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Bisfeanóil

1    Is éard atá i gceist leis na Staidéir HBM4EU-Ailínithe ná suirbhé atá dírithe ar shamplaí agus sonraí HBM a bhailiú sa bhealach is fearr ó thaoibh comhchuibhithe de ó staidéir 
(náisiúnta) chun sonraí reatha maidir leis an neamhchosaint inmheánach a chur ar fáil atá ionadaíoch do mhuintir/shaoránaigh na hEorpa thar raon leathan geografach.

San achoimre bheartais seo, tá achoimre déanta ar na 
tionchair díobhálacha do shláinte an duine a bhíonn 
ag bisfeanóil, na príomhbhealaí do dhaoine a bheith 

neamhchosanta rompu, agus an chaoi a bhféadfadh 
luach a bheith ag an mbithmhonatóireacht dhaonna ar 
bhisfeanóil i bhforbairt bheartas an AE. 

EOLAS PRÍOMHÚIL

• Tá sonraí bithmhonatóireachta daonna (HBM) ón AE ar fad 
maidir le bisfeanóil ginte ag HBM4EU, trí shonraí a bhailiú ó 
staidéir éagsúla agus trí shonraí nua a ghiniúint in 11 thír a 
dhéanann ionadaíocht thar ceann na 4 Réigiún Eorpacha (An 
Eoraip Thuaidh, Thoir, Theas agus Thiar). Is é seo an bailiúchán 
is mó le go mór fada de shonraí HBM maidir le bisfeanól A 
(BPA) agus na hábhair ionadacha leis bisfeanól S (BPS) agus 
bisfeanól F (BPF) san Eoraip.

• Tá BPA uileláithreach sa chomhshaol, agus tá gach aon duine 
fásta ar fud na hEorpa neamhchosanta roimh leibhéil ísle ar 
a laghad de. Braitear BPS agus BPF, a úsáidtear mar ábhair 
ionaid athsholáthair, i 50% de na daoine fásta a ndéantar 
anailís orthu faoi HBM4EU.

• Tá leibhéil neamhchosanta roimh BPA níos airde ná na leibhéil 
neamhchosanta roimh na comhábhair BPF agus BPS san 
Eoraip ar fad. Níl an ceantar thuaidh ar fud an domhain chomh 
neamhchosanta roimh na bisfeanóil sin is atá ceantair eile.

• Níor cheart neamhaird a dhéanamh den riosca ón 
neamhchosanta oibre (aithníodh riosca ionchasach d’oibrithe, 
go háirithe i gcásanna tionsclaíochta ina bhfuil leibhéil 
neamhchosanta roimh BPA 10-20 oiread níos airde ná 
neamhchosaintí cúlra.

• Bunaithe ar staidéir a bhí déanta roimhe seo agus ar 
shamhaltú um chonairí neamhchosanta, dealraíonn sé gurb 
é an conair neamhchosanta príomhach don duine ná an aiste 
bia, conair inar féidir bisfeanóil a bheith aistrithe isteach i 
mbia nó i ndeochanna ó choimeádáin bia, ón bpacáistíocht 
nó ó bhuidéil chothaithe. 

• Le staidéir samhaltaithe HBM4EU ar an tocsainchinéiteach 
agus ar dháileadh fíocháin (lena n-áirítear an fhéatas), 
Conairí Toradh Coimhthíocha agus bithmharcóirí éifeachta 
cuirtear leis an imní go bhféadfadh an neamhchosaint 
inmheánach roimh BPA, BPS agus BPF agus roimh bhisfeanóil 
eile a bheith nasctha le héagsúlacht torthaí sláinte i ndaoine 
agus sa timpeallacht freisin. In ocht láthair shamplála as gach 
deich gcinn, sháraigh 5% ar a laghad de na daoine fásta san 
Eorpaip (20-39 bliain d’aois) sna staidéir HBM4EU-ailínithe1 
an HBM-GV de 1 µg/L i leith BPS, go háirithe i nDeisceart na 
hEorpa. 

• Tá baint mhór ag an imní sa tsochaí maidir le ceimiceáin is 
suaiteoirí inchríteacha iad le bisfeanóil agus go háirithe leis 
na feachtais chun BPA a rialáil.

