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Bisfenoly

1    Zosúladené štúdie v rámci projektu HBM4EU predstavujú prieskum zameraný na získanie čo najharmonizovanejších vzoriek a údajov v rámci HBM z (národných) štúdií, aby bolo 

možné odvodiť aktuálne údaje o vnútornej expozícii, ktoré by boli charakteristické pre európsku populáciu/občanov v rámci geografického rozloženia.

V tomto politickom prehľade sú zhrnuté nepriaznivé 
účinky bisfenolov na ľudské zdravie, ich hlavné 
expozičné cesty pre ľudí a spôsob, akým by 

biomonitoring bisfenolov u ľudí mohol byť užitočný pri 
tvorbe politiky EÚ. 

ZÁKLADNÉ INFORMÁCIE

• Projektom HBM4EU sa vygenerovali údaje bisfenoloch v 
rámci ľudského biomonitoringu (HMB) na úrovni celej EÚ, 
a to zhromaždením existujúcich údajov zo štúdií, ako aj 
generovaním nových údajov v 11 štátoch zastupujúcich štyri 
európske regióny (sever, východ, juh a západ). Ide o najväčšiu 
zbierku biomonitoringových údajov o bisfenole A (BPA) a jeho 
substituentov bisfenolu S (BPS) a bisfenolu F (BPF) v Európe.

• BPA je v prostredí všadeprítomný a všetci dospelí v Európe sú 
vystavení tejto látke, hoci na nízkej úrovni. BPS a BPF, ktoré 
sa používajú ako náhrady BPA, sa zistili u 50 % dospelých 
analyzovaných v rámci projektu HBM4EU.

• V celej Európe sú hladiny expozície BPA vyššie ako hladiny 
expozície substituentom BPF a BPS. Severná Európa je 
celkovo menej vystavená týmto bisfenolom ako ostatné 
európske regióny.

• Riziko expozície pri práci sa nemôže prehliadať (potenciálne 
riziko pre pracujúcich bolo identifikované predovšetkým 
v priemyselných scenároch s úrovňou expozície BPA 10- až 
20-násobne vyššou ako základná expozícia).

• Na základe predchádzajúcich štúdií a na základe 
modelovania cesty expozície sa zdá, že hlavná cesta 
expozície u ľudí je prostredníctvom stravy, v rámci ktorej 
môžu bisfenoly migrovať do potravín alebo nápojov 
z nádob na potraviny, obalov alebo dojčenských fliaš. 

• Štúdie modelovania v rámci projektu HBM4EU 
o toxikokinetike a distribúcii do tkanív (vrátane plodu), 
mechanizmoch nepriaznivých výsledkov a účinku 
biomarkerov posilňujú obavu, že vnútorná expozícia 
BPA, BPS a BPF a iným bisfenolom by sa dala spojiť 
s rôznymi ochoreniami ľudí a dosahmi na životné 
prostredie. V zosúladených štúdiách v rámci projektu 
HBM4EU 1 najmenej 5 % dospelých (vo veku 20 – 39 rokov) 
v Európe na ôsmich z desiatich miest odberu vzoriek 
presiahlo smerodajnú hodnotu 1 µg/l pre BPS pri ľudskom 
biomonitoringu, a to najmä v južnej Európe. 

• Obavy verejnosti v súvislosti s chemikáliami narúšajúcimi 
endokrinný systém sú silne spojené s bisfenolmi, 
a predovšetkým s kampaňami na obmedzovanie BPA.

 KONTEXT: HBM4EU

Európska iniciatíva v oblasti ľudského biomonitoringu, 
HBM4EU, ktorá prebieha od roku 2017 do júna 2022, 
predstavuje spoločné úsilie 28 štátov, Európskej 
environmentálnej agentúry a Európskej komisie a je 
spolufinancovaná v rámci programu Horizont 2020. Hlavným 
cieľom tejto iniciatívy je koordinácia a presadzovanie 
ľudského biomonitoringu v Európe. Iniciatíva HBM4EU 
priniesla mnoho vylepšených dôkazov o skutočnom 
vystavení občanov vplyvu chemikálií a ich možných 

účinkoch na zdravie. Ľudský biomonitoring nám umožňuje 
merať expozíciu chemikáliám meraním samotných látok, ich 
metabolitov alebo markerov neskorších zdravotných účinkov 
v telesných tekutinách alebo tkanivách. Informácie o expozícii 
ľudí možno spojiť s údajmi o zdrojoch a epidemiologických 
prieskumoch s cieľom zabezpečiť, aby výskum, prevencia 
a politika obsahovali informácie o cieli pri riešení znalostných 
medzier a podpore inovatívnych prístupov. Ďalšie informácie 
o projekte HBM4EU nájdete na jeho webovom sídle.

