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Bisfenoly

1    Studie harmonizované s HBM4EU jsou průzkumem zaměřeným na shromažďování co možná nejvíce harmonizovaných vzorků a údajů z biologického monitorování 
člověka (HBM) z (národních) studií s cílem odvodit aktuální údaje o vnitřní expozici reprezentativní pro evropskou populaci/občany v celém geografickém rozpětí.

Tento stručný přehled informací shrnuje nežádoucí 
účinky bisfenolů na lidské zdraví, jejich hlavní cesty 
expozice u člověka a způsob, jakým by biologické 

monitorování bisfenolů u člověka mohlo být cenné při 
vývoji politiky EU. 

HLAVNÍ SDĚLENÍ

• V rámci projektu HBM4EU byly shromážděny údaje 
o bisfenolech z biologického monitorování člověka (human 
biomonitoring, HBM) v celé EU, a to jak shromážděním 
údajů z různých studií, tak získáním nových údajů v 11 
zemích reprezentujících 4 evropské regiony (sever, východ, 
jih a západ). Jedná se o zdaleka nejrozsáhlejší sbírku dat 
z biologického monitorování člověka o bisfenolu A (BPA) 
a jeho náhradách bisfenolu S (BPS) a bisfenolu F (BPF) 
v Evropě.

• BPA je v životním prostředí všudypřítomný a všichni dospělí 
lidé v Evropě jsou mu vystaveni alespoň v malém množství. 
BPS a BPF, které se používají jako jeho náhrada, byly zjištěny 
u 50 % dospělých analyzovaných v rámci projektu HBM4EU.

• Úrovně expozice BPA jsou ve všech evropských zemích vyšší 
než úrovně expozice jeho náhradám BPF a BPS. Severní 
oblast je těmto bisfenolům vystavena celkově méně než jiné 
oblasti.

• Nemělo by být opomenuto riziko vyplývající z expozice na 
pracovišti (bylo zjištěno potenciální riziko pro pracovníky, 

zejména v průmyslových scénářích s úrovní expozice BPA 
10–20násobně vyšší, než je přirozená expozice).

• Na základě předchozích studií a modelování cest expozice 
se zdá, že hlavní cestou expozice člověka je strava, kdy 
bisfenoly mohou migrovat do potravin nebo nápojů 
z nádob na potraviny, obalů nebo kojeneckých lahví. 

• Modelovací studie v rámci projektu HBM4EU týkající se 
toxikokinetiky a distribuce ve tkáních (včetně plodu), drah 
nežádoucích účinků a biomarkerů účinků posilují obavy, 
že vnitřní expozice BPA, BPS a BPF a dalším bisfenolům by 
mohla být spojena s různými zdravotními následky u lidí 
a v životním prostředí. V osmi místech odběru vzorků 
z deseti došlo u nejméně 5 % dospělých Evropanů (20–39 
let) ve studiích harmonizovaných s HBM4EU1 k překročení 
hodnoty HBM-GV 1 µg/l pro BPS, zejména v jižní Evropě. 

• Společenské obavy z chemických látek narušujících 
endokrinní systém jsou do značné míry spojeny s bisfenoly 
a zejména s kampaněmi za regulaci BPA.

ZÁKLADNÍ INFORMACE: O PROJEKTU HBM4EU

Evropská iniciativa pro biologické monitorování člověka, 
HBM4EU, která probíhá od roku 2017 do června 2022, je 
společným úsilím 28 zemí, Evropské agentury pro životní 
prostředí a Evropské komise a je spolufinancována v rámci 
programu Horizont 2020. Jejím hlavním cílem je koordinovat 
a prosazovat v Evropě biologické monitorování člověka. 
Iniciativa HBM4EU přinesla mnoho kvalitnějších důkazů 
o skutečné expozici občanů chemickým látkám a o jejich 
možných účincích na zdraví. Biologické monitorování člověka 

nám umožňuje měřit expozici lidí chemickým látkám buď 
měřením látek samotných, nebo jejich metabolitů či markerů 
následných účinků na lidské zdraví v tělních tekutinách či tkáních. 
Informace o expozici člověka lze propojit s údaji o zdrojích a 
epidemiologickými průzkumy a předat informace výzkumu, 
prevenci a politice s cílem odstranit mezery ve znalostech 
a podpořit inovativní přístupy. Pokud si chcete přečíst více 
o samotném projektu, navštivte webové stránky HBM4EU.

