Neuronal net's N°9
Noi informatii referitoare la
evaluarea sigurantei ingredientelor
pentru uz cosmetic
In ciuda unor dificultati intampinate la lansare, programul REACH progreseaza conform calendarului stabilit
pentru aducerea la zi a dosarului toxicologic al substantelor intregistrate anterior datei de 1 decembrie 2008.
Nu se intrevad dificultati majore pentru ingredientele care, inca de la inceput, dispuneau de date suficiente
pentru a permite evaluarea pericolului atat pentru persoane, cat si pentru mediu. Suntem totusi indreptatiti
sa ridicam unele intrebari pentru viitor, acolo unde nu exista informatii toxicologice disponibile in dosarul
unior substante produse in cantitati de peste 1 tona pe an si pentru care nu exista mijloacele financiare care
se permita o expertiza adecvata.
Problema se complica in cazul ingredientelor destinate in mod specific uzului cosmetic, pentru care, in
practica, se dovedeste din ce in ce mai dificila satisfacerea caietelor de sarcini REACH, din cauza
imposibilitatii efective de a recurge la experimentarea pe animale. Aceasta
dificultate este adancita si mai mult de faptul ca reglementarea
specifica pentru produsele cosmetice impune nu numai
identificarea pericolelor intrinseci ale ingredientelor, ci si
evaluarea potentialelor riscuri.
Daca ramane inca posibila calcularea dozei de
expunere efectiva la aceste ingrediente, datorita
metodelor de masurare a absorbtiei in vitro, pe
viitor, in absenta modelelor toxicologice
adecvate, alternative la experimentele pe
animale, nu ne vom mai putea referi direct la o
marja de securitate care, pana in prezent,
a contituit principalul etalon de masura a
sigurantei.
Modelele in vitro, desi foarte interesante, au un aport
alternativ limitat, fiind extrem de simplificator si, prin
urmare, din punct de vedere toxicologic, prea putin adaptate
explorarii mecanismelor organice complexe, in cadrul carora
interactiunile si functionalitatile au un rol esential.
Asadar, raman de explorat alte metode de cercetare. Este abordarea pe care o adopta Centrul nostru de
Studii si Cercetari, pentru a va permite in continuare sa propuneti in deplina siguranta ingredientele
inovatoare de maine.

Este necesara satisfacerea cerintelor reglementarii REACH pentru o
materie prima clasificata drept „ingredient cosmetic”?
In absenta unei reglementari specifice, denumirea de
„ingredient cosmetic” nu are o fundamentare si nu serveste decat la
precizarea utilizarii finale a acestor substante, ceea le incadreaza de
fapt in sistemul general. Din acest motiv, ele sunt supuse exigentelor
generale ale reglementarii REACH, nivelul acestei exigente fiind, si
aici, dependent de cantitatea de ingredient pus pe piata.

Rezultatele satisfacatoare la nivelul unei evaluari combinate
Het-Cam si Patch sunt suficiente pentru atestarea sigurantei
utilizarii unui ingredient cu destinatie cosmetica?
Evident, raspunsul este nu, de vreme ce riscurile
esentiale ce trebuie cercetate poate o materie prima pentru
utilizare cosmetica sunt alergenicitatea si toxicitatea sistemica,
investigari ce nu sunt asigurate de aceste doua teste
orientative, care nu ne permit sa obtinem decat informatii
partiale asupra potentialului iritant. In plus, a recurge direct la
o testare pe om, ca prima varianta de testare, este in sine o
actiune criticabila in plan etic.

Se poate considera ca exista praguri de la care capacitatea de aparare
naturala a subiectilor expusi poate compensa in mod spontan toxicitatea
sistemica reziduala a unei substante ?
Cunoscut indeosebi sub numele de «Threshold of
Toxicological Concern» (TTC), acest demers este dezovoltat pe scara
larga in Statele Unite, FDA si RIFM, pentru a se evita realizarea de
teste toxicologice inutile, atunci cand nivelul de expuntere potentiala
este foarte scazut. Aceasta abordare s-a dovedit interesanta, de
asemenea, pentru evaluarea impuritatilor, agentilor contaminanti care
pot coexista cu o substanta. Trebuie remarcat faptul ca acesta metoda nu
este inca recunoscuta de catre Comitetul Stiintific pentru Siguranta
Consumatorilor al Comisiei Europene.

In practica, ce inseamna metodele in silico despre se vorbeste atat?
Imbunatatirea metodelor de caracterizare ingredientelor, fie sintetice, fie naturale, permite sa ne
gandim ca, in viitorul apropiat, se va recurge la alte modele experimentale care, oricat ar fi de
novatoare, au dovedit deja ca prezinta interes in anumite domenii de cercetare. Astfel, am
inceput sa cercetam in propriul nostru Centru de Studii si Cercetari modelele in silico care fac
apel la modelari moleculare, relatii structura-activitate, analiza prin similiaritate si iau in
consideratie pragurile de doze toxicologice. Fiecare dintre aceste modele se dovedeste a fi
complementar si trebuie sa conduca la o mai buna cunoastere a profilului toxicologic al
ingredientelor inovatoare pe care doriti sa le puteti pune in continuare la dispozitia formulatorilor.
Aceasta este provocarea carei suntem gata sa-i facem fata, alaturi de Dumneavoastra.
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