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PFAS
Niniejszy przegląd polityki podsumowuje niekorzystny wpływ na 
zdrowie człowieka substancji per- i polifluoroalkilowych (PFAS), ich 
główne drogi narażenia ludzi oraz to, w jaki sposób biomonitoring 
człowieka w zakresie PFAS może być użyteczny w opracowywaniu 
polityki UE. 

PFAS to duża grupa substancji chemicznych tworzonych przez 
człowieka i wykorzystywanych powszechnie w wielu zastosowaniach 
przemysłowych i konsumenckich. PFAS utrzymują się w środowisku i 
wykazują tendencję do bioakumulacji w łańcuchach żywnościowych. 
Wykazano, że wiele PFAS jest toksycznych dla zdrowia ludzi.

NAJWAŻNIEJSZE INFORMACJE

• Ujednolicone badania HBM4EU1 (2014–2021) ustaliły 
podstawowe poziomy narażenia wewnętrznego na 12 
PFAS u europejskich nastolatków (1957 próbek; wiek: 
12–18 lat). 

• 14,26% zbadanych europejskich nastolatków 
przekroczyło wewnętrzne stężenie PFAS w surowicy 
wynoszące 6,9 µg/l, tj. zalecaną wartość progową 
EFSA2 dla tolerowanego tygodniowego pobrania 
wynoszącego 4,4 ng/kg. W poszczególnych badaniach 
maksymalne przekroczenie wyniosło 23,8%. Najwyższe 
wartości mediany zaobserwowano w badaniach 
przeprowadzonych w Europie Północnej i Zachodniej.

• Dane dotyczące PFAS z 17 badań HBM są dostępne 

do przeglądu online w panelu European HBM 
dashboard. W niektórych częściach populacji UE 
obecne narażenie na PFAS przekracza wartości 
progowe zalecane przez EFSA.

• Stężenia PFAS są na ogół wyższe u mężczyzn. 
Zaobserwowano także tendencję do występowania 
wyższych poziomów narażenia u uczestników 
mających wyższy poziom wykształcenia. W 
niektórych badaniach stwierdzono wzrost stężenia 
PFAS wraz z wiekiem. 

• Na podstawie zbiorów danych HBM4EU można 
zaobserwować tendencję spadkową dla stężeń PFOA 
i PFOS. Nie dotyczy to jednak innych PFAS.

KONTEKST: HBM4EU

Europejska inicjatywa w zakresie biomonitoringu człowieka (ang. 
European Human Biomonitoring Initiative, HBM4EU), trwająca od 
2017 roku do czerwca 2022 roku, jest wspólnym przedsięwzięciem 
28 państw, Europejskiej Agencji Środowiska i Komisji Europejskiej, 
współfinansowanym w ramach programu „Horyzont 2020”. Jej 
głównym celem jest koordynacja i rozwój biomonitoringu człowieka 
w Europie. HBM4EU dostarczyła mnóstwa ulepszonych dowodów 
dotyczących rzeczywistego narażenia ludzi na substancje chemiczne 

przez pomiar albo samych tych substancji, albo ich metabolitów, 
albo markerów ich następczego wpływu na zdrowie w płynach 
ustrojowych lub tkankach. Informacje o narażeniu ludzi mogą 
zostać powiązane z danymi dotyczącymi źródeł i badaniami 
epidemiologicznymi, aby uświadamiać obszary badań, profilaktyki 
i polityki, mając na celu uzupełnianie luk w wiedzy i promowanie 
innowacyjnych podejść. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej o 
samym projekcie, wejdź na stronę HMB4EU.

1    Celem ujednoliconych badań HBM4EU było zebranie w możliwie najbardziej zharmonizowany sposób próbek i danych HBM z badań przeprowadzonych na poziomie narodowym 

w celu pozyskania aktualnych danych dotyczących narażania wewnętrznego, reprezentatywnych dla populacji/obywateli Europy z różnych obszarów geograficznych.

2    EFSA: Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności 



WYNIKI HBM4EU

HBM4EU stworzyła fundamenty dla europejskiej platformy 
HBM do monitorowania narażenia ludzi na priorytetowe 
substancje chemiczne (w tym PFAS) i związanego 
z nim wpływu na ich zdrowie w zharmonizowany i 
kontrolowany pod względem jakości sposób. Wdrożono 
program zapewnienia jakości/ kontroli jakości w celu stworzenia 
europejskiej bazy danych kandydackich laboratoriów o 
takich samych kompetencjach w zakresie analizy biomarkerów 
narażenia.

