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Bisfenoolid

1    HBM4EU-ga ühtlustatud uuringud – uuringud, mille eesmärk on koguda võimalikult ühtlustatud vormis (riiklikest) uuringutest inimeste bioseire proove 
ja andmeid, et tuletada praeguse organismisisese kokkupuute andmed, mis on esinduslikud Euroopa elanikkonna/kodanike geograafilise leviku suhtes.

Siin poliitikaülevaates on kokkuvõte bisfenoolide 
kahjulikust toimest inimtervisele, inimeste peamistest 
kokkupuuteviisidest nendega ja see, kuidas võib 

inimestes bisfenoolide bioseire olla kasulik ELi poliitika 
väljatöötamisel. 

PÕHISÕNUMID

• HBM4EU on koostanud kogu ELi hõlmava inimeste 
bioseire (HBM) andmeid bisfenoolide kohta, kogudes 
uuringute andmeid ning koostades uusi andmeid 11 riigis, 
mis esindavad 4 Euroopa piirkonda (põhi, ida, lõuna ja 
lääs). See on bisfenool A (BPA) ja selle asendusainete, 
bisfenool S-i (BPS) ja bisfenool F-i (BPF) inimeste bioseire 
andmete suurim kogu Euroopas.

• BPA-d leidub kõikjal ning selle väikse kogusega on 
kokkupuude kõigil täiskasvanutel kogu Euroopas. HBM4EU 
alusel on asendusainetena kasutatavaid BPS-i ja BPF-i 
tuvastatud 50%-l analüüsitud täiskasvanutest.

• BPA-ga kokkupuute tasemed on kõrgemad kui 
asendusainete BPF-i ja BPS-iga kokkupuute tasemed 
kõikjal Euroopas. Põhjapiirkonnas on kokkupuude 
bisfenoolidega üldiselt väiksem kui muudes piirkondades.

• Kokkupuuteriski töökeskkonnas ei tohi jätta tähelepanuta 
(tuvastati potentsiaalne risk töötajatele, eelkõige 
tööstusstsenaariumides, mille korral on kokkupuutetase 
BPA-ga 10–20 korda suurem kui taustkokkupuude.

• Varasemate uuringute ja kokkupuuteviiside 
modelleerimise alusel on inimeste peamine 
kokkupuuteviis toidu kaudu, kui bisfenoolid võivad 
sattuda toitu või jooki toidumahutitest, pakenditest või 
lutipudelitest. 

• HBM4EU toksikokineetika ja kudedes (sh lootekoes) 
jaotumise, kahjuliku toime radade ja kahjuliku toime 
biomarkerite modelleerimisuuringud tugevdavad 
arvamust, et organismisisest kokkupuudet BPA, BPS-i 
ja BPF-i ning muude bisfenoolidega saaks seostada 
mitmesuguste tagajärgedega inim- ja loomatervisele 
ning keskkonnale. Kaheksas proovivõtukohas 
kümnest ületas BPS-i sisaldus vähemalt 5%-l Euroopa 
täiskasvanutest (20–39-aastased) inimeste bioseire 
suunisväärtust 1 µg/l HBM4EU-ga ühtlustatud 
uuringutes1, eelkõige Lõuna-Euroopas. 

• Ühiskonna mure seoses endokriinfunktsiooni kahjustavate 
kemikaalidega on tugevalt seotud bisfenoolidega ja 
eelkõige BPA reguleerimise kampaaniatega.

