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Dezestudiebeperktezichtot uitsluitend
dehumanegeneesmiddelen.Voordiergeneesmiddelenenmedicinale veevoederadditieven
wordtmomenteeleenseparate literatuurstudieuitgevoerd')vanwegedeafwijkende emissieroutcnaar oppervlaktewater.
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Wordenwaterorganismenziek
vanhumanegeneesmiddelen?
ANJA D E R K S E N , AQUASENSE
G E R A R D R I J S , RIZA
W A I T E R J Ü L I C H , RIWA

Nacjebruik belandenhumancgeueesmiddclenofdehieruit".gevormdemerabolietcn (afbraakproducten)inlietwatermilieu. Overdeaanwezigheid endeeffecten, endaarmeevanhetrisico,van restantenvan dezegeneesmiddelen voorwaterorganismen isweinig bekend. Recenteonderzoeken inhet
buitenland tonenaan dat dyeconcentratieshumanegeueesmiddelen instedelijk rioolwater,oppervlaktewater,grondwaterenzelfsdrinkwater meetbaarzijn. Veel redentotongerustheid voordemens
via innamevan drinkwaterhoc/terniet tebestaan.O)ditookgezegd kanwordenoverde potentiële
nadeligeeffecten ophetwatcrmilicuvalt tebetwijfelen. OnlangsadviseerdedeGezondheidsraadde
potentiëlerisico'svoorwaterorganismen mei bijvoorbaat nisonbetekenend terzijde teschuiven.
Nadereaandacht lijktgerechtvaardigd.
DeGezondheidsraad' heeft bijhetopstellenvanhaaradviesmedegebruikgemaaktvan
eenliteratuurstudie naardeemissieenaanwezigheid vanhumanegeneesmiddelen inwatersystemenendemogelijke risico'svoordemens
enwaterorganismen. Dezestudie')isuitgevoerddoorhetadviesbureauAquaSensein
opdrachtvandeSamenwerkendeRijn-en
Maaswaterleidingbedrijven(RIWA)enhet
Rijksinstituut voorIntegraal Zoetwaterbeheer
enAfvalwaterbehandeling (RIZA). Metdeze
studieiseenbeterinzichtontstaan inde
potentiëleprobleemvelden enmogelijkeprobleemstoffen binnen dezeerdiverse stofgroep
humane geneesmiddelen.
Devolgendevragenstonden hierbijcentraal:
Welkegehaltenaanhumanegeneesmiddelenzijnaangetoond inriool-,oppervlakte-,
grond-endrinkwater?
Watzijndepotentiëlerisico'svanlageconcentratiesgeneesmiddelen inhetwatermilieuvoormensen waterorganismen?
Watisbekendoverdeecotoxiciteitvan
humane geneesmiddelen?
Watzijndemogelijkeprobleemstoffen die
prioritairaandachtbehoevenenwelkeselectiecriteria liggenhieraantengrondslag?
Watisdewetgevingtenaanzienvanecotoxicologischcaspectenbijtoelatingvan
humanegeneesmiddelen inNederland,de
EuropeseUnieendeVerenigdeStaten?

Diversiteit aan stojgroepen
Humanegeneesmiddelen betreffen een
helediversegroepstoffen. Deindeliteratuur
beschrevenbelangrijkstegroepenvan stoffen
zijndefibraten,ß-blokkers,anti-epileptica,
analgetica,cytostatica,antibiotica,antidepressiva, bronchospasmolitycajoodhoudenderöntgencontrastmiddelen endehormonalestoffen. Dezelaatstegroepkrijgtvanwege
devermeendehormoonontregelende werking
aldenodigeaandachtinandereonderzoeken
enisdaaromindezeliteratuurstudie buiten
beschouwinggelaten.
OpbasisvancriteriaalshetjaarlijksverbruikinNederland,debuitenlandsemeetgegevens,deafbreekbaarheid, de(beschikbare)
ecotoxicologischcgegevensenanderebeweegredenenalsderepresentativiteit(perhoofdgroepeentypegeneesmiddel)en bekendheid
bijhetgrotepubliekzijn uitdeduizenden
werkzamestoffen enmetabolictcn vijfentwintighumanegeneesmiddelen alsaandachtstof

