
ΚΤΗΝΙΑΤΡΙΚΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΚΑΙ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ 

Η χορήγηση φαρμακευτικών σκευασμάτων στα ζώα αποσκοπεί τόσο στην προληπτική όσο και στη 

θεραπευτική αγωγή τους απέναντι σε κινδύνους που διατρέχει η υγεία τους. Τα φαρμακευτικά σκευάσματα 

αποτελούνται από μια ή και περισσότερες δραστικές ουσίες και το έκδοχό τους, δηλαδή το υλικό πάνω στο 

οποίο είναι ενσωματωμένες ή διαλυμένες οι ουσίες αυτές. 

Στην περίπτωση των χερσαίων παραγωγικών ζώων αλλά και των ψαριών - που τα προϊόντα τους 

αποτελούν τρόφιμο για τον άνθρωπο - σημαντική ιδιότητα των δραστικών ουσιών αποτελεί η μέγιστη ποσότητά 

τους, είτε ως έχουν είτε ως μεταβολίτες τους, που κατακρατείται από τους ζωικούς ιστούς ή περνάει στα 

προϊόντα τους π.χ. στο γάλα και ο χρόνος απέκκρισης τους. Οι κύριοι οδοί απέκκρισης των φαρμακευτικών 

δραστικών ουσιών είναι το ουροποιητικό (ούρα) και πεπτικό (κόπρανα) σύστημα. Σε πολλές περιπτώσεις η 

απέκκριση του μεγαλύτερου ποσοστού της χορηγούμενης ποσότητας (θεραπευτικής δόσης) των ουσιών 

αυτών γίνεται σε σύντομο χρονικό διάστημα, δηλαδή εντός ολίγων ημερών, αλλά σε πολλές περιπτώσεις η 

απέκκριση εξακολουθεί και συνεχίζεται για αρκετό χρονικό διάστημα, δηλαδή μήνες. 

Είναι ήδη γνωστό ότι η κύρια μέθοδος αξιοποίησης των αποβλήτων των κτηνοτροφικών μονάδων είναι 

η διάθεσή τους στο έδαφος, ως εδαφοβελτιωτικών – λιπασματικών  συστατικών. Είναι επίσης γνωστό ότι η 

κύρια μέθοδος διαχείρισης της κοπριάς – τουλάχιστον στα μηρυκαστικά και στα πτηνά - είναι η φυσική 

χώνευση, δηλαδή η παραμονή των αποβλήτων συνήθως σε υπαίθριους χώρους για χρονικό διάστημα που 

ποικίλει από 4 – 6 μήνες έως ένα χρόνο. Γίνεται λοιπόν ορατός ο κίνδυνος της διασποράς των κτηνιατρικών 

φαρμακευτικών δραστικών ουσιών στο περιβάλλον, είτε με την απευθείας ενσωμάτωσή της κοπριάς στο 

έδαφος είτε με την έκπλυση τόσο των ίδιων των ουσιών όσο και του οργανικού υλικού πάνω στο οποίο είναι 

προσκολλημένες. Η διασπορά αυτή έχει ως αποτέλεσμα τη ρύπανση του εδάφους καθώς και των 

επιφανειακών και υπόγειων υδατοσυλλογών με δραστικές ουσίες κτηνιατρικών φαρμάκων οι οποίες φυσικά 

συνεχίζουν τη δράση τους πάνω σε οργανισμούς μη στόχους όπως π.χ. τη μικροβιακή πανίδα της περιοχής, 

τους γαιοσκώληκες, τα σκαθάρια, τις μύγες και τους άλλους μικροοργανισμούς που επιτελούν το έργο της 

αποδόμησης της οργανικής ύλης και τη μετατροπή της σε ανόργανη (σαπροφυτική τροφική αλυσίδα). Η δράση 

αυτή συνίσταται είτε στο θάνατο των μικροοργανισμών αυτών, είτε σε διαταραχή της αναπαραγωγικής 

τους ικανότητας, είτε τέλος στη δημιουργία ανθεκτικών στελεχών απέναντι στις δραστικές κτηνιατρικές 

φαρμακευτικές ουσίες. Οι δράσεις αυτές αφορούν τόσο στους χερσαίους οργανισμούς όσο και στους 

υδρόβιους και στους βενθικούς. 

