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PFAS
Šioje politikos santraukoje apibendrinamas perfluoralkilo 
ir polifluoralkilo cheminių medžiagų (toliau – PFAS) 
neigiamas poveikis žmogaus sveikatai ir pagrindiniai 
poveikio žmonėms būdai, taip pat aptariama nauda, kurią 
su PFAS poveikio žmogui biologinė stebėsena galėtų duoti 
plėtojant ES politiką. 

PFAS – tai didelė žmogaus sukurtų cheminių medžiagų 
grupė. Šios medžiagos plačiai naudojamos įvairiose 
pramoninėse ir vartojimo prietaikose. PFAS yra patvarios 
aplinkoje ir yra linkusios biologiškai kauptis maisto 
grandinėse. Įrodyta, kad dauguma PFAS sukelia toksišką 
poveikį žmogaus sveikatai.

PAGRINDINĖS NUOSTATOS

• Atlikus HBM4EU suderintus tyrimus1 (2014–2021 m.), 
buvo nustatytas 12 PFAS poveikis Europos paauglių 
vidaus organams (1957 ėminiai 12–18 metų amžiaus 
grupėje). 

• 14,26 proc. ištirtų Europos paauglių vidaus serumo 
lygis viršijo 6,9µg/L PFAS, t. y. EFSA2 nustatyta 
leidžiama savaitinė 4,4 ng/kg orientacinė vertė. 
Tyrimuose nustatytas didžiausias normos perviršis 
buvo 23,8 proc. Šiaurės ir vakarų Europoje 
atliktuose tyrimuose pastebėtos didžiausios 
medianos vertės.

• Su duomenimis apie PFAS, gautais atlikus 17 
žmogaus biologinės stebėsenos (toliau – HBM) 

tyrimų, jau galima susipažinti Europos HBM 
duomenų suvestine. Dabartinis poveikis kai 
kurioms ES gyventojų grupėms viršija EFSA 
nustatytas PFAS orientacines vertes.

• PFAS koncentracijos paprastai yra didesnės tarp 
vyrų, be to, pastebima tendencija, kad aukštąjį 
išsilavinimą turintiems dalyviams būdingi didesni 
poveikio lygiai. Kai kuriuose tyrimuose pastebėta, 
kad kuo žmonės vyresni, tuo didesnis jų PFAS 
lygis. 

• Remiantis HBM4EU duomenų rinkiniais, darytina 
išvada dėl PFOA ir PFOS koncentracijų mažėjimo, 
tačiau to negalima pasakyti apie kitas PFAS.

BENDRA INFORMACIJA HBM4EU

Europos žmogaus biologinės stebėsenos iniciatyva, HBM4EU, 
kuri įgyvendinama nuo 2017–2022 m. birželio mėn., yra 
bendras 28 šalių, Europos aplinkos agentūros ir Europos 
Komisijos projektas, kuris bendrai finansuojamas pagal 
programą „Horizontas 2020“. Pagrindinis šios iniciatyvos tikslas 
– koordinuoti ir skatinti žmonių biologinę stebėseną Europoje. 
HBM4EU pateikė nemažai tvirtesnių įrodymų, susijusių su 
faktiniu cheminių medžiagų poveikiu, kuriais įvertinamos pačios 
cheminės medžiagos, jų metabolitai arba paskesnio poveikio 

kūno skysčiuose ar audiniuose žymenys. Informaciją apie 
poveikį žmogui galima susieti su duomenimis apie šaltinius 
ir epidemiologiniais tyrimais, siekiant pagrįsti mokslinius 
tyrimus, prevenciją ir politiką, taip pat pašalinti žinių spragas 
bei skatinti inovatyvius metodus. Jei norite daugiau sužinoti 
apie patį projektą, apsilankykite HBM4EU svetainėje.

1    HBM4EU suderinti tyrimai – tai apklausos, kuriose siekiama surinkti HBM ėminius ir kuo labiau suderintus (nacionalinių) tyrimų duomenis, siekiant 
nustatyti dabartinius poveikio duomenis, kurie būtų reprezentatyvūs atsižvelgiant į Europos gyventojų / piliečių geografinį pasiskirstymą.