 TAUST: HBM4EU

Euroopa inimeste bioseire algatus (HBM4EU) kestis 
2017. aastast 2022. aasta juunini. See toimus 28 riigi, 
Euroopa Keskkonnaameti ja Euroopa Komisjoni ühistööna, 
mida kaasrahastati programmi „Horisont 2020“ kaudu. 
Algatuse põhieesmärk on koordineerida ja arendada 
Euroopas inimeste bioseiret. HBM4EU raames saadi 
kodanike kemikaalidega reaalse kokkupuute ja nende 
võimaliku tervisemõju kohta rohkesti kvaliteetseid 

tõendusmaterjale. Inimese bioseire võimaldab mõõta meie 
kokkupuudet kemikaalidega, mõõtes kas aineid endid, nende 
metaboliite või hilisema tervisemõju markereid kehavedelikes 
või kudedes. Inimeste kokkupuute teavet saab siduda allikate 
ja epidemioloogiliste uuringute andmetega, et anda teavet 
teadusuuringute, ennetamise ja poliitika jaoks, millega 
täita teadmuslünki ja edendada uuenduslikke käsitlusviise. 
Projekti enda lisateave on HMB4EU veebikohas.

http://www.hbm4eu.eu
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HBM4EU TULEMUSED

HBM4EU projekti raames on koostatud ajakohastatud 
käsitlusaladokument, et vastata peamistele poliitikaküsimustele 
ja arutada uusimaid uuringuid. Inimeste bioseire praeguse ja 
tulevaste uuringute toetamiseks koostati algatuses HBM4EU 
mitmesugused avalikult kättesaadavad alusmaterjalid, et 
toetada ühtlustatud käsitlusviisi uuringute kavandamiseks 
ja teostamiseks Euroopas. Sellest saadi olulisi tulemusi 
ka kokkupuute kohta bisfenoolidega, samuti nende 
kokkupuudetega seotud tervisemõju kohta.

• HBM4EU pani aluse Euroopa inimeste bioseire platvormile, 
millega jälgitakse inimeste kokkupuudet prioriteetsete 
kemikaalidega (sh bisfenoolidega) ja seonduvat tervisemõju 
ühtlustatud ja kontrollitud kvaliteediga viisil. Võeti kasutusele 
kvaliteedi tagamise / kvaliteedikontrolli programm, et luua 
kokkupuute biomarkerite analüüsi valdkonnas võrdselt 
pädevate Euroopa kandidaatlaborite andmebaas.

• HBM4EU näidikupaneelil on 33 inimeste bioseire 
koondandmestikku 8 Euroopa riigist, mis on kogutud 
aastatel 2002–2015. See sisaldab sobivate biomarkerite, 
maatriksite ja analüüsimeetodite loetelu. Kemikaalide 
seire teabeplatvormil (IPCHEM) on inimeste bioseire 
44 andmekogumi metaandmed. 

• HBM4EU-ga ühtlustatud uuringute osana mõõdeti 11 Euroopa 
riigis (DK, IS, FI, PL, CZ, HR, PT, FR, CH, DE, LU) aastatel 2014–

2021 täiskasvanute (20–39-aastased, kokku 2756 isikut) 
uriiniproovidest BPA, BPS-i ja BPF-i kontsentratsioone.

• Töötati välja inimeste bioseire andmete, keskkonnaseire 
ja kokkupuute modelleerimise füsioloogiapõhine 
toksikokineetika (PBTK) erimudel ja seda rakendati, et 
saada hinnangulised andmed BPA, BPS-i ja BPF-i organismi 
sattunud koguste kohta inimeste bioseire andmete alusel, 
mis saadi HBM4EU raames. 

• BPA asendusainete, BPS-i ja BPF-i kahjuliku toime 
radade uuringutest selgus, et neid ühendeid seostatakse 
tervisemõjuga, näiteks ainevahetushaigused ja vähk.

• Töötati välja uued toimemarkerid, mis seovad BPA 
tervisemõjuga (nt käitumine), ning tõendati, et 
toimemarkeritel on inimuuringutes lisaväärtus, mis 
suurendab kokkupuute ja halbade tervisenäitajate põhjusliku 
seose tõendite kaalukust.

• HBM4EU raames tehti ka bisfenoolide perekonna ühendite 
segude uuringud.

