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Бисфеноли

1    Изследванията в съответствие с HBM4EU са проучване, насочено към събиране на проби и данни от човешки биомониторинг, които са възможно най-хармонизирани от 
(национални) изследвания, с цел извличане на текущи данни за вътрешна експозиция, представителни за европейското население/граждани в географска разгърнатост.

В настоящия преглед на политиките е обобщено 
неблагоприятното въздействие на бисфенолите 
върху човешкото здраве, основните пътища 

на експозиция за хората и по какъв начин 
биомониторингът на бисфенолите би могъл да бъде 
от полза за развитието на политиката на ЕС. 

ОСНОВНИ ПОСЛАНИЯ

• Чрез HBM4EU са натрупани общи за ЕС данни относно 
човешкия биомониторинг (HBM) във връзка с бисфенолите 
както чрез събиране на данни от различни изследвания, така и 
чрез създаване на нови данни в 11 държави, представляващи 
4-те европейски региона (север, изток, юг и запад). Това е най-
голямото досега събиране на данни относно бисфенол А (BPA) 
и неговите заместители бисфенол S (BPS) и бисфенол F (BPF) в 
Европа.

• BPA се среща навсякъде в околната среда и всички пълнолетни 
хора в цяла Европа са изложени поне на малки количества от 
него. BPS и BPF, използвани като заместители, се откриват в 
50 % от анализираните в рамките на HBM4EU пълнолетни лица.

• Нивата на експозиция на BPA са по-високи, отколкото тези 
на заместителите BPF и BPS в цяла Европа. Северната област 
като цяло е изложена в по-ниска степен на тези бисфеноли, 
отколкото други области.

• Не следва да се пренебрегва рискът от професионална 
експозиция (установен е потенциален риск за работниците, 
особено в промишлени сценарии, където нивата на 
експозиция на BPA са 10—20 пъти по-високи, отколкото 
фоновата експозиция).

• На базата на предишни изследвания и на моделиране на 
начина на експозицията основният път на експозиция на 
човека изглежда е чрез храненето, където е възможно 
бисфенолите да са се пренесли в храната или напитките от 
съдовете за съхранение на храна, опаковките или шишетата 
за хранене на кърмачета. 

• Изследванията в рамките на HBM4EU чрез създаване на модели 
относно токсикокинетиката и разпределянето в тъканите 
(включително в плода), пътищата, водещи до неблагоприятни 
ефекти, и биомаркерите на ефект засилват безпокойството, 
че вътрешната експозиция на BPA, BPS и BPF, както и на 
други бисфеноли, би могла да е свързана с разнообразие от 
последици за здравето на хората и околната среда. В осем 
от десет обекта за вземане на проби при най-малко 5 % от 
пълнолетните европейци (20—39 години) в изследванията в 
съответствие с HBM4EU1 е надвишена референтната стойност 
на HBM от 1 µg/L за BPS, по-специално в Южна Европа. 

• Безпокойството сред обществото относно химикалите, 
нарушаващи функциите на ендокринната система, в 
значителна степен е свързано с бисфенолите и с кампаниите 
за регулиране по-специално на BPA.

 КОНТЕКСТ: HBM4EU

Европейската инициатива за човешкия биомониторинг, 
HBM4EU, която се провежда от 2017 г. до юни 2022 г., е 
съвместно усилие на 28 държави, Европейската агенция за 
околна среда и Европейската комисия и е съфинансирана по 
линия на „Хоризонт 2020“. Основната цел на инициативата 
е да координира и да развива човешкия биомониторинг в 
Европа. HBM4EU осигури много подобрени доказателства 
за действителната експозиция на гражданите на химикали 
и възможните последици за здравето от тях. Човешкият 
биомониторинг ни дава възможност да измерим нашата 

