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Bisfenoli

 1    HBM4EU saskaņotie pētījumi ir apsekojums, kura mērķis ir savākt pēc iespējas saskaņotākus cilvēku biomonitoringa paraugus un datus no (valstu) 
pētījumiem, lai iegūtu aktuālos iekšējās iedarbības datus, kas ir reprezentatīvi attiecībā uz Eiropas iedzīvotājiem/pilsoņiem noteiktā ģeogrāfiskajā tvērumā.

Šajā politikas pārskatā ir sniegts kopsavilkums par 
bisfenolu nevēlamo ietekmi uz cilvēka veselību, to 
galvenajiem iedarbības uz cilvēku veidiem un to, kā 

cilvēku biomonitorings attiecībā uz bisfenoliem var būt 
noderīgs ES politikas izstrādē. 

GALVENIE VĒSTĪJUMI

• Iniciatīvā HBM4EU ir apkopoti ES mēroga cilvēku 
biomonitoringa dati par bisfenoliem, gan vācot datus no 
dažādiem pētījumiem, gan radot jaunus datus 11 valstīs, 
kas pārstāv četrus reģionus (Ziemeļus, Austrumus, 
Dienvidus un Rietumus). Šis ir līdz šim lielākais cilvēku 
biomonitoringa datu apkopojums par bisfenolu A (BPA) 
un tā aizvietotājiem bisfenolu S (BPS) un bisfenolu F 
(BPF) Eiropā.

• BPA ir visuresošs vidē, un tam ir iedarbība uz visiem 
pieaugušajiem Eiropā vismaz zemā līmenī. HBM4EU 
ietvaros BPS un BPF, ko izmanto kā aizvietotājus, ir 
atklāti 50 % analizēto pieaugušo.

• BPA iedarbības līmenis ir augstāks nekā aizvietotāju BPF 
un BPS līmenis visā Eiropā. Ziemeļu reģionā šo bisfenolu 
iedarbība kopumā ir mazāka nekā citos reģionos.

• Nebūtu jāignorē risks no arodekspozīcijas (tika 
identificēts iespējams risks darbiniekiem, jo īpaši 
rūpnieciskos scenārijos ar BPA iedarbības līmeni 
10–20 reižu augstāku nekā pamatiedarbības veidiem).

• Pamatojoties uz līdzšinējiem pētījumiem un uz 
iedarbības ceļu modelēšanu, galvenais veids, kā notiek 
iedarbība uz cilvēku, ir uzturs, kur bisfenoli var būt 
nokļuvuši pārtikā vai dzērienos no pārtikas tvertnēm, 
iepakojuma vai barošanas pudelītēm. 

• HBM4EU modelēšanas pētījumi par toksikokinētiku un 
audu sadalījumu (ieskaitot miesas augli), nelabvēlīga 
iznākuma ceļi un ietekmes biomarķieri apstiprina 
bažas, ka BPA, BPS un BPF un citu bisfenolu iekšējā 
iedarbība varētu būt saistīta ar dažādiem veselības 
iznākumiem cilvēkiem un videi. Astoņās paraugu 
ņemšanas vietās no desmit vismaz 5 % pieaugušo 
(vecumā no 20 līdz 39 gadiem) Eiropā HBM4EU 
saskaņotajos pētījumos1 tika pārsniegta cilvēku 
biomonitoringa atsauces vērtība 1 µg/l BPS, jo īpaši 
Dienvideiropā. 

• Sabiedrības bažas par endokrīni disruptīvām 
ķimikālijām ir īpaši saistītas ar bisfenoliem un jo īpaši 
ar BPA regulējuma kampaņām.

 PAMATINFORMĀCIJA: HBM4EU

Eiropas Cilvēku biomonitoringa iniciatīva HBM4EU, 
kas norisinājās no 2017. gada līdz 2022. gada jūnijam, 
ir 28 valstu, Eiropas Vides aģentūras un Eiropas 
Komisijas kopīga iniciatīva, ko līdzfinansēja atbilstīgi 
pamatprogrammai “Apvārsnis 2020”. Iniciatīvas galvenais 
mērķis ir koordinēt un veicināt cilvēku biomonitoringu 
Eiropā. HBM4EU ir nodrošinājusi lielu daudzumu 
uzlabotu pierādījumu par ķimikāliju faktisko iedarbību uz 
cilvēkiem un to iespējamo ietekmi uz veselību. Cilvēku 