• BPA ja BPS-i jaoks on tuletatud inimeste bioseire 
suunisväärtused (HBM-GV) ning koostatud BPF-i 
toimeainetoimik. BPA tervisepõhine suunisväärtus vaadati 
läbi pärast EFSA hiljutise arvamuse eelnõud lubatava 
päevadoosi kohta (vt 7. poliitikaküsimuse vastus).

KOKKUPUUDE JA TERVISEMÕJU

Inimeste bioseire uuringute kättesaadavate andmete 
alusel puutub HBM4EU raames analüüsitud täiskasvanud 
elanikkond (20–39-aastased) pidevalt kokku BPA-ga ning neil on 
organismisisese kokkupuute risk. 

Mitmeid teisi bisfenoole kasutatakse nüüd üha suuremates 
kogustes, mille tulemusena suureneb kokkupuude nende 
ainetega. Näiteks on teatatud BPF-i ja BPS-i suurenenud 
kontsentratsioonidest täiskasvanute proovides HBM4EU-ga 
ühtlustatud uuringutes. 

Tuleb märkida, et suurim osa kättesaadavast inimeste 
kokkupuudet bisfenoolidega käsitlevast teabest on saadud BPA 
uuringutest, muude bisfenoolide uuringuid on seni suhteliselt 
vähe. BPA kasutust piiratakse üha enam ja see asendatakse 
teiste bisfenoolidega. 

BPA on endokriinfunktsiooni kahjustav kemikaal, seega 
see mõjutab inimeste tervist. On märgitud, et BPA on 
mitmesuguseid endokriinfunktsiooni kahjustavaid toimeid, 
mis mõjutavad steroid- ja kilpnäärmehormoone. Arvatakse, et 
teised bisfenoolid, sealhulgas BPF, BPS, BPAF, BPZ, BPE ja BPB, 
on endokriinfunktsiooni kahjustavad kemikaalid. Uuringutest 
HBM4EU raames on saadud lisaandmeid BPA asendusainete 
toksilisuse kohta, eelkõige seoses loote kokkupuutega ja selliste 
tagajärgedega nagu rasvumine ja vähk. 

HBM4EU raames koostati ka infograafik peamiste BPA-
ga kokkupuuteallikate (keskkond, töökoht, tarbija), 
kokkupuuteviiside (suu kaudu, sissehingamine, naha kaudu) ja 
BPA tervisemõju infograafik (joonis 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


3

Joonis 1. Bisfenoolide allikate, kokkupuuteviiside ja tervisemõju ülevaade

Kus võib neid esineda?

Bisfenoolid võivad esineda plastis, 
mis on tähistatud järgmiste 
piktogrammidega:

Võimalikud 
kokkupuuteallikad

Kuidas satuvad 
bisfenoolid organismi?

Kuidas võivad bisfenoolid 
kahjustada tervist?

Kokkupuude 
töökeskkonnas 
(tšekke käsitsevad 
kassapidajad)

Tekstiiltooted

Plastist lauanõud

Ohutusvahendid

Saastunud õhk 
ja tolm

Kokkupuude 
töökeskkonnas (BPA 
tootmine)

Väike 
sünnikaal

Viljatus

NB! Siin esitatud teave kehtib peamiselt 
bisfenool A (BPA) kohta. Arvatakse, et 
bisfenoolidel F, M ja S võivad olla paljud 
samad tervist kahjustavad toimed nagu BPA-l.

