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Bisfenole

1    Celem ujednoliconych badań HBM4EU było zebranie w możliwie najbardziej zharmonizowany sposób próbek i danych HBM z badań przeprowadzonych na poziomie narodowym 
w celu pozyskania aktualnych danych dotyczących narażania wewnętrznego, reprezentatywnych dla populacji/obywateli Europy z różnych obszarów geograficznych.

Niniejszy przegląd polityki podsumowuje niekorzystny 
wpływ bisfenoli na zdrowie człowieka, ich główne drogi 
narażenia ludzi oraz to, w jaki sposób biomonitoring 

człowieka w zakresie tych związków może być użyteczny 
w opracowywaniu polityki UE. 

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

• Inicjatywa HBM4EU doprowadziła do utworzenia zbioru 
danych dotyczących biomonitoringu człowieka (ang. 
human biomonitoring, HBM) w zakresie bisfenoli w skali 
całej UE, zarówno przez zgromadzenie danych z różnych 
badań, jak i pozyskanie nowych danych z 11 państw Europy 
reprezentujących 4 regiony (północny, wschodni, południowy 
i zachodni). Jest to jak dotąd największy zbiór danych 
dotyczących biomonitoringu człowieka w zakresie bisfenolu A 
(BPA) i jego zamienników bisfenolu S (BPS) i bisfenolu F (BPF) 
w Europie.

• BPA jest wszechobecny w środowisku, a wszyscy dorośli 
Europejczycy są na niego narażeni przynajmniej w niskich 
stężeniach. W analizie w ramach HBM4EU związki BPS i BPF, 
stosowane jako zamienniki, wykryto u 50% dorosłych.

• W całej Europie poziomy narażenia na BPA są wyższe niż 
poziomy narażenia na jego zamienniki BPF i BPS. Narażenie na 
te bisfenole jest ogólnie mniejsze na obszarze północnym niż na 
innych obszarach.

• Nie należy pomijać ryzyka wynikającego z narażenia w 
środowisku pracy (zidentyfikowano potencjalne ryzyko dla 
pracowników, zwłaszcza w warunkach przemysłowych z 

poziomami narażenia na BPA na poziomie od 10-20-krotnie 
wyższymi niż narażenia środowiskowe).

• Na podstawie wcześniejszych badań oraz modelowania dróg 
narażenia wywnioskowano, że główną drogą narażenia ludzi 
wydaje się być narażenie wraz dietą, ponieważ bisfenole mogą 
przedostawać się do żywności lub napojów z pojemników do 
żywności, opakowań lub butelek do karmienia. 

• Badania modelujące HBM4EU dotyczące toksykokinetyki 
i dystrybucji w tkankach (włączając płód), mechanizmy 
wywoływania skutków szkodliwych oraz biomarkery wpływu 
nasilają obawy, że narażenie wewnętrzne na BPA, BPS i BPF 
oraz inne bisfenole może być powiązane z wieloma różnymi 
skutkami zdrowotnymi u ludzi i w środowisku naturalnym. W 
ośmiu na dziesięć lokalizacji pobierania próbek co najmniej 
5% dorosłych Europejczyków (20–39 lat) z ujednoliconych 
badań HBM4EU1 przekroczyło HBM-GV wynoszącą 1 µg/l dla 
BPS, zwłaszcza w Europie Południowej. 

• Obawy społeczne dotyczące substancji chemicznych 
zaburzających funkcjonowanie układu hormonalny są wysoce 
powiązane z bisfenolami, a zwłaszcza z kampaniami na rzeczy 
objęcia regulacjami bisfenolu A.

 KONTEKST: HBM4EU

Europejska inicjatywa w zakresie biomonitoringu człowieka (ang. 
European Human Biomonitoring Initiative, HBM4EU), trwająca od 
2017 r. do czerwca 2022 r., jest wspólnym przedsięwzięciem 28 
państw, Europejskiej Agencji Środowiska i Komisji Europejskiej, 
współfinansowanym w ramach programu „Horyzont 2020”. 
Jej głównym celem jest koordynacja i rozwój biomonitoringu 
człowieka w Europie. HBM4EU dostarczyła mnóstwa ulepszonych 
dowodów dotyczących rzeczywistego narażenia obywateli na 
substancje chemiczne i ich potencjalnego wpływu na zdrowie. 

