DR. VARGA CSABA

2016 – Gyógyszerhatóanyagok száma országonként az ivóvízben és felszíni vizekben

71 ország 631 hatóanyag

(több mint 1000 cikk alapján)

16 hatóanyag minden földrészen: pl. diclofenac, ibuprofen, ASA, paracetamol, ciprofloxacin, carbamazepin, ethinyl-oestradiol

Forrás: aus der Beek et al., 2016 (Global Detection of pharmaceutical substances in drinking/tap waters, groundwater, and surface waters. 2016.)

2016 –

Ethinylestradiol

maximális koncentrációja az ivóvízben és felszíni vizekben

71 ország 631 hatóanyag

(több mint 1000 cikk alapján)

– A vízben élő állatokra már csupán ez az egyetlen ösztrogén hatású anyag önmagában is hatással lehet

PNEC
(Predicted No Effect Concentration:

0.0001 µg/l ethinylestradiol Caldwell
et al. 2012)

Forrás: aus der Beek et al., 2016 (Global Detection of pharmaceutical substances in drinking/tap waters, groundwater, and surface waters. 2016.)

Medián értékek a
felszíni vizekben
203 gyógyszer
41 ország
236 vizsgálat
(2013)

Észak-Amerika

Világ

Antibiotikumok
Fájdalomcsillapítók
Egyéb

Antidepresszánsok
> 10 ng/l

Lipidcsökkentők
CV gyógyszerek

Európa

Fájdalomcsillapítók
> 100 ng/L

Ázsia

10 ng/l
100 ng/l
1 µg/l
10 µg/l

Antibiotikumok
> 10 µg/l

Egyéb

Forrás: Stephen R. Hughes et al: Global Synthesis and Critical Evaluation of Pharmaceutical Data Sets Collected from River Systems Environ Sci Technol. 2013 Jan 15; 47(2): 661–677.

Miből mennyi?- Gyógyszer vs. Műanyag, Peszticid, PCB
GYÓGYSZEREK és étrend-kiegészítők becsült mennyisége, melyek fele lehet „klasszikus hatóanyag”
• HU ~ 1,5-2,5 ezer tonna/év (becsült felhasználás)
• EU ~ 200-300 ezer tonna/év (becsült felhasználás)
• Világ ~ 3-5 millió tonna/év, állatgyógyászattal ~4-6 Mt/év
Műanyagok (millió tonna) - Nagyságrendileg nagyobb mennyiség
• HU gyártás 1,6 Mt és >1 Mt felhasználás
• EU gyártás ~ 50-60 Mt / ~ 25-35 Mt hulladék
• Világ gyártás ~ 450 Mt / ~ 300 Mt hulladék
• Világ BPA gyártás 4-8 Mt (több mint az összes gyógyszerhatóanyag együtt)
• Világ DEHP gyártás 3 Mt
• Eddig 9 Mrd tonna - 2050-re 26 Mrd t műanyag lesz összesen a bolygón

Forrás:https://www.plasticisers.org/wp-content/uploads/2018/10/PLASTICISERS_LEAFLET_UPDATE_21042017_for_REPRINT.pdf

Forrás: http://polimerek.hu/2019/08/09/magyarorszag-muanyagipara-2018-ban/

Peszticidek
• HU: 1960-69: DDT (100%-os) felhasználás kb. 2-3 ezer t/év
• Világ: 1955 és 2000 közt 750%-kal emelkedett a termelés
Jelenleg kb. 2.5-3 millió tonna hatóanyag évente
PCB-k (209-féle): 1930-1970 közt 1-1,5 millió tonna, melyből kb. 40% ma is
használatban van, ráadásul a környezetben gyakorlatilag nem bomlik
• 2004-ben Magyarországon 13 környezetvédelmi miniszter vérében
77 keresett veszélyes anyagból 55-öt közöttük 22-féle PCB-t találtak

Forrás: https://www.axios.com/global-plastic-problem-immense-03e67fcb-f505-45f1-8f39-4b1065e90a59.html

Miért épp a szteroid és pajzsmirigy hormonok érdekesek? Mennyi a szokásos napi dózis?
HORMONOK (sejtmagreceptor, ált. zsíroldékony, placentán és vér-agy gáton átjutó, bőrön keresztül is felszívódó)
Levothyroxin (pl. Euthyrox) 50-175 mikrogramm (teljes pótlás 1.6 μg/ttkg)
Ethinyl-estradiol (fogamzásgátló ösztrogén komponense) 15-30 mikrogramm (50µg fölött kockázatok↑↑, hidroﬁl)
Levonorgestrel (fogamzásgátló gesztagén komponense) 100-150 mikrogramm (Tri-regol: 50-75-125 µg)
Ciproteron acetat: Androcur 100mg vs. Diane (fogamzásgátló) 2,0 mg ciproteron + 0,035 mg etinilösztradiol
Testosteron: 3 havi Nebido im.inj. 1000 mg/4ml testosteron undeconat = 635,5 mg testosteron 7mg/nap
Cortisol származékok: 1-20 mg (max. 100mg) /nap ált. rövid ideig - halogénezettek 1-3 nagyságrenddel erősebbek
Mineralokorticoid pótlás: fludrocortison 0,05-0,2 mg

