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Európai humán biomonitoring kezdeményezés
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PFAS
Ez a politikai összefoglaló összegzi a perfluor- és polifluor-alkil 
anyagok (PFAS-ek) emberi egészségre gyakorolt káros hatásait, fő 
expozíciós útvonalaikat az emberek esetén, illetve hogy hogyan 
hasznosítható a PFAS-ek humán biomonitorozása az EU-s szabályozás 
kialakítása során. 

A PFAS-ek az ember által előállított vegyi anyagok egy nagy csoportja, 
melyeket nagy mennyiségben használnak fel számos ipari és 
fogyasztói alkalmazás formájában. A PFAS-ek tartósan megmaradnak 
a környezetben, és hajlamosak a bioakkumulációra a táplálékláncban. 
Számos PFAS-ről kimutatták, hogy az emberi egészségre nézve toxikus.

A LEGFONTOSABB ÜZENETEK

• A HBM4EU által összehangolt vizsgálatok1 (2014–2021) 12 PFAS-re 
vonatkozóan állapították meg a belső expozíció kiindulási szintjét 
európai serdülők szervezetében (1957 minta, életkor: 12–18 év). 

• A megvizsgált európai serdülők 14,26%-a esetén a PFAS-ek 
mennyisége a szérumban meghaladta a 6,9 µg/l-es mennyiséget, 
vagyis az Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA)2 
iránymutatásai szerinti heti tolerálható bevitel értékét, 4,4 ng/kg-
ot. Az egyedi vizsgálatok során a határérték legnagyobb mértékű 
átlépése 23,8%-os volt. A legmagasabb mediánértékeket az Észak- 
és Nyugat-Európában lefolytatott vizsgálatok tárták fel.

• Tizenhét HBM-vizsgálat PFAS-ekre vonatkozó adatai már 
megtekinthetők az online Európai HBM platformon. Az európai 
unió lakosságának bizonyos csoportjaiban a jelenlegi PFAS 

expozíció meghaladja az EFSA iránymutatása szerinti 
értékeket.

• A PFAS-ek koncentrációja általában magasabb férfiak 
esetén, és a trend alapján a magasabb iskolai végzettséggel 
rendelkezők esetén magasabb az expozíció. Egyes 
vizsgálatokban az életkor előrehaladtával is nagyobb PFAS-
mennyiséget figyeltek meg. 

• A HBM4EU által gyűjtött adatok alapján a PFOA és PFOS 
koncentrációjának csökkenő tendenciája látható, míg az egyéb 
PFAS-ek esetén ez nincs így.

HÁTTÉR: HBM4EU

A 2017-től 2022 júniusáig tartó európai humán biomonitoring 

kezdeményezés, vagyis HBM4EU egy olyan közreműködés, melyben 28 

ország, az Európai Környezetvédelmi Ügynökség és az Európai Bizottság 

vesz részt, és amelynek társfinanszírozása a Horizont 2020 keretében 

történt. A kezdeményezés fő célja a humán biomonitoring koordinálása és 

előmozdítása Európában. A HBM4EU rengeteg jobb minőségű bizonyítékkal 

szolgált a vegyi anyagoknak való tényleges kitettségre vonatkozóan akár 

maguknak az anyagoknak, azok metabolitjainak, vagy a testfolyadékokban 

vagy szövetekben az általuk okozott egészségügyi következmények 

markereinek mérésével. Az emberi expozícióra vonatkozó információk 

összefüggésbe hozhatók a forrásokra vonatkozó adatokkal és az 

epidemiológiai felmérésekkel, ezáltal információkat biztosítva a kutatások, 

a megelőző intézkedések és szabályozások kialakításához, melyek 

célja az ismereteinkben fennálló hiányosságok pótlása és az innovatív 

megközelítések előmozdítása. Ha többet szeretne megtudni magáról a 

projektről, látogasson el a HMB4EU weboldalára.

1   A HBM4EU által összehangolt vizsgálatok egy olyan felmérést alkotnak, melynek célja a HBM minták és adatok gyűjtése a lehető legjobban harmonizált módon a (nemzeti) 
vizsgálatokból, ezáltal az aktuális belső expozícióra vonatkozó adatok kinyerése, melyek az európai népességet/lakosságot földrajzi eloszlás szerint reprezentálják.

