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Bisfenoliai

1    HBM4EU suderinti tyrimai – tai apklausos, kuriose siekiama surinkti ŽBS ėminius ir kuo labiau suderintus (nacionalinių) tyrimų duomenis, siekiant 
nustatyti dabartinius poveikio duomenis, kurie būtų reprezentatyvūs atsižvelgiant į Europos gyventojų ir (arba) piliečių geografinį pasiskirstymą.

Šioje politikos apžvalgoje apibendrinamas bisfenolių 
neigiamas poveikis žmogaus sveikatai ir pagrindiniai 
poveikio žmonėms būdai, taip pat aptariama nauda, 

kurią bisfenolio poveikio žmogui biologinė stebėsena 
galėtų duoti kuriant ES politiką. 

PAGRINDINĖS NUOSTATOS

• Įgyvendinant iniciatyvą HBM4EU, ES lygmeniu sugeneruoti 
žmogaus biologinės stebėsenos (toliau – ŽBS) duomenys apie 
bisfenolius. Surinkti įvairių tyrimų duomenys ir sugeneruoti 
nauji 11 šalių, apimančių 4 Europos regionus (Šiaurės, Rytų, 
Pietų ir Vakarų Europos) duomenys. Tai yra iki šiol didžiausias 
ŽBS duomenų apie bisfenolį A (toliau – BPA) ir jo pakaitalus – 
bisfenolį S (toliau – BPS) ir bisfenolį F (BPF) – rinkinys Europoje.

• BPA aptinkamas beveik visur aplinkoje, ir jo poveikį bent 
šiek tiek patiria visi Europos suaugusieji. BPS ir BPF, kurie 
naudojami kaip pakaitalai, aptikti 50 proc. visų pagal HBM4EU 
tirtų suaugusiųjų organizmuose.

• BPA poveikio lygis visoje Europoje yra didesnis už BPF ir BPS 
pakaitalų poveikio. Šiaurės regione apskritai šių bisfenolių 
poveikis yra mažesnis nei kitose teritorijose.

• Reikėtų atkreipti dėmesį į profesinės ekspozicijos keliamą 
riziką (nustatyta potenciali rizika darbuotojams, visų pirma 
dirbantiems pramonėje, kurioje BPA poveikio lygis yra 
10–20 kartų didesnis, palyginti su poveikiu natūraliomis 
sąlygomis).

• Remiantis ankstesniais tyrimais ir poveikio būdo 
modeliavimo rezultatais, pažymėtina, kad poveikis 
žmonėms, atrodo, iš esmės pasireiškia per maistą, kai 
bisfenoliai į maistą ar gėrimus gali patekti iš maisto taros, 
pakuočių arba buteliukų kūdikiams maitinti. 

• Atsižvelgiant į HBM4EU modeliavimo tyrimų toksikokinetikos 
ir pasiskirstymo audiniuose (įskaitant vaisių) duomenis, 
neigiamo poveikio būdus ir poveikio biologinius žymenis, 
vis labiau susirūpinimą kelia tai, kad BPA, BPS, BPF ir kitų 
bisfenolių poveikis vidaus organams gali būti siejamas 
su įvairiomis pasekmėmis žmonių sveikatai ir aplinkai. 
Aštuoniose iš dešimties ėminių ėmimo vietų bent 5 proc. 
Europos suaugusiųjų (20–39 metų), dalyvavusių HBM4EU 
suderintuose tyrimuose1, organizme viršyta 1 µg/L ŽBS 
BPS orientacinė vertė. Visų pirma tai pasakytina apie Pietų 
Europos gyventojus. 

• Visuomenės susirūpinimas dėl endokrininę sistemą 
ardančių medžiagų stipriai susijęs su bisfenoliais ir ypač BPA 
reguliavimo kampanijomis.