2    EFSA – Europos maisto saugos tarnyba 



HBM4EU REZULTATAI

HBM4EU nustatytas Europos HBM platformos, kurios paskirtis 
– suderintai ir kokybiškai stebėti prioritetinių cheminių 
medžiagų (įskaitant PFAS) poveikį žmonėms ir susijusias 
pasekmes sveikatai, pagrindas. Siekiant sukurti Europos 
kandidatinių laboratorijų duomenų bazę, kurios turėtų vienodą 
kvalifikaciją atlikti biologinių žymenų analizę, buvo įgyvendinta 
kokybės užtikrinimo / kokybės kontrolės programa.

Įgyvendinant HBM4EU iniciatyvą, buvo atlikti suderinti tyrimai, 
kurių metu buvo nustatytas 12 PFAS biologinių žymenų poveikis 
paaugliams (12–18 metų). Apytiksliai 14 proc. ištirtų Europos 
paauglių vidaus serumo lygis viršijo 6,9 µg/l PFAS, kuris atitinka 
EFSA nustatytą leidžiamą savaitinę 4,4 ng/kg orientacinę vertę. 
Tyrimuose nustatytas didžiausias normos perviršis buvo 23,8 proc. 
Šiaurės ir vakarų Europoje atliktuose tyrimuose pastebėtos 
didžiausios medianos vertės.

Siekiant toliau remti dabartinius ir būsimus HBM tyrimus, pagal 
HBM4EU parengta įvairi viešai prieinama pagrindinė suderintam 
požiūriui skirta tyrimų planavimo ir atlikimo Europoje medžiaga, 
su kuria galima susipažinti HBM4EU elektroninėje bibliotekoje. 
Siekiant toliau analizuoti PFAS duomenis, parengti įvairūs 
mokslinių tyrimų protokolai, įskaitant Europos poveikio lygius, 
geografinius palyginimus, poveikio determinantus, poveikio ir 
pasekmių ryšį (KMI ir medžiagų apykaita, lytinė branda, astma 
ir alergija), ir poveikio ir pasekmės biologinis žymuo – poveikio 

sveikatai analizė (lytinė branda ir medžiagų apykaita) (D10.10 
statistinė bendrai finansuojamų WP8 tyrimų analizės planas). 
Daugiau rezultatų tikimasi paskelbti 2022 m.

Buvo sukurtas prieinamų PFAS poveikio biologinių žymenų ir naujų 
biologinių žymenų aprašas, įskaitant cholesterolį ir adiponektiną, 
dėl kurių sutrinka medžiagų apykaita, skydliaukės hormonus, 
kurie sutrikdo endokrininę sistemą, reprodukcinius hormonus ir 
kispeptiną, kuris sukelia nevaisingumą ir lytinę brandą, taip pat 
imuniteto ir kvėpavimo takų žymenis, kurie sukelia astmą. Siekiant 
pašalinti žinių spragas buvo pateikta atitinkama informacija apie 
mechanistinį ir neigiamą poveikio būdą, susijusi su poveikiu 
medžiagų apykaitai, nėštumo baigčiai ir imuninei sistemai.  

PFAS mišinių rizikos vertinimas grindžiamas lyginamuoju metodu, 
santykinio imunogeniškumo veiksnio (RPF) metodu, pavojingumo 
indekso (HI) metodu ir Europos maisto saugos tarnybos (EFSA) 
nustatytu suminiu vertės metodu. Mišinių rizikos vertinimas apima 
ne vienos atskiros cheminės medžiagos vertinimą, kuris paprastai 
taikomas ir atspindi veikiau faktinį poveikį žmonėms. Visi trys 
metodai patvirtino išvadą, prie kurios buvo prieita naujausioje 
EFSA mokslinėje nuomonėje ir kurioje daroma prielaida dėl rizikos 
atsižvelgiant į dabartines poveikio koncentracijas.

POVEIKIS IR PASEKMĖS SVEIKATAI

Plačiajai visuomenei pagrindinis PFAS poveikio būdas yra per 
maistą ir užteršto geriamojo vandens vartojimą. Remiantis HBM4EU 
duomenų rinkiniais, nustatyta, kad mityba buvo svarbus PFAS 
poveikio determinantas. Padidėję PFNA ir PFOS serumo lygiai 
buvo susiję su didesniu žuvies ir jūros gėrybių vartojimu (serumo 
lygiai padidėję atitinkamai 20 proc. ir 21 proc.) ir didesniu kiaušinių 
suvartojimu (serumo lygiai padidėję atitinkamai 14 proc. ir 11 proc.). 
Be to, didesnis PFOS poveikis buvo susietas su didesniu pigios 
žuvies (poveikis padidėjo 14 proc.) ir vietinio maisto vartojimu 
(poveikis padidėjo 40 proc. vartojimu). Kalbant apie kitą maistą 
(mėsą, greitąjį maistą, geriamąjį vandenį, pieną), pažymėtina, kad 
nenustatyta jokio ryšio su pavieniais PFAS arba šis ryšys buvo 

