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Δισφαινόλες

1    Οι ευθυγραμμισμένες με την πρωτοβουλία HBM4EU μελέτες είναι μια έρευνα που στοχεύει στη συλλογή δειγμάτων και δεδομένων HBM όσο το δυνατόν πιο εναρμονισμένα από 

(εθνικές) μελέτες, ώστε να προκύψουν τρέχοντα δεδομένα εσωτερικής έκθεσης αντιπροσωπευτικά για τον ευρωπαϊκό πληθυσμό/πολίτες σε συγκεκριμένη γεωγραφική κατανομή.

Αυτό το συνοπτικό σημείωμα πολιτικής συνοψίζει τις 
δυσμενείς επιδράσεις των δισφαινολών στην ανθρώπινη 
υγεία, τις κύριες οδούς έκθεσης του ανθρώπου και τον 

τρόπο με τον οποίο η ανθρώπινη βιοπαρακολούθηση σε 
σχέση με τις δισφαινόλες θα μπορούσε να έχει αξία στην 
ανάπτυξη της πολιτικής της ΕΕ. 

ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΎΜΑΤΑ

• Η HBM4EU έχει παράξει σε ολόκληρη την ΕΕ δεδομένα για την 
ανθρώπινη βιοπαρακολούθηση (HBM) σε σχέση με τις δισφαινόλες, 
τόσο με τη συλλογή στοιχείων από διάφορες μελέτες όσο και με την 
παραγωγή νέων δεδομένων σε 11 χώρες που αντιπροσωπεύουν τις 
4 Ευρωπαϊκές Περιφέρειες (Βόρεια, Ανατολική, Νότια και Δυτική). 
Πρόκειται για τη μεγαλύτερη συλλογή δεδομένων της HBM για τη 
δισφαινόλη Α (BPA) και τα υποκατάστατά της, δισφαινόλη S (BPS) και 
δισφαινόλη F (BPF), στην Ευρώπη.

• Η BPA απαντάται παντού στο περιβάλλον, με όλους τους ενήλικες 
ανθρώπους σε όλη την Ευρώπη να εκτίθενται σε αυτήν έστω 
και σε χαμηλά επίπεδα. Οι BPS και BPF, που χρησιμοποιούνται 
ως υποκατάστατα, ανιχνεύονται στο 50% των ενηλίκων που 
υποβλήθηκαν σε αναλύσεις στο πλαίσιο της HBM4EU.

• Τα επίπεδα έκθεσης στην BPA είναι υψηλότερα από τα επίπεδα έκθεσης 
για τα υποκατάστατα BPF και BPS σε όλη την Ευρώπη. Η Βόρεια 
ευρωπαϊκή περιφέρεια είναι σε παγκόσμιο επίπεδο λιγότερο εκτεθειμένη 
σε αυτούς τους τύπους δισφαινολών σε σχέση με άλλες περιοχές.

• Ο κίνδυνος επαγγελματικής έκθεσης δεν πρέπει να παραγνωρίζεται 
(εντοπίστηκε δυνητικός κίνδυνος για τους εργαζομένους, ιδίως σε 
βιομηχανικά περιβάλλοντα με επίπεδα έκθεσης στην BPA 10-20 φορές 
υψηλότερα από τις εκθέσεις περιβάλλοντος.

• Με βάση προηγούμενες μελέτες και τη μοντελοποίηση της οδού 
έκθεσης, η κύρια οδός έκθεσης του ανθρώπου φαίνεται να είναι 
μέσω της διατροφής, όπου οι δισφαινόλες μπορεί να έχουν 
μεταναστεύσει σε τρόφιμα ή ποτά από περιέκτες τροφίμων, 
συσκευασίες ή φιάλες βρεφικής τροφής (μπιμπερό). 

• Οι μελέτες μοντελοποίησης HBM4EU σχετικά με την τοξικοκινητική 
και την κατανομή των ιστών (συμπεριλαμβανομένου του εμβρύου), 
τα Μονοπάτια Δυσμενούς Έκβασης και οι βιοδείκτες επίδρασης 
ενισχύουν την ανησυχία ότι η εσωτερική έκθεση στις BPA, BPS και 
BPF, καθώς και σε άλλες δισφαινόλες θα μπορούσε να συνδεθεί 
με πληθώρα επιπτώσεων στον άνθρωπο και στο περιβάλλον. Σε 
οκτώ από τα δέκα σημεία δειγματοληψίας, τουλάχιστον το 5% 
των Ευρωπαίων ενηλίκων (20-39 ετών) από τις ευθυγραμμισμένες 
μελέτες με την πρωτοβουλία HBM4EU1 υπερέβη την κατευθυντήρια 
τιμή ανθρώπινης βιοπαρακολούθησης (HBM-GV) της τάξης του 1 
μg/L για την BPS, ιδιαίτερα στη Νότια Ευρώπη. 

• Η ανησυχία της κοινωνίας όσον αφορά τις χημικές ουσίες που 
διαταράσσουν την ενδοκρινική λειτουργία συνδέεται σε μεγάλο 
βαθμό με τις δισφαινόλες και τις εκστρατείες ρύθμισης της BPA 
ειδικότερα.

