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Biszfenolok

1    A HBM4EU összehangolt vizsgálatai olyan felmérést jelentenek, amelynek célja a HBM-minták és a lehető legharmonizáltabb adatok (nemzeti) vizsgálatokból 
történő összegyűjtése a jelenlegi belső expozíciós adatok levezetésére az európai lakosság / polgárok földrajzi eloszlásának figyelembevételével.

Ez a szakpolitikai összefoglaló összefoglalja a 
biszfenoloknak az emberi egészségre gyakorolt 
káros hatásait, az emberek esetében a fő expozíciós 

útvonalakat, és azt, hogy a biszfenolok humán 
biomonitoringja milyen értéket képviselhet az uniós 
szakpolitika kialakításában. 

A LEGFONTOSABB ÜZENETEK

• A HBM4EU az egész EU-ra kiterjedő humán biomonitoring 
(HBM) adatokat állított elő a biszfenolok vonatkozásában, 
különböző vizsgálatokból származó adatok gyűjtésével, 
valamint 11 országban 4 (északi, keleti, déli és nyugati) európai 
régiót képviselő új adatok előállításával. Ez egyértelműen 
a legnagyobb európai HBM-adatgyűjtemény, amely a 
biszfenol-A (BPA) és helyettesítő anyagai, a biszfenol-S (BPS) és 
a biszfenol-F (BPF) adatait is magában foglalja.

• A BPA mindenütt jelen van a környezetben: Európa-szerte 
minden felnőtt ember legalább az anyag alacsony szintjének ki 
van téve. A helyettesítőként használt BPS-t és BPF-et a HBM4EU 
projekt keretében elemzett felnőttek 50%-ánál mutatták ki.

• A BPA expozíciós szintjei egész Európában magasabbak, 
mint a BPF és BPS helyettesítő anyagok expozíciós szintjei. 
Az északi terület globálisan kevésbé van kitéve ezeknek a 
biszfenoloknak, mint más területek.

• A munkahelyi expozícióból eredő kockázatot nem szabad 
figyelmen kívül hagyni (azonosították a munkavállalókra 
leselkedő potenciális kockázatot, különösen olyan ipari 
forgatókönyveknél, ahol a BPA expozíciós szintje 10-20-szor 
magasabb volt, mint a háttérexpozíciók).

• Korábbi vizsgálatok és expozíciós útvonalak modellezése 
alapján úgy tűnik, hogy a humán expozíció fő útvonala 
az étrend: a biszfenolok élelmiszerekbe vagy italokba 
vándorolhatnak az élelmiszer-tároló edényekből, 
csomagolásokból vagy cumisüvegekből. 

• A HBM4EU toxikokinetikával és szöveti eloszlással (a 
magzatot is beleértve), a káros kimeneti utakkal és 
hatásbiomarkerekkel kapcsolatos modellezési vizsgálatai 
megerősítik azt az aggodalmat, hogy a BPA-nak, a BPS-
nek és a BPF-nek, valamint más biszfenoloknak való belső 
expozíció számos egészségügyi következménnyel hozható 
összefüggésbe – az ember és a környezet tekintetében 
egyaránt. Tízből nyolc mintavételi helyen a HBM4EU 
összehangolt vizsgálataiban1 az európai (20–39 éves) 
felnőttek legalább 5%-ánál a BPS-re vonatkozó 1 µg/l HBM-
GV érték túllépését figyelték meg, különösen Dél-Európában. 

• Az endokrin rendszert károsító vegyi anyagokkal 
kapcsolatos társadalmi aggodalom szorosan összefügg a 
biszfenolokkal és különösen a BPA szabályozására irányuló 
kampányokkal.