http://www.hbm4eu.eu
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VÝSLEDKY HBM4EU

Výsledkom projektu HBM4EU je aktualizovaný rámcový dokument, 
ktorý obsahuje odpovede na hlavné otázky o politike a venuje sa 
najnovšiemu výskumu. S cieľom ďalej podporiť súčasné a budúce 
štúdie HBM boli v rámci projektu HBM4EU vypracované verejne 
dostupné podklady na harmonizovaný prístup k plánovaniu štúdia 
a vykonávaniu štúdií HBM v Európe. Projekt priniesol dôležité 
výsledky o expozícii bisfenolom, ako aj o ich účinkoch na zdravie.

• Projekt HBM4EU položil základy európskej platformy HBM 
na monitorovanie expozície človeka prioritným chemikáliám 
(vrátane bisfenolov) a súvisiacich účinkov na zdravie 
harmonizovaným spôsobom s kontrolou kvality. Bol zavedený 
program kontroly/zabezpečenia kvality s cieľom vytvoriť 
európsku databázu kandidátskych laboratórií, ktoré majú 
rovnaké kvalifikačné predpoklady na analýzu biomarkerov 
expozície.

• Panel HBM4EU zobrazuje 33 agregovaných súborov údajov HBM 
z 8 európskych štátov, z ktorých boli odobraté vzorky v rokoch 
2002 až 2015. Zahŕňa aj zoznam vhodných biomarkerov, matríc 
a analytických metód. Informačná platforma na monitorovanie 
chemikálií (IPCHEM) zobrazuje metaúdaje o HBM zo 44 súborov 
údajov o bisfenoloch. 

• V rámci zosúladených štúdií projektu HBM4EU sa merali 
koncentrácie BPA, BPS a BPF vo vzorkách moču získaných od 2756 
dospelých osôb vo veku 20 až 39 rokov z 11 európskych štátov 
v rokoch 2014 až 2021 (DK, IS, FI, PL, CZ, HR, PT, FR, CH, DE, LU).

• Na získanie odhadov príjmu BPA, BPS a BPE odvodených z HBM 
údajov projektu HBM4EU bol vytvorený a zavedený špeciálny 
fyziologicky založený toxikokinetický (PBTK) model na prepojenie 
údajov HBM, monitorovanie životného prostredia a modelovanie 
externej expozície. 

• Štúdie mechanizmov nepriaznivých výsledkov o substituentoch 
BPA, BPS a BPE naznačujú, že tieto zlúčeniny sú spojené 
s účinkami na zdravie, ako sú metabolické ochorenia a rakovina.

• Boli vytvorené nové markery účinkov prepájajúce BPA 
s účinkami na zdravie (napr. správanie), u ktorých sa ukázala 
ich pridaná hodnota pri štúdiách s ľuďmi, čím sa zvýšila váha 
dôkazu o príčinnom vzťahu medzi expozíciou a nepriaznivými 
zdravotnými dôsledkami.

• V projekte HBM4EU boli vykonané aj zmiešané štúdie, ktoré sú 
relevantné pre bisfenolové skupiny zlúčenín.

• Pre BPA a BPS boli odvodené smerodajné hodnoty pre ľudský 
biomonitoring (HBM-GV) a bola vypracovaná dokumentácia 
o BPF. Európsky úrady pre bezpečnosť potravín (EFSA) v návrhu 
stanoviska k prípustnému dennému príjmu (TDI) upravil 
smerodajnú hodnotu pre BPA (pozri odpoveď na otázku 
o politike č. 7).

EXPOZÍCIA A ÚČINKY NA ZDRAVIE

Na základe údajov zo štúdií o ľudskom biomonitoringu je 
populácia dospelých (vo veku 20 až 39 rokov), analyzovaná 
v rámci projektu HBM4EU, trvalo vystavená účinkom BPA a 
riziku vnútornej expozície. 

Čoraz vo väčších množstvách sa používa aj niekoľko ďalších 
bisfenolov, čo vedie k stúpajúcim úrovniam expozície týmto 
látkam. Zvýšené hladiny BPF a BPS boli napríklad hlásené 
vo vzorkách dospelých osôb zo zosúladených štúdií v rámci 
projektu HBM4EU. 