biomonitorings ļauj izmērīt ķimikāliju iedarbību uz mums, 
mērot vai nu pašas vielas, to metabolītus vai vēlākas 
ietekmes uz veselību marķierus ķermeņa šķidrumos vai 
audos. Informāciju par iedarbību uz cilvēkiem var sasaistīt ar 
datiem par avotiem un epidemioloģiskajiem apsekojumiem, 
lai tos izmantotu pētniecībā, profilaksē un politikā ar mērķi 
novērst zināšanu trūkumu un veicināt inovatīvas pieejas. 
Ja vēlaties lasīt vairāk informācijas par pašu projektu, 
apmeklējiet HBM4EU tīmekļa vietni.

http://www.hbm4eu.eu
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HBM4EU REZULTĀTI

HBM4EU projekta ietvaros ir sagatavots atjaunināts tvēruma 
dokuments, lai atbildētu uz galvenajiem politikas jautājumiem 
un iztirzātu jaunākos pētījumus. Lai plašāk atbalstītu pašreizējos 
un turpmākos cilvēku biomonitoringa pētījumus, HBM4EU ir 
sagatavojusi dažādus publiski pieejamus pamatmateriālus 
saskaņotai pieejai, lai pētītu cilvēku biomonitoringa plānošanu 
un norisi Eiropā. Tā ir arī sagatavojusi ievērojamus rezultātus 
gan par bisfenolu iedarbību, gan par ietekmi uz veselību, kas 
saistīta ar šādu iedarbību.

• Ar HBM4EU tika likti pamati Eiropas cilvēku biomonitoringa 
platformai, lai saskaņotā un kvalitāti kontrolējošā veidā 
uzraudzītu prioritāro ķimikāliju (tostarp bisfenolu) iedarbību 
uz cilvēkiem un saistīto ietekmi uz veselību. Tika īstenota 
kvalitātes nodrošināšanas / kvalitātes kontroles programma, 
lai izveidotu to Eiropas kandidātlaboratoriju datubāzi, kuras ir 
vienlīdz kvalificētas veikt iedarbības biomarķieru analīzi.

• HBM4EU infopanelī ir attēlotas 33 apkopotas cilvēku 
biomonitoringa datus kopas no astoņām Eiropas valstīm, 
kur paraugi ņemti laikposmā no 2002. līdz 2015. gadam. 
Tajā ir ietverts piemēroto biomarķieru, matricu un analītisko 
metožu saraksts. IPCHEM ir parādīti cilvēku biomonitoringa 
metadati par 44 datu kopām attiecībā uz bisfenoliem. 

• HBM4EU saskaņoto pētījumu ietvaros tika mērīta BPA, 
BPS un BPF koncentrācija urīna paraugos, kas ņemti no 
pieaugušajiem vecumā no 20 līdz 39 gadiem 11 Eiropas 

valstīs no 2014. līdz 2021. gadam (Dānijā, Islandē, Somijā, 
Polijā, Čehijā, Horvātijā, Portugālē, Francijā, Čīlē, Vācijā, 
Luksemburgā), kopumā no 2756 personām.

• Lai iegūtu aplēses par uzņemtajiem BPA, BPS un BPF, kas 
atvasinātas no HBM4EU cilvēku biomonitoringa datiem, tika 
izstrādāts speciāls uz fizioloģiju balstīts toksikokinētisks 
(PBTK) modelis, lai sasaistītu cilvēku biomonitoringa datus, 
vides monitoringu un ārējās iedarbības modelēšanu. 

• Nelabvēlīga iznākuma ceļu pētījumos par BPA aizvietotājiem 
BPS un BPF tika konstatēts, ka šie savienojumi ir saistīti ar 
ietekmi uz veselību, piemēram, vielmaiņas slimībām un vēzi.

• Tika izstrādāti jauni ietekmes marķieri, sasaistot BPA ar 
ietekmi uz veselību (piemēram, uzvedību), un tika pierādīts, 
ka tiem ir pievienotā vērtība pētījumos par cilvēkiem, tādējādi 
palielinot pierādījumu svaru attiecībā uz cēloņsakarību starp 
iedarbību un nelabvēlīgu iznākumu veselībai.

