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ΔΡΑΗ Δ.5.2.3.
Μελζτη ςχετικά με την εκτίμηςη τησ ζκθεςησ βρεφϊν, νηπίων και
παιδιϊν ςε επιμολυντζσ που προζρχονται από υλικά ςυςκευαςίασ.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ
Εξετάςτθκαν 54 δείγματα πλαςτικϊν και χάρτινων ςυςκευαςιϊν τροφίμων που
προορίηονται κυρίωσ για βρζφθ, νιπια και μικρά παιδιά. Όλεσ οι ςυςκευαςίεσ ζφεραν
εκτυπϊςεισ ςτθν εξωτερικι πλευρά, θ οποία δεν ζρχεται ςε επαφι με το τρόφιμο.
Σαυτοποιικθκαν με Χρωματογραφία GC-MSD,οι οργανικζσ ουςίεσ που βρζκθκαν ωσ
ςυςτατικά των ςυςκευαςιϊν, μετά από εκχφλιςι τουσ με δι-αικυλαικζρα. Βρζκθκαν κυρίωσ
ςυςτατικά εκτυπωτικϊν μελανιϊν και πρόςκετα. Θ περιεκτικότθτα των ουςιϊν αυτϊν ςτισ
ςυςκευαςίεσ, εκτιμικθκε θμιποςοτικά με μζκοδο εςωτερικοφ προτφπου και
Χρωματογραφία GC-FID. Βάςει των ευρθμάτων που προζκυψαν, επιλζχτθκαν 8 από τισ 54
ςυςκευαςίεσ και αναλφκθκαν τα αντίςτοιχα ςυςκευαςμζνα τρόφιμα, με ςκοπό τθ
διερεφνθςθ τθσ παρουςίασ των αναμενόμενων επιμολυντϊν ςτα τρόφιμα. Κατά τθ
διερεφνθςθ αυτι ανιχνεφτθκαν ςτα τρόφιμα μερικοί από τουσ αναμενόμενουσ επιμολυντζσ,
αλλά ςε πολφ χαμθλζσ ςυγκεντρϊςεισ, μικρότερεσ των 60μg/kg. Δε διαπιςτϊκθκε ςυνεπϊσ ,
ςτθν παροφςα μελζτθ, ενδεχόμενοσ κίνδυνοσ ζκκεςθσ τθσ ευαίςκθτθσ ομάδασ των μικρϊν
παιδιϊν ςε επιμολυντζσ που προζρχονται από τθ ςυςκευαςία τροφίμων, μζςω
μετανάςτευςθσ.

