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 ВЪВЕДЕНИЕ 
Известно е, че поликарбонатите намират широко приложение за направата на шишета за хранене на кърмачета, домакински съдове, кутии за съхранение на 
храни, шишета и контейнери за вода, а така също и при производството на водопроводни тръби и др. 
Въз основа на научни изследвания се доказват потенциалните рискове за здравето на хората от излагането на ниски дози Бисфенол А (ВРА). Бисфенол А е 
химично съединение, което намира широко приложение в материалите, влизащи в контакт с храни. Той се използва като мономер при производството на 
поликарбонатни и епоксидни смоли. ВРА влиза в състава на поликарбонатните пластмаси за направата на CD-та и DVD-та, в електрическата и електронна 
апаратура, в строителството, в автомобилната индустрия, както и при производството на редица медицински апаратури. 
Епоксидните смоли се използват широко за получаването на защитни покрития на консервни кутии за храни и напитки, съдове, а също и за облицовка на 
металните капачки на стъклени буркани и бутилки. Те също така успешно се прилагат и като защитни покрития, конструктивни композитни материали, 
лепила и др. 
Целта на настоящия материал е да представи на базата на литературен обзор потенциалните рискове за потребителите по отношение на Бисфенол А. 
  

 РИСКОВЕ ЗА ПОТРЕБИТЕЛИТЕ ПО ОТНОШЕНИЕ НА ВРА 

Считано от 1 юни 2011г. (Регламент на Комисията (ЕС) № 321/2011г.) 
Европейската комисия е взела решение да забрани производството и 
разпространението на пазара в Европейския Съюз на пластмасови 
шишета, предназначени за хранене на кърмачета, съдържащи бисфенол А. 
BPA е едно от химичните вещества, които имат потенциал да 
взаимодействат с хормоналната система в организма (т. нар. "ендокринно 
активно вещество"). Известно е още от 1930г., че BPA може да „имитира“ 
женския полов хормон естроген. Ефектите му върху плодовитостта, 
възпроизводителността, като и влиянието му върху ендокринната система 
са били обект на много научни дебати, свързани с доклади за така 
наречения "ефект на малките дози" на BPA, наблюдаван при тестове 
проведени върху гризачи [1]. 

Съществуват данни, че черният дроб, тънките черва, бъбреците и 
репродуктивната система са възможните целеви органи/системи за 
токсичното действие на бисфенол А при лабораторните животни [3]. Няма 
данни за генотоксичност и канцерогенност. Изследванията при животни са 
показали, че високи дози от бисфенол А могат да доведат до проблеми в 
развитието, понижаване на теглото и растежа на поколенията, а също и 
ефекти по отношение на нервната система и поведението [4]. 
 
Токсикокинетичните параметри на ВРА се различават при гризачи и хора. 
При хората ВРА бързо се абсорбира от стомашно-чревния тракт и 
метаболизира до бисфенол А-глюкоронид, който не притежава активност 
към естрогенните рецептори и бързо се елиминира посредством урината с 
полуживот от максимум шест часа. При плъхове орално приетият ВРА също 
се трансформира до ВРА-глюкоронид, но той търпи ентерохепатален 
кръговрат като се разгражда в стомашно-чревния тракт до изходните 
вещества и отделения свободен ВРА отново се реабсорбира в кръвния поток. 
Това води до по-бавното елиминиране на ВРА, наблюдавано у гризачи, в 
сравнение с хората. 

Научният комитет на Европейската комисия по храните e направил 
преглед на безопасността на BPA през 2002 година. През 2006г. 
Европейският орган по безопасност на храните (EFSA) прави повторна 
оценка на безопасността на BPA за потребителите, основана на засилени 
научни проучвания и установява (приема) приемлива дневна доза (TDI) 
0,05 милиграм/кг телесно тегло (mg/kg bw). Тази доза представлява 
количеството на дадено вещество (изразено спрямо телесното тегло), което 
може да се приема всеки ден в продължение на цял живот, без осезаем риск 
за консуматорите. Човешката хранителна експозиция на BPA, 
включително и тази на бебета и деца, се оценява да бъде под TDI [1]. 
 
EFSA е предоставила допълнителни консултации за BPA през 2008г. и 
2009г., а така също и през септември 2010г., когато актуализира своето 
становище след провеждането на задълбочен и всеобхватен преглед на 
нови научни изследвания за токсичността на BPA. Експертите от EFSA в 
панела „Mатериали в контакт с храни, ензими, ароматизанти и 
спомагателни средства (CEF)“ вземат предвид стотици научни 
изследвания, както и изследвания от промишлеността и правят 
заключението, че не могат да идентифицират нови доказателства, които да 
предизвикат преразглеждане на TDI за BPA от 0,05 мг/кг тегло. Експертите 
също така смятат, че има редица неясноти по отношение на някои ефекти 
на BPA върху опитните животни. Тези проучвания въз основа на 
лабораторните опити, проведени върху животни, показват промени във 
функциите на мозъка, имунната система, засилена податливост към 
образуване на тумори и др. 
 
Панелът CEF отново потвърди тези проблеми през ноември 2011г. в 
изявление за BPA след публикуването на доклад, относно въздействията 
върху здравето на BPA, издадени от Френската агенция за безопасност на 
храните (ANSES). 
 
  ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Заключенията от оценката на риска, която е направена въз основа на идентифицираните опасности от проучванията, проведени върху животни и 
охарактеризиране на експозицията, показват потенциален риск при излагане на бисфенол А. Някои от установените вредни ефекти се отнасят до промяна в 
структурата на млечната жлеза, което може да доведе до образуването на туморни образувания. Отчитането на тези потенциални рискове обаче идва с ниво на 
доверие, описан в литературата като "умерени" по отношение на текущото състояние на знанията и несигурността за бисфенол А. 

Като препоръка е използването на алтернативни артикули на поликарбонатните материали, които не съдържат BPA (например стъклени шишета за 
хранене на кърмачета или такива от друга пластмаса), отговарящи на изискванията за безопасност, предвидени за материалите, които влизат в контакт с 
храните. 
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На базата на тригодишните си изследвания ANSES публикува на 9 април 
2013г. резултати от направената от тях оценка на риска относно 
потенциалните рискове за човешкото здраве от Бисфенол А. 
За първи път Агенцията информира, че бисфенол А може да попадне в 
човешкото тяло посредством вдишване (от атмосферния въздух) и чрез 
кожата, при контакт с търговски продукти [2].  
ANSES също така в това становище информира, че бисфенол А може да се 
наблюдава и при консумация на вода съхраняваща се в артикули за 
еднократна употреба, които са произведени от поликарбонати.  
В този материал е направена оценка на опасността от други съединения, 
влизащи в класа на бисфенолите, а имено bisphenols S, F, M, B, AP, AF и 
BADGE. От седемте съединения, анализирани в настоящия доклад, три – 
bisphenols S, bisphenols F и bisphenols AP са потенциални заместители на 
бисфенол А според ANSES, но се акцентира на факта, че са необходими 
допълнителни токсилогични изследвания за да се подкрепи тази 
информация. 
През февруари 2012г., на базата на нови научни проучвания, CEF Панелът 
на EFSA решава да предприеме пълна преоценка на рисковете за 
човешкото здраве, свързани с експозиция на BPA, като се вземат под 
внимание нехранителните източници предизвикващи контаминиране с 
BPA. 
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