експозиция на химикали чрез измерване или на самите 
вещества, техните метаболити, или на маркерите в телесните 
течности или тъкани за последващи въздействия върху 
здравето. Информацията относно експозицията на човека 
може да бъде свързана с данни относно източници и 
епидемиологични проучвания, за да послужи за научно 
изследване, предотвратяване и политики с цел преодоляване на 
недостига на знания и насърчаване на иновативни подходи. Ако 
желаете да прочетете повече относно самия проект, посетете 
уебсайта на HBM4EU.

http://www.hbm4eu.eu
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РЕЗУЛТАТИ ОТ HBM4EU

В рамките на проекта HBM4EU беше изготвен актуализиран 
обобщаващ документ, за да се даде отговор на основните 
въпроси относно политиката и да се обсъдят най-новите 
научни изследвания. Като допълнителна подкрепа за текущи и 
бъдещи изследвания в рамките на инициативата за човешкия 
биомониторинг по линия на HBM4EU бяха разработени голямо 
разнообразие от публичнодостъпни основни материали за 
хармонизиран подход с цел изследване на планирането и 
провеждането на изследвания на HBM в Европа. Бяха постигнати 
също така значителни резултати относно както експозицията на 
бисфеноли, така и въздействията върху здравето, свързани с тази 
експозиция.

• С HBM4EU бяха положени основите на платформа на 
Европейската инициатива за човешкия биомониторинг с 
цел мониторинг на експозицията на човека на приоритетни 
химикали (включително бисфенолите) и свързаните въздействия 
върху здравето по хармонизиран начин с контрол на 
качеството. Беше изпълнена програма за осигуряване/контрол 
на качеството с цел създаване на база данни от лаборатории 
кандидати, които са в еднаква степен квалифицирани за 
извършване на анализ на биомаркерите на излагането.

• На таблото на HBM4EU са показани 33 обобщени набора от 
данни относно HBM от 8 европейски държави с проби между 
2002 г. и 2015 г. Това включва списък с подходящи биомаркери, 
матрици и аналитични методи. В информационната платформа 
за мониторинг на химикалите (IPCheM) са показани метаданни за 
44 набора от данни относно бисфеноли. 

• Като част от изследванията в съответствие с HBM4EU са 
измерени концентрации на BPA, BPS и BPF в проби от урина, 
получени от лица на 20—39 годишна възраст в 11 държави 

между 2014 г. и 2021 г. (Дания, Испания, Финландия, Полша, 
Чешката република, Хърватия, Португалия, Франция, Швейцария, 
Германия, Люксембург), представляващи 2756 лица.

• Беше разработен специален физиологично характеризиран 
токсикокинетичен модел (PBTK) с цел свързване на данните 
относно HBM, мониторинга на околната среда и моделирането 
на външната експозиция, който беше приложен с цел 
получаване на приблизителни стойности на прием на BPA, BPS и 
BPF, получени от данните от HBM4EU относно HBM. 

• Изследванията на заместителите на BPA, BPS и BPF във връзка 
с пътеките, водещи до неблагоприятен изход, предполагат, че 
тези съединения са свързани с въздействия върху здравето, 
като например заболявания на обмяната на веществата и рак.

• Бяха разработени нови маркери на ефект, които свързват BPA 
с въздействия върху здравето (напр. поведение) и за които 
е доказано, че имат принадена стойност в изследванията 
на хората, тъй като увеличават тежестта на доказателството 
за причинно-следствена връзка между експозицията и 
неблагоприятните последици за здравето.

• В рамките на HBM4EU бяха проведени и изследвания на 
смесите, които са от значение за семейството съединения с 
бисфенол.

• За BPA и BPS бяха изведени референтни стойности за човешкия 
биомониторинг и беше подготвено досие на активното 
вещество относно BPF. Граничната стойност на BPA във връзка 
с опазването на здравето беше преразгледана след последния 
проект на становище на ЕОБХ относно TDI (вж. отговора на 
въпрос относно политиката 7).

