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PAVOJINGŲ CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ KRAUJYJE,
NAMŲ DULKĖSE, PATALPŲ ORE IR
GAMINIUOSE TYRIMŲ LIETUVOJE, LATVIJOJE
IR ESTIJOJE ATASKAITA. 

Ši ataskaita parengta įgyvendinant projektą „Informacinė kampanija apie pavojingas chemines medžiagas Baltijos
šalyse“ (BaltInfoHaz), projekto Nr. LIFE10 INF/EE/108. Projektą iš dalies finansuoja Europos Sąjungos LIFE+ programa ir

Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, Latvijos aplinkos apsaugos ir regioninės plėtros ministerija. 

2015

Dėkojame savanoriams Lietuvoje (Jurgiui Didžiuliui, Ericai Jennings Didžiulis, Žymantui Mokrvėnui,
Živilei Kropaitei, Aušrai Kažemikaitienei, Vytautui Kažemikaičiui, Gediminui Čapkauskui, Linui
Jonauskui, Justinai Balnaitei, Inai Janavičienei) ir Estijoje, kurie tiki mūsų darbu, skleidžiamomis
idėjomis ir skyrė laiko bei sutiko dalyvauti kraujo tyrimų akcijoje. Taip pat ypatingai dėkojame už
patarimus cheminių medžiagų ir aplinkosaugos ekspertėms Antonia Reihlen ir Ninja Reineke,
Valstybinei ne maisto produktų inspekcijai prie Ūkio ministerijos (ypatingai, Gaminių ir paslaugų
priežiūros skyriaus vedėjo pavaduotojai Skirmantei Ambrazienei).

http://bef.lv/index.php?id=1&L=1
http://bef.ee/en/
http://www.bef.lt/
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Pastaruoju metu mokslininkai ir daktarai pripažįsta, kad
hormoninės, reprodukcinės ir imuninės sistemos
sutrikimai nustatomi vis jaunesnio amžiaus pacientams.
Vėžiniai susirgimai tai pat „jaunėja“. Vienas iš veiksnių,
lemiančių vėžio formavimąsi, yra aplinka, kurioje
gyvename ir mūsų įpročiai t.y. rūkymas, nesveikas maistas
ir pan. Taip pat svarbu, ar buityje naudojame daug
pavojingų medžiagų, kurios klasifikuojamos kaip galimai
sukeliančios vėžinius susirgimus. Reikia pripažinti, kad
daugumos buityje naudojamų daiktų sudėties nežinome ir
ja nesidomime.
 
Terminu „pavojingos cheminės medžiagos“ mūsų
kampanijoje apibūdinamos dirbtinės medžiagos, kurios
gali pakenkti žmogaus sveikatai ir aplinkai. Kai kurios
medžiagos gali turėti ūminį poveikį, t.y. būti toksiškos
(nuodingos), sukelti alergiją ar dirginti odą. Kitų neigiamas
poveikis gali pasireikšti per ilgą laiką – jos gali sukelti ar
paskatinti vėžinius susirgimus, vaisingumo problemas,
pažeisti imuninę sistemą. Kampanijos „Pagalvok, kaip perki
“ metu ypatingą dėmesį teikiame didelį susirūpinimą
keliančioms medžiagoms, nes jos gali pakenkti tiek
sveikatai, tiek aplinkai. Šios medžiagos sunkiai skyla
gamtoje ir ilgainiui atsiduria mūsų maiste. Kaip pavyzdys
gali būti degumą mažinančios medžiagos – polibrominti
junginiai –, medžiagos naudojamos nepridegantiems
indams – perfluororganiniai junginiai, kosmetikoje
naudojami konservantai – parabenai, ir kitos, panašiu
neigiamu poveikiu pasižyminčios medžiagos.
 
