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PFAS
Το παρόν ενημερωτικό σημείωμα πολιτικής παρουσιάζει εν συντομία 

τις δυσμενείς επιπτώσεις που έχουν οι υπερφθοριωμένες και 

πολυφθοριωμένες αλκυλιωμένες ουσίες (PFAS) στην ανθρώπινη υγεία, 

τις κύριες οδούς έκθεσης για τους ανθρώπους, καθώς και την αξία που θα 

μπορούσε να έχει η βιολογική παρακολούθηση των PFAS στον άνθρωπο 

για την ανάπτυξη της πολιτικής της ΕΕ. 

Οι PFAS είναι μια μεγάλη ομάδα ανθρωπογενών χημικών ουσιών 

που χρησιμοποιούνται ευρέως σε πολυάριθμες βιομηχανικές και 

καταναλωτικές εφαρμογές. Οι PFAS είναι ανθεκτικές στο περιβάλλον και 

βιοσυσσωρεύσιμες στις τροφικές αλυσίδες. Πολλές PFAS αποδείχθηκε ότι 

είναι τοξικές για την ανθρώπινη υγεία.

ΒΑΣΙΚΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ

• Οι ευθυγραμμισμένες μελέτες που διεξήχθησαν στο πλαίσιο της 

πρωτοβουλίας HBM4EU1 (2014-2021) προσδιόρισαν τα βασικά 

επίπεδα εσωτερικής έκθεσης σε 12 PFAS για τους Ευρωπαίους 

εφήβους (1957 δείγματα· ηλικία: 12-18 ετών). 

• Το 14,26% των Ευρωπαίων εφήβων που εξετάσθηκαν υπερβαίνει 

το εσωτερικό επίπεδο των 6,9 µg/L PFAS στον ορό, ενώ η 

τιμή της ανεκτής εβδομαδιαίας πρόσληψης που προτείνει η 

κατευθυντήρια γραμμή της EFSA2 είναι 4,4 ng/kg. Η μέγιστη 

υπέρβαση που προέκυψε από μεμονωμένες μελέτες ανήλθε 

στο 23,8%. Οι υψηλότερες μέσες τιμές παρατηρήθηκαν σε μελέτες 

που διεξήχθησαν στη βόρεια και τη δυτική Ευρώπη.

• Τα δεδομένα 17 μελετών βιολογικής παρακολούθησης των 

PFAS στους ανθρώπους διατίθενται ήδη επιγραμμικώς στον 

Ευρωπαϊκό πίνακα βιολογικής παρακολούθησης του 

ανθρώπου (European HBM dashboard). Η τρέχουσα έκθεση 

ορισμένων τμημάτων του πληθυσμού της ΕΕ υπερβαίνει τις 

τιμές που αναφέρονται στις κατευθυντήριες γραμμές της EFSA 

για τις PFAS.

• Οι συγκεντρώσεις των PFAS είναι εν γένει υψηλότερες στους 

άνδρες, οι δε συμμετέχοντες με υψηλότερο μορφωτικό 

επίπεδο τείνουν να παρουσιάζουν υψηλότερα επίπεδα 

έκθεσης. Σε ορισμένες μελέτες παρατηρήθηκε ότι η αύξηση 

της ηλικίας συνδέεται με υψηλότερα επίπεδα PFAS. 

• Από τις συλλογές δεδομένων της HBM4EU προκύπτει μια 

πτωτική τάση όσον αφορά τις συγκεντρώσεις του PFOA και 

του PFOS, όχι όμως και των PFAS.

ΙΣΤΟΡΙΚΟ: HBM4EU

Η Ευρωπαϊκή πρωτοβουλία για τη βιολογική παρακολούθηση του ανθρώπου 

(HBM4EU), η οποία υλοποιήθηκε από το 2017 έως τον Ιούνιο του 2022, 

είναι μια κοινή προσπάθεια 28 κρατών, του Ευρωπαϊκού Οργανισμού 

Περιβάλλοντος και της Ευρωπαϊκής Επιτροπής που συγχρηματοδοτήθηκε 

στο πλαίσιο του προγράμματος «Ορίζοντας 2020». Κύριος στόχος της 

πρωτοβουλίας αυτής είναι ο συντονισμός και η προώθηση της βιολογικής 

παρακολούθησης του ανθρώπου στην Ευρώπη. Η HBM4EU παρέσχε πλούσια 

και βελτιωμένη τεκμηρίωση σχετικά με την πραγματική έκθεση σε χημικές 

ουσίες μετρώντας τις ουσίες αυτές καθαυτές, τους μεταβολίτες τους ή 

τους δείκτες επακόλουθων επιπτώσεων υγείας στα υγρά ή τους ιστούς 

του οργανισμού. Για την αντιμετώπιση των γνωσιακών κενών και την 

προώθηση καινοτόμων προσεγγίσεων, οι πληροφορίες σχετικά με την 

έκθεση του ανθρώπου μπορούν να συνδεθούν με δεδομένα σχετικά με 

πηγές και επιδημιολογικές μελέτες με στόχο την τεκμηρίωση της έρευνας, 

της πρόληψης και της πολιτικής. Εάν επιθυμείτε να διαβάσετε περισσότερα 

σχετικά με το έργο, επισκεφθείτε τον διαδικτυακό τόπο της HMB4EU.

