegól-
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ne grupy konsumentów oraz zdefiniowanie jednostek produktów i ich mas (np. jab³ko, kiæ
winogron, pêk bananów) oraz odsetka czêci jadalnych. W odró¿nieniu od redniej diety
du¿e porcje oblicza siê jedynie w grupie osób bêd¹cych konsumentami danego produktu.
Poni¿ej przedstawiono przyk³adowe du¿e porcje wg FAO/WHO [15]:
l Banany:
doroli  613 g (RPA), tj. 11,0 g/kg m.c/dzieñ
dzieci  312 g (Japonia), tj. 19,61 g/kg m.c/dzieñ
l Jab³ka:
doroli  1348 g (USA), tj. 20,74 g/kg m.c/dzieñ
dzieci  679 g (USA), tj. 45,25 g/kg m.c/dzieñ
l Truskawki:
doroli  346 g (Francja), t.j. 5,55 g/kg m.c/dzieñ
dzieci  176 g (Australia), t.j. 9,28 g/kg m.c/dzieñ
l Kalafiory:
doroli  579 g (UK), tj. 8,26 g/kg m.c./dzieñ
dzieci  209 g (Holandia), tj. 12,31 g/kg m.c/dzieñ
l Buraki
doroli  414 g (Holandia) t.j. 6,67 g/kg m.c/dzieñ
dzieci  223 g (Francja), tj. 12,50 g/kg m.c/dzieñ
W tabeli I przedstawiono przyk³adowe definicje i masy jednostek ww. produktów przyjête przez FAO/WHO na podstawie informacji otrzymanych z kilku pañstw wiata (Belgia,
Francja, Japonia, Szwecja, USA, Wielka Brytania).
Istniej¹ 3 podstawowe modele obliczania wartoci IESTI/NESTI, a wybór którego
z nich zale¿y od produktu (i od masy jednostki) [15, 17]. Na etapie oceny ryzyka w trakcie
rejestracji do obliczania IESTI wykorzystuje siê stê¿enia pozosta³oci (medianê i najwy¿sze) pochodz¹ce z nadzorowanych badañ polowych prowadzonych zgodnie z dobr¹ praktyk¹ rolnicz¹.
Poni¿ej przedstawiono modele miêdzynarodowego szacowanego krótkoterminowego
pobrania pestycydu z ¿ywnoci¹ wg FAO/WHO [5, 15]. Pierwszy model odnosi siê do
sytuacji, w której poziom pozosta³oci w próbce zbiorczej produktu odpowiada stê¿eniu
w porcji produktu. Dotyczy to produktów o masie jednostki < 25 g; obejmuje on równie¿
miêso, podroby i jaja. W modelu tym wartoæ IESTI oblicza siê wg wzoru:
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gdzie: LP  du¿a porcja (ang.: large portion), 97,5 percentyl, kg/dzieñ
HR  najwy¿szy poziom pozosta³oci w czêci jadalnej próbki zbiorczej uzyskany podczas
nadzorowanych badañ polowych (które s³u¿y³y równie¿ m.in. do wyznaczania wartoci STMR
i NDP)
HR-P  j.w. w produkcie przetworzonym
b.w.  masa cia³a

Wartoci HR lub HR-P stosuje siê w zale¿noci od tego, czy produkt jest spo¿ywany na
surowo czy te¿ po jego przetworzeniu (np. po obróbce termicznej).
Drugi model zak³ada, ¿e poziom pozosta³oci w du¿ej porcji przeznaczonej do konsumpcji (np. w kilku lub pojedynczym owocu czy warzywie, b¹d w ich czêci) mo¿e byæ
wiêkszy ni¿ w partii towaru, z którego pochodzi du¿a porcja na skutek niejednolitego
rozk³adu pozosta³oci w badanym produkcie. Np. poziom pozosta³oci w jednostce produktu mo¿e znacz¹co przekraczaæ wartoæ NDP nawet wówczas, gdy rednie stê¿enie
w próbce zbiorczej jest znacznie poni¿ej wartoci limitowanej. Dlatego w modelu tym po-

