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PFAS
Déantar achoimre sa nóta faisnéise beartais seo 
ar na héifeachtaí díobhálacha atá ag substaintí 
sárfhluarailcile agus polafluarailcile (PFASanna) ar 
an tsláinte, ar na príomhchonairí ina nochtar daoine 
dóibh agus ar conas a d’fhéadfadh bithmhonatóireacht 
dhaonna ar PFASanna a bheith luachmhar chun 
beartas Aontais a fhorbairt. 

Is grúpa mór ceimiceán de dhéantús an duine iad 
PFASanna a úsáidtear go forleathan i líon mór 
feidhmeanna tionsclaíocha agus tomhaltóra. Tá 
PFASanna imchoimeádach sa chomhshaol agus is gnách 
go mbithbhailíonn siad i slabhraí bia. Léiríodh go bhfuil 
go leor PFASanna tocsaineach do shláinte an duine.

PRÍOMHTHEACHTAIREACHTAÍ

• I staidéir1 (2014-2021) atá ailínithe le HBM4EU, 
cruthaíodh bunleibhéil nochta inmheánaigh do 12 
cheann de PFASanna ag déagóirí Eorpacha (1957 
sampla, aois: 12-18 mbliana). 

• I gcás 14.26% de na déagóirí Eorpacha a tástáladh, 
sáraíodh an leibhéal séirim inmheánaigh 6.9 µg/L 
PFASanna, arb é treoirluach EFSA2 é maidir le hiontógáil 
sheachtainiúil infhulaingthe 4.4 ng/kg. Ba é 23.8% 
an sárú ba mhó sna staidéir aonair. Is i staidéir a 
rinneadh i dTuaisceart agus in Iarthar na hEorpa a 
bhreathnaítear na luachanna airmheáin is mó.

• Is féidir sonraí maidir le PFASanna ó 17 staidéar 
bithmhonatóireachta daonna a cheadú cheana sa 
Chlár Eorpach um Bithmhonatóireacht Dhaonna ar 

líne. An nochtadh atá ann faoi láthair, sáraíonn 
sé treoirluachanna EFSA le haghaidh PFASanna i 
gcodanna áirithe de dhaonra an Aontais.

• Bíonn tiúcháin PFASanna níos airde i bhfir, go 
ginearálta, agus tá treocht ann gur airde na leibhéil 
nochta i gcás rannpháirtithe a bhfuil leibhéal 
oideachais níos airde acu. I roinnt staidéar, b’airde 
na leibhéil PFASanna a breathnaíodh agus duine ag 
dul in aois. 

• Ó bhailiúcháin sonraí HBM4EU, is féidir treocht 
laghdaitheach maidir le tiúchain PFOA agus PFOS 
a dhíorthú, ach ní hamhlaidh an cás sin maidir le 
PFASanna eile.

CÚLRA: HBM4EU

Tá an Tionscnamh Eorpach um Bithmhonatóireacht Dhaonna, 
HBM4EU, a mhaireann idir 2017 agus Meitheamh 2022, ina 
iarracht chomhpháirteach idir 28 dtír, an Ghníomhaireacht 
Eorpach Comhshaoil agus an Coimisiún Eorpach, agus 
cómhaoinítear faoi Fhís 2020 é. Is é is príomhaidhm don 
tionscnamh an bhithmhonatóireacht dhaonna a chomhordú 
agus a chur chun cinn san Eoraip. De thoradh HBM4EU, 
fuarthas raidhse fianaise feabhsaithe ar an nochtadh iarbhír do 
cheimiceáin trí thomhas a dhéanamh ar na substaintí iad féin, 

ar a meitibilítí nó ar mharcóirí i bhfíocháin nó i sreabháin 
choirp a léiríonn éifeachtaí ar shláinte an duine dá ndeasca. 
Is féidir faisnéis maidir le nochtadh an duine a nascadh le 
sonraí maidir le foinsí agus suirbhéanna eipidéimeolaíochta 
chun bonn eolais a chur faoin taighde, faoin gcosc agus faoin 
mbeartas agus é de chuspóir aige sin aghaidh a thabhairt 
ar bhearnaí eolais agus cineálacha cur chuige nuálacha a 
chur chun cinn. Dá mba mhaith leat tuilleadh a léamh faoin 
tionscadal féin, féach suíomh gréasáin HMB4EU.

1    Is suirbhé iad na Staidéir atá Ailínithe le HBM4EU arb é is aidhm dó samplaí agus sonraí bithmhonatóireachta daonna atá chomh comhchuibhithe agus 
is féidir a bhailiú ó staidéir (náisiúnta) chun sonraí a dhíorthú maidir leis an nochtadh inmheánach atá ag daonra/saoránaigh na hEorpa faoi láthair atá 
ionadaíoch dóibh thar raon geografach.