2   EFSA: Európai Élelmiszerbiztonsági Hatóság 



A HMB4EU EREDMÉNYEI

A HBM4EU fektette le az alapjait annak az európai HBM 
platformnak, melynek feladata a különös figyelmet 
érdemlő vegyi anyagoknak (beleértve a PFAS-eket is) 
való humán expozíció és az ehhez kötődő, egészségre 
gyakorolt hatások monitorozása harmonizált, 
minőségellenőrzött módon. Bevezetésre került egy 
minőségbiztosítási/minőségellenőrzési program az olyan 
európai laboratóriumjelöltek adatbázisának létrehozása 
céljából, melyek mind rendelkeznek minősítéssel, hogy az 
expozícióval kapcsolatos biomarker-elemzéseket végezzenek.

A HBM4EU által összehangolt vizsgálatok részeként 12 
PFAS-re vonatkozóan mérték meg az expozíció biomarkereit 
serdülőkben (12–18 éves kor között). A megvizsgált európai 
serdülők körülbelül 14%-a esetén haladta meg a PFAS-
ek mennyisége a szérumban a 6,9 µg/l-t, ami az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) iránymutatásai szerinti heti 
tolerálható bevitel értékének, 4,4 ng/kg-nak felel meg. Az egyedi 
vizsgálatok során a határérték legnagyobb mértékű átlépése 
23,8%-os volt. A legmagasabb mediánértékeket az Észak- és 
Nyugat-Európában lefolytatott vizsgálatok tárták fel.

A jelenlegi és jövőbeli HBM-vizsgálatok további támogatása 
érdekében a HBM4EU különféle, nyilvánosan elérhető 
előkészítő anyagot hozott létre a harmonizált megközelítés 
céljából az európai vizsgálatok megtervezéséhez és 
lefolytatásához. Az anyagok a HBM4AU online könyvtárában 
érhetők el. Különféle kutatási protokollokat fejlesztettek 
ki a PFAS-ekre vonatkozó adatok további elemzéséhez, 
beleértve az európai expozíciós szinteket, az expozíciós 
eloszlást, a földrajzi összehasonlításokat, az expozíciót 
meghatározó tényezőket, az expozíciós hatások összefüggéseit 

(BMI és metabolizmus, nemi érés, asztma és allergia), valamint 
az expozíciós hatások biomarkereit – az egészségre gyakorolt 
hatások útvonalainak elemzését (nemi érés és metabolizmus) 
(D10.10 Statisztikai elemzési terv a WP8 társfinanszírozott 
vizsgálataihoz). Várhatóan további eredményeket tesznek majd 
közzé 2022 során.

Létrehozták a PFAS-ek hatásaival kapcsolatban rendelkezésre 
álló és új biomarkerek eszköztárát, beleértve a koleszterint 
és az adiponektint a metabolikus zavarok esetén, a 
pajzsmirigy-hormonokat az endokrin zavarok esetén, a 
reproduktív hormonokat és a kisspeptint meddőség esetén 
és a nemi érésre vonatkozóan, valamint az immun- és 
gyulladásos markereket asztma esetén. Az ismeretekben 
fennálló hiányosságok pótlása érdekében megadták a 
hatásmechanizmus és a nem kívánt kimenetelek útvonalaival 
kapcsolatos információkat a metabolizmusra, a születési 
kimenetelekre és az immunrendszerre gyakorolt hatásokra 
vonatkozóan.  

A PFAS keverékek kockázatértékelése három megközelítést 
vesz alapul az összevetéshez: a relatív hatóképességi tényezőn 
(RPF), a veszélyességi indexen (HI), valamint az Európai 
Élelmiszerbiztonsági Hatóság (EFSA) megközelítésének 
összesített értékén alapuló megközelítést. A keverékek 
kockázatértékelése túlmutat az általánosan alkalmazott, 
egyetlen anyagra vonatkozó értékelésen, és jobban tükrözi 
az embereket érő tényleges expozíciót. Mind a három 
megközelítés igazolta az EFSA legutóbbi tudományos 
állásfoglalásában levont következtetéseket, mely kockázatot 
állapít meg a jelenlegi expozíciós szint mellett.