W ramach ujednoliconych badań HBM4EU zmierzono 
biomarkery narażenia na 12 PFAS u nastolatków (12–18 
lat). Około 14% zbadanych europejskich nastolatków 
przekroczyło wewnętrzne stężenie PFAS w surowicy 
wynoszące 6,9 µg/l, co odpowiada zalecanej wartości progowej 
EFSA dla tolerowanego tygodniowego pobrania wynoszącej 
4,4 ng/kg. W poszczególnych badaniach maksymalne 
przekroczenie wyniosło 23,8%. Najwyższe wartości mediany 
zaobserwowano w badaniach przeprowadzonych w Europie 
Północnej i Zachodniej.

W celu dalszego wsparcia bieżących i przyszłych badań HBM, 
HBM4EU opracowała wiele ogólnie dostępnych materiałów 
podstawowych, które mają zapewnić zharmonizowane 
podejście do planowania i przeprowadzania badań w Europie, 
dostępnych w internetowej bibliotece HBM4EU. Opracowano 
różne protokoły badawcze do dalszej analizy danych 
PFAS, w tym poziomów narażenia w Europie, rozkładów 
narażenia, porównań geograficznych, determinant narażenia, 

powiazań narażenie-skutek (BMI i metabolizm, dojrzewanie 
płciowe, astma i alergia), i do analizy ścieżki narażenie-
biomarker wpływu-wpływ na zdrowie (dojrzewanie płciowe 
i metabolizm) (D10.10 Statistical analysis plan for the co-
funded studies of WP8). Należy spodziewać się opublikowania 
kolejnych wyników w ciągu 2022 roku.

Stworzono spis dostępnych biomarkerów wpływu dla PFAS, 
a także nowych biomarkerów, który obejmuje cholesterol i 
adiponektynę dla zaburzeń metabolicznych, hormony tarczycy 
dla zaburzeń hormonalnych, hormony płciowe i kisspeptynę dla 
niepłodności i dojrzewania płciowego oraz markery odporności 
i stanu zapalnego dla astmy. Przedstawiono odpowiednie 
informacje dotyczące mechanizmów wywoływania skutków 
szkodliwych (ang. adverse outcome pathway, AOP) związanych z 
wpływem na metabolizm, wyniki urodzeń i układ odpornościowy 
w celu uzupełnienia luk w wiedzy.  

Ocena ryzyka związanego z PFAS dla mieszanin uwzględnia 
trzy podejścia do porównania — podejście współczynnika 
względnej siły działania (ang. relative potency factor, RPF), 
podejście wskaźnika zagrożenia (ang. hazard index, HI) i 
podejście wartości zsumowanej Europejskiego Urzędu ds. 
Bezpieczeństwa Żywności (EFSA). Ocena ryzyka dla mieszanin 
wykracza poza zwykle dokonywaną ocenę pojedynczej 
substancji i w większym stopniu odzwierciedla rzeczywiste 
narażenie ludzi. Wszystkie trzy podejścia potwierdziły wniosek 
wysunięty w ostatniej opinii naukowej EFSA, która stwierdza 
występowanie ryzyka przy obecnych stężeniach narażenia.

NARAŻENIE I WPŁYW NA ZDROWIE

Dla populacji ogólnej główną drogą narażenia na PFAS jest 
spożycie z żywnością i zanieczyszczoną wodą pitną. Ze zbiorów 
danych HBM4EU wynika, że istotną determinantą narażenia dla 
PFAS jest dieta. Wyższe stężenia w surowicy PFNA i PFOS były 
związane z większym spożyciem ryb i owoców morza (wzrost 
stężenia w surowicy odpowiednio o 20 i 21%) i większym 
spożyciem jaj (wzrost stężenia w surowicy odpowiednio o 14 
i 11%). Dodatkowo większe narażenie na PFOS było związane 
z większym spożyciem podrobów (wzrost narażenia o 14%) i 
ze spożyciem żywności lokalnej (wzrost narażenia o 40%). Dla 

innych produktów spożywczych (mięso, fast food, woda pitna, 
mleko) stwierdzono słabe powiązania z poszczególnymi PFAS 
lub brak takich powiązań. Innymi głównymi determinantami 
narażenia w zbiorach danych HBM4EU były przynależność do 
określonej kohorty, a także płeć i wykształcenie.