•
•
•
•
•
•
•

Vitaminok (sejtmagreceptoron ható D- és A-vitamin)
•
•

D-vitamin (cholecalciferol) 50 µg (2000 NE), D3 calcitriol (1,25-dihydroxycholecalciferol) és alfacalcidol 0,25-1,0 µg
A-vitamin (retinol, all-transz-retinol) 27,5mg=50ezerNE (pl. Bioextra)

ANTIBIOTIKUMOK: 50-4000 mg/nap (tigecylin tabl.-cefalosporin inj.) ált. 500-2000mg/nap
FÁJDALOMCSILLAPÍTÓK: 20-200-2400mg-4000mg/nap (pl.diclofenac, ibuprofen, paracetamol) ~500-2000mg/nap ált. vény nélkül
VÉRNYOMÁSCSÖKKENTŐK 0,2- 5-100 - (320) mg/nap (moxonidin, valsartan) ált. 5-100mg/nap
ANTIDIABETIKUMOK, LIPIDSZINT CSÖKKENTŐK - 500-2000 mg metformin / 20-2000 mg (fenofibrate – clofibrate)
NEUROLÓGIAI KÉSZÍTMÉNYEK - 200-2000mg Carbamazepin, antipszichotikumok régiek 100-400mg-os,
újak 1-100mg, antidepresszánsok (10-80mg), nyugtatók (alprazolam: 0,25-4 mg)

Pajzsmirigy és szteroid Hormonok
– Sejtmagreceptorok = transzkripciós faktorok

A sejtmagreceptorok sok szempontból hasonló szerkezetűek
•
•
•
•

Egyetlen polipeptidlánc
Középső régió: ciszteinben gazdag, Zn2+-ionok („cinkujjak”) → a DNS kötődés
C-terminális oldalon - ligandumot pl.szteroid hormont köt
A szteroid és pajzsmirigyhormonok, valamint a D- és A-vitamin sejtmagreceptorai mellett ma már számos különböző
sejtmagreceptor ismert – A legtöbb EDC közvetlenül vagy közvetve ilyen sejtmagreceptorok működését befolyásolja

Mindemellett ma már a sejtfelszíni receptorok által indított folyamatok sejtmagban kifejtett hatásai is ismertek (kinázkapcsolt
receptorok)

Glukokortikoid vegyületek hatásmódja (Rövidítések – Glu: glukokortikoid; R: receptor; CBG: kortikoszteroidkötő fehérje;
GRE: glukokortikoidreszponzív elemek; Hsp: hőshock fehérje; DNS: dezoxiribonukleinsav; mRNS: messenger ribonukleinsav)
Forrás: https://www.tankonyvtar.hu/en/tartalom/tamop425/2011_0001_524_Farmakologia/ch08.html

A természetes szteroid és pajzsmirigyhormonok rövid életűek és fehérjéhez kötve szállítódnak a vérben
•
•
•
•

A mesterséges formák már hosszabb életidejűek (pl. ethinyl-estradiol)
Az EDC-k közt „örök” életűek is vannak (a tartós környezetszennyezők akár felhalmozódnak a szervezetben: pl. PCB-k, PBDE-k PFC-k, dioxinok, DDT)
Az EDC-k már a fehérjéhez kötődésben is versenyeznek a szervezet saját hormonjaival, így megzavarják a szabad és kötött hormonok arányát
Az EDC-k a megfelelő hormonreceptorokhoz kapcsolódhatnak (agonistaként vagy antagonistaként) és esetleg a metabolizmusukban szereplő
fehérjékhez is

Ösztradiol: 2-3%-a kering szabad, míg a többi albuminhoz és SHBG-hez (szexuálhormon-kötő fehérje) kötött formában
Estradiol
Ethinylestradiol
ER affinity
Nuclear retention
Elimination half-life
Substrate for 17β-HSD?
Bound to SHBG?
Relative oral liver potency
Relative oral pituitary potency