silpnas. Kiti pagrindiniai poveikio determinantai pagal HBM4EU 
duomenų rinkinius buvo susiję su tam tikra grupe, taip pat lytimi ir 
švietimu.

1 paveiksle pateikta pagrindinių poveikio šaltinių, poveikio būdų ir 
pasekmių sveikatai, susijusių su PFAS poveikiu, apžvalga.
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1 pav. Šaltinių, poveikio būdų ir pasekmių sveikatai, susijusių su PFAS, apžvalga
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Kur juos galima rasti?

PFAS galima rasti vartojimo produktuose, pvz., maisto pakuotėse ir virtuvės 
reikmenyse; asmeninės priežiūros produktuose, pvz., šampūne, dantų siūle, 
nagų lake ir akių makiažo priemonėse; valikliuose, apmušaluose, odoje ir 
kilimuose, taip pat būsto remonto produktuose, pvz., dažuose, lakuose, 
lubrikantuose ir sandarikliuose. 

PFAS taip pat galima rasti užterštame geriamajame vandenyje (esančiame 
netoli gamyklų, nuotekų valymo įrenginių, ugniagesių ir kariuomenės 
mokymo zonų ir oro uostuose) arba maiste (žuvyje, mėsoje, vaisiuose ir 
vaisių produktuose, kiaušiniuose, daržovėse ir daržovių produktuose dėl 
užterštos dirvos).

Galimi poveikio 
šaltiniai

Kaip PFAS gali patekti 
į jūsų organizmą?

Kaip PFAS gali pakenkti jūsų sveikatai? Kaip sumažinti PFAS poveikį?

ES ėmėsi veiksmų, kad sumažintų PFAS poveikį žmonėms. Pavyzdžiui, 
PFOS, jo druskos ir išvestinės cheminės medžiagos, taip pat PFOA, jo 
druskos ir su PFOA susiję junginiai yra uždrausti pagal Reglamentą dėl 
patvariųjų organinių teršalų. Europos maisto saugos tarnyba nustatė 
keturių PFAS kiekį, kurių saugus kiekis per vieną savaitę gali būti 
suvartojamas kartu su maisto produktais. ES REACH apribojimai taip pat 
patvirtinti dėl tam tikrų PFHxS en C9-C14 PFAS naudojimo būdų ir įsigalios 
artimiausiais metais. Be to, Geriamojo vandens direktyvoje nustatytos 
ribinės PFAS vertės, taikomos žmonėms vartoti skirtame vandenyje. Visai 
neseniai priimtoje Cheminių medžiagų tvarumo labui strategijoje nustatyti 
įvairūs veiksmai, kuriais siekiama reguliuoti PFAS grupę, įskaitant PFAS 
atsisakymą ES, išskyrus atvejus, kai juos naudoti būtina.

Daugiau informacijos apie PFAS pateikta HBM4EU 
informacijos suvestinės’ skiltyje.

PFAS KĄ REIKIA ŽINOTI

Namų dulkės

Profesinis poveikis (PFAS 
gamyba, ugniagesiai, slidžių 
vaškavimas, chromavimo 
procesas ir pan.)

Buities vartojimo 
produktai

Asmeninės 
priežiūros 
reikmenys

Motinos pienas

Užterštas 
geriamasis vanduo

Užterštas maistas

Maistiniai vartojimo 
produktai

Jeigu gyvenate vietovėse arba šalia vietovių, 
kurios, turimomis žiniomis, yra užterštos PFAS:

Stenkitės nevartoti šiose vietovėse 
užaugintų naminių vaisių ir daržovių. 
Paprašykite vietos valdžios atstovų įvertinti 
PFAS kiekį, kad įsitikintumėte, jog toje 
vietovėje nėra PFAS.

Venkite greitojo maisto, supakuoto į riebalų 
nepraleidžiantį popierių.

