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PFAS
תקציר מדיניות זה מסכם את ההשפעות השליליות על בריאות 

האדם של חומרים פר ופוליפלואורואלקיל )PFAS(, מסלולי 
החשיפה העיקריים שלהם לבני אדם, וכיצד ניטור ביולוגי אנושי של 

PFAS יכול להיות בעל ערך בפיתוח מדיניות האיחוד האירופי. 

PFAS הם קבוצה גדולה של כימיקלים תוצרת האדם הנמצאים 
 PFAS .בשימוש רחב במספר רב של תחומים תעשייתיים וצרכניים

 PFAS .עמידים בסביבה ונוטים להצטבר ביולוגית בשרשראות המזון
רבים הוכחו כמסוכנים לבריאות האדם.

הודעות מפתח

מחקרים שבוצעו בהתאם לHBM4EU)2014-2021 1( יצרו  	
רמות בסיס של חשיפה פנימית ל-PFASs 12 בקרב בני נוער 

אירופאים )1957 דגימות; גילאי: 12-18(. 

14.26% מבני הנוער האירופאים שנבדקו חרגו מרמת הסרום  	
הפנימית של 6.9 מיקרוגרם/ליטר PFAS, הערך המנחה של 2 
EFSA למכסת צריכה שבועית של 4.4 ננוגרם/ק"ג. החריגה 

המקסימלית ממחקרים בודדים הייתה 23.8%. הערכים 
החציוניים הגבוהים ביותר נצפו במחקרים שנערכו בצפון 

ומערב אירופה.

ניתן כבר לעיין בנתוני PFAS מ-17 מחקרי HBM בלוח  	
המחוונים האירופי של HBM המקוון. החשיפה הנוכחית עולה 
על ערכי ההנחיות של EFSA עבור PFAS בחלקים מסוימים 

של אוכלוסיית האיחוד האירופי.

ריכוזי PFAS בדרך כלל גבוהים יותר בגברים. ישנה מגמה  	
המצביעה על רמות חשיפה גבוהות יותר בקרב משתתפים 

עם רמת השכלה גבוהה יותר . במחקרים מסוימים נצפו 
רמות גבוהות יותר של PFAS עם העלייה בגיל. 

מאוסף הנתונים של HBM4EU, ניתן לצפות במגמת ירידה  	
בריכוזי PFOA ו-PFOS, בעוד שזה לא המקרה לגבי 

PFAS אחרים.

HBM4EU :רקע

יוזמת הניטור הביולוגי של האדם האירופית, הHBM4EU, הפועלת 
החל מ-2017 עד יוני 2022, הינה מאמץ משותף של 28 מדינות, 
הסוכנות האירופית לאיכות הסביבה, הנציבות האירופית, וממומן 

בשיתוף תחת אופק 2020. המטרה העיקרית של היוזמה היא לתאם 
ולקדם ניטור ביולוגי אנושי באירופה. HBM4EU סיפקה שפע של 
עדויות משופרות אודות החשיפה בפועל לכימיקלים על ידי מדידת 

החומרים עצמם, המטבוליטים שלהם או סימני השפעות בריאותיות 

עוקבות בנוזלי הגוף או ברקמות. ניתן לקשר מידע על חשיפה של 
בני אדם למידע אודות מקורות וסקרים אפידמיולוגיים כדי לקדם 
מחקר, מניעה ומדיניות במטרה להתמודד עם פערי ידע ולקדם 

גישות חדשניות. אם תרצו לקרוא עוד על הפרויקט עצמו, אנא בקרו 
.HMB4EUבאתר

המחקרים שבוצעו בהתאם ל-HBM4EU הם סקר שמטרתו לאסוף דגימות ונתונים של HBM בהתאמה ככל האפשר ממחקרים )לאומיים( כדי להסיק נתוני חשיפה פנימיים עדכניים   1
המייצגים את האוכלוסייה האירופית/אזרחים בפריסה הגיאוגרפית.

EFSA: הרשות האירופית לבטיחות מזון   2
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HBM4EU תוצאות

HBM4EU הניחה את היסודות לפלטפורמת HBM אירופית לניטור 
חשיפת בני אדם לכימיקלים מועדפים )כולל PFAS( ולהשפעות 

בריאותיות נלוות בצורה מותאמת תוך בקרת איכות. יושמה תוכנית 
אבטחת איכות/בקרת איכות על מנת להקים מאגר מידע של מעבדות 

מועמדותבאירופה המוכשרות באותה מידה לניתוח סימנים ביולוגיים של 
חשיפה.