Tabel1:Geselecteerdeaandachtstqfjen binnendegroep'humanegeneesmiddelen'
hoofdgroep

toepassing

actieve stof

fibraten

cholesterol-entriglyceride-reducerende
middelen bijhart-envaatziekten

betablokkers
anti-epileptica

middelen tegenhogebloeddruken
andere hartklachten
middelen tegenepileptie

*Bezafibraat
*Gemfibrozil
*Clofibraat
*Metropolol

analgetica

pijnstillende middelen

oncolytica

middelendiegebruikt worden bijde
behandelingvankanker

antibiotica

*Tetracyclines
*Macrolides
*breedwerkendePénicillines
*Fluorochinolonen
*Nitrofuranen
*Cefalosponnes
*Sulfonamiden
middelen tegendepressies

anti-depressiva
joodhoudende
röntgencontrastmiddelen

middelengebruikt bij
diagnosedoeleinden

*Carbamazepine
*Valproïnezuur
*Acctylsalicylzuur
*Paracetamol
*Naproxen
*Ibuprofen
*Diclofenac
*Cyclofosfamide
*Bleoycine
*Cisplatinc
*Doxycyclinc
*Erythromycine
*Amoxicilline
*Ciprofloxacine
*Nitrofurantoïne
*Cefalexine
*Sulfamethoxazol
*Diazepam
*Iopromide
*lopamidol
*Diatrizoaat
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geselecteerd (zietabel 1 voor toepassing van
dezemiddelen).Opgemerkt dient te worden
dat deze lijst van aandachtstoffen niet gelijk
hoeft tezijn aan de top twintig van (potentiële)probleemstoffen, dieprioritair aandacht
behoeven.Alleen voor deze aandachtstoffen is
een (beperkte) risico-evaluatie uitgevoerd.

vrachten aan geneesmiddelen echter hoger
zijn dan die van pesticiden. Deverwachting is
dan ookdat waterorganismen langdurig,
mogelijk zelfs levenslang, blootgesteld worden
aan (zeer)lageconcentraties van meerdere
humane geneesmiddelen en de hieruit
gevormde metabolieten.
Potentiële risico's voor mens
Omdat in het buitenland incidenteel residuen vangeneesmiddelen (enkele ng/1)in
drinkwater zijn aangetroffen, doetzich de
vraag voor ofdat een risico voor de mens oplevert. Hoewel dezevraag niet nader onderzocht
is,lijkt erniet veelaanleiding tot ongerustheid
te bestaan.Deachterliggende gedachte hierbij
isdat de marge tussen devoordemens therapeutische dosis bij gebruik en de inname van
incidenteel zeergeringe hoeveelheden aan
humane geneesmiddelen bij consumptie van
drinkwater zeergroot (meerdan 10'')is.Overigenszijn in Nederland rot nu toegeengeneesmiddelen in drinkwater aangetoond).

Aanwezigheid in het watermilieu
Metingen naar deaanwezigheid van
geneesmiddelen in het watermilieu hebben
voornamelijk in het buitenland plaatsgevonden (Duitsland en in mindere mate Zwitserland, Braziliëen deVerenigdeStaten).In
Nederland zijn slechts ée'nmaal gerichte
metingen naar geneesmiddelen in het watermilieu uitgevoerd).Totaal zijn in degeraadpleegde literatuur meetgegevens van 85verschillendegeneesmiddelen en tien
metabolieten gerapporteerd. Dit isslechts een
uiterst gering percentage van de duizenden
toegelaten werkzame stoffen, dieals humane
geneesmiddelen worden toegepast. Het blijkt
dat het gebruik van humane geneesmiddelen
leidt tot aantoonbare concentraties in rioolwater, effluent van rwzi's, oppervlaktewater,
grondwater en drinkwater, welke kunnen
variëren van enkele ng/1tot enkele ug/1. In
rwzi-effluenten en in oppervlaktewater zijn
bijna alle beschouwde geneesmiddelen aangetroffen. In oppervlaktewater liggen de concentraties van de meeste humane geneesmiddelen
tussen dedetectielimieten enkele honderden
ng/1.Dehoogte van de aangetoonde gehalten
geneesmiddelen hangt in sterke mate samen
met het aandeel rwzi-effluent ofongezuiverd
stedelijk rioolwater dat ophet betreffende
oppervlaktewater wordt geloosd.