2    EFSA: an tÚdarás Eorpach um Shábháilteacht Bia 

https://www.hbm4eu.eu/what-we-do/european-hbm-platform/eu-hbm-dashboard/
https://www.hbm4eu.eu/
https://www.efsa.europa.eu/en


TORTHAÍ HBM4EU

Leag HBM4EU an bhunchloch le haghaidh ardán Eorpach um 
Bithmhonatóireacht Dhaonna chun monatóireacht a dhéanamh 
ar nochtadh an duine do cheimiceáin tosaíochta (lena n-áirítear 
PFASanna) agus ar na héifeachtaí ar an tsláinte a bhaineann 
leo sin ar bhealach comhchuibhithe inar rialaíodh an cháilíocht. 
Cuireadh Clár um Dhearbhú Cáilíochta/Rialú Cáilíochta chun feidhme 
chun go mbunófaí bunachar sonraí Eorpach de shaotharlanna 
iarrthachaarb ionann cáilíochtaí dóibh chun anailís a dhéanamh ar 
bhithmharcóirí nochta.

Mar chuid de na staidéir atá ailínithe le HBM4EU, rinneadh 
bithmharcóirí nochta do 12 cheann de PFASanna a thomhas i 
ndéagóirí (12-18 mbliana). I gcás thart ar 14% de na déagóirí 
Eorpacha a tástáladh, sáraíodh an leibhéal séirim inmheánaigh 
6.9 µg/L PFASanna, méid a chomhfhreagraíonn do threoirluach EFSA 
maidir le hiontógáil sheachtainiúil infhulaingthe 4.4 ng/kg. Is é 23.8% 
an sárú is mó sna staidéir aonair. Is i staidéir a rinneadh i dTuaisceart 
agus in Iarthar na hEorpa a bhreathnaítear na luachanna airmheáin 
is mó.

Chun tacaíocht bhreise a thabhairt do na staidéir bithmhonatóireachta 
daonna atá ann faoi láthair agus a bheidh ann amach anseo, 
chruthaigh HBM4EU ábhair éagsúla atá ar fáil go poiblí lena 
leagtar an bhunchloch le haghaidh cur chuige comhchuibhithe, 
chun staidéar a dhéanamh ar phleanáil agus ar chur i gcrích san 
Eoraip, agus iad le fáil i leabharlann HBM4EU ar líne. Forbraíodh 
prótacail éagsúla taighde chun anailís bhreise a dhéanamh ar 
shonraí PFASanna, lena n-áirítear leibhéil nochta san Eoraip, dáileadh 
an nochta, comparáidí geografacha, cinntithigh nochta, éifeachtaí a 

bhaineann le nochtadh (innéacs corpmhaise (ICM) agus meitibileacht, 
aibiú gnéasach, asma agus ailléirge), agus bithmharcóirí éifeachtaí de 
dheasca nochta – anailís ar chonairí éifeachtaí sláinte (aibiú gnéasach 
agus meitibileacht) (D10.10 Plean anailíse staidrimh le haghaidh 
staidéir chómhaoinithe WP8). Tá coinne leis go bhfoilseofar tuilleadh 
torthaí i gcaitheamh 2022.

Cruthaíodh fardal de bhithmharcóirí éifeachta atá ar fáil le haghaidh 
PFASanna agus de bhithmharcóirí núíosacha lena n-áirítear 
colaistéaról agus adiponectin le haghaidh suaití meitibileacha, hormóin 
thíoróideacha le haghaidh suaití inchríneacha, hormóin atáirgthe agus 
kisspeptin le haghaidh neamhthorthúlachta agus aibiú gnéasach, 
agus marcóirí imdhíonachta agus athlastacha le haghaidh asma. Chun 
bearnaí eolais a líonadh, soláthraíodh faisnéis ábhartha mheicníoch 
agus faisnéis ábhartha maidir le conair toraidh neamhfhabhraigh a 
bhaineann le héifeachtaí ar mheitibileacht, ar thorthaí breithe agus ar 
an gcóras imdhíonachta.  

Glactar trí chineál cur chuige sa mheasúnú riosca meascáin 
ar PFASanna ar mhaithe le comparáid: cur chuige an Fhachtóra 
Neartúlachta Coibhneasta (RPF), cur chuige an Innéacs Guaise (HI), 
agus cur chuige an Údaráis Eorpaigh um Shábháilteacht Bia (EFSA) 
ina ndéantar luachanna a shuimiú. Téann an measúnú riosca ar 
mheascáin níos faide ná an measúnú ar an tsubstaint aonair a 
chuirtear i bhfeidhm go hiondúil, arb é an rud is mó a léirítear leis 
an nochtadh iarbhír atá ag daoine. Le gach ceann de na trí chineál 
cur chuige, deimhníodh an chonclúid ar thángthas uirthi sa tuairim 
eolaíoch le EFSA le déanaí ina gcuirtear i gcás riosca a bhaineann leis 
na tiúchain nochta atá ann faoi láthair.