 ΓΕΝΙΚΌ ΠΛΑΙΣΙΌ: HBM4EU

Η Ευρωπαϊκή Πρωτοβουλία για την Ανθρώπινη Βιοπαρακολούθηση, 
HBM4EU, που ξεκίνησε το 2017 και ολοκληρώθηκε τον Ιούνιο του 
2022, είναι μια κοινή προσπάθεια 28 χωρών, του Ευρωπαϊκού 
Οργανισμού Περιβάλλοντος και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, η οποία 
συγχρηματοδοτείται στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 
2020». Κύριος στόχος της πρωτοβουλίας αυτής είναι ο συντονισμός 
και η προώθηση της ανθρώπινης βιοπαρακολούθησης στην Ευρώπη. Η 
HBM4EU έχει παράσχει πληθώρα βελτιωμένων αποδεικτικών στοιχείων 
σχετικά με την πραγματική έκθεση των πολιτών σε χημικές ουσίες και τις 
πιθανές επιπτώσεις τους στην υγεία. Η ανθρώπινη βιοπαρακολούθηση 

μας επιτρέπει να μετράμε την έκθεσή μας σε χημικές ουσίες μέσω της 
μέτρησης είτε των ίδιων των χημικών ουσιών, των μεταβολιτών τους είτε των 
δεικτών των επακόλουθων επιπτώσεών τους στην υγεία και συγκεκριμένα 
στα υγρά ή τους ιστούς του σώματος. Οι πληροφορίες σχετικά με την έκθεση 
του ανθρώπου μπορούν να συνδεθούν με δεδομένα σχετικά με πηγές και 
επιδημιολογικές έρευνες για την ενημέρωση της έρευνας, της πρόληψης και 
της πολιτικής με στόχο την κάλυψη των κενών σε επίπεδο γνώσεων και την 
προώθηση καινοτόμων προσεγγίσεων. Εάν θέλετε να διαβάσετε περισσότερα 
για το ίδιο το έργο, παρακαλούμε επισκεφθείτε τον ιστότοπο της HBM4EU.

http://www.hbm4eu.eu
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ΑΠΌΤΕΛΕΣΜΑΤΑ HBM4EU

Το έργο HBM4EU έχει συντάξει ένα επικαιροποιημένο έγγραφο 
οριοθέτησης του πεδίου εφαρμογής για να απαντήσει στα κύρια 
ζητήματα πολιτικής και να συζητήσει τις τελευταίες έρευνες. Προκειμένου 
να υποστηρίξει περαιτέρω τις τρέχουσες και τις μελλοντικές μελέτες της 
HBM, η HBM4EU ανέπτυξε μια ποικιλία βασικών υλικών διαθέσιμων 
στο κοινό για μια εναρμονισμένη προσέγγιση για τον σχεδιασμό και 
τη διεξαγωγή μελετών HBM στην Ευρώπη. Παρήγαγε επίσης σημαντικά 
αποτελέσματα τόσο όσον αφορά την έκθεση στις δισφαινόλες όσο και τις 
επιπτώσεις στην υγεία που σχετίζονται με αυτές τις εκθέσεις.

• Η HBM4EU έθεσε τα θεμέλια για μια Ευρωπαϊκή πλατφόρμα HBM 
για την παρακολούθηση της έκθεσης του ανθρώπου σε χημικές 
ουσίες προτεραιότητας (συμπεριλαμβανομένων των δισφαινολών) 
και των σχετικών επιπτώσεών τους στην υγεία με εναρμονισμένο 
και ελεγχόμενο ως προς την ποιότητα τρόπο. Υλοποιήθηκε ένα 
Πρόγραμμα Διασφάλισης Ποιότητας/Ποιοτικού Ελέγχου προκειμένου 
να δημιουργηθεί μια Ευρωπαϊκή βάση δεδομένων με τα υποψήφια 
εργαστήρια που είναι εξίσου καταρτισμένα για την πραγματοποίηση 
αναλύσεων των βιοδεικτών έκθεσης.

• Στον πίνακα ελέγχου HBM4EU εμφανίζονται 33 συγκεντρωτικά σύνολα 
δεδομένων HBM από 8 Ευρωπαϊκές χώρες που προέκυψαν κατόπιν 
δειγματοληψίας κατά την περίοδο 2002-2015. Περιλαμβάνεται ένας 
κατάλογος κατάλληλων βιοδεικτών, πινάκων και αναλυτικών μεθόδων. 
Η IPCHEM εμφανίζει τα μεταδεδομένα της HBM για 44 σύνολα 
δεδομένων σχετικά με τις δισφαινόλες. 

• Στο πλαίσιο των εναρμονισμένων μελετών με την πρωτοβουλία 
HBM4EU, οι συγκεντρώσεις BPA, BPS και BPF μετρήθηκαν σε 
δείγματα ούρων που λήφθηκαν από ενήλικες ηλικίας 20-39 ετών σε 
11 Ευρωπαϊκές χώρες κατά την περίοδο 2014-2021 (Δανία, Ισλανδία, 

Φινλανδία, Πολωνία, Τσεχία, Κροατία, Πορτογαλία, Γαλλία, Ελβετία, 
Γερμανία, Λουξεμβούργο), τα οποία αντιστοιχούσαν σε 2756 άτομα.