Το 2000 ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) και η Επιτροπή για τα Κτηνιατρικά 

Φαρμακευτικά Προϊόντα (CVMP) προχώρησε στην αποδοχή δύο Κατευθυντηρίων Οδηγιών όπως αυτές 

διατυπώθηκαν από τον Οργανισμό της Εναρμόνισης των Κτηνιατρικών Φαρμάκων (VICH). Οι δύο αυτές 

Οδηγίες είναι η CVMP/VICH Topic GL6 (Ecotoxicity Phase I). Guideline on Environmental Impact Assessment 

(EIAs) for Veterinary Medicinal Products - Phase I (2000),  γνωστή ως Φάση Ι και η CVMP/VICH Topic GL38. 

Guideline on Environmental Impact Assessment  for Veterinary Medicinal Products - Phase II (2005), γνωστή 

ως Φάση ΙΙ. 

 Στη συνέχεια (2008) η CVMP εξέδωσε επεξηγηματική Οδηγία για τη χρήση των Φάσεων Ι και ΙΙ υπό 

τον τίτλο Revised Guideline on environmental impact assessment for veterinary medicinal products in support 

of the VICH guidelines GL6 AND GL 38. Η υποστηρικτική αυτή οδηγία δημιουργήθηκε προκειμένου να 

διευκολύνει: 



 Στην ερμηνεία των κατευθυντηρίων οδηγών VICH GL6 & GL38 

 Στην προετοιμασία των φακέλων των φαρμάκων που υποβάλλονται για άδεια κυκλοφορίας σε ότι 

αφορά στην «εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων» 

 Στην εναρμόνιση διαδικασίας στα κράτη –μέλη 

 Στην παροχή συμπληρωματικών πληροφοριών και τεχνικών οδηγιών με τη χρήση μοντέλων, 

αλγορίθμων και προκαθορισμένων τιμών. 

Η εφαρμογή των παραπάνω Κατευθυντηρίων Οδηγιών άρχισε για την Ελλάδα το 2006, γεγονός το 

οποίο σημαίνει ότι κανένα κτηνιατρικό σκεύασμα δεν αδειοδοτείται, χωρίς ο φάκελος που κατατίθεται στο 

Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (ΕΟΦ) να περιέχει και την αντίστοιχη μελέτη περιβαλλοντικών επιπτώσεων από 

τη χρήση των δραστικών φαρμακευτικών ουσιών ή και σπανιότερα από τα έκδοχά τους. Η εκτίμηση των 

«περιβαλλοντικών επιπτώσεων» είναι υποχρεωτική για όλες τις νέες αιτήσεις άδειας κυκλοφορίας, ανεξάρτητα 

από τη διαδικασία ή τον τύπο υποβολής και ως ετούτου απαιτείται σε ολόκληρη την Ευρωπαϊκή Ένωση. 

Ισχύουν δηλαδή για : 

 Νέες άδειες 

 Άδειες για γενόσημα φάρμακα, άρθρο 13 (1) 

 Άδειες χωρίς υποβολή πλήρους φακέλου (βιβλιογραφικές τεκμηριώσεις, άρθρο 13α(1), συγκατάθεση 

χρήσης, άρθρο 13γ). 

 Τροποποιήσεις αδειών τύπου ιι (αύξηση δοσολογίας, προσθήκη ενδείξεων). 

 Επεκτάσεις αδειών (προσθήκη σκοπούμενων ειδών, αλλαγές στην περιεκτικότητα, τη φόρμα ή την 

οδό χορήγησης). 

Η μελέτη της Εκτίμησης των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (EIAs) από τη χρήση των δραστικών  

φαρμακευτικών ουσιών ή και από τα έκδοχά τους, πρέπει να περιλαμβάνει όλα τα δεδομένα που απαιτούνται 

από τις κατευθυντήριες οδηγίες Φάση Ι (GL6) ή και  Φάση ΙΙ (GL38). Τα δεδομένα αυτά αφορούν αποκλειστικά 

στην/στις δραστική/ές ουσία/ες του σκευάσματος και σε καμία περίπτωση παρόμοιες ή συγγενείς τους. 

Τι στοιχεία του σκευάσματος απαιτούνται για ΕΙΑs στη Φάση Ι. 

Για την κρίση ενός σκευάσματος σε ότι αφορά την εκτίμηση των περιβαλλοντικών επιπτώσεων κατά τη 

διαδικασία της Φάσης Ι (VICH GL6) απαιτούνται: 

1. Η περιγραφή των χαρακτηριστικών των δραστικών ουσιών και των άλλων συστατικών του 

σκευάσματος. 