NOCHTADH & ÉIFEACHTAÍ AR AN TSLÁINTE

I gcás an ghnáthphobail, is é bia agus uisce óil éillithe é an 
príomhbhealach nochta do PFASanna. Laistigh de bhailiúcháin 
sonraí HBM4EU, aimsíodh go bhfuil aiste bia ina cinntitheach 
tábhachtach nochta do PFASanna. Bhí léibhéil séirim níos airde 
de PFNA agus PFOS bainteach le bheith ag ithe níos mó iasc agus 
bia mara (méadú 20% agus 21% faoi seach ar leibhéil séirim) agus 
le bheith ag ithe níos mó uibheacha (méadú 14% agus 11% faoi 
seach ar leibhéil séirim). Ina theannta sin, bhí nochtadh níos airde 
do PFAS nasctha le bheith ag ithe níos mó scairtí (méadú 14% ar 

nochtadh) agus níos mó bia áitiúil (méadú 40% ar nochtadh). I gcás 
ábhair eile bia (feoil, mearbhia, uisce óil, bainne), níor aimsíodh 
aon ghaol, nó gan ach gaol lag, idir iad agus PFASanna aonair. Ba 
phríomhchinntithigh nochta eile i mbailiúcháin sonraí HBM4EU iad 
sannadh do chohórt áirithe chomh maith le gnéas agus oideachas.

Tugtar forléargas i bhFíor 1 ar na príomhfhoinsí nochta, 
príomhchonairí nochta agus éifeachtaí sláinte a bhaineann le 
nochtadh do PFASanna.
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https://www.hbm4eu.eu/wp-content/uploads/2017/03/HBM4EU_D9.3_Database_candidate_laboratories_v1.2_Per-and-polyfluorinated-alkylated-substances.pdf
https://www.hbm4eu.eu/wp-content/uploads/2017/03/HBM4EU_D9.3_Database_candidate_laboratories_v1.2_Per-and-polyfluorinated-alkylated-substances.pdf
https://www.hbm4eu.eu/online-library/
https://www.hbm4eu.eu/work-packages/deliverable-10-10-statistical-analysis-plan-for-the-co-funded-studies-of-wp8/
https://www.hbm4eu.eu/work-packages/deliverable-10-10-statistical-analysis-plan-for-the-co-funded-studies-of-wp8/


Fíor 1. Forléargas ar fhoinsí, ar chonairí agus ar éifeachtaí sláinte a bhaineann le PFASanna

www.hbm4eu.eu Comhordaitheoir HBM4EU:
Gníomhaireacht na Gearmáine um an gComhshaol hbm4eu@uba.de

Comhordaitheoir an Mhoil Eolais:
An Ghníomhaireacht Eorpach Comhshaoil hbm4eu@eea.europa.eu

Cá háit is féidir iad a fháil?

Is féidir PFAS a fháil i dtáirgí tomhaltóra, amhail pacáistiú bia agus earraí 
cócaireachta; táirgí cúraim phearsanta, mar shampla seampú, flas fiacla, 
snas ingne agus smideadh súl; táirgí glantacháin, cumhdaitheoireachta, 
leathar, agus cairpéid chomh maith le táirgí feabhsúcháin tí ar nós 
péinteanna, vearnaisí, bealaí agus séalaithe. 
Is féidir é a fháil freisin in uisce óil éillithe (gar do shaoráidí 
déantúsaíochta, áiseanna cóireála dramhaíola, comhraic dóiteáin agus 
láithreacha oiliúna míleata agus aerfoirt) nó bia (iasc, feoil, torthaí agus 
táirgí torthaí, uibheacha, glasraí agus táirgí glasraí de bharr ithir éillithe).

Foinsí féideartha 
nochta

Conas is féidir le PFAS 
dul isteach i do chorp?

Conas a d’fhéadfadh PFAS difear a dhéanamh 
don tsláinte?

Conas is féidir leat do 
nochtadh do PFAS a laghdú?