Neretai šių medžiagų savybės yra tokios stiprios, kad net
labai maži kiekiai gali sukelti nepageidaujamą poveikį.
Neigiamas poveikis gali būti individualus ir todėl sunkiai
prognozuojamas (t.y. tas pats kiekis vienam žmogui gali
būti nekenksmingas, kitam – sukelti alergiją, o trečiam –
vėžį). Retai susimąstoma, kad augant vartojimo poreikiams,
bendras su įvairiais produktais į mūsų organizmą
patenkantis pavojingų medžiagų kiekis vis didėja. Kita
problema yra ta, kad bendro šių pavojingų medžiagų, kurios
aptinkamos namų dulkėse ir daugelyje mus supančių
daiktų, mišinio poveikio dėl medžiagų įvairovės net
neįmanoma nuspėti (pasireiškia vadinamasis „kokteilio
efektas”).
 
Daugėja mokslinių tyrimų, kurie rodo, jog plataus vartojimo
prekėse esančios pavojingos medžiagos, aptinkamos ir
žmogaus organizme (kraujyje, šlapime), turi neigiamą
poveikį sveikatai. Šios medžiagos siejamos su
dažnėjančiomis alergijomis, odos dirginimu, kvėpavimo
takų, imuninės sistemos ligomis, vėžiniais susirgimais,
kūdikių apsigimimais, hormonų veiklos trikdymu ir pan.
Poveikis sveikatai pasireiškia, kai viršijamas saugus
medžiagos kiekis. Taip atsitinka, kai didelis kiekis pavojingų
medžiagų paveikia žmogų per trumpą laikotarpį arba
organizmas veikiamas mažais kiekiais ilgą laiką. Pirmuoju
atveju, tai vadinama apsinuodijimu ir mes jį pajaučiame iš
karto, o antruoju – galime poveikio nejaučiame, kol rimtai
nesusergame. Kadangi yra dar daug neaiškumų apie
cheminių medžiagų „kokteilio efektą”, endokrininės
sistemos trikdymą, mažų koncentracijų ilgalaikį poveikį,
bet kokios pastangos mažinti pavojingų cheminių
medžiagų kiekį savo aplinkoje gali prisidėti prie geresnės
sveikatos.
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ĮVADAS
Šiuo metu egzistuojanti
teisinė sistema leidžia

sureaguoti į naudojamų
cheminių medžiagų
keliamą grėsmę tik

tuomet, kai yra nustatyta,
kad medžiaga sukėlė

neigiamą poveikį žmogaus
sveikatai. Taip pat nėra

vertinama kelių medžiagų
sąveika ir bendras jų
poveikis. Šiuo metu

Europos Sąjungoje yra
užregistruota 143000
komercinių cheminių

medžiagų [6]. Nors dedama
nemažai pastangų, siekiant
sumažinti įvairių cheminių

medžiagų keliamą riziką
sveikatai bei aplinkai,

tačiau vis dar namuose,
biure, mokyklose ir vaikų

darželiuose esame supami
daugybės jų. Apie šių

medžiagų galimus pavojus
sveikatai diskutuojama

bene dešimtmetį, tačiau
politinių sprendimų

priėmimas užtrunka ir šių
medžiagų naudojimas vis
dar neuždraudstas. Tokiu
būdu, šiandieniniai teisės

aktai neatsižvelgia į suminį
skirtingų medžiagų

keliamą pavojų sveikatai ir
aplinkai, mažų

koncentracijų neigiamą
poveikį dėl kaupimosi

organizmuose, nėra atskirų
priemonių endokrininę
sistemą pažeidžiančių

cheminių medžiagų
eliminavimui. Nors
Europos Sąjungoje

gaminamų cheminių
medžiagų ir jomis

„praturtintų“ gaminių
priežiūra vertinama kaip
griežčiausia pasaulyje,
tačiau importuojamų
gaminių ir jų sudėties

kontrolės mechanizmas
yra silpnas – gaminiai su

pavojingomis cheminėmis
medžiagomis toliau

kaupiasi mūsų namuose ir
aplinkoje. 