Nr 4
Ta b e l a I

Ocena ryzyka nara¿eniem na pestycydy w ¿ywnoci

Przyk³adowe masy jednostek produktów i odsetki czêci jadalnej wykorzystywane
przez JMPR do szacowania krótkoterminowego nara¿enia na pozosta³oci pestycydów pobierane z ¿ywnoci¹ [15]
Examples of mean unit weights and percent edible portion used by JMPR to assess
short-term dietary intake of pesticide residues [15]
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jawia siê tzw. wspó³czynnik zmiennoci v (ang.: variability factor), którego zadaniem jest
realne przeszacowanie wielkoci nara¿enia [5, 6]. Obecnie w Unii Europejskiej, IUPAC,
jak i w FAO/WHO trwaj¹ prace i dyskusje nad modyfikacj¹ wspó³czynników, m.in. przedstawiane s¹ argumenty za przyjêciem jednej wartoci równej 3, która z 95% prawdopodobieñstwem mo¿e byæ przypisana do niepewnoci próbkobrania [19]. Ostatnio, Europejska
Agencja Bezpieczeñstwa ¯ywnoci  EFSA  (ang.: European Food Safety Agency) zaproponowa³a, aby dla badañ polowych przyj¹æ wspó³czynnik zmiennoci (wyra¿ony jako stosunek 97,5 percentyla do redniej) równy 2,8, natomiast dla wyników dla próbek owoców
i warzyw pobranych z obrotu przyj¹æ wartoæ 3,6 [3]. W tabeli II przedstawiono aktualnie
obowi¹zuj¹ce w metodologii oceny ryzyka WHO/FAO, przyjête w UE, wspó³czynniki zmiennoci oraz najnowsze propozycje zmian DG SANCO [1, 2, 15].
Model ten dotyczy tych warzyw i owoców, których masa jednostkowa jest wiêksza ni¿
25 g. Obejmuje on dwa przypadki: gdy masa jednostki produktu jest mniejsza ni¿ wielkoæ
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Wspó³czynniki zmiennoci (v) wykorzystywane w szacowaniu krótkoterminowego
nara¿enia na pozosta³oci pestycydów wg WHO/FAO [15] oraz najnowsze propozycje DG SANCO [1, 2]
Variability factors (v) used for the estimation of short-time intakes of pesticide
residues according to WHO/FAO [15] and recent DG SANCO proposals [1, 2]
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*  z uwzglêdnieniem czêci niejadalnej

du¿ej porcji (np. jab³ka, pomidory) oraz gdy masa jednostki produktu jest wiêksza od wielkoci du¿ej porcji (np. kalafior, arbuz). W pierwszym z wymienionych przypadków ESTI
oblicza siê wg nastêpuj¹cego wzoru:
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gdzie: U  masa czêci jadalnej jednostki produktu
v  wspó³czynnik zmiennoci (od 3 do 10)
LP  du¿a porcja, 97,5 percentyl, kg/dzieñ
HR  najwy¿szy poziom pozosta³oci w czêci jadalnej próbki zbiorczej uzyskany podczas
nadzorowanych badañ polowych (które s³u¿y³y równie¿ m.in. do wyznaczania wartoci STMR
i NDP)
HRP  j.w. w produkcie przetworzonym
b.w.  masa cia³a