Tá beart déanta ag an Aontas Eorpach chun laghdú a dhéanamh ar nochtadh daoine 
do PFAS. Mar shampla, tá toirmeasc ar PFOS, a shalainn agus a dhíorthaigh chomh 
maith le PFOA, a shalainn agus a chomhdhúile a bhaineann le PFOA faoin Rialachán 
maidir le Truailleáin Orgánacha Mharthanacha. Tá teorainn sainithe ag an Údarás 
Eorpach um Shábháilteacht Bia maidir leis an méid de cheithre PFAS a fhéadfar a ithe 
go sábháilte i mbia i dtréimhse seachtaine amháin. Glactar srianta REACH an Aontais 
Eorpaigh freisin le haghaidh PFHxS en C9-C14 PFAS agus beidh siad éifeachtach sna 
blianta amach romhainn le haghaidh úsáidí éagsúla. Chomh maith leis sin, leagann 
an Treoir um Uisce Óil síos luachanna teorantacha do PFAS in uisce lena ól ag daoine. 
Le déanaí, leagadh amach sa Straitéis Ceimiceán um an Inbhuanaitheacht raon 
gníomhaíochtaí chun PFAS a rialáil mar ghrúpa, lena n-áirítear deireadh a chur de réir 
a chéile le húsáid PFAS san Aontas, ach amháin má tá a n-úsáid riachtanach.

Chun tuilleadh faisnéise a fháil maidir le PFAS, féach an rannóg 
‘Bileog Eolais HBM4EU’.

PFAS NA NITHE NACH MÓR DUIT A 
BHEITH AR AN EOLAS FÚTHU

Deannach tí

Nochtadh gairme (monarú 
PFAS, comhraiceoirí 
dóiteáin, céir sciála, plátáil 
chróimiam...)

Táirgí tomhaltóra 
baile

Táirgí cúraim 
phearsanta

Bainne cíche

Uisce óil éillithe

Bia éillithe

Táirgí tomhaltóra bia

Má chónaíonn tú laistigh de cheantar nó in aice le 
ceantar arb eol é a bheith éillithe le PFAS:

Seachain torthaí agus glasraí a fhástar sna 
ceantair sin a ithe. Iarr ar na húdaráis áitiúla 
measúnú a dhéanamh ar na leibhéil PFAS 
ionas go mbeidh tú cinnte go bhfuil sé saor 
ó PFAS

Seachain mearbhia fillte i bpáipéar 
gréiscdhíonach

Seachain mearbhia a dhíoltar i gcairtchlár ina 
bhfuil PFAS, mar shampla roinnt boscaí píotsa

Iarr táirgí saor ó PFAS agus táirgí á gceannach 
a bhféadfadh PFAS a bheith iontu. A chinntiú 
go bhfuil táirgí saor ó gach PFAS (ní hamháin ó 
PFOS agus PFOA)

Seiceáil i bhfeidhmchláir ar líne cibé acu atá 
nó nach bhfuil PFAS i dtáirge áirithe

In ionad earraí cócaireachta 
neamhghreamaitheach, roghnaigh earraí 
criadóireachta, cruach dhosmálta, nó iarann 
teilgthe

Seachain dul ag iascaireacht agus ag ithe éisc 
ó na ceantair sin

Tá maoiniúchán faighte don tionscadal seo faoi chomhaontú 
deontais Uimh. 733032 ó chlár an Aontais Eorpaigh um 
thaighde agus nuálaíocht dar teideal Fís 2020

Seachain úsáid a bhaint as spraeanna 
uiscedhíonta roghnacha ar éadaí agus 
coisbheart

Lean comhairle na n-údarás maidir le húsáid 
uisce

Trí ionsú deirmeach

Trí ionghabháil

Trí ionanálú

Éifeachtaí ar 
atáirgeadh 
agus ar 
thorthúlacht

Galar tíoróideach

Leibhéil 
mhéadaithe 
colaistéaróil

Imdhíonthocsaineacht

Ailse duáin agus 
uiríoch

Tocsaineacht 
fhorbraíochta

Damáiste ae

IONCHUR I BPRÓISIS BHEARTAIS AGUS I 
MBEARTA ÁBHARTHA BEARTAIS

Rannchuidigh torthaí HBM4EU le comhairliúcháin maidir leis 
an Straitéis Ceimiceán um an Inbhuanaitheacht agus an Plean 
Gníomhaíochta um Uisce, Aer agus Ithir Saor ó Thruailliú, agus le 
comhairliúcháin de chuid na Gníomhaireachta Eorpaí Ceimiceán 
(ECHA) agus EFSA. Tá siad sin ar fáil i rannóg HBM4EU Eolaíocht 
chun Beartais.

