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PFAS
Šajā politikas pārskatā ir sniegts kopsavilkums par per- un 
polifluoralkila vielu (PFAS) nevēlamo ietekmi uz cilvēka veselību, 
to galvenajiem iedarbības uz cilvēku veidiem un to, kā PFAS 
cilvēku biomonitorings var būt noderīgs ES politikas izstrādē. 

PFAS ir plaša tādu cilvēka radītu ķimikāliju grupa, kuras plaši 
izmanto vairākiem rūpnieciskiem un patēriņa lietojumiem. PFAS 
ir noturīgas vidē un mēdz bioakumulēties pārtikas aprites ķēdēs. Ir 
pierādīts, ka daudzas PFAS ir toksiskas cilvēku veselībai.

GALVENIE VĒSTĪJUMI

• HBM4EU saskaņotajos pētījumos1 (2014.–2021. gads) ir 
noskaidrots 12 PFAS iekšējās iedarbības pamatlīmenis 
pusaudžiem Eiropā (1957 paraugi; vecums: 12–18 gadi). 

• 14,26 % no testētajiem pusaudžiem Eiropā ir pārsniegts 
iekšējais seruma līmenis 6,9 µg/l PFAS, kas atbilst EFSA2 
noteiktajai atsauces vērtībai pieļaujamajai nedēļas devai 4,4 ng/
kg. Maksimālais pārsniegums individuālos pētījumos bija 
23,8 %. Augstākas vidējās vērtības ir novērotas pētījumos, kas 
veikti Ziemeļeiropā un Rietumeiropā.

• PFAS dati no 17 cilvēku biomonitoringa pētījumiem jau ir 
pieejami tiešsaistē Eiropas cilvēku biomonitoringa infopanelī. 
Pašreizējā iedarbība pārsniedz EFSA noteiktās PFAS atsauces 
vērtības dažās ES iedzīvotāju daļās.

• PFAS koncentrācijas parasti ir lielākas vīriešiem, un ir 
vērojama tendence, ka dalībniekiem ar augstāku izglītības 
līmeni ir augstāks iedarbības līmenis. Dažos pētījumos 
paaugstināti PFAS līmeņi tika novēroti līdz ar vecuma 
pieaugumu. 

• Pamatojoties uz HBM4EU savāktajiem datiem, var secināt, 
ka PFOA un PFOS koncentrācija samazinās, taču to nevar 
teikt par citām PFAS.

PAMATINFORMĀCIJA HBM4EU

Eiropas Cilvēku biomonitoringa iniciatīva HBM4EU, 

kas norisinājās no 2017. gada līdz 2022. gada jūnijam, 
ir 28 valstu, Eiropas Vides aģentūras un Eiropas 
Komisijas kopīga iniciatīva, ko līdzfinansēja atbilstīgi 
pamatprogrammai “Apvārsnis 2020”. Iniciatīvas galvenais 
mērķis ir koordinēt un veicināt cilvēku biomonitoringu 
Eiropā. HBM4EU ir nodrošinājusi apjomīgus uzlabotus 
pierādījumus par ķimikāliju faktisko iedarbību, mērot vai 
nu pašas vielas, to metabolītus vai vēlākas ietekmes uz 

veselību marķierus ķermeņa šķidrumos vai audos. 
Informāciju par iedarbību uz cilvēkiem var sasaistīt 
ar datiem par avotiem un epidemioloģiskajiem 
apsekojumiem, lai tos izmantotu pētniecībā, profilaksē 
un politikā ar mērķi novērst zināšanu trūkumu un 
veicināt inovatīvas pieejas. Ja vēlaties lasīt vairāk 
informācijas par pašu projektu, apmeklējiet HBM4EU 
tīmekļa vietni.

1    HBM4EU saskaņotie pētījumi ir apsekojums, kura mērķis ir savākt pēc iespējas saskaņotākus cilvēku biomonitoringa paraugus un datus no (valstu) 
pētījumiem, lai iegūtu aktuālos iekšējās iedarbības datus, kas ir reprezentatīvi attiecībā uz Eiropas iedzīvotājiem/pilsoņiem noteiktā ģeogrāfiskajā 
tvērumā.