ABSTRACT
54 samples of plastic and paper food packaging, intended for infants and young children,
were examined. All packages were printed on the outer side, which does not come into
contact with the food. Σhe organic substances found as components of the packages, after
extraction with diethyl ether, were identified by Gas Chromatography, GC-MSD. Printing ink
components and additives were mainly found. The content of these substances in the
packages was estimated semi-quantitatively by an internal standard method and GC-FID
Chromatography. Based on the findings, 8 out of 54 packages were selected and the
corresponding packaged food analyzed to investigate the presence of expected
contaminants in food. During this investigation, some of the expected contaminants were
detected in foods but at very low concentrations of less than 60 μg / kg. Therefore, in the
present study, there was no potential risk of exposure of the sensitive group of young
children to contaminants from food packaging through migration.
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1. ΕΙΑΓΩΓΗ
Οι ςυςκευαςίεσ των τροφίμων περιζχουν πολλζσ ουςίεσ που μπορεί να προζρχονται είτε
από το κφριο υλικό τθσ ςυςκευαςίασ, ςτο οποίο ενδζχεται να βρίςκονται ωσ πρόςκετα ι
μονομερι, είτε από τα εκτυπωτικά μελάνιακαι τισ κόλλεσ, ωσ ςυςτατικά τουσ. Σα ςυςτατικά
των εκτυπωτικϊν μελανιϊν που χρθςιμοποιοφνται ςτισ ςυςκευαςίεσ τροφίμων αποτελοφν
μια τεράςτια ομάδα ουςιϊν, από τισ οποίεσ για ζνα μόνο μικρό ποςοςτό ζχει γίνει πλιρθσ
αξιολόγθςθ του κινδφνου. Οι ουςίεσ αυτζσ χρθςιμοποιοφνται εφόςον θ εκτυπωμζνθ
πλευρά τθσ ςυςκευαςίασ δεν ζρχεται ςε άμεςθ επαφι με το τρόφιμο. Εντοφτοισ αυτζσ οι
ουςίεσ, που μπορεί να είναι χρωςτικζσ, πλαςτικοποιθτζσ, φωτοεκκινθτζσ, διαλφτεσ,
ςτακεροποιθτζσ, κλπ, ενδζχεται να μεταφζρονται ςτα τρόφιμα είτε μζςω διείςδυςθσ προσ
τθν επιφάνεια επαφισ, είτε μζςω setoff.
Οι φωτοεκκινθτζσ και οι πλαςτικοποιθτζσ είναι οι ομάδεσ ουςιϊν που απαντϊνται
ςυχνότερα, λόγω τθσ ευρείασ χριςθσ τουσ. Οι φωτοεκκινητζσ χρθςιμοποιοφνται για τον
φωτοπολυμεριςμό, κατά τθν εκτφπωςθ μελανιϊν με UV ακτινοβολία. Χρθςιμοποιοφνται
ευρζωσ και ζχουν αντικαταςτιςει τισ ςυμβατικζσ μεκόδουσ εκτφπωςθσ, ζναντι των οποίων
παρουςιάηουν πλεονεκτιματα, λόγω των ταχφτερων χρόνων εφαρμογισ και τθσ μθ χριςθσ
οργανικϊν διαλυτϊν, οι οποίοι απομακρυνόμενοι με «ξιρανςθ» επιβαρφνουν τόςο τα
ςυςκευαςμζνα τρόφιμα όςο και το περιβάλλον. Ο ρόλοσ των φωτοεκκινθτϊν ςχετίηεται με
τθν εκκίνθςθ του πολυμεριςμοφ. Χρθςιμοποιοφνται ςε μείγματα ωσ καταλφτεσ, αλλά δεν
απομακρφνονται πάντοτε μετά τθ διαδικαςία εκτφπωςθσ. Ωσ αποτζλεςμα, οι χαμθλοφ
μοριακοφ βάρουσ φωτοεκκινθτζσ ι τα προϊόντα αποικοδόμθςισ τουσ ςυμβαίνει να
μεταναςτεφουν από τθ ςυςκευαςία ςτο περιεχόμενο τρόφιμο.
Θ τοξικολογικι δράςθ των ουςιϊν αυτϊν ζχει μελετθκεί ςε πειραματόηωα και βρζκθκε ότι
είναι ενϊςεισ τοξικζσ για τα νεφρά και το ιπαρ, προκαλοφν διαταραχζσ ςτο αναπαραγωγικό
ςφςτθμα, αλλά δεν προκαλοφν γενετικζσ ανωμαλίεσ και μεταλλάξεισ
Μεταξφ αυτϊν θ Βενηοφαινόνθ (BZP), ζχει μελετθκεί εκτενϊσ. Σο 2009, εξαιτίασ ςχετικϊν
ςθμάτων από το ςφςτθμα ταχείασ ειδοποίθςθσ τθσ Ε.Ε. (RASFF),θ Ευρωπαϊκι Αρχι για τθν
Αςφάλεια των Σροφίμων (EFSA) προχϊρθςε ςετοξικολογικι επαναξιολόγθςθ τθσ
Βενηοφαινόνθσ και επανεκτίμθςθ τθσ ανεκτισ θμεριςιασ δόςθσ τθσ (TDI)ςε 0,03 mg/kg
bw/day, αντί του 0,01 mg/kg bw/day. Εντοφτοισ μζχρι ςιμερα αυτι θ τιμι δεν ζχει
υιοκετθκεί από τθ νομοκεςία τθσ ΕΕ, εφόςον δεν ζχει διαμορφωκεί ανάλογα το όριο τθσ
ειδικισ μετανάςτευςθσ (SML) τθσ βενηοφαινόνθσ, και παραμζνει ακόμα ςτα
0,6mgBZP/kgπροςομοιωτι ι τροφίμου.
Επιπλζον, το2009, ηθτικθκε από τθν EFSA να εξετάςει και τθν περίπτωςθ μετανάςτευςθσ
τθσ 4-μεκυλοβενηοφαινόνθσ (4-MeBZP) ςε δθμθτριακά πρωϊνοφ. Θ Αρχι αποφάνκθκε ότι το
επίπεδο του TDI για τθ βενηοφαινόνθ δεν μπορεί να εφαρμοςτεί και ςτθν 4-MeBZP, λόγω
ζλλειψθσ δεδομζνων. Αντίκετα, ςφμφωνα με ελβετικι νομοκεςία, θ βενηοφαινόνθ και τα
βαςικά τθσ μεκυλιωμζνα ιςομερι, δθλαδι θ 2-μεκυλοβενηοφαινόνθ (2-MeBZP), θ 3μεκυλοβενηοφαινόνθ (3-MeBZP) και θ 4-μεκυλοβενηοφαινόνθ (4-MeBZP), ζχουν SMLίςο με
0,6mg/kgγια κάκε μεμονωμζνθ ζνωςθ, κακϊσ και για το άκροιςμα όλων.
Οι εκτυπωμζνεσ ςυςκευαςίεσ τροφίμων υπόκεινται ςτισ γενικζσ διατάξεισ του Κανονιςμοφ
ΕΚ 1935/2004, ο οποίοσ , μεταξφ άλλων, προβλζπει τθ κζςπιςθ ειδικϊν μζτρων για κάκε
κατθγορία ΤΑΕΣ. Σα εκτυπωτικά μελάνια αποτελοφν μια ξεχωριςτι κατθγορία ΤΑΕΣ για τθν
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οποία δεν ζχουν ακόμα κεςπιςτεί ειδικά μζτρα, ςε επίπεδο Ε.Ε. Ιδθ όμωσ θ προετοιμαςία
για τθν εκπόνθςθ τθσ ςχετικισ νομοκεςίασ βρίςκεται ςε εξζλιξθ.

υντακτικοί τφποι των ςυχνότερα ευριςκόμενων φωτοεκκινθτϊν ςε τρόφιμα

Οι πλαςτικοποιητζσ είναι ομάδεσ οργανικϊν ουςιϊν που χρθςιμοποιοφνται ευρζωσ ςτθ
βιομθχανία των πλαςτικϊν, ωσ πρόςκετα. Προςτίκενται ςτθ μάηα των πολυμερϊν,
παρζχοντασ ςτο πλαςτικό μεγαλφτερθ ευκαμψία και αντοχι. Χρθςιμοποιοφνται επίςθσ ωσ
πρόςκετα ςτα μελάνια εκτφπωςθσ και ςτισ ςυνκετικζσ κόλλεσ.
Λόγω του τεράςτιου αρικμοφ εφαρμογϊν των πλαςτικϊν (παιχνίδια, ςυςκευαςίεσ
τροφίμων & φαρμάκων, ιατρικζσ ςυςκευζσ, οικοδομικά υλικά, προςωπικά είδθ φροντίδασ,
κλπ) θ παρουςία των πλαςτικοποιθτϊν ωσ επιμολυντϊν διαπιςτϊνεται παντοφ, όπωσ πχ
ςτα τρόφιμα, ςτο περιβάλλον, ςτον ανκρϊπινο οργανιςμό. Θ μετανάςτευςι τουσ ςτα
τρόφιμα ζχει μελετθκεί εκτενϊσ, κακϊσ πολλοί από αυτοφσ ζχουν χαρακτθριςτεί ωσ
πικανοί ενδοκρινικοί διαταράκτεσ.
Ιδθ από το 1997, υπάρχουν ενδείξεισ από πειράματα ςε πειραματόηωα ότι οριςμζνοι
φκαλικοί εςτζρεσ αποτελοφν «ενδοκρινικοφσ διαταράκτεσ», ουςίεσ δθλαδι με δυςμενείσ
επιδράςεισ ςτο ορμονικό ςφςτθμα του ανκρϊπου και των ηϊων και ςτθν ανάπτυξθ του
εμβρφου (Blairetal, 2000). Σζλοσ, ςτα πλαίςια του Κανονιςμοφ (ΕΚ) 1272/2008 για τθν
«ταξινόμθςθ, τθν επιςιμανςθ και τθ ςυςκευαςία των ουςιϊν και των μειγμάτων»,
οριςμζνοι φκαλικοί εςτζρεσ, που χρθςιμοποιοφνται ευρφτατα ωσ πλαςτικοποιθτζσ όπωσ ο
DBP, oDEHP και ο BBP ταξινομοφνται, ςε αυτοφςια μορφι, ωσ ουςίεσ «τοξικζσ για τθν
αναπαραγωγι κατθγορίασ 1Β» και λαμβάνουν τισ ακόλουκεσ δθλϊςεισ επικινδυνότθτασ:
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DEHP : «Μπορεί να βλάψει τθ γονιμότθτα ι το ζμβρυο»,φράςθH360FD