Venkite greito maisto, parduodamo PFAS 
turinčiose kartotinėse pakuotėse, pvz., kai 
kuriose picų dėžėse.

Pirkdami gaminius, kuriuose gali būti 
PFAS, prašykite pateikti gaminius be PFAS. 
Įsitikinkite, kad gaminiuose nėra jokių PFAS, 
o ne tik PFOS ir PFOA.

Naudodamiesi internetinėmis 
programėlėmis, patikrinkite, ar 
konkrečiame gaminyje nėra PFAS.

Vietoje nepridegančių virtuvės reikmenų 
rinkitės keraminius, nerūdijančio plieno 
arba ketaus liejinių reikmenis.

Stenkitės nežvejoti šiose vietovėse ir 
nevartoti jose sugautos žuvies.

Šiam projektui skirtas fi nansavimas pagal Europos Sąjungos 
mokslinių tyrimų ir inovacijų programą „Horizontas 2020“ dota-
cijos susitarimu Nr. 733032.

Stenkitės nenaudoti nebūtinų vandeniui 
atsparių purškiklių ant drabužių ir 
avalynės.

Vadovaukitės valdžios atstovų patarimais 
dėl vandens naudojimo.

Įsigėrus per odą

Prarijus

Įkvėpus

Poveikis 
reprodukcijai 
ir vaisingumui

Skydliaukės ligos

Padidėjęs 
cholesterolio kiekis

Imunotoksiškumas

Inkstų ir sėklidžių 
vėžys

Toksiškumas 
vystymuisi

Kepenų 
pažeidimas

INDĖLIS Į POLITIKOS PROCESUS IR 
ATITINKAMAS POLITIKOS PRIEMONES

HBM4EU rezultatai buvo naudingi konsultuojantis dėl Cheminių 
medžiagų strategijos tvarumui užtikrinti, Veiksmų plano siekiant 
nulinės taršos, taip pat rengiant ECHA ir EFSA konsultacijas. Šiuos 
rezultatus galima rasti HBM4EU mokslo ir politikos skiltyje.

Įvairūs PFAS, pvz., PFOA, HFPO-DA, PFBS, PFNA, PFDA, PFTeDA, 
PFTrDA, PFU(n)DA ir PFHxS, dėl savo PBT arba vPvB3 savybių yra 
įtraukti į labai didelį susirūpinimą keliančių cheminių (SVHC) sąrašą 
pagal REACH reglamentą. Kai kurios PFAS pagal CLP reglamentą 
yra suderintai klasifikuojamos ir ženklinamos kaip toksiškos 
reprodukcijai ir kepenims ir kaip įtariami kancerogenai. 

Dėl rimtų abejonių, susijusių su plačiu PFAS naudojimu ir 
užterštumu PFAS medžiagomis, Europos cheminių medžiagų 
strategijoje tvarumui užtikrinti ir pridedamame dokumente 

dėl PFAS, remiantis teisės aktais dėl vandens, tvarių produktų, 
pramoninių išmetamųjų teršalų ir atliekų, pasiūlytas veiksmų, 
skirtų su PFAS susijusiems klausimams spręsti, rinkinys. 
Konkretūs PFAS reglamentuojami keliais teisės aktais ir remiantis 
tarpsektorinio reguliavimo veikla. Tai apima i) tarptautinių 
konvencijų, veiksmų ir susitarimų, taip pat chemines medžiagas 
reglamentuojančių teisės aktų platesniąja prasme įgyvendinimą; ii) 
vartojimo prekes; iii) profesinę ekspoziciją ir iv) aplinką (pvz., oro ir 
vandens teršalus). Šie reglamentai turi būti pritaikyti ir sugriežtinti.

Tikimasi, kad REACH nustatytas apribojimas, kuriuo siekiama riboti 
riziką aplinkai ir žmogaus sveikatai, kuri kyla dėl perfluoralkilo ir 
polifluoralkilo cheminių medžiagų (PFAS) gamybos atsižvelgiant į 
visus naudojimo būdus, išskyrus esminiais laikomus naudojimo 
būdus, įsigalios 2023 m. 

3
3    PBT – patvari, bioakumuliacinė, toksiška | vPvB – labai patvari, labai bioakumuliacinė.



POLITIKOS KLAUSIMAI

1 Kokį poveikį dabar ES gyventojams 
daro PFAS ir ar jis viršija sveikatos 
orientacines vertes4 (išorines ir vidines 
HBM orientacines vertes), jei tokios yra?