Opracowuj¹c powy¿szy wzór przyjêto za³o¿enie, ¿e poziom pozosta³oci pestycydu w
jednostkach produktu, które sk³adaj¹ siê na "du¿¹ porcjê" jest równy najwy¿szemu poziomowi pozosta³oci w próbce zbiorczej, oznaczonemu podczas nadzorowanych badañ polowych, a w jednej z jednostek nawet wiêkszy. Istniej¹ jednak opinie, ¿e ten sposób obliczeñ
zbytnio przeszacowuje nara¿enie krótkoterminowe. Proponuje siê wiêc, aby w powy¿szym
wzorze, w drugiej sk³adowej sumy z licznika zast¹piæ wartoæ HR(P) wartoci¹ STMR(P)
(a wiêc median¹), co bardziej realnie odzwierciedla mo¿liwe nara¿enie krótkoterminowe
[9]. Jak dot¹d jednak oficjalnie wykorzystywany jest wczeniej opisany sposób wyznaczania wartoci IESTI.
W drugim przypadku (tj. masa jednostki produktu > masy du¿ej porcji) wartoæ IESTI
oblicza siê zgodnie z ni¿ej przedstawionym wzorem:
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gdzie: LP  du¿a porcja, 97,5 percentyl, kg/dzieñ
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HR  najwy¿szy poziom pozosta³oci w czêci jadalnej próbki zbiorczej uzyskany podczas
nadzorowanych badañ polowych (które s³u¿y³y równie¿ m.in. do wyznaczania wartoci STMR
i NDP)
HRP  j.w. w produkcie przetworzonym
v  wspó³czynnik zmiennoci (od 3 do 10)
b.w.  masa cia³a

Zak³ada siê tu, ¿e poziom pozosta³oci pestycydu we fragmencie jednostki produktu
spo¿ytym przez konsumenta mo¿e byæ wielokrotnoci¹ urednionego stê¿enia stwierdzonego w próbce zbiorczej.
Ostatni, trzeci model obliczania oszacowanego krótkoterminowego pobrania pestycydu
z ¿ywnoci¹ dotyczy produktów przetworzonych, gdy pochodz¹ one z du¿ych partii lub s¹
wymieszane (urednione), np. kasza czy m¹ka. Stosuje siê tu poni¿szy wzór:
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gdzie: LP  du¿a porcja, 97,5 percentyl, kg/dzieñ
STMRP  mediana wartoci stê¿eñ uzyskanych w nadzorowanych badaniach polowych po
uwzglêdnieniu zmian poziomu pozosta³oci wskutek procesów przetwórczych.
b.w.  masa cia³a