Rysunek 1 daje pogląd na główne źródła narażenia, drogi 
narażenia oraz skutki dla zdrowia związane z narażeniem na 
PFAS.
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Rysunek 1. Przegląd źródeł i dróg narażenia oraz skutków dla zdrowia związanych z PFAS
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Gdzie potencjalnie można je znaleźć?

PFAS można znaleźć w produktach konsumenckich, takich jak opakowania 
do żywności i naczynia kuchenne; produktach do higieny osobistej, takich jak 
szampony, nici dentystyczne, lakiery do paznokci i produkty do makijażu oczu; 
środkach czyszczących, tapicerce, wyrobach skórzanych i pokryciach podłogowych 
włókienniczych; a także w produktach do wykańczania i remontowania domów, takich 
jak farby, lakiery, smary i szczeliwa. 
PFAS można również znaleźć w zanieczyszczonej wodzie pitnej (w pobliżu 
zakładów produkcyjnych, oczyszczalni ścieków, strażackich i wojskowych 
terenów szkoleniowych oraz lotnisk) lub w żywności (w rybach, mięsie, owocach i 
produktach owocowych, jajach, warzywach i produktach warzywnych ze względu na 
zanieczyszczoną glebę).

Możliwe źródła narażenia W jaki sposób PFAS mogą 
przedostawać się do 
organizmu?

Jaki może być wpływ PFAS na zdrowie? Jak można ograniczyć narażenie 
na PFAS?

UE podjęła działania w kierunku zmniejszenia narażenia ludzi na PFAS. Na przykład 
na mocy rozporządzenia dotyczącego trwałych zanieczyszczeń organicznych PFOS, 
jego sole i pochodne, a także PFOA, jego sole i związki pokrewne PFOA są zakazane. 
Europejski Urząd ds. Bezpieczeństwa Żywności określił limit ilości czterech PFAS, 
które mogą być bezpiecznie spożywane z żywnością w okresie jednego tygodnia. 
Unijne ograniczenia ujęte w rozporządzeniu REACH są również przyjęte dla PFHxS 
i C9–C14 PFAS i będą obowiązywać w nadchodzących latach dla kilku zastosowań. 
Ponadto dyrektywa w sprawie wody pitnej określa wartości graniczne dla PFAS w 
wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi. Niedawno w strategii w zakresie 
chemikaliów na rzecz zrównoważoności określono szereg działań mających na celu 
uregulowanie PFAS jako grupy, w tym stopniowe wycofanie stosowania PFAS w UE, 
z wyjątkiem przypadków, kiedy jest ono konieczne.

W celu uzyskania więcej informacji na temat PFAS należy przejść do 
sekcji „HBM4EU Factsheet”.

PFAS O CZYM NALEŻY WIEDZIEĆ?

Kurz domowy

Narażenie w środowisku 
pracy (produkcja PFAS, 
strażacy, woskowanie 
nart, chromowanie...)

Domowe produkty 
konsumenckie

Produkty do higieny 
osobistej

Mleko matki

Zanieczyszczona 
woda pitna

Zanieczyszczona 
żywność

Spożywcze produkty 
konsumenckie

Jeśli mieszkasz na obszarze, o którym wiadomo, że jest 
zanieczyszczony przez PFAS, lub w pobliżu takiego obszaru:

Unikać spożywania warzyw i owoców 
uprawianych przydomowo na tych obszarach. 
Zgłosić się do lokalnych władz z wnioskiem o 
ocenę stężenia PFAS, aby upewnić się, że nie 
zawiera PFAS

Unikać fast foodów owiniętych w papier 
nieprzepuszczający tłuszczu

Unikać fast foodów sprzedawanych w tekturze 
zawierającej PFAS, takiej jak niektóre pudełka 
na pizzę

Pytać o produkty niezawierające PFAS przy 
zakupie produktów, które mogą zawierać PFAS. 
Upewniać się, że produkty są nie zawierają 
żadnych PFAS (a nie tylko PFOS i PFOA)