 HÁTTÉR: HBM4EU

A Horizont 2020 keretében társfinanszírozott európai humán 
biomonitoring-kezdeményezés, a 2017-től 2022 júniusáig tartó 
HBM4EU 28 ország, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség 
és az Európai Bizottság közös erőfeszítésének eredménye. A 
kezdeményezés fő célja a humán biomonitoring koordinálása és 
előmozdítása Európában. A HBM4EU rengeteg hatékonyabban 
alátámasztott bizonyítékot szolgáltatott a polgárok vegyi 
anyagoknak való tényleges expozíciójáról és az anyagok 
potenciális egészségügyi hatásairól. A humán biomonitoring 
lehetővé teszi, hogy meghatározzuk a vegyi anyagoknak való 

expozíciót oly módon, hogy megmérjük magukat az anyagokat, 
metabolitjaikat vagy az egészségre gyakorolt későbbi hatások 
markereit a testnedvekben vagy a szövetekben. A humán 
expozícióra vonatkozó információk összekapcsolhatók a forrásokra 
és a járványügyi felmérésekre vonatkozó adatokkal a kutatás, 
a megelőzés és a szakpolitika terén a tudásbeli hiányosságok 
kezelése és az innovatív megközelítések előmozdítása céljából. Ha 
többet szeretne olvasni magáról a projektről, kérjük, látogasson el 
a HBM4EU weboldalára.

http://www.hbm4eu.eu
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A HBM4EU EREDMÉNYEI

A HBM4EU projekt aktualizált keretdokumentumot készített a 
fő szakpolitikai kérdések megválaszolása és a legújabb kutatások 
megvitatása céljából. A jelenlegi és jövőbeli HBM-vizsgálatok további 
támogatásának jegyében a HBM4EU számos nyilvánosan elérhető 
alapul szolgáló anyagot dolgozott ki a vizsgálattervezés és a HBM-
vizsgálatok európai lefolytatásának harmonizált megközelítése 
céljából. Jelentős eredményekkel szolgált mind a biszfenoloknak 
való expozíció, mind az adott expozíciókkal kapcsolatos 
egészségügyi hatások tekintetében.

• A HBM4EU lefektette az európai HBM-platform alapjait azzal 
a céllal, hogy harmonizált és minőség-ellenőrzött módon 
figyelemmel kísérje a kiemelt vegyi anyagoknak (beleértve 
a biszfenolokat is) való humán expozíciót és a kapcsolódó 
egészségügyi hatásokat. Minőségbiztosítási/minőség-
ellenőrzési programot valósítottak meg annak érdekében, hogy 
létrehozzanak egy olyan európai adatbázist, amely az expozíciós 
biomarker-elemzés szempontjából egyaránt alkalmas jelölt 
laboratóriumok létrehozására irányul.

• A HBM4EU-irányítópult 8 európai ország 33 összesített HBM-
adatkészletét jeleníti meg (a mintavételre 2002 és 2015 között 
került sor). Ez az adatkészlet magában foglalja a megfelelő 
biomarkerek, mátrixok és analitikai módszerek listáját. Az 
IPCHEM 44 biszfenol-adatkészlet HBM-metaadatait jeleníti meg. 

• A HBM4EU összehangolt vizsgálatainak részeként a BPA, BPS és 
BPF koncentrációit 20–39 éves felnőttektől vett vizeletmintákban 
mérték 2014 és 2021 között 11 európai országban (DK, IS, FI, PL, 
CZ, HR, PT, FR, CH, DE, LU), a vizsgálatba 2756 személyt bevonva.

• A HBM-adatok, a környezeti monitoring és a külső expozíció 
modellezésének összekapcsolására szolgáló célzott, fiziológián 
alapuló toxikokinetikai (PBTK) modellt fejlesztettek ki és 
alkalmaztak a HBM4EU HBM-adataiból származó BPA-, BPS- és 
BPF beviteli értékek becsléséhez. 

• A BPA helyettesítő anyagaival – a BPS-sel és a BPF-el – 
kapcsolatos káros kimeneti utakra vonatkozó vizsgálatok azt 
sugallták, hogy ezek a vegyületek összefüggésbe hozhatók 
egészségügyi hatásokkal, például az anyagcsere-betegségekkel 
és a rákkal.

• Új, a BPA-t az egészségügyi hatásokkal (pl. viselkedés) 
összekapcsoló hatásmarkereket fejlesztettek ki, amelyekről 
kimutatták, hogy hozzáadott értéket képviselnek a humán 
vizsgálatokban, növelve a bizonyítékok súlyát az expozíció 
és a káros egészségügyi következmények közötti ok-okozati 
összefüggés tekintetében.

