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Substancje
dzia³aj¹ce szkodliwie na rozrodczośæ
– zagro¿enia, nara¿enie, uregulowania prawne
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W środowisku pracy wystêpuj¹ ró¿ne zagro¿enia wp³ywaj¹ce szkodliwie na rozrodczośæ, 
które s¹ zwi¹zane ze zwi¹zkami chemicznymi, czynnikami fizycznymi, biologicznymi, 
ergonomicznymi i innymi. W artykule omówiono  aspekty problemu zwi¹zane z zagro¿e-
niami chemicznymi, które stanowi¹ powa¿ne zagro¿enie z powodu du¿ej ró¿norodności 
i czêstości ich wystêpowania.

Substances that may harm reproduction – hazards, exposure and legal framework 
In most workplaces, there are various hazards that can adversely affect reproduction. Those sub-
stances are often associated with chemical, physical, biological, ergonomic and others factors. This 
article discusses aspects of this problem associated with chemical hazards which pose a serious 
risk because of their variety and rate of occurrence.

Rozród jest wieloetapowym procesem, 
obejmuj¹cym gametogenezê, zap³odnienie, 
implantacjê zygoty, rozwój embrionalny 
i p³odowy, poród, rozwój pourodzeniowy a¿ 
do osi¹gniêcia dojrza³ości p³ciowej. Proces 
ten mo¿e ulec zaburzeniu przez ekspozycjê 
na ró¿norodne czynniki endogenne i egzo-
genne, w tym tak¿e nie zawsze dostatecznie 
zidentyfikowane ksenobiotyki [1].

W środowisku pracy wystêpuj¹ ró¿ne zagro-
¿enia, wp³ywaj¹ce szkodliwie na rozrodczośæ 
cz³owieka, jak np. niektóre zwi¹zki chemiczne, 
czynniki fizyczne, biologiczne, czy te¿ natury 
ergonomicznej. W artykule omówiono te aspek-
ty problematyki rozrodczości, które zwi¹zane 
s¹ z zagro¿eniami chemicznymi i które stanowi¹ 
powa¿ne zagro¿enie z powodu du¿ej ró¿norod-
ności i czêstości ich wystêpowania.

Substancje szkodliwe 
dla poszczególnych etapów rozrodu

Zwi¹zki chemiczne mog¹ na wiele sposo-
bów naruszaæ prawid³owy przebieg procesów 
reprodukcji i rozwoju, powoduj¹c:

• bezpośrednie uszkodzenie mêskich 
i ¿eñskich komórek rozrodczych, powoduj¹ce 
niep³odnośæ lub obni¿enie p³odności

• indukcjê zaburzeñ metabolicznych w or-
ganizmie matki prowadz¹c¹ do zmiany home-
ostazy wewnêtrznej i zaburzenia dojrzewania 
zarodka

• zaburzenia okresu embriogenezy i orga-
nogenezy

• bezpośrednie dzia³anie toksyczne na p³ód.
Mog¹ tak¿e wp³ywaæ na przebieg porodu, 

dzia³aæ na wczesne, pourodzeniowe etapy roz-
woju potomstwa oraz na potomstwo w póź-
niejszym okresie rozwoju postnatalnego [2].

Z wielu obserwacji i badañ kobiet wynika, 
¿e w środowisku pracy wystêpuj¹ te¿ czynniki 
zaburzaj¹ce cykl menstruacyjny. Nieregular-
ne cykle stwierdzono u kobiet nara¿onych 
na py³ zawieraj¹cy fluorki w zak³adzie, gdzie 
produkowano superfosfat; bolesne miesi¹cz-
ki – u kobiet nara¿onych na rozpuszczalniki 
organiczne u¿ywane w pralniach chemicznych 
(trichloroetylen, tetrachloroetylen), a tak¿e 
u fryzjerek. Niekorzystny wp³yw przejawiaj¹cy 
siê równie¿ zaburzeniami miesi¹czki wywiera 
disiarczek wêgla. Zaburzenia cyklu menstru-
acyjnego stwierdzono u kobiet zatrudnionych 
w zak³adach chemicznych, metalurgicznych, 
w przemyśle farmaceutycznym przy produkcji 
syntetycznych hormonów sterydowych oraz 
w przemyśle radioelektrycznym [3].

Zwiêkszon¹ czêstośæ nieregularnych i wy-
d³u¿onych, czêsto obfitych i bolesnych krwa-
wieñ miesi¹czkowych obserwowano u kobiet 
nara¿onych na dzia³anie benzenu i jego homo-
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logów, styrenu, par rtêci czy nieorganicznych 
zwi¹zków rtêci. Zaburzenia miesi¹czkowania 
wystêpowa³y równie¿ u kobiet nara¿onych 
na dymy zawieraj¹ce metale toksyczne (o³ów 
lub mangan) oraz pracuj¹cych w przemyśle 
rafineryjnym i gumowym [1]. Zaburzenia takie 
wystêpuj¹ ze zwiêkszon¹ czêstotliwości¹ 
równie¿ w populacjach kobiet nara¿onych 
na formaldehyd [2].