EXPOZÍCIÓ ÉS AZ EGÉSZSÉGRE GYAKOROLT HATÁSOK

Az általános népességre nézve a PFAS-ek esetén a főbb 
expozíciós útvonalak az élelmiszerek és a szennyezett ivóvíz 
fogyasztása. A HBM4EU által gyűjtött adatok alapján a PFAS-
ek esetén az étrendet az expozíció fontos meghatározó 
tényezőjének találták. Összefüggést mutattak ki PFNA és PFOS 
magas szérumszintje és a halak vagy a tenger gyümölcseinek (a 
szérumszint rendre 20%-os és 21%-os emelkedése), valamint 
a tojás (a szérumszint rendre 14%-os és 11%-os emelkedése) 
nagyobb mennyiségű fogyasztása között  Emellett összefüggést 
tapasztaltak a PFOS-nek való magasabb expozíció és a 
belsőségek (14%-kal magasabb expozíció), valamint a helyi 

ételek (40%-kal magasabb expozíció) nagyobb mennyiségű 
fogyasztása között. Más élelmiszerekre (húsfélék, gyorsételek, 
ivóvíz, tej) vonatkozóan nem mutattak ki vagy gyenge 
összefüggést mutattak ki az egyes PFAS-ekkel. A HBM4EU által 
gyűjtött adatok alapján az expozíció további kulcsfontosságú 
meghatározó tényezői a bizonyos kohorszba tartozás, illetve a 
nem vagy képzettség voltak.

Az 1. ábra áttekintést nyújt az expozíció fő forrásairól, az 
expozíciós útvonalakról és a PFAS-eknek való kitettséggel 
összefüggő egészségügyi hatásokról.
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1. ábra: A PFAS-ek forrásainak, útvonalainak és a hozzájuk kapcsolódó, egészségre gyakorolt hatásoknak az áttekintése

www.hbm4eu.eu A HBM4EU koordinátora:
Német Környezetvédelmi Ügynökség hbm4eu@uba.de

A tudásközpont koordinátora:
Európai Környezetvédelmi Ügynökség hbm4eu@eea.europa.eu

Hol találhatók meg?

A PFAS-ek megtalálhatók fogyasztási cikkekben, például élelmiszer-
csomagolásban és edényekben; testápolási termékekben, mint például sampon, 
fogselyem, körömlakk és szemfesték; tisztítószerekben, kárpitokban, bőrben és 
szőnyegekben, valamint otthonfelújítási termékekben, mint például festékek, 
lakkok, kenőanyagok és tömítőanyagok. 
Emellett megtalálhatók a szennyezett ivóvízben (a gyártólétesítményekhez, 
hulladékkezelő létesítményekhez, tűzoltó és katonai kiképzőhelyekhez és 
repülőterekhez közel) vagy élelmiszerben (hal, hús, gyümölcs és gyümölcsből 
készült termékek, tojás, zöldségek és zöldségekből készült termékek a 
szennyezett talaj miatt).

Az expozíció 
lehetséges forrásai

Hogyan kerülhetnek 
be a PFAS-ek az emberi 
szervezetbe?

Hogyan befolyásolhatják a PFAS-ek 
az egészségét?

Hogyan csökkentheti a PFAS-
ekkel szembeni expozíciót?