 CÚLRA: HBM4EU

Is iarracht comhair é an Tionscnamh Eorpach um 
Bithmhonatóireacht Dhaonna, HBM4EU, a bheidh ar siúl ó 
2017 go dtí Meitheamh 2022, agus 28 dtír ag glacadh páirt ann, 
chomh maith leis an Ghníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil 
agus an Coimisiún Eorpach, agus tá sé comhmhaoinithe 
faoi Fhís 2020. Is é príomhaidhm an tionscnaimh ná an 
bhithmhonatóireacht dhaonna a chomhordú agus a chur chun 
cinn san Eoraip. Tá saibhreas fianaise feabhsaithe curtha ar fáil 
ag HBM4EU maidir le neamhchosaint iarbhír saoránach roimh 
cheimiceáin agus na héifeachtaí a d’fhéadfadh a bheith aige 

sin ar an tsláinte. Leis an mbithmhonatóireacht dhaonna, ligtear 
dúinn ár neamhchosaint roimh cheimiceáin féin a thomhas ach 
na substaintí iad féin, a meitibilítí nó marcóirí éifeachtaí sláinte 
ina dhiaidh sin i sreabháin choirp nó fíocháin choirp a thomhas. 
Is féidir faisnéis faoi neamhchosaint an duine a nascadh le sonraí 
ar fhoinsí agus le suirbhéanna eipidéimeolaíocha chun eolas a 
chur ar fáil mar bhonn eolais don taighde, don chosaint agus don 
bheartas chun aghaidh a thabhairt ar bhearnaí eolais agus chun 
cur chuige nuálaíoch a chur chun cinn. Más mian leat tuilleadh a 
léamh faoin tionscadal é féin, féach suíomh gréasáin HBM4EU.

http://www.hbm4eu.eu
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TORTHAÍ HBM4EU

Tá doiciméad scóipe nuashonraithe curtha le chéile ag an 
tionscadal HBM4EU chun na ceisteanna polasaí príomhacha a 
fhreagairt, agus chun an taighde is déanaí a phlé. D'fhonn tuilleadh 
tacaíochta a thabhairt do staidéir HBM reatha agus sa todhchaí, 
d'fhorbair HBM4EU raon ábhar bunoibre a bhí ar fáil go poiblí 
le haghaidh cur chuige comhchuibhithe chun tabhairt faoin 
bpleanáil staidéir agus an staidéar HBM a stiúradh san Eoraip. Bhí 
torthaí suntasacha le fáil ann freisin maidir leis an neamhchosaint 
roimh bhisfeanóil agus éifeachtaí sláinte a bhaineann leis an 
neamhchosaint sin.

• Tá na bunchlocha le haghaidh ardán HBM Eorpach  leagtha síos 
ag HBM4EU chun faireachán a dhéanamh ar neamhchosaint 
daonna roimh cheimiceáin tosaíochta (lena n-áirítear bisfeanóil) 
agus roimh éifeachtaí gaolmhara ar an tsláinte ar bhealach 
comhchuibhithe agus rialaithe cáilíochta. Cuireadh Clár um 
Dhearbhú Cáilíochta/Rialú Cáilíochta i bhfeidhm chun bunachar 
sonraí Eorpach a bhunú de shaotharlanna iarrthóra a bhfuil an 
leibhéal céanna cáilithe acu le haghaidh anailíse bithmharcála 
um an neamhchosaint.

• Taispeánann an deais HBM4EU 33 tacar sonraí HBM 
comhiomlána ó 8 dtír Eorpacha agus rinneadh sampláil orthu 
idir 2002 agus 2015. Áirítear leis seo liosta de bhithmharcóirí, 
maitrísí agus modhanna anailíse atá oiriúnach. Taispeánann 
IPCHEM meiteashonraí HBM do 44 tacar sonraí ar bhisfeanóil. 

• Mar chuid de na staidéir HBM4EU-ailínithe, rinneadh tiúchan 
BPA, BPS agus BPF a thomhas i samplaí fuail a fuarthas ó 
dhaoine fásta 20-39 bliain d’aois i 11 dtír Eorpach idir 2014-2021 

(DK, IS, FI, PL, CZ, HR, PT, FR, CH, DE, LU) ina raibh 2756 duine 
aonair áirithe.