2    EFSA: Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestāde 



HBM4EU REZULTĀTI

Ar HBM4EU tika likti pamati Eiropas cilvēku biomonitoringa 
platformai, lai saskaņotā un kvalitāti kontrolējošā veidā 
uzraudzītu prioritāro ķimikāliju (tostarp PFAS) iedarbību 
uz cilvēkiem un saistīto ietekmi uz veselību. Tika īstenota 
kvalitātes nodrošināšanas / kvalitātes kontroles programma, lai 
izveidotu to Eiropas kandidātlaboratoriju datubāzi, kuras ir vienlīdz 
kvalificētas veikt iedarbības biomarķieru analīzi.

HBM4EU saskaņoto pētījumu ietvaros tika mērīti 12 PFAS iedarbības 
biomarķieri pusaudžiem (vecumā no 12 līdz 18 gadiem). Aptuveni 
14 % no testētajiem pusaudžiem Eiropā bija pārsniegts 
iekšējais seruma līmenis 6,9 µg/l PFAS, kas atbilst EFSA noteiktajai 
atsauces vērtībai pieļaujamajai nedēļas devai 4,4 ng/kg. Maksimālais 
pārsniegums individuālos pētījumos bija 23,8 %. Augstākas 
vidējās vērtības ir novērotas pētījumos, kas veikti Ziemeļeiropā un 
Rietumeiropā.

Lai plašāk atbalstītu pašreizējos un turpmākos cilvēku 
biomonitoringa pētījumus, HBM4EU ir sagatavojusi dažādus 
publiski pieejamus pamatmateriālus saskaņotai pieejai, lai 
pētītu plānošanu un norisi Eiropā, un tie ir pieejami HBM4EU 
tiešsaistes bibliotēkā. Ir izstrādāti dažādi pētniecības protokoli, 
lai plašāk analizētu PFAS datus, tostarp Eiropas iedarbības 
līmeņus, iedarbības sadalījumus, ģeogrāfiskos salīdzinājumus, 
iedarbības determinantus, saistību starp iedarbību un ietekmi 
(ķermeņa masas indekss (ĶMI) un vielmaiņa, seksuālais briedums, 
astma un alerģija) un iedarbības un ietekmes biomarķieri — 

ietekmes uz veselību ceļa analīze (seksuālais briedums un 
vielmaiņa) (D10.10 Statistiskās analīzes plāns līdzfinansētiem 
WP8 pētījumiem). Paredzams, ka plašāki rezultāti tiks publicēti 
2022. gada gaitā.

Tika izveidota pieejamo ietekmes biomarķieru inventarizācija 
par PFAS un jauniem biomarķieriem, ieskaitot holesterīnu un 
adiponektīnu vielmaiņas traucējumiem, vairogdziedzera hormonus 
endokrīnās sistēmas traucējumiem, reproduktīvos hormonus un 
kispeptīnu neauglībai un seksuālajam briedumam un imūnsistēmas 
un iekaisuma marķierus astmai. Lai novērstu zināšanu trūkumu, 
tika sniegta attiecīga mehāniska un nelabvēlīga iznākuma ceļa (AOP) 
informācija saistībā ar ietekmi uz vielmaiņu, dzimstības iznākumu 
un imūnsistēmu.  

PFAS maisījumu riska novērtējumā salīdzināšanai izmantotas 
trīs pieejas — relatīvā potences faktora (RPF) pieeja, bīstamības 
indeksa (HI) pieeja un Eiropas Pārtikas nekaitīguma iestādes 
(EFSA) summas vērtības pieeja. Maisījumu riska novērtējums 
neaprobežojas tikai ar atsevišķas vielas novērtējumu, ko parasti 
izmanto, un tas vairāk atspoguļo faktisko iedarbību uz cilvēkiem. 
Visās trīs pieejās apstiprinājās secinājums, kas izdarīts jaunākajā 
EFSA zinātniskajā atzinumā, proti, ka pašreizējās iedarbības 
koncentrācijas rada risku.