PODSUMOWANIE
Widoczn¹ czêci¹ wy¿ej przedstawionej oceny ryzyka jest efekt koñcowy w postaci
ilociowo wyra¿onej wartoci nara¿enia obliczonej na podstawie jednego z kilku równañ
matematycznych i jej porównanie z tzw. bezpieczn¹ wartoci¹ odniesienia. Je¿eli nara¿enie
jest mniejsze od ARfD czy ADI  nie ma niebezpieczeñstwa dla konsumentów, je¿eli jednak jest wiêksze, takie zagro¿enie istnieje i wówczas taki rodek ochrony rolin nie mo¿e
zostaæ zarejestrowany. Za tak rozumian¹ ocen¹ ryzyka kryj¹ siê wyniki wieloletnich badañ
toksykologicznych in vivo i in vitro, badañ polowych, wiedza na temat ró¿nych grup konsumentów i rozk³adu spo¿ycia ró¿nych produktów spo¿ywczych, badania nad rozk³adem stê¿eñ pozosta³oci w poszczególnych jednostkach produktów i wiele innych. Zatem eksperci
oceniaj¹cy ryzyko musz¹ ³¹czyæ wiedzê z zakresu m.in. toksykologii i analizy pozosta³oci
ze znajomoci¹ zwyczajów ¿ywieniowych populacji generalnej i grup wysokiego ryzyka.
Jednym z podstawowych celów oceny ryzyka na etapie rejestracji jest upewnienie siê, ¿e
zaproponowane wartoci najwy¿szych dopuszczalnych poziomów pozosta³oci w ró¿nych
produktach spo¿ywczych s¹ bezpieczne dla konsumenta, zarówno w przypadku nara¿enia
d³ugo- jak i krótkoterminowego. Na podstawie przeszacowanych wartoci spo¿ycia (które
gwarantuj¹ wiêkszy margines bezpieczeñstwa) obliczonych na podstawie stê¿eñ uzyskanych w nadzorowanych badaniach polowych dla wybranych upraw oraz rednich diet i 97,5
percentyla spo¿ycia, pochodz¹cych z FAO/WHO, Wielkiej Brytanii, Niemiec i ewentualnie
innych krajów, teoretycznie ocenia siê, czy nie istnieje ryzyko, ¿e obliczone na podstawie
najbardziej aktualnych informacji wartoci ADI i ARfD nie zostan¹ przekroczone. Jest to
szczególnie wa¿ne w przypadku dzieci, dla których nara¿enie na pozosta³oci pestycydów
(wyra¿one w mg/kg m.c.) jest zawsze wiêksze od doros³ych. Oczywicie mog¹ zdarzyæ siê
przypadki, ¿e oszacowane pobranie pestycydu z du¿ej porcji (przy za³o¿eniu, ¿e zawiera
ona pozosta³oci na poziomie równym NDP) przekracza ARfD. Nie jest to jednak skutkiem
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b³êdnego oszacowania ryzyka, ale mo¿e wynikaæ z faktu, ¿e wartoæ NDP zosta³a ustalona
zanim pojawi³y siê nowe okolicznoci wp³ywaj¹ce na obni¿enie wartoci ARfD, b¹d jest
ona ustalona dawno, wówczas gdy skutki nara¿enia krótkoterminowego na pozosta³oci nie
by³y w ogóle brane pod uwagê. W takich przypadkach jednak, wartoci NDP podlegaj¹
obni¿eniu w procesie legislacyjnym na szczeblu Unii Europejskiej, b¹d problematyczne
substancje aktywne s¹ wycofywane ze stosowania.
P. S t r u c i ñ s k i , K . G ó r a l c z y k , K . C z a j a , A . H e r n i k , W . K o r c z ,
J.K. Ludwicki
DIETARY RISK ASSESSMENT FOR PESTICIDE RESIDUES IN FOOD OF PLANT ORIGIN
DURING PLANT PROTECTION PRODUCT'S REGISTRATION PROCESS
Summary
One of the main goals of risk assessment during registration of plant protection product is to
approve (or not) the proposed Maximum Residue Levels (MRLs) derived from the field trials conducted under Good Agricultural Practice (GAP).
Generally, risk assessment at this stage is based on comparison of potential long- and short-term
dietary intake of given pesticide with two earlier established outputs of hazard characterisation,
i.e. Acceptable Daily Intake  ADI and Acute Reference Dose  ARfD. The first estimate of longterm hazard, which overestimates the risk, is comparing the Theoretical Maximum Daily Intake
(TMDI) to the ADI of the pesticide. TMDI is based on assumption that all food products consumed
over the lifetime of the consumer contain residues at level of MRL. Afterwards, the ADI is compared
against International/National Estimated Daily Intake (IEDI/NEDI). I(N)EDI values provide a "best
estimate" of dietary intake as they take into account residues in edible portions at level of median
residue values from supervised trials.
In case of short-term dietary exposure to acute toxic pesticides, the intake is compared to ARfD.
The calculation of International/National Estimated Short-Term Intake IESTI/NESTI) requires single-day consumption data for the 97,5th percentile for each subgroups of consumers (so called "large
portions") together with typical unit weight, and percentage of edible portion for each commodity as
well as high, and median residue levels derived from the field trials. Additionally, in intake calculations for commodities with unit weight over 25g, the variability factor (from 3 to 10) has been
introduced, which reflects the possible high deposition of a pesticide on the individual unit, even
when the quantified residue level in composite sample is relatively low.
PIMIENICTWO
1. European Commission, DG SANCO  Directoriate D  Food Safety: production and distribution
chain: Draft working paper on the application of a default variability factor. Brussels, 2005,
SANCO-D3/BD D (2005).
2. European Commission, DG SANCO  Unit E3: Short report meeting on variability factor, Brussels, 18.01.2006.
3. European Food Safety Agency. Opinion of the Scientific Panel on Plant health, Plant protection
products and their Residues on a request from Commission related to the appropriate variability
factor(s) to be used for acute dietary exposure assessment of pesticide residues in fruit and vegetables (Quiestion No EFSA-Q-2004-124) adopted on 16 February 2005. The EFSA Journal 2005,
177, 1-61.