1     Οι ευθυγραμμισμένες μελέτες στο πλαίσιο της HBM4EU εκπονούνται στο πλαίσιο έρευνας που αποσκοπεί στην κατά το δυνατόν εναρμονισμένη συλλογή δειγμάτων και δεδομένων βιολογικής 

παρακολούθησης του ανθρώπου από (εθνικές) μελέτες για την άντληση δεδομένων σχετικών με την τρέχουσα εσωτερική έκθεση, τα οποία να αντιπροσωπεύουν τον πληθυσμό/τους πολίτες της Ευρώπης σε 

μεγάλο γεωγραφικό εύρος.

2    EFSA: Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια των Τροφίμων 



ΤΑ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΤΗΣ HBM4EU

Η HBM4EU έθεσε τα θεμέλια για τη δημιουργία μιας 
ευρωπαϊκής πλατφόρμας για τη βιολογική παρακολούθηση 
του ανθρώπου με στόχο την εναρμονισμένη και υπό 
έλεγχο ποιότητας παρακολούθηση της έκθεσης 
του ανθρώπου σε χημικές ουσίες προτεραιότητας 
(συμπεριλαμβανομένων των PFAS) και των συναφών 
επιπτώσεων στην υγεία. Εφαρμόστηκε πρόγραμμα 
διασφάλισης ποιότητας/ελέγχου ποιότητας προκειμένου 
να δημιουργηθεί μια ευρωπαϊκή βάση δεδομένων 
υποψήφιων εργαστηρίων τα οποία είναι εξίσου κατάλληλα 
για την ανάλυση βιοδεικτών έκθεσης.

Στο πλαίσιο των ευθυγραμμισμένων μελετών της HBM4EU, 
μετρήθηκαν οι βιοδείκτες έκθεσης των εφήβων (ηλικίας 
12-18 ετών) σε 12 PFAS. Σχεδόν το 14% των Ευρωπαίων 
εφήβων που εξετάσθηκαν υπερβαίνει το εσωτερικό 
επίπεδο των 6,9 µg/l PFAS στον ορό, το οποίο συνάδει με 
την τιμή της κατευθυντήριας γραμμής της EFSA για την 
ανεκτή εβδομαδιαία πρόσληψη ( 4,4 ng/kg). Η μέγιστη 
υπέρβαση που προέκυψε από μεμονωμένες μελέτες ανήλθε 
στο 23,8%. Οι υψηλότερες μέσες τιμές παρατηρήθηκαν 
σε μελέτες που διεξήχθησαν στη βόρεια και τη δυτική 
Ευρώπη.

Για να υποστηρίξει περαιτέρω τις τρέχουσες και τις 
μελλοντικές μελέτες για τη βιολογική παρακολούθηση του 
ανθρώπου, η HBM4EU δημιούργησε ένα ευρύ φάσμα, 
διαθέσιμων στο κοινό, υλικών προετοιμασίας για μια 
εναρμονισμένη προσέγγιση όσον αφορά τον σχεδιασμό 
και τη διεξαγωγή μελετών στην Ευρώπη, τα οποία 
διατίθενται στην επιγραμμική βιβλιοθήκη της HBM4EU. 
Αναπτύχθηκαν διάφορα ερευνητικά πρωτόκολλα 
για την περαιτέρω ανάλυση των δεδομένων 
που αφορούν τις PFAS, συμπεριλαμβανομένων των 
ευρωπαϊκών επιπέδων έκθεσης, της κατανομής της 
έκθεσης, των γεωγραφικών συγκρίσεων, των καθοριστικών 
παραγόντων έκθεσης, των συσχετίσεων έκθεσης και 

επίπτωσης (δείκτης μάζας σώματος και μεταβολισμός, 
σεξουαλική ωρίμανση, άσθμα και αλλεργία), καθώς και του 
βιοδείκτη έκθεσης και επίπτωσης, μέσω της ανάλυσης της 
οδού εκδήλωσης της επίπτωσης στην υγεία (σεξουαλική 
ωρίμανση και μεταβολισμός) (Δ10.10 Σχέδιο στατιστικής 
ανάλυσης για τις συγχρηματοδοτούμενες μελέτες 
του ΠΕ8). Περισσότερα αποτελέσματα αναμένεται να 
δημοσιευθούν κατά τη διάρκεια του 2022.

Καταρτίστηκε κατάλογος απογραφής των διαθέσιμων 
βιοδεικτών έκθεσης και των επιπτώσεων για τις PFAS και 
δημιουργήθηκαν νέοι βιοδείκτες, μεταξύ των οποίων 
η χοληστερόλη και η αδιπονεκτίνη για μεταβολικές 
διαταραχές, οι ορμόνες του θυρεοειδούς για ενδοκρινικές 
διαταραχές, οι αναπαραγωγικές ορμόνες και η κισπεπτίνη 
για την αδυναμία τεκνοποίησης με φυσικό τρόπο και τη 
σεξουαλική ωρίμανση, καθώς και οι ανοσολογικοί δείκτες 
και οι δείκτες φλεγμονής για το άσθμα. Για την κάλυψη των 
γνωσιακών κενών παρασχέθηκαν συναφείς πληροφορίες 
για τον μηχανισμό δράσης και τη διαδρομή δυσμενούς 
έκβασης στον μεταβολισμό, τη γεννητικότητα και το 
ανοσοποιητικό σύστημα.  