Biomonitoring człowieka umożliwia pomiar narażenia ludzi na 
substancje chemiczne przez pomiar albo samych tych substancji, 
albo ich metabolitów, albo markerów ich następczego wpływu 
na zdrowie w płynach ustrojowych lub tkankach. Informacje o 
narażeniu ludzi mogą zostać powiązane z danymi dotyczącymi 
źródeł i badaniami epidemiologicznymi, aby uświadamiać obszary 
badań, profilaktyki i polityki, mając na celu uzupełnianie luk w wiedzy 
i promowanie innowacyjnych podejść. Jeśli chcesz dowiedzieć się 
więcej o samym projekcie, wejdź na stronę HBM4EU.

http://www.hbm4eu.eu


2

WYNIKI HBM4EU

W ramach projektu HBM4EU powstał zaktualizowany dokument 
ramowy, którego celem jest sformułowanie odpowiedzi na 
najważniejsze pytania dotyczące polityki oraz omówienie 
najnowszych badań. W celu dalszego wsparcia bieżących i 
przyszłych badań HBM, HBM4EU opracowała wiele ogólnie 
dostępnych materiałów podstawowych, które mają zapewnić 
zharmonizowane podejście do planowania i przeprowadzania 
badań HBM w Europie. Uzyskano również istotne wyniki dotyczące 
zarówno narażenia na bisfenole, jak i skutków z nim związanych.

• HBM4EU stworzyła fundamenty dla europejskiej platformy HBM 
do monitorowania narażenia ludzi na priorytetowe substancje 
chemiczne (w tym bisfenole) i związanego z nim wpływu na 
ich zdrowie w zharmonizowany i kontrolowany pod względem 
jakości sposób. Wdrożono program zapewnienia jakości/ kontroli 
jakości w celu stworzenia europejskiej bazy danych kandydackich 
laboratoriów o takich samych kompetencjach w zakresie analizy 
biomarkerów narażenia.

• Panel HBM4EU dashboard pokazuje 33 skumulowane 
zbiory danych HBM z 8 państw Europy obejmujące okres 
pobierania próbek od 2002 do 2015 r. Panel ten zawiera wykaz 
odpowiednich biomarkerów, badanych materiałów i metod 
analitycznych. IPCHEM pokazuje metadane HBM dla 44 zbiorów 
danych dotyczących bisfenoli. 

• W ramach ujednoliconych badań HBM4EU zmierzono stężenia 
BPA, BPS i BPF w próbkach moczu pobranych od osób 
dorosłych w wieku 20–39 lat w 11 krajach Europy w okresie 

od 2014 do 2021 r. (DK, IS, FI, PL, CZ, HR, PT, FR, CH, DE, LU), 
odpowiadających 2756 osobnikom.

• Opracowano specjalny fizjologiczny model toksykokinetyczny 
(ang. physiology-based toxicokinetic, PBTK) w celu powiązania 
danych HBM, monitoringu środowiska i modelowania narażenia 
zewnętrznego i wdrożono go w celu określenia oszacowań 
pobrania BPA, BPS i BPF na podstawie danych HBM4EU HBM. 

• Badania mechanizmów wywoływania skutków szkodliwych 
przeprowadzone dla zamienników BPA, BPS i BPF, wskazały, że 
związki te są powiązane ze skutkami zdrowotnymi, takimi jak 
choroby metaboliczne i nowotwór.

• Opracowano nowe markery wpływu łączące BPA ze skutkami 
zdrowotnymi (np. wpływem na zachowanie) i wykazano, że mają 
one wartość dodaną w badaniach u ludzi, zwiększając wagę 
dowodów dla przyczynowej zależności pomiędzy narażeniem a 
niekorzystnym wpływem na zdrowie.

• W ramach HBM4EU przeprowadzono również badania 
mieszanin, które dotyczą rodziny związków bisfenolowych.

