SEPA-Sert Plastik Ambalaj Sanayicileri Derneði

Çeviri: Aslýhan Arýkan, ASD Araþtýrma Uzmaný

Tek Kullanýmlýk Þeffaf ve Köpük Polistiren Gýda Servisi
Ürünleri ve Saðlýðýmýz
Konseyinin PS Teknik Komitesi tarafýndan 2002 yýlýnda
güncellenen bu testler (Güncelleme: Gýda ile Temas
eden Stiren Bazlý Polimerlerde Güvenlik) FDAnýn ana
dosyasý ile iliþkilendirilmiþ. Sonuç olarak, bu
maddelerin gýda ile temas eden PS ambalajýndan göç
edebilecek maksimum miktarýnýn çok küçük olduðunu
ve saðlýk ve güvenlik için sorun olmayacaðý
kanýtlanmýþtýr.

Sýcak ve soðuk içecek bardaðý yapýmýnda kullanýlan
polistiren zehirli olmayan ve içeceklere göç etmeyen
(migrasyon) çok büyük ve atýl moleküllerden
oluþmuþtur.
Amerikan Gýda ve Ýlaç Dairesi (FDA) gýda ile
temas eden ambalaj kriterlerini belirleyen bir
kurumdur. Bu sorumluluðun kapsamýna ambalajda
bulanan kalýntý maddelerinin azaltýlmasý standartlarýnýn
belirlenmesi de girer. FDA yönetmeliklerine göre
gýdayla temas eden ambalaj malzemesi olarak
polistiren kullanýlabilir. Polistirende imalat sürecinden
kalan az düzeyde kalýntý stiren ve etilbenzen
bulunabilir. 1990larýn baþýndan beri polistiren
endüstrisinde testler yapýlmakta ve gýdayla temas
eden stirenli polimerlerden çýkan az miktardaki stiren
ve etilbenzenin saðlýk riski oluþturmadýðýný gösteren
veriler FDA tarafýndan elde edilmektedir.
FDA Testleri Polistiren Gýda Servis Ürünlerinin Tüketiciler
Ýçin Güvenli Olduðunu Gösterir
Gýda servisi ürünlerinde normal kullaným þartlarý
altýnda içeriðe geçebilecek malzemeler olduðu gýda
ambalajý endüstrisinde bilinen bir gerçektir. Oryente
edilmiþ (gerdirilmiþ) polistiren (OPS) olarak da bilinen
þeffaf rijit polistirenden yapýlan gýda servisi ürünleri
ve genleþtirilmiþ polistiren (EPS) olarak da bilinen
köpük polistirenden yapýlan gýda servisi ürünleri test
edilerek tüketicilerin güvenle kullanabileceði belirtilmiþ
ürünlerdir.
Plastik Endüstrisi Derneði (SPI) Polistiren Çalýþma
Grubu, SPInin Gýda, Ýlaç ve Kozmetik Ambalaj
Malzemeleri Komitesine baðlý bir alt komite olup gýda
ile temas eden stirenli polimerlerde stiren ve
etilbenzen göçüne (migrasyon) ait testleri
tamamlamýþtýr. Etilbenzen için 1993 yýlýnda ve stiren
için 1997 yýlýnda yapýlan ve Polistiren (PS) Ambalaj
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2002 yýlý test sonuçlarýnda gýdayla temas eden
polistiren maddelerin kullanýlmasýna baðlý tahmini
günlük alým miktarý (günde kiþi baþýna 9 mikrogram
olarak hesaplanmýþtýr) ile stiren için kabul edilebilir
günlük alým miktarý (günde kiþi baþýna 90.000
mikrogram olarak hesaplanmýþtýr) karþýlaþtýrýldýðýnda
dördüncü dereceden (10.000 kat) güvenlik faktörü
ortaya çýkmýþ.
Ölçülen ve hesaplanan stiren göç (migrasyon)
deðerleri kullanýlarak, gýda ile temas eden stiren
bazlý polimerlerin bütün kullaným alanlarýndan elde
edilen beslenmedeki tahmini stiren konsantrasyonu
elde edildi. Stiren için kabul edilebilir günlük alým
miktarýna ve tahmini günlük alým miktarýna dayanarak,
gýda ile temas eden yüzeylerde stiren bazlý polimerlerin
kullanýlmasýnýn saðlýk ya da güvenlik açýsýndan
herhangi bir endiþe kaynaðý olmayacaðý sonucuna
varýldý.
Harvard Risk Analizi Merkezinin Baðýmsýz Çalýþmasýnda
Gýdalardan Gelen Stirene Maruz Kalma Konusunda
Ýnsanlarýn Endiþelenmesine Gerek Olmadýðý Sonucuna
Varýlmýþtýr
1999 ile 2002 arasýnda, Harvard Risk Deðerlendirmesi
Merkezinin seçtiði 12 üyeli uluslararasý bilirkiþi paneli
tarafýndan stirene maruz kalmakla ilgili potansiyel
saðlýk risklerinin kapsamlý bir gözden geçirmesi
yapýldý. Bilim adamlarý toksikoloji, epidemiyoloji, týp,
risk analizi, farmakokinetik ve maruz kalma
deðerlendirmesi alanlarýnda uzmandý. Bulgularýn
tamamý Toksikoloji ve Çevre Saðlýðý Dergisinde
yayýnlandý (aþaðýda referanslar belirtilmiþtir).
Harvardýn çalýþmasýna göre stiren çilek, biftek ve
baharat gibi gýdalarda doðal olarak bulunmaktadýr
ve þarap ve peynir gibi gýdalarýn iþlenmesi sýrasýnda
doðal olarak ortaya çýkar. Bu çalýþmada ayrýca gýda
ambalajýnýn ve gýda ile temas eden tek kullanýmlýk
maddelerin göçü nedeniyle beslenmeye dahil olan

stiren miktarý hakkýnda yayýnlanmýþ bütün veriler
gözden geçirilerek; gýdalardan veya gýda ile temas
eden uygulamalarda kullanýlan polistiren ambalaj ve
gýda servisi kaplarý gibi stirenli malzemelerden gelen
stirenin insanlar için herhangi bir endiþe kaynaðý
olmayacaðý sonucuna varýlmýþtýr.
Detaylý Bilgi için:
 Yukarýda söz edilen FDA raporlarý ile ilgili bilgi için
ABD Plastik Gýda Servisi Ambalaj Grubu (PFPG), eski
adýyla Polistiren Ambalaj Konseyi
(mike_levy@americanchemistry.com) ile temas kurun.
 Stiren Forumu (http://www.styreneforum.org), FAQ
(Sýk Sorulan Sorular), Polistiren gýda ambalajýnýn
güvenliði hakkýnda ne biliyoruz?
 Stirene Mesleki ve Çevresel açýdan Maruz kalmakla
Ýliþkili Potansiyel Saðlýk Risklerinin Kapsamlý bir
Deðerlendirmesi, Harvard Risk Analizi Merkezi,
Harvard Halk Saðlýðý Okulu, Boston, MA (Toksikoloji
ve Çevre Saðlýðý Dergisi, 5. Cilt, Sayý 1-2, Ocak 
Haziran 2002), Taylor & Francis tarafýndan üç ayda
bir yayýnlanýyor.
 Ambalaj Sanayicileri Derneði, aarikan@ambalaj.org.tr