Potentiële risico'svoor waterorganismen
Voor in het oppervlaktewater levende
organismen zijn door decontinue blootstelling aan lageconcentraties geneesmiddelen,
althans in theorie,de volgende negatieve effecten mogelijk:
ecotoxicologische effecten, die inzichtelijk
kunnen worden gemaakt door beschikbare
biologische testen zoals acute en chronischetoxiciteit,genotoxiciteit en carcinogeniteit;
effecten, dieeengevolgzijn van despecifieke farmacologische werking van het
typegeneesmiddel op niet-doel organismen (zoalsbeïnvloeding van het hormoon- en immuunsysteem);
resistentie-ontwikkeling van micro-organismen.

Dezeconcentraties in het oppervlaktewater zijn in dezelfde ordegrootte als in de
literatuur beschreven concentraties van pesticiden. Omdat geneesmiddelen het helejaar
doorgebruikt worden,zullen dejaarlijkse

label1:

Inde literatuur zijn 456ecotoxicologische

Deomvang van de risico's ten aanzien van
het ontstaan van resistente micro-organismen
en hierbij met namedeoverdracht van resistentiegenen van resistente naar niet-resistente
micro-organismen, staat alvanafhet begin van
de introductie van deantibiotica ter discussie.
Over wat deeventuele negatievegevolgen zijn
voor bijvoorbeeld dewaterorganismen, bestaat
nogveel discussie.
Risico-evaluatie aandachtstojffen
Uit een nadere beschouwing van de aandachtstoffen blijkt dat vanwege dezeer
beperkt beschikbare en voornamelijk op acute
toxiciteitstesten betrekking hebbende ecotoxicologische informatie het momenteel niet
goed mogelijk isom een verantwoorde ecotoxicologische risicoinschatting van geneesmiddelen voor het watermilieu temaken. Het ont-

Overzichtvandebeschikbareinformatievooreenofmeerderewerkzamestoffenpergroepgeneesmiddel.

groep geneesmiddel

fibraten/ß-blokkers
anti-epileptica
analgetica
oncolytica
antibiotica
anti-depressiva
röntgencontrastmiddelen

verbruik als humaan
geneesmiddel*

concentratie in
oppervlaktewater

biologische
afbreekbaarheid

+
+
++

?
?