2. Οι προτεινόμενες ενδείξεις για θεραπευτική αγωγή. 

3. Το είδος, το παραγωγικό στάδιο και η μέθοδος εκτροφής των ζώων για τη θεραπεία των οποίων 

προορίζεται το σκεύασμα. 

4. Ο τρόπος χορήγησης, η ακριβής δοσολογία της θεραπευτικής αγωγής ανά  Kg ζώντος βάρους και η 

μέγιστη χρονική διάρκεια της θεραπευτικής αγωγής. 

5. Ο μέγιστος αριθμός των επαναλήψεων της θεραπευτικής αγωγής ετησίως. 

Η Εκτίμηση των Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων κατά τη Φάση Ι στοχεύει στον υπολογισμό της 

ποσότητας των δραστικών ουσιών που θα απορριφθούν στο χερσαίο ή και στο υδάτινο περιβάλλον. Η 

εκτίμηση αυτή γίνεται με τη χρήση μαθηματικών μοντέλων τα οποία τροφοδοτούνται με τα δεδομένα που 

προαναφέρθηκαν. Ως όριο της προβλεπόμενης συγκέντρωσης των δραστικών ουσιών (PEC), για την 

αποδοχή έλλειψης κινδύνου για το περιβάλλον, ορίζονται τα 100 μg της ουσίας/Kg εδάφους για τα χερσαία 



οικοσυστήματα ή το 1μg της ουσίας/lit νερού για τα υδάτινα οικοσυστήματα. Για κάθε ουσία, της οποίας η 

προβλεπόμενη συγκέντρωση στο περιβάλλον (PEC), για κάθε είδος ζώου που θα χρησιμοποιηθεί, για κάθε 

ηλικία ή παραγωγική κατεύθυνση και για κάθε μέθοδο σταβλισμού του, είναι μεγαλύτερη από τα παραπάνω 

όρια απαιτείται συνέχεια της έρευνας, ως προς τους περιβαλλοντικούς κινδύνους, σύμφωνα με τα κριτήρια 

της Φάσης ΙΙ. Εξαίρεση αποτελούν τα αντιπαρασιτικά σκευάσματα τόσο για τα εκτατικά εκτρεφόμενα χερσαία 

ζώα (μηρυκαστικά και ιπποειδή) όσο και για τα ψάρια που παραπέμπονται απ’ ευθείας στα κριτήρια της 

Φάσης ΙΙ. Τέλος, στην περίπτωση σκευάσματος που περιέχει συνδυασμό δραστικών ουσιών εφόσον αυτές 

δρουν με παρόμοιο  τρόπο τότε ελέγχεται και ως προς το άθροισμα του PEC αυτών, το οποίο φυσικά δεν 

πρέπει να υπερβαίνει τα όρια που προαναφέρθηκαν. 

Βασικές αρχές για την κρίση των σκευασμάτων κατά τη Φάση ΙΙ (VICH GL38) 

Η Φάση ΙΙ διαχωρίζεται σε δύο (2) επίπεδα ελέγχου: το Επίπεδο Α (Tier A) και το Επίπεδο Β (Tier Β). 

Η διαδικασία της αξιολόγησης ξεκινά από το Επίπεδο Α και εφόσον δεν ικανοποιεί τις απαιτήσεις του 

συνεχίζεται με τη διαδικασία του Επιπέδου Β. Σε κάθε επίπεδο απαιτούνται να κατατεθούν τεκμηριωμένα 

στοιχεία που αφορούν: 

 Α. Τις φυσικοχημικές ιδιότητες των δραστικών ουσιών του σκευάσματος όπως η διαλυτότητα στο νερό, 

η σταθερά διάστασης στο νερό (pka), το φάσμα απορρόφησης ορατού-υπεριώδους, το σημείο / περιοχή τήξης, 

η πίεση ατμών, ο συντελεστής η-οκτανόλης/ ύδατος (logkow). 

 Β. Την «τύχη» των δραστικών ουσιών στο περιβάλλον, όπως  η απορρόφηση/απομάκρυνση από το 

έδαφος, η βιοαποδόμηση στο έδαφος, η φωτόλυση, η υδρόλυση, και 

 Γ. Την επίδραση των δραστικών ουσιών σε οργανισμούς μη-στόχους της θεραπευτικής αγωγής όπως 

η αναστολή ανάπτυξης αλγών (cyanobacteria), η κινητικότητα daphnia, η οξεία τοξική δράση στα ψάρια, ο 

μετασχηματισμός του αζώτου, η ανάπτυξη χερσαίων φυτών, η υποξεία δράση/ αναπαραγωγή γαιοσκωλήκων. 