IEDARBĪBA UN IETEKME UZ VESELĪBU

Plašai sabiedrībai galvenais ceļš, kā notiek PFAS iedarbība, ir to 
uzņemšana ar pārtiku un piesārņota dzeramā ūdens lietošana. 
Savāktajos HBM4EU datos konstatēts, ka uzturs ir svarīgs PFAS 
iedarbības determinants. Augstāks PFNA un PFOS seruma līmenis 
tika saistīts ar biežāku zivju un jūras produktu lietošanu uzturā 
(seruma līmeņa paaugstinājums attiecīgi par 20 % un 21 %) un 
biežāku olu lietošanu uzturā (seruma līmeņa paaugstinājums 
attiecīgi par 14 % un 11 %). Turklāt lielāka PFOS iedarbība tika 
saistīta arī ar biežāku subproduktu lietošanu uzturā (iedarbības 
palielinājums par 14 %) un vietējās pārtikas lietošanu uzturā 

(iedarbības palielinājums par 40 %). Attiecībā uz citiem pārtikas 
produktiem (gaļa, ātrās ēdināšanas produkti, dzeramais ūdens, 
piens) saistība ar atsevišķām PFAS netika konstatēta, vai arī tā bija 
nenozīmīga. Citi galvenie determinanti savāktajos HBM4EU datos 
bija attiecināšana uz konkrētu kohortu, kā arī dzimumu un izglītību.

1. attēlā ir sniegts pārskats par galvenajiem iedarbības avotiem, 
iedarbības ceļiem un ietekmi uz veselību, kas saistīta ar PFAS 
iedarbību.

2



1. attēls. Pārskats par avotiem, ceļiem un ietekmi uz veselību, kas saistīta ar PFAS

www.hbm4eu.eu HBM4EU koordinators:
Vācijas Vides aģentūra hbm4eu@uba.de
Zināšanu centra koordinators:

Eiropas Vides aģentūra hbm4eu@eea.europa.eu

Kur tas ir sastopams?

PFAS var būt sastopamas patēriņa precēs, piemēram, pārtikas iepakojumos un virtuves 
piederumos; ķermeņa higiēnas precēs, piemēram, šampūnā, zobu diegā, nagu lakā un 
acu dekoratīvajā kosmētikā, polsterējumos, ādā un paklājos, kā arī mājas uzlabošanas 
produktos, piemēram, krāsās, lakās, smērvielās un hermētiķos. 
Tie var būt sastopami arī piesārņotā dzeramajā ūdenī (ražošanas iekārtu, atkritumu 
pārstrādes iekārtu, ugunsdzēsības un militāro mācību objektu un lidostu tuvumā) vai 
pārtikā (zivīs, gaļā, augļos un augļu produktos, olās, dārzeņos un dārzeņu produktos 
piesārņotās augsnes dēļ).

Iespējamie iedarbības 
avoti

Kā PFAS var nonākt 
organismā?

Kā PFAS var ietekmēt veselību? Kā var samazināt PFAS iedarbību?

Eiropas Savienība ir veikusi pasākumus, lai ierobežotu PFAS iedarbību 
uz tās iedzīvotājiem. Piemēram, PFOS, tā sāļi un atvasinājumi, kā arī 
PFOA, tā sāļi un ar PFOA saistītie savienojumi ir aizliegti saskaņā ar 
Regulu par noturīgiem organiskajiem piesārņotājiem. Eiropas Pārtikas 
nekaitīguma iestāde ir noteikusi četru PFAS pieļaujamo daudzumu pārtikā, 
kā patērēšana vienas nedēļas laikā ir nekaitīga. ES REACH ierobežojumi 
ir pieņemti arī attiecībā uz PFHxS un C9-C14 PFAS un turpmākajos gados 
būs spēkā attiecībā uz vairākiem lietošanas veidiem. Arī Dzeramā ūdens 
direktīvā ir noteiktas robežvērtības attiecībā uz cilvēka uzturā pieļaujamo 
PFAS koncentrāciju ūdenī. Pavisam nesen Ilgtspēju sekmējošā ķimikāliju 
stratēģijā tika noteikta virkne darbību PFAS kā grupas regulēšanai, 
cita starpā atsakoties no PFAS lietošanas ES, ja vien to izmantošana nav 
paredzēta būtiskām vajadzībām.