• Forbraíodh samhail tocsainchinéiteach fiseolaíocht-bhunaithe 
(PBTK) sainchuspóra chun sonraí HBM a nascadh, rinneadh 
monatóireacht ar an gcomhshaol, rinneadh samhaltú 
neamhchosanta seachtraí agus cuireadh i bhfeidhm é chun 
meastacháin iontógáil BPA, BPS agus BPF a fháil díorthaithe ó 
shonraí HBM HBM4EU. 

• I staidéir ar Chonairí um Thorthaí Dochair ar ábhair ionaid BPA, 
BPS agus BPF, moladh go bhfuil na comhdhúile seo nasctha le 
héifeachtaí sláinte cosúil le galair meitibileach agus ailse.

• Forbraíodh marcóirí éifeachta nua a nascann BPA le héifeachtaí 
sláinte (e.g. an iompraíocht) agus léiríodh go raibh breisluach 
ag gabháil leo i staidéir dhaonna, rud a mhéadaíonn meáchan 
na fianaise ar choibhneas cúisíoch idir an neamhchosaint agus 
torthaí díobhálacha sláinte.

• Rinneadh staidéir ar mheascáin atá ábhartha don tacar 
comhdhúile bisfeanóil freisin in HBM4EU.

• Tá Luachanna Treorach Bithmhonatóireachta Daonna (HBM-
GVanna) le haghaidh BPA agus BPS tar éis a bheith ginte, agus tá 
sainchomhad substaintí le haghaidh BPF ullmhaithe. Rinneadh 
athbhreithniú ar an treoirluach sláinte-bhunaithe le haghaidh 
BPA tar éis an dréacht-thuairim EFSA maidir le TDI teacht amach 
le déanaí (féach an freagra ar Cheist Pholasaí 7).

AN NEAMHCHOSAINT & ÉIFEACHTAÍ SLÁINTE

Bunaithe ar shonraí atá ar fáil ó staidéir bhithmhonatóireachta 
daonna, tá an daonra aosach (20-39 bliain d’aois) a ndearnadh 
anailís orthu faoi HBM4EU neamhchosanta go leanúnach roimh 
BPA agus tá sé i mbaol ón neamhchosaint inmheánach. 

Tá roinnt bisfeanól eile á n-úsáid anois i méideanna i méideanna 
atá ag dul i méid de réir a chéile, rud a fhágann go bhfuil méadú ar 
leibhéil na neamhchosanta roimh na substaintí sin. Mar shampla, 
tuairiscíodh tiúchain ardaithe BPF agus BPS i samplaí daoine fásta 
de na staidéir HBM4EU-ailínithe. 

Is fiú a lua go dtagann an chuid is mó den fhaisnéis atá ar fáil ar an 
neamhchosaint daonna roimh bhisfeanóil ó staidéir ina ndearnadh 
imscrúdú ar BPA, agus is beag staidéar atá déanta ina bhfuil 
imscrúdú déanta ar bhisfeanóil eile go dtí seo. Tá BPA ag éirí níos 
srianta agus tá sé ag éirí níos minice é a ionadú le bisfeanóil eile. 

Is suaiteoir inchríneach é BPA, agus cuireann sé isteach ar shláinte 
an duine dá réir. Tá sé tugtha le fios go bhfuil tionchair suaithe 
inchrínigh éagsúla ag BPA a dhíríonn ar hormóin stéaróideach 
chomh maith le hormóin an tíoróidigh. Tá amhras ann freisin 
faoi bhisfeanóil eile, lena n-áirítear BPF, BPS, BPAF, BPZ, BPE 
agus BPB gur suaiteoirí inchríneacha iad. Tá tacaíocht bhreise do 
thocsaineacht ionadach BPA, go háirithe maidir le neamhchosaint 
féatais agus torthaí amhail murtall agus ailse curtha ar fáil i staidéir 
ar HBM4EU. 

Tháirg HBM4EU físghrafaic faisnéise ina ndearnadh forbhreathnú ar 
na príomhfhoinsí neamhchosanta (comhshaoil, oibre, tomhaltóra), 
na conairí neamhchosanta (béil, ionanálaithe, deirmeach) agus ar 
éifeachtaí sláinte BPA (Fíor 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
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Fíor 1. Forbhreathnú ar fhoinsí neamhchosanta, ar chonairí agus ar thionchair don tsláinte a bhaineann le bisfeanóil

Cá háit is féidir iad a fháil?