 Δ. ιδιαίτερες μελέτες στην περίπτωση ενδο-εξωπαρασιτοκτόνων όπως η επίδραση σε αρθρόποδα 

(collembola), η επίδραση σε μύγες της κοπριάς, η επίδραση σε σκαθάρια της κοπριάς     

Οι οργανισμοί μη στόχοι που ελέγχονται είναι: 

- Στην περίπτωση σκευασμάτων για θεραπεία χερσαίων ζώων, υδρόβιοι και χερσαίοι. 

- Στην περίπτωση σκευασμάτων για θεραπεία υδρόβιων οργανισμών, υδρόβιοι.  

Οι μέθοδοι (πρωτόκολλα) με τις οποίες γίνονται οι παραπάνω μελέτες καθώς και το τελικό σημείο 

αναφοράς (LC50, EC50, NOEC) της τοξικότητας των δραστικών ουσιών δίνονται, σε κάθε περίπτωση, από την 

Κατευθυντήριο Οδηγία (VICH GL38). Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν και δεδομένα από βιβλιογραφικές 

πηγές αρκεί αυτές να πληρούν τις προϋποθέσεις εγκυρότητας που θέτει η VICH GL38.   

Η κρίση των σκευασμάτων κατά τη διαδικασία της Φάσης ΙΙ στηρίζεται στην έννοια του «Πηλίκου 

Κινδύνου» (Risk Quotient, RQ), που έχει ως αριθμητή την τιμή Προβλεπόμενη Συγκέντρωση στο Περιβάλλον 

(PEC) και παρονομαστή την Προβλεπόμενη Συγκέντρωση Χωρίς Επιπτώσεις (PNEC) σε οργανισμούς μη 

στόχους. Όπως έχει ήδη αναφερθεί η τιμή PEC προσδιορίζεται από την εφαρμογή μοντέλων (εξισώσεων) 

πρόβλεψης της συγκέντρωσης της δραστικής ουσίας είτε στα χερσαία είτε στα υδάτινα οικοσυστήματα και 

περιγράφονται στην κατευθυντήριο οδηγία EMEA/CVMP/ERA/418282/2005-Rev.1. Η τιμή PNEC 

προσδιορίζεται από τα αποτελέσματα των μελετών της επίδρασης των δραστικών ουσιών ή και των 

μεταβολιτών τους σε προκαθορισμένους οργανισμούς μη στόχους, αφού διαιρεθούν δια ενός Παράγοντα 

Εκτίμησης (AF) που εξαρτάται (τιμές 10 – 1000) από το μέγεθος των πληροφοριών που διαθέτουμε. 



Πως γίνεται η κρίση του σκευάσματος στη Φάση ΙΙ – Επίπεδο Α. 

Όπως έχει ήδη αναφερθεί η κρίση στη Φάση ΙΙ στηρίζεται στην έννοια του «Πηλίκου Κινδύνου» (Risk 

Quotient, RQ), όπου: RQ = PEC/PNEC 

Το RQ εφαρμόζεται για κάθε οργανισμό μη στόχο (έναν για κάθε ταξινομικό είδος) από τις κατηγορίες 

(χερσαίες και υδάτινες) που προαναφέρθηκαν και η τιμή του προκειμένου να σταματήσει η διαδικασία 

αξιολόγησης και να εγκριθεί το σκεύασμα πρέπει να είναι RQ < 1, για όλες τις περιπτώσεις. Η τιμή PEC που 

θα χρησιμοποιηθεί για τα χερσαία είδη  (PECsoil) είναι αυτή που έχει προκύψει κατά την εκτίμηση της Φάσης 

Ι (με τη λογική ότι όλη η δραστική ουσία που χορηγήθηκε, απεκκρίνεται στο περιβάλλον). Η τιμή PEC που θα 

χρησιμοποιηθεί για τα υδρόβια είδη  (PEC surface water) είναι αυτή που προκύπτει από την εφαρμογή των 

μοντέλων – εξισώσεων που περιγράφονται στην κατευθυντήριο οδηγία EMEA/CVMP/ERA/418282/2005-

Rev.1. 

Η τιμή PNEC για κάθε ταξινομικό είδος, προκύπτει από τις μελέτες της επίδρασης της/των 

δραστικής/ών ουσίας/ών στους οργανισμούς μη στόχους όπως αυτοί καθορίζονται στα πλαίσια της Φάσης ΙΙ 

(GL38). 