Η εκτίμηση επικινδυνότητας μείγματος PFAS 
εφαρμόζει τρεις προσεγγίσεις για τη διενέργεια 
συγκρίσεων, ήτοι την προσέγγιση του παράγοντα 
σχετικής αποτελεσματικότητας (RPF), την προσέγγιση 
του δείκτη κινδύνου (HI) και την αθροιστική προσέγγιση 
της Ευρωπαϊκής Αρχής για την Ασφάλεια των Τροφίμων 
(EFSA). Η εκτίμηση επικινδυνότητας των μειγμάτων 
υπερακοντίζει την εκτίμηση της εκάστοτε ουσίας, η οποία 
συνήθως εφαρμόζεται και αποτυπώνει, ως επί το πλείστον, 
την πραγματική έκθεση των ανθρώπων. Και οι τρεις 
προσεγγίσεις επιβεβαίωσαν το συμπέρασμα στο οποίο 
κατέληξε η πρόσφατη επιστημονική γνωμοδότηση της EFSA, 
η οποία θεωρεί επικίνδυνες τις τρέχουσες συγκεντρώσεις 
της έκθεσης.

ΕΚΘΕΣΗ & ΕΠΙΠΤΏΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ

Η κύρια οδός έκθεσης στις PFAS για τον γενικό πληθυσμό 
είναι η τροφή και η κατανάλωση μολυσμένου πόσιμου 
νερού. Από τις συλλογές δεδομένων της HBM4EU 
προκύπτει ότι η διατροφή αποτελεί σημαντικό καθοριστικό 
παράγοντα έκθεσης στις PFAS. Τα υψηλότερα επίπεδα 
PFNA και PFOS στον ορό συσχετίστηκαν με την αυξημένη 
κατανάλωση ψαριών και θαλασσινών (αύξηση στα επίπεδα 
ορού κατά 20% και 21% αντιστοίχως) και την αυξημένη 
κατανάλωση αυγών (αύξηση στα επίπεδα ορού κατά 14% 
και 11% αντίστοιχα). Επιπλέον, η υψηλότερη έκθεση στο 
PFOS συνδέθηκε με την αυξημένη κατανάλωση εντοσθίων 
(αύξηση της έκθεσης κατά 14%) και τοπικών τροφίμων 

(αύξηση της έκθεσης κατά 40%). Για τα άλλα είδη τροφίμων 
(κρέας, φαγητά ταχείας εστίασης, πόσιμο νερό, γάλα) δεν 
διαπιστώθηκε καμία συσχέτιση με επιμέρους PFAS ή η 
συσχέτιση υπήρξε ασθενής. Άλλοι καθοριστικοί παράγοντες 
έκθεσης που προέκυψαν από τις συλλογές δεδομένων της 
HBM4EU υπήρξαν η ιδιότητα του μέλους συγκεκριμένης 
κοόρτης, καθώς και το φύλο και το μορφωτικό επίπεδο.

Το διάγραμμα 1 παρέχει μια επισκόπηση των κύριων πηγών 
έκθεσης, τις διαδρομές έκθεσης και τις επιπτώσεις στην 
υγεία που συσχετίζονται με την έκθεση στις PFAS.
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Διάγραμμα 1. Επισκόπηση των πηγών, των διαδρομών και των επιπτώσεων στην υγεία που συσχετίζονται με τις PFAS

www.hbm4eu.eu Συντονιστής HBM4EU:
Γερμανικός Οργανισμός Περιβάλλοντος hbm4eu@uba.de

Συντονιστής Κόμβου Γνώσης:
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος hbm4eu@eea.europa.eu

Πού είναι πιθανό να υπάρχει;
Οι PFAS απαντούν σε καταναλωτικά προϊόντα, όπως στις συσκευασίες 
τροφίμων και τα μαγειρικά σκεύη, προϊόντα προσωπικής περιποίησης, όπως 
σαμπουάν, οδοντικό νήμα, βερνίκι νυχιών και προϊόντα μακιγιάζ ματιών, 
προϊόντα καθαρισμού, είδη ταπετσαρίας, δερμάτινα είδη και τάπητες, καθώς 
και βελτιωτικά προϊόντα για οικίες, όπως βαφές, βερνίκια, λιπαντικά και 
σφραγιστικά. 
Επίσης, απαντούν σε μολυσμένο πόσιμο νερό (κοντά σε εγκαταστάσεις 
παραγωγής, εγκαταστάσεις επεξεργασίας αποβλήτων, κέντρα εκπαίδευσης 
πυροσβεστών και στρατιωτών και αεροδρόμια) ή τρόφιμα (ψάρι, κρέας, φρούτα 
και προϊόντα με φρούτα, αυγά, λαχανικά και προϊόντα που περιέχουν λαχανικά 
λόγω του μολυσμένου εδάφους).

Πιθανές πηγές έκθεσης
Με ποιον τρόπο μπορούν 
να εισέλθουν οι PFAS στον 
οργανισμό σας;

Με ποιον τρόπο μπορούν οι PFAS να επηρεάσουν 

την υγεία σας;

Πώς μπορείτε να μειώσετε την 

έκθεσή σας στις PFAS;