1 × 1010 M-1
6–8 hours
90 minutes
Yes
Yes
1
1

2–5 × 1011 M-1
24 hours
7 hours
No
No
~500–1,500
200

Forrás: Escande A et al. (2006). "Evaluation of ligand selectivity using reporter cell lines stably expressing estrogen receptor alpha or beta". Biochem. Pharmacol. 71 (10): 1459–69, https://en.wikipedia.org/wiki/Ethinylestradiol#cite_notepmid2664738-79 https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_524_Elettan/ch09s05.html

Pajzsmirigyhormonok: Szinte teljes egészében fehérjéhez kötött formában fordulnak elő a vérben

65-80%-ban thyroxin-kötő fehérjéhez (thyroxine-binding globulin; TBG) kötött, illetve még a thyroxin-kötő prealbuminhoz (TBPA, vagy transthyretin TTR) és albuminhoz
Felezési idő T4:
Felezési idő T3:
Szabad T4 (fT4):
Szabad T3 (fT3):

7 nap
1 nap
0,02-0,03%
0,3%

Forrás: https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/thyroxine-binding-globulin, H. Maurice Goodman, in Basic Medical Endocrinology (Fourth
Edition), https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop425/2011_0001_524_Elettan/ch09s02.html

Szteroid hormonok
és hasonló vegyületek
Benzo[a]pyrene
(PAH)

Genistein

Daidzein

DES diethyl-stilbestrol

Rezveratrol
500 mg inj.
havonta egyszer

segédanyagok
(5 ml-ben):
Etanol (500 mg)
Benzil-alkohol(500 mg)
Benzil-benzoát (750 mg)

Fulvestrant - antiösztrogén

50-150 mg tbl.

Bicalutamid - antiandrogén

Forrás: Charles M. Vargas Változó nemiség és kémiai evolúció

Ciproteron

Flutamid

250 mg tbl.

Pajzsmirigyhormonok és ismert EDC-k - halogénezett bifenolok (Cl, Br, F, I )
Tiroxin

PCB
csoport

Tetrachlorodibenzo-p-dioxin

PBDE

TBBPA

csoport

Trijód
-tironin

2,3,7,8-TCDD

BPA

Tertabrom-BPA

DDT

BPA helyett

Ösztradiol

BPC2(vs.DDE)
BPA helyett

Tesztoszteron

BPS

DDE
Triclosan

Hydrocortison
10mg/g kenőcs

Cortisol
Clobetasol
0,05 mg/g kenőcs

Clobetasol – a
legerősebb corticosteroid
Fluticason
0,05 mg/g kenőcs

BPA helyett

BPAF

PFOA
Perfluorooctanoic acid

Fluticason -az egyik
legerősebb corticosteroid

•

Chlorpyrifos

Parathion

Nonylphenol

Fenofibrat - PPAR-alfa agonista
Sejtmagreceptor PPAR - peroxisome
proliferator-activated receptor alpha

Ketoconazol
Tetrachlorvinphos
bolhairtó nyakörvekben

TDCPP Tris(1,3-dichloroisopropyl) phosphate
flame retardants, pesticides, plasticizers, and nerve gases.

y-HCH = Lindane

GYÓGYSZER
antiandrogén
gombaellenes szer

PEEK (Polyether ether keton)
– sebészetben csontbeépítésre használt „porcelán”?

Néhány további EDC
és sejtmagreceptoron
ható gyógyszer
4,4'-Difluorobenzophenon

A PCB-k sejtmagreceptor hatásai
a Cl atomok elhelyezkedésétől és számától függnek

Forrás: Margaret R Bell. Curr Opin Pharmacol. 2014 Dec; 19: 134–144.

Általános környezeti adaptációs kaszkád - A környezethez alkalmazkodási lépcsőfokai

EDC-k
Forrás: Charles M. Vargas Változó nemiség és kémiai evolúció (könyv)

Gyógyszerek és „hormonok” a vizeinkben
•
•

A felszíni vizekben már a 70-es évektől kimutatták a gyógyszereket és azok bomlástermékeit
~5.000 hatóanyag létezik, melyből 3 ezer van forgalomban egy-egy országban
•
•
•
•
•

•

Csak néhány kiválasztott molekulát keresnek egy-egy vizsgálatban
Az aktív hatóanyagok + a szervezetben és a környezetben keletkező bomlástermékek is lehetnek aktívak
A bomlási-felezési idők és további aktív bomlástermékek a környezetben gyakorlatilag ismeretlenek
A szennyvíztisztítási folyamatok csak részben vagy egyáltalán nem tudják eltávolítani ezeket
Az ivóvízben az UV fény és a klór sok hatóanyagot „eltávolít”