Áirítear PFASanna éagsúla, amhail PFOA, HFPO-DA, PFBS, PFNA, 
PFDA, PFTeDA, PFTrDA, PFU(n)DA agus PFHxS, leis an liosta 
substaintí ar ábhar mór imní iad (SVHC) faoin Rialachán maidir le 
Clárú, Meastóireacht, Údarú, agus Srianadh Ceimiceán (REACH), 
de dhroim a n-airíonna PBT nó vPvB 3. Faoin rialachán maidir 
le haicmiú, lipéadú agus pacáistiú substaintí agus meascán, tá 
aicmiú agus lipéadú comhchuibhithe AE ag roinnt PFASanna mar 
shubstaintí atá tocsaineach don atáirgeadh, don ae agus mar 
shubstaintí a cheaptar go bhféadfaidís a bheith ina gcarcanaiginí. 

Mar gheall ar an imní thromchúiseach a bhaineann le húsáid agus 
le héilliú forleathan PFASanna, moladh sa Straitéis Ceimiceán 
um an Inbhuanaitheacht, agus sa doiciméad maidir le 
PFASanna a ghabhann leis seo, tacar gníomhaíochtaí chun 
aghaidh a thabhairt ar PFASanna trí chur chuige grúpa, 
faoin reachtaíocht maidir le huisce, táirgí inbhuanaithe, bia, 
astaíochtaí tionsclaíocha agus dramhaíl. Tá roinnt reachtaíochta 
agus gníomhaíochtaí trasrialála ann lena rialaítear PFASanna 
sonracha. Cumhdaítear leo sin i) cur chun feidhme coinbhinsiún, 
gníomhaíochtaí agus comhaontuithe idirnáisiúnta agus 
reachtaíochta níos leithne maidir le ceimiceáin; ii) táirgí tomhaltóra; 
iii) nochtadh gairme, agus iv) an comhshaol (e.g., astaíochtaí go haer 
agus go huisce). Tá na rialacháin sin le hoiriúnú agus le géarú.

Tá coinne leis go mbeidh srian REACH ann in 2023 chun teorainn 
a chur leis na rioscaí ar an gcomhshaol agus ar shláinte an duine 
a bhaineann le monarú agus úsáid substaintí sárfhluarailcile agus 
polafluarailcile (PFASanna) i leith gach úsáide, ach amháin na 
húsáidí sin a mheastar a bheith riachtanach. 

3
3    PBT: imchoimeádach, inbhithbhailithe, tocsaineach | vPvB: an-imchoimeádach, an-inbhithbhailithe

https://www.hbm4eu.eu/what-we-do/science-to-policy/
https://www.hbm4eu.eu/what-we-do/science-to-policy/


CEISTEANNA BEARTAIS

1 Cén nochtadh atá ag daonra an Aontais 
do PFASanna faoi láthair, agus an 
sáraíonn siad na Treoirluachanna 
sláintebhunaithe4 (luachanna 
bithmhonatóireachta daonna 
seachtracha agus inmheánacha) i gcás 
ina bhfuil siad ar fáil?

I staidéir (2014-2021) atá ailínithe le HBM4EU, cruthaíodh 
bunleibhéil de thiúchain inmheánacha PFASanna i ndéagóirí 
Eorpacha (12-18 mbliana). Bailíodh samplaí i 9 láithreán samplála 
(an Iorua, an tSualainn, an tSlóvaic, an tSlóivéin, an Ghréig, an 
Spáinn, an Ghearmáin, an Fhrainc, an Bheilg). 

Léiríonn an táscaire a forbraíodh faoi HBM4EU go sáraíonn 
an nochtadh inmheánach atá ag déagóirí faoi láthair na 
treoirluachanna le haghaidh shuim na 4 PFAS. Léiríonn an 
táscaire, atá bunaithe ar shonraí nochta inmheánaigh ó dhéagóirí 
Eorpacha, go sáraíonn an nochtadh carntha ag déagóirí san Aontas 
do PFOS, PFOA, PFNA agus PFHxS, i gcodán de na rannpháirtithe, 
treoirluach sláintebhunaithe EFSA. As measc na staidéar agus 
na suíomhanna éagsúla, sáraíonn idir 1.34% agus 23.78% de 
na rannpháirtithe an treoirluach, agus tá méideanna éagsúla an 
tsáraithe (P95/6.9 μg/L) idir 0.74 - 1.78. Ba sna staidéir a rinneadh i 
dTuaisceart agus in Iarthar na hEorpa a bhí an líon ba mhó déagóirí 
a sháraigh an treoirluach.