?
++

'++=zeerhoog,+= hoog,-= laag,- =zeer laagen ?=niet bekend
'*a=acute toxiciteit, b=•chronische toxiciteit, c=genotoxiciteit end =specifieke farmacologische werking
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gegevens voorj6 stoffen enzes metabolieten
gevonden.Dezegegevens hebben met name
betrekking op acute toxiciteitstesten met een
aantal standaardorganismen (bacterie,algen
watervlo).Chronische ecotoxiciteitsgegevens
wetden slechts beperkt gevonden. Inde praktijk moet echter rekening worden gehouden
met een langdurige blootstelling van waterorganismen aan meerdere geneesmiddelen
tegelijkertijd. Verder ishet aannemelijk dat evenals bij hormoonontregelende stoffen geneesmiddelen door hun vaakspecifieke werkingsmechanismen ook niet-doel (waterorganismen kunnen beïnvloeden opeen wijze
overeenkomstig de therapeutische werking bij
demens.Biologische testmethoden, diespecifiekontwikkeld zijn voor het aantonen van
dergelijke effecten, zijn naast dievoor hormoonontregeling momenteel niet beschikbaar.Degangbare acute toxiciteitstoetsen zijn
naat verwachting ontoereikend voor het
opsporen van potentiële chronische en specifieke effecten voor waterorganismen ten gevolge vandeaanwezigheid van residuen humane
geneesmiddelen in het (water)milieu.
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ecotoxicologische
gegevens in literatuur
aangetroffen**
a,b
a,b
a,b
a, c
a,b,c
d
a,b
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breektmetnameaanchronischetoxiciteitsgegevensenaanspecifieke farmacologische
effectgegevens. Intabel2wordtpergroep
geneesmiddelglobaalaangegevenwelkeinformatievooréénofmeerderevandestoffen uit
dezegroepindeliteratuur is aangetroffen.
Tweestoffen, tewetenClofibrinezuur(een
metabolietvandehart-envaatmiddelen ClofibraatenEtofibraat)enhetanti-epilcpticum
Carbamazepine,vallenopdoordatzemvrijwel
allewatermatricesinhogeconcentraties
wordenaangetroffen. Beidestoffen zijnslecht
afbreekbaar. Overdeecotoxiciteitvandeze
middelenisnietofnauwelijks ietsindeopenbareliteratuur teruggevonden.
Analgeticawordenveelgebruiktenzijn
danookinhogeconcentratiesaangetroffen in
rioolwater,rwzi-effluenten eninoppervlaktewater.Demeesteanalgeticazijnechtergoed
afbreekbaar.
Ondanksdezeerlaagaangetoondeconcentratiesinoppervlaktewater verdienendeoncolyticazekeraandacht,vanwegedespecifieke
farmacologische werkingsmechanismen ende
slechteafbreekbaarheid vanenkeleoncolytica.
Ookantibiotica wordeninhetwatermilieuaangetroffen. Erzijn relatiefveelecotoxiciteitsgegevensindeopenbareliteratuurgevonden.Zoalsverwachtzijn vooralbacteriën,maar
ookalgenerggevoelig.Effecten wordenalaangetoondvanafenkele"pg/1.Enkeleantibiotica
uitdegroepvandefluorochmolonen blijken
erggenotoxisch tezijn.
Overdeaanwezigheidvanantidepressiva
inhetmilieuisnagenoegnietsbekend.Welis
ecotoxicologischonderzoekverrichtnaarantidepressiva.Dezogenaamde'SelectiveSerotonin
ReuptakeInhibitors'blijken bijlageconcentratiesaleeneffect tehebbenopdereproductie
vanmosselen.
Joodhoudenderöntgencontrastmiddelen
wordeninzeerhogeconcentraties(tot100
Mg/1] inhetwatermilieuaangetroffen. Debiologischeafbreekbaarheid vandezestoffen is
zeergering.Acutetoxicologischeeffecten werdennietwaargenomen tot 10g/lintestenmet
bacteriën,algen,kreeftachtigen envissen.Ook
dechronischetoxiciteitvoorééntestorganisme
blijkt laagtezijn.
Wetgeving
InenkeleEuropeserichtlijnen isvastgelegddatinbeginselalleengeregistreerde
geneesmiddelenmogenwordentoegepast.
Voor(verlengingvan)registratieiseenhele
reeksvanonderzoekennoodzakelijk, waarbij
metnamewordtgeletopdewerkzaamheid
vandestofeneventueelnegatieve neveneffectenopdemens.Eenwettelijke basisontbreekt
nog,evenalsofficiële richtlijnen omdemogelijkerisico'svoorhetwatermilieutengevolge
vanhetgebruikvanhumane geneesmiddelen
tebepalen.MomenteelwordtbinnendeEU