Az állatgyógyászat szerepe sem elhanyagolható
•

2001-ben az USA-ban a becslések szerint az antibiotikumok 70%-át az állatoknál alkalmazták

•

A segédanyagok is szennyezhetik a környezetet, ill. veszélyeztethetik a beteget

•

A közhasználatban környezetszennyezéshez kapcsolódóan a „hormonok” alapvetően a nemi
hormonokat, illetve a szteroidokat (és kisebb részben a pajzsmirigyhormonokat) jelentik
•

Számos hormonhatású, vagy pontosabban endokrin diszruptor vegyi anyag létezik, melyek még nagyobb
mennyiségben jutnak a környezetbe, mint a hormonhatású gyógyszerek, így félreérthetők azon hírek, melyek
szerint tele vannak a vizeink „hormonokkal”

Gyógyszermaradékok – gyógyszerek bomlása a szervezetben
A gyógyszerek sorsa az emberi szervezetben

API
Active Pharmaceutical Ingredient

•

A gyógyszerek szervezetből többféle módon ürülhetnek
• Változatlan formában
• Metabolitokként (bomlástermék),
•

•

Máj
vese

Egyes gyógyszereknél nem a hatékony molekula van a készítményben, hanem annak precursora
(előmolekulája), ami a szervezetben bomlás útján alakul a hatékony formává, mely utána vagy
változatlanul, vagy további bomlások eredményeként ürül

A kiválasztás vagy a májon (a széklettel), vagy a vesén keresztül (a vizelettel)
történik, majd a szennyvízzel kerül a természetes vizekbe, vagy a földekre
• Elenyésző a bőr és

•

köztük aktív formák

Változatlanul
vagy
átalakulva

a légzés szerepe

A szennyvíztisztítás nem, vagy csak részben képes lebontani a gyógyszerek többségét

Kiválasztás (széklet, vizelet)
Szennyvíz
Felszíni vizek

Gyógyszerek és EDC-k (endokrin diszruptor chemicals) forrásai
1. Egyén-Háztartások - Egyéni felhasználás (90%)
2. Kórházak , pszichiátriai

intézetek nagyobb mennyiség
3. Ipar: nem a hatóanyagok, hanem a gyártás során használt vegyszerek, illetve balesetek,
katasztrófák során jelent veszélyt
4. A fel nem használt gyógyszer kerülhet a szemétbe, vagy pl. a szennyvízbe
(pl. antipszichotikumok, amiket nem akarnak bevenni a pszichiátriai betegek)
+5. állatgyógyászat – antibiotikumok, fájdalomcsillapítók, bolhairtók, állattenyésztésben
hozamfokozásra használt hormonok és antibiotikumok
+6. Hormonálisan aktív vegyi anyagok:
•
•
•
•
•

Kozmetikumok, tisztító és tisztálkodó szerek (pl. triclosan, ftalátok, parabének, BHA, BHT)
Peszticidek (számos köztük EDC)
Műanyagok (BPA, ftalátok, színezékek, égésgátlók, katalizátorok pl. antimon és segédanyagok)
Égéstermékek (dioxinok, dioxi furánok, PAH-ok)
Egyéb

Főbb szennyezési útvonalak
Gyógyszerek
Humán gyógyszerek

Kiválasztás

(széklet, vizelet)

Hormonhatású vegyi anyagok

Állatgyógyászat

Kiválasztás

Peszticidek

Műanyagok

Égéstermékek és egyéb
hormonhatású anyagok

Építmény,
jármű, egyéb

Szemét
Trágya

Szennyvíz

Csatorna

Bontási és ipari
hulladék

Talaj
Szennyvíztisztító

Felszíni vizek, patakok, folyók, tavak, tengerek

Levegő

Aktív hatóanyag?
Aktív bomlástermékek?
Környezetben keletkező aktív bomlástermékek???

Változatlan formában ürülő hatóanyagok aránya gyógyszerenként eltérő
Néhány példa
További tényezők
- napi dózis
- acut vagy chr.
- bomlástermékek?