Η ΕΕ έχει λάβει μέτρα για τη μείωση της έκθεσης των ατόμων στις PFAS. Για 
παράδειγμα, το PFOS, τα άλατα και τα παράγωγά του, όπως επίσης το PFOA, τα 
άλατα και οι συναφείς ενώσεις του, απαγορεύονται στο πλαίσιο του Κανονισμού 
για τους έμμονους οργανικούς ρύπους. Η Ευρωπαϊκή Αρχή για την Ασφάλεια 
των Τροφίμων όρισε ένα όριο για την ποσότητα τεσσάρων PFAS που μπορούν 
να καταναλωθούν με ασφάλεια μέσω των τροφίμων σε διάστημα μίας εβδομάδας. 
Περιορισμοί βάσει του κανονισμού REACH της ΕΕ έχουν επίσης θεσπιστεί για τα PFHxS 
και C9-C14 PFAS και θα εφαρμοστούν τα ερχόμενα έτη σε αρκετές χρήσεις. Επίσης, 
η οδηγία για το πόσιμο νερό ορίζει οριακές τιμές για τις ουσίες PFAS στον νερό που 
προορίζεται για κατανάλωση από τον άνθρωπο. Πρόσφατα, η Στρατηγική για τις 
χημικές ουσίες με στόχο τη βιωσιμότητα καθόρισε μια σειρά ενεργειών για τη ρύθμιση 
των PFAS ως ομάδας, συμπεριλαμβανομένης της σταδιακής κατάργησης της χρήσης 
των PFAS στην ΕΕ, εκτός από τις περιπτώσεις που η χρήση τους είναι απαραίτητη.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τις PFAS, επισκεφθείτε την 
ενότητα «Ενημερωτικό δελτίο HBM4EU».

PFAS ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΕΤΕ

Σκόνη εντός της οικίας

Έκθεση κατά τη διάρκεια 
της εργασίας (παραγωγή 
PFAS, πυροσβέστες, 
κέρωμα εξοπλισμού σκι, 
επιχρωμίωση...)

Καταναλωτικά προϊόντα 
οικιακής χρήσης

Προϊόντα προσωπικής 
περιποίησης

Μητρικό γάλα

Μολυσμένο πόσιμο νερό

Μολυσμένα τρόφιμα

Βρώσιμα καταναλωτικά 
προϊόντα

Εάν μένετε σε ή κοντά σε περιοχές που είναι 
γνωστό ότι έχουν μολυνθεί με PFAS:

Αποφεύγετε την κατανάλωση φρούτων και λαχανικών 
οικιακής παραγωγής από αυτές τις περιοχές. 
Απευθυνθείτε στις τοπικές αρχές για τους τρόπους με 
τους οποίους μπορείτε να προσδιορίσετε τα επίπεδα 
PFAS ώστε να βεβαιωθείτε ότι δεν περιέχουν PFAS

Αποφεύγετε την κατανάλωση έτοιμου φαγητού 
τυλιγμένου σε αντικολλητικό χαρτί

Αποφεύγετε την κατανάλωση έτοιμου φαγητού που 
πωλείται σε κουτιά από χαρτόνι που περιέχουν PFAS, 
όπως τα κουτιά που χρησιμοποιούν κάποιες πιτσαρίες

Κατά την αγορά προϊόντων που μπορούν να 
περιέχουν PFAS, αναζητήστε αυτά που δεν περιέχουν 
PFAS. Βεβαιωθείτε ότι τα προϊόντα δεν περιέχουν 
καθόλου PFAS (και όχι μόνο PFOS και PFOA)

Ελέγχετε εάν ένα συγκεκριμένο προϊόν περιέχει PFAS 
ή όχι με τη βοήθεια των διαδικτυακών εφαρμογών

Αντί για αντικολλητικά μαγειρικά σκεύη, προτιμήστε 
κεραμικά ή σκεύη από ανοξείδωτο χάλυβα ή 
χυτοσίδηρο

Αποφεύγετε την αλιεία και την κατανάλωση ψαριών 
που έχουν αλιευθεί από αυτές τις περιοχές

Το έργο αυτό έχει λάβει χρηματοδότηση από το πρόγραμμα 
έρευνας και καινοτομίας «Ορίζοντας 2020» της Ευρωπα-
ϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της συμφωνίας επιχορήγησης 
αριθ. 733032

Αποφεύγετε τη χρήση σπρέι αδιάβροχης 
επίστρωσης σε είδη ρουχισμού και υποδήματα

Ακολουθείτε τις συμβουλές των αρχών σχετικά με 
την κατανάλωση νερού

Μέσω απορρόφησης από το δέρμα

Μέσω κατάποσης

Μέσω εισπνοής

Επιπτώσεις στην 
αναπαραγωγή 
και τη 
γονιμότητα

Παθήσεις του 
θυρεοειδούς

Αυξημένα επίπεδα 
χοληστερόλης

Ανοσοτοξικότητα

Καρκίνος του 
νεφρού και 
του όρχη

Τοξικότητα για 
την ανάπτυξη 
του εμβρύου

Ηπατική βλάβη

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΑΡΑΞΗΣ 
ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ ΚΑΙ ΤΑ ΣΥΝΑΦΗ ΜΕΤΡΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

Τα αποτελέσματα της HBM4EU έχουν συμβάλει στις διαβουλεύσεις 
σχετικά με τη Στρατηγική για τις χημικές ουσίες με στόχο τη 
βιωσιμότητα, το Σχέδιο δράσης για μηδενική ρύπανση, αλλά και στις 
διαβουλεύσεις στο πλαίσιο του ECHA και της EFSA. Τα εν λόγω στοιχεία 
είναι διαθέσιμα στην ενότητα της HBM4EU «Επιστήμη για τη χάραξη 
πολιτικής».

Λόγω των ανθεκτικών, βιοσυσσωρεύσιμων και τοξικών (ΑΒΤ) ή των 
άκρως ανθεκτικών και άκρως βιοσυσσωρεύσιμων (αΑαΒ) ιδιοτήτων 
τους3, διάφορες PFAS, όπως τα PFOA, HFPO-DA, PFBS, PFNA, PFDA, 
PFTeDA, PFTrDA, PFU(n)DA και PFHxS, συμπεριλήφθηκαν στον κατάλογο 
ουσιών που προκαλούν πολύ μεγάλη ανησυχία (SVHC) βάσει του 
κανονισμού REACH. Ορισμένες PFAS έχουν εναρμονισμένη ταξινόμηση 
και επισήμανση βάσει του κανονισμού CLP της ΕΕ, ως τοξικές για την 
αναπαραγωγή και το ήπαρ και ως δυνητικά καρκινογόνες. 