• HBM4EU ietvaros tika veikti arī maisījumu pētījumi, kas ir 
būtiski attiecībā uz bisfenolu savienojumu saimi.

• Ir iegūtas cilvēku biomonitoringa atsauces vērtības (HBM-
GV) attiecībā uz BPA un BPS, un ir sagatavota vielas 
dokumentācija par BPF. Uz veselības apsvērumiem balstītā 
BPA atsauces vērtība tika pārskatīta pēc nesenā EFSA 
atzinuma projekta par pieļaujamo diennakts devu (TDI) (sk. 
atbildi uz 7. politikas jautājumu).

IEDARBĪBA UN IETEKME UZ VESELĪBU

Pamatojoties uz datiem, kas pieejami no cilvēku biomonitoringa 
pētījumiem, pieaugušie iedzīvotāji (vecumā no 20 līdz 
39 gadiem), kuri analizēti HBM4EU, ir pastāvīgi pakļauti BPA 
iedarbībai un iekšējās iedarbības riskam. 

Patlaban arvien lielākos daudzumos tiek lietoti vairāki citi 
bisfenoli, kā rezultātā paaugstinās šo vielu iedarbības līmenis. 
Piemēram, ir ziņots par paaugstinātu BPF un BPS koncentrāciju 
pieaugušo paraugos, kas pētīti HBM4EU saskaņotajos pētījumos. 

Ir vērts atzīmēt, ka lielākā daļa informācijas, kas pieejama par 
iedarbību uz cilvēkiem, ir iegūta no BPA pētījumiem, un līdz šim 
ir bijis samērā maz pētījumu par citiem bisfenoliem. BPA tiek 
ierobežots arvien vairāk un aizvietots ar citiem bisfenoliem. 

BPA ir endokrīnais disruptors, tādējādi tas ietekmē cilvēku 
veselību. Ir norādīts, ka BPA izraisa dažādas endokrīni 
disruptīvas sekas, ietekmējot steroīdu hormonus, kā arī 
vairogdziedzera hormonus. Ir aizdomas, ka arī citi bisfenoli, 
tostarp BPF, BPS, BPAF, BPZ, BPE un BPB, ir endokrīni 
disruptīvas ķimikālijas. HBM4EU veiktie pētījumi ir nodrošinājuši 
papildu informāciju par BPA aizvietotāju toksiskumu, jo īpaši 
attiecībā uz iedarbību uz embrijiem un iznākumiem, tādiem kā 
aptaukošanās, vēzis. 

Iniciatīvā HBM4EU ir sagatavota infografika ar pārskatu par 
galvenajiem BPA iedarbības avotiem (vide, arodekspozīcija, 
lietošana uzturā), iedarbības ceļiem (caur muti, ieelpojot, caur 
ādu) un ietekmi uz veselību 1. attēls. 

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. attēls. Pārskats par iedarbības avotiem, ceļiem un ietekmi uz veselību, kas saistīta ar bisfenoliem

Kur tas ir sastopams?

Bisfenoli var būt sastopami 
plastmasas izstrādājumos, kas 
marķēti ar šādām piktogrammām:

Iespējamie 
iedarbības avoti

Kā bisfenoli var 
nonākt organismā?

Kā bisfenoli var ietekmēt jūsu veselību?

Arodekspozīcija 
(kasieres, kuras 
apstrādā kvītis)

Tekstilizstrādājumi

Galda plastmasas 
piederumi

Drošības 
aprīkojums

Piesārņots gaiss 
un putekļi

Arodekspozīcija 
(BPA ražošana)

Mazāks 
dzimšanas 
svars

Neauglība

Piezīme. Šī informācija galvenokārt ir 
sniegta par bisfenolu A (BPA). Tomēr ir 
aizdomas, ka bisfenols F, M un S var radīt 
tādus pašus veselības traucējumus kā BPA.