Treba poznamenať, že väčšina dostupných informácií o expozícii 
ľudí pôsobeniu bisfenolov pochádza zo štúdií skúmajúcich 
BPA a len relatívne málo štúdií skúma do dnešného dňa iné 
bisfenoly. BPA sú čoraz viac zakazované a nahrádzajú sa inými 
bisfenolmi. 

BPA je endokrinný disruptor, preto vplýva na ľudské zdravie. 
Uvádza sa, že BPA má rôzne účinky negatívne pôsobiace na 
činnosť žliaz zamerané na steroidné hormóny, ako aj hormóny 
štítnej žľazy. Aj pri ostatných bisfenoloch vrátane BPF, BPS, 
BPAF, BPZ, BPE a BPB je podozrenie, že ide o chemikálie, 
ktoré negatívne pôsobia na činnosť endokrinných žliaz. Štúdie 
v projekte HBM4EU ešte viac podporili fakt, že substituenty BPA 
sú toxické, najmä pokiaľ ide o expozíciu plodu a dôsledky ako 
obezita a rakovina. 

V rámci projektu HBM4EU bola vytvorená informačná grafika 
s prehľadom hlavných zdrojov expozície pôsobeniu BPA (životné 
prostredie, pracovisko, spotreba), ciest expozície (orálna, 
inhalačná, dermálna) a ich účinkov na zdravie (Obrázok 1).

https://www.hbm4eu.eu/wp-content/uploads/2019/03/HBM4EU_D4.9_Scoping_Documents_HBM4EU_priority_substances_v1.0-bisphenols.pdf
https://www.hbm4eu.eu/online-library/?mdocs-cat=mdocs-cat-21&mdocs-att=null
https://www.hbm4eu.eu/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


3

Obrázok 1. Prehľad zdrojov a ciest expozície a účinkov na zdravie súvisiacich s bisfenolmi
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VSTUP DO PROCESOV POLITIKY 
A PRÍSLUŠNÉ OPATRENIA POLITIKY

V priebehu posledných desiatich rokov boli prijaté rôzne 
opatrenia na reguláciu bisfenolov a v priebehu niekoľkých 
nasledujúcich rokov sa očakávajú ďalšie nariadenia. Výsledky 
projektu HBM4EU prispeli ku konzultáciám pri Stratégii pre 
chemické látky v záujme udržateľnosti, akčnom pláne nulového 
znečistenia a ku konzultáciám úradu EFSA. Sú k dispozícii v časti 
HBM4EU Science to Policy (Od vedy k politike v rámci projektu 
(HBM4EU).

Na úrovni EÚ bolo zavedených niekoľko politických opatrení 
zameraných na expozíciu ľudí bisfenolom. Tieto opatrenia sa 
týkajú i) zavedenia širších právnych predpisov o chemikáliách, ii) 
spotrebiteľských produktov (napr. hračky, zdravotnícke pomôcky), 
iii) expozície pri práci a iv) životného prostredia (napr. emisie do 
ovzdušia a vody).  

ECHA označila BPA ako látku vzbudzujúcu veľmi veľké obavy 
(SVHC) v súlade s nariadením (ES) č. 1907/2006 o registrácii, 
hodnotení, schvaľovaní a obmedzovaní chemikálií (REACH) 
v dôsledku možných účinkov na ľudské zdravie narúšajúcich 
endokrinný systém a na životné prostredie. 

Od roku 2016 je obmedzené používanie BPA v termopapieroch 
(nadobudlo účinnosť od roku 2020) – migračný limit ≤ 0,02 %. 
Podľa nariadenia (EÚ) 2018/213 je BPA zakázaný aj v lakoch 
a náteroch nanášaných na materiály a predmety na použitie pri 
balení detských potravín (napr. dojčenská výživa, detská výživa). 

Vo viacerých krajinách boli prijaté ďalšie opatrenia. Napríklad 
Francúzsko zakázalo BPA vo všetkých materiáloch, ktoré 
prichádzajú do kontaktu s potravinami (francúzsky zákon 
č. 2012–1442), ďalšie štáty (Dánsko, Belgicko a Švédsko) ho 
zakázali v materiáloch určených pre deti mladšie ako 3 roky.