Féadfaidh bisfeanóil a bheith i láthair 
i plaistigh leis na picteagraim seo a 
leanas:

Foinsí féideartha 
nochta

Conas is féidir le 
bisfeanóil dul isteach i 
do cholainn?

Conas a d’fhéadfadh bisfeanóil difear a 
dhéanamh do do shláinte?

Nochtadh gairme 
(airgeadóir 
ag láimhseáil 
admhálacha)

Teicstílí

Earraí boird 
plaisteacha

Trealamh 
sábháilteachta

Aer agus deannach 
éillithe

An neamhchosaint 
oibre (Déantúsaíocht 
BPA)

Ísealmheáchan 
breithe

Neamh-
thorthúlacht

Nóta: Is le haghaidh Bisfeanól A (BPA) go 
príomha an fhaisnéis a chuirtear ar fáil. Mar 
sin féin, tá amhras ann go bhfuil go leor 
de na héifeachtaí díobhálacha céanna don 
tsláinte ag gabháil le bisfeanóil F, M agus S 
agus a ghabhann le BPA.

Otracht 
agus galair 
mheitibileacha

Riosca ailse a 
bhaineann le 
hormóin (BPA)

Galair 
chardashoithíocha 
(BPA)

Éifeachtaí 
Imdhíonfhorbartha

Éifeachtaí 
néarfhorbartha (BPA)

Trí ionghabháil

Is é aiste bia an 
phríomhfhoinse 
nochta (BPA)

Trí ionsú deirmeach

Trí ionanálú

Cannaí

Bréagáin

Ábhar fiaclóireachta

POLACARBÓNÁIT EILE

POLACARBÓNÁIT EILE

POLACARBÓNÁIT EILEPOLACARBÓNÁIT EILE

IONCHUR I BPRÓISIS BEARTAIS AGUS 
BEARTA BEARTAIS ÁBHARTHA

Glacadh le bearta éagsúla chun bisfeanóil a rialáil le deich mbliana 
anuas agus táthar ag súil le rialacháin bhreise a bheith tugtha 
isteach sna blianta beaga amach romhainn. Tá torthaí HBM4EU tar 
éis cur le comhairliúcháin le haghaidh na Straitéise Ceimiceán le 
haghaidh Inbhuanaitheachta, an Phlean Gníomhaíochta um Nial-
Thruailliú, chomh maith le comhairliúcháin EFSA. Tá siad ar fáil sa 
rannán HBM4EU ón Eolaíocht go dtí an Beartas.

Ar leibhéal an AE, tugadh isteach roinnt beart beartais chun 
aghaidh a thabhairt ar neamhchosaint an duine roimh bhisfeanóil. 
Clúdaíonn siad i) an reachtaíocht maidir le ceimiceáin i gcoitinne a 
chur i bhfeidhm; ii) táirgítomhaltóra (e.g., bréagáin, feistí leighis); iii) 
an neamhchosaint oibre, agus iv) an comhshaol (e.g., astaíochtaí 
aeir agus uisce).  

D’aithin an ECHA BPA mar shubstaint ar údar mór imní í (SVHC) faoi 
Rialachán (CE) Uimh. 1907/2006 maidir le Clárú, Meastóireacht, 
Údarú agus Srianadh Ceimiceán (REACH) mar gheall ar éifeachtaí 
suaitheadh inchríneacha (ED) féideartha ar shláinte an duine agus 
ar an gcomhshaol. 

Tá BPA srianta faoi REACH gan é a úsáid i bpáipéar teirmeach ó 
2016 (tháinig sé i bhfeidhm in 2020) - teorainn aistrithe ≤ 0.02%. 
Toirmisctear BPA freisin ar vearnaisí nó bratuithe a chuirtear ar 
ábhair agus ar earraí chun críocha pacáistithe earraí bia leanaí (e.g., 
bainne foirmle do naíonáin, bia linbh) ar aon dul le Rialachán (AE) 
2018/213. 