Wśród chemicznych czynników upośledzaj¹-
cych p³odnośæ mê¿czyzn wymienia siê o³ów, kar-
baryl, disiarczek wêgla, toluenodiaminy oraz takie 
środki uzale¿niaj¹ce, jak marihuana i kokaina [1].

Silne dzia³anie gonadotoksyczne wykazuje 
eter metylowy glikolu etylenowego, który po-
woduje redukcjê liczby spermatocytów i atrofiê 
j¹der. Podobnie, 2,3,7,8-tetrachlorodibenzo-
-p-dioksyna (TCDD) i jej kongenery (zwi¹zki 
pokrewne) powoduj¹ zanik j¹der i zmiany 
zwyrodnieniowe w kanalikach nasiennych oraz 
upośledzaj¹ spermatogenezê [1]. D³ugotrwa³y 
wp³yw nara¿enia w okresie noworodkowym 
na polichlorowane bifenyle (PCB) i TCDD 
na czynnośæ w¹troby sugeruje, ze ekspozycja 
na te czynniki środowiskowe mo¿e powodo-
waæ równie¿ zmiany aktywności enzymów [4].

Przyk³adem ksenobiotyku o dzia³aniu go-
nadotoksycznym u mê¿czyzn (powoduj¹cym 
oligospermiê: 1-20 ml plemników/ml ejakulatu, 
a nawet nieodwracaln¹ azoospermiê: < 1 mln 
plemników/ml ejakulatu) jest te¿ 1,2-dibromo-
-3-chloropropan (DBCP), stosowany niegdyś 
jako środek nicieniobójczy w rolnictwie [1].

Niep³odnośæ lub obni¿enie p³odności, 
polegaj¹ce na wyd³u¿eniu czasu oczekiwania 
na ci¹¿ê od momentu podjêcia decyzji o chêci 
posiadania dziecka, obserwowano u pracownic 
zak³adów farmaceutycznych wykonuj¹cych 
rêczne prace z nieopakowanymi antybiotyka-
mi, u pracownic przemys³u tworzyw sztucz-
nych, pralni chemicznych, a tak¿e nara¿onych 
na styren, o³ów, rtêæ, kadm, środki przeciw-
rdzenne, rozpuszczalniki organiczne oraz gazy 
stosowane do znieczuleñ ogólnych [3].

Wiele ksenobiotyków zaburza p³odnośæ 
poprzez swoj¹ aktywnośæ hormonaln¹ lub 
hormonopodobn¹. Tak dzia³aj¹ m.in. polichlo-
rowane bifenyle (PCB) i polichlorowane wêglo-
wodory aromatyczne, a szczególnie izomery 
2,2-bis- (p-chlorofenylo) -1,1,1-trichloroetanu 
(DDT) i heksachlorocylkoheksanu (HCH) oraz 
metoksychlor [1]. Zaburzenia te mog¹ po-
wstawaæ w wyniku zmiany stê¿eñ hormonów, 
hamowania (np. DDE – metabolit DDT hamuje 
receptor androgenowy) lub wzmagania 
ich produkcji (np. DDT i dietylostilbesterol [DES] 
stymuluj¹ receptory estrogenowe lub zmieniaj¹ 
rozmieszczenie hormonów w organizmie, 
w ten sposób wp³ywaj¹c na czynnośæ narz¹-
dów kontrolowanych przez hormony) [5].

Kolejnym, bardzo niebezpiecznym dzia³a-
niem substancji chemicznych jest mo¿liwośæ 
uszkodzenia zarodka i p³odu w ró¿nych okre-
sach jego rozwoju (dzia³anie embriotoksyczne 

i fetotoksyczne), a tak¿e zmiany teratogenne 
czyli wady rozwojowe u potomstwa, których 
przyczyn¹ mog¹ byæ PCB, polichlorowane 
dibenzodioksyny (PCDD) i polichlorowane 
dibenzofurany (PCDF), [1].

Opóźnienia rozwoju wewn¹trzmacicznego 
powoduje butan-2-on, trichloroeten, ksylen 
i toluen [2]. Za czynnik wp³ywaj¹cy szkodliwie 
na rozrodczośæ uznawane jest równie¿ prze-
wlek³e nadu¿ywanie etanolu [1].

W ostatnich latach pojawi³y siê bardzo 
liczne prace wykazuj¹ce, ¿e skutki nara¿enia 
na środki ochrony roślin u osób zatrudnionych 
w rolnictwie manifestowaæ siê mog¹ odleg³ymi 
nastêpstwami pod postaci¹ zaburzeñ rozrodu. 
Dzia³anie takie stwierdzono w przypadku na-
ra¿enia m.in. na: mankozeb, triforynê, tiofanat 
metylowy, benomyl, permetrynê, tiuram, dino-
kap, dimetoat, zineb czy amitraz [6].