Λόγω των σοβαρών ανησυχιών σχετικά με την ευρεία χρήση των PFAS 
και τη ρύπανση που αυτές προκαλούν, στο πλαίσιο της Ευρωπαϊκής 

στρατηγικής για τις χημικές ουσίες με στόχο τη βιωσιμότητα 
και του συνοδευτικού εγγράφου για τις PFAS προτάθηκε δέσμη 
μέτρων για την αντιμετώπιση των PFAS με μια ομαδική προσέγγιση 
βάσει της νομοθεσίας για τα ύδατα, τα βιώσιμα προϊόντα, τα τρόφιμα, 
τις βιομηχανικές εκπομπές και τα απόβλητα. Συγκεκριμένες PFAS 
ρυθμίζονται από διάφορες νομοθεσίες και εγκάρσια ρυθμιζόμενες 
δραστηριότητες. Οι εν λόγω ρυθμίσεις καλύπτουν i) την εφαρμογή των 
διεθνών συμβάσεων, μέτρων και συμφωνιών, καθώς και του ευρύτερου 
νομοθετικού πλαισίου για τις χημικές ουσίες, ii) τα καταναλωτικά 
προϊόντα, iii) την επαγγελματική έκθεση και iv) το περιβάλλον (π.χ. 
εκπομπές στον αέρα και το νερό). Οι εν λόγω κανονισμοί αναμένεται να 
εγκριθούν και να αυστηροποιηθούν.

Το 2023 αναμένεται να θεσπισθεί ρύθμιση στο πλαίσιο του REACH με 
στόχο τον περιορισμό των κινδύνων για το περιβάλλον και την υγεία 
του ανθρώπου που συνεπάγεται η παρασκευή και η χρήση όλων των 
υπερφθοριωμένων και πολυφθοριωμένων αλκυλιωμένων ουσιών (PFAS) 
εκτός από εκείνες που θεωρούνται απαραίτητες. 

3
3    ΑΒΤ: ανθεκτικές, βιοσυσσωρεύσιμες, τοξικές | αΑαΒ: άκρως ανθεκτικές, άκρως βιοσυσσωρεύσιμες



ΕΡΏΤΗΜΑΤΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ

1 Ποια είναι η τρέχουσα έκθεση του 
πληθυσμού της ΕΕ στις PFAS και κατά 
πόσον υπερβαίνουν τις καθοδηγητικές 
τιμές που βασίζονται σε δείκτες υγείας4 
(εξωτερικές και εσωτερικές καθοδηγητικές 
τιμές για τη βιολογική παρακολούθηση του 
ανθρώπου), όπου υπάρχουν;

Οι εναρμονισμένες μελέτες που διεξήχθησαν στο πλαίσιο της 

HBM4EU (2014-2021) προσδιόρισαν τα βασικά επίπεδα της εσωτερικής 

συγκέντρωσης των PFAS στους εφήβους (ηλικίας 12-18 ετών). Η συλλογή των 

δειγμάτων πραγματοποιήθηκε σε 9 τοποθεσίες (Νορβηγία, Σουηδία, Σλοβακία, 

Σλοβενία, Ελλάδα, Ισπανία, Γερμανία, Γαλλία, Βέλγιο). 

Ο δείκτης που αναπτύχθηκε στο πλαίσιο της HBM4EU καταδεικνύει 

ότι η τρέχουσα εσωτερική έκθεση στους εφήβους υπερβαίνει τις 

καθοδηγητικές αθροιστικές τιμές των 4 PFAS. Ο δείκτης, ο οποίος βασίστηκε 

στα δεδομένα εσωτερικής έκθεσης των Ευρωπαίων εφήβων, καταδεικνύει ότι 

η συνδυασμένη έκθεση των εφήβων της ΕΕ στα PFOS, PFOA, PFNA και PFHxS 

υπερβαίνει την καθοδηγητική τιμή της EFSA που βασίζεται σε δείκτες υγείας 

μέρους των συμμετεχόντων. Οι υπερβάσεις στο πλαίσιο διάφορων μελετών 

και τοποθεσιών κυμαίνονται από 1,34% έως 23,78% των συμμετεχόντων, η δε 

έκταση της υπέρβασης (P95/6,9 μg/L) κυμαίνεται από 0,74 έως 1,78. Οι μελέτες 

που διεξήχθησαν στη δυτική και τη βόρεια Ευρώπη είχαν τον μεγαλύτερο αριθμό 

εφήβων που υπερέβησαν την καθοδηγητική τιμή.

Οι μέσες συγκεντρώσεις στις διάφορες ευρωπαϊκές μελέτες κυμαίνονται εντός 

του ίδιου εύρους τιμών, π.χ., οι τιμές P50 για το PFOA κυμαίνονται από 0,76 έως 

4,8 µg/L, τα επίπεδα του PFNA από 0,28 έως 0,86 µg/L και το PfHxS από 0,18 έως 

1,61 µg/L. Το PFOS εξακολουθεί να αποτελεί την κυρίαρχη ομοειδή ουσία· οι 

τιμές του P50 κυμαίνονται από 1,67 µg/L έως 8,06 µg/L. Τα επίπεδα αυτά συνάδουν 

με εκείνα που αναφέρονται στην πρόσφατη γνωμοδότηση της EFSA σχετικά με τους 

κινδύνους για την υγεία του ανθρώπου που ενέχει η παρουσία υπερφθοριωμένων 

αλκυλιωμένων ουσιών στα τρόφιμα.