Rasvumine ja 
ainevahetushai-
gused

Hormoonidega 
seotud vähi risk 
(BPA)

Südame-
veresoonkonna 
haigused (BPA)

Mõju immuunsüsteemi 
arengule

Mõju närvisüsteemi 
arengule (BPA)

Allaneelamisel

Toiduvalik 
on peamine 
kokkupuuteallikas 
(BPA-ga)

Naha kaudu imendumisel

Sissehingamisel

Plekkpurgid

Mänguasjad

Hambaravimaterjalid

POLÜKARBONAAT MUU

POLÜKARBONAAT MUU

POLÜKARBONAAT MUUPOLÜKARBONAAT MUU

SISEND POLIITIKAPROTSESSIDESSE JA 
ASJAKOHASTESSE POLIITIKAMEETMETESSE

Viimasel kümnendil on bisfenoolide reguleerimiseks võetud 
mitmeid meetmeid ning lähiaastatel on oodata lisaeeskirju. 
HBM4EU tulemused on toetanud kestlikkust toetava 
kemikaalistrateegia ja nullsaaste tegevuskava konsultatsioone 
ning EFSA konsultatsioone. Need on avaldatud HBM4EU 
jaotises „Teaduselt poliitikale“.

ELi tasandil on kasutusele võetud mitu inimeste kokkupuudet 
bisfenoolidega käsitlevat poliitikameedet. Need hõlmavad 
järgmist: i) ulatuslikumate kemikaaliõigusaktide rakendamine; ii) 
tarbekaubad (nt mänguasjad, meditsiiniseadmed); iii) kokkupuude 
töökeskkonnas ja iv) keskkond (nt heited õhku ja vette).  

ECHA nimetas BPA määruse (EÜ) nr 1907/2006 (kemikaalide 
registreerimise, hindamise, autoriseerimise ja piiramise kohta; 
REACH-määrus) kohaselt väga ohtlikuks aineks võimaliku 
endokriinfunktsiooni kahjustava toime tõttu inimtervisele ja 
keskkonda kahjustava toime tõttu. 

REACH-määruse alusel on alates 2016. aastast piiratud BPA 
kasutamine termopaberis (jõustub alates 2020. aastast) – 
migratsiooni piirnorm ≤ 0,02%. Vastavalt määrusele (EL) 2018/213 
on BPA keelatud lastetoidu (nt imiku piimasegude, imikutoidu) 
pakendamise materjalide ja toodete lakkides või pinnetes. 

Mitmes riigis on võetud täiendavaid meetmeid. Näiteks 
Prantsusmaa keelustas BPA kõigis toiduga kokkupuutuvates 
materjalides (Prantsusmaa seadus nr 2012-1442), teised riigid 
(Taani, Belgia ja Rootsi) keelustasid selle alla 3-aastastele lastele 
kavandatud materjalides.

EFSA kasutas BPA kokkupuute ja toksilisuse uuesti hindamisel 
2015. aastal täpsemat metoodikat ja uusi andmeid, muutes 
BPA ajutiselt lubatava päevadoosi (t-TDI) 50 μg-lt koguseni 4 μg 
kehamassi kg kohta ööpäevas. Hiljem, 2021. aasta detsembris, 
avaldas EFSA arvamuse eelnõu, milles tehakse ettepanek 
vähendada BPA lubatavat päevadoosi (TDI) 4 μg kehamassi 
kg kohta ööpäevas väärtusele 0,04 ng kehamassi kg kohta 
ööpäevas. See on viie suurusjärgu võrra väiksem kui varasem 
väärtus, mis kehtestati 2015. aastal. 

Saksamaa ametiasutused uurivad BPA ja teiste sarnaste 
bisfenoolide võimalikke keskkonnariske. Eeldatavasti esitavad 
nad oma piiramisettepaneku ECHA-le 2022. aasta aprillis.

2020. aastal võttis ECHA riskihindamise komitee vastu BPS-i 
ühtlustatud klassifikatsiooni H360FD. On tehtud ettepanek 
kasutada BPAF-i ühtlustatud klassifikatsioonina H360F.

2022. aastal hindasid ECHA ja liikmesriigid 148 bisfenooli rühma ja 
soovitasid, et on vaja piirata üle 30 bisfenooli kasutamist nende 
võimaliku hormonaalse või reproduktiivtoksilise toime tõttu. 