• A HBM4EU projekt keretében a biszfenolvegyületek családjára 
vonatkozó keverékvizsgálatokat is végeztek.

• A humán biomonitoring útmutató értékeit (HBM-GV-k) a BPA-
ra és a BPS-re is sikerült leképezni, és a BPF-re vonatkozó 
anyagdokumentáció is elkészült. Az Európai Élelmiszerbiztonsági 
Hatóság (EFSA) TDI-ről szóló közelmúltbeli véleménytervezetét 
követően felülvizsgálták a BPA egészségszempontú irányértékét 
(lásd a 7. szakpolitikai kérdésre adott választ).

EXPOZÍCIÓ ÉS EGÉSZSÉGÜGYI HATÁSOK

A humán biomonitoring vizsgálatokból rendelkezésre álló adatok 
alapján a HBM4EU projekt keretében elemzett (20–39 éves 
személyekből álló) felnőtt lakosság folyamatosan ki van téve a BPA-
nak és a belső expozíció kockázatának. 

Számos más biszfenolt egyre nagyobb mennyiségben használnak 
fel, ami az ezen anyagoknak való expozíció növekedését 
eredményezi. Például a BPF és a BPS megnövekedett 
koncentrációjáról számoltak be a HBM4EU összehangolt 
vizsgálataiban részt vevő felnőttek mintáiban. 

Érdemes megjegyezni, hogy a biszfenoloknak való humán 
expozícióról rendelkezésre álló információk többsége a BPA 
vizsgálataiból származik – ez idáig viszonylag kevés vizsgálat 
foglalkozott más biszfenolokkal. A BPA egyre inkább korlátozás alá 
esik, és az anyagot más biszfenolokkal helyettesítik. 

A BPA az endokrin rendszert károsító anyag, amely hatással 
van az emberi egészségre. Kimutatták, hogy a BPA számos 
endokrinromboló hatást vált ki a szteroid hormonok és a 
pajzsmirigyhormonok tekintetében. Más biszfenolok – így a 
BPF, a BPS, a BPAF, a BPZ, a BPE és a BPB is – gyaníthatóan 
endokrinromboló vegyi anyagok. A HBM4EU projekt keretében 
elvégzett vizsgálatok további támogatást nyújtottak a BPA-t 
helyettesítő anyagok toxicitásával kapcsolatban, különösen a 
magzati expozíciót és az olyan kimeneteleket illetően, mint az 
elhízás és a rák. 

A HBM4EU infografikát készített, amely áttekintést ad a BPA fő 
expozícióforrásairól (környezeti, munkahelyi, fogyasztói), expozíciós 
útvonalairól (orális, inhalációs, dermális) és egészségügyi hatásairól 
(1. ábra).

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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1. ábra A biszfenolokkal kapcsolatos expozícióforrások, útvonalak és egészségügyi hatások áttekintése

Hol találhatók meg?

A biszfenolok a következő 
piktogramokkal jelezve lehetnek 
jelen a műanyagokban:

Az expozíció 
lehetséges forrásai

Hogyan kerülhetnek be 
a biszfenolok az emberi 
szervezetbe?

Hogyan befolyásolhatják a 
biszfenolok az egészséget?

Munkahelyi expozíció 
(nyugtákat kezelő 
pénztárosok)

Textíliák

Műanyag asztali 
eszközök

Biztonsági 
felszerelések

Szennyezett 
levegő és por

Munkahelyi 
expozíció (BPA-
gyártás)

Kis születési 
súly

Meddőség

Megjegyzés: Az információk elsősorban 
a biszfenol-A-ra (BPA) vonatkoznak. 
Ugyanakkor a biszfenol-F, -M és -S is 
gyaníthatóan számos ugyanolyan káros 
egészségügyi hatással bír, mint a BPA.