• Ustalono zalecane wartości progowe dla biomonitoringu 
człowieka (ang. human biomonitoring guidance value, HBM-
GV) dla BPA i BPS oraz przygotowano dokumentację dotyczącą 
BPF. Na podstawie ostatniego projektu opinii EFSA dotyczącej 
tolerowanego dziennego pobrania (ang. tolerable daily intake, 
TDI) zaktualizowano wartość progową dla BPA bezpieczną dla 
zdrowia (patrz odpowiedź na 7. pytanie dotyczące polityki).

NARAŻENIE I WPŁYW NA ZDROWIE

Na podstawie dostępnych danych z badań biomonitoringu 
człowieka stwierdzono, że populacja osób dorosłych (20–39 
lat) poddana analizom w ramach HBM4EU jest w sposób ciągły 
narażana na BPA oraz że występuje u niej ryzyko wynikające z 
narażenia wewnętrznego. 

Obecnie w coraz większych ilościach stosuje się szereg innych 
bisfenoli, co powoduje wzrost poziomów narażenia na te 
substancje. Na przykład w ujednoliconych badaniach HBM4EU w 
próbkach osób dorosłych odnotowano podwyższone stężenia BPF 
i BPS. 

Należy zauważyć, że większość dostępnych informacji na temat 
narażenia ludzi na bisfenole pochodzi z badań dotyczących BPA, a 
jak dotąd tylko nieliczne z badań dotyczących innych bisfenoli. BPA 
jest obejmowany coraz większymi ograniczeniami i zastępowany 
innymi bisfenolami. 

BPA jest substancją zaburzającą funkcjonowanie układu 
hormonalnego, a zatem wpływa na zdrowie ludzi. Wykazano, 
że BPA powoduje wiele różnych zaburzeń hormonalnych 
ukierunkowanych na hormony steroidowe, jak również hormony 
tarczycy. Podejrzewa się, że również inne bisfenole, w tym BPF, 
BPS, BPAF, BPZ, BPE i BPB, zaburzają funkcjonowanie układu 
hormonalnego. Badania przeprowadzone w ramach HBM4EU 
dodatkowo potwierdzają toksyczność zamienników BPA, zwłaszcza 
w odniesieniu do narażenia płodu oraz skutków w postaci otyłości i 
nowotworów. 

HBM4EU opracowała infografikę dającą pogląd na główne źródła 
narażenia (środowiskowe, w miejscu pracy, konsumenckie), drogi 
narażenia (doustną, wziewną, przezskórną) i skutki zdrowotne 
dotyczące BPA (Rysunek 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/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/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
https://echa.europa.eu/-/msc-unanimously-agrees-that-bisphenol-a-is-an-endocrine-disruptor
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Rysunek 1. Przegląd źródeł i dróg narażenia oraz skutków dla zdrowia związanych z bisfenolami
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Bisfenole mogą występować 
w tworzywach sztucznych z 
następującymi piktogramami:

Możliwe źródła 
narażenia

W jaki sposób bisfenole 
mogą przedostawać się 
do organizmu?

Jaki może być wpływ bisfenoli na zdrowie?

Narażenie w środowisku 
pracy (kasjerzy mający 
styczność z paragonami)

Materiały 
włókiennicze

Zastawa stołowa z 
tworzyw sztucznych

Wyposażenie 
ochronne

Zanieczyszczone 
powietrze i pył

Narażenie w 
środowisku pracy 
(wytwarzanie BPA)

Niska masa 
urodzeniowa

Bezpłodność
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POLIWĘGLAN INNE

POLIWĘGLAN INNE
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WPŁYW NA PROCESY POLITYCZNE I 
ODPOWIEDNIE ŚRODKI POLITYCZNE

W ciągu ostatniej dekady podjęto różne środki mające na celu 
objęcie bisfenoli odpowiednimi regulacjami, a w kolejnych kilku latach 
należy się spodziewać dodatkowych rozporządzeń. Wyniki HBM4EU 
przyczyniły się do opracowania Strategii w zakresie chemikaliów 
na rzecz zrównoważoności oraz Planu działania na rzecz eliminacji 
zanieczyszczeń, a także wniosły wkład do konsultacji EFSA. Są one 
dostępne w sekcji HBM4EU Science to Policy.