 PAGRINDINĖ INFORMACIJA: HBM4EU

Europos žmogaus biologinės stebėsenos iniciatyva, HBM4EU, 
kuri įgyvendinama nuo 2017 m. iki 2022 m. birželio mėn., 
yra bendras 28 šalių, Europos aplinkos agentūros ir Europos 
Komisijos projektas, bendrai finansuojamas pagal programą 
„Horizontas 2020“. Pagrindinis šios iniciatyvos tikslas – 
koordinuoti ir skatinti žmonių biologinę stebėseną Europoje. 
HBM4EU iniciatyva padėjo surinkti daug tvirtesnių faktinio 
cheminių medžiagų poveikio piliečiams ir jų galimų pasekmių 
sveikatai įrodymų. Žmogaus biologinė stebėsena leidžia 

mums įvertinti cheminių medžiagų poveikį nustatant pačias 
chemines medžiagas, jų metabolitus arba paskesnio poveikio 
kūno skysčiuose ar audiniuose žymenis. Informaciją apie 
poveikį žmogui galima susieti su duomenimis apie šaltinius ir 
epidemiologinių tyrimų duomenimis, kad būtų galima pagrįsti 
mokslinius tyrimus, prevencijos ir politikos veiklą, siekiant 
pašalinti žinių spragas bei skatinti novatoriškus metodus. Jei 
norite daugiau sužinoti apie patį projektą, apsilankykite HBM4EU 
svetainėje.

http://www.hbm4eu.eu
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HBM4EU REZULTATAI

HBM4EU projekto metu parengtas atnaujintas apžvalgos 
dokumentas, kuriame siekiama atsakyti į pagrindinius politikos 
klausimus ir aptarti naujausius mokslinius tyrimus. Siekiant toliau 
remti esamus ir būsimus ŽBS tyrimus, pagal HBM4EU parengta įvairi 
viešai prieinama esminė suderinta medžiaga apie tai, kaip planuoti 
ir atlikti ŽBS tyrimus Europoje. Taip pat gauta svarbių rezultatų, 
susijusių su bisfenolių poveikiu ir šio poveikio sukeliamomis 
pasekmėmis sveikatai.

• HBM4EU padėtas Europos ŽBS platformos pagrindas. Šios 
platformos paskirtis – suderintai ir kontroliuojant kokybę stebėti 
prioritetinių cheminių medžiagų (įskaitant bisfenolius) poveikį ir 
susijusį poveikį sveikatai. Siekiant sukurti Europos laboratorijų 
kandidačių, kurios būtų vienodai kompetentingos atlikti 
biologinių žymenų analizę, duomenų bazę, įgyvendinta kokybės 
užtikrinimo ir (arba) kokybės kontrolės programa.

• HBM4EU valdymo skydelyje pateikiami 33 apibendrinti 
8 Europos šalių ŽBS duomenų rinkiniai su 2002–2015 m. paimtų 
ėminių duomenimis. Šiuose rinkiniuose yra tinkamų biologinių 
žymenų, matricų ir analitinių metodų sąrašas. IPCHEM rodomi 
44 duomenų apie bisfenolius rinkinių ŽBS metaduomenys. 

• Atliekant HBM4EU suderintus tyrimus, šlapimo ėminiuose, 
2014–2021 m. surinktuose 11 Europos šalių (Danijoje, 
Ispanijoje, Suomijoje, Lenkijoje, Čekijoje, Vengrijoje, Portugalijoje, 
Prancūzijoje, Šveicarijoje, Vokietijoje, Liuksemburge tikslinėje 

20–39 metų suaugusiųjų grupėje (iš viso 2 756 asmenys), buvo 
nustatyta BPA, BPS ir BPF koncentracija.

• Siekiant gauti BPA, BPS ir BPF įsisavinimo vertes, grindžiamas 
HBM4EU ŽBS duomenimis, buvo parengtas ir įgyvendintas 
specialus fiziologija pagrįstas toksikokinetinis (PBTK) modelis, 
apjungiant ŽBS, aplinkos stebėsenos ir išorės poveikio 
modeliavimo duomenis. 

• Neigiamo BPA pakaitalų, t. y. BPS ir BPF, poveikio būdų tyrimai 
leidžia daryti išvadą, kad šie junginiai siejami su poveikiu 
sveikatai, pvz., medžiagų apykaitos ligomis ir vėžiu.

• Parengti nauji poveikio žymenys, kuriais BPA susiejamas su 
poveikiu sveikatai (pvz., elgesiu). Be to, įrodyta, kad jie turi 
pridėtinę vertę atliekat tyrimus su žmonėmis, nes padeda 
užtikrinti didesnę poveikio ir neigiamų pasekmių sveikatai 
priežastinio ryšio įrodomąją galią.

• Pagal HBM4EU iniciatyvą taip pat atlikti mišinių tyrimai, kurie yra 
svarbūs bisfenolių grupės junginiams.