http://www.hbm4eu.eu
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VÝSLEDKY PROJEKTU HBM4EU

V rámci projektu HBM4EU byl vypracován aktualizovaný rámcový 
dokument s cílem zodpovědět hlavní otázky politiky a prodiskutovat 
nejnovější výzkum. Za účelem další podpory současných a 
budoucích studií HBM vyvinula iniciativa HBM4EU celou řadu 
veřejně dostupných podkladových materiálů pro harmonizovaný 
přístup k plánování a provádění studií HBM v Evropě. Přinesla 
také významné výsledky týkající se jak expozice bisfenolům, tak 
zdravotních účinků souvisejících s touto expozicí.

• Iniciativa HBM4EU položila základy evropské platformy HBM 
pro monitorování expozice člověka prioritním chemickým 
látkám (včetně bisfenolů) a souvisejících účinků na zdraví 
harmonizovaným způsobem se zajištěním kontroly kvality. 
Byl zaveden program zajištění kvality / kontroly kvality s cílem 
vytvořit evropskou databázi posuzovaných laboratoří, které jsou 
stejně kvalifikované pro analýzu biomarkerů expozice.

• HBM4EU dashboard zobrazuje 33 sloučených datových souborů 
HBM z 8 evropských zemí s odběry vzorků v letech 2002 až 
2015. Je sem zahrnut i seznam vhodných biomarkerů, matic a 
analytických metod. IPCHEM zobrazuje metadata HBM pro 44 
datových souborů o bisfenolech. 

• V rámci studií harmonizovaných s HBM4EU byly měřeny 
koncentrace BPA, BPS a BPF ve vzorcích moči získaných od 2756 
dospělých ve věku 20–39 let v 11 evropských zemích v letech 
2014–2021 (DK, IS, FI, PL, CZ, HR, PT, FR, CH, DE, LU).

• Pro získání odhadů příjmu BPA, BPS a BPF odvozených od údajů 
HBM iniciativy HBM4EU byl vyvinut a zaveden specializovaný 
toxikokinetický model na fyziologické bázi (PBTK), který propojuje 
údaje HBM, monitorování životního prostředí a modelování 
vnější expozice. 

• Studie o drahách nežádoucích účinků náhrad BPA, tedy BPS a 
BPF, naznačily, že jsou tyto sloučeniny spojeny s účinky na zdraví, 
jako jsou metabolická onemocnění a rakovina.

• Byly vyvinuty nové markery účinků, které spojují BPA s účinky na 
zdraví (např. chování) a které se ukázaly být přidanou hodnotou 
ve studiích na lidech, kde zvýšily průkaznost důkazů pro 
příčinnou souvislost mezi expozicí a nežádoucími zdravotními 
důsledky.

• V rámci projektu HBM4EU byly rovněž provedeny studie směsí, 
které jsou relevantní pro skupinu bisfenolových sloučenin.

• Pro BPA a BPS byly odvozeny směrné hodnoty pro biologické 
monitorování člověka (Human Biomonitoring Guidance Values, 
HBM-GV) a byla vypracována dokumentace k látce BPF. Po 
nedávném návrhu stanoviska úřadu EFSA k TDI (viz odpověď na 
otázku politiky č. 7) byla revidována směrná hodnota pro BPA 
stanovená z hlediska ochrany zdraví.

EXPOZICE A ÚČINKY NA ZDRAVÍ

Na základě dostupných údajů ze studií biologického monitorování 
člověka je dospělá populace (20–39 let) analyzovaná v rámci 
projektu HBM4EU neustále vystavována BPA a podléhá riziku vnitřní 
expozice. 