Plašākai informācijai par PFAS sk. sadaļu “HBM4EU faktu lapa”.

PFAS KAS JUMS JĀZINA

Mājas putekļi

Arodekspozīcija (PFAS 
ražošana, ugunsdzēsēji, 
slēpju vaskošana, 
hromēšanas process u. c.)

Mājas patēriņa 
preces

Ķermeņa 
higiēnas preces

Mātes piens

Piesārņots 
dzeramais ūdens

Piesārņota pārtika

Pārtikas patērētāju 
produkti

Ja jūs dzīvojat reģionos, par kuriem ir zināms, ka tajos ir 
PFAS piesārņojums:

Izvairieties patērēt mājās audzētus augļus 
un dārzeņus no šiem reģioniem. Lūdziet 
vietējās iestādes novērtēt PFAS līmeni, lai 
pārliecinātos, ka to sastāvā nav PFAS.

Izvairieties no ātrās ēdināšanas 
produktiem, kas ir iesaiņoti taukus 
necaurlaidīgā papīrā.
Izvairieties no ātrās ēdināšanas produktiem, ko 
pārdod PFAS saturošā kartona iepakojumā, 
piemēram, atsevišķās picas kastēs.

Jautājiet pēc produktiem, kas nesatur PFAS, kad 
iegādājaties produktus, kas var saturēt PFAS. 
Pārliecinieties, ka produkti nesatur nekādas 
PFAS, nevis tikai PFOS un PFOA.

Pārbaudiet tiešsaistes lietojumprogrammās, vai 
konkrētā produkta saturā ir PFAS.

Nelīpošo virtuves piederumu vietā izvēlieties 
keramikas, nerūsējoša tērauda vai čuguna 
virtuves piederumus.

Izvairieties zvejot un patērēt zivis no šīm 
reģioniem.

Šis projekts ir saņēmis fi nansējumu no Eiropas Savienības pēt-
niecības un inovācijas programmas “Apvārsnis 2020” saskaņā ar 
dotācijas nolīgumu Nr. 733032.

Izvairieties no neobligātu impregnēšanas 
aerosolu lietošanas uz apģērba un apaviem.

Lūdzu, ievērojiet iestāžu sniegtos padomus 
attiecībā uz ūdens lietojumu.

Ar dermālo absorbciju

Uzņemot ar 
pārtiku

Ieelpojot

Ietekme uz 
reproduktīvo 
sistēmu un 
auglību

Vairogdziedzera 
slimība

Paaugstināts 
holesterīna 
līmenis

Imūntoksicitāte

Nieru un 
sēklinieku vēzis

Attīstības 
toksicitāte

Aknu bojājumi

IEGULDĪJUMS POLITIKAS PROCESOS UN 
ATTIECĪGIE POLITIKAS PASĀKUMI

HBM4EU rezultāti ir izmantoti apspriedēs par Ilgtspēju sekmējošu 
ķimikāliju stratēģiju, Nulles piesārņojuma rīcības plānu, kā arī 
ECHA un EFSA apspriedēs. Tie ir pieejami HBM4EU sadaļā “Zinātne 
politikai”.