• Nustatytos žmogaus biologinės stebėsenos orientacinės vertės 
(ŽBS orientacinės vertės) dėl BPA ir BPS. Be to, parengta BPF 
cheminės medžiagos dokumentacija. BPA poveikio sveikatai 
orientacinė vertė peržiūrėta atsižvelgiant į naujausią EFSA 
nuomonės dėl leistinos dienos normos projektą (žr. atsakymą į 
7 politikos klausimą).

POVEIKIS IR PASEKMĖS SVEIKATAI

Remiantis prieinamais žmogaus biologinės stebėsenos tyrimų 
duomenimis, pagal HBM4EU iniciatyvą atliktų suaugusių gyventojų 
(20–39 metų) duomenų analizė parodė, kad jie yra nuolat veikiami 
BPA ir jiems kyla poveikio vidaus organams rizika. 

Dabar naudojama vis daugiau įvairių kitų bisfenolių, todėl didėja šių 
medžiagų poveikis. Pavyzdžiui, HBM4EU suderintuose tyrimuose 
pranešta apie didelę BPF ir BPS koncentraciją suaugusiųjų ėminiuose. 

Verta pažymėti, kad didžioji dalis prieinamos informacijos apie 
bisfenolių poveikį žmonėms gaunama iš BPA tyrimų, o kitų 
bisfenolių tyrimų yra palyginti mažai. BPA taikomi vis griežtesni 
apribojimai ir jis keičiamas kitais bisfenoliais. 

BPA yra endokrininę sistemą ardanti medžiaga, taigi, ji daro 
poveikį žmogaus sveikatai. Nurodyta, kad BPA turi įvairiausią 
endokrininę sistemą ardantį poveikį, veikdama steroidinius 
hormonus ir skydliaukės hormonus. Įtariama, kad kiti bisfenoliai, 
įskaitant BPF, BPS, BPAF, BPZ, BPE ir BPB, taip pat gali būti 
endokrininę sistemą ardančios medžiagos. HBM4EU tyrimai padėjo 
tirti BPA pakaitalų toksiškumą, visų pirma susijusį su poveikiu vaisiui 
ir sukeliamomis pasekmėmis, pvz., nutukimu, vėžiu. 

HBM4EU iniciatyvos metu parengtas infografikas, kuriame 
pateikiama pagrindinių poveikio (aplinkai, darbuotojams, 
vartotojams) šaltinių, poveikio būdų (per burną, įkvėpus, per odą) ir 
BPA sukeliamų pasekmių sveikatai apžvalga (1 pav.)

https://www.hbm4eu.eu/wp-content/uploads/2019/03/HBM4EU_D4.9_Scoping_Documents_HBM4EU_priority_substances_v1.0-bisphenols.pdf
https://www.hbm4eu.eu/wp-content/uploads/2019/03/HBM4EU_D4.9_Scoping_Documents_HBM4EU_priority_substances_v1.0-bisphenols.pdf
https://www.hbm4eu.eu/online-library/?mdocs-cat=mdocs-cat-21&mdocs-att=null
https://www.hbm4eu.eu/what-we-do/european-hbm-platform/eu-hbm-dashboard/
https://echa.europa.eu/-/msc-unanimously-agrees-that-bisphenol-a-is-an-endocrine-disruptor
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1 pav. Bisfenolių poveikio šaltinių, poveikio būdų ir pasekmių sveikatai apžvalga

Kur juos galima rasti?

Bisfenoliai gali būti plastikuose, 
ženklinamuose šiomis 
piktogramomis:

Galimi poveikio 
šaltiniai

Kaip bisfenoliai gali 
patekti į žmogaus 
organizmą?

Kokį poveikį bisfenoliai gali turėti jūsų 
sveikatai?

Profesinis poveikis 
(kvitus tvarkantis 
kasininkas)

Tekstilės gaminiai

Plastikiniai stalo 
įrankiai

Saugumo įranga

Užterštas oras ir 
dulkės

Profesinis poveikis 
(BPA gamyba)

Mažesnis 
naujagimių 
svoris

Nevaisingumas

Pastaba. Informacija iš esmės pateikta dėl 
bisfenolio A (BPA). Tačiau įtariama, kad 
bisfenoliai F, M ir S gali turėti daugybę tokių 
pat neigiamų pasekmių sveikatai kaip ir BPA.