HBM4EU suderintuose tyrimuose (2014–2021 m.) nustatytos 
bazinės PFAS vidaus koncentracijos paauglių organizme vertės 
(12–18 metų). Ėminiai buvo paimti 9 tyrime dalyvaujančiose šalyse 
(Norvegijoje, Švedijoje, Slovakijoje, Slovėnijoje, Graikijoje, Ispanijoje, 
Vokietijoje, Prancūzijoje, Belgijoje). 

Pagal HBM4EU sukurtas rodiklis rodo, kad dabartinis poveikis 
paauglių vidaus organams viršijo orientacines vertes, kurios 
yra lygios 4 PFAS sumai. Poveikiu Europos paauglių vidaus 
organams pagrįstas rodiklis rodo, kad bendras PFOS, PFOA, PFNA 
ir PFHxS poveikis paaugliams ES viršija EFSA nustatytą su sveikata 
susijusią orientacinę vertę tam tikroje dalyvių grupėje. Įvairiuose 
tyrimuose ir vietose nustatytas perviršis tarp 1,34–23,78 proc. 
dalyvių, o perviršio mastas (P95/6,9 μg/L) svyruoja nuo 0,74–1,78. 
Vakarų ir šiaurės Europoje atliktuose tyrimuose buvo daugiausiai 
paauglių, kurių organizme buvo viršyta orientacinė vertė.

Medianos koncentracijos įvairiuose Europos tyrimuose atitinka tą 
patį intervalą, pvz., PFOA P50 verčių intervalas yra 0,76–4,8 µg/L, 
PFNA lygiai svyruoja nuo 0,28 iki 0,86 µg/L, o PfHxS – nuo 0,18 iki 
1,61 µg/L. PFOS išlieka pagrindinis giminingasis junginys; P50 
vertės svyruoja nuo 1,67 µg/L iki 8,06 µg/L. Šie lygmenys atitinka 
lygmenis, apie kuriuos pranešta naujausioje EFSA nuomonėje 
dėl rizikos žmogaus sveikatai, susijusios su maiste randamomis 
perfluoralkilo cheminėmis medžiagomis.

2 Ar poveikį skatina mityba, vartojimas, 
profesija arba aplinkos užterštumas?

Kalbant apie HBM4EU duomenų rinkiniuose nurodytus 
determinantus, pažymėtina, kad be grupių, lyties ir švietimo, mityba 
buvo svarbus su PFAS susijęs determinantas. Padidėję PFNA ir 
PFOS serumo lygiai buvo susiję su didesniu žuvies ir jūros gėrybių 
vartojimu (serumo lygiai padidėję atitinkamai 20 proc. ir 21 proc.) ir 
didesniu kiaušinių suvartojimu (serumo lygiai padidėję atitinkamai 
14 proc. ir 11 proc.). Be to, didesnis PFOS poveikis buvo susietas su 
didesniu pigios žuvies (poveikis padidėjo 14 proc.) ir vietinio maisto 
vartojimu (poveikis padidėjo 40 proc. vartojimu). Kalbant apie kitą 
maistą (mėsą, greitąjį maistą, geriamąjį vandenį, pieną), pažymėtina, 
kad nenustatyta jokio ryšio su pavieniais PFAS arba šis ryšys buvo 
silpnas. 

Dėl poveikio darbuotojams buvo atliktas tyrimas, kuriuo buvo 
siekiama ištirti PFAS poveikį chromavimo gamyklose. Penkiuose 
tyrimuose iš viso išnagrinėta 155 darbuotojų plazmos ėminių. 
Rezultatai bus paskelbti iki 2022 m. birželio mėn.

3 Kurios teritorijos ir aplinkos terpės 
Europoje užterštos PFAS?

PFAS kaupiasi aplinkoje ir nustatyta, kad jos užteršia paviršinį, 
požeminį ir geriamąjį vandenį ir kaupiasi augaluose. PFAS gamyba 
gamyklose, ugniagesių mokymo vietose, oro uostuose ir 
atliekų šalinimo įrenginiuose, taip pat nuotekų valymo 
įrenginiuose gali prisidėti prie aplinkos užterštumo, kuris 
paskui daro poveikį šiose vietovėse gyvenantiems žmonėms. 
Dabar žinoma apie keletą didelės PFAS koncentracijos vietų 
skirtingose šalyse (pvz., Vokietijoje, Švedijoje, Italijoje, Ispanijoje, 
Nyderlanduose, Belgijoje, Danijoje ir Austrijoje). Galima daryti 
prielaidą, kad didelės koncentracijos vietų esama daugumoje 
Europos šalių. HBM4EU rengia gairių dokumentą, kaip atlikti 
žmogaus biologinę stebėseną, rizikos sveikatai vertinimą ir 
pranešti apie riziką didelės (PFAS) koncentracijos vietose.