• Αναπτύχθηκε και εφαρμόστηκε ειδικό μοντέλο τοξικοκινητικής 
βασισμένο στη φυσιολογία (PBTK) για τη σύνδεση των δεδομένων 
HBM, της περιβαλλοντικής παρακολούθησης και της μοντελοποίησης 
εξωτερικής έκθεσης για τη λήψη εκτιμήσεων σχετικά με την 
πρόσληψη των BPA, BPS και BPF προερχόμενων από τα δεδομένα 
HBM4EU της HBM. 

• Μελέτες για τα Μονοπάτια δυσμενούς έκβασης σχετικά με τα 
υποκατάστατα της BPA, BPS και BPF, έδειξαν ότι αυτές οι ενώσεις 
συνδέονται με επιπτώσεις στην υγεία όπως μεταβολικά νοσήματα 
και καρκίνο.

• Έχουν αναπτυχθεί νέοι δείκτες επίδρασης που συνδέουν την BPA 
με επιπτώσεις στην υγεία (π.χ. συμπεριφορά) και αποδείχθηκε ότι 
έχουν προστιθέμενη αξία σε μελέτες σε ανθρώπους, ενισχύοντας τη 
βαρύτητα των αποδεικτικών στοιχείων για την ύπαρξη αιτιώδους 
σχέσης μεταξύ της έκθεσης και των δυσμενών εκβάσεων για την υγεία.

• Στο πλαίσιο της HBM4EU, διεξήχθησαν επίσης μελέτες σχετικά με τις 
επιδράσεις μειγμάτων που σχετίζονται με την οικογένεια ενώσεων των 
δισφαινολών.

• Έχουν ληφθεί Κατευθυντήριες Τιμές Ανθρώπινης Βιοπαρακολούθησης 
(HBM-GVs) για την BPA και την BPS και έχει καταρτιστεί φάκελος 
για την ουσία BPF. Η κατευθυντήρια τιμή για την υγεία για την BPA 
αναθεωρήθηκε μετά το πρόσφατο σχέδιο γνωμοδότησης της EFSA 
σχετικά με την ΑΗΠ (βλέπε απάντηση στο Ερώτημα περί πολιτικής 7).

ΕΚΘΕΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΎΓΕΙΑ

Με βάση τα διαθέσιμα στοιχεία από μελέτες ανθρώπινης 
βιοπαρακολούθησης, ο ενήλικος πληθυσμός (ηλικίας 20-39 ετών) που 
υποβλήθηκε σε αναλύσεις στο πλαίσιο της HBM4EU εκτίθεται συνεχώς 
στην BPA και διατρέχει κίνδυνο λόγω της εσωτερικής έκθεσης. 

Αρκετές άλλες δισφαινόλες χρησιμοποιούνται επί του παρόντος σε 
αυξανόμενες ποσότητες, με αποτέλεσμα την αύξηση των επιπέδων 
έκθεσης σε αυτές τις ουσίες. Για παράδειγμα, έχουν αναφερθεί 
αυξημένες συγκεντρώσεις των BPF και BPS σε δείγματα ενηλίκων στο 
πλαίσιο των ευθυγραμμισμένων με την πρωτοβουλία HBM4EU μελετών. 

Αξίζει να σημειωθεί ότι οι περισσότερες διαθέσιμες πληροφορίες 
σχετικά με την έκθεση του ανθρώπου στις δισφαινόλες προέρχονται 
από μελέτες διερεύνησης της BPA, ενώ μέχρι σήμερα οι μελέτες που 
έχουν ασχοληθεί με τη διερεύνηση άλλων δισφαινολών είναι σχετικά 
λίγες. Η χρήση της BPA περιορίζεται ολοένα και περισσότερο και 
υποκαθίσταται με άλλες δισφαινόλες. 

Η BPA είναι ένας ενδοκρινικός διαταράκτης που επηρεάζει την 
ανθρώπινη υγεία. Έχει αποδειχθεί ότι η BPA προκαλεί πολλές 
διαφορετικές ενδοκρινικές διαταραχές που στοχεύουν τις στεροειδείς 
ορμόνες καθώς και τις θυρεοειδικές ορμόνες. Άλλες δισφαινόλες, 
συμπεριλαμβανομένων των BPF, BPS, BPAF, BPZ, BPE και BPB 
συγκαταλέγονται, επίσης, στις ύποπτες χημικές ουσίες για ενδοκρινικές 
διαταραχές. Μελέτες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο της 
HBM4EU έχουν παράσχει επιπρόσθετα υποστηρικτικά στοιχεία για την 
τοξικότητα των υποκατάστατων της BPA, ιδίως όσον αφορά την έκθεση 
του εμβρύου και εκβάσεις όπως η παχυσαρκία και ο καρκίνος. 