Aptaukošanās 
un vielmaiņas 
slimības

Ar hormoniem 
saistīta vēža risks 
(BPA)

Sirds un asinsvadu 
slimības (BPA)

Ietekme uz 
imūnsistēmas 
attīstību

Ietekme uz nervu 
sistēmas attīstību 
(BPA)

Uzņemot ar pārtiku

Uzturs ir galvenais 
iedarbības avots 
(BPA)

Ar dermālo absorbciju

Ieelpojot

Konservu kārbas

Rotaļlietas

Zobārstniecības 
materiāli

POLIKARBONĀTS CITS

POLIKARBONĀTS CITS

POLIKARBONĀTS CITSPOLIKARBONĀTS CITS

IEGULDĪJUMS POLITIKAS PROCESOS UN 
ATTIECĪGIE POLITIKAS PASĀKUMI

Pēdējā desmitgadē ir veikti dažādi pasākumi bisfenolu 
reglamentēšanai, un ir paredzams, ka nākamajos dažos gados 
tiks pieņemti papildu noteikumi. HBM4EU rezultāti ir izmantoti 
apspriedēs par Ilgtspēju sekmējošu ķimikāliju stratēģiju, Nulles 
piesārņojuma rīcības plānu, kā arī EFSA apspriedēs. Tie ir 
pieejami HBM4EU sadaļā “Zinātne politikai”.

ES līmenī ir ieviesti vairāki politikas pasākumi, lai pievērstos 
bisfenolu iedarbībai uz cilvēkiem. Tie aptver i) plašāku 
ķimikāliju jomas tiesību aktu īstenošanu, ii) patēriņa produktus 
(piemēram, rotaļlietas, medicīnas ierīces), iii) arodekspozīciju un 
iv) vidi (piemēram, emisijas gaisā un ūdenī).  

Saistībā ar ECHA BPA ir identificēts kā viela, kas rada ļoti 
lielas bažas (SVHC) saskaņā ar Regulu (EK) Nr. 1907/2006 par 
ķimikāliju reģistrēšanu, vērtēšanu, licencēšanu un ierobežošanu 
(REACH), ņemot vērā tā iespējamo endokrīni disruptīvo (ED) 
ietekmi uz cilvēku veselību un vidi. 

Kopš 2016. gada saskaņā ar REACH ir ierobežota BPA 
izmantošana termopapīrā (aizliegums ir spēkā no 
2020. gada) — migrācijas robeža ir ≤ 0,02 %. BPA ir aizliegts arī 
lakās un pārklājumos, ko uzklāj materiāliem un izstrādājumiem 
lietošanai bērnu pārtikas produktu iepakojumā (piemēram, 
zīdaiņiem paredzētiem maisījumiem, zīdaiņu pārtikai) saskaņā 
ar Regulu (ES) 2018/213. 

Vairākās valstīs ir veikti papildu pasākumi. Piemēram, Francija 
aizliedza BPA visos materiālos, kas nonāk saskarē ar pārtiku 
(Francijas Likums Nr. 2012-1442), citas valstis (Dānija, Beļģija 
un Zviedrija) aizliedza to izmantot materiālos, kas paredzēti 
bērniem vecumā līdz trīs gadiem.

Savā 2015. gada atkārtotajā izvērtējumā par BPA iedarbību 
un toksiskumu EFSA izmantoja uzlabotu tehnoloģiju un jaunus 
datus, koriģējot pagaidu pieļaujamo BPA diennakts devu 
(t-TDI) no 50 līdz 4 μg/kg ķermeņa svara/dienā. Pavisam nesen, 
2021. gada decembrī, EFSA publicēja atzinuma projektu, kurā 
ierosināts pazemināt BPA pieļaujamo diennakts devu (TDI) no 
4 μg/kg ķermeņa svara/dienā līdz 0,04 ng/kg ķermeņa svara/
dienā. Salīdzinot ar iepriekšējo vērtību, kas noteikta 2015. gadā, 
tas ir pieckārtīgs samazinājums. 

Vācijas iestādes pēta BPA un citu tamlīdzīgu bisfenolu 
iespējamos riskus videi. Sagaidāms, ka tās iesniegs savu 
ierobežojuma priekšlikumu ECHA 2022. gada aprīlī.

ECHA Riska novērtēšanas komiteja 2020. gadā pieņēma 
saskaņotu BPS klasifikāciju kā H360FD. Ir priekšlikums saskaņoti 
klasificēt BPAF kā H360F.

ECHA un dalībvalstis 2022. gadā novērtēja 148 bisfenolu grupu 
un ieteica, ka vairāk nekā 30 bisfenoli ir jāierobežo, ņemot vērā 
to iespējamo hormonālo vai reprotoksisko ietekmi. 