Úrad EFSA využil vo svojom prehodnotení expozície a toxicity 
BPA v roku 2015 prepracovanejšiu metodiku a nové údaje, na 
základe ktorých prehodnotil dočasný prípustného denného 
príjmu pre BPA z 50 na 4 μg/kg telesnej hmotnosti/deň. Pred 
krátkym časom, v decembri 2021, úrad EFSA zverejnil stanovisko 
s návrhom na zníženie prípustného denného príjmu (TDI) BPA zo 
4 μg/kg telesnej hmotnosti/deň na 0,04 ng/kg telesnej hmotnosti/
deň. V porovnaní s predchádzajúcou hodnotou stanovenou 
v roku 2015 ide o zníženie o päť poriadkov hodnoty koncentrácie. 

Nemecké úrady skúmajú prípadné riziká BPA a iných podobných 
bisfenolov pre životné prostredie. Očakáva sa, že predložia svoj 
návrh na obmedzenie agentúre ECHA v apríli 2022.

V roku 2020 Výbor pre hodnotenie rizík agentúry ECHA prijal 
harmonizovanú klasifikáciu BPS ako H360FD. Je pripravený návrh 
na harmonizovanú klasifikáciu BPAF ako H360F.

V roku 2022 agentúra ECHA a členské štáty posúdili skupinu 
148 bisfenolov a vydali odporúčanie, že z dôvodu prípadných 
hormonálnych alebo reprotoxických účinkov sa má obmedziť 
viac ako 30 bisfenolov. 

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/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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OTÁZKY O POLITIKE

1 Aká je súčasná expozícia populácie EÚ 
bisfenolom A, S a F?

Zosúladené štúdie v rámci projektu HBM4EU ukazujú, že 
medián BPA v moči je stále výrazný vo všetkých európskych 
regiónoch, a to 0,55 a 2,35 µg/g kreatinínu a hodnoty P95 od 2,41 
do 12,19 µg/g kreatinínu u dospelých z 11 krajín z celej Európy. 

Hodnota P50 v koncentrácii BPS v moči je v rozsahu 0,06 – 
0,34 µg/g kreatinínu (v štyroch štúdiách bola nižšia ako limit 
detekcie: 0,01; 0,09 a 0,05 µg/l) a hodnota P95 je v rozsahu 0,39 
– 8,77 µg/g kreatinínu. Hodnota P50 v koncentrácii BPF v moči je 
v rozsahu 0,10 – 0,72 µg/g kreatinínu (v 3 štúdiách bola nižšia ako 
limit detekcie: 0,03 a 0,15 µg/l) a hodnota P95 je v rozsahu 0,56 
– 17,03 µg/g kreatinínu. Medián substituentov BPA (BPS a BPF) 
v moči v niektorých európskych štátoch stúpa (v porovnaní 
s projektom DEMOCOPHES), čo v Európe vyvoláva čoraz väčšie 
obavy z expozície BPS a BPF.

2 Vedú rôzne regulačné kontroly týkajúce 
sa BPA v EÚ k rôznym expozíciám?

Na európskej úrovni boli od roku 2011 prijaté rozličné opatrenia 
na obmedzenie expozície BPA v populácii. Používanie tejto látky 
bolo zakázané v dojčenských fľašiach v celej Európe (smernica 
Komisie 2011/8/EÚ) a od roku 2018 je zakázaná aj v niektorých 
materiáloch, ktoré prichádzajú do kontaktu s potravinami. 
Porovnaním výsledkov rôznych zosúladených štúdií v rámci projektu 
HBM4EU v štyroch geografických regiónoch (sever, východ, juh 
a západ) sa zistilo, že v celej Európe je úroveň expozície BPA 
vyššia ako úroveň expozície substituentom (BPF a BPS). Severná 
Európa je celkovo menej vystavená bisfenolom menej ako ostatné 
európske regióny. Pri porovnaní údajov projektu HBM4EU 
s údajmi projektu DEMOCOPHES možno pozorovať isté zmeny 
(napr. zníženie BPA v Dánsku a zvýšenie v Poľsku a Luxembursku 
a zvýšenie BPS v Českej republike), no v tejto fáze nie je jasné, či 
to súvisí s rozdielmi v legislatíve.

3 Predstavujú expozícia bisfenolom riziko 
pre zdravie?

Úroveň expozície BPA nameraná u dospelej populácie a 
získaná zo zosúladených štúdií projektu HBM4EU, je nižšia, 
ako stanovená smerodajná biomonitoringová hodnota podľa 
dočasného prípustného denného príjmu (t-TDI) v hodnote 4 µg/
kg telesnej hmotnosti/deň. Ak vezmeme do úvahy nový návrh 
TDI úradu EFSA, všetky namerané hodnoty výrazne presahujú 
smerodajné hodnoty pre HBM, ktoré možno odvodiť z nového TDI.