Η HBM4EU παρήγαγε ένα πληροφοριακό γράφημα με επισκόπηση 
των κύριων πηγών έκθεσης (περιβαλλοντικές, επαγγελματικές, 
καταναλωτικές), τις οδούς έκθεσης (από του στόματος, διά της 
εισπνοής, μέσω του δέρματος) και των επιπτώσεων της BPA στην υγεία 
(Σχήμα 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/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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Σχήμα 1. Επισκόπηση των πηγών έκθεσης, των οδών και των επιπτώσεων στην υγεία που συνδέονται με τις δισφαινόλες

Πού είναι πιθανό να υπάρχουν;

Οι δισφαινόλες μπορεί να υπάρχουν 
σε πλαστικά που φέρουν τα 
ακόλουθα εικονογράμματα:

Πιθανές πηγές έκθεσης
Με ποιον τρόπο μπορούν να 
εισέλθουν οι δισφαινόλες 
στο σώμα σας;

Με ποιον τρόπο μπορούν οι δισφαινόλες να 
επηρεάσουν την υγεία σας;

Έκθεση κατά 
τη διάρκεια της 
εργασίας (ταμίες που 
χειρίζονται αποδείξεις)

Προϊόντα 
κλωστοϋφαντουργίας

Πλαστικά 
επιτραπέζια σκεύη

Εξοπλισμός 
ασφαλείας

Μολυσμένος 
αέρας και σκόνη

Επαγγελματική 
έκθεση (κατασκευή 
προϊόντων με BPA)

Χαμηλό βάρος 
γέννησης

Στειρότητα

Σημείωση: Οι παρεχόμενες πληροφορίες 
αφορούν κυρίως τη Δισφαινόλη Α (BPA). 
Ωστόσο, οι δισφαινόλες F, M και S 
θεωρούνται ύποπτες για την πρόκληση 
πολλών ίδιων ανεπιθύμητων ενεργειών 
στην υγεία με την BPA.

Παχυσαρκία 
και μεταβολικά 
νοσήματα

Κίνδυνος καρκίνου 
σχετιζόμενος με 
ορμόνες (BPA)

Καρδιαγγειακές 
παθήσεις (BPA)

Επιπτώσεις στις 
ανοσοαναπτυξιακές 
λειτουργίες

Επιπτώσεις στις 
νευροαναπτυξιακές 
λειτουργίες (BPA)

Μέσω κατάποσης

Η διατροφή είναι 
η πρωταρχική 
πηγή έκθεσης 
(BPA)

Μέσω απορρόφησης από το δέρμα

Μέσω εισπνοής

Κουτιά 
αλουμινίου

Παιχνίδια

Οδοντιατρικά υλικά

ΠΟΛΥΑΝΘΡΑΚΙΚΟ 
ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ ΑΛΛΑ

ΠΟΛΥΑΝΘΡΑΚΙΚΟ 
ΠΟΛΥΜΕΡΕΣ

ΑΛΛΑ

ΠΟΛΥΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣΑΛΛΑΠΟΛΥΑΝΘΡΑΚΙΚΟ ΠΟΛΥΜΕΡΕΣΑΛΛΑ

ΣΎΜΒΌΛΗ ΣΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΚΑΙ ΤΑ 
ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕΤΡΑ ΠΌΛΙΤΙΚΗΣ

Κατά την τελευταία δεκαετία, έχουν ληφθεί διάφορα μέτρα για τη ρύθμιση 
των δισφαινολών και τα επόμενα χρόνια αναμένεται να εφαρμοστούν 
επιπρόσθετοι κανονισμοί. Τα αποτελέσματα της HBM4EU συνέβαλαν 
σε διαβουλεύσεις για τη Στρατηγική για τη βιωσιμότητα των χημικών 
προϊόντων, το Σχέδιο δράσης για μηδενική ρύπανση, καθώς και σε 
διαβουλεύσεις με την EFSA. Αυτά είναι διαθέσιμα στην ενότητα Science to 
Policy (Από την επιστήμη στην πολιτική) στον ιστότοπο της HBM4EU.

Σε επίπεδο ΕΕ, έχουν ληφθεί διάφορα μέτρα πολιτικής για την αντιμετώπιση 
της έκθεσης του ανθρώπου στις δισφαινόλες. Αυτά καλύπτουν i) την 
εφαρμογή ευρύτερης νομοθεσίας για τα χημικά προϊόντα ii) τα καταναλωτικά 
προϊόντα (π.χ. παιχνίδια, ιατροτεχνολογικά προϊόντα) iii) την επαγγελματική 
έκθεση και iv) το περιβάλλον (π.χ. εκπομπές στην ατμόσφαιρα και το νερό).  

Ο ECHA προσδιόρισε την BPA ως ουσία που προκαλεί πολύ μεγάλη ανησυχία 
(SVHC) σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΚ) αριθ. 1907/2006 για την καταχώριση, 
την αξιολόγηση, την αδειοδότηση και τους περιορισμούς των χημικών 
προϊόντων (REACH) λόγω πιθανών επιπτώσεων στην ανθρώπινη υγεία, σε 
επίπεδο ενδοκρινικών διαταραχών, και στο περιβάλλον. 