Az EU lépéseket tett annak érdekében, hogy csökkentse a polgárok PFAS-sel szembeni 
expozícióját. Például a PFOS-t és annak sóit és származékait, valamint a PFOA-t, annak 
sóit és a PFOA-val rokon vegyületek használatát a környezetben tartósan megmaradó 
szerves szennyező anyagokról szóló rendelet tiltja. Az Európai Élelmiszerbiztonsági 
Hatóság határértéket határozott meg négy PFAS azon mennyiségére vonatkozóan, amely 
egy héten belül biztonságosan fogyasztható az élelmiszerekben. A PFHxS és C9–C14 nevű 
PFAS-re vonatkozóan uniós REACH-korlátozásokat is bevezettek, amelyek az elkövetkező 
években számos felhasználás esetére lesznek hatályosak. Az ivóvízről szóló irányelv 
továbbá határértékeket állapít meg az emberi fogyasztásra szánt vízben található PFAS-re 
vonatkozóan. Legújabban a vegyi anyagokra vonatkozó fenntarthatósági stratégiában 
határoztak meg számos intézkedést a PFAS-ek mint vegyületcsoport szabályozására, 
beleértve a PFAS-ek használatának fokozatos kivezetését az Európai Unióban, 
hacsak az alkalmazásuk nem elkerülhetetlen.

A PFAS-ekre vonatkozó további információkért kérjük, látogasson el a 
„HBM4EU tájékoztató” című részre.

PFAS TUDNIVALÓK

Háztartási por

Foglalkozási expozíció 
(PFAS gyártása, 
tűzoltók, síviaszozás, 
krómbevonat stb.)

Otthoni fogyasztási 
cikkek

Személyes ápolási 
termékek

Anyatej

Szennyezett 
ivóvíz

Szennyezett 
élelmiszer

Élelmiszeripari 
fogyasztási cikkek

Ha Ön olyan területen vagy annak közelében él, 
amelyik ismerten PFAS-sel szennyezett:

Kerülje az ilyen területeken otthon 
termesztett gyümölcsök és zöldségek 
fogyasztását. Kérje fel a helyi hatóságokat, 
hogy mérjék meg a PFAS szintjét, így 
megbizonyosodhat róla, hogy PFAS-mentes.

Kerülje a zsírálló papírba csomagolt 
gyorsételeket

Kerülje a PFAS tartalmú kartondobozban, 
például pizzásdobozban árusított gyorsételeket

Kérjen PFAS-mentes termékeket olyan 
termékek vásárlásakor, amelyek esetleg PFAS-t 
tartalmazhatnak Győződjön meg róla, hogy 
a termék minden PFAS-től mentes, nem csak 
PFOS-től és PFOA-tól.
Online alkalmazások segítségével ellenőrizze , 
hogy egy adott termék tartalmaz-e PFAS-t

Tapadásmentes edények helyett 
használjon kerámia-, rozsdamentes acél- 
vagy öntöttvas edényeket

Kerülje az ilyen területeken a horgászást és 
az innen származó halak fogyasztását

Ezt a projektet az Európai Unió „Horizon 2020” kutatási és inno-
vációs programjából fi nanszírozták a 733032. számú támogatási 
megállapodás alapján.

Kerülje a vízálló spray-k használatát a 
ruházaton és lábbeliken

Kérjük, kövesse a hatóságok vízhasználatra 
vonatkozó tanácsait

Bőrön keresztül felszívódva

Lenyelés útján

Belégzés útján

A reprodukcióra 
és a 
termékenységre 
gyakorolt hatások

Pajzsmirigybetegség

Emelkedett 
koleszterinszint

Immuntoxicitás

Vese- és hererák

Fejlődési toxicitás

Májkárosodás

INFORMÁCIÓK BIZTOSÍTÁSA A SZABÁLYOZÁSI 

FOLYAMATOKHOZ ÉS RELEVÁNS POLITIKAI INTÉZKEDÉSEKHEZ

A HMB4EU eredményei hozzájárultak a vegyi anyagokra vonatkozó 
fenntarthatósági stratégiával és a szennyezőanyag-mentességi 
cselekvési tervvel kapcsolatos egyeztetésekhez, valamint az Európai 
Vegyianyag-ügynökség (ECHA) és az Európai Élelmiszerbiztonsági 
Hatóság (EFSA) egyeztetéseihez is. Ezek a HBM4EU A tudománytól a 
politikáig című részben érhetők el.

Perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (PBT) vagy nagyon 
perzisztens és nagyon bioakkumulatív (vPvB)3 tulajdonságaik miatt 
több PFAS, például a PFOA, HFPO-DA, PFBS, PFNA, PFDA, PFTeDA, 
PFTrDA, PFU(n)DA és a PFHxS is szerepel a különös aggodalomra okot 
adó anyagok (SVHC-k) REACH-rendelet szerinti listáján. Egyes PFAS-ek 
rendelkeznek a CLP-rendelet szerinti harmonizált osztályozással 
és címkézéssel is, mivel károsítják a reprodukciót, a májat, illetve 
gyaníthatóan karcinogének. 

A PFAS-ek széleskörű alkalmazása és PFAS-ekkel való 
szennyeződéssel kapcsolatos súlyos aggályok miatt az EU-s vegyi 
anyagokra vonatkozó fenntarthatósági stratégia keretében, 

illetve annak PFAS-ekkel foglalkozó kísérődokumentumaiban 
javasoltak egy intézkedéscsomagot, melyben a PFAS-eket 
mint vegyületcsoportot kezelik a vízre, a fenntartható 
termékekre, az élelmiszerekre, az ipari kibocsátásra és a 
hulladékokra vonatkozó jogszabályokban. Egyes PFAS-eket több 
jogszabály és többféle szabályozás intézkedései is szabályoznak. Ezek 
a következőket fedik le: I.) a nemzetközi egyezmények, intézkedések 
és megállapodások, valamint a vegyi anyagokra vonatkozó 
szélesebb körű jogszabályok alkalmazása; II.) fogyasztói termékek; 
III.) foglalkozási expozíció; és IV.) környezet (pl. a levegőbe és vízbe 
történő kibocsátás). Ezen szabályozások átalakítására és szigorítására 
van szükség.

Várhatóan 2023-ra vezetik be a nem helyettesíthetőnek ítélt 
alkalmazások kivételével minden alkalmazásra vonatkozóan a REACH-
rendelet szerinti korlátozásokat az összes perfluor- és polifluor-alkil 
anyag (PFAS) gyártásából és használatából eredő, a környezetre és 
egészségre háruló kockázatok csökkentése céljából. 

3
3    PBT: perzisztens, bioakkumulatív és mérgező (persistent, bioaccumulative, toxic) | vPvB: nagyon perzisztens és nagyon bioakkumulatív (very persistent, very bioaccumulative)



SZABÁLYOZÁSSAL KAPCSOLATOS KÉRDÉSEK

1 Milyen mértékű az európai uniós lakosság 
jelenlegi expozíciója a PFAS-ekkel szemben, és 
meghaladják-e ezek az értékek az egészségen 
alapuló iránymutató értékeket4 (HBM szerinti 
külső és belső iránymutató értékeket), ahol 
vannak ilyenek?

A HBM4EU által összehangolt vizsgálatok (2014–2021) megállapították 
a PFAS-ek belső koncentrációjának kiindulási szintjét serdülők esetén 
(12–18 éves kor között). A mintákat 9 mintavételi helyszínen gyűjtötték 
(Norvégia, Svédország, Szlovákia, Görögország, Spanyolország, Németország, 
Franciaország, Belgium). 

A HBM4EU keretében kifejlesztett mutató alapján a serdülők jelenlegi 
expozíciójának mértéke meghaladja az iránymutató értékeket a 
4 PFAS összesített értéke tekintetében. Az európai serdülők belső 
expozíciós szintjére vonatkozó adatokon alapuló mutató alapján a PFOS, 
PFOA, PFNA és PFHxS összesített expozíciója a serdülők körében az Európai 
Unióban a résztvevők egy töredékében meghaladja az EFSA egészségen 
alapuló iránymutató értékeit. A különféle vizsgálatokban és helyszíneken 
kimutatott értékek a résztvevők 1,34%–23,78% esetén haladták meg az 
iránymutató értéket, a túllépés mértéke (P95/6,9 μg/l) pedig 0,47–1,78 között 
változott. A Nyugat- és Észak-Európában lefolytatott vizsgálatokban találták a 
legtöbb olyan serdülőt, akinél a szintek meghaladták az iránymutató értéket.