Na poziomie UE w odpowiedzi na problem narażenia ludzi na 
bisfenole wdrożono kilka środków politycznych. Obejmują one: 
i) wdrożenie szerszego prawodawstwa dotyczącego substancji 
chemicznych; ii) produkty konsumenckie (np. zabawki, wyroby 
medyczne); iii) narażenie w środowisku pracy; iv) środowisko 
naturalne (np. emisje do powietrza i wody).  

Na mocy rozporządzenia (WE) nr 1907/2006 w sprawie rejestracji, 
oceny, udzielania zezwoleń i stosowanych ograniczeń w zakresie 
chemikaliów (REACH), ze względu na potencjalne działania 
zaburzające funkcjonowanie układu hormonalnego istotne z punktu 
widzenia zdrowia człowieka oraz środowiska naturalnego, ECHA 
zidentyfikowała BPA jako substancję stanowiącą bardzo duże 
zagrożenie (ang. substance of very high concern, SVHC). 

Na mocy rozporządzenia REACH BPA jest objęty ograniczeniami w 
zastosowaniach do papieru termicznego od 2016 r. (wejście w życie w 
2020 r.) — limit migracji wynosi ≤ 0,02%. Zgodnie z rozporządzeniem 
(UE) 2018/213 zabronione jest również stosowanie BPA w lakierach 
lub powłokach nanoszonych na materiały i artykuły do zastosowania 
w opakowaniach produktów spożywczych dla dzieci (np. preparatów 
do początkowego żywienia niemowląt, żywności dla dzieci). 

W kilku państwach podjęto dodatkowe środki. Na przykład Francja 
zabroniła stosowania BPA we wszystkich materiałach przeznaczonych 
do kontaktu z żywnością (francuska ustawa nr 2012-1442), a inne 
państwa (Dania, Belgia i Szwecja) zabroniły jego stosowania w tych 
materiałach, które są przeznaczone dla dzieci poniżej 3 roku życia.

W swojej ponownej ocenie narażenia na BPA i jego toksyczności 
z 2015 r. EFSA zastosowała bardziej dopracowaną metodologię 
oraz nowe dane, korygując wartość tymczasowego tolerowanego 
dziennego pobrania (ang. temporary tolerable daily intake, t-TDI) dla 
BPA z 50 na 4 μg/kg masy ciała/dzień. W ostatnim czasie, w grudniu 
2021 r., EFSA opublikowała projekt opinii, który proponuje obniżenie 
TDI dla BPA z 4 μg/kg masy ciała/dzień do 0,04 μg/kg masy ciała/
dzień. W porównaniu z wcześniejszą wartością ustanowioną w 2015 
r. jest to obniżenie o pięć rzędów wielkości. 

Władze niemieckie badają potencjalne ryzyka związane z BPA i innymi 
podobnymi bisfenolami dla środowiska naturalnego. Ich propozycje 
ograniczeń mają zostać przedstawione ECHA w kwietniu 2022 r.

W 2020 r. Komitet ECHA ds. Oceny Ryzyka przyjął zharmonizowaną 
klasyfikację BPS jako H360FD. Istnieje propozycja zharmonizowanej 
klasyfikacji BPAF jako H360F.

W 2022 r. ECHA i państwa członkowskie poddały ocenie grupę 
148 bisfenoli i zaleciły, że ograniczeniami należy objąć ponad 30 
bisfenoli ze względu na ich potencjalny szkodliwy wpływ na układ 
hormonalny lub rozrodczy. 

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://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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PYTANIA DOTYCZĄCE POLITYKI

1 W jakim stopniu populacja UE jest 
obecnie narażona na BPA, BPS i BPF?

Ujednolicone badania HBM4EU pokazują, że mediana stężeń 
BPA w moczu nadal jest wysoka we wszystkich regionach 
Europy — wynosi od 0,55 do 2,35 µg/g kreatyniny, a wartości P95 
wynoszą od 2,41 do 12,19 µg/g kreatyniny u dorosłych z 11 państw 
z całej Europu. 