Tá bearta breise glactha i roinnt tíortha éagsúla. Mar shampla, 
sa Fhrainc cuireadh cosc ar BPA i ngach ábhar teagmhála bia (Dlí 
na Fraince Uimh. 2012-1442), chuir tíortha eile (an Danmhairg, 
an Bheilg agus an tSualainn) toirmeasc air sna hábhair sin atá 
ullmhaithe do leanaí faoi bhun 3 bliana d’aois.

San athmheastóireacht a rinne sé in 2015 ar an neamhchosaint 
roimh BPA agus ar thocsaineacht BPA, d’úsáid an EFSA 
modheolaíocht níos beaichte agus sonraí nua, ag athbhreithniú an 
t-TDI do BPA síos ó 50 µg/kg bw/lá go 4 µg/kg bw/lá. Níos déanaí, i 
mí na Nollag 2021, d’fhoilsigh an EFSA dréacht-tuairim ina moltar 
an iontógáil laethúil infhulaingthe (TDI) BPA a ísliú ó 4 µg/kg bw/
lá go 0.04 ng/kg bw/lá. Is ionann sin agus laghdú de chúig ord 
méadaíochta an luacha a bhí ann roimhe a bhí ríofa in 2015. 

Tá údaráis na Gearmáine ag fiosrú na rioscaí a d’fhéadfadh a bheith 
ag BPA agus ag bisfeanóil eile den chineál sin don chomhshaol. 
Táthar ag súil leo a dtogra srianta a chur faoi bhráid an ECHA i mí 
Aibreáin 2022.

In 2020, ghlac Coiste ECHA um Measúnú Riosca leis an aicmiú 
comhchuibhithe BPS mar H360FD. Tá togra ann maidir le haicmiú 
comhchuibhithe BPAF mar H360F.

In 2022, rinne an ECHA agus na Ballstáit measúnú ar ghrúpa de 
148 bisfeanól agus mhol siad gur gá srian a chur le níos mó ná 
30 ceann díobh mar gheall ar na héifeachtaí hormónacha nó 
atáirgeacha féideartha a bhaineann leo. 

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
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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CEISTEANNA MAIDIR LE BEARTAS

1 Cad é an leibhéal neamhchosanta 
reatha atá ag muintir an AE roimh BPA, 
BPS agus BPF?

Léiríonn staidéir ailínithe an HBM4EU go bhfuil leibhéil 
airmheánacha an BPA fuail fós ard i ngach réigiún Eorpach, idir 
luachanna créitíníne de 0.55 agus 2.35 µg/g agus P95 idir 2.41 agus 
12.19 µg/g créitínín i ndaoine fásta ó 11 thír ar fud na hEorpa. 

Tá P50 agus P95 de thiúchan BPS fuail sa raon 0.06 – 0.34 µg/g 
creatinín (tá luach P50 < teorainn braite ag gabháil le 4 staidéar: 
0.01, 0.09 agus 0.05 µg/L) agus 0.39 – 8.77 µg/g créitínín faoi seach. 
Tá P50 agus P95 de thiúchan BPF fuail sa raon 0.10 – 0.72 µg/g 
creatinín (tá luach P50 < teorainn braite ag gabháil le 3 staidéar: 
0.03 agus 0.15 µg/L) agus 0.56 – 17.03 µg/g créitínín faoi seach. Tá 
leibhéil airmheánacha na n-ábhar ionaid do BPA fuail (BPS agus 
BPF araon) ag méadú i roinnt tíortha Eorpacha (i gcomparáid 
le DEMOCOPHES), agus tá an t-údar imní maidir leis an 
neamhchosaint roimh BPS agus BPF san Eoraip ag méadú dá 
bharr.

2 An bhfuil leibhéil neamhchosanta 
éagsúla ann maidir le BPA mar gheall 
ar na rialuithe rialála éagsúla atá i 
bhfeidhm ar fud an AE?