2 Προκαλείται έκθεση από τη διατροφή, την 
καταναλωτική έκθεση, την επαγγελματική 
δραστηριότητα ή τη ρύπανση του 
περιβάλλοντος;

Όσον αφορά τους καθοριστικούς παράγοντες της έκθεσης που προέκυψαν από 

τις συλλογές δεδομένων της HBM4EU, σημαντικός καθοριστικός παράγοντας για 

τις PFAS –εκτός από την κοόρτη, το φύλο και το μορφωτικό επίπεδο– θεωρήθηκε 

η διατροφή. Τα υψηλότερα επίπεδα PFNA και PFOS στον ορό συσχετίστηκαν με 

την αυξημένη κατανάλωση ψαριών και θαλασσινών (αύξηση στα επίπεδα ορού 

κατά 20% και 21% αντιστοίχως) και την αυξημένη κατανάλωση αυγών (αύξηση στα 

επίπεδα ορού κατά 14% και 11% αντίστοιχα). Επιπλέον, η υψηλότερη έκθεση στο 

PFOS συνδέθηκε με την αυξημένη κατανάλωση εντοσθίων (αύξηση της έκθεσης 

κατά 14%) και τοπικών τροφίμων (αύξηση της έκθεσης κατά 40%). Για τα άλλα είδη 

τροφίμων (κρέας, φαγητά ταχείας εστίασης, πόσιμο νερό, γάλα) δεν διαπιστώθηκε 

καμία συσχέτιση με επιμέρους PFAS ή η συσχέτιση υπήρξε ασθενής. 

Όσον αφορά την επαγγελματική έκθεση, διεξήχθη μελέτη για τη διερεύνηση της 

έκθεσης στις PFAS στις εγκαταστάσεις επιχρωμίωσης. Συνολικά, πέντε μελέτες 

ανέλυσαν 155 δείγματα πλάσματος εργαζομένων. Τα αποτελέσματα θα είναι 

διαθέσιμα πριν από τον Ιούνιο του 2022.

3 Ποιες περιοχές και ποια στοιχεία του 
περιβάλλοντος στην Ευρώπη ρυπαίνονται 
από τις PFAS;

Οι PFAS συσσωρεύονται στο περιβάλλον και έχει διαπιστωθεί ότι ρυπαίνουν 

την επιφάνεια, το υπέδαφος και το πόσιμο νερό, καθώς και ότι συσσωρεύονται 

στα φυτά. Οι εγκαταστάσεις παραγωγής των PFAS, οι εγκαταστάσεις 

εκπαίδευσης στη κατάσβεση πυρκαγιών, τα αεροδρόμια και οι 

εγκαταστάσεις απόρριψης αποβλήτων και οι εγκαταστάσεις καθαρισμού 

λυμάτων μπορούν να προκαλέσουν ρύπανση του περιβάλλοντος, η 

οποία, ακολούθως, προκαλεί έκθεση των ανθρώπων στις περιοχές 

αυτές. Επί του παρόντος, υπάρχουν αρκετά «καυτά σημεία» σε διάφορες χώρες 

(π.χ. Γερμανία, Σουηδία, Ιταλία, Ισπανία, Κάτω Χώρες, Βέλγιο, Δανία και Αυστρία). 

«Καυτά σημεία» μπορεί να θεωρηθεί ότι υπάρχουν στις περισσότερες ευρωπαϊκές 

χώρες. Η HBM4EU καταρτίζει ένα έγγραφο καθοδήγησης σχετικά με τη 

διαχείριση της βιολογικής παρακολούθησης του ανθρώπου, την εκτίμηση 

επικινδυνότητας για την υγεία και την κοινοποίηση των κινδύνων στα 

«καυτά σημεία» (όσον αφορά τις PFAS).

4    Για ουσίες που υπερβαίνουν τις καθοδηγητικές τιμές που βασίζονται σε δείκτες υγείας, δεν μπορούν να αποκλειστούν επιπτώσεις στην υγεία.
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4 Είναι δυνατή η παρατήρηση διαφορών 
μεταξύ των PFAS στις διάφορες ομάδες του 
πληθυσμού και χρονικές περιόδους;

Γεωγραφικές διαφορές στην εσωτερική έκθεση είναι δυνατόν να παρατηρηθούν στις 

ευθυγραμμισμένες μελέτες που διεξήχθησαν στο πλαίσιο της HBM4EU για τα PFOS, 

PFOA, PFNA, PFHxS, καθώς και για το άθροισμά τους. Οι υψηλότερες μέσες τιμές 

παρατηρήθηκαν σε μελέτες που διεξήχθησαν στη βόρεια και τη δυτική Ευρώπη.