Gonadotoksycznie, embriotoksycznie 
i fetotoksycznie dzia³aj¹ równie¿ zwi¹zki tribu-
tylocyny (IV) (TBT), stosowane jako biocydy, 
środki dezynfekuj¹ce, konserwanty drewna 
oraz dodatki do bawe³nianych wyrobów tek-
stylnych, farb i papieru [7].

Przy okazji substancji dzia³aj¹cych szko-
dliwie na rozrodczośæ nie nale¿y zapominaæ 
te¿ o ksenobiotykach, zw³aszcza lipofilowych 
substancjach o charakterze zasadowym, które 
przenikaj¹ do mleka matki. S¹ to m.in. lotne 
zwi¹zki organiczne (VOC) np. 1,4-dioksan 
czy halogenoalkany oraz polichlorowane wê-
glowodory aromatyczne typu insektycydów 
chloroorganicznych, PCB, PCDD i PCDF [1].

Nara¿enie na substancje 
dzia³aj¹ce szkodliwie na rozrodczośæ

Amerykañskie dane wskazuj¹, ¿e ok. 7 ty-
siêcy substancji chemicznych mo¿e przyczyniaæ 
siê do wyst¹pienia zaburzeñ rozrodu [1].

Europejska Agencja Bezpieczeñstwa i Zdrowia 
w Pracy (EU-OSHA) opublikowa³a na pocz¹tku 
2009 r. raport pt. „Prognozy ekspertów na te-
mat pojawiaj¹cych siê zagro¿eñ chemicznych 
zwi¹zanych z bezpieczeñstwem i zdrowiem 
w pracy” („Expert forecast on emerging chemical 
risks related to occupational safety and health”) 
opracowany przez 49 specjalistów z ca³ej Europy 
[8]. Scharakteryzowano w nim g³ówne grupy 
substancji mog¹cych stwarzaæ zagro¿enie dla 
pracowników poprzez przyczynianie siê do po-
wstawania szeregu chorób, od alergii i astmy, 
przez niep³odnośæ do nowotworów.

W raporcie tym stwierdzono, ¿e świa-
domośæ problemu substancji reprotoksycz-
nych, tj. dzia³aj¹cych szkodliwie na rozrod-
czośæ, jest nadal bardzo niska, problem ten 
jest stereotypowo traktowany jako „kobiecy”, 
a w ocenach ryzyka zawodowego i prewencji 
wspomina siê o sporadycznie [8].

Wed³ug dr. Laurenta Vogla, dyrektora Depar-
tamentu Bezpieczeñstwa i Zdrowia Europejskie-
go Instytutu Zwi¹zków Zawodowych (ETUI), 

mimo ¿e znaczna czêśæ pracowników nara¿ona 
jest na substancje dzia³aj¹ce szkodliwie na roz-
rodczośæ oraz egzogenne zwi¹zki zaburzaj¹ce 
gospodarkê hormonaln¹, to dane na temat na-
ra¿enia s¹ s³abej jakości i maj¹ charakter jedynie 
cz¹stkowy. Zgodnie z badaniem SUMER prze-
prowadzonym w 2003 r. we Francji ok. 180 tys. 
pracowników by³o nara¿onych na wp³yw tylko 3 
spośród substancji dzia³aj¹cych szkodliwie na roz-
rodczośæ: o³owiu i jego pochodnych, dimetylo-
formamidu oraz kadmu i jego pochodnych [9].

Dyrektywa Rady 92/85/EWG z 19 paździer-
nika 1992 r. (dziesi¹ta dyrektywa szczegó³owa 
w rozumieniu art. 16 ust. 1 dyrektywy 89/391/
EWG) wprowadzi³a przepisy chroni¹ce kobiety 
w ci¹¿y przed wp³ywem substancji dzia³aj¹cych 
szkodliwie na rozrodczośæ [10].

Francuska agencja Afssnet sporz¹dzi³a 
listê 50 substancji uznawanych za maj¹ce 
potencjalny szkodliwy wp³yw na rozrodczośæ 
ludzi lub zwierz¹t [11]. 32 z nich sklasyfikowa-
no jako dzia³aj¹ce szkodliwie na rozrodczośæ 
w dyrektywie 67/548/EWG w sprawie klasy-
fikacji, pakowania i etykietowania substancji 
niebezpiecznych.