ИЗЛАГАНЕ И ВЪЗДЕЙСТВИЯ ВЪРХУ ЗДРАВЕТО

Въз основа на наличните данни от изследванията на човешкия 
биомониторинг възрастното население (20—39 годишна възраст), 
анализирано в рамките на HBM4EU, постоянно е изложено на BPA и 
е в риск от вътрешна експозиция. 

Вече се използват редица други бисфеноли във все по-големи 
количества, което води до покачване на нивата на експозиция на 
тези вещества. Съобщава се например за повишени концентрации 
на BPF и BPS в проби от пълнолетни лица в рамките на 
изследванията в съответствие с HBM4EU. 

Важно е да се отбележи, че по-голямата част от наличната 
информация за експозицията на хора на бисфеноли е получена от 
проучвания във връзка с BPA, като засега има относително малко 
проучвания на други бисфеноли. Използването на BPA става все 
по-ограничено и се замества с други бисфеноли. 

BPA е вещество, нарушаващо функциите на ендокринната 
система, поради което засяга здравето на човека. Има 
доказателства, че BPA оказва множество въздействия, нарушаващи 
функциите на ендокринната система, като влияе на стероидните 
хормони, както и на хормоните на щитовидната жлеза. За други 
бисфеноли, включително BPF, BPS, BPAF, BPZ, BPE и BPB, също 
се предполага, че са химикали, нарушаващи функциите на 
ендокринната система. Изследванията в рамките на HBM4EU 
осигуриха допълнителни доказателства за токсичността на 
заместителите на BPA, по-специално що се отнася до експозицията 
на плода и последиците от това, като например затлъстяване и рак. 

В рамките на HBM4EU беше изготвена инфографика с преглед на 
основните източници на експозиция на BPA (в околната среда, 
професионална, на потребителите), пътеките на експозиция (през 
устата, чрез вдишване, през кожата) и въздействията на BPA върху 
здравето (фигура 1).

https://www.hbm4eu.eu/wp-content/uploads/2019/03/HBM4EU_D4.9_Scoping_Documents_HBM4EU_priority_substances_v1.0-bisphenols.pdf
https://www.hbm4eu.eu/online-library/?mdocs-cat=mdocs-cat-21&mdocs-att=null
https://www.hbm4eu.eu/what-we-do/european-hbm-platform/eu-hbm-dashboard/
https://echa.europa.eu/-/msc-unanimously-agrees-that-bisphenol-a-is-an-endocrine-disruptor
https://echa.europa.eu/-/msc-unanimously-agrees-that-bisphenol-a-is-an-endocrine-disruptor
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Фигура 1. Преглед на източниците на експозиция, пътеките и въздействието ѝ върху здравето, свързани с бисфенолите

Къде е вероятно да бъдат открити?

Бисфенолите може да са налични 
в пластмаси, придружени със 
следните пиктограми:

Възможни източници 
на експозиция

Как бисфенолите 
могат да попаднат 
във Вашето тяло?

Какво може да е въздействието на 
бисфенолите върху Вашето здраве?

Професионална 
експозиция 
(касиери, работещи 
с касови бележки)

Текстил

Пластмасови 
прибори за 
хранене

Предпазна 
екипировка

Замърсени 
въздух и прах

Професионална 
експозиция 
(производство на 
BPA)

Ниско тегло 
при раждане

Безплодие

Бележка: Предоставената информация 
се отнася основно за бисфенол А (BPA). 
Предполага се обаче, че бисфеноли F, M 
и S могат да предизвикат множество от 
същите неблагоприятни въздействия за 
здравето като BPA.