2010 m. JAV Prezidento vėžinių
susirgimų tyrimų specialistų grupė
(angl. U.S. President’s Cancer Panel)
paskelbė ataskaitą „Aplinkos veiksnių
įtaka vėžiniams susirgimams: ką mes
galime padaryti jau dabar“ (angl.
Reducing Environmental Cancer Risk:
What We Can Do Now). Šioje
ataskaitoje, kurią rengė 45 onkologinių
susirgimų ir vėžio prevencijos
specialistai, teigiama, kad „aplinkos
veiksnių įtaka vėžio formavimuisi šiuo
metu yra neįvertinta“ [1]. Jungtinių
Tautų aplinkos apsaugos programos
(angl. United Nations Environmental
Programe) ir Pasaulio sveikatos
organizacijos (angl. World Health
Organization) 2013 m. parengtoje
ataskaitoje kviečiama atkreipti dėmesį į
pastaraisiais metais padažnėjusius
vėžinius susirgimus, sukeltus
hormoninių pokyčių. Kaip viena iš
priežasčių, šioje ataskaitoje minimos ir
pavojingos medžiagos, pasižyminčios
endokrininę sistemą pažeidžiančiomis
savybėmis (patekusios į organizmą
imituoja hormonus ir įsilieja į
organizmo veiklą). Šios medžiagos,
specialistų teigimu, vis dar dažnai
naudojamos plataus vartojimo prekių
gamybai [2]. Deja, bet šiandien dar
menkai žinome, kurios medžiagos ir
kokiais kiekiais, negrįžtamai paveikia
mūsų hormoninę sistemą. Pagal
atliekamus tyrimus su gyvūnais,
akivaizdu, kad kai kurios cheminės
medžiagos net ir labai mažomis
koncentracijomis daro didžiulį poveikį
organizmo veiklai [3]. JAV mokslininkų
2014 m. paskelbti tyrimo rezultatai

parodo, kad 5 metų vaikai, kurių motinų
organizme joms besilaukiant buvo
nustatyti didesni kiekiai polibromintųjų
difenileterių (degumą mažinančių
medžiagų), linkę į hiperaktyvumą ir
pasižymi žemesniu intelekto koeficientu
[4]. 2012 m. Jungtinių Tautų aplinkos
apsaugos programos (angl. United
Nations Environmental Programe) ir
Pasaulio sveikatos organizacijos (angl.
World Health Organization) ataskaitoje
konstatuojama, kad besiformuojančios
moteriškosios lyties dar negimusių
kūdikių krūtys yra ypatingai jautrios
endokrininę sistemą ardančių cheminių
medžiagų poveikiui, t.y. vėliau moterys,
kurios būdamos motinos įsčiose buvo
veikiamos endokrininę sistemą
ardančiomis medžiagomis, dažniau
suserga krūties vėžiu. Būtina įvertinti ir
tokį faktą, kad šios medžiagos linkusios
kauptis organizme, todėl kūdikiai
motinos įsčiose yra veikiami
medžiagomis, kurios jų motinų
organizme susikaupę per visą jų
gyvenimą t.y. iki nėštumo [2]. Taip pat
pateikiami įrodymai, kad endokrininę
sistemą ardančios medžiagos turi
neigiamą poveikį vyrų ir moterų
vaisingumui, didina krūtų, prostatos
vėžinių susirgimų tikimybę, trikdo nervų
sistemos, skydliaukės veiklą, medžiagų
apykaitą, skatina nutukimą ir širdies bei
kraujagyslių ligas. Tyrimų su gyvūnais
duomenys, pacientų stebėsena ir
epidemiologiniai tyrimai leidžia teigti,
kad endokrininę sistemą ardančių
savybių turinčios cheminės medžiagos
kelia didelį pavojų žmogaus sveikatai
[5].