Nr 4

Ocena ryzyka nara¿eniem na pestycydy w ¿ywnoci

315

4. FAO/WHO: Updating the Principles and Methods of Risk Assessment: MRLs for Pesticides and
Veterinary Drugs. Food and Agriculture Organization, World Heath Organization, Rome 2006.
5. Hamilton D., Ambrus A., Dieterle R., Felsot A., Harris C., Petersen B., Racke K., Wong S.-S.,
Gonzalez R., Tanaka K., Earl M., Roberts G., Bhula R.: Pesticide residues in food - acute dietary
exposure. Pest Manag. Sci. 2004, 60, 311-339.
6. Lefferts L.Y.: Pesticide residues variability and acute dietary risk assessment: a consumer perspective. Food Addit. Contam. 2000, 17, 511-517.
7. Luetzow 2003.: Harmonization of exposure assessment for food chemicals: the international
perspective. Toxicol. Lett. 140-141, 419-425.
8. Pesticide Safety Directoriate: New intake calculation models for consumer intake assessments,
2006. http://www.pesticides.gov.uk/approvals.asp?id=1687
9. Renwick A.G.: Pesticide residue analysis and its relationship to hazard characterisation (ADI/
ARfD) and intake estimations (NEDI/NESTI). Pest Manag. Sci. 2002, 58, 1073-1082.
10. SCP: Opinion of the Scientific Committee on Plants expressed on 28 January 2002. Opinion on
the general criteria for setting acute reference doses from plant protection products (http://ec.europa.eu/food/fs/sc/scp/out02_ppp_en.html)
11. van Raaij M.T.M.: Guidance document for setting an Acute Reference Dose in Dutch national
pesticide evaluations. Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (National Institute of Public Health and the Environment). RIVM report 620555 002, Bilthoven 2001
12. WHO: Guidelines for predicting dietary intake of pesticide residues. Joint UNEP/FAO/WHO
Food Contamination Monitoring Programme in collaboration with the Codex Committee on
Pesticide Residues, WHO, Geneva, 1989.
13. WHO: Guidelines for predicting dietary intake of pesticide residues (revised). Global Environment Monitoring System - Food Contamination Monitoring and Assessment Programme (GEMS/
Food) in collaboration with Codex Committee on Pesticide Residues, Programme of Food Safety and Food Aid, WHO, Geneva 1997.
14. WHO: GEMS/Food Regional Diets, rev. September 2003. WHO Geneva 2003.
15. WHO: Acute hazard exposure assessment for pesticide residues in food. GEMS/Food data sets
used by the Joint FAO/WHO Meeting on Pesticide Residue (JMPR) to assess short-term dietary
intake of certain pesticide residues, 2006 http://www.who.int/foodsafety/chem/acute_data/en
16. WHO GEMS/Food consumption cluster diets. 2006,
http://www.who.int/foodsafety/chem/gems/en
17. WHO/FAO: Further guidance on derivation of the acute RfD. Pesticide residues in food  2002.
FAO Plant Production and Protection Paper 172, 4-8.
18. WHO/FAO: Pesticide Residues in Food  2003 Report of the JMPR. FAO Plant Production and
Protection Paper 176, 17-22.
19. WHO/FAO: Pesticide residues in food. 2005 Report of the JMPR. FAO Plant Production and
Protection Paper 183, 18-26.