BBP και DBP: «Μπορεί να βλάψει το ζμβρυο. Υποπτο για πρόκλθςθ βλάβθσ ςτθ
γονιμότθτα», φράςθ Θ360Df
Θ Ευρωπαϊκι Αρχι για τθν Αςφάλεια των Σροφίμων (EFSA) ζχει αξιολογιςει πολλζσ
ουςίεσ από αυτι τθν ομάδα. Ζχουν υπολογιςτεί θμεριςιεσ ανεκτζσ δόςεισ για τον
ανκρϊπινο οργανιςμό, βάςει των οποίων προκφπτουν τα όρια ειδικισ μετανάςτευςθσ ςτα
τρόφιμα, λαμβάνοντασ επίςθσ υπόψθ τισ επιβαρφνςεισ από άλλεσ πθγζσ εκτόσ των
τροφίμων (δομικά υλικά, καλλυντικά)
τον Πίνακα 1 παρουςιάηονται μερικοί από τουσ πλαςτικοποιθτζσ που χρθςιμοποιοφνται
ςτα υλικά ςυςκευαςίασ τροφίμων, ςτοιχεία από τθν αξιολόγθςι τουσ και τα όρια τθσ
ειδικισ μετανάςτευςισ τουσ ςτα τρόφιμα. τθ ςυνζχεια παρουςιάηονται οι ςυντακτικοί
τουσ τφποι.
Όνομα ουςίασ

TDI (mg/kg bw/day)

SML( mg/kg)

DBP (Di Butyl Phthalate)

0,01

0,3

ΒΒΡ (Benzyl Butyl Phthalate)

0,5

30,0

DEHP (Di Ethyl Hexyl Phthalate)

0,05

1,5

DEHA (Di Ethyl Hexyl Adipate)

0,3

18,0

ATBC (Acetyl Tributyl Citrate)

1,0

60,0

DBS (Dibutyl Sebacate)

Phthalic

60,0

EstersATBC

DEHA
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DBS

2. ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΔΡΑΗ
3.1 κοπόσ
Σα υλικά ςυςκευαςίασ και κυρίωσ τα εκτυπωμζνα περιζχουν επιμολυντζσ που μπορεί να
μεταναςτεφουν ςτα τρόφιμα ακόμα και όταν θ εκτφπωςθ δεν ζρχεται ςε άμεςθ επαφι με
αυτά. Θ ζκκεςθ των βρεφϊν και νθπίων ςε οριςμζνουσ επιμολυντζσ, ιδιαίτερα όςουσ
ενοχοποιοφνται ωσ ενδοκρινικοί διαταράχτεσ προβλθματίηει ιδιαίτερα τθ διεκνι κοινότθτα
τα τελευταία χρόνια. Για το λόγο αυτό διερευνικθκε θ παρουςία φωτοεκκινθτϊν και
πλαςτικοποιθτϊν τόςο ςε ςυςκευαςίεσ τροφίμων όςο και ςτα αντίςτοιχα ςυςκευαςμζνα
τρόφιμα, που προορίηονται για ευαίςκθτεσ ομάδεσ πλθκυςμοφ, κυρίωσ για βρζφθ/νιπια
και μικρά παιδιά, ϊςτε να εκτιμθκεί ο κίνδυνοσ μετανάςτευςισ τουσ και θ ζκκεςθ των
βρεφϊν και νθπίων ςε αυτοφσ.
3.2 Περιγραφή φάςεων Δράςησ
Για το ςκοπό αυτό, ςε πρϊτθ φάςθ ςυλλζχκθκαν πενιντα τζςςερα (54) ςυςκευαςμζνα
τρόφιμα ςε πλαςτικζσ και χάρτινεσ ςυςκευαςίεσ, με εκτυπϊςεισ εξωτερικά. Οι ςυςκευαςίεσ
αυτϊν των προϊόντων αναλφκθκαν με τθ διαπιςτευμζνθ μζκοδο ΕΜ4 – GC-FID και ζγινε
θμιποςοτικι εκτίμθςθ τθσ περιεκτικότθτασ των οργανικϊν ουςιϊν (προςκζτων/μονομερϊν)
που εντοπίςτθκαν ςτο κάκε δείγμα ςυςκευαςίασ. τθ ςυνζχεια ταυτοποιικθκαν οι ουςίεσ
αυτζσ με Φαςματομετρία Μάηασ. Σαυτοποιικθκαν κυρίωσ ουςίεσ που ανικουν ςτισ ομάδεσ
των πλαςτικοποιθτϊν και των φωτοεκκινθτϊν.
ε δεφτερθ φάςθ επιλζγθκαν, με βάςθ τα πρϊτα αποτελζςματα, 8 από τα 54 δείγματα για
ανάλυςθ των ςυςκευαςμζνων τροφίμων. Ζγινε επιλογι των δειγμάτων ςτθ ςυςκευαςία των
οποίων βρζκθκε θ μεγαλφτερθ ποικιλία ουςιϊν ι/και μετρικθκαν οι μεγαλφτερεσ
ςυγκεντρϊςεισ πλαςτικοποιθτϊν και φωτοεκκινθτϊν.
τθ ςυνζχεια τα 8 δείγματα τροφίμων αναλφκθκαν ςτοχευμζνα, ωσ προσ τθν παρουςία ςε
αυτά των αναμενόμενων επιμολυντϊν από μετανάςτευςθ εκ τθσ ςυςκευαςίασ.
Σζλοσ ςυγκρίκθκαν τα αποτελζςματα από τισ αναλφςεισ των ςυςκευαςιϊν και των
αντίςτοιχων ςυςκευαςμζνων τροφίμων.