[54]


ĮVADAS
Mes retai susimąstome apie tai, kad kiekvieną
iš mūsų nuolat veikia daugybė cheminių
medžiagų. Jų yra dantų pastoje ir šampūne,
kuriuos naudojame kasdien, taip pat
drabužiuose, virtuvės induose, balduose ir net
vaikų žaisluose. Kai kurios iš šių medžiagų gali
būti pavojingos sveikatai ir aplinkai.
 
Šios medžiagos mus veikia tiesiogiai per
naudojamus gaminius ir per orą, geriamą
vandenį bei maistą. Kaip vartotojai mes taip
pat esame iš dalies atsakingi dėl to, kad
pavojingos cheminės medžiagos naudojamos
mūsų produktuose ir per juos patenka į
gamtinę aplinką. Turime galią keisti rinkos
pasiūlą išmintingai rinkdamiesi gaminius ir
tokiu būdu darydami spaudimą gamintojams.
 
Kampanijos metu atlikome 20 savanorių iš
Lietuvos ir Estijos kraujo tyrimus, kurių metu
savanorių kraujyje buvo ieškoma ftalatų,
polibromintųjų difenilo eterių, perfluorintųjų
junginių - pavojingų cheminių medžiagų:
• kurių savybes ir jų poveikį tiria užsienio ir
Lietuvos mokslininkai;
• kurios nesudėtingai aptinkamos kraujyje;
• kurios plačiai naudojamos įvairaus pobūdžio
gaminiuose;
• kurios dažniausiai siejamos su neigiamu
poveikiu sveikatai (pavyzdžiui, endokrininės
sistemos trikdymu).
 
Tyrimų rezultatai nedžiugina – visų savanorių
kraujas yra užterštas pavojingomis cheminėmis
medžiagomis.
 
Tol, kol šių medžiagų naudojimas nėra
uždraustas, kiekvienas galime nedidinti
pavojingų cheminių medžiagų kiekio savo
aplinkoje ir organizme rinkdamiesi produktus be
pavojingų cheminių medžiagų – skaitydami
etiketes ir pirmenybę teikdami patikimais
ekoženklais pažymėtoms prekėms. Kai kurių
gaminių sudėties etiketėse nėra privaloma
nurodyti, tokiu atveju produktų su pavojingomis
cheminėmis medžiagomis išėmimas iš rinkos
užtrunka iki dešimties metų.
 
 

Kampaniją „Pagalvok, kai perki
“ inicijavome, nes esame įsitikinę, kad
išmintingai renkantis kasdienius
produktus galima išvengti ar bent jau
sumažinti pavojingų cheminių

medžiagų keliamą riziką.
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Šioje ataskaitoje pateikiami kampanijos metu atliktų
laboratorinių tyrimų rezultatai ir patarimai, kaip savo

aplinkoje  pavojingų cheminių medžiagų galime išvengti.

Kraujo tyrimas

Lietuvoje ir

Estijoje

Jei pavojingos cheminės medžiagos
produkte atsiranda kaip priemaišos, jos
dažniausiai ne uždraudžiamos, o
ribojami jų kiekiai, kaip pavyzdžiui švinas
lūpdažiuose [7]. Žinoma, negalima
išvengti pavojingų cheminių medžiagų
gaminyje, jei nežinome sudėties. Mes
rekomenduojame visuomet prieš
perkant pie gaminio sudėtį klausti
apardavėjo, importuotojo ar gamintojo.

http://www.thinkbefore.eu/en/videoclips/
http://www.thinkbefore.eu/en/
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Ftalatus, polibromintuosius difenilo eterius ir perfluororganinius
junginius tyrėme 20 savanorių kraujo ir 7 namų dulkių mėginiuose. 15
patalpų oro mėginiuose buvo nustatinėjami lakieji organiniai junginiai.
78 gaminiuose buvo ieškoma ftalatų, 36 mediniuose gaminiuose –
formaldehido, 25 minkšto plastiko gaminiuose – formamido, 101 žaisle –
sunkiųjų metalų, 7 higieniniuose įklotuose – ftalatų ir lakiųjų organinių
junginių.