Czynniki upośledzaj¹ce p³odnośæ wystêpuj¹ 
w nastêpuj¹cych sektorach gospodarki [2]:

– przemys³ chemiczny i farmaceutyczny 
(produkcja w³ókien wiskozowych, styrenu 
i chloroetenu oraz ich polimerów, antybioty-
ków i estrogenów, kaprolaktamu)

– przemys³ tworzyw sztucznych (prze-
twórstwo polichlorku winylu, polistyrenu, 
produkcja sztucznego jedwabiu, tworzyw 
epoksydowych, plastyfikatorów ftalanowych)

– przemys³ gumowy (produkcja syntetycz-
nego kauczuku izoprenowego, produkcja opon 
samochodowych)

– przemys³ metalurgiczny i metalowy 
(produkcja i przetwarzanie o³owiu, kadmu, 
produkcja i stosowanie rtêci, produkcja ¿elaza, 
spawanie ¿elaza i jego stopów, stosowanie 
środków przeciwrdzennych)

– przemys³ elektrochemiczny (produkcja 
akumulatorów, produkcja materia³ów izola-
cyjnych)

– przemys³ tekstylny (stosowanie niektó-
rych barwników)

– przemys³ drzewny
– przemys³ budowlany i materia³ów bu-

dowlanych
– s³u¿ba zdrowia (anestezjologia, steryli-

zacja, prace dentystyczne, nara¿enie na leki 
przeciwnowotworowe)

– rolnictwo.

Zwi¹zki dzia³aj¹ce szkodliwie 
na rozrodczośæ w dy rektywach UE

Dyrektywa Rady z 27 czerwca 1967 r. 
w sprawie zbli¿enia przepisów ustawodaw-
czych, wykonawczych i administracyjnych 
odnosz¹cych siê do klasyfikacji, pakowania 
i etykietowania substancji niebezpiecznych 
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(Dz.Urz. UE L 196/1 z 16.8.1967) by³a bazo-
w¹ dyrektyw¹, której celem by³o zbli¿enie 
przepisów ustawodawczych, wykonawczych 
i administracyjnych pañstw cz³onkowskich 
dotycz¹cych klasyfikacji, pakowania oraz 
etykietowania substancji niebezpiecznych. 
Jej osiemnasta poprawka wprowadzi³a pojêcie: 
„substancje toksyczne dla rozmna¿ania”.

W Dyrektywie Komisji 2001/59/WE z 6 
sierpnia 2001 r.1, dostosowuj¹cej do postêpu 
technicznego po raz dwudziesty ósmy dy-
rektywê Rady 67/548/EWG, przedstawiono 
ogólne zasady i podano kryteria klasyfikacji 
zwi¹zków dzia³aj¹cych szkodliwie na rozrod-
czośæ (Substancje toksyczne dla rozrodczości, 
Repr.). Sklasyfikowano je w trzech kategoriach:

• kategoria 1
– substancje os³abiaj¹ce rozrodczośæ u ludzi, 

oznaczone symbolem „T” i wyra¿eniem oznacza-
j¹cym zagro¿enie R60 (mo¿e os³abiaæ p³odnośæ)

– substancje wywo³uj¹ce toksycznośæ roz-
wojow¹ u ludzi, oznaczone symbolem „T” i wy-
ra¿eniem oznaczaj¹cym zagro¿enie R61 (mo¿e 
dzia³aæ szkodliwie na nienarodzone dziecko)

• kategoria 2:
– substancje, które powinny byæ rozpa-

trywane jako os³abiaj¹ce rozrodczośæ u ludzi, 
oznaczone symbolem „T” i wyra¿eniem 
oznaczaj¹cym zagro¿enie R60 (mo¿e os³abiaæ 
p³odnośæ)

– substancje, które powinny byæ uznane 
za wywo³uj¹ce toksycznośæ rozwojow¹ u lu-
dzi, oznaczone symbolem „T” i wyra¿eniem 
oznaczaj¹cym zagro¿enie R61 (mo¿e dzia³aæ 
szkodliwie na nienarodzone dziecko)

• kategoria 3
– substancje, które powoduj¹ obawy dotycz¹-

ce ludzkiej rozrodczości, oznaczone symbolem 
„Xn” i wyra¿eniem oznaczaj¹cym zagro¿enie 
R62 (mo¿liwe ryzyko upośledzenia p³odności)

– substancje, które powoduj¹ obawy u ludzi 
wynikaj¹ce z mo¿liwych skutków toksyczności 
rozwojowej, oznaczone symbolem „Xn” i wyra¿e-
niem oznaczaj¹cym zagro¿enie R63 (mo¿liwe za-
gro¿enie uszkodzenia nienarodzonego dziecka).

W UE rozwa¿ane jest rozszerzenie Dyrekty-
wy 2004/37/WE2 poprzez w³¹czenie substan-
cji dzia³aj¹cych szkodliwie na rozrodczośæ kate-
gorii 1 A i 1B, co umo¿liwi wprowadzenie wymo-
gu oceny zagro¿enia zdrowia i bezpieczeñstwa 
pracownika oraz ustanowienia środków, które 
nale¿y podj¹æ przy pracy z tymi zwi¹zkami, tak 