Sprawdzać za pomocą aplikacji 
internetowych, czy dany produkt zawiera 
PFAS, czy nie

Zamiast naczyń kuchennych z powłoką 
zapobiegającą przywieraniu wybierać naczynia 
ceramiczne, ze stali nierdzewnej lub żeliwa

Unikać połowów na tych obszarach i spożywania 
złowionych na nich ryb
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Unikać stosowania opcjonalnych sprayów 
impregnujących do odzieży i obuwia

Postępować zgodnie z zaleceniami władz 
dotyczącymi wykorzystywania wody

Wchłanianie przez skórę

Droga pokarmowa

Droga oddechowa

Wpływ na 
rozrodczość i 
płodność

Choroba tarczycy

Podwyższone 
stężenie 
cholesterolu

Immunotoksyczność

Nowotwór nerek 
i jąder

Toksyczność 
rozwojowa

Uszkodzenie 
wątroby

WPŁYW NA PROCESY POLITYCZNE I 
ODPOWIEDNIE ŚRODKI POLITYCZNE

Wyniki HBM4EU przyczyniły się do opracowania Strategii w zakresie 
chemikaliów na rzecz zrównoważoności oraz Planu działania na rzecz 
eliminacji zanieczyszczeń, a także wniosły wkład do konsultacji ECHA i 
EFSA. Są one dostępne w sekcji HBM4EU Science to Policy.

Na mocy rozporządzenia REACH różne PFAS, takie jak PFOA, HFPO-
DA, PFBS, PFNA, PFDA, PFTeDA, PFTrDA, PFU(n)DA i PFHxS, ze względu 
na swoje właściwości PBT lub vPvB3 zostały umieszczone na liście 
substancji stanowiących bardzo duże zagrożenie (ang. substances of 
very high concern, SVHC). Na mocy rozporządzenia CLP niektóre PFAS 
mają zharmonizowaną klasyfikację i oznakowanie w UE jako działające 
szkodliwie na rozrodczość, toksyczne dla wątroby oraz jako substancje, 
co do których podejrzewa się, że są rakotwórcze. 

Z uwagi na poważne obawy związane z powszechnym stosowaniem 
PFAS i zanieczyszczeniem tymi substancjami, w Europejskiej 
strategii w zakresie chemikaliów na rzecz zrównoważoności 
i w dołączonym do niej dokumencie dotyczącym PFAS 

zaproponowano szereg działań mających na celu podjęcie 
problemu związanego z PFAS za pomocą podejścia grupowego, 
na mocy przepisów prawa dotyczących wody, zrównoważonych 
produktów, żywności, emisji przemysłowych i odpadów. 
Określone PFAS są regulowane kilkoma przepisami prawa oraz 
działaniami uwzględnionymi w większej liczbie rozporządzeń. Obejmują 
one: i) wdrażanie międzynarodowych konwencji, działań i umów 
oraz szerszego prawodawstwa dotyczącego substancji chemicznych; 
ii) produkty konsumenckie; iii) narażenie w środowisku pracy; iv) 
środowisko naturalne (np. emisje do powietrza i wody). Rozporządzenia 
te mają zostać dostosowane i zaostrzone.

W 2023 roku należy spodziewać się wprowadzenia ograniczeń w 
ramach rozporządzenia REACH, mających na celu zmniejszenie ryzyk 
dla środowiska naturalnego i zdrowia ludzi wynikających z wytwarzania 
i stosowania wszystkich substancji per- i polifluoroalkilowych(PFAS) do 
wszystkich zastosowań, z wyjątkiem tych, które są uznane za konieczne. 

3
3    PBT: trwały, wykazujący zdolność do bioakumulacji i toksyczny (ang. persistent, bioaccumulative, toxic)| vPvB: bardzo trwały i wykazujący bardzo dużą zdolność do bioakumulacji (ang. very persistent, very bioaccumulative)



PYTANIA DOTYCZĄCE POLITYKI

1 Jakie jest aktualne narażenie populacji UE na 
PFAS i czy przekracza ono zalecane wartości 
progowe bezpieczne dla zdrowia4 (zewnętrzne 
i wewnętrzne zalecane wartości progowe 
HBM), gdy są one dostępne?