כחלק מהמחקרים המתואמים ל-HBM4EU, נמדדו סמנים ביולוגיים של 
חשיפה ל-PFASs 12 בבני נוער )בגילאי 12-18(. כ-14% מבני הנוער 
האירופאים שנבדקו חורגים מרמת הסרום הפנימית של 6.9 מיקרוגרם/

ליטר PFAS, מה שתואם לערך המנחה של EFSA למכסת צריכה שבועית 
של 4.4 ננוגרם/ק"ג. החריגה המקסימלית ממחקרים בודדים הייתה 23.8%. 

הערכים החציוניים הגבוהים ביותר נצפו במחקרים שנערכו בצפון ומערב 
אירופה.

 HBM4EU ,נוכחיים ועתידיים HBM על מנת לתמוך עוד יותר במחקרי
הוציאה מגוון חומרי עבודות יסוד הזמינים לציבור לגישה מותאמת, ללימוד 

 .HBM4EU תכנון ולהתנהלות באירופה, הזמינים בספרייה המקוונת של
מגווןפרוטוקולי מחקר פותחו בכדי לנתח לעומק את נתוני ה-PFAS, כולל 

רמות החשיפה באירופה, התפלגות החשיפה, השוואות גיאוגרפיות, גורמי 

חשיפה, קשרי חשיפה-השפעה )BMI ומטבוליזם, התבגרות מינית, אסטמה 
ואלרגיה(, וסמן ביולוגי חשיפה-השפעה - ניתוח נתיב ההשפעה הבריאותית 
)התבגרות מינית ומטבוליזם( )תוכנית ניתוח סטטיסטי D10.10 למחקרים 

במימון משותף שלWP8(. תוצאות נוספות צפויות להתפרסם במהלך 2022.

נוצר מלאי של סמנים ביולוגיים זמינים עבור PFAS וסמנים ביולוגיים חדשים, 
כולל כולסטרול ואדיפונקטין להפרעות מטבוליות, הורמוני בלוטת התריס 
להפרעות אנדוקריניות, הורמוני רבייה וקיסספטין לאי פוריות והתבגרות 

מינית, וסמנים חיסוניים ודלקתיים לאסתמה. מידע רלוונטי על מסלול 
מכניסטי ותוצאות שליליות )AOP( הקשור להשפעות על חילוף החומרים, 

תוצאות הלידה והמערכת החיסונית סופק על מנת לכסות פערי ידע. 

הערכת סיכוני התערובת של PFAS מתבצעת בשלוש גישות לצורך 
 )HI( גישת אינדקס הסיכונים ,)RPF( השוואה, גישת גורם הכוח היחסי

וגישת ערך הסכום של הסוכנות האירופית לבטיחות מזון )EFSA(. הערכת 
סיכון של תערובות מעמיקה יותר מהערכת חומר בודד שמיושמת בדרך כלל, 
ובכך משקפת יותר את החשיפה של אנשים בפועל. כל שלוש הגישות איששו 
את המסקנה שהתקבלה בחוות הדעת המדעית האחרונה של EFSA, אשר 

מניחה כי ישנו סיכון בריכוזי החשיפה כיום.

חשיפה והשפעות בריאותיות

עבור האוכלוסייה הכללית, דרך החשיפה העיקרית ל-PFAS היא דרך 
 HBM4EU מזון וצריכת מי שתייה מזוהמים. בין הנתונים שנאספו על ידי

נמצא שתזונה היא גורם החשיפה העיקרי לPFAS. רמות גבוהות יותר של 
PFNA ו-PFOS היו קשורות לצריכה גבוהה יותר של דגים ופירות ים )עלייה 

ברמות הסרום ב-20 ו-21%, בהתאמה( ולצריכה גבוהה יותר של ביצים 
)עלייה ברמות הסרום ב-14 ו-11%, בהתאמה(. בנוסף, חשיפה גבוהה יותר 

ל-PFOS הייתה קשורה לצריכה גבוהה יותר של איברים פנימיים )עלייה 

בחשיפה ב-14%( וצריכת מזון מקומי )עלייה בחשיפה ב-40%(. עבור פריטי 
מזון אחרים )בשר, מזון מהיר, מי שתייה, חלב(, לא נמצא קשר או נמצא 
קשר זעיר לPFAS במקרים בודדים. גורמי חשיפה עיקריים נוספים בעת 

איסוף הנתונים של HBM4EU היו ייחוס לקבוצה מסוימת וכן מין והשכלה.