V současné době se ve stále větším množství používá řada dalších 
bisfenolů, což vede ke zvyšování úrovně expozice těmto látkám. 
Například ve vzorcích dospělých osob ze studií harmonizovaných 
s HBM4EU byly hlášeny zvýšené koncentrace BPF a BPS. 

Je třeba poznamenat, že většina dostupných informací o expozici 
člověka bisfenolům pochází ze studií zkoumajících BPA, přičemž 
ostatních bisfenolů se dosud týkalo poměrně málo studií. BPA je 
stále více omezován a nahrazován jinými bisfenoly. 

BPA je endokrinní disruptor, tudíž ovlivňuje lidské zdraví. Bylo 
zjištěno, že BPA vyvolává řadu účinků narušujících endokrinní 
systém cílených na steroidní hormony a hormony štítné žlázy. U 
dalších bisfenolů, včetně BPF, BPS, BPAF, BPZ, BPE a BPB, rovněž 
existuje podezření, že se jedná o endokrinní disruptory. Studie 
v rámci iniciativy HBM4EU poskytly další podpůrné údaje svědčící 
pro toxicitu náhrad BPA, zejména pokud jde o expozici plodu a 
následky, jako je obezita a rakovina. 

Iniciativa HBM4EU vypracovala infografiku s přehledem hlavních 
zdrojů expozice (životní prostředí, pracovní prostředí, spotřebitelé), 
cest expozice (orální, inhalační, dermální) a účinků BPA na zdraví 
(Obrázek 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/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
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Obrázek 1. Přehled zdrojů expozice, cest a účinků na zdraví spojených s bisfenoly
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F, M a S.
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POLYKARBONÁT JINÉ
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PŘISPĚNÍ V RÁMCI POLITICKÝCH PROCESŮ  
A PŘÍSLUŠNÁ POLITICKÁ OPATŘENÍ

V posledním desetiletí byla přijata různá opatření k regulaci 
bisfenolů a v příštích letech se očekávají další předpisy. Výsledky 
projektu HBM4EU přispěly ke konzultacím o strategii pro 
udržitelnost v oblasti chemických látek, akčním plánu pro nulové 
znečištění a také ke konzultacím s úřadem EFSA. Jsou k dispozici 
v sekci HBM4EU Science to Policy section.

Na úrovni EU bylo zavedeno několik politických opatření, která 
mají řešit expozici člověka bisfenolům. Ta se týkají i) implementace 
širších právních předpisů o chemických látkách; ii) spotřebitelských 
výrobků (např. hraček, zdravotnických prostředků); iii) expozice na 
pracovišti a iv) životního prostředí (např. emisí do ovzduší a vody).  

Agentura ECHA identifikovala BPA jako látku vzbuzující mimořádné 
obavy (SVHC) podle nařízení (ES) č. 1907/2006 o registraci, 
hodnocení, povolování a omezování chemických látek (REACH) 
z důvodu možných účinků na lidské zdraví a životní prostředí, které 
mohou narušovat endokrinní systém. 

Použití BPA v termopapíru je od roku 2016 (s účinností od roku 
2020) podle nařízení REACH omezeno – migrační limit ≤ 0,02 %. BPA 
je rovněž zakázán v lacích nebo nátěrech nanášených na materiály 
a předměty určené k použití v obalech pro dětské potraviny (např. 
počáteční kojenecká výživa, příkrmy pro malé děti) podle nařízení 
(EU) 2018/213. 

V několika zemích byla přijata další opatření. Například Francie 
zakázala BPA ve všech materiálech určených pro styk s potravinami 
(francouzský zákon č. 2012-1442), jiné země (Dánsko, Belgie a 
Švédsko) jej zakázaly v materiálech určených pro děti do 3 let.