W ujednoliconych badaniach HBM4EU (2014–2021) ustalono 
poziomy podstawowe dla wewnętrznych stężeń PFAS dla 
nastolatków (12–18 lat). Próbki pobrano w 9 miejscach (Norwegia, 
Szwecja, Słowacja, Słowenia, Grecja, Hiszpania, Niemcy, Francja, Belgia). 

Wskaźnik opracowany w ramach HBM4EU pokazuje, że obecne 
narażenie wewnętrzne nastolatków dla sumy czterech PFAS 
przekracza zalecane wartości progowe. Wskaźnik, oparty na danych 
dotyczących narażenia wewnętrznego u europejskich nastolatków, 
pokazuje, że łączne narażenie nastolatków w UE na PFOS, PFOA, PFNA 
i PFHxS przekracza zalecaną przez EFSA wartość progową bezpieczną 
dla zdrowia u części uczestników. Przekroczenia w różnych badaniach 
i lokalizacjach wahają się od 1,34% do 23,78% uczestników, a zakres 
przekroczenia (P95/6,9 μg/l) waha się od 0,74 do 1,78. Największą liczbę 
nastolatków przekraczających zalecaną wartość progową stwierdzono w 
badaniach przeprowadzonych w Europie Zachodniej i Północnej.

Mediana stężeń w różnych europejskich badaniach mieści się w tym 
samym zakresie, np. wartości P50 dla PFOA wahają się od 0,76 do 4,8 
µg/l, stężenia PFNA wahają się od 0,28 do 0,86 µg/l, a PfHxS od 0,18 do 
1,61 µg/l. PFOS pozostaje dominującym kongenerem; wartości P50 
wahają się od 1,67 µg/l do 8,06 µg/l. Stężenia te są zgodne ze stężeniami 
podanymi w ostatniej opinii EFSA dotyczącej ryzyk dla zdrowia ludzi 
związanych z obecnością substancji perfluoroalkilowych w żywności.

2 Czy do narażenia dochodzi wraz z 
dietą, przez narażenie konsumenckie, 
w środowisku pracy, czy wskutek 
zanieczyszczenia środowiska?

Odnosząc się do determinant narażenia określonych w zbiorach danych 
HBM4EU, poza kohortą, płcią i wykształceniem, istotną determinantą 
narażenia na PFAS okazała się dieta. Wyższe stężenia w surowicy 
PFNA i PFOS były związane z większym spożyciem ryb i owoców morza 
(wzrost stężenia w surowicy odpowiednio o 20 i 21%) i większym 
spożyciem jaj (wzrost stężenia w surowicy odpowiednio o 14 i 11%). 
Dodatkowo większe narażenie na PFOS było związane z większym 
spożyciem podrobów (wzrost narażenia o 14%) i ze spożyciem żywności 
lokalnej (wzrost narażenia o 40%). Dla innych produktów spożywczych 
(mięso, fast food, woda pitna, mleko) stwierdzono słabe powiązania z 
poszczególnymi PFAS lub brak takich powiązań. 

Odnosząc się do narażenia w środowisku pracy, przeprowadzono 
badanie mające na celu analizę narażenia na PFAS w zakładach 
powlekania chromianem. W pięciu badaniach analizie poddano łącznie 
155 próbek osocza pobranych od pracowników. Wyniki będą dostępne 
do końca czerwca 2022 roku.

3 Jaki obszary i elementy środowiska są 
zanieczyszczone PFAS?

PFAS kumulują się w środowisku naturalnym i stwierdzono, że 
zanieczyszczają wody powierzchniowe, gruntowe i wodę pitną, a także 
kumulują się roślinach. Miejsce wytwarzania PFAS, strażackie 
tereny szkoleniowe, lotniska i zakłady składowania odpadów, a 
także oczyszczalnie ścieków mogą prowadzić do zanieczyszczenia 
środowiska, co z kolei prowadzi do narażenia ludzi żyjących na 
tych obszarach. Obecnie znanych jest kilka takich „gorących miejsc” 
w różnych krajach (np. w Niemczech, Szwecji, Hiszpanii, Holandii, 
Belgii, Danii, Austrii i we Włoszech). Można założyć, że występują one 
w większości państw Europy. HBM4EU pracuje nad dokumentem 
zawierającym wytyczne dotyczące sposobów prowadzenia 
biomonitoringu człowieka, oceny ryzyka dla zdrowia i 
informowania o ryzyku w takich „gorących miejscach” PFAS.