P50 i P95 stężeń BPS w moczu mieszczą się w zakresie wynoszącym 
odpowiednio 0,06–0,34 µg/g kreatyniny (w 4 badaniach wartość P50 
wyniosła < granicy wykrywalności: 0,01; 0,09 i 0,05 µg/l) i 0,39–8,77 
µg/g kreatyniny. P50 i P95 stężeń BPF w moczu mieszczą się w 
zakresie wynoszącym odpowiednio 0,10–0,72 µg/g kreatyniny (w 3 
badaniach wartość P50 wyniosła < granicy wykrywalności: 0,03 i 0,15 
µg/l) i 0,56–17,03 µg/g kreatyniny. W niektórych państwach Europy 
mediany stężeń zamienników BPA (BPS i BPF) w moczu wzrastają 
(w porównaniu z DEMOCOPHES), co wzbudza coraz większe 
obawy dotyczące narażenia na BPS i BPF w Europie.

2 Czy różne kontrole regulacyjne 
dotyczące BPA stosowane w UE 
prowadzą do różnych narażeń?

Od 2011 r. na podejmowano różne środki poziomie europejskim 
mające na celu ograniczenie narażenia populacji na BPA. Związek 
ten został zakazany w zastosowaniach do butelek do karmienia 
niemowląt w całej Europie (dyrektywa Komisji 2011/8/UE), a od 
2018 r. dodatkowo objęty ograniczeniami w zastosowaniach do 
niektórych materiałów przeznaczonych do kontaktu z żywnością. 
Porównując wyniki różnych ujednoliconych badań HBM4EU w 4 
europejskich regionach geograficznych (północnym, wschodnim, 
południowym i zachodnim), stwierdzono, że w całej Europie 
poziomy narażenia na BPA są wyższe niż poziomy narażenia na jego 
zamienniki (BPF i BPS). Narażenie na bisfenole jest ogólnie mniejsze 
na obszarze północnym niż na innych obszarach. Porównując 
dane HBM4EU z danymi DEMOCOPHES, można zaobserwować 
pewne zmiany (np. obniżenie narażenia na BPA w Danii oraz 
zwiększenie w Polsce i Luksemburgu, a w odniesieniu do BPS — 
zwiększenie w Republice Czeskiej), jednak na tym etapie nie jest 
jasne, czy jest to związane z różnicami w regulacjach.

3 Czy poziomy narażenia na bisfenole 
stanowią zagrożenie dla zdrowia?

Opierając się na tymczasowym tolerowanym dziennym 
pobraniu (t-TDI) wynoszącym 4 µg/kg masy ciała/dzień, poziomy 
narażenia na BPA zmierzone w populacji osób dorosłych w 
ujednoliconych badaniach HBM4EU są poniżej ustalonych 
wartości progowych dla biomonitoringu człowieka. Biorąc pod 
uwagę nową propozycję EFSA dla TDI, wszystkie zmierzone 
wartości znacząco przekraczają wartość progową HBM, którą 
można wyprowadzić z nowego TDI.

W ośmiu na dziesięć lokalizacji pobierania próbek co najmniej 
5% dorosłych Europejczyków (20–39 lat) z ujednoliconych 
badań HBM4EU przekracza HBM-GV wynoszącą 1 µg/l dla BPS. 
Największe przekroczenia stwierdzono w Europie Południowej. 

Kohortowe badanie przypadków HBM4EU powiązało narażenie 
na BPA w dzieciństwie z potencjalnym biomarkerem wpływu, 
neurotropowym czynnikiem pochodzenia mózgowego (ang. 
brain-derived neurotrophic factor, BDNF), oraz mechanizmem 
wywoływania skutków szkodliwych prowadzącym do zaburzeń 
zachowania i funkcji poznawczych.