Nutukimas 
ir medžiagų 
apykaitos liga

Su hormonais 
susijusi vėžio 
rizika (BPA)

Širdies ir 
kraujagyslių 
ligos (BPA)

Poveikis imuniteto 
vystymuisi

Poveikis 
neurologiniam 
vystymuisi (BPA)

Prarijus

Dažniausiai 
poveikis 
pasireiškia per 
maistą (BPA)

Įsigėrus per odą

Įkvėpus

Skardinės

Žaislai

Odontologinės 
medžiagos

POLIKARBONATAS KITA

POLIKARBONATAS KITA

POLIKARBONATAS KITAPOLIKARBONATAS KITA

INDĖLIS, SUSIJĘS SU POLITIKOS PROCESAIS IR 
ATITINKAMOMIS POLITIKOS PRIEMONĖMIS

Per pastarąjį dešimtmetį imtasi įvairių  bisfenolių naudojimą 
reglamentuojančių priemonių, o per artimiausius keletą metų tikimasi 
imtis papildomų priemonių. HBM4EU rezultatai buvo naudingi 
konsultuojantis dėl Cheminių medžiagų strategijos tvarumui užtikrinti, 
Nulinės taršos veiksmų plano, taip pat rengiant EFSA konsultacijas. 
Šiuos rezultatus galima rasti HBM4EU mokslo ir politikos skiltyje.

ES lygmeniu imtasi kelių politikos priemonių dėl bisfenolių poveikio 
žmonėms. Tai yra, be kita ko, susiję su i) chemines medžiagas 
reglamentuojančių teisės aktų įgyvendinimu platesne prasme; ii) 
vartojimo prekėmis (pvz., žaislais, medicinos prietaisais); iii) profesine 
ekspozicija ir iv) aplinka (pvz., oro ir vandens tarša).  

ECHA BPA įvardijo kaip labai didelį susirūpinimą keliančią cheminę 
medžiagą (SVHC) pagal Reglamentą (EB) Nr. 1907/2006 dėl cheminių 
medžiagų registracijos, vertinimo, autorizacijos ir apribojimo (REACH) 
dėl jo galimo endokrininę sistemą ardančio poveikio žmogaus sveikatai 
ir aplinkai. 

BPA naudojimas termografiniame popieriuje pagal REACH apribotas 
nuo 2016 m. (apribojimas įsigalioja nuo 2020 m.) – migracijos ribinė 
vertė ≤ 0,02 proc. BPA taip pat draudžiama naudoti lakuose ar 
dangose, naudojamose medžiagose ir gaminiuose, skirtuose vaikų 
maisto pakuotėms (pvz., mišiniai kūdikiams, maistas kūdikiams), kaip 
nustatyta Reglamente (ES) 2018/213. 

Keliose šalyse imtasi papildomų priemonių. Pavyzdžiui, Prancūzija 
uždraudė BPA naudoti visose su maistu besiliečiančiose medžiagose 
(Prancūzijos įstatymas Nr. 2012-1442), kitos šalys (Danija, Belgija ir 
Švedija) uždraudė jį naudoti medžiagose, skirtose jaunesniems nei 
3 metų vaikams.

Savo 2015 m. pakartotinio BPA poveikio ir toksiškumo vertinime, EFSA 
panaudojo patikslintą metodiką ir naujus duomenis, kad peržiūrėtų 
BPA laikiną leistina dienos normą ir sumažintų ją nuo 50 iki 4 μg/kg 
kūno svorio per parą. Neseniai, 2021 m. gruodžio mėn., EFSA paskelbė 
nuomonės projektą, kuriame siūloma leistiną BPA dienos normą (LDN) 
sumažinti nuo 4 μg/kg kūno svorio per parą iki 0,04 ng/kg kūno svorio 
per parą. Šis rodiklis sumažintas penkiais dydžiais, palyginti su 2015 m. 
nustatytomis vertėmis. 

Vokietijos valdžios institucijos tiria potencialią BPA ir kitų panašių 
bisfenolių riziką aplinkai. Tikimasi, kad jos savo pasiūlymus dėl 
apribojimo ECHA pateiks 2022 m. balandžio mėn.

2020 m. ECHA rizikos vertinimo komitetas patvirtino BPS suderintą 
klasifikaciją, t. y. H360FD. BPAF siūloma suderintai klasifikuoti kaip 
H360F.