4. ΠΕΙΡΑΜΑΣΙΚΟ ΜΕΡΟ
4.1 Τλικά & αντιδραςτήρια





Διαικυλαικζρασ, αναλυτικισ κακαρότθτασ
Ακετονιτρίλιο
n-Εξάνιο
Μεκυλενοχλωρίδιο
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Πρότυπο διάλυμα μίγματοσ δωδεκανίου, εικοςανίου και εικοςιτετρανίου,
ςυγκζντρωςθσ 30mg/kg ςε αικζρα, ωσ εςωτερικό πρότυπο
 τθλάκια κακαριςμοφ SPE
.
Χρθςιμοποιικθκαν οι ακόλουκοι φωτοεκκινθτζσ ςε κακαρι μορφι:
 Δευτεριωμζνθ βενηοφαινόνθ, D-10 BZP.
 Βενηοφαινόνθ, BZP
 4-μεκυλο-βενηοφαινόνθ, 4-Me BZP
 2,2 διμεκοξυ-2-φαινυλ ακετοφαινόνθ, DMPA
 4-διμεκυλαμινοβενηοϊκόσ αικυλεςτζρασ, EDAB
 4- (διμεκυλαμινο) βενηοϊκόσ 2-αικυλεξυλεςτζρασ, EHDAB
 4,4'-δισ (διαικυλαμινο) -βενηοφαινόνθ,,DEAB
 Λςοπροπολο- κειοξανκόνθ, ITX
 Μεκυλοκετόνθ, ΜΚ
 4-Βενηοχλο Διφαινφλιο, 4-PheBZP
Χρθςιμοποιικθκαν επίςθσ οι ακόλουκοι πλαςτικοποιθτζσ ςε κακαρι μορφι:
 2-Ακετυλοκιτρικόσ τριβουτυλεςτζρασ, ATBC
 Δι βουτυλ-ςεβακικόσ εςτζρασ, DBS
4.2 Εξοπλιςμόσ



φςτθμα GC-FID. Αζριοσ Χρωματογράφοσ VarianCP-3800-CS, με τριπλό
δειγματολιπτθ CompiPALCs, με δφο ανιχνευτζσ ιονιςμοφ φλόγασ και ςτιλθ
OPTIMA5 – 0,25μm, 30m και 0,25mmid.
φςτθμα GC-MS. Aζριοσ Χρωματογράφοσ Agilent 6890, με ανιχνευτι 5973 MSD,
αυτόματο δειγματολιπτθ 7683, και ςτιλθ χρωματογραφικι HP 5MS (5%
PhenylMethylSiloxane), 30mx 0,25mmx 0,25μmid, ι άλλθ ιςοδφναμθ.

4.3 Μζθοδοι ανάλυςησ
4.3.1. Ανάλυςθ τθσ ςυςκευαςίασ.
Βαςίςτθκε ςε screening μζκοδο του εργαςτθρίου(ΕΜ4-GC-FID/GC-MSD). Αντιπροςωπευτικό
κομμάτι τθσ ςυςκευαςίασ τεμαχίςτθκε ςε μικρά κομμάτια. Ηυγίςτθκαν 0,3gαυτοφ και
εκχυλίςτθκαν με 2mlπροτφπου διαλφματοσ μίγματοσ C12, C20 &C24ςεδιαικυλ -αικζρα, για
30minςε λουτρό υπεριχων. Σο διάλυμα εκχφλιςθσ αναλφκθκε με χρωματογραφίαGC-FID
και ζγινε θμιποςοτικι εκτίμθςθ των οργανικϊν ουςιϊν που εκλοφςτθκαν. Σο ίδιο διάλυμα
εκχφλιςθσ αναλφκθκε επίςθσ με Χρωματογραφία GC-MSD, για ταυτοποίθςθ των ουςιϊν
αυτϊν
4.3.2. Ανάλυςθ του τροφίμου.
Παραςκευάςτθκε πρότυπο διάλυμα μίγματοσ 9 φωτοεκκινθτϊν (BZP, 4-Me-BZP, EDAB,
EHDAB, DEAB, ITX, ΜΚ, 4-PheBZP, DMPA) και εςωτερικοφ προτφπου δευτεριωμζνθσ
βενηοφαινόνθσ (D-10 BZP). Ζγινε χρωματογραφικι ανάλυςθ με GC-MSD, ςε τρία επίπεδα
ςυγκζντρωςθσ. Καταςκευάςτθκαν καμπφλεσ βακμονόμθςθσ για κάκε μια ουςία.
Θ
προκατεργαςία του τροφίμου βαςίςτθκε ςε μζκοδο από τθ βιβλιογραφία
(VanHoeck)Zυγίςτθκαν 5gδείγματοσ τροφίμου ςε γυάλινο περιζκτθ με εςμφριςμα.
Προςτζκθκαν 20mlμίγματοσ διαλυτϊν MeCl2: ACN (1:1) και 50μl από διάλυμα IS (D-10 BZP),
ςυγκζντρωςθσ 100mg/l. Σο μίγμα αναδεφτθκε για 30 λεπτά ςε λουτρό υπεριχων. Κατόπιν
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φυγοκεντρικθκε για 5λεπτά, ςε 3000 ςτροφζσ, ςτουσ 5oC υλλζχκθκε το υπερκείμενο και
εξατμίςτθκε υπό κενό (ςε 35oC), μζχρι ξθροφ. Ζγινε επαναδιαλυτοποίθςθ ςε 2ml εξανίου
και ακολοφκθςε κακαριςμόσ του διαλφματοσ, με εκχφλιςθ ςτερεάσ φάςθσ. Σο διάλυμα
προςτζκθκε ςε ςτθλάκι SPE, ςτο οποίο είχε προθγθκεί προςκικθ 2ml εξανίου. Ακολοφκθςε
ζκλουςθ με 2mlACN. Σο διάλυμα ζκλουςθσ αναλφκθκε με Χρωματογραφικι μζκοφο GCMSD (FullScan και SIMmode) .