תרשים 1 מציג סקירה כללית על מקורות החשיפה העיקריים, מסלולי 
.PFAS-החשיפה וההשפעות הבריאותיות הקשורות לחשיפה ל
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PFAS-תרשים 1. סקירה כללית של מקורות, מסלולים והשפעות בריאותיות הקשורות ל

www.hbm4eu.eu :HBM4EU רכז
hbm4eu@uba.de הסוכנות הגרמנית לאיכות הסביבה

רכז מרכז הידע:
hbm4eu@eea.europa.eu הסוכנות האירופית לאיכות הסביבה

היכן הם עלולים להימצא?

חומרי PFAS נמצאים במוצרי צריכה, כגון אריזות מזון וכלי בישול; מוצרי טיפוח אישי, כגון 
שמפו, חוט דנטלי, לק ואיפור עיניים; מוצרי ניקוי, ריפודים, עור ושטיחים וכן מוצרים לשיפוץ 

הבית כגון צבעים, לכות, חומרי סיכה וחומרי איטום. 

ניתן למצוא אותו גם במי שתייה מזוהמים )בקירבת מתקני ייצור, מתקני טיפול בפסולת, 
אתרי אימון כוחות כיבוי וצבא ושדות תעופה( או במזון )דגים, בשר, פירות ומוצרי פירות, 

ביצים, ירקות ומוצרי ירקות כתוצאה מקרקע מזוהמת(.

כיצד עשויים חומרי PFAS מקורות חשיפה אפשריים
לחדור לגוף?

כיצד תוכלו להפחית את חשיפתכם כיצד עשויים חומרי PFAS להשפיע על הבריאות?
?PFAS-ל

 ,PFOS ,לדוגמה .PFAS-האיחוד האירופי נקט בצעדים להפחתת חשיפתם של אנשים ל
המלחים והנגזרות שלן וכן PFOA, המלחים והתרכובות שקשורים ל-PFOA אסורים על 
פי התקנה בנושא מזהמים אורגניים עמידים.  הרשות האירופית לבטיחות מזון הגדירה 
מגבלה על כמות ארבעת ה-PFAS שניתן לצרוך בבטחה במזון תוך פרק זמן של שבוע. 

 PFHxS en C9-C14 של האיחוד האירופי מיושמות גם על חומרי REACH הגבלות
PFAS והן תהיינה בתוקף בשנים הקרובות למספר שימושים. כמו כן, דירקטיבת מי 

השתייה קובעת ערכי גבול ל-PFAS במים לצריכת אדם. לאחרונה, אסטרטגיית הכימיקלים 
לקיימות הגדירה מספר פעולות להסדרת PFAS כקבוצה, כולל הפסקה הדרגתית של 

השימוש בחומרי PFAS באיחוד האירופי, אלא אם השימוש בו הוא חיוני.

.'HBM4EU אנא בקרו בסעיף 'גיליון המידע של ,PFAS למידע נוסף על

PFAS מה אתם צריכים לדעת

אבק הבית

חשיפה תעסוקתית )ייצור 
PFAS, כבאים, שעוות סקי, 

ציפוי כרום...(

מוצרי צריכה ביתית

מוצרי טיפוח אישי

חלב אם

מי שתייה מזוהמים

מזון מזוהם 

מוצרי מזון לצרכן

אם הנכם מתגוררים באזורים הידועים כאזורים מזוהמים 
ב-PFAS או בקרבת אזורים כאמור:

הימנעו מצריכת פירות וירקות מגידול ביתי באזורים 
אלו. בקשו מהרשויות המקומיות להעריך את רמות 

