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Ocena tveganja   Ocena tveganja   

Zakaj jo potrebujemo?Zakaj jo potrebujemo?
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Ocena tveganjaOcena tveganja
Proces, ki oceni Proces, ki oceni verjetnostverjetnost za nastanek za nastanek šškodljivih kodljivih 
posledic na zdravje pri znani, oziroma predvideni posledic na zdravje pri znani, oziroma predvideni 
izpostavljenosti dejavnikom iz izpostavljenosti dejavnikom iz šširirššega in oega in ožžjega jega 
okolja. okolja. 

Fizikalni:Fizikalni: vrovroččina, mraz, sevanje, hrup, svetloba  ina, mraz, sevanje, hrup, svetloba  

Kemijski:Kemijski: naravne in umetne kemikalije v naravne in umetne kemikalije v 
segmentih okolja, pitni vodi, segmentih okolja, pitni vodi, žživilih, ivilih, 
predmetih splopredmetih sploššne rabene rabe

MikrobioloMikrobiološški:ki: virusi, bakterije, plesni  virusi, bakterije, plesni  
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Namen ocene tveganjaNamen ocene tveganja

PreprePrepreččevanje in zmanjevanje in zmanjšševanje evanje 
akutnih in kroniakutnih in kroniččnih bolezni in ponih bolezni in pošškodb, kodb, 

ki lahko nastanejo kot  posledica ki lahko nastanejo kot  posledica 
izpostavljenosti izpostavljenosti 

fizikalnim, kemijskim in mikrobiolofizikalnim, kemijskim in mikrobiološškim kim 
dejavnikom.dejavnikom.

Zagotavljanje varnega bivanja v okolju in varne  Zagotavljanje varnega bivanja v okolju in varne  
uporabe vode, uporabe vode, žživil, predmetov sploivil, predmetov sploššne rabe.  ne rabe.  
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Kaj potrebujemo za izvedbo Kaj potrebujemo za izvedbo 
ocen tveganja?ocen tveganja?

•• Ljudi, ki so pripravljeni Ljudi, ki so pripravljeni 
– naučiti se procesa

– se stalno izpopolnjevati 

– uporabljati strokovno presojo na podlagi izkušenj 
(uporaba smernic možna do določene meje)

– uporabljati zdravo pamet 

•• Dostop do strokovne literatureDostop do strokovne literature
•• Dostop do podatkov, ki niso izkljuDostop do podatkov, ki niso izključčno zdravstveni   no zdravstveni   
•• Orodja za izvedbo ocene izpostavljenosti Orodja za izvedbo ocene izpostavljenosti 
•• Razumno odmerjeni Razumno odmerjeni ččas  as  
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Elementi ocene tveganjaElementi ocene tveganja

Ocena nevarnostiOcena nevarnosti
Hazard Assessment

Namen določiti:
vrsto učinkov 

odnos odmerek - učinek 
referenčne (varne) odmerke

Ocena izpostavljenostiOcena izpostavljenosti
Exposure Assessment

Namen oceniti/izmeriti: 
velikost odmerka 

trajanje izpostavljenosti 

Karakterizacija tveganjaKarakterizacija tveganja
Risk Characterisation

Namen: Kvantifikacija 
vrste in pogostosti neželenega učinka 
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Znani podatki o nevarnosti in izpostavljenosti Znani podatki o nevarnosti in izpostavljenosti ––
primer ocene tveganja kmetijskih pesticidovprimer ocene tveganja kmetijskih pesticidov (FFS) (FFS) 

v postopku registracijev postopku registracije

Primerjamo izraPrimerjamo izraččunano izpostavljenost (unano izpostavljenost (standardni modeli standardni modeli ––

NemNemšški, UK POEM, EU POEM itd.ki, UK POEM, EU POEM itd.) z referen) z referenččnimi odmerki nimi odmerki 
izpostavljenost izpostavljenost << rrefef. odmerka . odmerka == sprejemljivo tveganje sprejemljivo tveganje 

ReferenReferenččni (varni) ni (varni) 
odmerki  odmerki  

ARfD, AOEL, ADI oz.TDI

Razvrstitev znana Razvrstitev znana 

NevarnostNevarnost

BiorazpoloBiorazpoložžljivostljivost

Vsrkanje skozi koVsrkanje skozi kožžoo

Izpostavljenost izraIzpostavljenost izraččunamo s unamo s 
standardnimi modeli standardnimi modeli 