5. ΑΠΟΣΕΛΕΜΑΣΑ
5.1 Ανάλυςη δειγμάτων υλικϊν ςυςκευαςίασ
τον Πίνακα Λ παρουςιάηονται τα ςυγκεντρωτικά αποτελζςματα τθσ ανάλυςθσ των 54
δειγμάτων εκτυπωμζνων υλικϊν ςυςκευαςίασ προκειμζνου να ταυτοποιθκοφν τα
περιεχόμενα πρόςκετα και να εκτιμθκεί το δυναμικό τθσ μετανάςτευςισ τουσ ςτα τρόφιμα.
Θ ταυτοποίθςθ των ουςιϊν βαςίςτθκε ςτθν ανάλυςθ με GC/MS(fullscanmode - πλιρθσ
ςάρωςθ ιόντων) των εκχυλιςμάτων των δειγμάτων και ςτθ ςφγκριςθ του φάςματοσ μάηασ
των χρωματογραφικϊν κορυφϊν με τα φάςματα προτφπων ουςιϊν μζςω τθσ θλεκτρονικισ
βιβλιοκικθσ φαςμάτωνNIST.05. Θ θμι-ποςοτικι εκτίμθςθ τθσ περιεκτικότθτασ των
περιεχομζνων προςκζτων ζγινε με GC/FIDμε βάςθ τθν απόκριςθ των εςωτερικϊν
προτφπων (n-αλκάνια με C12, C20, C24).
Πίνακασ Λ:

Ουςίεσ που ταυτοποιικθκαν ςτα εκτυπωμζνα υλικά ςυςκευαςίασ.

Ονομαςίαουςίασ
benzylalcohol
nonanal

CAS
0001000-51-6
124-19-6

Αριθμόσ
θετικϊν
δειγμάτων
2
4

triacetin

000102-76-1

4

50

2,4 toluene diisocyanate (TDI)

000584-84-9

4

15

hexamethylene diisocyanate

822-06-0

1

30

diphenylmethane-4,4 diisocyanate (MDI)

000101-68-8

10

110

1,6 octadien-3-ol dimethyl/linalool

78-70-6
000110-98-5

2
1

40
15

Πρόςκετο

Μθ
αξιολογθμζνθ

Διαλφτθσ

SML=3mg/kg

diethyleneglycol monobutylether

112-34-5

1

75

**&πρόςκετο

butyl diglycol acetate

000124-17-4

2

170

Διαλφτθσ

diethylene glycol benzoate
acrylophenone

120-55-8
000768-03-6

2
3

120
25

benzophenone
2,2dimethoxy-2phenylacetophenone
4 phenyl benzophenone
benzoic acid 2-benzoyl methyl ester
EHDAB
1,2 propanedione phenyl oxime derivative
? (1,2 propanedione 1 phenyl 2

119-61-9
24650-42-8
002128-93-0
000606-28-0
021245-02-3
000119-51-7 ι
020109-39-1

6
1
3
3
3

50
10
40
40
50

Πρόςκετο
Φωτοεκκινθτισ?
Φωτοεκκινθτισ &
πρόςθετο
πλαςτικών
Φωτοεκκινθτισ
Φωτοεκκινθτισ

4

90
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Τψηλότερη
περιεκτικότη
τα (mg/kg)
30
45

Λειτουργικότητα /
προζλευςη
διαλφτθσ?
Διαλφτθσ?
Διαλφτθσ **
κόλλεσ
πολυουρεκάνθσ *
κόλλεσ
πολυουρεκάνθσ *
κόλλεσ
πολυουρεκάνθσ *

Περιοριςμοί

αξιολογθμζνθ

Μθ
αξιολογθμζνθ
Μθ
αξιολογθμζνθ

Φωτοεκκινθτισ
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oxime?)27,81+27,91
1-propane 1,2,3 tricarboxylic tributyl ester
tributyl acetyl citrate (ATBC)
decanedioic dibutyl ester (DBS)

7568-5-83
77-90-7
109-43-3

16
19
6

200
2050
815

NIAS of ATBC
πλαςτικοποιθτισ
πλαςτικοποιθτισ

DBP 23,285 min
min Butyl isobutyl phthalate
min bis(2-methyl)prpyl phthalate
min Butyl isohexyl phthalate
monoethyl phthalate ? /phthalic
anhydride

00084-74-2
17851-53-5
000084-69-5
1000309-03-6
2306-33-4 /8544-9

13
4
5
6

30
75
60
50

πλαςτικοποιθτισ

3

315

Di n Octyl phthalate
mono (2ethylhexyl) phthalate (MEHP)
DEHA
erucamide
oleamide
isopropyl palmitate

000117-84-0
4376-20-9
103-23-1
112-84-5
000301-02-0
142-91-6

3
9
5
12
1
2

40
340
1220
350
90
35

2,6 diisopropylnarhthalene
acrylic acid 3(4 methoxyphenyl) 2
ethylhexyl ester (26,56)
benzoic acid 4 (methylamino)

hexadecanol ι hexadecene (
1-tetradecene
benzamide N-propyl
benzenamine 2,4,5 trichloro
irgafos

024157-81-1

9

55

005466-77-3
010541-83-0

2
3

15
10

36653-82-4 ι
629-73-2
001120-36-1
10546-70-0
000636-30-6

tris(2,4 di-tertbutylphenylphosphate)

4

80

6
1
3
17

55
50
<10
430

16

250

oxaspirodecadienedione di-(t-butyl)
glycerol tricaprylate

082304-66-3
000538-23-8

7
2

25
95

fumaric acid bis(2-ethylhexyl)ester
9,17- octadecadienal
farnesol isomer a

000141-02-6

2
1
2

10
135
55

/ additive or
monomer
Πρόςκετο
πλαςτικοποιθτισ
Πρόςκετο
ypgi

SML=0,3mg/k
g

αξιολογθμζνθ
Μθ
αξιολογθμζνθ
SML=18mg/kg
αξιολογθμζνθ

Δείκτησ
ανακυκλωμζνου
χαρτιοφ
Πρόςκετο

Μονομερζσ ι
Μονομερζσ
Μονομερζσ

Μθ
αξιολογθμζνθ
Αξιολογθμζνθ
ι μθ
Αξιολογθμζνθ
SML=0,05mg/
kg

αντιοξειδωτικό
Οεξειδωμζνθ
μορφι του irgafos
Προϊόν
αποικοδόμθςθσ
αντιοξειδωτικοφ
irganox