 1. 1. MŪSŲ MŪSŲ TIKSLAITIKSLAI  
IR  IR  VEIKLAVEIKLA

Pasaulyje nuo 2003 m. vyko daugiau nei 20 panašių kampanijų. MesPasaulyje nuo 2003 m. vyko daugiau nei 20 panašių kampanijų. Mes
skirtingose terpėse – kraujyje, gaminiuose, dulkėse ir patalpų ore – tyrėmeskirtingose terpėse – kraujyje, gaminiuose, dulkėse ir patalpų ore – tyrėme
pavojingas medžiagas, kurios yra plačiai naudojamos gamyboje bei siejamospavojingas medžiagas, kurios yra plačiai naudojamos gamyboje bei siejamos
su ilgalaikiu neigiamu poveikiu sveikatai. Jei pavojingos cheminės medžiagossu ilgalaikiu neigiamu poveikiu sveikatai. Jei pavojingos cheminės medžiagos
naudojamos daikto gamybai, vėliau šios medžiagos patenka į orą, dirvožemįnaudojamos daikto gamybai, vėliau šios medžiagos patenka į orą, dirvožemį
arba vandenį, o galiausiai su užterštu maistu atsiduria mūsų organizme. Norsarba vandenį, o galiausiai su užterštu maistu atsiduria mūsų organizme. Nors
šie tyrimai nėra moksliniai, tačiau suteikia informacijos apie pavojingųšie tyrimai nėra moksliniai, tačiau suteikia informacijos apie pavojingų
cheminių medžiagų paplitimą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, kadangi Baltijoscheminių medžiagų paplitimą Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje, kadangi Baltijos
šalyse šių medžiagų koncentracijos žmogaus organizme ar namų aplinkoješalyse šių medžiagų koncentracijos žmogaus organizme ar namų aplinkoje
valstybiniu lygmeniu nėra tiriamos.valstybiniu lygmeniu nėra tiriamos.

  
Mūsų vykdytų tyrimų tikslas - atkreipti visuomenės dėmesį į platų pavojingųMūsų vykdytų tyrimų tikslas - atkreipti visuomenės dėmesį į platų pavojingų

cheminių medžiagų naudojimą kasdieniuose gaminiuose bei parodyti, kaipcheminių medžiagų naudojimą kasdieniuose gaminiuose bei parodyti, kaip
šios cheminės medžiagos gali atsirasti mūsų organizmuose. Tuo pačiušios cheminės medžiagos gali atsirasti mūsų organizmuose. Tuo pačiu
siekiame paskatinti gamintojus keisti pavojingas chemines medžiagassiekiame paskatinti gamintojus keisti pavojingas chemines medžiagas
nepavojingomis, kontrolę vykdančias institucijas skirti didesnį dėmesįnepavojingomis, kontrolę vykdančias institucijas skirti didesnį dėmesį
pavojingų cheminių medžiagų tyrimams parduodamuose gaminiuose, teisėspavojingų cheminių medžiagų tyrimams parduodamuose gaminiuose, teisės
aktus kuriančius politikus tinkamai įvertinti ilgalaikį neigiamą poveikį turinčiųaktus kuriančius politikus tinkamai įvertinti ilgalaikį neigiamą poveikį turinčių
cheminių medžiagų griežto teisinio reguliavimo svarbą, visuomenęcheminių medžiagų griežto teisinio reguliavimo svarbą, visuomenę
informuoti ir šviesti apie esamas alternatyvas ir poreikį nedidinti pavojingųinformuoti ir šviesti apie esamas alternatyvas ir poreikį nedidinti pavojingų
cheminių medžiagų kiekio savo namų aplinkoje.cheminių medžiagų kiekio savo namų aplinkoje.