Elhízás és 
anyagcsere-
betegségek

Hormonális 
eredetű rák 
kockázata (BPA)

Szív-és 
érrendszeri 
betegségek (BPA)

Az immunrendszer 
fejlődésére gyakorolt 
hatások

Az idegrendszer 
fejlődésére gyakorolt 
hatások (BPA)

Lenyelés útján

Az expozíció 
elsődleges 
forrása az étrend 
(BPA)

Bőrön keresztül felszívódva

Belélegzés útján

Fémdobozok

Játékszerek

Fogászati anyagok

POLIKARBONÁT EGYÉB

POLIKARBONÁT EGYÉB

POLIKARBONÁT EGYÉBPOLIKARBONÁT EGYÉB

A SZAKPOLITIKAI FOLYAMATOKBAN ÉS A 
VONATKOZÓ POLITIKAI INTÉZKEDÉSEKBEN 

BETÖLTÖTT SZEREP
Az elmúlt évtizedben különböző intézkedéseket hoztak a biszfenolok 
szabályozására, és a következő néhány évben további szabályozások 
várhatók. A HBM4EU eredményei hozzájárultak a vegyi anyagokra 
vonatkozó fenntarthatósági stratégiával kapcsolatos konzultációkhoz, 
a szennyezőanyag-mentességi cselekvési tervhez, valamint az EFSA-
konzultációkhoz. Ezek a HBM4EU szakpolitikájának tudományos 
részében érhetők el.

Uniós szinten számos szakpolitikai intézkedést vezettek be a 
biszfenoloknak való humán expozíció kezelése céljából. Ezek a 
következőkre terjednek ki: i. a vegyi anyagokra vonatkozó szélesebb 
körű szabályozás végrehajtása; ii. fogyasztási cikkek (pl. játékok, 
orvostechnikai eszközök); iii. munkahelyi expozíció és iv. a környezet 
(pl. levegőbe és vízbe történő kibocsátás).  

Az Európai Vegyianyag-ügynökség (ECHA) a vegyi anyagok regisztrálásáról, 
értékeléséről, engedélyezéséről és korlátozásáról szóló 1907/2006/EK 
rendelet (REACH) értelmében a BPA-t különös aggodalomra okot adó 
anyagként (SVHC) azonosította az emberi egészségre és a környezetre 
gyakorolt potenciális endokrinromboló hatások miatt. 

A REACH 2016 óta korlátozza a BPA hőpapírban való felhasználását 
(a rendelet 2020-tól lép hatályba) – a kioldódási határ ≤ 0,02%. 
Az (EU) 2018/213 rendelet értelmében a BPA használata a 
gyermekélelmiszerek (pl. csecsemőtápszerek, bébiételek) 
csomagolására felhasznált anyagokon és tárgyakon alkalmazott 
lakkokban vagy bevonatokban is tilos! 

Több országban további intézkedéseket is hoztak. Franciaország 
például betiltotta a BPA használatát minden élelmiszerrel érintkező 
anyagban (2012-1442. számú francia törvény), illetve más országok 
(Dánia, Belgium és Svédország) a 3 év alatti gyermekeknek szánt 
anyagokban nem engedélyezték az anyag alkalmazását.

A BPA-expozíció és a toxicitás 2015-ös újraértékelése során az EFSA 
kifinomultabb módszereket és új adatokat alkalmazott, a BPA-ra 
vonatkozó t-TDI-értéket 50-ről 4 μg/testsúlykg/napra módosította. 
A közelmúltban, 2021 decemberében az EFSA közzétett egy 
véleménytervezetet, amely a BPA tolerálható napi bevitelének (TDI) 
4 μg/testsúlykg/napról 0,04 ng/testsúlykg/napra történő csökkentését 
javasolja. Ez öt nagyságrenddel való csökkenést jelent a korábbi, 
2015-ben megállapított értékhez képest. 

A német hatóságok vizsgálják a BPA és más hasonló biszfenolok 
környezetre gyakorolt lehetséges kockázatait. Várhatóan 
2022 áprilisában nyújtják be korlátozási javaslatukat az ECHA-hoz.

2020-ban az ECHA kockázatértékelési bizottsága elfogadta a BPS 
harmonizált osztályozását (H360FD). Javaslat született a BPAF H360F-
ként való harmonizált osztályozására.