Při přehodnocování expozice a toxicity BPA v roce 2015 použil úřad 
EFSA upřesněnou metodiku a nové údaje a upravil hodnotu t-TDI 
pro BPA z 50 na 4 μg/kg tělesné hmotnosti/den. Nedávno, v prosinci 
2021, zveřejnil úřad EFSA návrh stanoviska, ve kterém navrhuje 
snížit tolerovatelný denní příjem (TDI) látky BPA ze 4 μg/kg tělesné 
hmotnosti na den na 0,04 ng/kg tělesné hmotnosti na den. To je 
o pět řádů nižší hodnota než předchozí hodnota stanovená v roce 
2015. 

Německé úřady zkoumají potenciální rizika BPA a dalších 
podobných bisfenolů pro životní prostředí. Očekává se, že svůj 
návrh na omezení předloží agentuře ECHA v dubnu 2022.

V roce 2020 přijal výbor pro posuzování rizik agentury ECHA 
harmonizovanou klasifikaci BPS jako H360FD. Existuje návrh na 
harmonizovanou klasifikaci BPAF jako H360F.

V roce 2022 agentura ECHA a členské státy posoudily skupinu 148 
bisfenolů a doporučily, aby bylo více než 30 bisfenolů omezeno 
kvůli jejich potenciálním hormonálním účinkům nebo toxickým 
účinkům na reprodukci. 

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://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


4

OTÁZKY POLITIKY

1 Jaká je aktuální expozice populace EU 
bisfenolům BPA, BPS a BPF?

Studie harmonizované s HBM4EU ukazují, že medián hladiny 
BPA v moči je stále výrazný ve všech evropských regionech, 
pohybuje se v rozmezí 0,55 až 2,35 µg/g kreatininu a hodnoty P95 
se pohybují v rozmezí 2,41 až 12,19 µg/g kreatininu u dospělých 
z 11 zemí celé Evropy. 

Hodnoty P50 a P95 koncentrací BPS v moči se pohybují v rozmezí 
0,06–0,34 µg/g kreatininu (4 studie mají hodnotu P50 < mez 
detekce: 0,01, 0,09 a 0,05 µg/l) a 0,39–8,77 µg/g kreatininu. Hodnoty 
P50 a P95 koncentrací BPF v moči se pohybují v rozmezí 0,10–
0,72 µg/g kreatininu (3 studie mají hodnotu P50 < mez detekce: 
0,03 a 0,15 µg/l) a 0,56–17,03 µg/g kreatininu. Mediány hladin 
náhrad BPA (BPS a BPF) v moči se v některých evropských 
zemích zvyšují (ve srovnání s projektem DEMOCOPHES), což 
vyvolává rostoucí obavy z expozice BPS a BPF v Evropě.

2 Vedou různé regulační kontroly v EU 
týkající se BPA k rozdílným expozicím?

Od roku 2011 byla na evropské úrovni přijata různá opatření 
k omezení expozice obyvatelstva BPA. V celé Evropě byl zakázán 
v kojeneckých lahvích (směrnice Komise 2011/8/EU) a od roku 
2018 bylo dále omezeno jeho použití v některých materiálech 
přicházejících do styku s potravinami. Porovnání výsledků různých 
studií harmonizovaných s HBM4EU ve 4 evropských zeměpisných 
oblastech (severní, východní, jižní a západní) ukázalo, že v celé 
Evropě jsou úrovně expozice BPA vyšší než úrovně expozice 
náhradám (BPF a BPS). Severní oblast je celkově méně vystavena 
bisfenolům než ostatní oblasti. Při porovnání údajů HBM4EU 
s údaji z projektu DEMOCOPHES lze pozorovat určité změny 
(např. pokles BPA v Dánsku a nárůst v Polsku a Lucembursku a 
v případě BPS nárůst v České republice), ale v této fázi není jasné, 
zda to souvisí s rozdíly v regulaci.

3 Jsou úrovně expozice bisfenolům 
rizikem pro zdraví?

Úrovně expozice BPA naměřené u dospělé populace ze studií 
harmonizovaných s HBM4EU jsou nižší než stanovené směrné 
hodnoty pro biologické monitorování člověka založené na 
dočasném tolerovatelném denním příjmu (t-TDI) množství 4 µg/
kg tělesné hmotnosti/den. Pokud se vezme v úvahu nový návrh 
úřadu EFSA pro hodnotu TDI, všechny naměřené hodnoty 
značně převyšují směrnou hodnotu HBM, kterou lze odvodit 
z nového TDI.