Normál
dózis
(mg/nap)

Kiválasztás
(mg/nap)

500-3000

300-1800

25-100

22-90

400

200

200-1200

6-36

10

5

2000
25-150

4-22

500

125

1200

480-600

200-1200

20-120

Clofibrat EU-ban 2002-ben kivont lipidcsökkentő, mivel kóros ADH (vazopresszin) indukciót okozott, ugyanakkor a bomlásterméke gyomirtó hatású

Metabolitok (az emberi szervezetből)
Gyógyszerek metabolizmusának
általános folyamatai a szervezetben

Példa: ibuprofen
•

Az egyik leggyakrabban használt gyógyszer

•

OTC fájdalomcsillapító (recept nélkül vásárolható)

•

Nagy dózisokat alkalmaznak (napi 200-1200mg)

•

10%-ban változatlan formában ürül

IBUPROFEN METABOLIZMUSA

Forrás: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemrev.8b00299

Példa 2: a diclofenac metabolizmusa lényegesen bonyolultabb
számos metabolittal (per os dózis kb. 50% first-pass effectus)
Alkalmazási előirásból
Biotranszformáció: A diklofenák biotranszformációja részben magába foglalja az intakt molekula glükuronidizációját, de főként számos fenolos
metabolitot (3’ hidroxi , 4’ hidroxi , 5 hidroxi , 4’,5-dihidroxi és 3’ hidroxi 4’ metoxi diklofenák) eredményező egyszeri és többszörös hidroxilációból és
metoxilációból áll, amelyet többnyire glükuronidizáció követ. (kettő biológiailag aktív, de sokkal kisebb mértékben)
Elimináció: A terminális felezési ideje a plazmában 1 2 óra. Négy metabolitnak (köztük a két biológiailag aktív metabolitnak) szintén rövid, 1-3 órás
plazma felezési ideje van. Egy metabolit, a 3’hidroxi 4’metoxi diklofenák plazma felezési ideje azonban sokkal hosszabb, de inaktív.
- 60% a a vizelettel választódik ki - a metabolitok nagyobb része glükuronid konjugátumokként, kevesebb mint 1% a távozik változatlanul. A fennmaradó
rész metabolitok formájában az epén keresztül a széklettel eliminálódik.

Forrás: https://www.tankonyvtar.hu/hu/tartalom/tamop412A/20110016_17_gyogyszermetabolizmus/ch06s02.html

Bomlástermékek a környezetben

Ibuprofen bomlása gombában
(fungus Trametes versicolor)

Forrás: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemrev.8b00299

Valsartan (vérnyomáscsökkentő)
bomlása szennyvíztisztítás során

DICLOFENAC
bomlása a fény
hatására

EDC: BPA (bisphenol A)
bomlási folyamatai
a szervezetben

A világon az egyik legnagyobb mennyiségben
gyártott mesterséges molekula:

4-8 millió tonna/év !!!
1891- felfedezés

Ösztrogénpótló gyógyszernek fejlesztették az
1930-as években…
1950-es évektől a PVC és epoxi-gyanták, ill.
polimerizált formában a polikarbonát
összetevője
EDC mintamolekula ösztrogén és
pajzsmirigyhormon hatással
A BPA-t helyettesítő utódmolekulákról egyre
több adat jelenik meg, hogy nem jobbak…

Forrás: https://pubs.acs.org/doi/10.1021/acs.chemrev.8b00299

Az ivóvízben „szerencsére” részben elbomlanak a gyógyszerek
A klór és az ózon hatására a
hatóanyagok egy része részben elbomlik
Az UV fény is részben hatásos

Forrás: Benotti et al. Pharmaceuticals and Endocrine Disrupting Compounds in
U.S Drinking Water. Environ. Sci. Technol. 2009, 43, 597–603

„Gyógyszerek” a csapvízben
(USA, 2009)
•
•

•

19 helyszín 51 „hatóanyag” (2006 és 2007)
Kevesebb, mint 10 ng/l volt az ivóvízben talált
medián gyógyszerkoncentráció
Magasabb medián értékek:
•
Sulfamethoxazole (12 ng/l),
TCEP (120) TCPP (210) DEET(63 ng/l)
•
Atrazine (32- 49 ng/l), amit messze a
•
mezőgazdasági területektől is találtak
+ Triclosan (1,2ng/l)
+ BPA (25 ng/l)
+ BHT (26 ng/l)
+ Nonylphenol (93 ng/l)
+ Metolachor (16 ng/l)
+ Galaxolide (szintetikus pézsma illat 31 ng/l)
11 leggyakrabban előforduló molekula: atenolol, atrazine,
carbamazepine, estrone, gemfibrozil, meprobamate, naproxen,
phenytoin, sulfamethoxazole, TCEP és trimethoprim

Forrás: Benotti et al. Pharmaceuticals and Endocrine Disrupting Compounds in
U.S Drinking Water. Environ. Sci. Technol. 2009, 43, 597–603

https://pubs.acs.org/doi/full/10.10
21/es801845a (alapján szerkesztve)
Gyógyszer atenolol
atorvastatin
carbamazepine
diazepam
diclofenac
fluoxetine
gemfibrozil
o-hydroxy atorvastatin
p-hydroxy atorvastatin
meprobamate
naproxen
phenytoin
risperidone
sulfamethoxazole
trimethoprim
EDC
atrazine
17β-estradiol
estrone
17α-ethynylestradiol
bisphenol A
butylbenzyl phthalate
diethylhexyl phthalate
galaxolide
linuron
nonylphenol
progesterone
testosterone
triclosan
BHT
metolachlor
Egyéb
DEET
TCEP
TCPP