2022-ben az ECHA és a tagállamok egy 148 biszfenolból álló 
csoportot értékeltek, és több mint 30 biszfenol korlátozására tettek 
javaslatot potenciális hormonális vagy reprotoxikus hatásuk miatt. 

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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SZAKPOLITIKAI KÉRDÉSEK

1 Milyen aktuális BPA-, BPS- és BPF-
expozíció jellemzi az uniós lakosságot?

A HBM4EU összehangolt vizsgálatai azt mutatják, hogy a 
vizeletben előforduló medián BPA-szintje még mindig markáns 
valamennyi európai régióban, (0,55–2,35 μg/g kreatinin, P95-
értékek: 2,41–12,19 μg/g kreatinin) az Európa 11 országának felnőtt 
alanyainál végzett vizsgálatokban. 

A vizelet BPS-koncentrációinak P50- és P95-értéke 0,06–0,34 µg/g 
kreatinin (4 vizsgálat P50-értéke a kimutatási határ – 0,01, 0,09 
és 0,05 µg/l – alatt van), illetve 0,39–8,77 µg/g kreatinin. A vizelet 
BPF-koncentrációinak P50- és P95-értéke 0,10–0,72 µg/g kreatinin 
(3 vizsgálat P50-értéke a kimutatási határ – 0,03 és 0,15 µg/l – alatt 
van), illetve 0,56–17,03 µg/g kreatinin. A vizeletben előforduló, 
BPA-t helyettesítő anyagok (BPS és BPF) medián szintje egyes 
európai országokban (a DEMOCOPHES-hez képest) növekszik, 
ami egyre nagyobb aggodalmat vált ki a BPS-nek és BPF-nek 
való expozíció miatt Európában.

2 Az EU-n belül a BPA-ra vonatkozó 
eltérő szabályozási ellenőrzések eltérő 
expozíciókat eredményeznek?

2011 óta különböző intézkedéseket hoztak annak érdekében, hogy 
európai szinten korlátozzák a lakosság BPA-nak való expozícióját. 
Európa-szerte betiltották a cumisüvegekben (2011/8/EU 
bizottsági irányelv), illetve 2018 óta tovább korlátozták bizonyos 
élelmiszerekkel érintkezésbe kerülő anyagokban való használatát. 
A HBM4EU összehangolt vizsgálatai eredményeinek 4 európai 
földrajzi (északi, keleti, déli és nyugati) területen való összevetése azt 
mutatta, hogy a BPA expozíciós szintjei Európa-szerte magasabbak 
a helyettesítő anyagok (BPF és BPS) expozíciós szintjeinél. Az 
északi terület globálisan kevésbé van kitéve a biszfenoloknak, mint 
más területek. A HBM4EU adatait a DEMOCOPHES adataival 
összehasonlítva változások figyelhetők meg (pl. BPA-csökkenés 
Dániában, ill. -növekedés Lengyelországban és Luxemburgban, 
valamint BPS-növekedés Csehországban), ugyanakkor azt, hogy ez 
összefüggésben van-e a szabályozási különbségekkel, jelenleg 
nem lehet megmondani.

3 A biszfenolok expozíciós szintje 
aggodalomra ad okot az egészség 
tekintetében?

A felnőtt lakosságnál a HBM4EU összehangolt vizsgálatai során 
mért BPA-expozíciós szintek az ideiglenes tolerálható napi bevitel 
(t-TDI) – 4 µg/testsúlykg/nap – alapján alatta maradnak a humán 
biomonitoring megállapított irányértékeinek. Ha figyelembe 
vesszük az EFSA TDI-re vonatkozó új javaslatát, az összes mért 
érték nagymértékben meghaladja az új TDI-ből levezethető 
HBM-irányértéket.

Tízből nyolc mintavételi helyen a HBM4EU összehangolt 
vizsgálataiban az európai (20–39 éves) felnőttek legalább 
5%-ánál a BPS-re vonatkozó 1 µg/l HBM-GV érték túllépését 
figyelték meg. A legrelevánsabb vizsgálatokat Dél-Európában 
végezték. 