PFAS כדי להיות רגועים שהם נטולי PFAS-ה

הימנעו ממזון מהיר עטוף בנייר חסין שומן

הימנעו ממזון מהיר שנמכר בקרטון המכיל חומרי 
PFAS, כגון בקרטוני פיצה למיניהן

בקשו מוצרים נטולי PFAS בעת רכישת מוצרים 
שעלולים להכיל PFAS. ודאו שהמוצרים נקיים מכל 
.PFOA-ו PFOS ולא רק מחומרי ,PFAS-חומרי ה

בדקו בדקו באפליקציות מקוונות האם מוצר מסוים 
מכיל PFAS או לא

החליפו כלי בישול מטפלון בכלי קרמיקה, נירוסטה 
או ברזל יצוק

הימנעו מדיג וצריכת דגים מאזורים אלו

הפרויקט קיבל מימון מתוכנית המחקר והחדשנות 'אופק 2020' של האיחוד 
האירופי במסגרת הסכם מענק מספר 733032.

הימנעו משימוש בתרסיסי איטום אופציונליים 
לביגוד והנעלה

אנא פעלו על פי הנחיות השימוש במים של הרשויות

בספיגה עורית

דרך בליעה

דרך שאיפה

השפעות על 
רבייה ופוריות

מחלות בלוטת 
התריס

רמות כולסטרול 
מוגברות

רעילות למערכת החיסון 
)Immunotoxicity(

סרטן הכליות 
והאשכים

רעילות 
התפתחותית

נזק לכבד

הכנסה לפעולה תהליכי מדיניות וצעדי מדיניות 
רלוונטיים

תוצאות HBM4EU תרמו להתייעצויות לגבי אסטרטגיית הכימיקלים עבור 
 .EFSA-ו ECHA קיימות, תוכנית הפעולה לאפס זיהום, וכן להתייעצויות של

.HBM4EU הם זמינים בסעיף ממדע למדיניות

 PFU)n(DA, PFTrDA, PFTeDA, PFDA, PFNA, שונים כגון PFAS
PFBS, HFPO-DA, PFOA ו-PFHxS, כלולים ברשימת החומרים 

שמהווים מקור לדאגה )SVHC( רשום תחת תקנת REACH, בשל מאפייני 
ה-PBT או ה-vPvB3 שלהם. לחלק מה-PFAS יש סיווג ותווית איחוד 

אירופית מותאמת במסגרת תקנת ה-CLP, כרעילים לרבייה, לכבד וכחומרים 
חשודים כמסרטנים. 

 ,PFAS-בשל החששות החמורות שקשורות לשימוש נרחב ולזיהום ב
הוצעה מערכת פעולות לטיפול ב-PFAS במסגרת חקיקה, בגישה 

קבוצתית בנושאי מים, מוצרים בני קיימא, מזון, פליטות תעשייתיות 
ופסולת באסטרטגיית הכימיקלים האירופית לקיימות ובמסמך הנלווה 

אודות PFAS. PFAS מסויימים מוסדרים על ידי מספר חקיקות ופעילויות 
המצטלבות על הרגולציה. המכסים i( יישום ועידות בינלאומיות, פעולות 

והסכמים, וחקיקה רחבה יותר בנושא כימיקלים; ii( מוצרי צריכה; iii( חשיפה 
תעסוקתית, ו-iv( הסביבה )למשל, פליטות לאוויר ומים(. תקנות אלו יותאמו 

ויוחמרו בהמשך.

הגבלה של REACH להגבלת הסיכונים שנגרמים לסביבה ולבריאות האדם 
מייצור ושימוש בחומרי פר-ופוליפלואורואלקיל )PFAS( לכל השימושים, 

למעט אלו הנחשבים כחיוניים, צפויה לצאת לפועל בשנת 2023. 

3
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שאלות בנושא מדיניות

מהי החשיפה הנוכחית של אוכלוסיית האיחוד 1
האירופי ל-PFAS והאם היא חורגת מערכי 

ההנחיות המבוססים בריאותית4 )ערכי הנחיות 
HBM חיצוניים ופנימיים(, היכן הם זמינים?

מחקרים המתואמים ל-HBM4EU )2014-2021( חישבו את רמות הבסיס 
של ריכוזי PFAS פנימיים עבור בני נוער )גילאי 12-18(. נאספו דגימות 

מ-9 אתרי דגימה )נורבגיה, שוודיה, סלובקיה, סלובניה, יוון, ספרד, גרמניה, 
צרפת, בלגיה(. 