A medián koncentrációk a különböző európai vizsgálatok során azonos 
tartományba estek, pl. a P50 értékek a PFOA esetén 0,76 és 4.8 µg/l között, a 
PFNA szintje 0,28 és 0,86 µg/l között, a PfHxS szintje pedig 0,18 és 1,61 µg/l 
között változtak. A domináns vegyület továbbra is a PFOS; ennek 
esetében aP50 érték 1,67 µg/l és 8,06 µg/l között mozgott. Ezek a szintek 
alátámasztják az EFSA legutóbbi, a perfluor-alkil anyagok élelmiszerekben való 
jelenlétéhez kapcsolódó, humán egészségre gyakorolt hatásokra vonatkozó 
állásfoglalásában jelentett szinteket.

2 Mi befolyásolja az expozíciót: az étrend, a 
fogyasztók kitettsége, a foglalkozás vagy a 
környezeti szennyeződés?

A HBM4EU által gyűjtött adatok alapján az expozíciót meghatározó tényezők 
közül a kohorszon, a nemen és az iskolai végzettségen kívül az étrend volt 
a PFAS-ek fontos meghatározó tényezője. Összefüggést mutattak ki PFNA 
és PFOS magas szérumszintje és a halak vagy a tenger gyümölcseinek (a 
szérumszint rendre 20%-os és 21%-os emelkedése), valamint a tojás (a 
szérumszint rendre 14%-os és 11%-os emelkedése) nagyobb mennyiségű 
fogyasztása között Emellett összefüggést tapasztaltak a PFOS-nek való 
magasabb expozíció és a belsőségek (14%-kal magasabb expozíció), valamint 
a helyi ételek (40%-kal magasabb expozíció) nagyobb mennyiségű fogyasztása 
között. Más élelmiszerekre (húsfélék, gyorsételek, ivóvíz, tej) vonatkozóan nem 
mutattak ki vagy gyenge összefüggést mutattak ki az egyes PFAS-ekkel. 

A foglalkozási expozíció tekintetében elvégeztek egy vizsgálatot, hogy 
megvizsgálják a PFAS-eknek való expozíciót krómozóüzemekben. Összesen 
155, az üzemekben dolgozóktól származó plazmamintát elemeztek öt 
vizsgálatból. Az eredmények 2022 júniusa előtt állnak majd rendelkezésre.

3 Európában mely területek és környezeti közegek 
szennyezettek PFAS-ekkel?

A PFAS-ek felhalmozódnak a környezetben és kimutatták, hogy szennyezik 
a felszíni vizeket, a talajvizet és az ivóvizet is, valamint felhalmozódnak a 
növényekben. A PFAS-eket gyártó üzemek, a tűzoltók kiképzésére 
szolgáló területek, repülőterek, hulladékártalmatlanítási 
létesítmények és szennyvízkezelő üzemek szennyezhetik 
a környezetet, ami végül az ezen területeken élő emberek 
expozíciójához vezethet. Jelenleg több csomópont is ismert különböző 
országokban (pl. Németország, Svédország, Olaszország, Spanyolország, 
Hollandia, Belgium, Dánia és Ausztria). Feltételezhető, hogy a legtöbb 
európai országban léteznek ilyen csomópontok. A HBM4EU jelenleg 
egy iránymutató dokumentumot alakít ki azzal kapcsolatosan, 
hogy hogyan kell kezelni a humán biomonitoring folyamatokat, az 
egészségügyi kockázatértékelést és a kockázatok kommunikációját a 
(PFAS-ekkel kapcsolatos) csomópontokon.

4    Az egészségen alapuló iránymutatási értékeket meghaladó anyagok esetén nem zárhatóak ki az egészségi hatások.
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4 Megfigyelhetők-e a különbségek a PFAS-ek 
profiljai között a különféle népességcsoportok és 
időszakok esetén?

A HBM4EU által összehangolt vizsgálatokban a belső expozícióban 
tapasztalható földrajzi különbségek a PFOS, PFOA, PFNA és PFHxS és ezek 
összesített értékei tekintetében voltak megfigyelhetők. A legmagasabb 
mediánértékeket az Észak- és Nyugat-Európában lefolytatott vizsgálatok 
tárták fel.