Η μελέτη των διαφορών των προφίλ των PFAS σε διαφορετικές χρονικές περιόδους 

προϋποθέτει την ανάλυση διαχρονικών μελετών σχετικά με τις τάσεις, η οποία δεν 

είναι επί του παρόντος διαθέσιμη σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Μέχρι στιγμής, 

διαχρονικά δεδομένα σχετικά με τις τάσεις διατίθενται για το άθροισμα Σ(PFOA + PFNA 

+ PFHxS + PFOS) μόνο για τη Γερμανία. Από τη σύγκριση των επιπέδων των PFAS στα 

δείγματα πλάσματος εφήβων που ελήφθησαν από τη Γερμανική Τράπεζα 

Δειγμάτων Περιβάλλοντος κατά την περίοδο από το 2007 έως το 2019 προκύπτει 

μια σαφής μείωση. Ενώ το 2007 η μέγιστη τιμή του P95 (P50) για το άθροισμα των 

4 PFAS ήταν 28,87 (13,82) µg/L, το 2019 είναι μόνον 8,28 (4,59) µg/L. Τα στοιχεία από 

δύο μελέτες μητέρων-τέκνων που διεξήχθησαν στη Βιέννη/Αυστρία κατέδειξαν επίσης 

μείωση των τιμών του P50 για το άθροισμα των 4 PFAS από 4,3 µg/l το 2010 σε 2,2 

µg/L το 2019.

Σύνολα δεδομένων είναι επίσης διαθέσιμα για τις επιμέρους PFAS των ακόλουθων 

χωρών: Νορβηγία, Γερμανία, Βέλγιο, Ισπανία, Σλοβακία, Δανία και Τσεχική Δημοκρατία. 

5 Ποια είναι τα επίπεδα των PFAS και οι 
επιπτώσεις στην υγεία για τις ευάλωτες 
ομάδες του πληθυσμού;

Αναλύσεις επιδημιολογικών δεδομένων από μελέτες κοόρτης που διεξήχθησαν στο 

πλαίσιο της κοινοπραξίας της πρωτοβουλίας HBM4EU συσχετίζουν τα υψηλότερα 

επίπεδα PFAS στις μητέρες με την αυξημένη τάση εμφάνισης λοιμώξεων σε 

παιδιά ηλικίας έως 4 ετών και τη συχνότητα της χρήσης αντιβιοτικών έως την 

εφηβική ηλικία. Διαπιστώθηκαν συσχετίσεις με τα πλέον προβληματικά προφίλ 

εμφάνισης καρδιαγγειακού κινδύνου βάσει υψηλότερου προφίλ χοληστερόλης 

και λιπιδίων, γλυκόζης νηστείας, δείκτη μάζας σώματος και αρτηριακής πίεσης, 

παχυσαρκίας, τιμής δείκτη μάζας σώματος και περιφέρειας της μέσης σε αγόρια 

ηλικίας 9 ετών. Το μείγμα των PFAS συσχετίστηκε με αύξηση του επιπέδου 
τριγλυκεριδίων και ινσουλίνης, με μείωση της HDL χοληστερόλης και με 

μέτρια αλληλεπίδραση των ενδογενών ορμονών. Περαιτέρω, η προγεννητική 
έκθεση σε PFAS θα μπορούσε να συσχετισθεί με διαταραχές στην 
αναπαραγωγή , όπως προεκλαμψία και υπέρταση εγκυμοσύνης, καθυστερημένη 

εμφάνιση της λειτουργίας της έμμηνης ροής και ανώμαλη έμμηνος ρύση, χαμηλό 

βάρος γέννησης, μεταβολή της διάρκειας της κυοφορίας, υποβάθμιση της 

ποιότητας του σπέρματος και μείωση του αριθμού των σπερματοζωαρίων. Μια 

μελέτη εντόπισε συσχετίσεις με πρωκτογεννητική απόσταση στα κορίτσια και με 

κίνδυνο εγκεφαλικής παράλυσης στα αγόρια.

6 Υπάρχουν διαφορές στην έκθεση του 
πληθυσμού της ΕΕ στις ρυθμιζόμενες και 
τις μη ρυθμιζόμενες PFAS; Οι περιορισμοί 
προκάλεσαν μείωση της έκθεσης;

Μολονότι το PFOS και το PFOA εξακολουθούν μέχρι σήμερα να είναι οι 

ουσίες με τις μεγαλύτερες συγκεντρώσεις στο αίμα στην Ευρώπη, σε πολλά 

ανθρώπινα δείγματα ανιχνεύονται και άλλες ενώσεις που περιέχουν PFAS. 

Οι ενώσεις που περιέχουν εναλλακτικές PFAS παρουσιάζουν χαμηλότερα 

επίπεδα έκθεσης σε σύγκριση με τις ενώσεις που περιέχουν ρυθμιζόμενες PFAS. 

Ωστόσο, λόγω του μεγάλου ποσοστού μη ανιχνεύσιμων εναλλακτικών PFAS 

που περιέχονται σε ενώσεις και της μεγάλης διαφοράς, σε απόλυτες τιμές, του 

ορίου ποσοτικού προσδιορισμού που επιτυγχάνεται στις διάφορες μελέτες, 

κρίνεται αναγκαία η μείωση του ορίου ποσοτικού προσδιορισμού στη χημική 

ανάλυση. Οι δείκτες βιολογικής παρακολούθησης παρουσιάζουν τα επίπεδα 

βιολογικής παρακολούθησης τόσο για τις ρυθμιζόμενες όσο και για τις μη ακόμη 

ρυθμιζόμενες PFAS.