Η χρήση της BPA έχει περιοριστεί βάσει του κανονισμού REACH στην 
παρασκευή θερμικού χαρτιού από το 2016 (με ισχύ από το 2020) — όριο 
μετανάστευσης ≤ 0,02%. Η χρήση της BPA απαγορεύεται επίσης σε βερνίκια 
ή επιχρίσματα που εφαρμόζονται σε υλικά και αντικείμενα για χρήση σε 
συσκευασίες παιδικών ειδών διατροφής (π.χ. βρεφικά γάλατα, παιδικές 
τροφές) σύμφωνα με τον Κανονισμό (ΕΕ) 2018/213. 

Πρόσθετα μέτρα έχουν ληφθεί σε αρκετές χώρες. Για παράδειγμα, η Γαλλία 
απαγόρευσε την BPA σε όλα τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα 
(γαλλικός νόμος αριθ. 2012-1442), ενώ άλλες χώρες (Δανία, Βέλγιο και 
Σουηδία), το απαγόρευσαν σε υλικά που προορίζονται για παιδιά κάτω των 
3 ετών.

Στην επαναξιολόγηση της έκθεσης και της τοξικότητας στην BPA το 2015, η 
EFSA χρησιμοποίησε μια βελτιστοποιημένη μεθοδολογία και νέα δεδομένα, 
αναθεωρώντας την π-ΑΗΠ για την BPA από 50 σε 4 μg/kg σωματικού βάρους/
ημέρα. Πιο πρόσφατα, τον Δεκέμβριο του 2021, η EFSA δημοσίευσε σχέδιο 
γνωμοδότησης στο οποίο προτείνεται η μείωση της ανεκτής ημερήσιας 
πρόσληψης (ΑΗΠ) της BPA από 4 μg/kg σωματικού βάρους/ημέρα σε 0,04 ng/
kg σωματικού βάρους/ημέρα. Πρόκειται για μείωση πέντε τάξεων μεγέθους 
σε σχέση με την προηγούμενη τιμή που καθορίστηκε το 2015. 

Οι γερμανικές αρχές διερευνούν τους πιθανούς κινδύνους της BPA 
και άλλων παρόμοιων δισφαινολών για το περιβάλλον. Αναμένεται να 
υποβάλουν την πρόταση περιορισμού της χρήσης τους στον ECHA τον 
Απρίλιο του 2022.

Το 2020, η Επιτροπή Αξιολόγησης Κινδύνων του ECHA υιοθέτησε την 
εναρμονισμένη ταξινόμηση της BPS ως H360FD. Υπάρχει πρόταση για 
εναρμονισμένη ταξινόμηση της BPAF ως H360F.

Το 2022, ο ECHA και τα Κράτη Μέλη αξιολόγησαν μια ομάδα 148 
δισφαινολών και συνέστησαν τον περιορισμό περισσότερων από 30 
δισφαινολών λόγω των πιθανών επιπτώσεών τους στο ορμονικό ή 
αναπαραγωγικό σύστημα. 

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/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
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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ΕΡΏΤΗΜΑΤΑ ΏΣ ΠΡΌΣ ΤΗΝ ΠΌΛΙΤΙΚΗ

1 Ποια είναι η τρέχουσα έκθεση του 
πληθυσμού της ΕΕ στις BPA, BPS και 
BPF;

Οι ευθυγραμμισμένες με την πρωτοβουλία HBM4EU μελέτες 
δείχνουν ότι τα διάμεσα επίπεδα της BPA στα ούρα εξακολουθούν 
να είναι αυξημένα σε όλες τις ευρωπαϊκές περιφέρειες, εκφραζόμενη 
μεταξύ 0,55 και 2,35 µg/g κρεατινίνης και με τιμές P95 µεταξύ 2,41 και 
12,19 µg/g κρεατινίνης σε ενήλικες από 11 χώρες σε όλη την Ευρώπη. 

Οι τιμές P50 και P95 των συγκεντρώσεων της BPS στα ούρα κυμαίνονται 
από 0,06 – 0,34 μg/g κρεατινίνης (4 μελέτες έχουν τιμή P50 < όριο 
ανίχνευσης: 0,01, 0,09 και 0,05 µg/L) και 0,39 – 8,77 µg/g κρεατινίνης 
αντίστοιχα. Οι τιμές P50 και P95 των συγκεντρώσεων BPF στα ούρα 
κυμαίνονται από 0,10 – 0,72 μg/ g κρεατινίνης (3 μελέτες έχουν τιμή P50 
< όριο ανίχνευσης: 0,03, και 0,15 µg/L) και 0,56 – 17,03 µg/g κρεατινίνης 
αντίστοιχα. Τα διάμεσα επίπεδα των υποκατάστατων της BPA στα ούρα 
(BPS και BPF) παρουσιάζονται αυξημένα σε ορισμένες ευρωπαϊκές 
χώρες (σε σύγκριση με το έργο DEMOCOPHES), γεγονός που προκαλεί 
αυξανόμενη ανησυχία για την έκθεση σε BPS και BPF στην Ευρώπη.