V zosúladených štúdiách v rámci projektu HBM4EU najmenej 
5 % dospelých (vo veku 20 – 39 rokov) v Európe na ôsmich 
z desiatich miest odberu vzoriek presiahlo smerodajnú hodnotu 
1 µg/l pre BPS pri ľudskom biomonitoringu, a to najmä v južnej 
Európe. Najviac ovplyvnené štúdie boli vykonané v južnej 
Európe. 

V kohortovej prípadovej štúdii v rámci HBM4EU bola expozícia 
BPA v detstve prepojená s potenciálným biomarkerom účinku, 
tzv. mozgovým neurotrofickým faktorom (BDNF), a mechanizmom 
nepriaznivých výsledkov, ktorý viedol k behaviorálnym 
a kognitívnym zmenám.

Keďže zosúladené štúdie signalizujú spoločnú expozíciu BPA 
a jeho substituentom BPS a BPF, mali by sa uskutočniť 
štúdie so zmesami, predovšetkým preto, že substituenty BPA 
vykazujú podobné účinky ako BPA a sú prepojené s podobnými 
mechanizmami nepriaznivých výsledkov (AOP).



5

4 Predstavuje expozícia pokladníkov 
a pokladníčok pri práci zdravotný 
problém? 

Prítomnosť BPA v termopapieri predstavuje hrozbu 
predovšetkým pre pokladníkov a pokladníčky, ktorí sú s týmto 
materiálom neustále v kontakte. Použitie BPA v termopapieri bolo 
zakázané v roku 2016, zákaz nadobudol účinnosť v roku 2020. Z 
dôvodu základnej expozície životného prostredia nebolo možné 
odvodiť smerodajné hodnoty HBM pre pracovníkov. Systematické 
zhodnotenie projektu HBM4EU o biomonitoringu expozície BPA, 
BPS a BPF (Bousoumah a kol. 2021) viedlo k 30 štúdiám o ľudskom 
biomonitoringu BPA pri práci a iba k štyrom publikáciám o BPS 
a dvom publikáciám o BPF. Ak vezmeme do úvahy súčasné politiky 
vedúce k náhrade BPA analogickými látkami, vzniká potreba 
výskumu pracovnej expozície týchto zlúčenín vrátane BPS a BPF. 
Výskum musí zahŕňať aj analýzu práce pokladníkov a pokladníčok, 
pri ktorej by BPA mohol byť nahradený BPS.

Údaje zhromaždené v rámci projektu naznačujú, že riziko pracovnej 
expozície nie je možné ignorovať (potenciálne riziko pre pracujúcich 
bolo identifikované predovšetkým v priemyselných scenároch 
s úrovňou expozície BPA 10- až 20-násobne vyššou ako základná 
expozícia) a že v súvislosti s expozíciou BPS je potrebné prijať 
ochranné opatrenia. 

5 Aká je toxicita substituentov BPA 
a vyvolávajú aktuálne úrovne expozície 
obavy?

Pomocou počítačových nástrojov vytvorených v rámci projektu 
bolo možné určiť obezitu ako jeden z hlavných potenciálnych 
sledovaných parametrov zdravia v súvislosti s BPS a prepojiť BPA 
s mechanizmom nepriaznivých výsledkov (AOP) pri rakovine štítnej 
žľazy. 

Odporúčané smerodajné hodnoty HBM pre BPS sú založené na 
účinkoch na zdravie narúšajúcich endokrinný systém, ku ktorým 
dochádza u zvierat pri veľmi nízkych dávkach a v projekte HBM4EU 
boli stanovené v hodnote 1 µg/l na základe štúdií toxicity u zvierat 
v prípade mliečnej žľazy a neurovývojovej toxicity. 

6 Môžeme nájsť dôkaz účinkov nízkych 
dávok v zmesiach?

Účinkom nízkych dávok v zmesiach sa venujú dve rôzne prípadové 
štúdie v rámci projektu HBM4EU. Biomonitoringový prieskum 
spoluexpozície konzumentov konzervovaných potravín bisfenolom 
(BPA a analógom) naznačuje, že účastníci, ktorých strava bola bohatá 
na konzervované potraviny boli v porovnaní s kontrolnou skupinou 
vystavení BPA viac (Nadal a kol. 2020). Hodnotenie rizika v prípade 
zmesí so zameraním na reprodukčné zdravie mužov ukazuje, že 
v západných štátoch sa kombinovaná expozícia bisfenolom a iným 
chemickým látkam spája s poklesom kvality semena. 