MRL
0.25
0.25
0.50
0.25
0.25
0.50
0.25
0.50
0.50
0.25
0.50
1.0
2.5
0.25
0.25
0.25
0.50
0.20
1.0
5.0
50
120
25
0.50
80
0.50
0.50
1.0
25
10
25
50
50

source (n =
max.
med.
36
2.3
1.4
0.80
51
4.1
0.47
0.43
1.2
1.1
3.0
0.80
24
2.2
1.2
0.70
2.0
1.0
73
8.2
32
0.90
29
5.1
<MRL <MRL
110
12
11
0.80
870
32
17
17
0.90
0.30
1.4
1.4
14
6.1
54
53
170
150
48
3
9.3
4.1
130
100
3.1
2.2
1.2
1.1
6.4
3.0
49
49
81
17
110
85
530
120
720
180

19)
no.
12
3
15
2
4
3
11
3
3
16
11
14
17
11
15
1
15
1
3
2
2
4
5
8
4
2
6
1
7
6
10
8

finished (n = 18)
max.
med.
no.
18
1.2
8
<MRL <MRL
18
6.0
8
0.33
0.33
1
<MRL <MRL
0.82
0.71
2
2.1
0.48
7
<MRL <MRL
<MRL <MRL
42
5.7
14
<MRL <MRL
19
6.2
10
<MRL <MRL
3.0
0.39
4
<MRL <MRL
870
49
15
<MRL <MRL
<MRL <MRL
<MRL <MRL
25
25
1
<MRL <MRL
<MRL <MRL
33
31
2
6.2
6.1
2
100
93
2
0.57
0.57
1
<MRL <MRL
1.2
1.2
1
26
26
1
27
16
6
93
63
6
470
120
7
510
210
5

17 „gyógyszer” előfordulása Kínában csapvízben (2013)

TYLOSIN állatgyógyászat
ivóvízbe keverve 5-40mg/ttkg
I.m. szarvasmarha
15-20mg/ttkg
Sertés im. 8-10 mg/ ttkg

Concentrations of 17 detected pharmaceuticals in Chinese tap water. The percentage of samples with positive detections are shown in parentheses for each compound;
sulfathiazole and metoprolol were only detected in a single sample each and their respective concentrations were regarded as maximum levels and shown as horizontal bars
Forrás: Ho Wing Leung et al. Pharmaceuticals in Tap Water: Human Health Risk Assessment and Proposed Monitoring Framework in China. Environ Health Perspect. 2013 Jul; 121(7): 839–846.

Gyógyszerek, hormonok és más szennyező anyagok felszíni folyóvizekben
USA 95 szennyező anyag (1999-2000)

Location of 139 stream sampling sites
Kolpin et al. Pharmaceuticals,
hormones, and other organic
wastewater contaminants in
U.S. streams, 1999-2000: a
national reconnaissance.
Environ Sci Technol. 2002 Mar
15;36(6):1202-11.

A 95-ből a 30 leggyakrabban mért szennyező anyag
Concentráció

µg / l

Insect repellent

PAH

Fire retardant

Anticorrosive

Nonil-, Octyl-phenols

Deodorizer

Desinfectant

Pesticids

Plasticisers

Gyógyszerek

Minták %-a

Forrás: Kolpin et al.
(2002) Environ Sci
Technol. 36(6):120211. alapján módosítva

USA REVIEW: 93 gyógyszer (köztük 2 antibakteriális szer)
folyók, tavak, óceánok, víztározók
Magas kockázatot találtak a következő 5-nél
(risk quotient RQ ≥1.0)
Pharmaceuticals and personal care products (PPCPs)
• Acetaminophen -fájdalomcsillapító 10.000ng/L
• Koffein - stimuláns
• Sulfadimethoxine - antibiotikum
•

Triclocarban max. 5600ng/L és
Triclosan max.2300ng/L antibakteriális szer

+ 17-α-ethinyl-estradiol max. 831 ng/L
+ Mestranol - szintetikus ösztrogén max. 407ng/L
+ 19-norethisterone - gesztagén max. 872 ng/L
27 antibiotics
15 antidepressants
9 antihypertensives
7 analgesics
7 anticonvulsants
6 antilipidemics
3 contraceptives
3 stimulants