2 Όι διαφορετικοί κανονιστικοί έλεγχοι 
που διεξάγονται σε ολόκληρη την 
ΕΕ σε σχέση με την BPA οδηγούν σε 
διαφορετικές εκθέσεις;

Από το 2011, έχουν ληφθεί διάφορα μέτρα για τον περιορισμό της έκθεσης 
του πληθυσμού στην BPA σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Η χρήση της έχει 
απαγορευτεί σε φιάλες βρεφικής τροφής σε όλη την Ευρώπη (οδηγία 
2011/8/ΕΕ της Επιτροπής) και από το 2018 και έπειτα έχει περιοριστεί 
περαιτέρω η χρήση της σε συγκεκριμένα υλικά που έρχονται σε επαφή 
με τρόφιμα. Η σύγκριση των αποτελεσμάτων διαφορετικών μελετών 
ευθυγραμμισμένων με την HBM4EU σε 4 Ευρωπαϊκές γεωγραφικές περιοχές 
(Βόρεια, Ανατολική, Νότια και Δυτική) έδειξε ότι τα επίπεδα έκθεσης στην 
BPA είναι υψηλότερα από τα επίπεδα έκθεσης στα υποκατάστατά της (BPF 
και BPS) σε όλη την Ευρώπη. Η Βόρεια ευρωπαϊκή περιφέρεια είναι σε 
παγκόσμιο επίπεδο λιγότερο εκτεθειμένη στις δισφαινόλες σε σχέση με 
άλλες περιοχές. Όταν τα δεδομένα της HBM4EU συγκρίνονται με τα 
δεδομένα του DEMOCOPHES, μπορούν να παρατηρηθούν ορισμένες 
αλλαγές (π.χ. μείωση της BPA στη Δανία και αύξηση στην Πολωνία και το 
Λουξεμβούργο και όσον αφορά τη BPS αύξηση στην Τσεχική Δημοκρατία), 
αλλά το κατά πόσον αυτές σχετίζονται με τις διαφορές σε ρυθμιστικό 
επίπεδο είναι ασαφές στο αυτό το στάδιο.

3 Τα επίπεδα έκθεσης στις δισφαινόλες 
προκαλούν ανησυχία για την υγεία;

Τα επίπεδα έκθεσης στην BPA που μετρήθηκαν στον ενήλικο 
πληθυσμό από τις ευθυγραμμισμένες μελέτες με την HBM4EU 
είναι κάτω από τις καθιερωμένες κατευθυντήριες τιμές για τη 
βιοπαρακολούθηση του ανθρώπου με βάση την προσωρινή ανεκτή 
ημερήσια πρόσληψη (π-ΑΗΠ) των 4 μg/kg σωματικού βάρους την ημέρα. 
Εάν ληφθεί υπόψη η νέα πρόταση της EFSA για την ΑΗΠ, όλες οι 
μετρούμενες τιμές υπερβαίνουν κατά πολύ την κατευθυντήρια τιμή 
της HBM όπως προκύπτει από τη νέα ΑΗΠ.

Σε οκτώ από τα δέκα σημεία δειγματοληψίας, τουλάχιστον το 5% των 
Ευρωπαίων ενηλίκων (20-39 ετών) από τις ευθυγραμμισμένες 
μελέτες με την HBM4EU υπερβαίνει την HBM-GV του 1 μg/L για την 
BPS. Οι μελέτες στις οποίες διαπιστώθηκε η μεγαλύτερη επίδραση 
διεξήχθησαν στη Νότια Ευρώπη. 

Μια περιπτωσιολογική μελέτη κοόρτης που διεξήχθη στο πλαίσιο 
της HBM4EU συνέδεσε την έκθεση της BPA στην παιδική ηλικία με 
έναν πιθανό βιοδείκτη επίδρασης, τον νευροτροφικό παράγοντα που 
προέρχεται από τον εγκέφαλο (BDNF) και ένα μονοπάτι δυσμενούς 
έκβασης που οδηγεί σε συμπεριφορικές και γνωστικές μεταβολές.

Δεδομένου ότι οι ευθυγραμμισμένες μελέτες έδειξαν συνέκθεση 
στην BPA και στα υποκατάστατά της, BPS και BPF, θα πρέπει να 
εξεταστούν μελέτες σχετικά με τις επιδράσεις μειγμάτων, ιδίως 
επειδή τα υποκατάστατα της BPA φαίνεται να εμφανίζουν παρόμοιες 
επιδράσεις με την BPA και να συνδέονται με παρόμοια AOP.
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4 Η επαγγελματική έκθεση των ταμιών 
εγείρει ανησυχία για την υγεία τους; 

