
Ftaláty a jejich vliv na zdraví

Také se vám nelíbí p edstava, že stále ješt  existují v pr myslové výrob  chemické látky,
které poškozují lidské zdraví? Máte doma malé dít  a p i tení nadpis  v novinách typu:

tský bryndák uvol oval nebezpe né ftaláty nebo ftaláty vyvolávají u d tí poruchy
chování, se chytáte za hlavu? P i výb ru PVC výrobk  bu te rad ji opatrní a kupujte jen
to, co má na obalu uvedenou informaci: bez ftalátu!

Co jsou to ftaláty

Ftaláty  (estery  kyseliny  ftalátové)  pat í  do  skupiny  40  chemických  látek.  Nej ast ji  se
používají  jako  zm ovadla  p i  výrob  PVC,  kde  p edstavují  30-51% hmotnostní  podíl.
Ftaláty ale m žete nalézt i v jiných v domácnosti b žn  užívaných výrobcích. Tyto estery
kyseliny ftalátové nejsou chemicky pevn  vázané, a proto se mohou postupn  uvol ovat,
kontaminovat ovzduší, vodu, p du a ohrozit tak nejen lov ka na zdraví.

Kde všude se mohou ftaláty nacházet

• PVC výrobky (hra ky, holinky, plášt nky, plastové ubrusy, plastové nádobí, erotické
pom cky, PVC linoleum apod.)

• Zdravotnické výrobky

• Kosmetické výrobky

• istící p ípravky

• Podlahové krytiny

• Stavební materiály

• Barvy

• Adheziva

• Insekticidy

• Tu né potraviny (nap . olej, mléko, sýry, maso a ryby)

Šest nejnebezpe jších ftalát

• di-isononyl ftalát (DINP)

• di-n-octyl ftalát (DNOP)

• di-iso-decyl ftalát (DIDP)

• butyl benzyl ftalát (BBP)

• dibutyl ftalát (DBP)



• di(2-ethylhexyl) ftalát (DEHP)

Jak p sobí ftaláty na lidské zdraví

Ftaláty  lov k  do  svého  t la  m že  vst ebávat  t emi  r znými  zp soby.  Za  prvé
vdechováním z kontaminovaného ovzduší, kdy se ftaláty dostávají p es plíce do krevního
ob hu.  Za  druhé  p ímým  kontaktem  se  sliznicí  se  ftaláty  p enáší  p ímo  do  krve.  A
v  neposlední  ad  se  ftaláty  nacházejí  v  potravinách  balených  do  PVC  jako  je  nap .
Termix nebo v p íliš tu ných výrobcích, odkud se p es sliznici v trávicím ústrojí dostávají
do krevního ob hu. D ležité je v t,  že 60 až 90 % p ijatých ftalát  se z t la  vylou í
ven b hem 24 hodin, zbytek se dále hromadí v organismu.

I když se asto o omezování ftalát  hovo í p edevším v souvislosti s d tmi, t hotnými a
kojícími  ženami,  je  d ležité  si  uv domit,  že  tyto  látky  neprospívají  žádnému  živému
organismu. Mohou oslabit imunitu lov ka, ohrozit funkci jater, ledvin a plic, zvýšit riziko
vzniku  alergií  a  astmatu.  Mohou  mít  negativní  vliv  na  srážlivost  krve  a  hormonální  a
reproduk ní systém, p edevším dospívajících chlapc  a na hyperaktivitu u d tí.

Bezpe jší alternativy ftalát

Nebezpe né ftaláty jsou již nyní v PVC pr myslu nahraditelné tzv. alternativními
polymery. Ty neobsahují zm ovadla, protože jsou samy od sebe pružné. Pat í mezi n
nap . polyetylen, polypropylen, polyreutan, silikon, etyl vinyl acetát nebo mnohovrstvé
laminátové plasty. Jediné, kde zatím nejsou eští výrobci schopni nahradit nebezpe ný
ftalát fungující v tomto p ípad  jako konzerva ní inidlo, je p i výrob  vak  pro ervené
krvinky.

V p íštím ísle m sí níku budeme v seriálu o zdravé výživ  pokra ovat.
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