A PFAS-ek közötti a különféle időszakokban fennálló különbségek 
vizsgálatához az időbeli tendenciák vizsgálatainak elemzése szükséges, 
amelyek jelenleg nem állnak rendelkezésre európai szinten. 
Jelenleg az időbeli tendenciákra vonatkozó adatok a Σ(PFOA + PFNA 
+ PFHxS + PFOS) összesített értékeivel kapcsolatosan kizárólag 
Németországból állnak rendelkezésre. Ha a PFAS-ek szintjét fiatal 
felnőtteknek a Németországi Környezeti Mintabanktól származó 
plazmamintáiban hasonlítjuk össze a 2007 és 2019 közötti időszak 
között, egyértelmű csökkenés látható. Míg a 4 PFAS összesített maximális 
P95 (P50) értéke 28,87 (13,82) µg/l volt 2007-ben, 2019-ben már csak 8,28 
(4,59) µg/L. Két, Bécsben/Ausztriában elvégzett anya–gyermek vizsgálat 
szintén a P50 érték csökkenését mutatta a 4 PFAS összesített adataiban: 
2010-ben 4,3 µg/l, 2019-ben pedig 2,2 µg/l.

Az egyes PFAS-ekre más országokból is elérhetők adatkészletek: Norvégia, 
Németország, Belgium, Spanyolország, Szlovákia, Dánia és Csehország. 

5 Milyen PFAS-szintek mérhetők és milyen 
egészségi hatások tapasztalhatók a lakosság 
veszélyeztetett csoportjaiban?

A HBM4EU konzorcium keretén belül lefolytatott kohorszvizsgálatok 
epidemiológiai adatainak elemzése összefüggéseket mutatott ki a 
PFAS-ek anyai szervezetben mért nagyobb mennyisége és a gyermekek 
fertőzésekre való fokozott hajlama között akár 4 éves életkorig, 
valamint az antibiotikumok alkalmazásának nagyobb gyakorisága között 
serdülőkorig. Fiúk esetén összefüggéseket mutattak ki a magasabb 
koleszterinszint és lipidprofil alapján rosszabb szív- és érrendszeri 
kockázati profillal, magasabb éhomi vércukorszinttel, magasabb BMI-
értékkel és vérnyomással, nagyobb testsúllyal, BMI-pontszámmal és 
derékbőséggel 9 éves korban. A PFAS-ek keveréke összefüggést 
mutatott a triglicerid- és inzulinszint emelkedésével és a HDL-
koleszterin csökkenésével, valamint endogén hormonokkal való 
mérsékelt kölcsönhatással. Emellett a PFAS-eknek való prenatális 
kitettség összefügghet reproduktív rendellenességekkel, 
mint például a preeklampszia és a terhességi magas vérnyomás, a 
késleltetett menarché és a rendellenes menstruáció/időtartam, a kisebb 
születési súly és hossz, a gesztációs testhossz megváltozása, a sperma 
minőségének és a spermaszám csökkenése. Egy vizsgálat korrelációt 
igazolt az anogenitális távolsággal lányok esetén, illetve a cerebrális 
parézis kockázatával fiúk esetén.

6 Vannak-e eltérések a szabályozott és a nem 
szabályozott PFAS-eknek való expozíció 
tekintetében az EU-s lakosság körében? 
Csökkentették-e az expozíciót a korlátozások?

Még ma is a PFOS és a PFOA a vérben a legmagasabb koncentrációban 
kimutatható anyagok Európában, bár más PFAS vegyületek is 
kimutathatók számos humán mintában. Az alternatív PFAS vegyületek 
expozíciós szintje alacsonyabb a szabályozott PFAS vegyületekéhez 
képest. Ugyanakkor mivel az alternatív PFAS-ek esetén nagy a 
nem kimutatott esetek aránya, és vizsgálatokban elért mennyiségi 
meghatározási határértékek (limit of quantification, LOQ) közötti 
nagy eltérések miatt az LOQ értékek csökkentése szükséges a kémiai 
elemzés során. A HBM mutatók a szabályozott és egyelőre nem 
szabályozott PFAS-ek HBM-értékeit jelzik.