2 antihistamines
2 blood thinners
2 disinfectants
2 antacids
2 antitussives
2 anti-anxiety
2 anti-inflammatory
2 diuretic agents

Randhir P. Deo. Pharmaceuticals in the Surface Water of the USA: A Review
Synthetic Chemicals and Health (M Porta, Section Editor) First Online: 01 April 2014

2019-es magyar eset – Borsodi Víz 260m mélyről…
vinil-klorid
A megengedett érték (0.5 mg/I) majd hússzorosa,
9.9 mg/I vinil-klorid volt a vízben és a talajban is.
•

A környezetszennyezés még évtizedekkel ezelőtt történhetett a közeli BorsodChemnél és
jutott el mára a mélybe.

USA peres esetek - peren kívüli egyezség PFOA okozta ivóvízszennyezés miatt Minnesota állam vs. 3M (2018)
•
•

„3M has agreed to pay $850 million to the state of Minnesota to resolve a $5 billion lawsuit over drinking water
contaminated with fluorochemicals such as perfluorooctanoic acid (PFOA)”
„Other companies with PFC-related troubles include DuPont and Chemours. Both face suits from North Carolina residents
over PFC-contaminated drinking water in the Cape Fear River. A year ago, the two agreed to pay $670 million to Ohio and
West Virginia residents who claim they were sickened by contaminated water.”
https://cen.acs.org/articles/96/i9/3M-pay-850-million-settle.html

PESZTICIDEK

USA: PESZTICIDEK A LEVEGŐBEN
Legalább 10 helyszín százalékában

USA: levegő és eső is tartalmaz
peszticideket

Egy 2015-ös WORLD REVIEW:
1962-2012: 838 tanulmány
73 ország 2500 vízhelyszín
28 leggyakoribb növényvédő szer
•

A kimutathatók >52%-ában, a
peszticidek mennyisége jóval
meghaladta a vízben vagy az
üledékekben a megengedett
értékeket

Forrás: Agricultural insecticides threaten surface waters at the
global scale. Sebastian Stehle and Ralf Schulz PNAS May 5, 2015
112(18)5750-5755;

a mérések „x”
százalékában
mutatták ki

USA: PESTICIDEK AZ ESŐBEN

Forrás: PESTICIDES IN
THE ATMOSPHERE

Detection frequencies for those
pesticides that have been
analysed in air and rain at 10 or
more sites in the United States. USGS. Pesticides in the
atmosphere:
ca.water.usgs.gov/pnsp/atmos/at
mos_4.html

Néhány érdekes környezeti hatás
Nemcsak az állatvilág, hanem a növényvilág is sérülhet!

Forrás: Pharmaceuticals in the
environment – the global
perspective Occurrence,
effects, and potential
cooperative action under
SAICM
German Environment Agency,
Umwelt Bundesam

Gondolatok az EDC hatásról
•

A korábbi definíció, miszerint az endokrin diszruptorok a hormonrendszert károsítva fejtik ki hatásukat a
kezdeti ösztrogén és pajzsmirigyhormon hatásokra épült.
•

Ezekre jellemző a non-monoton hatás, vagyis a már elenyésző koncentrációnál jelentkező hatás, amely nem növekszik a dózissal,
hanem nagyobb koncentráció mellett már dózisfüggő új hatás(ok) alakul(nak) ki

•

Egy ilyen gondolat az EDC-k új koncepciója,
az EcoDC (Ecological Disruption Chemicals)

•

Mindkét előbbit megmagyarázná az, hogy a
hormonrendszert károsító hatás helyett
a sejtmagreceptorokat helyeznénk a középpontba,
és endokrin diszruptorok helyett a sejtmagreceptorok
működésének befolyásolásán keresztül (is) ható
anyagokról beszélnénk

Forrás: Erinn K. Richmond Pharmaceuticals and personal care
products (PPCPs) are ecological disrupting compounds (EcoDC)

Gyógyszerek és EDC-k lehetséges hatásai az élővilágra
Átlagos napi dózisok
25-175 µg pajzsmirigy - 15-150 µg női nemi hormonok (HRT 0,5-3mg)
7-20 mg tesztoszteron (emberben vérszint kezeléskor 5-10µg/L)
0,5 mg (BPH) antiandrogén dutasterid,
1 mg (allopécia) 5mg (BPH) – antiandrogén finasterid
2 mg (nőknél) 100 mg (férfiaknál) – antiandrogén ciproteron
1x1-100mg kortizol származék (tartós Cushing küszöb: 1 - 1,5 - 7,5-30mg/nap)
de halogénezettek 100-200x erősebbek pl. clobetasol
0,05 (-0,2) mg fludrocortison klórozott aldoszteron (pótlásra)
EDC-K: BPA, Ftalátok, PCB, PBDE, egyéb égésgátlók, DDT, DDE, egyéb
peszticidek, parabének, triclosan, dioxinok, PAH-ok, színezékek
50-4000 mg (főként amoxicillin, ciprofloxacin, Ázsia: Tylosin)
Állatgyógyászat szerepe jelentős: magas dózisok + nem gyógyászati használat

Élővilágra/emberre kifejtett hatások

20 - 4000 mg

Megfázás elleni készítmények ált. paracetamolt tartalmaznak. A koffeinnek kombinálva erősebb hatás.