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
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POLIITIKAKÜSIMUSED

1 Mis on ELi elanikkonna praegune BPA, 
BPS-i ja BPF-iga kokkupuute tase?

HBM4EU-ga ühtlustatud uuringutest selgus, et uriini 
keskmine BPA-tase on endiselt suur kõigis Euroopa 
piirkondades: 0,55–2,35 µg/g kreatiniini ja P95-väärtused 2,41–
12,19 µg/g kreatiniini täiskasvanutel 11 riigist kogu Euroopas. 

Uriini BPS-i kontsentratsioonide P50- ja P95-väärtused 
vahemikus vastavalt 0,06–0,34 µg/g kreatiniini (4 uuringus oli 
P50-väärtus alla avastamispiiri: 0,01; 0,09 ja 0,05 µg/l) ja 0,39–
8,77 µg/g kreatiniini. Uriini BPF-i kontsentratsioonide P50- ja 
P95-väärtused on vahemikus vastavalt 0,10–0,72 µg/g kreatiniini 
(3 uuringus oli P50-väärtus alla avastamispiiri: 0,03 ja 0,15 µg/l) 
ja 0,56–17,03 µg/g kreatiniini. BPA-asendusainete (BPS-i ja 
BPF-i) keskmine sisaldus uriinis suureneb mõnes Euroopa 
riigis (võrreldes DEMOCOPHES-iga), mis põhjustab kasvavat 
BPS-i ja BPF-iga kokkupuute probleemi Euroopas.

2 Kas BPA-d käsitlevad eri regulatiivsed 
kontrollid kogu ELis põhjustavad eri 
kokkupuudet?

Alates 2011. aastast on Euroopa tasandil võetud mitmeid 
meetmeid, et piirata elanikkonna kokkupuudet BPA-ga. BPA on 
keelatud imikute lutipudelites kogu Euroopas (komisjoni 
direktiiv 2011/8/EL) ja alates 2018. aastast on selle kasutamine 
piiratud teatavates toiduga kokkupuutuvates materjalides. 
HBM4EU-ga ühtlustatud uuringute tulemuste võrdlusest neljas 
Euroopa geograafilises piirkonnas (põhi, ida, lõuna ja lääs) 
ilmnes, et kogu Euroopas on BPA-ga kokkupuute tase kõrgem 
kui asendusainetega (BPF-i ja BPS-iga) kokkupuute tasemed. 
Põhjapiirkonnas on kokkupuude bisfenoolidega üldiselt väiksem 
kui muudes piirkondades. HBM4EU andmete võrdlemisel 
DEMOCOPHES-i andmetega võib täheldada mõningaid 
muutusi (nt BPA vähenemine Taanis, suurenemine Poolas ja 
Luksemburgis ning BPS-i suurenemine Tšehhi Vabariigis), kuid 
kas see on seotud regulatsiooni erinevustega, on selles 
etapis ebaselge.

3 Kas bisfenoolidega kokkupuute tase on 
terviseprobleem?

HBM4EU-ga ühtlustatud uuringutes täiskasvanud 
populatsioonis mõõdetud BPA-ga kokkupuute tasemed on 
alla inimese bioseire suunisväärtuste, mis põhinevad ajutisel 
lubatud päevadoosil (t-TDI) 4 µg kehamassi kg kohta ööpäevas. 
Kui võtta arvesse lubatavat päevadoosi käsitlevat EFSA uut 
ettepanekut, ületavad kõik mõõdetud väärtused suuresti 
inimeste bioseire suunisväärtuse, mille saab tuletada 
uuest lubatavast päevadoosist.

Kaheksas proovivõtukohas kümnest ületas BPS-i sisaldus 
vähemalt 5%-l Euroopa täiskasvanutest (20–39-aastased) 
inimeste bioseire suunisväärtust 1 µg/l HBM4EU-ga 
ühtlustatud uuringutes. Enim mõjutatud uuringud tehti 
Lõuna-Euroopas. 