האינדיקטור שפותח במסגרת HBM4EU מראה שהחשיפה הפנימית 
 .PFAS-הנוכחית של בני נוער עולה על הערכים המנחים עבור 4 ה

האינדיקטור, שמבוסס על נתוני חשיפה פנימיים של בני נוער אירופאים, 
מראה שחשיפה משולבת ל-PFOS, PFOA, PFNA ו-PFHxS בקרב בני 

 EFSA נוער באיחוד האירופי עולה על ערך ההנחיות המבוסס בריאותית של
בחלק מהמשתתפים. החריגה במחקרים ובמיקומים השונים נעה בין 1.34% 

עד 23.78% בין המשתתפים עם מידת חריגה )P95/6.9 מיקרוגרם/ליטר( 
הנעה בין 0.74 - 1.78. במחקרים שנערכו במערב ובצפון אירופה מספר בני 

נוער שחרגו מהערך המנחה היה הגבוהה ביותר.

הריכוזים החציוניים במחקרים האירופאים השונים נמצאים באותו הטווח, 
למשל, ערכי P50 עבור PFOA נעים בין 0.76 ל-4.8 מיקרוגרם/ליטר, 

רמות PFNA מ-0.28 עד 0.86 מיקרוגרם/ליטר ו-PfHxS מ-0.18 עד 1.61 
מיקרוגרם/ליטר. PFOS נותר הקוגנר הדומיננטי; ערכי P50 נעים בין 1.67 

מיקרוגרם/ליטר ל-8.06 מיקרוגרם/ליטר. רמות אלו תומכות באלו שדווחו 
בחוות הדעת האחרונה של EFSA אודות הסיכונים לבריאות האדם בקשר 

לנוכחות חומרי פרפלואורואלקיל במזון.

האם החשיפה קשורה לתזונה, חשיפה של צרכנים, 2
עיסוק או לזיהום סביבתי?

לגבי גורמי חשיפה באוסף הנתונים של HBM4EU, מלבד שייכות לקבוצת 
אנשים, מין וחינוך, תזונה הייתה גורם מכריע חשוב של PFAS. רמות 

גבוהות יותר של PFNA ו-PFOS היו קשורות לצריכה גבוהה יותר של דגים 
ופירות ים )עלייה ברמות הסרום ב-20 ו-21%, בהתאמה( ולצריכה גבוהה 

יותר של ביצים )עלייה ברמות הסרום ב-14 ו-11%, בהתאמה(. בנוסף, 
חשיפה גבוהה יותר ל-PFOS הייתה קשורה לצריכה גבוהה יותר של איברים 

פנימיים )עלייה בחשיפה ב-14%( וצריכת מזון מקומי )עלייה בחשיפה 
ב-40%(. עבור פריטי מזון אחרים )בשר, מזון מהיר, מי שתייה, חלב(, לא 

נמצא קשר או נמצא קשר זעיר לPFAS במקרים בודדים. 

לגבי חשיפה תעסוקתית, בוצע מחקר לבדיקת החשיפה ל-PFAS במתקני 
ציפוי כרומט. סך הכל נותחו 155 דגימות פלזמה של עובדים מחמישה 

מחקרים שונים. התוצאות יהיו זמינות לפני יוני 2022.

אילו אזורים ומדיה סביבתית באירופה מזוהמים 3
?PFAS-ב

PFAS מצטברים בסביבה ונמצאו מזהמים מי שתייה, מים על פני השטח, 
בקרקע ובצמחים. אתרי ייצור של PFAS, שטחי אימוני אש, שדות תעופה, 

מתקנים לסילוק פסולת וכן מתקני טיהור שפכים עלולים להוביל לזיהום 
הסביבה, אשר מוביל לחשיפה של אנשים המתגוררים באזורים אלו. נכון 
להיום, ישנן מספר אזורים רגישים ידועים במדינות שונות )למשל, גרמניה, 

שוודיה, איטליה, ספרד, הולנד, בלגיה, דנמרק ואוסטריה(. ניתן להניח 
שקיימים אזורים רגישים ברוב מדינות אירופה. HBM4EU מפתחת מסמך 

הנחיות על כיצד להתמודד עם ניטור ביולוגי אנושי, הערכת סיכונים 
.)PFAS( בריאותיים וסיכונים בהיקשרות לאזורים רגישים

לא ניתן לשלול השפעות בריאותיות עבור חומרים החורגים מהערכים המנחים המבוססים בריאותית.  4
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האם ניתן להבחין בהבדלים בפרופילי PFAS בין 4
קבוצות אוכלוסייה שונות ובזמנים שונים?