Tá na tiúchain airmheánacha sna staidéir éagsúla Eorpacha laistigh 
den raon céanna, e.g., tá raon luachanna P50 idir 0.76 agus 4.8 µg/L 
ann le haghaidh PFOA, idir 0.28 agus 0.86 µg/L ann le haghaidh 
PFNA agus idir 0.18 agus 1.61 µg/L ann le haghaidh PfHxS. Is é 
PFOS an comhaicmeach ceannasach fós; tá raon luachanna 
P50 idir 1.67 µg/L agus 8.06 µg/L ann. Agus na leibhéil sin ann, 
tugtar tacaíocht dóibh siúd a tuairiscíodh i dtuairim EFSA le déanaí 
maidir leis na rioscaí do shláinte an duine a bhaineann le substaintí 
sárfhluarailcile a bheith i mbia.

2 An é aiste bia, nochtadh tomhaltóra 
nó gairme, nó éilliú comhshaoil a 
chinneann nochtadh?

Maidir le cinntithigh nochta i mbailiúcháin sonraí HBM4EU, 
seachas cohórt, aois agus oideachas, bhí aiste bia ina cinntitheach 
tábhachtach nochta do PFASanna. Bhí léibhéil séirim níos airde de 
PFNA agus PFOS bainteach le bheith ag ithe níos mó iasc agus bia 
mara (méadú 20% agus 21% faoi seach ar leibhéil séirim) agus le 
bheith ag ithe níos mó uibheacha (méadú 14% agus 11% faoi seach 
ar leibhéil séirim). Ina theannta sin, bhí nochtadh níos airde do PFAS 
nasctha le bheith ag ithe níos mó scairtí (méadú 14% ar nochtadh) 
agus níos mó bia áitiúil (méadú 40% ar nochtadh). I gcás ábhair eile 
bia (feoil, mearbhia, uisce óil, bainne), níor aimsíodh aon ghaol, nó 
gan ach gaol lag, idir iad agus PFASanna aonair. 

Maidir le nochtadh gairme, rinneadh staidéar chun imscrúdú a 
dhéanamh ar nochtadh do PFASanna i saoráidí plátála crómáite. 
Tá anailís á déanamh ar 155 sampla de phlasma as oibrithe ó 
chúig staidéar san iomlán. Beidh na torthaí ar fáil roimh mhí an 
Mheithimh 2022.

3 Cad iad na limistéir agus na meáin 
chomhshaoil san Eoraip atá éillithe le 
PFASanna?

Carnann PFASanna sa chomhshaol agus fuarthas go n-éillíonn siad 
uisce dromchla, screamhuisce agus uisce óil agus go gcarnann 
siad i bplandaí. D’fhéadfadh láithreáin ina dtáirgtear PFASanna, 
limistéir oiliúna comhraic dóiteán, aerfoirt agus saoráidí 
diúscartha dramhaíola chomh maith le saoráidí cóireála 
séarachais a bheith ina gcúis le héilliú an chomhshaoil, agus 
dá dheasca sin d’fhéadfaí daoine a chónaíonn sna limistéir sin 
a nochtadh. Faoi láthair, is eol dúinn go bhfuil roinnt teophointí 
i dtíortha éagsúla (e.g., an Ghearmáin, an tSualainn, an Iodáil, an 
Spáinn, an Ísiltír, an Bheilg, an Danmhairg agus an Ostair). Is féidir 
glacadh leis gurb ann do theophointí sa chuid is mó de thíortha 
na hEorpa. Tá treoirdhoiciméad á fhorbairt ag HBM4EU maidir 
le conas déileáil leis an mbithmhonatóireacht dhaonna, 
measúnú riosca sláinte agus cumarsáid maidir le rioscaí i 
dteophointí PFASanna.

4    Ní féidir éifeachtaí sláinte a chur as an áireamh i gcás substaintí a sháraíonn na treoirluachanna sláintebhunaithe.
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4 An bhfuil difríochtaí i bpróifílí PFASanna 
le sonrú i ngrúpaí éagsúla daonra agus i 
dtréimhsí éagsúla ama?

Tá difríochtaí geografacha sa nochtadh inmheánach le sonrú sna 
staidéir atá ailínithe le HBM4EU a rinneadh le haghaidh PFOS, 
PFOA, PFNA, PFHxS agus le haghaidh a suime. Is i staidéir a 
rinneadh i dTuaisceart agus in Iarthar na hEorpa a bhreathnaítear 
na luachanna airmheáin is mó.