1 Dyrektywa Komisji 2001/59/WE z dnia 6 sierpnia 
2001 r. dostosowuj¹ca do postêpu technicznego po raz 
dwudziesty ósmy dyrektywê Rady 67/548/EWG w spra-
wie zbli¿enia przepisów ustawowych, wykonawczych 
i administracyjnych, dotycz¹cych klasyfikacji, pakowania 
i etykietowania substancji niebezpiecznych (Tekst maj¹cy 
znaczenie dla EOG) (Dz.Urz. UE L 225/1 z 21.8.2001).
2 Dyrektywa 2004/37/WE Parlamentu Europejskiego 
i Rady z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie ochrony 
pracowników przed zagro¿eniem dotycz¹cym nara¿enia 
na dzia³anie czynników rakotwórczych lub mutagenów 
podczas pracy (szósta dyrektywa szczegó³owa w rozu-
mieniu art. 16 ust.1 dyrektywy 89/391/EWG) (Dz.Urz. UE 
L 158/50 z 30.4.2004).

jak ma to ju¿ miejsce w przypadku zwi¹zków 
rakotwórczych i mutagennych.

Rozporz¹dzenie REACH a substancje 
dzia³aj¹ce szkodliwie na rozrodczośæ

Wa¿nym aktem prawnym dotycz¹cym 
równie¿ substancji dzia³aj¹cych szkodliwie 
na rozrodczośæ jest obowi¹zuj¹ce od 1 czerwca 
2007 r. rozporz¹dzenie Parlamentu Europej-
skiego i Rady w sprawie rejestracji, oceny, 
udzielania zezwoleñ i stosowanych ograniczeñ 
w zakresie chemikaliów (REACH).

Zgodnie z nim, substancje dzia³aj¹ce 
szkodliwie na rozrodczośæ kategorii 1. i 2., 
produkowane lub importowane w ilości po-
wy¿ej 1 tony/rok (z wy³¹czeniem substancji 
zwolnionych na podstawie zapisów za-
³¹czników IV, V lub na podstawie kryteriów 
określonych w artykule 2 rozporz¹dzenia 
REACH) powinny by³y zostaæ zarejestrowane 
w terminie do 1 grudnia 2010 r. (obowi¹zek 
ten dotyczy³ równie¿ substancji produkowa-
nych lub importowanych w ilości powy¿ej 
1000 ton/rok; substancji sklasyfikowanych 
jako R 50/53 w ilości powy¿ej 100 ton/rok, 
oraz substancji sklasyfikowanych jako ra-
kotwórcze, mutagenne kategorii 1 i 2/1A, 1B 
produkowanych lub importowanych w ilości 
powy¿ej 1 tony/rok).

Na stronie Europejskiej Agencji Chemikaliów 
http://echa.europa.eu/web/guest/infor-
mation-on-chemicals/registered-substances 
mo¿na znaleźæ listê substancji, które zosta³y 
zarejestrowane w tym terminie.

Substancje SVHC
Istotnym celem systemu, który ustanawia 

rozporz¹dzenie REACH, jest zachêcanie do do-
celowego zastêpowania substancji szczególnie 
niebezpiecznych (określanych w rozporz¹dze-
niu mianem substancji wzbudzaj¹cych szcze-
gólnie du¿e obawy (SVHC – Substances of Very 
High Concern) substancjami i technologiami 
mniej niebezpiecznymi [12].

Substancje zidentyfikowane jako SVHC 
s¹ najpierw umieszczane na liście kandydac-
kiej publikowanej przez Agencjê. Nastêpnie 
Agencja rekomenduje Komisji substancje 
do w³¹czenia do za³¹cznika XIV (Wykaz sub-
stancji podlegaj¹cych procedurze udzielania 
zezwoleñ).

Rozporz¹dzenie Komisji (UE) nr 143/2011 
z 17 lutego 2011 r. w³¹czy³o do pustego do-
tychczas za³¹cznika XIV Rozporz¹dzenia 
REACH sześæ substancji z listy kandydackiej, 
z których trzy wykazuj¹ dzia³anie szkodliwe 
na rozrodczośæ. S¹ to:

– Ftalan bis (2-etyloheksylu) (DEHP)
– Ftalan benzylu butylu (BBP)
– Ftalan dibutylu (DBP).
Rozporz¹dzenie Komisji (UE) nr 125/2012 

z 14 lutego 2012 r. w³¹czy³o kolejnych osiem 

substancji, z tego 5 dzia³aj¹cych szkodliwie 
na rozrodczośæ:

– Ftalan diizobutylu (DIBP)
– Chromian (VI) o³owiu (II)
– ̄ ó³ty sulfochromian o³owiu; (C.I. Pigment 

¿ó³ty 34)
– Czerwony chromian (VI) molibdenian (VI) 

siarczan (VI) o³owiu; (C.I. Pigment czerwony 104)
– Fosforan(V) tris(2-chloroetylu); (TCEP).
Substancje w³¹czone do za³¹cznika XIV wy-

magaj¹ zezwoleñ wydawanych przez Komisjê 
Europejsk¹ na wprowadzanie do obrotu w wy-
branych kierunkach wykorzystania, co w re-
zultacie ma stanowiæ zachêtê do docelowego 
zastêpowania ich substancjami i technologiami 
mniej niebezpiecznymi.