  

AKREDITUOTOS LABORATORIJOSAKREDITUOTOS LABORATORIJOS
  
Tyrimams paimti mėginiai buvo siunčiami tyrimams įTyrimams paimti mėginiai buvo siunčiami tyrimams į

akredituotas laboratorijas ES valstybėse (tirtas kraujas, dulkės,akredituotas laboratorijas ES valstybėse (tirtas kraujas, dulkės,
kosmetika) bei Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Pasirinktos 7kosmetika) bei Lietuvoje, Latvijoje ir Estijoje. Pasirinktos 7
skirtingos laboratorijos, kadangi ne visos turi įsisavintus metodusskirtingos laboratorijos, kadangi ne visos turi įsisavintus metodus
šiems tyrimams atlikti, taip pat atsižvelgta į kainą, turimą panašiųšiems tyrimams atlikti, taip pat atsižvelgta į kainą, turimą panašių
tyrimų atlikimo praktiką. Kraujo tyrimus atliko laboratorija tyrimų atlikimo praktiką. Kraujo tyrimus atliko laboratorija TNOTNO
OlandijojeOlandijoje ( (Netherlands Organisation for applied scientificNetherlands Organisation for applied scientific
research TNOresearch TNO), dulkių – laboratorija ), dulkių – laboratorija Eurofins ŠvedijojeEurofins Švedijoje,,
kosmetikos – kosmetikos – Vokietijos laboratorija PiCAVokietijos laboratorija PiCA ( (PiCA PrüfinstitutPiCA Prüfinstitut
Chemische Analytik GmbHChemische Analytik GmbH). Gaminiai iš Lietuvos parduotuvių buvo). Gaminiai iš Lietuvos parduotuvių buvo
tirti Lietuvoje, tirti Lietuvoje, Nacionalinėje visuomenės sveikatos priežiūrosNacionalinėje visuomenės sveikatos priežiūros
laboratorijojelaboratorijoje. Gaminiai iš Estijos parduotuvių buvo tirti . Gaminiai iš Estijos parduotuvių buvo tirti EstijosEstijos
centrinėje sveikatos tarybos chemijos laboratorijojecentrinėje sveikatos tarybos chemijos laboratorijoje.   Latvijoje.   Latvijoje
vykdyto patalpų oro tyrimo mėginiai buvo analizuojami vykdyto patalpų oro tyrimo mėginiai buvo analizuojami LatvijosLatvijos
“Vides Audits” laboratorijoje“Vides Audits” laboratorijoje, o gaminiai iš Latvijos parduotuvių –, o gaminiai iš Latvijos parduotuvių –
tiriami tiriami Latvijos “LatSert” laboratorijojeLatvijos “LatSert” laboratorijoje..
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Polibrominti difenilo eteriai,Polibrominti difenilo eteriai,
Perfluorinti junginiai,Perfluorinti junginiai,  
FtalataiFtalatai

Mes pasirinkome tris plačiai paplitusias
pavojingų cheminių medžiagų grupes pagal tai:

kurių medžiagų savybes ir jų poveikį tiria
užsienio ir Lietuvos mokslininkai;

kurios nesudėtingai aptinkamos kraujyje;
kurios plačiai naudojamos įvairaus pobūdžio

gaminiuose;
kurios dažniausiai siejamos su neigiamu

poveikiu sveikatai (pavyzdžiui, endokrininės
sistemos trikdymu).

 

Pastarųjų metų aplinkos tyrimai parodė, kad šios medžiagos yra aptinkamos upėse ir ežeruose, net
ir geriamajame vandenyje [8]. Išvalyti gamtą nuo šių medžiagų labai sudėtinga, kol jos pasišalins
iš natūralios aplinkos gali užtrukti ir kelis šimtus metų. Šios medžiagos trikdo natūralias ekosistemas,
kaupiasi gyvūnuose ir augaluose, galiausiai atsiduria mūsų lėkštėse. Kampanijos „Pagalvok, kai
perki” metu ištyrę rinkoje esančius gaminius galime drąsiai teigti, kad Baltijos šalyse tikrai yra
alternatyvių produktų, kurių gamybai nėra naudojamos pavojingos cheminės medžiagos.
 