Затлъстяване 
и метаболитни 
заболявания

Риск от рак, 
свързан с 
хормони (BPA)

Сърдечносъдови 
заболявания 
(BPA)

Въздействие върху 
развитието на 
имунната система

Въздействие върху 
неврологичното 
развитие (BPA)

Чрез поглъщане

Храненето 
е основният 
източник на 
експозиция 
(BPA)

Чрез абсорбиране 
през кожата

Чрез вдишване

Консерви

Играчки

Стоматологични 
материали

ПОЛИКАРБОНАТ ДРУГИ

ПОЛИКАРБОНАТ ДРУГИ

ПОЛИКАРБОНАТ ДРУГИПОЛИКАРБОНАТ ДРУГИ

ПРИНОС КЪМ ПРОЦЕСИТЕ НА ПОЛИТИКАТА 
И СВЪРЗАНИТЕ МЕРКИ НА ПОЛИТИКАТА

През последното десетилетие бяха взети различни мерки за 
регулиране на бисфенолите, а през следващите няколко години се 
очакват допълнителни регулации. Резултатите от HBM4EU допринесоха 
за консултациите за стратегията за устойчивост в областта на 
химикалите, плана за действие за нулево замърсяване, както и 
консултациите с ЕОБХ. Те са достъпни в раздел Science to Policy section 
(От науката до политиката) на HBM4EU.

На равнището на ЕС бяха въведени няколко мерки на политиката, 
насочени срещу експозицията на хора на бисфеноли. Те обхващат 
i) прилагане на по-обширно законодателство за химикалите; ii) 
потребителски продукти (напр. играчки, медицински изделия); iii) 
професионална експозиция и iv) околната среда (напр. емисии във 
въздуха и водата).  

ECHA определи BPA като вещество, пораждащо сериозно безпокойство 
(SVHC), съгласно Регламент (ЕО) № 1907/2006 относно регистрацията, 
оценката, разрешаването и ограничаването на химикали (REACH) 
поради потенциалните въздействия върху здравето на човека и 
околната среда, нарушаващи функциите на ендокринната система. 

От 2016 г. (в сила от 2020 г.) BPA е ограничен по линия на REACH 
за употреба в термочувствителна хартия — допустима граница на 
миграция ≤ 0,02 %. BPA е забранен и в лакове и покрития, нанасяни 
върху материали и изделия за употреба в опаковки на хранителни 
продукти за деца (напр. Адаптирано мляко за кърмачета, храна за 
бебета) съгласно Регламент (ЕС) 2018/213. 

В няколко държави са взети допълнителни мерки. Франция например 
забрани BPA във всички материали, предназначени за контакт с 
храни (френският закон № 2012—1442), други държави (Дания, Белгия 
и Швеция) го забраниха в материалите, предназначени за деца под 
3-годишна възраст.

В своята повторна оценка от 2015 г. на експозицията и токсичността 
на BPA ЕОБХ използва по-прецизна методология и нови данни, като 
преразгледа и промени t-TDI за BPA от 50 на 4 μg/кг bw/ден. Неотдавна, 
през декември 2021 г., ЕОБХ публикува проект на становище, в което 
предложи да се понижи приемливият дневен прием (TDI) на BPA от 
4 μg/kg bw/ден на 0,04 ng/kg bw/ден. Това представлява понижаване с 
пет степени спрямо предишната стойност, установена през 2015 г. 

Германските органи проучват потенциалните рискове за околната 
среда, свързани с BPA и други подобни бисфеноли. Очаква се да 
представят на ECHA своето предложение за ограничаване през април 
2022 г.

През 2020 г. Комитетът за оценка на риска към ECHA прие 
хармонизирана класификация на BPS като H360FD. Има предложение 
за хармонизирана класификация на BPAF като H360F.

През 2022 г. ECHA и държавите членки оцениха група от 148 бисфеноли 
и препоръчаха повече от 30 бисфенола да бъдат ограничени поради 
потенциалните им хормонални или репротоксични въздействия. 