 Εάν έστω και σε μια (1) περίπτωση το RQ ≥ 1 τότε το σκεύασμα παραπέμπεται προς κρίση με βάση 

τα κριτήρια του Επιπέδου Β (Tier B) της Φάσης ΙΙ., εκτός εάν ληφθούν υπόψη «ελαφρύνσεις» (mitigations): 

Στις περιπτώσεις που το RQ ≥ 1 μπορούν να ληφθούν υπόψη «ελαφρύνσεις» (mitigations), ώστε να γίνει  

επαναπροσδιορισμός (refine) του αρχικού PEC που βασίζονται:  

- στον μεταβολισμό, (PEC soil refined) 

- στην απέκκριση, (για τα εκτατικά εκτρεφόμενα ζώα, PEC dung)) 

- στην αποδόμηση στην κοπριά, (PEC soil refined) και  

- στην αποδόμηση στο έδαφος, (PEC soil refined) . 

Οι εξισώσεις που προσδιορίζουν αυτές τις «ελαφρύνσεις» περιγράφονται λεπτομερώς στην 

κατευθυντήριο οδηγία EMEA/CVMP/ERA/418282/2005-Rev.1 

 Τέλος, γίνεται επανεκτίμηση των RQ με τη χρήση των επαναπροσδιορισμένων PEC. Εφόσον και ΠΑΛΙ 

ένα τουλάχιστον RQ είναι ≥ 1, τότε το σκεύασμα παραπέμπεται για κρίση στο Επίπεδο Β (Tier B) της Φάσης 

II, μόνον όμως για τις περιπτώσεις όπου RQ ≥ 1. 

Στο Επίπεδο Β της Φάσης ΙΙ, σε γενικές γραμμές επαναλαμβάνονται οι μέθοδοι (πρωτόκολλα) με τις 

οποίες έγιναν οι μελέτες του Επιπέδου Α με διαφορετικό όμως τελικό σημείο αναφοράς (LC50, EC50, NOEC) 

της τοξικότητας των δραστικών ουσιών δίνονται, σε κάθε περίπτωση, από την Κατευθυντήριο Οδηγία (VICH 

GL38). Είναι πάλι είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθούν και δεδομένα από βιβλιογραφικές πηγές αρκεί αυτές 

πάντα να πληρούν τις προϋποθέσεις εγκυρότητας που θέτει η VICH GL38.   

Εφόσον το σκεύασμα στο τέλος της διαδικασίας αξιολόγησης, με τα κριτήρια που καθορίζονται στο 

Επίπεδο Β της Φάσης ΙΙ, δεν πληροί τις προϋποθέσεις για την έγκρισή του η διαδικασία αξιολόγησης μπορεί 

να συνεχιστεί και με περαιτέρω έρευνα που αποσκοπεί στην τεκμηρίωση των επιπτώσεων από τη χρήση του 

στο περιβάλλον. 

 Με δεδομένο ότι η κατευθυντήριος οδηγία GL 38 δεν αναφέρει το είδος των μελετών που απαιτούνται 

ως συνέχεια της διαδικασίας κρίσης μετά το Επίπεδο Β (Tier B), οι μελέτες αυτές θα μπορούσαν να 

συμπεριλάβουν τα ακόλουθα: 

 



 Να μελετηθούν περισσότερα ταξινομικά είδη σε εργαστηριακή κλίμακα 

 Να μελετηθούν περισσότερο σύνθετα συστήματα με ποικιλία ειδών. 

 Να μελετηθούν οι επιπτώσεις με έρευνα πεδίου. 

Τέλος, σε πολλές περιπτώσεις κρίνεται απαραίτητο να χρησιμοποιούνται προειδοποιήσεις - μέτρα 

μείωσης του κινδύνου - για την επικινδυνότητα του σκευάσματος ως προς τις επιπτώσεις από τη χρήση του, 

για το περιβάλλον. Οι προειδοποιήσεις αυτές αναγράφονται στη συσκευασία και στο εσώκλειστο φυλλάδιο 

που συνοδεύει το σκεύασμα. Η τήρηση αυτών επαφίεται στον αρμόδιο κτηνίατρο που συνταγογραφεί και στον 

ιδιοκτήτη του ζώου που έχει υποστεί θεραπεία. 

 

 

 

 

 

 

 