Zwi¹zki dzia³aj¹ce szkodliwie 
na rozrodczośæ w rozporz¹dzeniu CLP

Rozporz¹dzenie REACH zosta³o zmienione 
rozporz¹dzeniem Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 1272/20083 z 16 grudnia 
2008 r., które wdra¿a w Unii Europejskiej 
zasady klasyfikacji, oznakowania i pakowania 
substancji i mieszanin chemicznych zawarte 
w Globalnie Zharmonizowanym Systemie 
Klasyfikacji i Oznakowania Chemikaliów 
(GHS). Rozporz¹dzenie nr 1272/2008 zwa-
ne rozporz¹dzeniem CLP (Classification, 
Labelling and Packaging) wesz³o w ¿ycie 20 
stycznia 2009 r.

Dzia³anie szkodliwe na rozrodczośæ, wg CLP, 
obejmuje niekorzystny wp³yw na funkcje roz-
rodcze i p³odnośæ u doros³ych osobników p³ci 
mêskiej i ¿eñskiej oraz toksycznośæ rozwojow¹ 
u potomstwa [13].

Substancje/mieszaniny dzia³aj¹ce szko-
dliwie na rozrodczośæ, zaklasyfikowane 
wed³ug rozporz¹dzenia Parlamentu Europej-
skiego i Rady (WE) nr 1272/2008 do kate-
gorii 1A, 1B oraz 2 maj¹ oznakowanie zgodne 
z zamieszczon¹ tabel¹.

Zwroty wskazuj¹ce rodzaj zagro¿enia 
(zwroty H) mog¹ przyjmowaæ te¿ bardziej 
szczegó³owe oznaczenia:

H360F: Mo¿e dzia³aæ szkodliwie na p³odnośæ.
H360D: Mo¿e dzia³aæ szkodliwie na dziecko 

w ³onie matki.
H361f: Podejrzewa siê, ¿e dzia³a szkodliwie 

na p³odnośæ.
H361d: Podejrzewa siê, ¿e dzia³a szkodliwie 

na dziecko w ³onie matki.
H360FD: Mo¿e dzia³aæ szkodliwie na p³od-

nośæ. Mo¿e dzia³aæ szkodliwie na dziecko 
w ³onie matki.

H361fd: Podejrzewa siê, ¿e dzia³a szkodliwie 
na p³odnośæ. Podejrzewa siê, ¿e dzia³a szkodli-
wie na dziecko w ³onie matki.

3 Rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (WE) 
nr 1272/2008 z dnia 16 grudnia 2008 r. w sprawie klasyfika-
cji, oznakowania i pakowania substancji i mieszanin, zmie-
niaj¹ce i uchylaj¹ce dyrektywy 67/548/EWG i 1999/45/
WE oraz zmieniaj¹ce rozporz¹dzenie (WE) nr 1907/2006 
(Dz.Urz. UE L 353/2 z 31.12.2008 ze zm.).
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w nara¿eniu na określone zwi¹zki dzia³aj¹-
ce szkodliwie na rozrodczośæ (niezale¿nie 
od ich stê¿enia w środowisku w środowisku 
pracy) np. 2-etoksyetanol, 2-metoksyetanol, 
dibromoetan, styren, mangan, o³ów i jego 
zwi¹zki organiczne i nieorganiczne oraz rtêæ 
i jej zwi¹zki organiczne i nieorganiczne, a tak¿e 
koniecznośæ ograniczenia nara¿enia do 1/3 
wartości NDS w przypadku rozpuszczalników 
organicznych.

Wed³ug Kodeksu pracy [14] pracodawca 
zatrudniaj¹cy pracownicê w ci¹¿y lub kar-
mi¹c¹ dziecko piersi¹ przy pracy wymienionej 
w wykazie, wzbronionej takiej pracownicy bez 
wzglêdu na stopieñ nara¿enia na czynniki szko-
dliwe dla zdrowia lub niebezpieczne, jest obo-
wi¹zany przenieśæ pracownicê do innej pracy, 
a je¿eli jest to niemo¿liwe, zwolniæ j¹ na czas 
niezbêdny z obowi¹zku świadczenia pracy, 
przy czym pracownica w okresie zwolnienia 
z obowi¹zku świadczenia pracy zachowuje 
prawo do dotychczasowego wynagrodzenia.

W odniesieniu do wykazu wartości NDS4 
Miêdzyresortowa Komisja ds. Najwy¿szych 
Dopuszczalnych Stê¿eñ i Natê¿eñ Czynników 
4 Rozporz¹dzenie Ministra Pracy i Polityki Spo³ecznej z dnia 
29 listopada 2002 r. w sprawie najwy¿szych dopuszczal-
nych stê¿eñ i natê¿eñ czynników szkodliwych dla zdrowia 
w środowisku pracy (DzU z 2002, nr 217, poz. 1833 ze zm.: 
DzU z 2005, nr 212 poz. 1769; DzU z 2007, nr 161 poz. 1142; 
DzU z 2009, nr 105 poz. 873; DzU z 2010, nr 141 poz. 950; 
DzU z 2011, nr 274 poz. 1621).