V osmi místech odběru vzorků z deseti došlo u nejméně 5 % 
dospělých Evropanů (20–39 let) ve studiích harmonizovaných 
s HBM4EU k překročení hodnoty HBM-GV 1 µg/l pro BPS. 
Nejvíce dotčené studie byly provedeny v jižní Evropě. 

V kohortě případové studie HBM4EU byla expozice BPA v dětství 
spojena s potenciálním biomarkerem účinku, mozkovým 
neurotrofním faktorem (BDNF), a s dráhou nežádoucích účinků 
vedoucí k behaviorálním a kognitivním změnám.

Vzhledem k tomu, že harmonizované studie naznačily souběžnou 
expozici BPA a jeho náhradám BPS a BPF, mělo by se zvážit 
provedení studií směsí, zejména proto, že náhrady BPA zřejmě 
vykazují podobné účinky jako BPA a jsou spojeny s podobnými 
drahami nežádoucích účinků.



5

4 Je expozice pokladních na pracovišti 
zdravotním rizikem? 

Přítomnost BPA v termopapíru představuje riziko především 
pro pokladní, které jsou s tímto materiálem v neustálém kontaktu. 
Používání BPA v termopapíru bylo omezeno v roce 2016, přičemž 
toto omezení vstoupilo v platnost v roce 2020. Vzhledem 
k přirozené expozici v životním prostředí nebylo možné odvodit 
hodnoty HBM-GV pro pracovníky. V rámci systematického přehledu 
HBM4EU o biologickém monitorování expozice BPA, BPS a BPF 
(Bousoumah et al. 2021) bylo dohledáno 30 studií o biologickém 
monitorování expozice člověka BPA na pracovišti a pouze 4 
publikace o BPS a 2 publikace o BPF. Vzhledem k současným 
politikám, které vedou k nahrazování BPA analogickými látkami, je 
třeba provést výzkum expozice těmto sloučeninám, včetně BPS a 
BPF, na pracovišti. Zahrnovalo by to výzkum práce pokladních, ve 
které mohl být BPA nahrazen BPS.

Údaje shromážděné v rámci projektu ukazují, že by nemělo být 
opomenuto riziko vyplývající z expozice na pracovišti (bylo zjištěno 
potenciální riziko pro pracovníky, zejména v průmyslových scénářích 
s úrovní expozice BPA 10–20násobně vyšší, než je přirozená 
expozice) a že je nutné přijmout ochranná opatření v souvislosti 
s expozicí BPS. 

5 Jaká je toxicita náhrad BPA a 
představují současné úrovně expozice 
riziko?

Pomocí výpočetních nástrojů vyvinutých v rámci projektu bylo 
možné poukázat na obezitu jako jeden z hlavních potenciálních 
sledovaných zdravotních ukazatelů BPS a spojit BPF s dráhou 
nežádoucích účinků pro rakovinu štítné žlázy. 

Doporučené hodnoty HBM-GV pro BPS jsou založeny na účincích na 
zdraví způsobujících narušení endokrinní činnosti, které se objevují 
u zvířat při velmi nízkých dávkách. V rámci HBM4EU byla tato 
hodnota nastavena na 1 µg/l na základě studií toxicity pro mléčné 
žlázy a vývojové toxicity pro nervový systém u zvířat. 

6 Existují důkazy o účincích nízkých dávek 
ve směsích?

Dvě různé případové studie HBM4EU se týkají účinků nízkých dávek 
ve směsích. Biologický monitorovací průzkum souběžné expozice 
bisfenolům (BPA a analogům) u spotřebitelů konzervovaných 
potravin ukázal, že účastníci se stravou bohatou na konzervované 
potraviny byli ve srovnání s kontrolní skupinou více vystaveni 
BPA (Nadal a kol.2020). Posouzení rizik směsí se zaměřením 
na reprodukční zdraví mužů ukazuje, že kombinovaná expozice 
bisfenolům a dalším chemickým látkám je v západních zemích 
spojena s poklesem kvality spermatu. 