Produktuose plačiausiai tyrėme ftalatus, kadangi šios medžiagos yra naudojamos labai dažnai – tiek
plastiko minkštinimui PVC gaminiuose, tiek kvapų pernešimui kvepaluose.
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Polibrominti difenilo eteriaiPolibrominti difenilo eteriai
  

FtalataiFtalatai
Naudojami kaip priedai plastikų gamyboje
ir suteikia plastikui lankstumo. Ftalatų yra

PVC dangoje, žaisluose ar dušo užuolaidose,
taip pat kosmetikoje kur jie naudojami kaip

emulsikliai ir yra sintetinių kvapų
sudedamoji dalis. Kai kuriuos ftalatus

Europos Sąjungoje (ES) draudžiama naudoti
žaislų gamybai, o kituose gaminiuose

leidžiama tik iki <0,1 % gaminio masės. Yra
tokių, kurių naudojimas visiškai

nekontroliuojamas.

Degumą mažinančios medžiagos
(sutrumpintai – PBDE). Jie aptinkami

balduose, tekstilėje,  statybinėse
medžiagose, automobiliuose, elektronikos

prietaisuose. Kai kuriuos šios medžiagų
grupės junginius naudoti draudžiama.

Junginys pavadinimu „dekaBDE
“ uždraustas tik elektros ir elektronikos

įrangoje, gaminamoje ES.

Perfluorinti junginiaiPerfluorinti junginiai

  Medžiagos, kurios suteikia gaminiams tokių
savybių kaip atsparumas aukštai temperatūrai,
vandeniui bei riebalams (sutrumpintai – PFOA
ir PFOS). Naudojami riebalų nesugeriančioje

pakuotėje, kilimuose, balduose ar
impregnuotuose drabužiuose, tefloninėse

keptuvėse. Vieno iš junginių – PFOS –
naudojimas ES yra ribojamas, t.y. leidžiama

naudoti su tam tikromis išimtimis. Kito
junginio – PFOA –naudojimui kol kas ribojimų

nėra. 2013 m. numatoma svarstyti, ar jį
įtraukti į REACH reglamento didelį

susirūpinimą keliančių medžiagų sąrašą.



Cheminių medžiagų grupei gali priklausyti nuo
kelių iki keliasdešimt medžiagų  ir nebūtinai
jos visos turės išvardintąsias neigiamas
savybes, tačiau bendra tendencija yra tokia,
kad ne išskirtinai viena medžiaga, o daugelis
medžiagų, priklausančių medžiagų grupei, bus
pavojingos. Šios medžiagos aptinkamos net
naujagimių kraujyje, aplinkoje, maiste, namų
dulkėse. 



TIRTŲ PAVOJINGŲ CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ  GRUPIŲTIRTŲ PAVOJINGŲ CHEMINIŲ MEDŽIAGŲ  GRUPIŲ
PANAUDOJIMAS IR NEIGIAMAS POVEIKIS SVEIKATAIPANAUDOJIMAS IR NEIGIAMAS POVEIKIS SVEIKATAI



Kiekvienam organizmui reikia tam tikro metalų kiekio tam, kadKiekvienam organizmui reikia tam tikro metalų kiekio tam, kad
būtų sveikas. Tačiau sunkieji metalai yra toksiški, kaupdamiesibūtų sveikas. Tačiau sunkieji metalai yra toksiški, kaupdamiesi
organizme jie slopina normalius organizmo procesus. Jeiorganizme jie slopina normalius organizmo procesus. Jei
organizmas sukaupia didelius sunkiųjų metalų kiekius –organizmas sukaupia didelius sunkiųjų metalų kiekius –
susergama. Gamybos metu draudžiama į gaminius dėti sunkiųjųsusergama. Gamybos metu draudžiama į gaminius dėti sunkiųjų
metalų, tačiau maži kiekiai laikomi priemaišomis ir leistini netgimetalų, tačiau maži kiekiai laikomi priemaišomis ir leistini netgi
žaisluose.žaisluose.
  