Egy kohorsz HBM4EU-esettanulmány a gyermekkori BPA-expozíciót 
a hatás potenciális biomarkerével, egy agyi eredetű neurotróf 
faktorral (BDNF) és egy viselkedési és kognitív változásokhoz vezető 
kedvezőtlen kimenetellel kapcsolta össze.

Mivel az összehangolt vizsgálatok a BPA-nak és helyettesítő 
anyagainak, a BPS-nek és a BPF-nek való együttes expozíciót 
jeleztek, vegyes vizsgálatokat kell fontolóra venni, különösen 
azért, mert a BPA-t helyettesítő anyagok látszólag hasonló hatást 
fejtenek ki, mint a BPA, és hasonló AOP-khez kapcsolódnak.
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4 Egészségügyi probléma a pénztárosok 
munkahelyi expozíciója? 

A BPA hőpapírban való jelenléte a különösen a pénztárosok 
számára jelent veszélyt, akik folyamatosan érintkeznek az anyaggal. 
2016-ban korlátozták a BPA hőpapírban való használatát: ez a 
korlátozás 2020-ban lépett hatályba. A háttérkörnyezeti expozíció 
miatt nem lehetett HBM-GV-t levezetni a munkavállalókra 
vonatkozóan. A HBM4EU projekt BPA-nak, BPS-nek és BPF-
nek való biomonitoring-expozícióról szóló szisztematikus 
áttekintése (Bousoumah et al., 2021) 30 vizsgálatot tartalmazott 
a BPA munkahelyi humán biomonitoringjáról, és csak 4, illetve 
2 publikációt a BPS-ről, illetve a BPF-ről. Figyelembe véve a 
BPA analóg anyagokkal való helyettesítésére irányuló jelenlegi 
szakpolitikákat, szükség van az e vegyületek, köztük a BPS és a 
BPF munkahelyi expozíciójára vonatkozó kutatásokra. Ez magában 
foglalja a pénztáros munkájának tanulmányozását, amelyben a BPS 
felválthatta a BPA-t.

A projekt keretében összegyűjtött adatok azt mutatják, hogy nem 
szabad figyelmen kívül hagyni a munkahelyi expozícióból eredő 
kockázatot (a munkavállalókra leselkedő potenciális kockázatot 
azonosítottak, különösen olyan ipari forgatókönyvekben, 
ahol a BPA expozíciós szintje 10-20-szor is magasabb volt a 
háttérexpozícióknál), és védőintézkedésekre van szükség a BPS-
expozíció vonatkozásában. 

5 Mekkora a BPA-t helyettesítő anyagok 
toxicitása és az aggodalomra okot adó 
jelenlegi expozíciós szintek?

A projekt keretein belül kifejlesztett számítástechnikai eszközök 
segítségével az elhízást a BPS egyik fő lehetséges egészségügyi 
végpontjaként lehetett azonosítani, és a BPF-et össze lehetett 
kapcsolni a pajzsmirigyrák káros kimeneti útjával. 

A BPS tekintetében javasolt HBM-GV-k az állatokon nagyon alacsony 
dózisok esetén fellépő endokrinromboló egészségügyi hatásokon 
alapulnak, és az értékeket a HBM4EU projektben 1 µg/l-ben 
határozták meg az emlőmirigyekre vonatkozó, állatokon végzett 
toxikológiai vizsgálatok és a fejlődési toxicitás alapján. 

6 Találunk-e bizonyítékot az alacsony 
dózisú hatásokra a keverékeken belül?

Két különböző HBM4EU-esettanulmány a keverékeken belüli 
alacsonydózis-hatásokra hivatkozik. A konzervált élelmiszerek 
fogyasztóinak biszfenoloknak (a BPA és analógjai) való együttes 
expozícióját vizsgáló biomonitoring felmérés szerint a konzervekben 
gazdag étrendet folytató résztvevők nagyobb mértékben voltak 
kitéve a BPA-nak, mint a kontrollcsoport (Nadal et al.2020). A férfiak 
reproduktív egészségével kapcsolatos kockázatfelmérés azt mutatja, 
hogy a biszfenoloknak és más vegyi anyagoknak való együttes 
expozíció a nyugati országokban kapcsolatba hozható a sperma 
minőségének romlásával. 