2022 m. ECHA ir valstybės narės įvertino 148 bisfenolių grupę ir pateikė 
rekomendaciją dėl poreikio apriboti daugiau nei 30 bisfenolių naudojimą 
dėl jų galimo poveikio hormonams ir toksiško poveikio reprodukcijai. 

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://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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POLITIKOS KLAUSIMAI

1 Koks dabartinis BPA, BPS ir BPF poveikis 
ES gyventojams?

Iš HBM4EU suderintų tyrimų matyti, kad BPA šlapime 
medianos lygiai visuose Europos regionuose vis dar yra ryškūs. 
Tarp 11 šalių visoje Europoje suaugusiųjų siekia 0,55–2,35 µg/g 
kreatinino; P95 vertės siekia 2,41–12,19 µg/g kreatinino. 

P50 ir P95 koncentracijos šlapime BPS tyrime siekia 0,06–0,34 µg/g 
kreatinino (4 tyrimuose P50 vertė yra mažesnė už aptikimo ribą: 
atitinkamai 0,01, 0,09 ir 0,05 µg/L) ir 0,39–8,77 µg/g kreatinino. 
P50 ir P95 koncentracijos šlapime BPF tyrime siekia 0,10–0,72 µg/g 
kreatinino (3 tyrimuose P50 vertė yra mažesnė už aptikimo ribą: 
atitinkamai 0,03, ir 0,15 µg/L) ir 0,56–17,03 µg/g kreatinino. BPA 
pakaitalų (BPS ir BPF) šlapime medianos vertės kai kuriose 
Europos šalyse didėja (palyginti su DEMOCOPHES), todėl BPS ir 
BPF poveikis Europoje vis labiau kelia susirūpinimą.

2 Ar dėl visoje ES galiojančių skirtingų 
BPA reguliavimo kontrolės priemonių 
patiriamas skirtingas poveikis?

Nuo 2011 m. imtasi įvairių priemonių siekiant Europos lygmeniu 
apriboti BPA poveikį gyventojams. Visoje Europoje BPA draudžiama 
naudoti kūdikiams maitinti skirtuose buteliukuose (Komisijos 
direktyva 2011/8/ES), o nuo 2018 m. jį taip pat draudžiama 
naudoti tam tikrose su maistu besiliečiančiose medžiagose. 
Lyginant skirtingų HBM4EU suderintų tyrimų, atliktų 4 Europos 
geografiniuose regionuose (Šiaurės, Rytų, Pietų ir Vakarų Europos) 
rezultatus, paaiškėjo, kad BPA poveikio lygis visoje Europoje yra 
didesnis, palyginti su pakaitalų (BPF ir BPS) poveikio. Šiaurės regione 
apskritai bisfenolių poveikis yra mažesnis nei kitose teritorijose. Kai 
HBM4EU duomenys lyginami su DEMOCOPHES duomenimis, 
galima pastebėti keletą pokyčių (pvz., sumažėjęs BPA Danijoje 
ir padidėjęs – Lenkijoje ir Liuksemburge, o BPS padidėjęs Čekijoje), 
tačiau šiuo etapu neaišku, ar tai yra susiję su reguliavimo 
skirtumais.

3 Ar bisfenolių poveikio vertės pavojingos 
žmogaus sveikatai?

BPA poveikio vertės, pagal HBM4EU suderintus tyrimus 
nustatytos tarp suaugusių gyventojų, yra mažesnės už 
nustatytas žmogaus biologinės stebėsenos orientacines 
vertes, pagrįstas laikina leistina dienos norma (t-LDN), kuri siekia 
4 µg/kg kūno svorio per parą. Jeigu bus svarstomas naujas EFSA 
pasiūlymas dėl LDN, visos nustatytos vertės gerokai viršija ŽBS 
orientacinę vertę, kurią galima išvesti remiantis nauja LDN.

Aštuoniose iš dešimties ėminių ėmimo vietų ŽBS BPS 1 µg/L 
orientacinė vertė viršyta bent 5 proc. Europos suaugusiųjų 
(20–39 metų), dalyvavusių HBM4EU suderintuose tyrimuose, 
organizme. Tyrimai dėl labiausiai paveiktų suaugusiųjų atlikti 
Pietų Europoje. 