Namen in naNamen in naččin uporabe in uporabe 
(znani scenarij o polj(znani scenarij o poljššččini, o ini, o 
predvideni kolipredvideni količčini, naini, naččinu inu 

nanosa, pogostosti nanosa) nanosa, pogostosti nanosa) 

Izpostavljenost Izpostavljenost 
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Podatki o nevarnosti in izpostavljenosti Podatki o nevarnosti in izpostavljenosti 
delno znani delno znani –– ocena tveganja mešanice ocena tveganja mešanice 
atropina in skopolamina v ajdovi mokiatropina in skopolamina v ajdovi moki

Primerjali ocenjeno izpostavljenost z izraPrimerjali ocenjeno izpostavljenost z izraččunanim ARfD unanim ARfD 
Predlagali MRL (najvePredlagali MRL (največčje dovoljene kolije dovoljene količčine ostankov) v moki, pri ine ostankov) v moki, pri 

katerih ne bi smelo priti do ukaterih ne bi smelo priti do uččinkov. inkov. 
Koraka 3. in 4. potrdila primernost ocene na podlagi korakov 1 iKoraka 3. in 4. potrdila primernost ocene na podlagi korakov 1 in 2. n 2. 

ReferenReferenččni odmerki neznani ni odmerki neznani 

ARfD izraARfD izraččunan na podlagi unan na podlagi 
pediatripediatriččnih medicinskih nih medicinskih 

odmerkov v skladu s odmerkov v skladu s 
predpisano metodologijo predpisano metodologijo 

upoupošštevajotevajočč aditivniaditivni uuččinekinek

Razvrstitev znanaRazvrstitev znana

NevarnostNevarnost

3. Rafinirana ocena na podlagi meritev 3. Rafinirana ocena na podlagi meritev 
razpada alkaloidov med kuhanjemrazpada alkaloidov med kuhanjem

2. Rafinirana ocena na podlagi 2. Rafinirana ocena na podlagi 
anketiranja zastrupljenih potroanketiranja zastrupljenih potroššnikov nikov 

4. Merjenje koncentracij alkaloidov v 4. Merjenje koncentracij alkaloidov v 
plazmi prostovoljcevplazmi prostovoljcev

1. Ocena na podlagi kuharskega 1. Ocena na podlagi kuharskega 
recepta za ajdove recepta za ajdove žžgancegance

Izpostavljenost Izpostavljenost 



Portorož, 25. 11. 2011 
10

Podatki o nevarnosti in izpostavljenosti Podatki o nevarnosti in izpostavljenosti 
delno znani delno znani –– primer ocene tveganja primer ocene tveganja 
kemikalij v predmetih splošne rabekemikalij v predmetih splošne rabe

Sprejemljivo tveganje: Sprejemljivo tveganje: 

NOAEL / izpostavljenost NOAEL / izpostavljenost ≥≥ 100 100 == MOS  MOS  
Pri rakotvornih snoveh tveganje za nastanek raka Pri rakotvornih snoveh tveganje za nastanek raka ≤≤ 101066

ReferenReferenččni (varni) ni (varni) 
odmerki niso doloodmerki niso določčeni eni 

Uporaba kritiUporaba kritiččnega nega 
NOAEL (iz literature) NOAEL (iz literature) 

Razvrstitev znana Razvrstitev znana 

NevarnostNevarnost

Koncentracija kemikalije v Koncentracija kemikalije v 
predmetu oz. prehajanje v predmetu oz. prehajanje v 

modelno raztopino izmerjenamodelno raztopino izmerjena

Izpostavljenost moIzpostavljenost možžno oceniti  no oceniti  

Namen uporabe in naNamen uporabe in naččin in 
uporabe predvidljiva uporabe predvidljiva 

Izpostavljenost Izpostavljenost 
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Neznani podatki o nevarnosti  Neznani podatki o nevarnosti  
znani podatki o izpostavljenostiznani podatki o izpostavljenosti –– primer primer 

ocena tveganja ocena tveganja semikarbazidasemikarbazida v hrani za dojenčkev hrani za dojenčke

PrevePrevečč negotovosti v zvezi z nevarnostjo negotovosti v zvezi z nevarnostjo 

Tveganja nismo mogli Tveganja nismo mogli kvantificiratikvantificirati

EFSA: prepoved uporabe v embalaEFSA: prepoved uporabe v embalažži hrane za dojeni hrane za dojenččke ke 

ReferenReferenččni (varni) ni (varni) 
odmerki niso doloodmerki niso določčeni eni 