7 Milyen szerepet vállalhat a HBM a BPA 
Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 
(EFSA) által meghatározott tolerálható 
napi bevitelének (TDI) értékelésében?

A HBM4EU a BPA-expozícióra 230 µg/l HBM-GV értéket 
származtatott felnőttek és 135 µg/l értéket (3 év feletti) 
gyermekek esetében (Ougier et al. 2021). Ezt a HBM-GV 
értéket az EFSA által 2015-ben levezetett 4 µg/testsúlykg/nap 
ideiglenes TDI-nek (t-TDI) megfelelő vizeletbeli össz-BPA-
koncentrációra állították be. Az EFSA élelmiszerrel érintkező 
anyagokkal, enzimekkel és élelmiszeripari segédanyagokkal 
foglalkozó tudományos testülete (CEP) a közelmúltban kiadott egy 
újraértékelést a t-TDI-ről, amely szerint a t-TDI-t az össz-BPA 
tekintetében 4 μg/testsúlykg/napról 0,04 ng/g/testsúlykg/napra kell 
csökkenteni. Ha ez az új TDI megerősítést nyer, az összes mért 
európai minta a TDI felett lesz. Ebben az esetben a HBM4EU a 
BPA-t helyettesítő anyagokra vonatkozó irányértékek áttekintését és 
módosítását javasolja.

https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105760
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412021001884?via%3Dihub
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8 Fontos-e a körforgásos gazdaság 
megvalósítása során az emberi egészség 
védelme érdekében kiküszöbölni az 
örökölt BPA-t az anyagciklusokból (azaz 
a hulladék nyugtatekercsig terjedő 
ciklusból)?

A HBM4EU jelentést készít a körforgásos gazdaság egyes vegyi 
anyagairól, így a biszfenolokról is. A jelentés arra összpontosít, 
hogy a humán biomonitoring hogyan segítheti a vegyi 
anyagoknak való expozíció megértését másodlagos 
anyagáramláson és újrafeldolgozáson keresztül. Ezzel 
öt esettanulmány foglalkozik majd, amelyek közül három a 
biszfenolokra összpontosít – az újrafeldolgozott műanyagokból 
készült fogyasztási cikkekben, az újrafeldolgozott papírban, valamint 
a mezőgazdasági területeken a szennyvíziszap és szennyvíz 
újrafelhasználásából eredő étrendi expozícióra. 

TUDÁSBELI HIÁNYOSSÁGOK 

A HBM4EU minőségi kutatást fejlesztett ki a szakpolitikai kérdések 
támogatása céljából. Bizonyos tudásbeli hiányosságok azonban 
továbbra is fennállnak.

Fel kell térképezni a BPA helyettesíthetőségét, amely művelet 
magában foglalja a kevésbé szabályozott biszfenolokra vonatkozó 
humán biomonitoring adatait, a humán expozíció vizsgálatát és a 
további szabályozás szükségességének felmérését. 

Mivel a biszfenolok rövid felezési idejű szennyező anyagok, fontos 
újraértékelni a mintavételi protokollokat: elegendőek-e a helyszíni 
mintavételek az expozíció ábrázolására, vagy egyénenként 
több mintát kell kombinálnunk, hogy csökkentsük az expozíciós 
eltérésekből származó hibákat?

Tovább kell vizsgálni a biszfenolok (különösen a helyettesítő 
anyagok) egészségügyi hatásait, támogatni kell a veszély- és 
kockázatértékelést, valamint értékelni kell a szabályozási 
intézkedések hatását – figyelembe kell venni a már érvényben 
lévő intézkedéseket és az európai lakosság biszfenol-expozíciójára 
vonatkozó jövőbeli szélesebb körű korlátozásokat. 

Szükséges továbbá a biszfenolexpozícióhoz kapcsolódó további 
hatásbiomarkerek azonosítása (a biokémiai és epigenetikai 
markereket is ideértve), és meg kell határozni, hogy ezek a 
hatásmarkerek valamennyi biszfenolvegyületnél azonosak-e.

Sürgősen folytatni kell a biszfenolkeverékeknek való expozíció és a 
keverékek egészségügyi hatásainak vizsgálatát.
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