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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POLITIKAS JAUTĀJUMI

1 Cik lielā mērā ES iedzīvotāji šobrīd ir 
pakļauti BPA, BPS un BPF iedarbībai?

HBM4EU saskaņotie pētījumi liecina, ka BPA vidējais 
līmenis urīnā joprojām ir izteikts visos Eiropas 
reģionos — no 0,55 līdz 2,35 µg/g kreatinīna un ar P95 
vērtībām no 2,41 līdz 12,19 µg/g kreatinīna pieaugušajiem no 
11 valstīm visā Eiropā. 

BPS koncentrācijas urīnā P50 un P95 rādītāji ir diapazonā 
attiecīgi no 0,06 līdz 0,34 µg/g kreatinīna (četros pētījumos 
P50 vērtība ir mazāka par noteikšanas robežu: 0,01, 0,09 
un 0,05 µg/l) un no 0,39 līdz 8,77 µg/g kreatinīna. BPF 
koncentrācijas urīnā P50 un P95 rādītāji ir diapazonā attiecīgi 
no 0,10 līdz 0,72 µg/g kreatinīna (trīs pētījumos P50 vērtība 
ir mazāka par noteikšanas robežu: 0,03, un 0,15 µg/l) un no 
0,56 līdz 17,03 µg/g kreatinīna. Vidējais līmenis urīnā BPA 
aizvietotājiem (BPS un BPF) paaugstinās dažās Eiropas 
valstīs (salīdzinājumā ar DEMOCOPHES), un tas vieš arvien 
lielākas bažas par BPS un BPF iedarbību Eiropā.

2 Vai dažādi reglamentējoši kontroles 
pasākumi visā ES attiecībā uz BPA 
izraisa dažādus iedarbības līmeņus?

Kopš 2011. gada ir veikti vairāki pasākumi, lai ierobežotu BPA 
iedarbību uz iedzīvotājiem Eiropas līmenī. Tas ir aizliegts 
zīdaiņu barošanas pudelītēs visā Eiropā (Komisijas 
Direktīva 2011/8/ES), un kopš 2018. gada ir vēl stingrāk 
ierobežota tā izmantošana materiālos, kas nonāk saskarē 
ar pārtiku. Salīdzinot dažādu HBM4EU saskaņoto pētījumu 
rezultātus četros Eiropas ģeogrāfiskajos reģionos (Ziemeļi, 
Austrumi, Dienvidi un Rietumi), tika konstatēts, ka BPA 
iedarbības līmenis ir augstāks nekā aizvietotāju (BPF un BPS) 
iedarbības līmenis visā Eiropā. Ziemeļu reģionā bisfenolu 
iedarbība kopumā ir mazāka nekā citos reģionos. Ja HBM4EU 
datus salīdzina ar DEMOCOPHES datiem, var novērot 
dažas izmaiņas (piemēram, BPA samazinājums Dānijā un 
palielinājums Polijā un Luksemburgā, un — attiecībā uz BPS — 
palielinājums Čehijā), taču pašreizējā posmā nav skaidrs, vai 
tas ir saistīts ar regulējuma atšķirībām.

3 Vai bisfenolu iedarbības līmeņi ir kaitīgi 
veselībai?

BPA iedarbības līmeņi, kas izmērīti pieaugušajiem 
HBM4EU saskaņotajos pētījumos, ir zemāki par 
noteiktajām cilvēku biomonitoringa atsauces vērtībām, 
kas balstītas uz pagaidu pieļaujamo diennakts devu (t-TDI) 
4 µg/kg ķermeņa svara/dienā. Ja ņem vērā jauno EFSA 
priekšlikumu par TDI, visas izmērītās vērtības lielā mērā 
pārsniedz cilvēku biomonitoringa atsauces vērtību, ko 
var atvasināt no jaunās TDI.

Astoņās paraugu ņemšanas vietās no desmit vismaz 
5 % pieaugušo (vecumā no 20 līdz 39 gadiem) Eiropā 
HBM4EU saskaņotajos pētījumos ir pārsniegta cilvēku 
biomonitoringa atsauces vērtība 1 µg/l BPS. Visvairāk 
skartie pētījumi tika veikti Dienvideiropā. 

Kohortas HBM4EU gadījumpētījumā BPA iedarbība bērnībā 
tika sasaistīta ar potenciālu ietekmes biomarķieri, smadzeņu 
neirotrofisko faktoru (BDNF) un nelabvēlīga iznākuma ceļu, kas 
izraisa uzvedības un kognitīvās izmaiņas.