NSAID mellékhatások?
Vesekárosító hatás?
EDC hatások?
Növények?

VÉRNYOMÁSCSÖKKENTŐK

5-100 mg (0,2 moxonidin - 320mg valsartan)

RR? Mellékhatások?

ANTIDIABETIKUMOK

500-2000 mg metformin
Többi antidiabetikum ált. 1-20 mg
2000mg Clofibrát (SIADH, vazopresszin indukció miatt kivonva)
Többi fibrát (ált. 80-300mg) és statinok (5-80mg)
200 – 600 mg (max. 1600-2000mg) Carbamazepin
0,25–4 mg Alprazolam. + antipszichotikumok, antidepresszánsok, stb.

Vércukorszint? Hormonhatás?
Egyéb hatás?
Mellékhatások? ADH↑?
Májkárosodás? PPAR hatások?
Neurológiai és pszichés
hatások? Mellékhatások?

HORMONOK és EDC-k

ANTIBIOTIKUMOK
FÁJDALOMCSILLAPÍTÓK

25 - 200 mg Diclofenac,
25 - 200 mg Tramadol
200 – 2400 mg Ibuprofen,
500 - 3000 mg Metamizol
250 - 4000 mg Paracetamol 100 – 2000 mg ASA (acethylsalicylic acid)

LIPIDCSÖKKENTŐK
IDEGGYÓGYÁSZAT

Hormonzavarok
Fejlődési zavarok
Meddőség
Daganatok
Modernizációs betegségek
Idegrendszeri zavarok

Antibiotikum-rezisztencia
Bélflóra megváltozása?

Összefoglalás – Csak keresni kell… és aki keres, az talál
•

Közel 5000 (3ezer/ország) gyógyszerhatóanyag és min. 1000 hormonrendszert károsító anyag (EDC) létezik, és ezek még
nagyobb számú bomlástermékeinek az előfordulását kell(lene) mérni

•

A humán és állatgyógyászati gyógyszerek többsége változatlan formában, vagy bomlástermékként kimutatható a felszíni
vizekben - A szennyvíztisztítás alig csökkenti

•

Az ivóvízbe kerülő gyógyszerek egy részét a klór, ózon és UV kezelés bontja, és ált. nagyon alacsony koncentrációban vannak jelen

•

A gyógyszerek mellett nem hanyagolható el az EDC-k szerepe

•

Minél nagyobb egy gyógyszer napi dózisa és minél többen alkalmazzák, illetve minél nagyobb mennyiségben ürül
változatlan formában, annál nagyobb valószínűséggel található meg a környezetben az eredeti molekula

•

A vizekben mért gyógyszer-koncentrációk, ha mérhetők, ált. < 10 ng/l, de akár mg/l nagyságrendűek is lehetnek

•

Ha mérhető, akkor minél kisebb mennyiségben hatásos egy vegyület, annál nagyobb az ökoszisztémára kifejtett hatás esélye: pl. a
pajzsmirigy és a nemi hormonrendszer gyógyszerei

•

Az egyes szennyező anyagok időben változó komplex hatása érvényesül. Ezen belül is kiemelkedő jelentőségűek a kritikus
fejlődési időszakok (magzati, csecsemő- és serdülőkor), ill. a folyamatosan osztódó sejtekre kifejtett hatások
•

Egyes hatások összeadódhatnak, részben vagy teljesen ellentétesek is lehetnek, és időben eltérő mennyiségben hatnak az élet során, így a hosszú
távú hatások összetettek és nehezen értékelhetők

A vizeinkbe kerülő gyógyszerek valós kockázatot jelentenek, és nem csak az állatokra,
de a nekik, különösen a „hormonoknak” tulajdonított hatásokért sok esetben az EDC-k tehetők felelőssé, melyeket több
nagyságrenddel nagyobb mennyiségben használ az emberiség, és amiket alig szabályoznak - szemben a gyógyszerekkel…

fenol és bifenol
származékok
+
Cl F Br
+
?