Az EFSA élelmiszerekben található PFOS-re és PFOA-ra 
vonatkozó állásfoglalása szerint általában véve a 2000-es évet 
követően csökkent a PFOS, PFOA és egyes vizsgálatokban a 
PFHxS szérum-/plazmakoncentrációja, míg a PFNA, PFDA és 
PFUnDA esetében növekedett.
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7 Csökkentették-e az expozíció mértékét 
a PFOS-ra vonatkozó, POP-rendelet 
szerinti korlátozások?

A Stockholmi Egyezmény keretében lefolytatott 
hatékonysági értékelés alapján a PFOS szintje úgy tűnik, 
fokozatosan csökken. A HBM4EU által gyűjtött adatok is a 
PFAS-ek csökkenését mutatják a vizsgált időszak alatt. 

8 Milyen a hatása az ECHA a PFOA 
gyártásának, forgalmazásának és 
használatának REACH-rendelet keretében 
történő korlátozásával kapcsolatos, 2016-os, 
függőben lévő döntésének?

Bár egyes EU-s országokban a PFOA időben csökkenő 
tendenciáját írták le, a HBM4EU által összehangolt 
vizsgálatok továbbra is azt mutatják, hogy Európában 
a serdülők egy töredéke esetén a PFOA meghaladja az 
európai iránymutatási értékeket, és a helyettesítő PFAS-
ek is kimutathatók. Életbevágóan fontos, hogy elkerüljük a 
sajnálatos helyettesítéseket.

AZ ISMERETEKBEN FENNÁLLÓ HIÁNYOSSÁGOK

A különféle PFAS-ek egészségre gyakorolt hatásaira vonatkozó 
adatok viszonylag kevés PFAS-re vonatkozóan érhetők el. Ezek 
közül a PFOS és a PFOA a leginkább kutatottak. Szükség van 
az emberekre nézve releváns veszélyekkel kapcsolatos, 
illetve humán biomonitoring adatokra, és a jelenleg 
használt 4000 PFAS túlnyomó többsége esetén is hiányosak a 
felhasználásra, expozíciós mintázatokra és toxicitásra vonatkozó 
ismereteink.

A kockázatértékelésben említetteken kívüli PFAS-ekkel 
kapcsolatos humán biomonitoring adatok hiányosak (különösen 
azok esetén, melyeket a korábban alkalmazott PFAS-ek 
helyettesítése eredményeképp nagy mennyiségben használnak 
fel/állítanak elő). Meg kell mérni az emberi szervezet 
teljes szerves fluortartalmát, hogy fel tudjuk mérni a PFA-k 
eddig ismeretlen vagy még nem felmérhető hozzájárulásának 
nagyságrendjét az emberi szervezetben. Ezen felül nem célzott 
analitikai módszerek felhasználásával azonosíthatóak lennének 
új, releváns anyagok.

A PFAS-ek tudományos alapú csoportosításának 
alátámasztásához meg kell értenünk a különböző PFAS-ek 

hatásmechanizmusait. Emellett értékes lenne a PFAS-ek 
relatív hatóképességének további vizsgálata a keverékek 
kockázatértékelése érdekében. 

Ezen felül a különféle területekre vonatkozó EU-s 
szabályozások jobb koordinációjára van szükség, például 
az élelmiszerekre és ivóvízre, az élelmiszerekkel érintkező 
anyagokra vonatkozó, valamint környezetvédelmi szabályozások 
területén, hogy szilárdabbá tegyük a területeken átívelő 
kockázatértékelést, és elkerüljük a PFAS-ekkel való további 
szennyeződést.

A csomópontokon végzett humán biomonitoring vizsgálatok 
rávilágítanak az értékek minimálisra csökkenését 
eredményező PFAS-ek kifejlesztésének sürgős 
szükségességére, beleértve az emberi szervezetben 
mért értékeket is. Úgy tűnik, ez elengedhetetlen a 
veszélyeztetett csoportok, különösen a várandós és a szoptatós 
nők védelmének biztosítása érdekében ezen csomópontok 
területén.
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