Dažādas PFAS, piemēram, PFOA, HFPO-DA, PFBS, PFNA, PFDA, 
PFTeDA, PFTrDA, PFU(n)DA un PFHxS, ir iekļautas to vielu sarakstā, 
kas rada ļoti lielas bažas, saskaņā ar REACH regulu, ņemot vērā to 
PBT vai vPvB3 īpašības. Dažām PFAS ir saskaņota ES klasifikācija 
un marķējums saskaņā ar CLP regulu kā vielām, kas ir toksiskas 
reproduktīvajai sistēmai, aknām, un kā vielām, par kurām ir 
aizdomas, ka tās ir kancerogēni. 

Ņemot vērā nopietnās bažas par PFAS plašo lietošanu un 
piesārņojumu ar tām, Eiropas Ilgtspēju sekmējošā ķimikāliju 
stratēģijā un pievienotajā dokumentā par PFAS ir ierosināta 

virkne darbību, lai pievērstos PFAS, izmantojot grupu 
pieeju, saskaņā ar tiesību aktiem par ūdeni, ilgtspējīgiem 
produktiem, pārtiku, rūpnieciskajām emisijām un 
atkritumiem. Konkrētas PFAS reglamentē vairāki tiesību akti un 
starpregulējuma pasākumi. Tie aptver i) starptautisko konvenciju, 
pasākumu un nolīgumu, un plašāku ķimikāliju jomas tiesību aktu 
īstenošanu, ii) patēriņa produktus, iii) arodekspozīciju un iv) vidi 
(piemēram, emisijas gaisā un ūdenī). Šie noteikumi ir jāpielāgo un 
jāsašaurina.

Paredzams, ka 2023. gadā tiks ieviests atsevišķs REACH 
ierobežojums, lai ierobežotu riskus videi un cilvēku veselībai, 
kurus rada visu per- un polifluoralkila vielu (PFAS) ražošana un 
izmantošana, attiecībā uz visiem lietojumiem, izņemot tos, kurus 
uzskata par būtiskiem. 

3
3    PBT: noturīga, bioakumulatīva un toksiska | vPvB: ļoti noturīga un ļoti bioakumulatīva



POLITIKAS JAUTĀJUMI

1 Kāda ir PFAS pašreizējā iedarbība uz 
ES iedzīvotājiem, un vai tās pārsniedz 
uz veselības apsvērumiem balstītās 
atsauces vērtības4 (iekšējās un ārējās 
cilvēku biomonitoringa vērtības), ja tās 
ir pieejamas?

HBM4EU saskaņotajos pētījumos (2014.–2021. gads) ir 
noskaidrots iekšējās PFAS koncentrācijas pamatlīmenis 
pusaudžiem  (vecumā no 12 līdz 18 gadiem). Paraugi tika 
ņemti deviņās paraugu ņemšanas vietās (Norvēģijā, Zviedrijā, 
Slovākijā, Slovēnijā, Grieķijā, Spānijā, Vācijā, Francijā, Beļģijā). 

HBM4EU ietvaros izstrādātais rādītājs liecina, ka pašreizējā iekšējā 
iedarbība pusaudžiem pārsniedz atsauces vērtības attiecībā uz visu četru 
PFAS summu. Minētais rādītājs, kas balstīts uz iekšējās iedarbības 
datiem par Eiropas pusaudžiem, liecina, ka PFOS, PFOA, PFNA 
un PFHxS kopējā iedarbība uz pusaudžiem ES pārsniedz EFSA 
noteikto uz veselības apsvērumiem balstīto atsauces vērtību 
daļai dalībnieku. Pārsniegums dažādos pētījumos un vietās 
ir diapazonā no 1,34 % līdz 23,78 % dalībnieku, pārsnieguma 
apmēram (P95/6,9 μg/l) svārstoties no 0,74 līdz 1,78. Pētījumos, 
kas veikti Rietumeiropā un Ziemeļeiropā, bija vislielākā daļa 
pusaudžu, kuriem šī atsauces vērtība bija pārsniegta.