Η παρουσία BPA στο θερμικό χαρτί αποτελεί απειλή ιδιαίτερα για 
τους ταμίες, οι οποίοι βρίσκονται σε συνεχή επαφή με το υλικό. Το 
2016 αποφασίστηκε ο περιορισμός της χρήσης της BPA σε θερμικό 
χαρτί, με το μέτρο να τίθεται σε ισχύ το 2020. Λόγω του ιστορικού 
περιβαλλοντικής έκθεσης, δεν κατέστη δυνατό να εξαχθεί μια HBM-GV 
για τους εργαζόμενους. Στο πλαίσιο μιας συστηματικής ανασκόπησης 
της HBM4EU σχετικά με την έκθεση βιοπαρακολούθησης στις BPA, 
BPS και BPF (Bousoumah et al. 2021) ανακτήθηκαν 30 μελέτες για την 
επαγγελματική Ανθρώπινη Βιοπαρακολούθηση της BPA και μόνο 4 
και 2 δημοσιεύσεις για την BPS και την BPF, αντίστοιχα. Λαμβάνοντας 
υπόψη τις τρέχουσες πολιτικές που οδηγούν στην υποκατάσταση της 
BPA από ανάλογες ουσίες, υπάρχει ανάγκη για έρευνα σχετικά με την 
επαγγελματική έκθεση σε αυτές τις ενώσεις, συμπεριλαμβανομένης 
της BPS και της BPF. Αυτή θα περιλαμβάνει την ανάλυση της 
εργασίας προσωπικού ταμείων κατά την οποία η BPS μπορεί να έχει 
αντικαταστήσει την BPA.

Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν στο πλαίσιο του έργου δείχνουν ότι 
ο κίνδυνος επαγγελματικής έκθεσης δεν πρέπει να παραγνωρίζεται 
(εντοπίστηκε δυνητικός κίνδυνος για τους εργαζομένους, ιδίως σε 
βιομηχανικά περιβάλλοντα με επίπεδα έκθεσης στην BPA 10-20 
φορές υψηλότερα από τις εκθέσεις περιβάλλοντος) και ότι πρέπει να 
λαμβάνονται μέτρα προστασίας σχετικά με την έκθεση στην BPS. 

5 Ποια είναι η τοξικότητα των 
υποκατάστατων της BPA; Τα τρέχοντα 
επίπεδα έκθεσης είναι ανησυχητικά;

Χρησιμοποιώντας υπολογιστικά εργαλεία που αναπτύχθηκαν στο 
πλαίσιο του έργου, κατέστη δυνατή η επισήμανση της παχυσαρκίας ως 
ενός από τα σημαντικότερα πιθανά τελικά σημεία της BPS για την υγεία 
και η σύνδεση της BPF με ένα μονοπάτι δυσμενούς έκβασης (AOP) για 
τον καρκίνο του θυρεοειδούς. 

Οι συνιστώμενες HBM-GV για την BPS βασίζονται στις διαταρακτικές 
επιδράσεις για την υγεία του ενδοκρινικού συστήματος που 
παρατηρούνται σε ζώα σε πολύ χαμηλές δόσεις και ορίστηκε στο 
πλαίσιο της HBM4EU σε 1 μg/L με βάση μελέτες τοξικότητας σε ζώα για 
τους μαστικούς αδένες και τη νευροαναπτυξιακή τοξικότητα. 

6 Είναι δυνατή η εύρεση αποδεικτικών 
στοιχείων για επιδράσεις χαμηλής 
δόσης σε μείγματα;

Δύο διαφορετικές μελέτες περίπτωσης της HBM4EU αναφέρονται 
σε επιδράσεις λόγω χαμηλής δόσης της ουσίας σε μείγματα. Μια 
έρευνα βιοπαρακολούθησης της συνέκθεσης σε δισφαινόλες (BPA και 
ανάλογα) σε καταναλωτές κονσερβοποιημένων τροφίμων έδειξε ότι οι 
συμμετέχοντες με δίαιτα πλούσια σε κονσερβοποιημένα τρόφιμα ήταν 
περισσότερο εκτεθειμένοι στη BPA σε σύγκριση με την ομάδα ελέγχου 
(Nadal et al.2020). Μια αξιολόγηση των κινδύνων λόγω της παρουσίας σε 
μείγματα με έμφαση στην αναπαραγωγική υγεία των ανδρών δείχνει ότι η 
συνδυασμένη έκθεση σε δισφαινόλες και άλλες χημικές ουσίες συνδέεται 
με τη μείωση της ποιότητας του σπέρματος στις δυτικές χώρες. 

7 Πώς μπορεί η HBM να συμβάλει στην 
αξιολόγηση της Ανεκτής Ημερήσιας 
Πρόσληψης (ΑΗΠ) για την BPA, όπως 
ορίζεται από την Ευρωπαϊκή Αρχή για 
την Ασφάλεια των Τροφίμων (EFSA);