4    W przypadku substancji, które przekraczają zalecane wartości progowe bezpieczne dla zdrowia, wpływ na zdrowie nie może zostać wykluczony.
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4 Czy istnieją różnice w profilach PFAS w 
różnych grupach społecznych i różnych 
okresach czasu?

W ujednoliconych badaniach HBM4EU zaobserwowano różnice 
geograficzne w narażeniu wewnętrznym na PFOS, PFOA, PFNA, 
PFHxS i ich sumę. Najwyższe wartości mediany zaobserwowano w 
badaniach przeprowadzonych w Europie Północnej i Zachodniej.

W celu zbadania różnic w profilach PFAS w różnych okresach czasu 
potrzebne są badania trendów czasowych, które obecnie nie są 
dostępne na poziomie europejskim. Jak dotąd dane na temat 
trendów czasowych są dostępne dla sumy Σ(PFOA + PFNA + PFHxS 
+ PFOS) tylko dla Niemiec. Porównując stężenia PFAS w próbkach 
osocza młodych osób dorosłych pozyskanych z Niemieckiego 
banku próbek środowiskowych w okresie od 2007 do 2019 
roku, można zaobserwować wyraźny spadek. Maksymalna wartość 
P95 (P50) dla sumy czterech PFAS w 2007 roku wyniosła 28,87 
(13,82) µg/l, natomiast w 2019 roku tylko 8,28 (4,59) µg/l. Dane 
z dwóch badań matka-dziecko przeprowadzonych we Wiedniu 
(Austria) również wykazały spadek wartości P50 dla sumy czterech 
PFAS od 4,3 µg/l w 2010 roku do 2,2 µg/l w 2019 roku.

Dostępne są również zbiory danych dla poszczególnych PFAS w 
innych państwach: Norwegii, Niemczech, Belgii, Hiszpanii, Słowacji, 
Danii i Czechach. 

5 Jakie są stężenia PFAS i ich wpływ na 
zdrowie w podatnych grupach społecznych?

Analizy danych epidemiologicznych z badań kohortowych 
przeprowadzonych w ramach konsorcjum HBM4EU wykazują 
związek pomiędzy wyższym stężeniem PFAS u matki a większą 
skłonnością do zakażeń u dzieci do 4 roku życia i większą 
częstotliwością stosowania antybiotyków do wieku młodzieńczego. 
Na podstawie wyższego profilu cholesterolu i lipidów, wyższego 
stężeniem glukozy we krwi na czczo, BMI i ciśnienia krwi, większej 
masy ciała, wyniku BMI i obwodu w pasie u 9-letnich chłopców 
stwierdzono związek z gorszym profilem w zakresie ryzyka sercowo-
naczyniowego. Mieszanina PFAS była powiązana ze wzrostem 
stężenia triglicerydów i insuliny oraz spadkiem stężenia 
cholesterol HDL, a także z niewielką interakcją hormonów 
endogennych. Ponadto prenatalne narażenie na PFAS może 
mieć związek z zaburzeniami funkcji rozrodczych, takimi jak 
stan przedrzucawkowy i nadciśnienie ciążowe, opóźnienie pierwszej 
miesiączki, nieprawidłowa menstruacja/długość menstruacji, 
obniżenie masy i długości urodzeniowej, zmiana długości ciąży, 
obniżenie jakości nasienia i liczby plemników. Jedno badanie 
wykazało korelacje z odległością odbytowo-płciową u dziewczynek 
oraz ryzykiem mózgowego porażenia dziecięcego u chłopców.

6 Czy istnieją różnice w narażeniu populacji 
UE na regulowane i nieregulowane PFAS? 
Czy ograniczenia zmniejszyły narażenie?