Vidējā koncentrācija dažādajos Eiropas pētījumos ir tajā 
pašā diapazonā, piemēram, P50 vērtības attiecībā uz PFOA ir 
diapazonā no 0,76 līdz 4,8 µg/l, PFNA līmenis — no 0,28 līdz 
0,86 µg/l, un PfHxS līmenis — no 0,18 līdz 1,61 µg/l. PFOS 
joprojām ir dominējošā radniecīgā viela; P50 vērtības ir 
diapazonā no 1,67 µg/l līdz 8,06 µg/l. Šie līmeņi atbilst tiem, 
par kuriem ziņots jaunākajā EFSA atzinumā par riskiem cilvēku 
veselībai saistībā ar perfluoralkila vielu klātbūtni pārtikā.

2 Vai iedarbību nosaka uzturs, ietekme uz 
patērētājiem, nodarbošanās vai vides 
piesārņojums?

Attiecībā uz iedarbības determinantiem savāktajos HBM4EU datos 
papildus kohortai, dzimumam un izglītībai arī uzturs bija svarīgs 
PFAS determinants. Augstāks PFNA un PFOS seruma līmenis tika 
saistīts ar biežāku zivju un jūras produktu lietošanu uzturā (seruma 
līmeņa paaugstinājums attiecīgi par 20 % un 21 %) un biežāku olu 
lietošanu uzturā (seruma līmeņa paaugstinājums attiecīgi par 14 % 
un 11 %). Turklāt lielāka PFOS iedarbība tika saistīta arī ar biežāku 
subproduktu lietošanu uzturā (iedarbības palielinājums par 14 %) 
un vietējās pārtikas lietošanu uzturā (iedarbības palielinājums 
par 40 %). Attiecībā uz citiem pārtikas produktiem (gaļa, ātrās 
ēdināšanas produkti, dzeramais ūdens, piens) saistība ar atsevišķām 
PFAS netika konstatēta, vai arī tā bija nenozīmīga. 

Attiecībā uz arodekspozīciju tika veikts pētījums, lai noskaidrotu 
PFAS iedarbību hromēšanas rūpnīcās. Ir analizēti kopumā 
155 darbinieku plazmas paraugi no pieciem pētījumiem. Rezultāti 
kļūs pieejami līdz 2022. gada jūnijam.

3 Kuras teritorijas un vides Eiropā ir 
piesārņotas ar PFAS?

PFAS uzkrājas vidē, un ir konstatēts, ka tās piesārņo virszemes, 
pazemes ūdeņus un dzeramo ūdeni un uzkrājas augos. PFAS 
rūpnīcas, ugunsdzēsības mācību objekti, lidostas un 
atkritumu iznīcināšanas iekārtas, kā arī notekūdeņu 
attīrīšanas iekārtas var izraisīt vides piesārņojumu, 
kas, savukārt, izraisa iedarbību uz cilvēkiem, kuri dzīvo 
šajās teritorijās. Patlaban ir zināmi vairāki “karstie punkti” 
dažādās valstīs (piemēram, Vācijā, Zviedrijā, Itālijā, Spānijā, 
Nīderlandē, Beļģijā, Dānijā un Austrijā). Var uzskatīt, ka “karstie 
punkti” pastāv lielākajā daļā Eiropas valstu. HBM4EU izstrādā 
norādījumus par to, kā veikt cilvēku biomonitoringu, 
veselības riska novērtējumu un riska paziņošanu (PFAS) 
“karstajos punktos”.

4    Attiecībā uz vielām, kas pārsniedz uz veselības apsvērumiem balstītās atsauces vērtības, nevar izslēgt ietekmi uz veselību.
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4 Vai ir vērojamas PFAS raksturojuma 
atšķirības dažādās iedzīvotāju grupās 
un laika periodos?

HBM4EU saskaņotajos pētījumos par PFOS, PFOA, PFNA, PFHxS 
un to summu var novērot ģeogrāfiskas atšķirības iekšējās 
iedarbības ziņā. Augstākas vidējās vērtības ir novērotas 
pētījumos, kas veikti Ziemeļeiropā un Rietumeiropā.