Από τη γνωμοδότηση της EFSA για το PFOS και το PFOA στα τρόφιμα 
προκύπτει ότι, σε γενικές γραμμές, μετά το 2000, οι συγκεντρώσεις του 
PFOS, του PFOA και, σύμφωνα με ορισμένες μελέτες, του PFHxS στον ορό/
στο πλάσμα μειώθηκαν, ενώ οι συγκεντρώσεις του PFNA, του PFDA και 
του PFUnDA αυξήθηκαν.
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7 Προκάλεσε μείωση της έκθεσης ο 
περιορισμός του PFOS βάσει του 
κανονισμού για τους έμμονους οργανικούς 
ρύπους (POP);

Η αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας βάσει της σύμβασης 
της Στοκχόλμης διαπίστωσε ότι τα επίπεδα του PFOS 
παρουσιάζουν σταδιακή μείωση. Από τις συλλογές δεδομένων 
της HBM4EU προκύπτει επίσης ότι οι PFAS μειώθηκαν κατά την υπό 
εξέταση περίοδο. 

8 Ποιος είναι ο αντίκτυπος της εκκρεμούσας 
από το 2016 απόφασης του ECHA για τον 
περιορισμό της παρασκευής, της εμπορίας 
και της χρήσης του PFOA βάσει του 
κανονισμού REACH;

Μολονότι η υποχώρηση των διαχρονικών τάσεων σχετικά με το 
PFOA που αποτυπώνουν οι ευθυγραμμισμένες μελέτες στο 
πλαίσιο της HBM4EU αφορά ορισμένες μόνο χώρες της ΕΕ, 
εντούτοις καταδεικνύεται ότι μέρος των εφήβων στην Ευρώπη 
εξακολουθεί να υπερβαίνει τις καθοδηγητικές τιμές για το 
PFOA και ότι εντοπίζονται υποκατάστατα των PFAS. Η αποτροπή 
των υποκατάστατων ουσιών που ενέχουν δυσμενείς επιπτώσεις είναι 
ύψιστης σημασίας.

ΓΝΏΣΙΑΚΑ ΚΕΝΑ

Δεδομένα σχετικά με τις επιπτώσεις των διάφορων PFAS στην υγεία 
διατίθενται για συγκριτικά μικρό αριθμό PFAS, επισημαίνεται δε ότι 
ιδίως το PFOS και το PFOA έχουν ερευνηθεί ενδελεχώς. Κρίνεται 
αναγκαία η συλλογή δεδομένων για τους σχετικούς με 
τον άνθρωπο κινδύνους καθώς και δεδομένων βιολογικής 
παρακολούθησης του ανθρώπου, ενώ υπάρχουν επίσης κενά 
σχετικά με τη χρήση, τους τρόπους έκθεσης και την τοξικότητα για τις 
περισσότερες από τις 4.000 εν χρήσει PFAS.

Διαπιστώνεται ένα κενό όσον αφορά τα δεδομένα βιολογικής 
παρακολούθησης του ανθρώπου για τις PFAS που δεν αποτελούν 
αντικείμενο εξέτασης στο πλαίσιο της εκτίμησης της 
επικινδυνότητας (ιδίως εκείνες που χρησιμοποιούνται/
παρασκευάζονται σε μεγάλες ποσότητες ως υποκατάστατες ουσίες των 
παραδοσιακών PFAS). Κρίνεται αναγκαία η μέτρηση της συνολικής 
ποσότητας φθορίου που περιέχεται στον ανθρώπινο οργανισμό 
προκειμένου να εκτιμηθεί ο βαθμός της μέχρι τούδε άγνωστης και μη 
αξιολογήσιμης συμβολής των PFAS στη λειτουργία του. Επιπλέον, θα 
μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν μη στοχευμένες αναλυτικές μέθοδοι 
για τον εντοπισμό νέων συναφών ουσιών.

Για την υποστήριξη της επιστημονικά τεκμηριωμένης ομαδοποίησης 
των PFAS, κρίνεται αναγκαία η καλύτερη κατανόηση των τρόπων 
δράσης των διάφορων PFAS. Ιδιαίτερα σημαντική κρίνεται η περαιτέρω 
μελέτη της σχετικής αποτελεσματικότητας των PFAS για την εκτίμηση 
επικινδυνότητας των διάφορων ενώσεων. 

Για την ενίσχυση της διαχείρισης γενικών κινδύνων και της αποτροπής 
της περαιτέρω ρύπανσης με PFAS, απαιτείται επίσης καλύτερος 
συντονισμός των κανονισμών της ΕΕ σε διάφορους τομείς, π.χ. 
σχετικά με τα τρόφιμα και το πόσιμο νερό, των κανονισμών σχετικά 
με τα υλικά που έρχονται σε επαφή με τρόφιμα και των κανονισμών 
σχετικά με το περιβάλλον.

Η βιολογική παρακολούθηση του ανθρώπου σε «καυτά 
σημεία» αναδεικνύει την επείγουσα ανάγκη ανάπτυξης 
μέτρων ελαχιστοποίησης των PFAS σε όλα τα επίπεδα, 
συμπεριλαμβανομένου του ανθρώπινου οργανισμού. Αυτό 
κρίνεται ιδιαίτερα σημαντικό για τη διασφάλιση της προστασίας 
των ευάλωτων ομάδων, ειδικότερα των εγκύων και των θηλαζουσών 
γυναικών στα «καυτά σημεία».
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Το έργο αυτό έχει λάβει χρηματοδότηση από το 
πρόγραμμα έρευνας και καινοτομίας «Ορίζοντας 
2020» της Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πλαίσιο της 
συμφωνίας επιχορήγησης αριθ. 733032.

Συντονιστής HBM4EU: 
Γερμανικός Οργανισμός Περιβάλλοντος hbm4eu@uba.de

Συντονιστής Κόμβου Γνώσης: 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Περιβάλλοντος hbm4eu@eea.europa.eu

www.hbm4eu.eu