Tabela. Elementy oznakowania dla dzia³ania szkodliwie wp³ywaj¹cego na rozrodczośæ [13]
Table. Marking elements of actions harmful for reproduction processes [13]

Klasyfi kacja Kategoria 1A lub Kategoria 1B Kategoria 2
Dodatkowa kategoria dla wp³ywu 

na laktacjê lub oddzia³ywania szkodli-
wego na dzieci karmione piersi¹

Piktogram GHS Brak piktogramu

Has³o ostrzegawcze Niebezpieczeñstwo Uwaga Brak has³a ostrzegawczego
Zwrot wskazuj¹cy rodzaj zagro¿enia H360: Mo¿e dzia³aæ szkodliwie na p³od-

nośæ lub na dziecko w ³onie matki (podaæ 
szczególny skutek, je¿eli jest znany) (po-
daæ drogê nara¿enia, je¿eli defi nitywnie 
udowodniono, ¿e inne drogi nara¿enia 
nie stwarzaj¹ zagro¿enia)

H361: Podejrzewa siê, ¿e dzia³a szkodliwie 
na p³odnośæ lub dziecko w ³onie matki 
(podaæ szczególny skutek, je¿eli jest zna-
ny) (podaæ drogê nara¿enia, je¿eli defi ni-
tywnie udowodniono, ¿e inne drogi nara-
¿enia nie stwarzaj¹ zagro¿enia)

H362: Mo¿e dzia³aæ szkodliwie na dzieci 
karmione piersi¹

Zwrot wskazuj¹cy środki ostro¿ności 
Zapobieganie

P201: Przed u¿yciem zapoznaæ siê ze spe-
cjalnymi środkami ostro¿ności
P202: Nie u¿ywaæ przed zapoznaniem siê 
i zrozumieniem wszystkich środków bez-
pieczeñstwa
P281: Stosowaæ wymagane środki ochrony 
indywidualnej

P201: Przed u¿yciem zapoznaæ siê ze spe-
cjalnymi środkami ostro¿ności
P202: Nie u¿ywaæ przed zapoznaniem siê 
i zrozumieniem wszystkich środków bez-
pieczeñstwa
P281: Stosowaæ wymagane środki ochrony 
indywidualnej

P201: Przed u¿yciem zapoznaæ siê ze spe-
cjalnymi środkami ostro¿ności
P260: Nie wdychaæ py³u/dymu/gazu/
mg³y/par/rozpylonej cieczy
P263: Unikaæ kontaktu w czasie ci¹¿y/kar-
mienia piersi¹
P264: Dok³adnie umyæ … po u¿yciu
P270: Nie jeśæ, nie piæ ani nie paliæ podczas 
u¿ywania produktu

Zwrot wskazuj¹cy środki ostro¿ności 
Reagowanie

P308 + P313: W przypadku nara¿enia lub 
styczności: Zasiêgn¹æ porady/zg³osiæ siê 
pod opiekê lekarza

P308 + P313: W przypadku nara¿enia lub 
styczności: Zasiêgn¹æ porady/zg³osiæ siê 
pod opiekê lekarza

P308 + P313: W przypadku nara¿enia lub 
styczności: Zasiêgn¹æ porady/zg³osiæ siê 
pod opiekê lekarza

Zwrot wskazuj¹cy środki ostro¿ności 
Przechowywanie P405: Przechowywaæ pod zamkniêciem P405: Przechowywaæ pod zamkniêciem –

Zwrot wskazuj¹cy środki ostro¿ności 
Usuwanie P501: Zawartośæ/pojemnik usuwaæ do … P501: Zawartośæ/pojemnik usuwaæ do … –

H360Fd: Mo¿e dzia³aæ szkodliwie na p³od-
nośæ. Podejrzewa siê, ¿e dzia³a szkodliwie na 
dziecko w ³onie matki.

H360Df: Mo¿e dzia³aæ szkodliwie na dziec-
ko w ³onie matki. Podejrzewa siê, ¿e dzia³a 
szkodliwie na p³odnośæ.

Przedstawione w tabeli elementy oznako-
wania s¹ obowi¹zkowe, gdy¿ od dnia 1 grudnia 
2010 r. substancje musz¹ byæ klasyfikowane 
zgodnie z rozporz¹dzeniem CLP. Nie nale¿y 
zapominaæ, ¿e do dnia 1 czerwca 2015 r. musz¹ 
one byæ ponadto klasyfikowane jednocześnie 
zgodnie z dyrektyw¹ 67/548/EWG, a w karcie 
charakterystyki substancji nale¿y zamieszczaæ 
podwójn¹ klasyfikacjê.