Lai izpētītu PFAS raksturojuma atšķirības dažādos laika 
periodos, ir vajadzīga laika tendenču analīze, kas patlaban 
Eiropas līmenī nav pieejama. Pagaidām laika tendenču dati 
par summu Σ(PFOA + PFNA + PFHxS + PFOS) ir pieejami tikai 
par Vāciju. Salīdzinot PFAS līmeni gados jaunu pieaugušo 
plazmas paraugos no Vācijas Vides paraugu bankas 
laikposmā no 2007. līdz 2019. gadam, ir redzams skaidrs 
samazinājums. Lai gan 2007. gadā maksimālā P95 (P50) 
vērtība visu četru PFAS summai bija 28,87 (13,82) µg/l, 
2019. gadā tā ir tikai 8,28 (4,59) µg/l. Arī dati no diviem mātes 
un bērna pētījumiem Vīnē, Austrijā, liecināja par P50 vērtību 
samazinājumu visu četru PFAS summai no 4,3 µg/l 2010. gadā 
līdz 2,2 µg/l 2019. gadā.

Datu kopas ir pieejamas arī par atsevišķām PFAS citās valstīs — 
Norvēģijā, Vācijā, Beļģijā, Spānijā, Slovākijā, Dānijā un Čehijā. 

5 Kāds ir PFAS līmenis un ietekme uz 
veselību neaizsargātās iedzīvotāju 
grupās?

Analīze par epidemioloģiskajiem datiem no kohortas pētījumiem, 
kas veikti HBM4EU konsorcijā, liecina, kas pastāv saistība starp 
augstāku PFAS līmeni mātēm un palielinātu uzņēmību pret 
infekcijām bērniem vecumā līdz četriem gadiem un antibiotiku 
lietošanas biežumu līdz pieaugušā vecumam. Deviņus gadus vecu 
zēnu vidū tika konstatēta saistība ar sliktāku kardiovaskulārā riska 
profilu, balstoties uz augstāku holesterīna un lipīdu profilu, augstāku 
glikozes saturu tukšā dūšā, ĶMI un asinsspiedienu, lielāku ķermeņa 
svaru, ĶMI un vidukļa apkārtmēru. PFAS maisījums tika saistīts 
ar triglicerīdu un insulīna līmeņa paaugstināšanos un HDL 
holesterīna līmeņa pazemināšanos un ar endogēno hormonu 
mērenu mijiedarbību. Turklāt prenatālā PFAS iedarbība var būt 
saistīta ar reproduktīvās sistēmas darbības traucējumiem, 
piemēram preeklampsiju un grūtniecības hipertensiju, aizkavētu 
menarhi un normai neatbilstošām menstruācijām / to ilgumu, 
samazinātu jaundzimušā svaru, garumu un gestācijas ilguma 
izmaiņām, spermas kvalitātes pasliktināšanos un spermatozoīdu 
skaita samazināšanos. Vienā pētījumā apstiprināta kopsakarība ar 
anoģenitālo attālumu meitenēm un bērnu cerebrālās triekas risku 
zēniem.

6 Vai reglamentētu un nereglamentētu 
PFAS iedarbība uz ES iedzīvotājiem 
atšķiras? Vai ierobežojumi ir mazinājuši 
iedarbību?

Pagaidām PFOS un PFOA joprojām ir vielas, kas asinīs sastopamas 
vislielākajās koncentrācijās Eiropā, tomēr daudzos cilvēku paraugos 
ir atklāti arī citi PFAS savienojumi. Alternatīviem PFAS savienojumiem 
ir zemāks iedarbības līmenis salīdzinājumā ar reglamentētiem 
PFAS savienojumiem. Tomēr, ņemot vērā to alternatīvo PFAS 
savienojumu koncentrāciju lielo daļu, kas ir zem noteikšanas līmeņa, 
un pētījumos konstatēto kvantitatīvās noteikšanas robežu (LOQ) 
absolūto vērtību lielo atšķirību, ķīmiskajā analīzē ir jāpazemina LOQ. 
Cilvēku biomonitoringa rādītāji parāda cilvēku biomonitoringa līmeni 
attiecībā uz reglamentētām un vēl nereglamentētām PFAS.

