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Avaluació dels riscos 

acumulatius 

En les últimes dècades els possibles 

efectes de les barreges de substàncies 

químiques en els éssers humans s’han 

convertit en una preocupació important en 

l’àmbit internacional. 

Hi ha una preocupació creixent pels 

efectes acumulatius que pot representar 

l’exposició múltiple a les substàncies 

químiques. És per això que els científics i 

els gestors de riscos estan abordant 

aquest nou repte. 

El Reglament (CE) núm. 1107/2009 del 

Parlament Europeu i del Consell, de 21 

d’octubre de 2009, relatiu a la 

comercialització de productes fitosanitaris 

estableix, entre els criteris d’aprovació de 

substàncies actives, que els productes 

fitosanitaris i els seus residus derivats de 

l’aplicació correcta de les substàncies, no 

han de tenir efectes nocius en la salut 

humana ni animal, tenint en compte els 

efectes acumulatius i sinèrgics coneguts 

quan es disposi de mètodes científics 

acceptats per l’Autoritat Europea de 

Seguretat Alimentària (EFSA) per avaluar-

los. 

Aquest principi ja es recollia en el 

Reglament (CE) núm. 396/2005 del 

Parlament Europeu i del Consell, de 23 de 

febrer de 2005, relatiu als límits màxims 

de residus de plaguicides en aliments i 

pinsos d’origen vegetal i animal, que ja 

preveia el desenvolupament i la utilització 

de metodologies d’avaluació dels efectes 

globals, acumulatius i sinèrgics dels 

plaguicides per fer les avaluacions de 

seguretat. 

En aquest sentit l’EFSA i altres organismes 

internacionals estan desenvolupant noves 

metodologies per avaluar els riscos de 

l’exposició a múltiples substàncies amb 

efectes acumulatius i/o sinèrgics. 

L’avaluació del risc acumulatiu dels 

plaguicides 

Pel que fa als plaguicides i els seus 

residus, els mètodes d’avaluació s’estan 

desenvolupant actualment i tendeixen cap 

a l'agrupació de substàncies amb efectes 

en els mateixos òrgans i/o els mecanismes 

d’acció.  

En el marc de treball més ampli de l’EFSA 

sobre l’avaluació del risc acumulatiu, el 

2006 es va celebrar el Col·loqui Científic 

d’Avaluació del Risc Acumulatiu, que va 

ajudar a guiar els nous passos en aquest 

camp. 

Així, l’any 2008 el Grup d’Experts en 

Plaguicides i Residus de Plaguicides (PRP) 

va emetre un dictamen sobre tots els tipus 

de toxicitat combinada dels plaguicides, 

incloent-hi la interacció dels diferents 

productes químics. En aquest dictamen va 

arribar a la conclusió que només els 

efectes acumulatius de l’exposició 

simultània a substàncies que tenen un 

mecanisme d’acció comú plantegen motius 

de preocupació i necessitava més 

consideració. 

Tot i que les interaccions tòxiques entre 

els residus de plaguicides en els aliments 

no es pot descartar, no hi ha evidència 

empírica que aquestes es produeixin en 

els nivells previstos d’exposició dels 

residus de plaguicides en els aliments. 

Idealment, les avaluacions de risc dels 

productes químics, ja sigui individualment 

o en combinació, han de considerar totes 

les fonts d'exposició que podrien contribuir 

significativament a l'exposició total d'una 

persona (productes fitosanitaris, 

medicaments veterinaris, medicaments 

d'ús humà), vies d’exposició (aliments, 

aigua, ocupacional) i rutes (ingestió, 

cutània o inhalació). Malgrat això, el Grup 

va assenyalar que no  totes aquestes 

dades estan generalment disponibles i cal 

seguir treballant per obtenir-les. Per tant, 
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en aquesta fase l’examen de l’avaluació 

del risc combinat se centra exclusivament 

en l’exposició dels residus en els aliments 

que podrien derivar-se dels productes 

fitosanitaris. 

Finalment, s’indiquen els criteris de 

selecció de grups de compostos per 

considerar-los en una avaluació del risc 

combinat. Aquests  inclouen a) la 

freqüència de detecció en els programes 

de vigilància, b) l’elevat ús, a partir 

d’enquestes o estadístiques de vendes, c) 

l’evidència d’un elevat consum sobre la 

base de dades de biomonitoratge per a la 

població en general o grups específics, d) 

els compostos en què es detecta una alta 

exposició en relació amb els valors de 

referència, e) una avaluació del risc 

acumulatiu ja realitzada que indiqui una 

possible exposició inacceptable, f) un 

elevat nombre de compostos (per 

exemple, cinc o més) en un grup, g) 

previsions sobre les tendències futures en 

l’ús de plaguicides. 