Jak dotąd, substancjami występującymi w największych stężeniach w 
krwi Europejczyków nadal są PFOS i PFOA, jednak w wielu ludzkich 
próbkach wykrywane są również inne związki PFAS. Alternatywne 
związki PFAS mają niższe stężenia narażenia w porównaniu z 
regulowanymi związkami PFAS. Jednak, ze względu na duży odsetek 
wyników poniżej granicy wykrywalności dla alternatywnych związków 
PFAS, a także dużą różnicę w bezwzględnych wartościach granicy 
oznaczalności (ang. limit of quantification, LOQ) osiągniętych w 
różnych badaniach, istnieje potrzeba obniżenia LOQ w analizach 
chemicznych. Wskaźniki HBM pokazują stężenia HBM dla 
regulowanych i jeszcze nieregulowanych PFAS.

Opinia EFSA na temat PFOS i PFOA w żywności podaje, że 
ogólnie od 2000 roku stężenia w surowicy/osoczu PFOS, 
PFOA, a w niektórych badaniach PFHxS zmniejszyły się, 
natomiast stężenia PFNA, PFDA i PFUnDA wzrosły.
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7 Czy ograniczenia dotyczące PFOS zgodnie 
z rozporządzeniem dotyczącym trwałych 
zanieczyszczeń organicznych doprowadziły do 
zmniejszenia narażenia?

Wniosek z oceny skuteczności na mocy Konwencji 
sztokholmskiej w sprawie trwałych zanieczyszczeń 
organicznych jest taki, że stężenia PFOS wydają się 
stopniowo zmniejszać. Zbiory danych w HBM4EU również 
wykazują obniżenie PFAS w obserwowanym okresie. 

8 Jaki jest wpływ oczekującej decyzji ECHA 
z 2016 roku, aby ograniczyć wytwarzanie, 
wprowadzanie na rynek i stosowanie PFOA 
objętych rozporządzeniem REACH?

Chociaż w niektórych państwach UE opisano spadkowe trendy 
czasowe dla PFOA, ujednolicone badania HBM4EU nadal 
pokazują, że pewien odsetek nastolatków w Europie 
przekracza zalecane wartości progowe dla PFOA i że 
wykrywane są zastępcze PFAS. Jest bardzo istotne, aby unikać 
niefortunnych zamienników.

LUKI W WIEDZY

Dane na temat wpływu na zdrowie różnych PFAS dostępne są dla 
porównywalnie małej liczby PFAS, z których dobrze zbadane są w 
szczególności PFOS i PFOA. Istnieje potrzeba zebrania istotnych 
dla ludzi danych dotyczących zagrożenia i HBM, a także istnieją 
luki dla większości z 4000 obecnie stosowanych PFAS w odniesieniu 
do ich zastosowań, wzorców narażenia i toksyczności.

Istnieje luka w danych dotyczących biomonitoringu człowieka w 
zakresie PFAS innych niż te uwzględnione w ocenie ryzyka 
(zwłaszcza tych, które są stosowane/tworzone w dużych ilościach 
wskutek zastąpienia dotychczas powszechnie stosowanych PFAS). 
Istnieje potrzeba pomiaru zawartości ogółu organicznych 
związków fluorowych u ludzi, aby ocenić skalę jak dotąd 
nieznanego lub niemożliwego do oszacowania wpływu PFAS na 
ludzi. Ponadto można zastosować nieukierunkowane metody 
analityczne do identyfikacji nowych istotnych substancji.

Aby wspomóc oparte na danych naukowych łączenie PFAS w 

odpowiednie grupy, sposoby działania różnych PFAS muszą zostać 
lepiej zrozumiane. Dodatkowe zbadanie względnych sił działania 
poszczególnych PFAS na rzecz oceny ryzyka dla mieszanin byłoby 
wartością dodaną. 

Istnieje także potrzeba lepszej koordynacji rozporządzeń UE 
w różnych obszarach, np. dotyczących żywności i wody pitnej, jak 
również rozporządzeń środowiskowych i dotyczących materiałów 
do kontaktu z żywnością, tak by wzmocnić nadrzędne zarządzanie 
ryzykiem i uniknąć dalszego zanieczyszczania związkami PFAS.

Biomonitoring człowieka w „gorących miejscach” uwypukla pilną 
potrzebę opracowania środków minimalizujących narażenie 
na PFAS na wszystkich poziomach, w tym w ludzkim 
organizmie. Wydaję się to kluczowe dla zapewnienia ochrony w 
„gorących miejscach” grupom podatnym, zwłaszcza kobietom w 
ciąży i karmiącym piersią.
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