W odniesieniu do mieszanin (preparatów) 
obowi¹zek klasyfikowania, oznakowania 
i pakowania ich wed³ug rozporz¹dzenia CLP 
pojawi siê 1 czerwca 2015 r.

W przypadku substancji zaklasyfikowanych 
i oznakowanych zgodnie z dyrektyw¹ 67/548/
EWG, które wprowadzono do obrotu (wpro-
wadzenie do obrotu to zgodnie z definicj¹ 
zawart¹ w rozporz¹dzeniu CLP odp³atne lub 
nieodp³atne dostarczenie lub udostêpnienie 
stronie trzeciej; import jest uznawany za wpro-
wadzenie do obrotu) przed 1 grudnia 2010 r., 
czyli znajduj¹ce siê ju¿ „na pó³kach”, nie musz¹ 
byæ one ponownie oznakowane i opakowane 
do 1 grudnia 2012 r.

Podobnie w przypadku mieszanin (prepa-
ratów) zaklasyfikowanych i oznakowanych 
zgodnie z dyrektyw¹ 1999/45/WE, które zo-
stan¹ wprowadzone do obrotu przed 1 czerw-
ca 2015 r. (czyli znajduj¹ce siê ju¿ „na pó³kach”), 
nie bêd¹ musia³y byæ ponownie oznakowane 
i opakowane do 1 czerwca 2017 r.

Rozporz¹dzenie Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 1272/2008 zosta³o dostoso-
wane do postêpu naukowo-technicznego 
rozporz¹dzeniem Komisji (WE) nr 790/2009 
z dnia 10 sierpnia 2009 r. (Dz.Urz. UE L 235/1 
z 5.09.2009).

Polskie akty prawne dotycz¹ce 
substancji dzia³aj¹cych szkodliwie 
na rozrodczośæ

Z rozporz¹dzeñ Parlamentu Europejskiego 
i Rady (WE) nr 1907/2006 ze zm. wynikaj¹ 
zadania administracyjne i obowi¹zki, których 
wykonywanie zosta³o określone w Polsce 
w ustawie z 25 lutego 2011 r. o substancjach 
chemicznych i ich mieszaninach (DzU z 2011 r. 
nr 63, poz. 322) oraz aktach wykonawczych 
do tej¿e ustawy.

W Polsce obowi¹zuje ponadto rozporz¹-
dzenie Rady Ministrów z 10 września 1996 r. 
(DzU z 1996, nr 114, poz. 545 z późn. zm.), 
które zawiera wykaz prac wzbronionych 
kobietom, uwzglêdniaj¹cy m.in. zakaz pra-
cy kobietom w ci¹¿y i w okresie karmienia 
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Szkodliwych dla Zdrowia w Środowisku Pracy przyjê³a w publikacji pt. 
„Czynniki szkodliwe w środowisku pracy” oznakowanie substancji dzia-
³aj¹cych toksycznie na p³ód specjalnym symbolem „Ft” dla 112 substancji.

Za dzia³aj¹ce toksycznie na p³ód uznawane s¹ substancje, które 
w przypadku wdychania, spo¿ycia lub wch³oniêcia przez skórê wy-
wo³uj¹ toksyczne skutki u potomstwa w prenatalnym okresie rozwoju 
– od zakoñczenia stadium zarodkowego do urodzenia.

Podsumowanie
Rozpatruj¹c zagadnienie zagro¿eñ dla rozrodczości nie nale¿y 

koncentrowaæ siê jedynie na kobietach, czy wrêcz na kobietach 
ciê¿arnych. Substancje dzia³aj¹ce szkodliwie na rozrodczośæ mog¹ 
zagra¿aæ zdrowiu zarówno kobiet, jak i mê¿czyzn. Wp³yw substancji 
dzia³aj¹cych szkodliwie na rozrodczośæ mo¿e prowadziæ od obni¿ania 
libido a¿ po zmniejszenie p³odności – zarówno u kobiet, jak i u mê¿czyzn 
– a tak¿e do zaburzeñ cyklu menstruacyjnego u kobiet czy problemów 
hormonalnych u obu p³ci.

Substancje dzia³aj¹ce szkodliwie na rozrodczośæ mog¹ mieæ rów-
nie¿ wp³yw na rozwój p³odu i dziecka (równie¿ dziecka karmionego 
piersi¹), zaś skutki ich dzia³ania mog¹ obejmowaæ zwiêkszenie odsetka 
poronieñ, anomalie rozwojowe oraz zaburzenia funkcjonalne. Ponie-
wa¿ skutki te mog¹ ujawniæ siê po d³u¿szych okresach, oszacowanie 
i skorelowanie nara¿enia ze skutkami zdrowotnymi czêsto jest trudne, 
a zapobieganie niekorzystnemu wp³ywowi na organizm substancji 
dzia³aj¹cych szkodliwie na rozrodczośæ pozostaje problemem ci¹gle 
aktualnym.
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