Η πρωτοβουλία HBM4EU κατέληξε σε HBM-GV 230 µg /L για έκθεση 
σε BPA σε ενήλικες και 135 µg/L για έκθεση σε BPA σε παιδιά (>3 
ετών) (Ougier et al.  2021). Η εν λόγω HBM-GV ορίστηκε σε συγκέντρωση 
ολικής BPA στα ούρα σύμφωνη με την προσωρινή ΑΗΠ (π-ΑΗΠ) των 
4 μg/kg σωματικού βάρους την ημέρα, όπως προέκυψε από την 
EFSA το 2015. Πρόσφατα, η ομάδα της EFSA για τα υλικά που έρχονται 
σε επαφή με τρόφιμα, ένζυμα και βοηθητικά μέσα επεξεργασίας (CEP) 
εξέδωσε μια επαναξιολόγηση της π-ΑΗΠ, όπου η εν λόγω τιμή 
πρέπει να μειωθεί από 4 μg/kg σωματικό βάρος/ημέρα σε 0,04 ng/
kg σωματικό βάρος/ημέρα της συνολικής BPA. Εάν αυτή η νέα ΑΗΠ 
επιβεβαιωθεί, όλα τα ευρωπαϊκά δείγματα που μετρήθηκαν θα 
υπερβαίνουν την ΑΗΠ. Στη συνέχεια, η HBM4EU θα συνιστούσε την 
αναθεώρηση και την προσαρμογή των κατευθυντήριων τιμών για τα 
υποκατάστατα της 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 Είναι σημαντικό να εξαλειφθεί η 
παλαιά BPA από τους κύκλους υλικών 
(δηλαδή τα απόβλητα ρολά θερμικού 
χαρτιού αποδείξεων) κατά την 
εφαρμογή μιας κυκλικής οικονομίας με 
στόχο την προστασία της ανθρώπινης 
υγείας;

Η HBM4EU ετοιμάζει έκθεση σχετικά με συγκεκριμένες χημικές ουσίες 
κατά την εφαρμογή της κυκλικής οικονομίας, συμπεριλαμβανομένων 
των δισφαινολών. Η έκθεση θα επικεντρωθεί στον τρόπο 
με τον οποίο η ανθρώπινη βιοπαρακολούθηση μπορεί να 
υποστηρίξει την κατανόηση της έκθεσης σε χημικές ουσίες 
μέσω δευτερογενών ροών υλικών και ανακύκλωσης. Αυτό θα 
αντιμετωπιστεί μέσω πέντε μελετών περίπτωσης, τρεις από τις οποίες 
θα επικεντρωθούν στις δισφαινόλες - σε καταναλωτικά αγαθά που 
κατασκευάζονται από ανακυκλωμένα πλαστικά, σε ανακυκλωμένο χαρτί 
και στην έκθεση μέσω της διατροφής από την επαναχρησιμοποίηση της 
ιλύος καθαρισμού λυμάτων και των λυμάτων σε γεωργικές εκτάσεις. 

ΓΝΏΣΤΙΚΑ ΚΕΝΑ 

Η HBM4EU έχει αναπτύξει ποιοτική έρευνα για την υποστήριξη των 
ερωτημάτων σε σχέση με την πολιτική. Ωστόσο, παραμένουν ορισμένα 
κενά σε επίπεδο γνώσεων.

Απαιτείται χαρτογράφηση της υποκατάστασης της BPA, η οποία θα 
περιλαμβάνει δεδομένα ανθρώπινης βιοπαρακολούθησης σχετικά με 
λιγότερο ελεγχόμενες δισφαινόλες, καθώς και η διερεύνηση της έκθεσης 
του ανθρώπου και η αξιολόγηση της ανάγκης για περαιτέρω ρύθμιση. 

Δεδομένου ότι οι δισφαινόλες είναι μολυσματικές ουσίες σύντομου 
χρόνου ημιζωής, είναι σημαντικό να επαναξιολογηθούν τα πρωτόκολλα 
δειγματοληψίας: είναι οι σημειακές δειγματοληψίες επαρκώς 
αντιπροσωπευτικές της έκθεσης ή θα πρέπει να συνδυάσουμε διάφορα 
δείγματα ανά άτομο για να μειώσουμε τα σφάλματα από τη διακύμανση 
της έκθεσης;

Είναι ανάγκη να διερευνηθούν περαιτέρω οι επιπτώσεις των 
δισφαινολών στην υγεία (ιδίως των υποκατάστατων), να υποστηριχθεί 
η αξιολόγηση επικινδυνότητας και κινδύνου, καθώς και να αξιολογηθεί 
η επίπτωση των ρυθμιστικών δράσεων, τόσο των ήδη υφιστάμενων 
όσο και των μελλοντικών ευρύτερων περιορισμών της έκθεσης στη 
δισφαινόλη στον ευρωπαϊκό πληθυσμό. 

Είναι επίσης αναγκαίο να προσδιοριστούν πρόσθετοι βιοδείκτες 
επίδρασης που σχετίζονται με την έκθεση στη δισφαινόλη 
(συμπεριλαμβανομένων των βιοχημικών και επιγενετικών) και να 
προσδιοριστεί εάν αυτοί οι δείκτες επίδρασης είναι κοινοί σε όλες τις 
ενώσεις δισφαινόλης.

Είναι επείγον να συνεχιστεί η διερεύνηση της έκθεσης σε μείγματα 
δισφαινόλης και των επιπτώσεών τους στην υγεία.



Το έργο αυτό έχει λάβει χρηματοδότηση από το 
πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας «Ορίζοντας 
2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της 
συμφωνίας επιχορήγησης υπ' αριθ. 733032.

Συντονιστής HBM4EU: 
Γερμανικός Οργανισμός Περιβάλλοντος hbm4eu@uba.de

Συντονιστής Κόμβου Γνώσης: 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος hbm4eu@eea.europa.eu

www.hbm4eu.eu
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