https://www.hbm4eu.eu/what-we-do/science-to-policy/
https://www.hbm4eu.eu/what-we-do/science-to-policy/
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20140410
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/EN/TXT/?uri=CELEX%3A02006R1907-20140410
https://eur-lex.europa.eu/eli/reg/2018/213/oj
https://echa.europa.eu/documents/10162/03fac9dc-94e7-a81c-fed5-1c5008a1c1bc
https://echa.europa.eu/documents/10162/0f521dfe-58a2-b45a-fcb4-39de06a98643
https://echa.europa.eu/-/group-assessment-of-bisphenols-identifies-need-for-restriction?utm_source=echa-weekly&utm_medium=email&utm_campaign=weekly&utm_content=20220406&_cldee=iCFAnvyYx6iVgAS4zhlH70gEozFUJrrDZ8Xl-YXeRbXdcy03QGVDJ5ud3zyT1NLd&recipientid=lead-d285cf73a010e81180fc005056952b31-f290b5212d1345238a6e3610071a0745&esid=dad76cb1-95b5-ec11-8137-005056b9310e
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ВЪПРОСИ ОТНОСНО ПОЛИТИКАТА

1 Каква е настоящата експозиция на 
населението на ЕС на BPA, BPS и BPF?

Изследванията в съответствие с HBM4EU показват, че 
средните нива на BPA в урината все още са значителни във 
всички европейски региони, между 0,55 и 2,35 µg/g креатинин 
и стойности на P95 между 2,41 и 12,19 µg/g креатинин при 
пълнолетни лица от 11 държави в цяла Европа. 

P50 и P95 на концентрациите на BPS в урината са в диапазона 
съответно 0,06—0,34 µg/g креатинин (в 4 изследвания стойността 
на P50 е < граница на откриване: 0,01, 0,09 и 0,05 µg/L) и 0,39—8,77 
µg/g креатинин. P50 и P95 на концентрациите на BPF в урината са 
в диапазона съответно 0,10—0,72 µg/g креатинин (в 3 изследвания 
стойността на P50 е < граница на откриване: 0,03 и 0,15 µg/L) и 
0,56—17,03 µg/g креатинин. Средните нива на заместители на 
BPA (BPS и BPF) в урината се увеличават в някои европейски 
държави (в сравнение с DEMOCOPHES), което поражда все по-
голямо опасение за експозиция на BPS и BPF в Европа.

2 Различният регулаторен контрол в 
ЕС относно BPA води ли до различни 
експозиции?

От 2011 г. са взети различни мерки за ограничаване на 
експозицията на населението на BPA на европейско равнище. 
Той беше забранен в шишетата за хранене на кърмачета 
навсякъде в Европа (Директива 2011/8/ЕС на Комисията), а от 
2018 г. употребата му беше ограничена в определени материали, 
предназначени за контакт с храни. При сравнение на резултатите 
от различните изследвания в съответствие с HBM4EU в 4-те 
европейски географски области (северна, източна, южна и западна) 
беше установено, че нивата на експозиция на BPA са по-високи, 
отколкото нивата на експозиция на заместители (BPF и BPS) в цяла 
Европа. Северната област като цяло е изложена в по-ниска степен 
на бисфеноли, отколкото други области. При сравняване на данни 
от HBM4EU с данни от DEMOCOPHES могат да се забележат 
някои промени (напр. спад на BPA в Дания и увеличение в Полша 
и Люксембург, а що се отнася до BPS — увеличение в Чешката 
република), но на този етап все още не е ясно дали това е 
свързано с разлики в регулирането.

3 Пораждат ли нивата на експозиция 
на бисфеноли безпокойства относно 
здравето?

Нивата на експозиция на BPA, измерени при пълнолетното 
население от проучвания в съответствие с HBM4EU, са 
под установените референтни стойности за човешкия 
биомониторинг на базата на временния приемлив дневен 
прием (t-TDI) от 4 µg/kg bw/ден. Ако се вземе предвид новото 
предложение на ЕОБХ относно TDI, всички измерени 
стойности значително надвишават референтната стойност на 
HBM, която може да бъде извлечена от новия TDI.

В осем от десет обекта за вземане на проби при най-малко 5 % от 
пълнолетните европейци (20—39 години) от проучванията в 
съответствие с HBM4EU се надвишава референтната стойност 
на HBM от 1 µg/L за BPS. Проучванията с най-силно засегнати 
участници са проведени в Южна Европа. 