Al setembre de 2009, i seguint aquestes 

recomanacions, el Grup d’Experts (PRP) va 

seleccionar alguns dels plaguicides del 

grup dels fungicides triazoles per posar a 

prova les metodologies proposades i va 

arribar a la conclusió que seria necessari 

arribar a un acord internacional sobre 

quins grups de plaguicides es podrien 

considerar perquè s’avaluessin amb 

aquest enfocament acumulatiu i que es 

requeria més orientació sobre les 

metodologies apropiades per a l'avaluació 

de l'exposició. 

La classificació en grups d’avaluació 

acumulativa (GAA) 

El juliol de 2013, el PRP va publicar una 

metodologia general per classificar els 

plaguicides en els anomenats grups 

d'avaluació acumulativa (GAA). 

L'enfocament es basa en la identificació de 

compostos que presenten propietats 

toxicològiques similars en un òrgan o 

sistema específic. La metodologia utilitza 

criteris generals per incloure els 

plaguicides en grups per maximitzar la 

protecció dels consumidors.  

Com a primer pas, el Grup d’Experts va 

aplicar aquesta metodologia per definir 

grups de plaguicides que són tòxics per a 

la tiroide i el sistema nerviós central. 

L’EFSA destaca que aquesta metodologia 

només es d’aplicació als plaguicides i no 

inclou altres tipus de productes químics 

potencialment presents en els aliments. 

La metodologia consta de les quatre 

etapes següents: 

1. La identificació dels efectes tòxics 

específics que afecten negativament un 

òrgan o sistema. Aquesta etapa es 

coneguda com la identificació del perill 

(per exemple, desequilibri del sistema 

tiroïdal). 

2. La caracterització dels perills que 

descriu la naturalesa exacta d'aquest 

efecte advers als òrgans o sistemes 

específics (per exemple, la identificació 

de l’indicador més apropiat per a 

l’efecte específic; per exemple, una 

hormona). 

3. La recopilació de dades sobre els 

indicadors (per exemple, canvis en els 

nivells hormonals a la dosi en què es 

produeix l’efecte advers) que apunten 

a un efecte tòxic específic (per 

exemple, desequilibri de la tiroide) en 

un òrgan o sistema. 

4. L’agrupació dels plaguicides que 

presenten un efecte toxicològic similar 

en grups d'avaluació del risc 

acumulatiu en òrgans o sistemes (per 

exemple, la tiroide). 

A més d'identificar els pesticides que 

afecten la tiroide i el sistema nerviós, el 

Grup d’Experts ha portat a terme una gran 

quantitat de treball preliminar per establir 

els grups, pel que fa als efectes sobre 

altres sistemes o òrgans com ara el 
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sistema reproductor, el fetge, els ulls i les 

glàndules suprarenals. 

Inclusió de substàncies amb diferent 

mecanisme d’acció  

El tres de desembre del 2013 el Grup 

d’Experts ha emès una nova opinió sobre 

la pertinència d’incloure plaguicides que 

presenten mecanismes d’acció diferents 

en l’avaluació del risc acumulatiu. En 

aquesta, el Grup conclou que el concepte 

de dosis aditives  s'ha d'utilitzar com una 

forma d' avaluar la toxicitat combinada de 

mescles de substàncies que actuen per 

diferents modes d'acció, L'avaluació de 

riscos de substàncies que causen el 

mateix efecte advers en el mateix òrgan o 

sistema d'òrgans s’han d'agrupar en grups 

d'avaluació acumulades (GAA). 

Actuacions de futur 

La identificació dels plaguicides que 

s’inclouran en aquests grups és un pas 

endavant en la tasca en curs de l’EFSA per 

implementar l'avaluació del risc 

acumulatiu. Aquesta metodologia 

s’introduirà gradualment en la regulació 

de la utilització de plaguicides a la Unió 

Europea. L’EFSA ha preparat una jornada 

tècnica per a les parts interessades sobre 

l’aplicació de l’avaluació del risc 

acumulatiu, que està prevista per al febrer 

de 2104 a Parma. 
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