Tā kā saskaņotajos pētījumos tika norādīts uz BPA un tā 
aizvietotāju BPS un BPF līdziedarbību, būtu jāapsver 
maisījumu pētījumi, galvenokārt tāpēc, ka BPA aizvietotājiem, 
šķiet, ir līdzīga ietekme kā BPA un tie ir saistīti ar līdzīgiem 
nelabvēlīga iznākuma ceļiem.
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4 Vai kasieru arodekspozīcija rada bažas 
par viņu veselību? 

BPA klātbūtne termopapīrā jo īpaši apdraud kasierus, 
kuri ir pastāvīgā saskarē ar šo materiālu. BPA izmantošana 
termopapīrā tika ierobežota 2016. gadā, un šis ierobežojums 
stājās spēkā 2020. gadā. Pamata iedarbības uz vidi dēļ nav bijis 
iespējams noskaidrot cilvēku biomonitoringa atsauces vērtības 
attiecībā uz darbiniekiem. HBM4EU sistemātiskā pārskatā par 
BPA, BPS un BPF iedarbību biomonitoringā (Bousoumah et al. 
2021) tika iegūti 30 pētījumi par BPA cilvēku biomonitoringu 
darbā un tikai attiecīgi četras un divas publikācijas par BPS un 
BPF. Ņemot vērā pašreizējās rīcībpolitikas, kas noved pie BPA 
aizvietošanas ar analogām vielām, ir jāizpēta arodekspozīcija 
attiecībā uz šiem savienojumiem, tostarp BPS un BPF. Tas 
ietvertu izpēti par kasieru darbu, kurā BPA var būt aizvietots ar 
BPS.

Projektā savāktie dati liecina, ka nebūtu jāignorē risks no 
arodekspozīcijas (tika identificēts iespējams risks darbiniekiem, 
jo īpaši rūpnieciskos scenārijos ar BPA iedarbības līmeni 
10–20 reižu augstāku nekā pamatiedarbības veidiem) un ka 
jāveic aizsardzības pasākumi attiecībā uz BPS iedarbību. 

5 Kāds ir BPA aizvietotāju toksiskums, un 
vai pašreizējais iedarbības līmenis rada 
bažas?

Izmantojot datošanas rīkus, kas izstrādāti projekta ietvaros, 
bija iespējams izcelt aptaukošanos kā vienu no būtiskākajām 
potenciālajām BPS izpausmēm attiecībā uz veselību un 
sasaistīt BPF ar nelabvēlīga iznākuma ceļu (AOP) attiecībā uz 
vairogdziedzera vēzi. 

Ieteicamās cilvēku biomonitoringa atsauces vērtības BPS 
ir balstītas uz endokrīni disruptīvu ietekmi uz veselību 
dzīvniekiem ļoti mazās devās un HBM4EU tika noteiktas kā 1 µg/, 
pamatojoties uz dzīvnieku toksiskuma pētījumiem par piena 
dziedzeriem un pētījumiem par toksiskumu neiroloģiskajai 
attīstībai. 

6 Vai ir pieejami pierādījumi par ietekmi 
mazās devās maisījumos?

Divos dažādos HBM4EU gadījumpētījumos ir minēta ietekme 
mazās devās maisījumos. Biomonitoringa apsekojumā 
par bisfenolu (BPA un analogu) līdziedarbību cilvēkiem no 
konservētas pārtikas ir norādīts, ka dalībnieki, kuri uzturā 
daudz lieto konservētu pārtiku, ir vairāk pakļauti BPA iedarbībai 
salīdzinājumā ar kontroles grupu (Nadal et al., 2020). Maisījumu 
riska novērtējums, kurā galvenā uzmanība pievērsta vīriešu 
reproduktīvajai veselībai, liecina, ka bisfenolu un citu ķimikāliju 
apvienota iedarbība ir saistāma ar spermas kvalitātes 
pasliktināšanos Rietumvalstīs. 

7 Kā cilvēku biomonitoringa datus var 
izmantot, lai novērtētu BPA pieļaujamo 
diennakts devu (TDI), ko noteikusi 
Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde 
(EFSA)?

