Разрушителите на
ендокринната система
в ежедневието
От сутрин до вечер сме изложени на химикали, които могат да имат вредно
въздействие върху хормоналната ни система (още известни като разрушители на
ендокринната система, или EDC). Тези вещества вдишваме, поглъщаме и
абсорбираме през кожата си. Дори в малки количества, разрушителите на
ендокринната система могат да увеличат риска от развиване на безплодие,
неврологични заболявания и рак. (1)
Ето някои от начините, по които ежедневно сме изложени
на разрушители на ендокринната система.

Изследвания, проведени между
2013 и 2018 г. разкриват, че:

Във Франция, 2 от 16
избелващи пасти за зъби
съдържат триклозан и
пропилпарабен –
химикали, влияещи на
ендокринната система.
50% от балсамите за кожа,
изследвани в Италия, съдържат
пропилпарабен или бутилпарабен,
за които се предполага, че допринасят
за проблеми с развитието при неродени деца.

19% от хранителните проби,
основно плодове, които са
изследвани в Европа,съдържат
един или повече остатъци от
ендокринни разрушители.

3 от 6 детски якета, изследвани в Норвегия,
съдържат PFOA – субстанция свързана с рака.

В Дания, 2 от 16 изследвани
слушалки съдържат фталати
– субстанции свързани с
безплодието.

В Норвегия, фталати, бисфенол А и други
разрушители на ендокринната система
се откриват в 9 от 11 бутилки за вода за
многократна употреба.
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1/3 от опаковките за храни, изследвани в
ЕС, съдържат флорирани съединения –
вероятна група ендокринни разрушители.
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В Дания, 2/3 от дъвките за деца
съдържат добавки, свързани с
нарушаване на развитието.

8 от 14 алуминиеви кутии за безалкохолни
напитки (кенове), съдържат различни
видове бисфеноли, включително
бисфенол А (като вътрешно покритие),
според тестове проведени в Дания.

В Норвегия, нолифенол етоксилат е намерен
във всички 6 изследвани детски мечета.
Този химикал може бързо да увеличи нивата
на различни видове рак, безплодие, диабет
тип II, затлъстяване и хиперактивност.
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В Дания, 6 от 11 детски колички,
съдържат хлорирани парафини – вещества
вероятни ендокринни разрушители.
4 от 21 мокри кърпички за деца, изследвани
във Франция, съдържат парабени, които
вероятно повлияват негативно
репродуктивното здраве.

1/3 от кремовете срещу бръчки,
изследвани в Германия, съдържат метил-,
пропил- или етилпарабени.
В Дания, 4 от 12 игрови контролери
съдържат фталати, хлорирани парафини
и/или ендокринно разрушаващи агенти
против възпламеняване.

В ежедневието, въздухът вкъщи и прахът, могат да съдържат олово, бромирани
огнезащитни агенти, фталати и пестициди. Тези химикали вероятно се отделят от
мебелите, електрониката, килимите, боите и др. (2)

ЕС трябва да премахне ендокринните
разрушители от ежедневните продукти
Никой от изследваните продукти
не
представлява
опасност
за
здравето сам по себе си. Но взети
заедно
с
всички
останали
продукти, които ни заобикалят, те
допринасят за тревожно дневно
общо излагане на тези вещества,
наречено „химически коктейл“.

Добрите новини са, че в изследванията
на нашите членове се установява, че
въпреки, че ендокринните разрушители
се установяват в различни продукти, те
не се намират във всички продукти. Нито
марката, нито цената са решаващ
фактор, което предполага, че употребата
на
по-безопасни
алтернативи
е
възможна и не е толкова скъпа.
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За да научите повече за различните химикали, посетете
https://chemicalsinourlife.echa.europa.eu  
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Тази публикация е част от дейност, която е получила финансиране от потребителската програма
на Европейския съюз (2014-2020 г.).
BEUC иска да благодари на Европейската инициатива за околна среда и здраве (EEHI) за
предоставяне на финансиране за разработването на тази публикация.