Ponieważ ujednolicone badania wykazały jednoczesne narażenie 
na BPA i jego zamienniki, BPS i BPF, należy rozważyć badania 
mieszanin, w szczególności z tego powodu, że wydaje się, że 
zamienniki BPA powodują takie same skutki jak BPA i są związane z 
podobnymi mechanizmem wywoływania skutków szkodliwych (ang. 
adverse outcome pathways, AOP).
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4 Czy narażenie zawodowe kasjerów 
stanowi zagrożenie dla zdrowia? 

Obecność BPA w papierze termicznym stanowi zagrożenie  
zwłaszcza dla kasjerów, którzy mają ciągłą styczność z tym 
materiałem. BPA został objęty ograniczeniami w zastosowaniach 
do papieru termicznego w 2016 r., które weszły w życie w 2020 
r. Ze względu na narażenie środowiskowe w tle ustalenie HBM-
GV dla pracowników nie było możliwe. Przegląd systematyczny 
HBM4EU dotyczący biomonitorowania narażenia na BPA, BPS 
i BPF (Bousoumah i wsp., 2021) uwzględnił 30 badań na temat 
biomonitoringu człowieka w miejscu pracy dotyczących BPA oraz 
odpowiednio 4 i 2 publikacje dotyczące BPS i BPF. Biorąc pod 
uwagę obecne polityki prowadzące do zastępowania BPA jego 
analogami, istnieje potrzeba zbadania narażenia w środowisku 
pracy na te związki, w tym BPS i BPF. Będą one obejmować 
zbadanie pracy kasjerów, gdzie BPS mógł zastąpić BPA.

Zgromadzone w ramach projektu dane wskazują, że ryzyko 
wynikające z narażenia w środowisku pracy nie powinno być pomijane 
(zidentyfikowano potencjalne ryzyko dla pracowników, zwłaszcza 
w warunkach przemysłowych z poziomami narażenia na BPA na 
poziomie od 10-20-krotnie wyższymi niż narażenia środowiskowe) i że 
należy podjąć środki ochronne w odniesieniu do narażenia na BPS. 

5 Jaka jest toksyczność zamienników 
BPA i czy obecne poziomy narażenia są 
niebezpieczne?

Przy zastosowaniu narzędzi komputerowych opracowanych 
w ramach projektu możliwe było zidentyfikowanie otyłości 
jako jednego z głównych potencjalnych zdrowotnych punktów 
końcowych dla BPS oraz powiązanie BPF z mechanizmem 
wywoływania skutków szkodliwych (AOP) prowadzącym do 
nowotworu tarczycy. 

Zalecane wartości HBM-GV dla BPS oparte są na skutkach 
zdrowotnych powodujących zaburzenia układu hormonalnego 
występujących u zwierząt przy bardzo niskich dawkach i zostały 
ustalone w HBM4EU na poziomie 1 µg/l na podstawie badań 
toksyczności u zwierząt w zakresie toksyczności dla gruczołu 
sutkowego i nerwowo-rozwojowej. 

6 Czy istnieją dowody dla wpływów 
niskodawkowych w mieszaninach?

Do wpływów niskodawkowych w mieszaninach odnoszą się dwa 
różne badania przypadków HBM4EU. Badanie biomonitoringu 
dotyczącego jednoczesnego narażenia na bisfenole (BPA i jego 
analogi) konsumentów produktów spożywczych w puszkach 
wskazuje, że uczestnicy będący na diecie bogatej żywność 
puszkowaną w porównaniu z grupą kontrolną byli bardziej 
narażeniu na BPA (Nadal i wsp., 2020). Ocena ryzyka dla mieszanin 
skupiająca się na zdrowiu rozrodczym mężczyzn pokazuje, że łączne 
narażenia na bisfenole i inne substancje chemiczne jest związane ze 
spadkiem jakości nasienia w państwach zachodnich. 

7 W jaki sposób HBM może mieć wpływ 
na ocenę tolerowanego dziennego 
pobrania (TDI) dla BPA, ustalonego przez 
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa 
Żywności (EFSA)?