В кохортно проучване на случай в рамките на HBM4EU беше 
направена връзка между експозицията на BPA в детството с 
потенциален биомаркер на ефект, мозъчния неврогрофичен 
фактор (BDNF) и път, водещ до неблагоприятни последици, който 
предизвиква поведенчески и когнитивни изменения.

Тъй като свързаните проучвания доказаха съвместна 
експозиция на BPA и на неговите заместители BPS и BPF, 
следва да се обмислят изследвания на смесите, особено защото 
заместителите на BPA изглежда проявяват сходни въздействия 
с тези на BPA и са свързани със сходни пътища, водещи до 
неблагоприятни последици.
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4 Професионалната експозиция 
на касиерите представлява ли 
безпокойство за здравето? 

Наличието на BPA в термочувствителна хартия представлява 
заплаха най-вече за касиерите, които са в постоянен контакт 
с материала. Употребата на BPA в термочувствителната хартия 
беше ограничена през 2016 г., в сила от 2020 г. Поради фоновата 
експозиция не беше възможно да се извлече референтна стойност 
на HBM за работниците. Чрез систематичен преглед в рамките на 
HBM4EU относно биомониторинга на експозицията на BPA, BPS 
и BPF (Bousoumah et al. 2021) бяха извлечени 30 проучвания на 
професионалния човешки биомониторинг на BPA и само 4 и 2 
публикации съответно относно BPS и BPF. Като се имат предвид 
настоящите политики, които водят до заместването на BPA с 
аналогични вещества, е необходимо да се извършат научни 
изследвания на професионалната експозиция на тези съединения, 
включително BPS и BPF. Това включва изследване на работата на 
касиерите, при които BPA може да е заменен с BPS.

Събраните в рамките на проекта данни сочат, че не следва да се 
пренебрегва рискът от професионална експозиция (установен 
е потенциален риск за работниците, особено в промишлени 
сценарии, където нивата на експозиция на BPA са 10—20 пъти по-
високи, отколкото фоновата експозиция), както и че е необходимо 
да се вземат мерки за защита във връзка с експозицията на BPS. 

5 Каква е токсичността на 
заместителите на BPA и 
представляват ли повод за 
безпокойство настоящите нива на 
експозиция?

С изчислителни инструменти, разработени в рамките на проекта, 
беше възможно да се подчертае, че затлъстяването е една от 
главните потенциални крайни точки за здравето във връзка с BPS, 
и да се свърже BPF с път, водещ до неблагоприятни последици, към 
рака на щитовидната жлеза. 

Препоръчителната референтна стойност за HBM относно BPS е на 
базата на въздействията върху здравето, нарушаващи функциите на 
ендокринната система, които се наблюдават у животни при много 
ниски дози, и е определена в HBM4EU на 1 µg/L въз основа на 
изследвания за токсичността при животните във връзка с млечните 
жлези и токсичността за нервното развитие. 

6 Можем ли да открием доказателства 
за въздействие при ниски дози в 
смесите?

В две различни проучвания на случай в рамките на HBM4EU 
се споменават въздействия при ниски дози в смеси. 
Биомониторингово проучване на съвместната експозиция на 
бисфеноли (BPA и аналози) от потребителите на консервирани 
хранителни продукти сочи, че участниците с начин на хранене, 
богат на консервирани храни, са изложени в по-голяма степен на 
BPA в сравнение с контролната група (Nadal et al.2020). Оценка на 
риска при смесите с акцент върху мъжкото репродуктивно здраве 
показва, че комбинираните експозиции на бисфеноли и други 
химикали се свързват със спад в качеството на семенната течност в 
западните държави. 

7 По какъв начин може HBM да се 
използва за оценката на приемливия 
дневен прием (TDI) за BPA, определен 
от Европейския орган за безопасност 
на храните (ЕОБХ)?