Ó 2011 i leith, tá bearta éagsúla glactha chun neamchosaint an 
daonra roimh BPA a theorannú ar leibhéal Eorpach. Tá cosc air 
gan a bheith curtha i mbuidéil chothaithe do naíonáin ar 
fud na hEorpa (Treoir 2011/8/AE ón gCoimisiún) agus ó 2018 
i leith tá srian breise curtha air gan é a úsáid in ábhair áirithe a 
bhíonn i dteagmháil le bia. Agus torthaí staidéir HBM4EU- ailínithe 
éagsúla sna 4 limistéar geografacha Eorpacha (Thuaidh, Oirthear, 
Deisceart agus Thiar) á gcur i gcomparáid lena chéile, tugadh 
le fios go bhfuil leibhéil neamhchosanta roimh BPA níos airde 
ná na leibhéil neamhchosanta roimh na comhábhair BPF agus 
BPS san Eoraip ar fad. Níl an ceantar thuaidh ar fud an domhain 
chomh neamhchosanta roimh na bisfeanóil is atá ceantair eile. 
Nuair a chuirtear sonraí HBM4EU i gcomparáid le sonraí 
DEMOCOPHES, is féidir roinnt athruithe a thabhairt faoi deara 
(e.g. laghdú ar BPA sa Danmhairg agus méadú air sa Pholainn agus 
i Lucsamburg, agus maidir le méadú BPS i bPoblacht na Seice), ach 
níl sé soiléir ag an bpointe seo cibé an mbaineann sé seo le 
difríochtaí sa rialachán nó nach mbaineann.

3 An ábhar imní don tsláinte iad na 
leibhéil neamhchosanta roimh 
bhisfeanóil?

Tá leibhéil na neamhchosanta roimh BPA a thomhaistear sa 
daonra aosach ó staidéir HBM4EU-bhunaithe níos lú ná na 
luachanna treorach bithmhonatóireachta daonna bunaithe ar 
an iontógáil laethúil infhulaingthe sealadach (t-TDI) de 4 µg/kg bw/ 
lá. Má bhreathnaítear ar thogra nua EFSA maidir le TDI, den 
chuid is mó, sáróidh gach luach tomhaiste an treoirluach HBM 
is féidir a dhíorthú ón TDI nua.

In ocht láthair samplála as gach deich gcinn, sháraigh 5% ar a 
laghad de na daoine fásta san Eorpaip (20-39 bliain d’aois) sna 
staidéir HBM4EU-ailínithe an HBM-GV de 1 µg/L i leith BPS. Is i 
nDeisceart na hEorpa a ndearnadh na staidéir a ndearnadh an 
difear is mó iontu. 

I gcás-staidéar cohórt HBM4EU, rinneadh an neamhchosaint óige 
roimh BPA a nascadh le bithmharcóir éifeachtúlachta féideartha, an 
fachtóir néartrófach a dhíorthaítear ón inchinn (BDNF), agus conair 
torthaí díobhálacha as a dtiocfaidh athruithe iompraíochta agus 
cognaíocha.

Ós rud é gur léirigh na staidéir ailínithe an chomh-neamhchosaint 
roimh BPA agus roimh a ionadaí BPS agus BPF araon, ba cheart 
staidéir ar mheascán a mheas, go háirithe ós rud é go ndealraíonn 
sé go bhfuil éifeachtaí comhchosúla ag ionadaigh BPA do BPA agus 
go bhfuil siad nasctha le AOPanna comhchosúla.
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4 An ábhar imní don tsláinte é an 
neamhchosaint oibre d’airgeadóirí? 

Is bagairt í BPA a bheith le fáil i bpáipéar teirmeach, go háirithe 
d’airgeadóirí, a bhíonn i dteagmháil go seasta leis an ábhar sin. 
Cuireadh srian ar BPA gan iad a úsáid i bpáipéar teirmeach in 
2016, agus tháinig sé isteach i bhfeidhm in 2020. Mar gheall 
ar an neamhchosaint chomhshaoil cúlra, níorbh fhéidir HBM-
GV a dhíorthú d’oibrithe. In athbhreithniú córasach HBM4EU 
ar an neamhchosaint bhithmhonatóireachta roimh BPA, BPS 
agus BPF (Bousoumah et al. 2021) fuarthas 30 staidéar ar an 
mBithmhonatóireacht Dhaonna Oibre maidir le BPA, agus ní 
bhfuarthas ach 4 fhoilseachán agus 2 fhoilseachán ar BPS agus 
BPF, faoi seach. I bhfianaise na mbeartas reatha as a dtiocfaidh 
substaintí analógacha a bheith curtha in ionad BPA, tá gá le taighde 
ar an neamhchosaint oibre i dtaca leis na comhdhúile seo, lena 
n-áirítear BPS agus BPF. Áireofar leis sin staidéar a bheith déanta 
ar obair airgeadóra ina bhféadfadh BPS a bheith curtha isteach in 
ionad BPA.