ŠŠtevilne negotovosti v tevilne negotovosti v 
zvezi z NOAELzvezi z NOAEL

Razvrstitev neznanaRazvrstitev neznana

NevarnostNevarnost

Koncentracija kemikalije v Koncentracija kemikalije v 
žživilu oz. prehajanje v ivilu oz. prehajanje v 

modelno raztopino izmerjenamodelno raztopino izmerjena

Izpostavljenost moIzpostavljenost možžno oceniti no oceniti 

Namen uporabe in naNamen uporabe in naččin in 
uporabe znanauporabe znana

Izpostavljenost Izpostavljenost 
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Neznani podatki o nevarnosti  Neznani podatki o nevarnosti  
znani podatki o izpostavljenostiznani podatki o izpostavljenosti ––

možna uporaba TTC principamožna uporaba TTC principa

Princip TTCPrincip TTC
TresholdTreshold ofof toxicologicaltoxicological concernconcern

Princip postavitve mejne Princip postavitve mejne 
vrednosti izpostavljenosti vrednosti izpostavljenosti 
skupinam kemikalij, pod skupinam kemikalij, pod 
katero je zelo majhna katero je zelo majhna 
verjetnost za znatno verjetnost za znatno 
tveganje za zdravje.  tveganje za zdravje.  

Orodje za oceno tveganja, Orodje za oceno tveganja, 
kadar ne poznamo kadar ne poznamo 

toksikolotoksikološških lastnosti kih lastnosti 
kemikemiččne snovi. ne snovi. 

Uporaba TTCUporaba TTC

– nimamo toksikoloških 
podatkov

– kemikalije prisotne v hrani v 
nizkih koncentracijah

• arome, 
• materiali namenjeni za stik z živili

• onesnaževala  

POGOJIPOGOJI

– znana kemijska struktura

– natančni podatki o 
izpostavljenosti pri najslabšem 
možnem scenariju

MunroMunro etet al. al. ToxicolToxicol LetLet,, 2008; 180(2): 1512008; 180(2): 151--66
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Podatki o nevarnosti znani, Podatki o nevarnosti znani, o izpostavljenosti o izpostavljenosti 
neznanineznani –– ocena tveganja kemikalij iz okoljaocena tveganja kemikalij iz okolja

BIOMONITORING: izmerimo BIOMONITORING: izmerimo konckonc. v telesnih teko. v telesnih tekoččinah in tkivih inah in tkivih ==

AGREGATNA IZPOSTAVLJENOSTAGREGATNA IZPOSTAVLJENOST

Integralna ocena Integralna ocena –– matematimatematiččni modelini modeli

Fizikalno kemijske lastnosti

Toksikodinamika in toksikokinetika kemikalije 

Način uporabe

Vzorci vedenja

ČČe nimamo podatkov e nimamo podatkov monitoringamonitoringa, lahko ocenimo izpostavljenost na , lahko ocenimo izpostavljenost na 
podlagi usode in obnapodlagi usode in obnaššanja kemikalije v okolju upoanja kemikalije v okolju upošštevajotevajočč fiz.fiz.-- kem. kem. 

lastnosti,  emisijskih in lastnosti,  emisijskih in imisijskihimisijskih podatkov lokalne podatkov lokalne hidrohidro--meteorolometeorološške ke 
in in pedopedo--geologeološške podatke. ke podatke. 

NALOGA ZA STROKOVNAJKE Z ZNANJEM FIZIKE IN KEMIJE OKOLJA    NALOGA ZA STROKOVNAJKE Z ZNANJEM FIZIKE IN KEMIJE OKOLJA    

Izpostavljenost ocenimo na podlagi Izpostavljenost ocenimo na podlagi monitoringamonitoringa v segmentih okolja v segmentih okolja 

IzpostavljenostIzpostavljenost
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Podatki o nevarnosti in izpostavljenosti Podatki o nevarnosti in izpostavljenosti 
niso znaniniso znani

Zelo groba ocena moZelo groba ocena možžna na podlagi na na podlagi 
fizikalno kemijskih lastnosti kemikalije:fizikalno kemijskih lastnosti kemikalije:

strukturna formula strukturna formula 
velikost molekule, velikost delcev velikost molekule, velikost delcev 

pH, pKa, pH, pKa, 
topnost, hlapnost, viskoznost topnost, hlapnost, viskoznost 

log log PowPow (obstojnost, potencial za kopi(obstojnost, potencial za kopiččenje)enje)
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Ocena tveganja   Ocena tveganja   
Zakaj jo potrebujemo?Zakaj jo potrebujemo?
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