Grupės HBM4EU atvejo tyrime BPA poveikis vaikams buvo susietas 
su galimu poveikio biologiniu žymeniu, smegenų neurotrofiniu 
faktoriumi (BDNF) ir neigiamo poveikio būdu, lemiančiu elgsenos ir 
kognityvinius pokyčius.

Kadangi iš suderintų tyrimų matyti, kad BPA ir jo pakaitalai BPS 
ir BPF daro jungtinį poveikį, reikėtų išnagrinėti mišinio tyrimus, 
visų pirma dėl to, kad BPA pakaitalai, atrodo, turi panašų poveikį 
kaip ir BPA, ir gali būti siejami su panašiais neigiamo poveikio 
būdais.
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4 Ar kasininkų profesinė ekspozicija kelia 
susirūpinimą sveikatos požiūriu? 

BPA naudojimas termografiniame popieriuje kelia grėsmę visų 
pirma kasininkams, kurie nuolat liečia šią medžiagą. 2016 m. BPA 
naudojimas termografiniame popieriuje buvo apribotas, o 2020 m. 
šis apribojimas tapo privalomas. Dėl foninio poveikio aplinkai 
nebuvo įmanoma nustatyti darbuotojams taikomų ŽBS orientacinės 
vertės. Sisteminės HBM4EU peržiūros, susijusios su BPA, BPS ir 
BPF biologinės stebėsenos poveikiu (Bousoumah ir kt., 2021), metu 
nustatyta 30 tyrimų dėl žmogaus biologinės stebėsenos, susijusios 
su BPA poveikiu darbuotojams, ir tik 4 ir 2 leidiniai atitinkamai 
dėl BPS ir BPF. Atsižvelgiant į dabartinę politiką, pagal kurią BPA 
pakeičiamas analogiškomis cheminėmis medžiagomis, reikia atlikti 
šių junginių, įskaitant BPS ir BPF, profesinės ekspozicijos tyrimus. Tai 
turėtų apimti kasininkų darbo tyrimą, atsižvelgiant į tai, kad BPA gali 
būti pakeistas BPS.

Iš projekto įgyvendinimo metu surinktų duomenų matyti, kad 
reikėtų atsižvelgti į profesinės ekspozicijos keliamą riziką (nustatyta 
galima rizika darbuotojams, ypač dirbantiems pramonėje, kurioje 
BPA poveikio lygis yra 10–20 kartų didesnis nei foninio poveikio) ir 
kad dėl BPS poveikio reikia imtis apsaugos priemonių. 

5 Koks yra BPA pakaitalų toksiškumas 
ir ar dabartinis poveikio lygis kelia 
susirūpinimą?

Naudojant pagal projektą sukurtas kompiuterinio skaičiavimo 
priemones taip pat buvo įmanoma nutukimą įvardyti kaip vieną iš 
pagrindinių galimų BPS poveikio sveikatai rezultatų ir BPF susieti su 
nepalankios baigties keliu, lemiančiu skydliaukės vėžį. 

Rekomenduojamos BPS ŽBS orientacinės vertės nustatytos 
atsižvelgiant į endokrininės sistemos sutrikimus sukeliantį poveikį, 
kuris pasireiškia esant labai mažoms dozėms; HBM4EU 1 µg/L vertė 
nustatyta remiantis toksiškumo gyvūnams tyrimais, susijusiais su 
toksišku poveikiu žinduolių pieno liaukoms ir neurologiniam vystymuisi. 

6 Ar galime rasti mažos dozės poveikio 
mišiniuose įrodymų?

Dviejuose skirtinguose HBM4EU atvejo tyrimuose nurodoma 
apie mažos dozės poveikį mišiniuose. Bendro bisfenolių (BPA ir 
analogų) poveikio konservuotą maistą vartojantiems vartotojams 
biologinės stebėsenos tyrimas parodė, kad dažnai konservuotą 
maistą vartojantiems dalyviams BPA poveikis buvo didesnis, 
palyginti su kontroline grupe (Nadal ir kt., 2020). Vertinant 
mišinio riziką, susijusią su vyrų reprodukcine sveikata, matyti, kad 
bendras bisfenolių ir kitų cheminių medžiagų poveikis siejamas su 
prastėjančia spermos kokybe Vakarų šalyse. 

7 Kokią naudą ŽBS gali turėti vertinant 
BPA leistiną dienos normą (LDN), kurią 
nustatė Europos maisto saugos tarnyba 
(EFSA)?