EFSA atzinumā par PFOS un PFOA pārtikā ir norādīts, ka 
kopumā pēc 2000. gada PFOS, PFOA un — dažos pētījumos — 
PFHxS koncentrācija serumā/plazmā ir samazinājusies, 
savukārt PFNA, PFDA un PFUnDA koncentrācija ir 
palielinājusies.
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7 Vai PFOS ierobežojums saskaņā ar POP 
regulu ir mazinājis iedarbību?

Efektivitātes izvērtējumā, kas veikts saskaņā ar Stokholmas 
konvenciju, secināts, ka PFOS līmenis, šķiet, pakāpeniski 
samazinās. Arī savāktie HBM4EU dati liecina par PFAS 
samazinājumu novērotajā periodā. 

8 Kāda ir vēl nepieņemtā ECHA 2016. gada 
lēmuma ierobežot PFOA ražošanu, 
tirdzniecību un lietošanu saskaņā ar 
REACH ietekme?

Lai gan dažās atsevišķās valstīs ir aprakstītas sarūkošas PFOA 
laika tendences, HBM4EU saskaņotie pētījumi joprojām 
liecina, ka daļai pusaudžu Eiropā ir pārsniegtas PFOA 
vērtības un ir atklāti PFAS aizvietotāji. Ir ļoti svarīgi 
izvairīties no tā dēvētās “nožēlojamās” aizvietošanas.

ZINĀŠANU TRŪKUMS

Dati par dažādu PFAS ietekmi uz veselību ir pieejami par 
salīdzinoši nelielu skaitu PFAS, no kurām īpaši labi izpētītas ir 
PFOS un PFOA. Ir vajadzīgi cilvēkiem radītā apdraudējuma 
un cilvēku biomonitoringa dati, un arī trūkst zināšanu par 
lielāko daļu no patlaban izmantotajām 4000 PFAS saistībā ar 
lietošanas veidiem, iedarbības veidiem un toksiskumu.

Trūkst cilvēku biomonitoringa datu par PFAS, izņemot tās, 
kas aplūkotas riska novērtējumā (jo īpaši par tām, kuras 
izmanto / kuras veidojas lielos daudzumos līdzšinējo PFAS 
aizvietošanas rezultātā). Ir jāizmēra kopējais organiskā 
fluora saturs cilvēkiem, lai novērtētu līdz šim nezināmās un 
vēl nenovērtējamās PFAS ietekmes uz cilvēkiem apjomu. Turklāt, 
lai apzinātu jaunas būtiskas vielas, varētu izmantot nemērķa 
analītiskās metodes.

Lai veicinātu uz zinātnes atziņām balstītu PFAS grupēšanu, ir 
vajadzīga labāka izpratne par dažādu PFAS iedarbības veidiem. 
Pievienoto vērtību radītu plašāka izpēte par PFAS relatīvo 
potenci maisījumu riska novērtējumam. 

Ir arī labāk jākoordinē ES noteikumi dažādās jomās, 
tādās kā pārtika un dzeramais ūdens, kā arī noteikumi par 
materiāliem, kas nonāk saskarē ar pārtiku, un vides noteikumi, 
lai stiprinātu vispārējo riska pārvaldību un izvairītos no 
turpmākas piesārņošanas ar PFAS.

Cilvēku biomonitorings “karstajos punktos” īpaši izceļ 
steidzamo vajadzību attīstīt PFAS mazināšanas 
pasākumus visos līmeņos, tostarp cilvēka organismā. Tas 
ir būtiski, lai nodrošinātu neaizsargātu grupu, jo īpaši grūtnieču 
un ar krūti barojošu sieviešu, aizsardzību “karstajos punktos”.
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