Tá gá le hanailís ar staidéir treochta ama chun staidéar a dhéanamh 
ar dhifríochtaí i bpróifílí PFASanna i dtréimhsí éagsúla ama, rud 
nach bhfuil ar fáil faoi láthair ar leibhéal na hEorpa. Go dtí seo, 
is le haghaidh na Gearmáine amháin atá sonraí treochta ama le fáil 
maidir le suim Σ(PFOA + PFNA + PFHxS + PFOS). Nuair a dhéantar 
comparáid idir na leibhéil PFASanna i samplaí plasma as daoine 
fásta óga ó Bhanc Eiseamal Tástála Comhshaoil na Gearmáine 
sa tréimhse idir 2007 agus 2019, is féidir laghdú soiléir a fheiceáil. 
Cé gurbh é 28.87 (13.82) µg/L an luach uasta P95 (P50) do shuim 
na 4 PFAS in 2007, níorbh ann in 2019 ach 8.28 (4.59) µg/L. 
Chonacthas freisin i sonraí ó dhá staidéar ar mháithreacha agus 
linbh i Vín na hOstaire gur tháinig laghdú ar na luachanna P50 do 
shuim na 4 PFAS ó 4.3 µg/l in 2010 go 2.2 µg/L in 2019.

Tá tacair sonraí ar fáil le haghaidh PFASanna aonair i dtíortha eile 
freisin: an Iorua, an Ghearmáin, an Bheilg, an Spáinn, an tSlóvaic, an 
Danmhairg agus an tSeicia. 

5 Cad iad na leibhéil PFASanna agus na 
héifeachtaí sláinte gaolmhara i ngrúpaí 
daonra leochaileacha?

Léirítear in anailísí ar shonraí eipidéimeolaíochta ó staidéir ar 
chohóirt a rinneadh laistigh den chuibhreannas HBM4EU go 
mbaineann leibhéil PFASanna níos airde i máithreacha leis an 
gclaonadh méadaithe atá ann go mbeidh ionfhabhtuithe i linbh 
suas le 4 bliana d’aois agus go n-úsáidfí antaibheathaigh níos minice 
suas le haois ógánaigh. Aimsíodh i measc buachaillí go raibh baint 
ann le próifíl riosca cardashoithíoch níos measa bunaithe ar phróifíl 
cholaistéaróil agus lipide níos airde, glúcós fola céalacain níos airde, 
ICM agus brú fola, meáchan coirp níos airde, scór ICM agus imlíne 
na coime ag 9 mbliana d’aois. Bhí meascán PFASanna bainteach 
le méadú ar leibhéil tríghlicríde agus insline agus le laghdú 
ar cholaistéaról lipide ard-dlúis (LAD) agus le hidirghníomhacht 
mheasartha le hormóin inghiniúla. De bhreis air sin, d’fhéadfadh 
nochtadh réamhbhreithe do PFASanna a bheith bainteach 
le neamhoird atáirgthe amhail réamheaclaimsia agus 
hipirtheannas le linn toirchis, moill ar thosach míostraithe agus 
míostrú neamhghnách nó fad neamhghnách ar mhíostrú, laghdú 
ar mheáchan breithe, ar fhad breithe, agus athrú ar fhad na 
tréimhse iompair, laghduithe ar cháilíocht seamhain agus ar 
áireamh speirmeacha. Taispeánadh i staidéar amháin go bhfuil 
comhghaolúcháin ann idir fad anaighinitiúil i gcailíní agus an riosca 
ar phairilis cheirbreach i mbuachaillí.

6 An bhfuil difríochtaí ann i nochtadh 
dhaonra an Aontais do PFASanna 
rialáilte agus neamhrialáilte? An bhfuil 
laghdú tagtha ar nochtadh de thoradh 
srianta?

Go dtí seo, is iad PFOS agus PFOA fós iad na substaintí dá bhfuil na 
tiúcháin fola is airde díobh ann san Eoraip, ach braitear comhdhúile 
PFASanna eile freisin in go leor samplaí ó dhaoine. Tá leibhéil 
nochta níos ísle ann do chomhdhúile PFASanna malartacha ná mar 
atá do chomhdhúile PFASanna rialáilte. Ach ó tharla go bhfuil cion 
mór neamhbhraití ann ar chomhdhúile PFASanna malartacha agus 
difríocht mhór i ndearbhluachanna na teorann cainníochtaithe a 
sroicheadh thar staidéir, is gá an teorainn chainníochtaithe a ísliú 
san anailís cheimiceach. Le táscairí bithmhonatóireachta daonna, 
taispeántar na leibhéil bithmhonatóireachta daonna atá ann le 
haghaidh PFASanna rialáilte agus PFASanna nach bhfuil rialáilte go 
fóill.

Deirtear i dtuairim EFSA maidir le PFOS agus PFOA i mbia gur 
tháinig laghdú tar éis 2000, go ginearálta, ar thiúchain PFOS 
agus PFOA i séiream/i bplasma, agus ar thiúchain PFHxS i 
roinnt staidéar freisin, ach gur tháinig méadú ar thiúchain 
PFNA, PFDA agus PFUnDA.
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7 Ar tháinig laghdú ar nochtadh de bharr 
srian ar PFOS de réir an Rialacháin 
maidir le truailleáin orgánacha 
mharthanacha (POP)?