HBM4EU ustaliła HBM-GV na poziomie 230 µg/l dla narażenia 
na BPA u dorosłych oraz 135 µg/l dla narażenia na BPA u 
dzieci (>3 roku życia) (Ougier i wsp., 2021). Te wartości HBM-GV 
zostały ustalone przy stężeniu BPA ogółem w moczu spójnym 
z tymczasowym TDI (t-TDI) wynoszącym 4 µg/kg masy ciała/
dzień ustalonym przez EFSA w 2015 r. Niedawno panel EFSA ds. 
materiałów pozostających w kontakcie z żywnością, enzymów oraz 
substancji pomocniczych w przetwórstwie wydał ponowną ocenę 
wartości t-TDI, w której została ona obniżona z 4 μg/kg masy 
ciała/dzień do 0,04 μg/kg masy ciała/dzień BPA ogółem. Jeśli ta 
nowa wartość TDI zostanie potwierdzona, wszystkie zmierzone 
europejskie próbki przekroczą TDI. Wówczas HBM4EU zaleci 
zweryfikowanie i dostosowanych zalecanych wartości progowych dla 
zamienników BPA.

https://doi.org/10.1016/j.envint.2020.105760
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0160412021001884?via%3Dihub
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8 Czy przy wdrażaniu gospodarki o obiegu 
zamkniętym należy wyeliminować 
dotychczas stosowane BPA z cyklów 
materiałowych (tj. zużyte rolki do 
paragonów) w celu ochrony zdrowia 
ludzi?

HBM4EU przygotowuje raport dotyczący konkretnych substancji 
chemicznych, w tym bisfenoli, w gospodarce o obiegu zamkniętym. 
Raport będzie dotyczył głównie tego, w jaki sposób 
biomonitoring człowieka może wspierać poznanie narażenia 
na substancje chemiczne przez przepływy surowców wtórnych 
i recykling. Zagadnienie to będzie analizowane w pięciu badaniach 
przypadków, z których trzy będą dotyczyły bisfenoli — w produktach 
konsumenckich wykonanych z tworzyw sztucznych poddanych 
recyklingowi, w papierze poddanym recyklingowi i w narażeniu 
z dietą, które wynika z ponownego użycia osadów ściekowych i 
ścieków na terenach rolniczych. 

LUKI W WIEDZY 

HBM4EU rozwinęła jakościowe badania jako wsparcie dla zagadnień 
dotyczących polityki. Pewne luki w wiedzy jednak pozostają.

Potrzebne jest przyporządkowanie zamienników BPA, które 
obejmuje dane z biomonitoringu człowieka na temat mniej 
uregulowanych bisfenoli, a także zbadanie narażenia ludzi oraz 
ocena potrzeb w zakresie dalszych regulacji. 

Ponieważ bisfenole są zanieczyszczeniami o krótkim okresie 
półtrwania, ważne jest, aby ponownie ocenić protokoły pobierania 
próbek: czy pobieranie próbek chwilowych w wystarczającym 
stopniu odzwierciedla narażenie, czy też powinniśmy łączyć kilka 
próbek od jednego osobnika, aby zmniejszyć błędy wynikające ze 
zmienności narażenia?

Istnieje potrzeba dalszych badań nad wpływem bisfenoli na 
zdrowie (zwłaszcza w odniesieniu do zamienników), jako wsparcie 
dla oceny zagrożeń i ryzyka, a także oszacowania wpływu działań 
regulacyjnych — tych już obowiązujących, jak również przyszłych 
szerszych restrykcji dotyczących narażenia populacji europejskiej na 
bisfenole. 

Konieczne jest również zidentyfikowanie dodatkowych 
biomarkerów wpływu związanych z narażeniem na bisfenole (w tym 
biochemicznych i epigenetycznych) oraz określenie, czy te markery 
wpływu są uniwersalne dla wszystkich związków bisfenolowych.

Należy bezwzględnie kontynuować badania narażenia na 
mieszaniny bisfenoli oraz ich wpływu na zdrowie.



Projekt otrzymał finansowanie z unijnego 
programu „Horyzont 2020” w zakresie badań 
naukowych i innowacji w ramach umowy o 
udzielenie dotacji nr 733032.
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