Tá sé curtha le fios sna sonraí a bailíodh faoi chreat an tionscadail 
nár cheart neamhaird a dhéanamh den riosca ón neamhchosaint 
oibre (aithníodh riosca ionchasach d’oibrithe, go háirithe i gcásanna 
tionsclaíochta ina bhfuil leibhéil neamhchosanta roimh BPA 10-20 
oiread níos airde ná neamhchosaintí cúlra), agus gur gá bearta 
cosanta a ghlacadh maidir leis an neamhchosaint roimh BPS. 

5 Cad í tocsaineacht na n-ábhar ionaid 
BPA agus an údar imní iad na leibhéil 
neamhchosanta reatha atá ann?

Trí úsáid a bhaint as uirlisí ríomhaireachtúla a forbraíodh faoi chreat 
an tionscadail, bhíothas in ann béim a leagan ar an otracht mar 
cheann de mhórphointí sláinte féideartha a ghabhann le an BPS, 
agus BPF a nascadh le conair torthaí díobhálacha (AOP) d’ailse 
tíoróideach. 

Tá na HBM-GVanna atá molta do BPS bunaithe ar éifeachtaí 
suaite inchríneacha a tharlaíonn in ainmhithe ag dáileoga an-íseal 
agus socraíodh iad in HBM4EU ag 1 µg/L bunaithe ar staidéir ar 
thocsaineacht ainmhithe don tocsaineacht fhaireoga mhamaigh 
agus don tocsaineacht néarfhorbraíochta araon. 

6 An féidir linn teacht ar fhianaise ar 
éifeachtaí dáileog íseal laistigh de 
mheascáin?

Tagraítear d’éifeachtaí dáileog íseal laistigh de mheascáin in dhá chás-
staidéar HBM4EU éagsúla. Léirítear go raibh rannpháirtithe a bhfuil 
aiste bia saibhir i mbia stánaithe acu níos neamhchosanta roimh BPA 
i gcomparáid leis an ngrúpa rialaithe i suirbhé bithmhonatóireachta 
ar an gcomh-neamhchosaint roimh bhisfeanóil (BPA agus ábhair 
analógacha) ag tomhaltóirí earraí bia stánaithe (Nadal et al.2020). I 
measúnú riosca meascán a bhí dírithe ar shláinte atáirgthe na bhfear, 
léirítear go bhfuil gaol idir an neamhchosaint comhcheangailte roimh 
bhisfeanóil agus ceimiceáin eile agus laghduithe ar chaighdeán an 
tseamhain i dtíortha an Iarthair. 

7 Conas is féidir le HBM cur le measúnú 
ar an Iontógáil Infhulaingthe Laethúil 
(TDI) le haghaidh BPA, mar atá 
leagtha síos ag an Údarás Eorpach um 
Shábháilteacht Bia (EFSA)?

Tá HBM4EU tar éis HBM-GV de 230 µg/L a dhíorthú don 
neamhchosaint roimh BPA i ndaoine fásta agus 135 µg/L don 
neamhchosaint roimh BPA i leanaí (>3 bliana) (Ougier et al.  
2021). Socraíodh an HBM-GV seo ag tiúchan fuail den BPA iomlán i 
gcomhréir leis an TDI sealadach (t-TDI) de 4 µg/kg bw/lá mar a 
dhíorthaítear ag EFSA in 2015. Le déanaí, d’eisigh Painéal EFSA um 
Ábhair a bhíonn i dTeagmháil le Bia, Einsímí agus Áiseanna Próiseála 
(CEP) athmheasúnú ar an t-TDI, agus chinn gur cheart dó a 
ísliú ó 4 μg/kg bw/d síos go dtí 0.04 ng/kg bw/d den BPA iomlán. 
Sa chás go ndéantar an TDI nua seo a dhearbhú, beidh na 
samplaí Eorpacha go léir a thomhaisfear os cionn an TDI. Agus 
dá mba rud é go dtarlódh sé sin, mholfadh HBM4EU go ndéanfaí 
athbhreithniú ar na treoirluachanna d’ionadaithe an BPA agus go 
ndéanfaí iad a choigeartú.