4    Cheminių medžiagų, kurios viršija su sveikata susijusias orientacines vertes, poveikio sveikatai negalima atmesti
4



4 Ar skirtingose gyventojų grupėse 
ir skirtingais laikotarpiais galima 
pastebėti PFAS profilių skirtumų?

HBM4EU suderintuose tyrimuose dėl PFOS, PFOA, PFNA, PFHxS ir 
jų visumos galima pastebėti poveikio vidaus organams geografinius 
skirtumus. Šiaurės ir vakarų Europoje atliktuose tyrimuose 
pastebėtos didžiausios medianos vertės.

Siekiant ištirti PFAS profilių skirtumus skirtingais laikotarpiais, reikia 
atlikti laiko tendencijos analizę, kuri dabar Europos lygmeniu 
neprieinama. Iki šiol laiko pokyčio duomenys dėl Σ(PFOA + PFNA + 
PFHxS + PFOS) sumos yra prieinami tik Vokietijoje. Lyginant 2007–
2019 m. PFAS lygius jaunų suaugusiųjų plazmos ėminiuose, 
gautuose iš Europos aplinkos rūšių banko, galima pastebėti 
aiškią mažėjimo tendenciją. Nors maksimali P95 (P50) 4 PFAS sumos 
vertė 2007 m. buvo 28,87 (13,82) µg/L, 2019 m. ji siekė tik 8,28 
(4,59) µg/L. Vienoje (Austrijoje) atlikti du motinos ir vaiko tyrimai, iš 
kurių taip pat matomas P50 verčių mažėjimas: nuo 4 PFAS sumos 
4,23 µg/l 2010 m. iki 2,2 µg/L 2019 m.

Kitose šalyse taip pat yra prieinamų duomenų apie atskirus PFAS 
rinkinius: Norvegijoje, Vokietijoje, Belgijoje, Ispanijoje, Slovakijoje, 
Danijoje ir Čekijoje. 

5 Kokie yra PFAS lygiai ir poveikis 
sveikatai tarp pažeidžiamų gyventojų 
grupių?

Iš epidemiologinių duomenų, gautų iš grupės tyrimų, atliktų 
HBM4EU konsorciume, analizės matyti didesnių motinų PFAS lygių 
ir didesnio vaikų iki 4 metų imlumo infekcijoms bei antibiotikų 
vartojimo iki paauglystės dažnumo ryšys. Tarp 9 metų berniukų 
nustatytas ryšys su mažesnės širdies ir kraujagyslių rizikos 
pobūdžiu, remiantis didesniu cholesterolio ir lipidų kiekiu, 
didesniu gliukozės kiekiu nevalgius, KMI ir kraujospūdžiu, didesniu 
kūno svoriu, KMI dydžiu ir juosmens apimtimi. PFAS mišinys 
buvo susijęs su padidėjusiu triglicerido ir insulino kiekiu ir 
sumažėjusiu DTL cholesterolio kiekiu ir nedidele endogeninių 
hormonų sąveika. Be to, prenatalinis PFAS poveikis galėtų būti 
susietas su reprodukcijos sutrikimais, pvz., preeklampsija ir 
nėštumo hipertenzija, vėlyva menstruacijų pradžia ir menstruacijų 
sutrikimais / trukme, sumažusiu naujagimio svoriu, gestacinio 
amžiaus pokyčiu, suprastėjusia spermos kokybe ir sumažėjusiu 
spermatozoidų skaičiumi. Vienas tyrimas parodė ryšį su mergaičių 
anogenitaliniu atstumu ir berniukų cerebrinio paralyžiaus rizika.

6 Ar reguliuojamos ir nereguliuojamos 
PFAS daro skirtingą poveikį ES 
gyventojams? Ar dėl apribojimų 
sumažėjo poveikis?