7 Ako môže HBM prispieť k posúdeniu 
prípustného denného príjmu (TDI) BPA 
stanoveného Európskym úradom pre 
bezpečnosť potravín (EFSA)?

V projekte HBM4EU bola odvodená smerodajná hodnota 
HBM pre expozíciu BPA 230 µg /l u dospelých a 135 µg/l 
pre expozíciu BPA u detí (>3 roky) (Ougier a kol. 2021). Táto 
smerodajná hodnota HBM bola stanovená ako koncentrácia 
celkového BPA v moči, čo je v súlade s dočasným (t-TDI) 
v hodnote 4 µg/kg telesnej hmotnosti/deň, ktorú odvodil 
úrad EFSA v roku 2015. Pred krátkym časom vydala Pracovná 
skupina pre enzýmy, aromatické látky, technologické pomocné 
látky a materiály prichádzajúce do styku s potravinami (CEF) úradu 
(EFSA) prehodnotenie dočasného t-TDI, ktoré plánuje znížiť zo 
4 μg/kg telesnej hmotnosti/deň na 0,04 ng/kg telesnej hmotnosti/
deň celkového BPA. Ak sa táto nová hodnota TDI potvrdí, budú 
všetky vzorky namerané v Európe nad prípustným denným 
príjmom. V takom prípade bude projekt HBM4EU odporúčať, aby 
boli opätovne preskúmané a upravené smerodajné hodnoty aj pre 
substituenty 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 Je dôležité v záujme ochrany 
zdravia ľudí odstrániť pôvodný BPA 
z materiálových cyklov (t. j. z odpadu 
pokladničných pások) pri zavádzaní 
obehového hospodárstva?

V rámci projektu HBM4EU sa pripravuje správa o konkrétnych 
chemikáliách v hospodárstve využívajúcom odpad vrátane 
bisfenolov. Táto správa sa bude zameriavať na spôsob, akým 
ľudský biomonitoring môže podporiť pochopenie expozície 
chemickým látkam cez toky a recykláciu druhotných 
materiálov. Uvedený cieľ sa dosiahne prostredníctvom piatich 
prípadových štúdií, z ktorých tri sa budú zameriavať na bisfenoly 
v spotrebiteľských tovaroch vyrobených z recyklovaných plastov, 
v recyklovanom papieri a expozícii cez potraviny spôsobenej 
opakovaným používaním využívaním splaškových kalov 
a odpadových vôd na poľnohospodárskej pôde. 

MEDZERY V POZNATKOCH 

V rámci projektu HBM4EU bol vyvinutý kvalitný výskum na 
podporu otázok o danej politike. Určité poznatky napriek tomu 
stále chýbajú.

Je potrebné mapovanie substitúcie BPA, ktoré zahŕňa údaje 
ľudského biomonitoringu o menej regulovaných bisfenoloch, 
ako aj preskúmanie ľudskej expozície a posúdenie potreby 
ďalšej regulácie. 

Keďže bisfenoly sú kontaminanty s krátkym polčasom rozpadu, 
je dôležité opätovné zhodnotiť protokoly odberu vzoriek: 
postačuje odber náhodných vzoriek na to, aby odrážal expozíciu, 
alebo by sme mali skombinovať viacero vzoriek od jednej osoby, 
aby klesol počet chýb spôsobených výkyvmi expozície?

Je potrebné ďalej skúmať vplyvy bisfenolov (konkrétne 
substituentov) na zdravie na podporu hodnotenia 
nebezpečenstva a rizík, a tiež zhodnotiť vplyv regulačných 
opatrení, aj tých, ktoré už sú zavedené, i budúce širšie 
obmedzenia expozície európskej populácie bisfenolom. 

Rovnako nevyhnutné je tiež určiť doplnkové biomarkery účinku 
spojené s expozíciou bisfenolom (vrátane biochemických 
a epigenetických) a určiť, či sú tieto markery účinku spoločné 
pre všetky bisfenolové zlúčeniny.

Naliehavo musíme pokračovať v skúmaní expozície 
bisfenolovým zmesiam a ich účinkov na zdravie.



Tento projekt získal finančné prostriedky 
z programu Európskej únie pre výskum 
a inováciu Horizont 2020 v rámci dohody 
o grante č. 733032.

Koordinátor HBM4EU: 
Nemecká environmentálna agentúra hbm4eu@uba.de

Koordinátor znalostného centra: 
Európska environmentálna agentúra hbm4eu@eea.europa.eu
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