HBM4EU ietvaros ir noteikta cilvēku biomonitoringa 
atsauces vērtība 230 µg/l BPA iedarbībai pieaugušajiem 
un 135 µg/l BPA iedarbībai bērniem (vecākiem par trīs 
gadiem) (Ougier et al. 2021). Šī cilvēku biomonitoringa atsauces 
vērtība tika noteikta kopējā BPA koncentrācijai urīnā, kas 
atbilst pagaidu pieļaujamajai diennakts devai (t-TDI) 
4 µg/kg ķermeņa svara/dienā, kuru EFSA aprēķinājusi 
2015. gadā. Nesen EFSA Materiālu, kas atrodas saskarē ar 
pārtiku, fermentu, aromatizētāju un apstrādes palīglīdzekļu 
grupa (CEP) veica t-TDI atkārtotu novērtējumu, secinot, ka 
tā ir jāpazemina no 4 μg/kg ķermeņa svara/dienā līdz 0,04 ng/
kg ķermeņa svara/dienā no kopējā BPA. Ja šī jaunā TDI tiks 
apstiprināta, visi Eiropā izmērītie paraugi pārsniegs TDI. 
Tādā gadījumā HBM4EU ieteiks pārskatīt un koriģēt atsauces 
vērtības attiecībā uz BPA aizvietotājiem.

https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105760
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412021001884?via%3Dihub
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8 Vai ir svarīgi izskaust līdzšinējo BPA no 
materiālu cikliem (t. i., no atkritumiem 
līdz kvīšu ruļļiem), kad tiek īstenota 
aprites ekonomika, lai aizsargātu 
cilvēku veselību?

HBM4EU sagatavo ziņojumu par konkrētām ķimikālijām aprites 
ekonomikā, tostarp par bisfenoliem. Ziņojumā galvenā 
uzmanība tiks pievērsta tam, kā cilvēku biomonitorings 
var veicināt izpratni par ķimikāliju iedarbību caur 
sekundārajām materiālu plūsmām un reciklēšanu. Šis 
jautājums tiks aplūkots piecos gadījumpētījumos, no kuriem trīs 
būs vērsti uz bisfenoliem — patēriņa precēs, kas izgatavotas no 
reciklētas plastmasas, reciklētā papīrā un uzturā, kur tie nokļūst 
notekūdeņu dūņu un lauksaimniecības zemju notekūdeņu 
atkārtotas izmantošanas rezultātā. 

ZINĀŠANU TRŪKUMS 

Iniciatīva HBM4EU ir veikusi kvalitātes pētījumu, lai veicinātu 
atbildes uz politikas jautājumiem. Tomēr zināšanu trūkums 
joprojām pastāv.

Ir nepieciešams apzināt BAP aizstājējus, ietverot cilvēku 
biomonitoringa datus par mazāk reglamentētiem bisfenoliem, 
kā arī izpētīt iedarbību uz cilvēkiem un novērtēt vajadzību pēc 
papildu regulējuma. 

Tā kā bisfenoli ir piesārņotāji ar īsu pussadalīšanās periodu, ir 
svarīgi atkārtoti novērtēt paraugu ņemšanas protokolus — vai 
punktparaugošana ir pietiekama, lai atspoguļotu iedarbību, 
un vai būtu jāapvieno vairāki paraugi no vienas personas, lai 
mazinātu kļūdas, ko rada iedarbības izmaiņas?

Ir plašāk jāizpēta bisfenolu (jo īpaši aizvietotāju) iedarbība uz 
cilvēkiem, lai atbalstītu apdraudējuma un riska novērtējumu, 
kā arī jāizvērtē ietekme, ko rada regulatīvās darbības, — tās, 
kas jau ir ieviestas, un plašāki papildu ierobežojumi bisfenolu 
iedarbībai uz Eiropas iedzīvotājiem. 

Ir arī jāidentificē papildu ietekmes biomarķieri saistībā ar 
bisfenola iedarbību (ieskaitot bioķīmisko un epiģenētisko 
iedarbību) un jānosaka, vai šie ietekmes biomarķieri ir kopīgi 
visiem bisfenolu savienojumiem.

Ir steidzami jāturpina izpētīt bisfenola maisījumu iedarbību un 
ietekmi uz veselību.



Šis projekts ir saņēmis finansējumu no 
Eiropas Savienības pētniecības un inovācijas 
programmas “Apvārsnis 2020” saskaņā ar 
dotācijas nolīgumu Nr. 733032.
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