Iki šiol PFOS ir PFOA tebėra cheminės medžiagos, kurių 
koncentracija kraujyje Europoje yra didžiausia, tačiau daugumoje 
žmonių ėminių taip pat nustatyta kitų PFAS junginių. Alternatyvūs 
PFAS junginiai turi mažesnį poveikį, palyginti su reguliuojamais PFAS 
junginiais. Tačiau dėl to, kad didelė dalis alternatyvių PFAS junginių 
nenustatoma, ir dėl didelio absoliučiųjų kiekio ribos verčių skirtumo, 
nustatyto įvairiuose tyrimuose, atsiranda poreikis cheminėje 
analizėje sumažinti kiekio ribą. HBM rodikliai parodo reguliuojamų ir 
dar nereguliuojamų PFAS HBM lygius.

EFSA nuomonėje dėl maiste esančių PFOS ir PFOA nurodyta, 
kad iš esmės po 2000 m. PFOS, PFOA ir kai kurių tiriamų PFHxS 
koncentracija serume / plazmoje sumažėjo, o PFNA, PFDA ir 
PFUnDA koncentracija padidėjo.
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7 Ar POP reglamente apribojus PFOS, 
sumažėjo poveikis?

Pagal Stokholmo konvenciją atlikus veiksmingumo vertinimą, 
prieita prie išvados, kad PFOS lygiai, atrodo, laipsniškai mažėja. 
Iš HBM4EU duomenų rinkinių taip pat matyti, kad per stebimą 
laikotarpį PFAS kiekis sumažėjo. 

8 Kokias pasekmes sukelia dar nepriimtas 
2016 m. ECHA sprendimas pagal REACH 
reglamentą apriboti PFOA gamybą, 
prekybą ir naudojimą?

Nors kai kuriose pavienėse ES šalyse silpnėjančios PFOA laiko 
tendencijos buvo aprašytos, iš HMB4EU suderintų tyrimų vis tiek 
matyti, kad dalies Europos paauglių PFOA orientacinės vertės 
viršijamos ir kad aptinkami PFAS pakaitalai. Svarbiausia išvengti 
pakaitalų, kurie sukeltų nepageidaujamas pasekmes.

ŽINIŲ SPRAGOS

Duomenų apie įvairių PFAS poveikį sveikatai esama tik dėl kelių 
PFAS, iš kurių visų pirma tinkamai ištirti PFOS ir PFOA. Šiuo atveju 
reikalingi duomenys apie pavojų žmonėms ir HBM duomenys, 
be to, dėl daugumos iš 4 000 dabar naudojamų PFAS trūksta žinių, 
susijusių su paskirtimi, poveikio būdais ir toksiškumu.

Trūksta duomenų apie žmogaus biologinę stebėseną, susijusią 
su PFAS, išskyrus rizikos vertinime aptartus PFAS (kurių didelis 
kiekis naudojamas / pagaminamas pakeitus ankstesnius PFAS). 
Siekiant išsiaiškinti iki šiol nežinomą arba dar neįvertintą PFAS 
poveikio žmonių organizmui mastą, reikia įvertinti bendrą 
organinio fluoro kiekį žmonių organizme. Be to, nustatant naujas 
susijusias chemines medžiagas gali būti naudojami netiksliniai 
analitiniai metodai.

Siekiant pagrįsti mokslinį PFAS skirstymą į grupes, reikia geriau 
suprasti įvairių PFAS veikimo būdus. Atliekant mišinių rizikos 

vertinimą, būtų naudinga toliau tirti atitinkamą PFAS potencialą. 

Taip pat reikia geriau koordinuoti ES reguliavimą įvairiose 
srityse, pvz., susijusiose su maistu ir geriamuoju vandeniu, taip pat 
su maistu besiliečiančiomis medžiagomis ir aplinkos reglamentais, 
siekiant stiprinti bendrą rizikos valdymą ir išvengti tolesnės taršos 
PFAS.

Didelės koncentracijos vietose atliekant žmogaus biologinę 
stebėseną matyti, kad būtina skubiai visais lygmenimis 
parengti PFAS kiekio mažinimo, įskaitant kiekio mažinimą 
žmogaus organizme, priemones. Atrodo, kad tai yra labai svarbu 
siekiant užtikrinti pažeidžiamų grupių, ypač nėščiųjų ir žindančių 
moterų, apsaugą didelės koncentracijos vietose.
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