7 Jak může HBM přispět k posouzení 
tolerovatelného denního příjmu (TDI) 
pro BPA, který stanovil Evropský úřad 
pro bezpečnost potravin (EFSA)?

Iniciativa HBM4EU odvodila hodnotu HBM-GV 230 µg/l pro 
expozici BPA u dospělých a 135 µg/l pro expozici BPA u dětí 
(> 3 roky) (Ougier a kol. 2021). Tato hodnota HBM-GV byla 
stanovena s ohledem na koncentraci celkového BPA v moči, 
která odpovídá hodnotě prozatímního TDI (t-TDI) 4 µg/kg 
tělesné hmotnosti/den, jak ji stanovil úřad EFSA v roce 2015. 
Nedávno zveřejnila komise EFSA pro materiály přicházející do styku 
s potravinami, enzymy, látky určené k aromatizaci a pomocné 
látky (CEF) přehodnocení t-TDI, které má být sníženo ze 4 μg/
kg tělesné hmotnosti/den na 0,04 ng/kg tělesné hmotnosti/den 
celkového obsahu BPA. Pokud se tato nová hodnota TDI potvrdí, 
budou všechny naměřené evropské vzorky tuto hodnotu TDI 
překračovat. Iniciativa HBM4EU pak doporučuje, aby byly znovu 
přezkoumány a upraveny směrné hodnoty pro náhrady BPA.

https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105760
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412021001884?via%3Dihub
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8 Je důležité při zavádění oběhového 
hospodářství vyloučit z koloběhu 
materiálů (tj. odpad až po pokladní 
kotoučky) starší BPA, aby bylo chráněno 
lidské zdraví?

Iniciativa HBM4EU připravuje zprávu o konkrétních chemických 
látkách v oběhovém hospodářství, včetně bisfenolů. Zpráva 
se zaměří na to, jak může biologické monitorování 
člověka podpořit pochopení expozice chemickým látkám 
prostřednictvím sekundárních materiálových toků a recyklace. 
Tato problematika bude řešena prostřednictvím pěti případových 
studií, z nichž tři se zaměří na bisfenoly – ve spotřebním zboží 
vyrobeném z recyklovaných plastů, v recyklovaném papíru a 
v dietární expozici v důsledku opětovného využívání čistírenských 
kalů a odpadních vod na zemědělské půdě. 

MEZERY VE ZNALOSTECH 

Iniciativa HBM4EU vyvinula kvalitní výzkum na podporu otázek 
politiky. Určité mezery ve znalostech však přetrvávají.

Je zapotřebí zmapovat nahrazování BPA, což zahrnuje údaje 
z biologického monitorování člověka v souvislosti méně 
regulovanými bisfenoly, jakož i zkoumání expozice člověka a 
posouzení potřeby další regulace. 

Vzhledem k tomu, že bisfenoly jsou kontaminanty s krátkým 
poločasem rozpadu, je důležité přehodnotit protokoly pro odběr 
vzorků: odráží odběr prostých bodových vzorků dostatečně expozici 
nebo bychom měli kombinovat několik vzorků u každého jedince, 
abychom snížili chyby z variability expozice?

Je třeba dále zkoumat dopady bisfenolů na zdraví (zejména 
náhrad), aby bylo možné podpořit posouzení nebezpečnosti a rizik 
a vyhodnotit dopad regulačních opatření – těch již zavedených a 
také budoucích širších omezení expozice bisfenolům u evropské 
populace. 

Také je zapotřebí identifikovat další biomarkery účinků spojené 
s expozicí bisfenolům (včetně biochemických a epigenetických) a 
určit, zda jsou tyto markery účinků společné pro všechny sloučeniny 
bisfenolů.

Je naléhavě nutné pokračovat ve zkoumání expozice směsím 
bisfenolů a jejich účinků na zdraví.
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