Pagal HBM4EU iniciatyvą suaugusiesiems nustatyta 230 µg/L 
BPA poveikio ŽBS orientacinė vertė ir 135 µg/L BPA poveikio 
vaikams (vyresniems nei 3 metų) vertė (Ougier ir kt. 2021). Ši ŽBS 
orientacinė vertė nustatyta kaip šlapime esančio viso BPA kiekio 
koncentracija, kuri atitinka 4 µg/kg kūno svorio per parą 
laikiną LDN (t-LDI) vertę, kurią 2015 m. nustatė EFSA. Neseniai 
EFSA Medžiagų, kurios liečiasi su maistu, fermentų ir perdirbimo 
priemonių specialistų grupė (CEP) paskelbė iš naujo įvertintą 
t-LDN, kuri turi būti sumažinta nuo 4 μg/kg kūno svorio per parą 
iki 0,04 ng/kg kūno svorio per parą, vertinant visą BPA kiekį. Jei ši 
nauja LDN bus patvirtinta, visi įvertinti Europos mėginiai viršys 
LDN. Tuomet pagal HBM4EU būtų rekomenduojama peržiūrėti ir 
patikslinti BPA pakaitalų orientacines vertes.

https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105760
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412021001884?via%3Dihub
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8 Ar svarbu iš medžiagų ciklų (t. y. nuo 
atliekų iki kvitų ritinėlių) pašalinti 
senąjį BPA įgyvendinant žiedinę 
ekonomiką ir siekiant apsaugoti žmonių 
sveikatą?

Įgyvendinant HBM4EU iniciatyvą, rengiama ataskaita apie konkrečias 
žiedinės ekonomikos chemines medžiagas, įskaitant bisfenolius. 
Ataskaitoje daug dėmesio bus skirta tam, kaip žmogaus 
biologinė stebėsena gali padėti suprasti cheminių medžiagų 
poveikį per antrinius medžiagų srautus ir perdirbimą. Šis 
klausimas bus aptartas penkiuose atvejo tyrimuose; trijuose iš 
jų daugiausia dėmesio bus skiriama bisfenoliams, kurių esama iš 
perdirbto plastiko pagamintose vartojimo prekėse, perdirbtame 
popieriuje ir kuris daro poveikį per maistą pakartotinai panaudojant 
nuotekų dumblą ir nuotekas žemės ūkio paskirties žemėje. 

ŽINIŲ SPRAGOS 

HBM4EU iniciatyvos metu parengtas kokybinis mokslinis tyrimas, 
siekiant pagrįsti politikos klausimus. Vis dėlto žinių spragų 
tebesama.

Nustatyti BPA pakaitalus atsižvelgiant į žmogaus biologinės 
stebėsenos duomenis apie mažiau reglamentuojamus bisfenolius, 
būtina; taip pat reikia ištirti poveikį žmonėms ir įvertinti tolesnio 
reguliavimo poreikį. 

Kadangi bisfenoliai yra trumpos pusėjimo trukmės teršalai, svarbu 
pakartotinai įvertinti ėminių ėmimo protokolus: ar poveikiui parodyti 
pakanka vietinių ėminių, ar kad sumažintume su poveikio variacija 
siejamų klaidų tikimybę, turėtume derinti keletą individo ėminių?

Reikia toliau tirti bisfenolių (ypač pakaitalų) poveikį sveikatai, 
siekiant pagrįsti pavojingumo ir rizikos vertinimą, taip pat įvertinti 
reguliavimo veiksmų poveikį, atsižvelgiant tiek į jau nustatytus, tiek į 
būsimus platesnio masto bisfenolio poveikio Europos gyventojams 
apribojimus. 

Taip pat būtina nustatyti papildomus bisfenolio poveikio biologinius 
žymenis (įskaitant biocheminius ir epigenetinius) ir nustatyti, ar 
šie poveikio biologiniai žymenys yra bendri visiems bisfenolio 
junginiams.

Būtina skubiai tirti bisfenolio mišinių poveikį ir jų sukeliamas 
pasekmes sveikatai.



Šiam projektui skirtas finansavimas pagal 
Europos Sąjungos mokslinių tyrimų ir 
inovacijų programą „Horizontas 2020“ 
dotacijos susitarimu Nr. 733032.
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