De réir na meastóireachta éifeachtúlachta a rinneadh faoi 
Choinbhinsiún Stócólm, thángthas ar an gconclúid gur cosúil 
go bhfuil leibhéil PFOS ag laghdú de réir a chéile. Léirítear i 
mbailiúcháin sonraí HBM4EU freisin gur tháinig laghdú ar PFASanna 
laistigh den tréimhse a breathnaíodh. 

8 Cén tionchar a bheidh ag cinneadh 
2016 ó ECHA, atá ar feitheamh, maidir 
le srian a chur le monarú, margaíocht 
agus úsáid PFOA faoi REACH?

Cé gur tugadh tuairisc ar PFOA a bheith ag laghdú le himeacht 
ama i roinnt tíortha aonair de chuid an Aontais, léirítear go fóill 
sna staidéir atá ailínithe le HBM4EU go sáraíonn codán de 
dhéagóirí san Eoraip na treoirluachanna le haghaidh PFOA 
agus go mbraitear PFASanna ionaid. Tá sé ríthábhachtach go 
seachnófar ionaduithe míthaitneamhacha.

BEARNAÍ EOLAIS

Tá sonraí maidir leis an tionchar a imríonn PFASanna éagsúla ar an 
tsláinte ar fáil le haghaidh líon cuíosach beag PFASanna, agus go 
leor taighde déanta as a measc sin ar PFOS agus PFOA go háirithe. 
Tá gá le sonraí guaise atá ábhartha don duine agus le sonraí 
bithmhonatóireachta daonna, agus tá bearnaí eolais ann freisin 
i gcás fhormhór na 4,000 PFAS a úsáidtear faoi láthair i dtaobh 
úsáidí, patrúin nochta agus tocsaineachta.

Tá bearna ann sna sonraí Bithmhonatóireachta Daonna le 
haghaidh PFASanna nach iad na PFASanna a dtugtar aghaidh 
orthu sa mheasúnú riosca (go sonrach iad siúd a úsáidtear/a 
fhoirmítear ina méideanna móra mar thoradh ar PFASanna 
leagáide a ionadú). Tá gá le tomhas ar an méid iomlán fluairíne 
orgánaí atá i ndaoine chun measúnú a dhéanamh ar a mhéad a 
rannchuidíonn PFASanna i ndaoine leis sin, rud nach eol nó nach 
féidir a mheasúnú go fóill. Ina theannta sin, d’fhéadfaí modhanna 
anailíseacha neamhsprice a úsáid chun substaintí ábhartha nua a 
shainaithint.

Chun tacaíocht a thabhairt do ghrúpáil PFASanna ar bhonn 
eolaíochta, is gá tuiscint níos fearr a fháil ar mhodhanna 
gníomhaíochta PFASanna éagsúla. Bheadh luach breise ag baint 
le tuilleadh staidéir ar neartúlachtaí coibheasta PFASanna a 
dhéanamh le haghaidh measúnú riosca meascáin. 

Tá gá freisin le comhordú níos fearr a dhéanamh ar rialacháin 
Aontais i réimsí éagsúla, e.g. bia agus uisce óil, chomh maith 
le hábhar teagmhála bia agus rialacháin chomhshaoil chun an 
bainistiú riosca uileghabhálach a neartú agus breis éillithe le 
PFASanna a sheachaint.

Cuirtear i dtábhacht leis an mbithmhonatóireacht dhaonna i 
dteophointí go bhfuil gá práinneach le PFASanna a fhorbairt a 
laghdaíonn tomhais ar gach leibhéal, lena n-áirítear i gcorp an 
duine, oiread agus is féidir. Is cosúil gur rud bunriachtanach é sin 
chun a chinntiú go gcosnófar grúpaí leochaileacha, go háirithe mná 
i dteophointí atá ag iompar clainne nó ag cothú linbh ar an gcíoch.
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Tá maoiniúchán faighte don tionscadal seo 
faoi chomhaontú deontais Uimh. 733032 ó 
chlár an Aontais Eorpaigh um thaighde agus 
nuálaíocht dar teideal Fís 2020.

Comhordaitheoir HBM4EU: 
Gníomhaireacht na Gearmáine um an gComhshaol hbm4eu@uba.de

Comhordaitheoir an Mhoil Eolais: 
An Ghníomhaireacht Eorpach Comhshaoil hbm4eu@eea.europa.eu

www.hbm4eu.eu
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