gewerktaaneendergelijkerichtlijn voorhet
regulerenvandebenodigdeinformatie bijhet
beoordelenvandemilieurisico's.Dehuidige
EU-conceptrichtlijnz)houdtindatallereerst
eenberekeningmoetwordengemaaktoverde
verwachtemilieuconcentratie(inoppervlaktewater)opbasisvangegevensoverhetteverwachteverbruikendefysische/chemische
eigenschappen vanhetgeneesmiddel.Indien
bekendwordenookgegevensoverde afbraak
ondermilieuomstandighedenmeegenomen.
Alsdeberekendeconcentratie(PredictedEnvironmentalConcentrationPEC)eenbepaalde
grenswaarde(0,01 fig/1)overschrijdt, iseen
ruweecotoxicologische risico-beoordeling
noodzakelijk.Ligtdeberekendeconcentratie
lagerdandezegrenswaarde,danisgeenaanvullendeecotoxicologischeinformatie vereist.
BijderuweecotoxicologischerisicobeoordelingwordteenPNEC(PredictedNoEffectConcentration)uitgerekendopbasisvanacute
toxiciteitgedeelddooreen onzekerheidsfactor
van1000.AlsderatioPEC/PNECgroter isdan
1,iseengedetailleerd aanvullendeecotoxicologischerisicobeoordelingvereist.Zoalsgezegd
wordtindehuidigeEU-conceptrichtlijnervan
uitgegaandatbijconcentratiesonderdevoorgesteldegrenswaardevan0,0rfig/1geennegatieveeffecten voorwaterorganismen teverwachtenzijn.Hetisdevraagofdezeaanname
correctis.Evenalsbijstoffen methormoonontregelendewerkingishetaannemelijk te
veronderstellendatgeneesmiddelendoorde
specifieke farmacologische werkingsmechanismenalbijzeerlageconcentraties nadelige
effecten bijwaterorganismen zoudenkunnen
veroorzaken.Ookishetdevraagofeenrisicobeoordelingdooralleengebruiktemakenvan
acutetoxiciteitsgegevenswelzinvolisvoorhet
vaststellenvanpotentiëlerisico'svoorwaterorganismen,diegedurendelangetijd (mogelijk
zelfslevenslang)blootgesteldzijn aan(zeer)
lageconcentratiesaanmeerderegeneesmiddelen tegelijkertijd.

kefarmacologische werkingvangeneesmiddelenopniet-doelorganismen.Monitoringvan
daadwerkelijk inhetveldoptredende effecten
lijkt weinigkansopsuccestehebben,omdat
teverwachtenvaltdatheteffect vooralsnog
aandewaarnemingzalontsnappendanwel
nietmetéénofmeerderehumanegeneesmiddelencausaalinverbandrebrengenis.Beteris
hetmilieurisicovooraf,bijvoorbeeld bijdetoelatingvanhethumanegeneesmiddel,inte
schattenopbasisvaneenberekeningvande
blootstellingsconcentratie incombinatiemet
ecotoxicologischemeetgegevens.Dezegegevensdienendanevenwelaantesluitenopde
blootstellingsduur inhetwatermilieuenop
detijd dienodigisvoorhettotexpressie
komenvaneenalgemeen(chronisch)toxicologischeffect ofeenspecifiek farmacologisch
effect. Inaanvullinghieropkaneenchemische
monitoringmeerinzichtgevenindedaadwerkelijkeconcentratiesinverschillendewatermatrices.
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Aandachtgerechtvaardiga
Humanegeneesmiddelenzijnaanwezigin
aantoonbareconcentraties afnemend van(jg/1
totng/1gaandewegdecmissieroutein-en
effluenten vanrwzi's,oppervlaktewater,
grondwaterenincidenteeldrinkwater.Totnu
toeisweinigaandachtbesteedtaandepotentiëlerisico'svoordemensenwaterorganismen
tengevolgevanderesiduengeneesmiddelenin
het watermilieu.
Zekervoorwaterorganismen rechtvaardigt
dekennislacuneomtrenrhetverbruik,verspreidingenchronischetoxiciteitvandewerkzamestoffen (endehieruitgevormdemetabolieten)naderonderzoeknaarpotentiële
effecten, diedegezondheidvanwaterorganismennadeligkunnenbeïnvloeden.Hierbijkan
ookgedachtwordenaandemogelijkespecifieH 2 0 # 18-2001

19