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 An bhfuil sé tábhachtach deireadh a 
chur le BPA leigáide ó thimthriallta 
ábhar (i.e. rollaí fuílligh admhálacha 
scipéid) nuair atá geilleagar ciorclach á 
chur i bhfeidhm chun sláinte an duine a 
chosaint?

Tá tuarascáil á hullmhú ag HBM4EU ar cheimiceáin shonracha sa 
gheilleagar ciorclach, lena n-áirítear bisfeanóil. Beidh an tuarascáil 
dírithe ar conas is féidir tacú le tuiscint ar an neamhchosaint 
roimh cheimiceáin trí shreabhadh ábhar tánaisteach agus trí 
athchúrsáil leis an mbithmhonatóireacht dhaonna. Tabharfar 
aghaidh air seo le cúig chás-staidéar, a mbeidh trí cinn díobh 
dírithe ar bhisfeanóil - in earraí tomhaltais déanta as plaistigh 
athchúrsáilte, i bpáipéar athchúrsáilte, agus sa neamhchosaint 
cothaithe ó sloda séarachais agus fuíolluisce ar thailte talmhaíochta 
a bheith athúsáidte. 

BEARNAÍ SAN EOLAIS 

Tá taighde ardchaighdeáin forbartha ag HBM4EU chun tacú leis na 
ceisteanna polasaí. Ach, mar sin féin, tá bearnaí áirithe san eolas fós 
ann.

Tá gá le mapáil a dhéanamh ar ionadú BPA lena n-áirítear 
sonraí bithmhonatóireachta daonna ar bhisfheanóil nach bhfuil 
rialaithe an méad sin chomh maith le himscrúdú a dhéanamh ar 
neamhchosaint don duine agus measúnú ar an ngá atá ann le 
tuilleadh rialaithe. 

Ós rud é gur éilleáin leathré gearra iad na bisfeanóil, tá sé 
tábhachtach na prótacail shamplála a athmheasúnú: an leor spot-
samplálacha chun an neamhchosaint a léiriú nó ar cheart dúinn 
roinnt samplaí in aghaidh an duine a chomhcheangal chun earráidí 
mar gheall ar éagsúlachtaí neamhchosanta a laghdú?

Tá gá le hiniúchadh breise a dhéanamh ar thionchair sláinte 
bisfeanóil (go háirithe ábhair ionadaithe), chun tacú le measúnú 
guaise agus riosca chomh maith le meastóireacht a dhéanamh ar 
thionchar gníomhaíochtaí rialála - iad sin atá i bhfeidhm cheana féin 
agus srianta níos leithne sa todhchaí ar neamhchosaint mhuintir na 
hEorpa roimh bhisfeanóil. 

Tá gá ann freisin bithmharcóirí éifeachta breise a bhaineann 
leis an neamhchosaint roimh bhispheanóil (lena n-áirítear an 
neamhchosaint bhithcheimiceach agus eipigineach) a shainaithint 
agus cinneadh a dhéanamh an bhfuil na marcóirí tionchair sin 
coiteann do gach uile chomhdhúil bispheanóil.

Tá sé práinneach go leantar ar aghaidh leis an imscrúdú ar an 
neamhchosaint roimh mheascáin bisfeanól agus ar a n-éifeachtaí 
sláinte.



Tá maoiniúchán faighte don tionscadal seo 
faoi chomhaontú deontais Uimh. 733032 
ó chlár an Aontais Eorpaigh um thaighde 
agus nuálaíocht dar teideal Fís 2020.
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An Ghníomhaireacht Eorpach Chomhshaoil hbm4eu@eea.europa.eu

www.hbm4eu.eu

mailto:hbm4eu%40uba.de?subject=
mailto:hbm4eu%40eea.europa.eu?subject=
http://www.hbm4eu.eu
https://www.hbm4eu.eu/the-substances/
mailto:dries.coertjens%40uantwerpen.be?subject=Information
https://www.hbm4eu.eu/deliverables/
https://www.nvkc.nl/algemeen-overzicht-referentiewaarden
https://www.hbm4eu.eu/wp-content/uploads/HBM4EU_4.3_Rapid-response-Mechanism_Response-Document_Copper-compounds.pdf

	_Ref94610162