ניתן לראות הבדלים גיאוגרפיים בחשיפה פנימית במחקרים שנערכו בהתאם 
ל-HBM4EU עבור PFOS, PFOA, PFNA, PFHxS וסך כמותם. הערכים 

החציוניים הגבוהים ביותר נצפו במחקרים שנערכו בצפון ומערב אירופה.

על מנת לחקור הבדלים בפרופילי PFAS בתקופות זמן שונות, יש צורך 
בניתוח מחקרי מגמת זמן, שאינם זמינים כעת ברמה אירופית. נכון לעכשיו, 

 )Σ)PFOA + PFNA + PFHxS + PFOS נתוני מגמת זמן זמינים לסכום
רק בגרמניה. כשמשווים את רמות ה-PFAS בדגימות פלזמה של מבוגרים 
צעירים מבנק דגימות הסביבה הגרמני בתקופה שבין 2007 ל-2019, ניתן 

לראות ירידה ברורה. בעוד שהערך המקסימלי של P95 )P50( עבור סכום 
PFAS 4 היה 28.87 )13,82( מיקרוגרם/ליטר ב-2007, ב-2019 הוא רק 
8.28 )4,59( מיקרוגרם/ליטר. נתונים משני מחקרי אמהות וילדיהם בוינה/

אוסטריה הראו גם כן ירידה בערכי P50 בסך 4 ה-PFAS מ-4.3 מיקרוגרם/
ליטר ב-2010 ל-2.2 מיקרוגרם/ליטר ב-2019.

מערכי נתונים זמינים גם עבור PFAS בודדים במדינות אחרות: נורווגיה, 
גרמניה, בלגיה, ספרד, סלובקיה, דנמרק וצ'כיה. 

מהן רמות ה-PFAS וההשפעות הבריאותיות 5
הנלוות בקרב קבוצות אוכלוסייה פגיעות?

ניתוח נתונים אפידמיולוגיים ממחקרים בקרב קבוצות אנשים שבוצעו 
 PFAS מראים קשר בין רמות גבוהות יותר של HBM4EU במסגרת מאגד
של האם לנטייה מוגברת לזיהומים בילדים עד גיל 4 ותדירות שימוש גבוה 

באנטיביוטיקה עד גיל ההתבגרות. בקרב בנים נמצאו קשרים עם פרופיל 
סיכון קרדיווסקולרי נמוך יותר על סמך פרופיל כולסטרול ושומנים גבוה יותר, 

רמות גבוהות יותר של גלוקוז בדם בזמן צום, BMI ולחץ דם, משקל גוף גבוה 
יותר, ציון BMI והיקף מותניים בגיל 9. תערובת PFAS נמצאה קשורה 
 ,HDL לעלייה ברמות הטריגליצרידים והאינסולין ולירידה בכולסטרול

עם אינטראקציה קלה להורמונים אנדוגניים. בנוסף, חשיפה ל-PFAS לפני 
הלידה עשויה להיות קשורה להפרעות פוריות כמו רעלת הריון ולחץ דם 
גבוה בהריון, עיכוב הווסת הראשונה ומחזור/אורך לא תקין, ירידה במשקל 
וגובה לידה, ושינוי במשך זמן ההריון, ירידה באיכות הזרע ובספירת הזרע. 

מחקר אחד הראה קורלציות למרחק האנוגניטלי אצל בנות וסיכון לשיתוק 
מוחין אצל בנים.

האם יש הבדלים בחשיפה של אוכלוסיית האיחוד 6
האירופי ל-PFAS תחת וללא רגולציה? האם 

ההגבלות הביאו להפחתת החשיפה?