Μονομερζσ

μθ
Αξιολογθμζνθ

**ςυγκαταλζγεται ςτθ λίςτα των διαλυτϊν (περιλαμβάνει επίςθσ τα energy curing monomers) –Swiss
Confederation

5.2Ανάλυςη δειγμάτων τροφίμων
Σα
δείγματα
τροφίμων
υποβλικθκαν
ςε
ανάλυςθ
αφενόσ
για
τον
«ςτοχευμζνο»προςδιοριςμό(targetedanalysis) τθσ ςυγκζντρωςθσ φωτοεκκινθτϊν και
αφετζρουγια τθν ανίχνευςθ (screeninganalysis)άλλων ουςιϊν που τυχόν ζχουν
μεταναςτεφςει από το υλικό τθσ ςυςκευαςίασ.
Για το «ςτοχευμζνο» προςδιοριςμό τθσ ςυγκζντρωςθσ εννζα φωτοεκκινθτϊν αναπτφχκθκε
πολυδφναμθ μζκοδοσ GC/MSεπιλεκτικισ παρακολοφκθςθσ ιόντων (SIMmode)που
βαςίςτθκε ςε βιβλιογραφικι μζκοδο προςδιοριςμοφ τθσ βενηοφαινόνθσ ςτα τρόφιμα
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[VanHoek].Tο όριο ανίχνευςθσ τθσ μεκόδου, με βάςθ τθν απόκριςθ λευκοφ δείγματοσ, είναι
20 μg/kg για όλουσ τουσ φωτοεκκινθτζσ πλθν τθσ DMPA, για τθν οποία θ απόκριςθ του
λευκοφ δείγματοσ υπιρξε υψθλι, ενδεχομζνωσ λόγω παρεμποδίςεων από τα
χρθςιμοποιοφμενα υλικά (ςτιλεσ SPE) και αντιδραςτιρια.
Αντιςτοίχωσ το όριο
ποςοτικοποίθςθσ τθσ μεκόδου είναι 60 μg/kg γιαόλουσ τουσ φωτοεκκινθτζσ και 200 μg/kg
για τθν DMPA.
τον Πίνακα ΛΛ παρουςιάηονται τα επιλεχκζντα ιόντα για τθν ποςοτικοποίθςθ (quantifierion)
και επιβεβαίωςθ (qualifierion) τθσ ταυτότθτασ των φωτοεκκινθτϊν.
Πίνακασ II

Φωτοεκκινθτισ
BZP
EDAB
4-Me-BZP
DMPA
EHDAB
ITX
4-PheBZP
MK
DEAB

RT (min)
19,77
20,63
21,23
22,55
26,14
27,33
27,87
31,31
34,29

QUAN (m/z)
105
148
119
151
165
239
152
268
309

QUAL1(m/z)
182
164
196
105
148
254
181
148
324

QUAL2
77
193
77
77
277
184
258
224
265

φμφωνα με τα αποτελζςματα τθσ ανάλυςθσ (Πίνακασ ΛΛΛ) ανιχνεφτθκε θ παρουςία
βενηοφαινόνθσ (ΒΗΡ) ςε 4 από τα 8 εξεταςκζντα δείγματα ςυςκευαςμζνων τροφίμων. Μόνο
ςε ζνα δείγμα εξ αυτϊν θ ςυγκζντρωςθ τθσ ΒΗΡ βρζκθκε να ανζρχεται ςε μετριςιμα
επίπεδα (60μg/kg). Ενδιαφζρον παρουςιάηει το γεγονόσ ότι ςτο υλικό ςυςκευαςίασ του
δείγματοσ αυτοφ δεν ανιχνεφτθκε ΒΗΡ, γεγονόσ που υποδθλϊνει πικανι επιμόλυνςθ του
τροφίμου από άλλεσ πθγζσ κατά τα προθγοφμενα ςτάδια τθσ επεξεργαςίασ και μεταφοράσ
του.
Όλα τα εξεταςκζντα δείγματα τροφίμων βρζκθκαν αρνθτικά ωσ προσ τθν παρουςία EDAB,
4-Me-BZP,DMPA, EHDAB, ITX, 4-PheBZP, MK και DEAB, ενϊ ςθμειϊνεται ότι ςε υλικά
ςυςκευαςίασ είχε εντοπιςτεί θ παρουςία ενόσ ι περιςςότερων από τα ΒΗΡ, EHDAB, DMPA,
4-PheBZP.
Σα εξεταςκζντα δείγματα τροφίμων ιταν ςυςκευαςμζνα είτε ςε εςωτερικι ςυςκευαςία
εντόσ τθσ εκτυπωμζνθσ χάρτινθσ εξωτερικισ ςυςκευαςίασ
ι απευκείασ ςε
πολυςτρωματικζσ ςυςκευαςίεσ με εξωτερικι εκτφπωςθ. τον Πίνακα ΛV παρουςιάηεται
χαρακτθριςτικό παράδειγμα για τθ «μεταφορά» φωτοεκκινθτϊν από τθν εξωτερικι
ςυςκευαςία ςτθν εςωτερικι και ςτο τρόφιμο.
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Σο μεγαλφτερο δυναμικό μετανάςτευςθσ εμφανίηει θ ΒΗΡ, όπωσ είναι αναμενόμενο λόγω
του μικρότερου ΜΒ και τθσ μεγαλφτερθσ πτθτικότθτάσ τθσ,ωςτόςο θ ςυγκζντρωςι τθσ ςτα
τρόφιμα που εξετάςτθκαν ιταν χαμθλι, πολφ μικρότερθ του ορίου ειδικισ μετανάςτευςισ
τθσ (SML: 0,6 mg/kg), που προβλζπεται από τον Καν. (ΕΕ) 10/2011.ε κάκε περίπτωςθ, τα
αποτελζςματα αυτά, κακϊσ αφοροφν ςε περιοριςμζνο αρικμό τροφίμων, κα πρζπει να
επιβεβαιωκοφν μζςω τθσ εξζταςθσ και άλλων δειγμάτων.
Πίνακασ ΛΛΛ