Kohordi juhtumiuuring HBM4EU raames seostas lapsepõlves 
BPA-ga kokkupuute potentsiaalse biomarkeriga, ajust pärineva 
neurotroofse faktoriga (BDNF) ja kahjuliku toime rajaga, mis viis 
käitumuslike ja kognitiivsete muutusteni.

Kuna ühtlustatud uuringud viitasid samaaegsele 
kokkupuutele BPA ja selle asendusainete, BPS-i ja BPF-ga, 
tuleks kaalutleda segude uuringuid, eelkõige seetõttu, et BPA 
asendusainetel näib olevat BPA-ga sarnane toime ja need on 
seotud sarnaste kahjuliku toime radadega.
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4 Kas kassapidajate kokkupuude 
töökeskkonnas on terviseprobleem? 

BPA esinemine termopaberis on potentsiaalselt ohtlik 
eelkõige kassapidajatele, kes on materjaliga pidevas kontaktis. 
BPA kasutamist termopaberis piirati 2016. aastal (jõustus 
2020. aastal). Keskkonnapõhise taustkokkupuute tõttu ei 
ole olnud võimalik tuletada inimeste bioseire suunisväärtusi 
töötajatele. HBM4EU süstemaatilises ülevaates BPA-ga, BPS-iga 
ja BPF-iga kokkupuute bioseire kohta (Bousoumah et al. 2021) 
esitati 30 uuringut BPA bioseire kohta töökeskkonnas ning 
vastavalt ainult 4 ja 2 väljaannet BPS-i ja BPF-i kohta. Arvestades 
praegust poliitikat, mis viib BPA asendamiseni analoogainetega, 
on vaja uurida kokkupuudet nende ühenditega (sh BPS-i ja BPF-
iga) töökeskkonnas. See hõlmaks kassapidajate töö uurimist, 
kus BPS võib asendada BPA.

Projekti raames kogutud andmed näitavad, et töökeskkonnast 
tulenevat riski ei tohi jätta tähelepanuta (tuvastati potentsiaalne 
risk töötajatele, eelkõige tööstusstsenaariumides, mille 
korral on kokkupuutetase BPA-ga 10–20 korda suurem kui 
taustkokkupuude) ning on vaja võtta BPS-iga kokkupuute 
kaitsemeetmed. 

5 Mis on BPA asendusainete toksilisus 
ja kas praegune kokkupuutetase on 
probleem?

Projekti raames välja töötatud andmetöötlusvahendeid 
kasutades sai BPS-i ühe võimaliku peamise tervisenäitajana välja 
tuua rasvumise ning seostada BPF kilpnäärmevähi kahjuliku 
toime rajaga. 

BPS-i jaoks soovitatavad inimeste bioseire suunisväärtused 
põhinevad endokriinfunktsiooni kahjustavatel toimetel, mis 
esinevad loomadel väga väikeste annuste korral, ning mis 
määrati HBM4EU raames tasemel 1 µg/l, tuginedes loomade 
piimanäärmete ja närvisüsteemi arengutoksilisuse uuringutele. 

6 Kas on tõendeid väikeste annuste toime 
kohta segudes?

Kaks eri juhtumiuuringut HBM4EU raames viitavad väikeste 
annuste toimele segudes. Konservtoidu tarbijate bioseireuuring 
kooskokkupuute kohta bisfenoolidega (BPA ja selle analoogidega) 
näitas, et palju konservtoitu sisaldava toiduvalikuga osalejatel 
oli suurem kokkupuude BPA-ga kui kontrollrühmal (Nadal 
et al.2020). Segude riski hindamine keskendudes meeste 
reproduktiivtervisele tõendas, et kombineeritud kokkupuude 
bisfenoolide ja muude kemikaalidega on seotud sperma 
kvaliteedi langusega lääneriikides. 