עד כה, PFOS ו-PFOA הם עדיין חומרים שמופיעים בריכוזים הגבוהים 
ביותר בדם בקרב אוכלוסיית אירופה, אולם תרכובות PFAS אחרות מתגלות 

גם כן בדגימות אנושיות רבות. לאלטרנטיביות תרכובות ה-PFAS יש רמות 
חשיפה נמוכות יותר בהשוואה לתרכובות PFAS מוסדרות בחוק. עם זאת, 
בשל חלק גדול של אי-גילוי תרכובות PFAS חלופיות והבדל גדול בערכים 

המוחלטים של גבול הכימות )LOQs( שהתקבלו במחקרים, יש צורך 
 PFAS עבור HBM מציגים רמות HBM בניתוח הכימי. מדי LOQ בהורדת

שמוסדרים בחוק וכאלו שעדיין לא.

חוות הדעת של EFSA לגבי PFOS ו-PFOA במזון, קובעת שלרוב אחרי 
שנת 2000, הריכוזים בסרום/פלזמה של PFOS, PFOA ובכמה מחקרי 

PFHxS ירדו, בעוד הריכוזים של PFNA, PFDA ו-PFUNDA עלו.
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האם הגבלת PFOS לפי תקנת POP הובילה 7
להפחתת החשיפה?

הערכת האפקטיביות במסגרת אמנת סטוקהולם הגיעה למסקנה שנראה 
כי רמות ה-PFOS יורדות בהדרגתיות. אוסף הנתונים ב-HBM4EU מוכיח 

גם כן את הירידה ב-PFAS במהלך התקופה שנצפתה. 

מהי ההשפעה של ההחלטה הממתינה לאישור של 8
ECHA משנת 2016 להגביל את הייצור, השיווק 

?REACH במסגרת PFOA-והשימוש ב

 PFOA למרות שבחלק ממדינות האיחוד האירופי, מגמות ירידה בזמן של
תוארו, מחקרים שבוצעו בהתאם ל-HBM4EU עדיין מראים שחלק מבני 

הנוער באירופה חורגים מהערכים המנחים עבור PFOA ושמתגלים 
תחליפי PFAS. ישנה חשיבות עליונה להימנעות מתחליפים שפוגעים גם כן.

פערי ידע

נתונים על השפעות בריאותיות של PFAS שונים זמינים עבור מספר 
קטן יחסית של PFAS, מתוכם PFOS ו-PFOA נחקרים היטב. יש צורך 
בנתונים אודות סכנות רלוונטיים לאדם ונתוני HBM, ישנם גם פערים 

ברוב 4,000 ה-PFAS שנעשה בהם שימוש כיום הקשורים לשימושים, דפוסי 
חשיפה ורעילות.

קיים פער של נתוני ניטור ביולוגי אנושי עבור PFAS, חוץ מאלה שהוזכרו 
בהערכת הסיכונים )במיוחד אלה שנמצאים בשימוש/מיוצרים בהיקפים 

גדולים כתוצאה מהחלפת PFAS מהדור קודם(. יש צורך למדוד את תכולת 
הפלואור האורגני הכוללת בבני אדם על מנת להעריך את גודל התרומה 
הלא ידועה עד כה או שטרם ניתנת להערכה של PFAS בבני אדם. יתרה 

מזאת, ניתן להשתמש בשיטות אנליטיות שאינן מיועדות לזיהוי חומרים 
רלוונטיים חדשים.

על מנת לתמוך בקבוצת ה-PFAS המבוססת על המדע, יש צורך בהבנה 
טובה יותר של דרכי הפעולה של PFAS שונים. מחקרים נוספים על העוצמה 

היחסית של PFAS להערכת סיכוני תערובת יהיו בעלי ערך מוסף. 

יש גם צורך לתאם טוב יותר את תקנות האיחוד האירופי בתחומים שונים, 
למשל מזון ומי שתייה, כמו גם חומרים שבאים במגע עם מזון ותקנות 

סביבתיות שיחזקו את ניהול הסיכונים הכולל וימנעו זיהומי PFAS נוספים.

ניטור ביולוגי אנושי באזורים רגישים מדגיש את הצורך הדחוף בפיתוח 
אמצעים למזעור PFAS בכל הרמות, כולל בגוף האדם. נראה שזה חיוני 

כדי להבטיח הגנה על קבוצות פגיעות, במיוחד נשים הרות ומניקות באזורים 
רגישים.
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