υγκζντρωςθ φωτοεκκινθτϊν ςε δείγματα τροφίμων (μg/kg). LOD: 15 μg/kg

Φωτοεκκινθτισ

Παιδικζσ
φρυγανιζσ

Μπιςκότα
(biskotti)

Μπιςκότα
ολικισ
άλεςθσ

Μπιςκότα
τφπου
Miranda

Νιφάδεσ
βρϊμθσ

Κράκερσ
ςίτου

Κράκερσ

Κρζμα
δθμθτριακϊν

BZP

<LOD

<LOD

ίχνθ

ίχνθ

60

<LOD

ίχνθ

<LOD

EDAB

<LOD

<LOD

<LOD

<LOD

<LOD

<LOD

<LOD

<LOD

4-Me-BZP

<LOD

<LOD

<LOD

<LOD

<LOD

<LOD

<LOD

<LOD

DMPA*

<LOD

<LOD

<LOD

<LOD

<LOD

<LOD

<LOD

<LOD

EHDAB

<LOD

<LOD

<LOD

<LOD

<LOD

<LOD

<LOD

<LOD

ITX

<LOD

<LOD

<LOD

<LOD

<LOD

<LOD

<LOD

<LOD

4-PheBZP

<LOD

<LOD

<LOD

<LOD

<LOD

<LOD

<LOD

<LOD

MK

<LOD

<LOD

<LOD

<LOD

<LOD

<LOD

<LOD

<LOD

<LOD

<LOD

<LOD

<LOD

<LOD

<LOD

<LOD

<LOD

DEAB
*LOD: 30μg/kg

Πίνακασ IV Αντιπροςωπευτικό παράδειγμα «μεταφοράσ» φωτοεκκινθτϊν ςε τρόφιμο

Εξωτερικι χάρτινθ ςυςκευαςία
Εςωτερικι πλαςτικι ςυςκευαςία
Σρόφιμο - Μπιςκότα ολικισ άλεςθσ

BZP

EHDAB

4-PheBZP

8 (mg/kg)
0,3
(mg /kg)

37 (mg/kg)

42(mg/kg)

0,3 (mg/kg)

0,5 (mg/kg)

ίχνθ

<LOD

<LOD

Σα τελικά διαλφματα εκχφλιςθσ των δειγμάτων τροφίμων που ελιφκθκαν με τθν ανωτζρω
μζκοδο εξετάςτθκαν και με τθν τεχνικι GC/MS (full scan mode - πλιρθσ ςάρωςθ ιόντων)
για τθν ανίχνευςθ, όπωσ προαναφζρκθκε και άλλων ουςιϊν που τυχόν ζχουν
μεταναςτεφςει από το υλικό τθσ ςυςκευαςίασ ςτα τρόφιμα. Σα χρωματογραφιματα των
δειγμάτων τροφίμων ςυγκρίκθκαν με τα χρωματογραφιματα των αντίςτοιχων δειγμάτων
υλικϊν ςυςκευαςίασ, ενϊ ζγινε χριςθ τθσ θλεκτρονικισ βιβλιοκικθσ φαςμάτων NIST.05 για
τθν ταυτοποίθςθ των άγνωςτων κορυφϊν.
Σα κυριότερα ευριματα ςυνοψίηονται ωσ εξισ (ΠίνακασV):
Ο πλαςτικοποιθτισ ATBC βρζκθκε ςε δφο δείγματα τροφίμων ςε επίπεδα (< 5 mg/kg) πολφ
χαμθλότερα του ορίου ειδικισ μετανάςτευςθσ (SML: 60mg/kg) ςφμφωνα με τον Καν. (ΕΕ)
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10/2011, ενϊ θ ςυγκζντρωςθ τουATBC ςτο υλικό της συσκευασίας των δειγμάτων
κυμαινόταν από 570 ζωσ 1570 mg/kg.
ε 4 δείγματα τροφίμων ταυτοποιικθκαν οι ακόλουκεσ ουςίεσ3,5-di-tert-butyl-4hydroxybenzaldehyde (CAS: 1620-98-0), 2,6-di-tert-butyl-1,4-benzoquinone (CAS: 719-2222),1,3-di-tert-butyl-benzene(CAS: 1014-60-4), 3,5-di-tert-butylphenol (CAS: 1138-52-9) και
2,4-Di-tert-butylphenol (CAS: 96-76-4), οι οποίεσ αποτελοφν,ςφμφωνα με βιβλιογραφικά
δεδομζνα,προϊόντα αποικοδόμθςθσ τόςο του BHTόςο και άλλων αντιοξειδωτικϊν τφπου
φαινολϊν ςτερεοχθμικά παρεμποδιςμζνων, όπωσ τα irgafosκαι irganox που
χρθςιμοποιικθκαν ωσ πρόςκετα ςτο υλικό ςυςκευαςίασ των τροφίμων. Αντίκετα τα ίδια τα
αντιοξειδωτικά δεν ανιχνεφτθκαν ςτο τρόφιμο.
Επίςθσ δεν ανιχνεφτθκαν ςτα τρόφιμα που εξετάςτθκαν, οι πλαςτικοποιθτζσ DEHA , DBS,
κακϊσ και το πρόςκετο (slipagent) erucamide, που μετρικθκαν μερικζσ φορζσ ςε μεγάλεσ
ςυγκεντρϊςεισ ςτθ ςυςκευαςία.
Δεν μετανάςτευςαν ςτα τρόφιμα οι ουςίεσ acrylic acid 3(4 methoxyphenyl) 2 ethylhexyl
ester και 2-benzoic acid 2-benzoyl methyl ester από τισ ςυςκευαςίεσ ςτισ οποίεσ
μετρικθκαν
Πίνακασ V:

υγκεντρϊςεισ προςκζτων ςτθ ςυςκευαςία και ςτο τρόφιμο

ATBC

Πλαςτικι
ςυςκευαςία

Σρόφιμο –
Νιφάδεσ
βρϊμθσ
Πλαςτικι
ςυςκευαςία

Σρόφιμο –
Κράκερσςίτου

Πλαςτικι
ςυςκευαςία

DEHA

DBS

570
(mg/kg)

-/271 ***
(mg/kg)
Προϊόντα
αποικοδόμθςθσ
(CAS: 1620-980, 1138-52-9,
719-22-2)

5
(mg/kg)

1570
(mg/kg)

800
(mg/kg)

10
(μg /kg)

ND

1360
(mg/kg)

420
(mg/kg)

ND

Irgafos /
Irgafosoxide

ND

Σρόφιμο –
Κράκερσpick
Εξωτερικι
χάρτινθ
ςυςκευαςία
Εςωτερικι
πλαςτικι
ςυςκευαςία
Σρόφιμο Μπιςκότα
ολικισ άλεςθσ
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231
(mg/kg)

acrylic acid 3(4
methoxyphenyl) 2
ethylhexyl
ester *
15
(mg/kg)

ND

ND

Erucamide

2-benzoic acid
2-benzoyl
methyl ester**

141/100 ***
(mg/kg)
Προϊόντα
αποικοδόμθςθσ
(CAS: 1014-604, 96-76-4)
251
(mg/
kg)

120/(mg/kg)

ND

Προϊόντα
αποικοδόμθςθσ
(CAS: 1620-980, 1138-529,1014-60-4,
719-22-2)
30
(mg/kg)
-/180
(mg/kg)

ND

Προϊόντα
αποικοδόμθςθσ
(CAS: 1014-604, 1138-52-9)

ND
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* UV ςτακεροπιθτισ ςε εκτυπωτικά μελάνια
**Binder (μονομερζσ) ςε εκτυπωτικά μελάνια (SwisscodeSML=0.05 mg/kg)
*** Ενδείξεισ παρουςίασ irganoxςτο υλικό ςυςκευαςίασ λόγω τθσ ταυτοποίθςθσ του προϊόντοσ
αποικοδόμθςθσ di-(t-butyl)oxaspirodecadienedione. Οριςμζνα αντιοξειδωτικά irganoxδεν εκλοφονται
από ςτιλεσ αζριασ χρωματογραφίασ (όπωσ irganox 1010).

6. ΤΜΠΕΡΑΜΑΣΑ
Ωσ γενικό ςυμπζραςμα από τθ μελζτθ αυτι προκφπτει ότι ςτα τρόφιμα που εξετάςτθκαν δε
διαπιςτϊκθκε παρουςία φωτοεκκινθτϊν. Επίςθσ δε μετρικθκε αξιοςθμείωτθ
μετανάςτευςθ ςτα τρόφιμα άλλων προςκζτων που βρζκθκαν ςτθ ςυςκευαςία.
Ο πλαςτικοποιθτισ ATBC βρζκθκε ςε δφο δείγματα τροφίμων ςε επίπεδα πολφ χαμθλότερα
του ορίου ειδικισ μετανάςτευςθσ (SML: 60mg/kg), ενϊ θ ςυγκζντρωςθ του ATBC ςτο υλικό
τθσ ςυςκευαςίασ των δειγμάτων κυμαινόταν από 570 ζωσ 1570 mg/kg.
ε 4 δείγματα τροφίμων ταυτοποιικθκαν προϊόντα αποικοδόμθςθσ αντιοξειδωτικϊν (ΒΘΣ,
irgafos και irganox), ενϊ τα ίδια τα αντιοξειδωτικά δεν ανιχνεφτθκαν ςτο τρόφιμο.
Επίςθσ δε μετανάςτευςαν ςτα τρόφιμα τα πρόςκετα DEHA , DBS, erucamide, acrylic acid 3(4 methoxyphenyl) 2 ethylhexyl ester και 2-benzoic acid 2-benzoyl methyl ester που
μετρικθκαν μερικζσ φορζσ ςε μεγάλεσ ςυγκεντρϊςεισ ςτθ ςυςκευαςία.
υνεπϊσ, ςτθν παροφςα μελζτθ δεν εντοπίςτθκε ενδεχόμενοσ κίνδυνοσ ζκκεςθσ τθσ
ευαίςκθτθσ ομάδασ των μικρϊν παιδιϊν ςε επιμολυντζσ που προζρχονται από τθ
ςυςκευαςία τροφίμων, μζςω μετανάςτευςθσ.
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Analysis of benzophenone and 4-methylbenzophenone in breakfast cereals usingultrasonic
extraction in combination with gas chromatography–tandem massspectrometry (GC–MSn)
E. Van Hoeck∗, T. De Schaetzen, C. Pacquet, F. Bolle, L. Boxus, J. Van Loco
Scientific Institute of Public Health, Department Food, Medicines and Consumer Safety, J.
Wytsmanstraat 14, B-1050 Brussels, Belgium

ΒϋΧΘΜΛΚΘ ΤΠΘΡΕΛΑ ΑΚΘΝΩΝ
ΔΡΑΘ ΕΠΛΧΕΛΡΘΛΑΚΟΤ ΧΕΔΛΟΤ ΓΓΔΕ 2017
Α/Α ΔΡΑΘ Δ.5.2.3.

Εκπόνηςη μελζτησ ςχετικά με την εκτίμηςη τησ ζκθεςησ
βρεφών, νηπίων και παιδιών ςε επιμολυντζσ που προζρχονται
από υλικά ςυςκευαςίασ.
Σελ. 14 of 15

ΒϋΧΘΜΛΚΘ ΤΠΘΡΕΛΑ ΑΚΘΝΩΝ
ΔΡΑΘ ΕΠΛΧΕΛΡΘΛΑΚΟΤ ΧΕΔΛΟΤ ΓΓΔΕ 2017
Α/Α ΔΡΑΘ Δ.5.2.3.

Εκπόνηςη μελζτησ ςχετικά με την εκτίμηςη τησ ζκθεςησ
βρεφών, νηπίων και παιδιών ςε επιμολυντζσ που προζρχονται
από υλικά ςυςκευαςίασ.
Σελ. 15 of 15