7 Kuidas saab inimeste bioseire anda 
sisendi Euroopa Toiduohutusameti 
(EFSA) poolt BPA-le kehtestatud 
lubatava päevadoosi (TDI) hindamisse?

HBM4EU on tuletanud inimeste bioseire suunisväärtuse 
täiskasvanute kokkupuuteks BPA-ga 230 µg/l ja laste 
(> 3 aastat) kokkupuuteks BPA-ga 135 µg/l (Ougier et 
al. 2021). See inimeste bioseire suunisväärtus määrati BPA 
kogukontsentratsioon alusel uriinis, mis vastab ajutisele 
lubatavale päevadoosile (t-TDI) 4 µg kehamassi kg kohta 
ööpäevas, mille EFSA tuletas 2015. aastal. EFSA avaldas hiljuti 
toiduga kokkupuutuvate ja muude materjalide, ensüümide ning 
abiainete rühma (CEP) ajutise lubatava päevadoosi (t-TDI) 
ümberhindamise, kus seda vähendatakse BPA-kogutaseme 
väärtuselt 4 μg kehamassi kg kohta ööpäevas väärtusele 
0,04 ng kehamassi kg kohta ööpäevas. Kui see uus lubatava 
päevadoos kinnitatakse, ületavad kõik Euroopa mõõdetud 
proovid lubatavat päevadoosi. Siis soovitaks HBM4EU 
uuesti läbi vaadata BPA asendusainete piirväärtused ja neid 
kohandada.

https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105760
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 Kas ringmajanduse rakendamisel 
on inimeste tervise kaitseks oluline 
eemaldada materjalitsüklitest (st 
jäätmetest kassatšekirullideni) vana 
BPA?

HBM4EU koostab aruannet konkreetsete ringmajanduse 
kemikaalide, sealhulgas bisfenoolide kohta. Aruandes 
keskendutakse sellele, kuidas inimeste bioseire võib 
aidata mõista kokkupuudet kemikaalidega teisestes 
materjalivoogudes ja ringlussevõtus. Seda käsitletakse viies 
juhtumiuuringus, millest kolm keskenduvad bisfenoolidele 
– ringlussevõetud plastist valmistatud tarbekaupades, 
ringlussevõetud paberis ning toidu kaudu kokkupuutel, mis 
on tingitud reoveesetetest ja reovee korduvkasutamisest 
põllumajandusmaadel. 

TEADMUSLÜNGAD 

HBM4EU on välja töötanud kvaliteediuuringu 
poliitikaküsimustele vastamiseks. Teatud teadmuslüngad on 
endiselt olemas.

Vaja on kaardistada BPA asendamine, muu hulgas inimeste 
bioseire andmeid vähem reguleeritud bisfenoolide kohta, 
samuti tuleb uurida inimeste kokkupuudet ja hinnata edasise 
reguleerimise vajadust. 

Et bisfenoolid on lühikese poolestusajaga saasteained, on 
oluline uuesti hinnata proovivõtuprotokolle: kas pistelistest 
proovidest piisab kokkupuute kajastamiseks või tuleks 
kokkupuute varieerumisest tulenevate vigade vähendamiseks 
kombineerida mitu ühe isiku proovi?

Bisfenoolide (eelkõige asendusainete) tervisemõju on vaja 
täiendavalt uurida, et toetada ohu- ja riskihindamist, hinnata 
juba kehtivate regulatiivsete meetmete ning tulevaste 
ulatuslikumate piirangute mõju kokkupuutele bisfenooliga 
Euroopa elanikkonnas. 

Samuti on vaja tuvastada täiendavad bisfenooliga 
kokkupuute biomarkerid (sh biokeemilised ja epigeneetilised) 
ning teha kindlaks, kas need toimemarkerid on kõigile 
bisfenooliühenditele ühised.

Kiiresti tuleb jätkata bisfenoolisegudega kokkupuute ja nende 
tervisemõju uurimist.



Projekti on rahastatud Euroopa Liidu 
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