В рамките на HBM4EU беше извлечена референтна стойност за 
HBM от 230 µg /L за експозиция на BPA при пълнолетни лица 
и 135 µg/L за експозиция на BPA при деца (>3 години) (Ougier 
et al. 2021 г.). Тази референтна стойност за HBM беше определена 
при концентрация в урината на общия BPA в съответствие с 
временния TDI (t-TDI) от 4 µg/kg bw/ден, извлечена от ЕОБХ 
през 2015 г. Неотдавна Панелът на ЕОБХ относно контакта с храни 
и хранителните продукти, ензимите и средствата за преработка 
(CEP) издаде повторна оценка на t-TDI, според която той трябва 
да бъде понижен от 4 μg/kg bw/д на 0,04 ng/kg bw/д от общия BPA. 
Ако този нов TDI се потвърди, всички измерени европейски 
проби ще надхвърлят TDI. Поради това HBM4EU би препоръчала 
преразглеждане и коригиране на референтните стойности за 
заместителите на BPA.

https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105760
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412021001884?via%3Dihub
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412021001884?via%3Dihub
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8 Важно ли е да се премахнат 
наследените BPA от циклите на 
материалите (т.е. отпадъчни ленти 
за касови апарати) при прилагане на 
кръгова икономика, за да се защити 
здравето на човека?

HBM4EU подготвя доклад относно определени химикали в 
кръговата икономика, включително бисфенолите. Докладът 
ще бъде съсредоточен върху начина, по който човешкият 
биомониторинг би могъл да спомогне за разбиране на 
експозицията на химикали чрез вторичните потоци от 
материали и рециклирането. Това ще бъде разгледано в рамките 
на пет проучвания на случай, три от които ще бъдат съсредоточени 
върху бисфенолите — в потребителските стоки, произведени от 
рециклирана пластмаса, в рециклираната хартия и в експозицията 
от храната при повторно използване на утайка от пречистване и 
отпадъчни води за селскостопанските земи. 

ПРОПУСКИ В ЗНАНИЯТА 

HBM4EU разработи качествени научни изследвания в подкрепа на 
въпросите относно политиката. Продължават да съществуват обаче 
някои пропуски в знанията.

Необходимо е да се отбележи в карта заместването на BPA, която 
включва данни от човешки биомониторинг относно по-слабо 
регулираните бисфеноли, както и разследване на експозицията на 
човека, и оценка на необходимостта от допълнително регулиране. 

Тъй като бисфенолите са замърсители с кратък период на 
полуразпад, е важно да се извърши преоценка на протоколите на 
вземане на проби: достатъчни ли са моментните проби, за да се 
отрази експозицията, или следва да съчетаем няколко проби от 
едно лице, за да намалим грешките от колебанията в експозицията?

Необходимо е допълнително да се проучат въздействията върху 
здравето от бисфенолите (и по-специално заместителите), за да 
се подкрепи оценката на опасността и риска, както и да се оцени 
въздействието на регулаторните действия — тези, които вече са в 
сила, и бъдещите по-широки ограничения относно експозицията на 
бисфенол в европейското население. 

Необходимо е също да се определят допълнителни биомаркери 
на ефектите, свързани с експозицията на бисфенол (включително 
биохимични и епигенетични), както и да се определи дали тези 
маркери на ефектите са общи за всички бисфенолни съединения.

Има спешна необходимост да се разследва експозицията на смеси 
от бисфенол и техните въздействия върху здравето.



Този проект получи финансиране от програмата за 

научни изследвания и иновации на Европейския съюз 

„Хоризонт 2020“ по споразумение за отпускане на 

безвъзмездни средства № 733032.

Координатор на HBM4EU: 
Немската агенция по околната среда hbm4eu@uba.de

Координатор на център за знания: 
Европейската агенция за околна среда hbm4eu@eea.europa.eu

www.hbm4eu.eu
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