Plačiausiai gaminiuose nustatomas švinas. Vaikų organizmasPlačiausiai gaminiuose nustatomas švinas. Vaikų organizmas
žymiai jautriau reaguoja į šviną – pažeidžiama nervų sistema,žymiai jautriau reaguoja į šviną – pažeidžiama nervų sistema,
smegenų vystymasis, negydant – gali pasireikšti raidos irsmegenų vystymasis, negydant – gali pasireikšti raidos ir
elgesio sutrikimai.elgesio sutrikimai.
  
Lietuvoje rentgeno fluorescensijos spektrometru ištyrėme 100Lietuvoje rentgeno fluorescensijos spektrometru ištyrėme 100
savanorių vaikų žaislų dėl taršos sunkiaisiais metalais. 5savanorių vaikų žaislų dėl taršos sunkiaisiais metalais. 5
metaliniai ir plastikiniai dažyti automobiliukai vėliau buvometaliniai ir plastikiniai dažyti automobiliukai vėliau buvo
tiriami akredituotoje laboratorijoje, 1 žaislas buvo tiriamas irtiriami akredituotoje laboratorijoje, 1 žaislas buvo tiriamas ir
Estijoje. Laboratorinių tyrimų tikslas – nustatyti ar leidžiamiEstijoje. Laboratorinių tyrimų tikslas – nustatyti ar leidžiami
sunkiųjų metalų kiekiai tiriamuose žaisluose nėra viršijami.sunkiųjų metalų kiekiai tiriamuose žaisluose nėra viršijami.
  

Sunkieji metalaiSunkieji metalai
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SUNKIEJI METALAI – JŲ FUNKCIJOS IR POVEIKISSUNKIEJI METALAI – JŲ FUNKCIJOS IR POVEIKIS
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Patalpų ore tyrėme alergizuojančias kvapiąsias medžiagas (pvz.,Patalpų ore tyrėme alergizuojančias kvapiąsias medžiagas (pvz.,
limonene, pinene) ir lakiuosius organinius junginius (LOJ).limonene, pinene) ir lakiuosius organinius junginius (LOJ).
Lakieji organiniai junginiai plačiai naudojami gaminantLakieji organiniai junginiai plačiai naudojami gaminant
statybines medžiagas, baldus, valiklius ir higienos priemones.statybines medžiagas, baldus, valiklius ir higienos priemones.
Šios cheminės medžiagos vadinamos lakiomis, nes kambarioŠios cheminės medžiagos vadinamos lakiomis, nes kambario
temperatūroje garuoja ir patenka į patalpos orą. Gyvenamųjųtemperatūroje garuoja ir patenka į patalpos orą. Gyvenamųjų
patalpų ore vidutiniškai nustatoma nuo 50 iki kelių šimtų atskirųpatalpų ore vidutiniškai nustatoma nuo 50 iki kelių šimtų atskirų
lakiųjų organinių junginių. Kai kurios iš šių medžiagų skleidžialakiųjų organinių junginių. Kai kurios iš šių medžiagų skleidžia
nemalonų kvapą, tačiau daugelis neturi visiškai jokio kvapo, jeinemalonų kvapą, tačiau daugelis neturi visiškai jokio kvapo, jei
į orą patenka nedideliais kiekiais. Beveik visi lakieji organiniaiį orą patenka nedideliais kiekiais. Beveik visi lakieji organiniai
junginiai dirgina kvėpavimo takus, sukelia galvos skausmą,junginiai dirgina kvėpavimo takus, sukelia galvos skausmą,
svaigimą, pykinimą. Kai kurių lakiųjų organinių junginiųsvaigimą, pykinimą. Kai kurių lakiųjų organinių junginių
ilgalaikis neigiamas poveikis – lėtinės ligos ir vėžiniaiilgalaikis neigiamas poveikis – lėtinės ligos ir vėžiniai
susirgimai. Kiti lakieji organiniai junginiai laikomi toksiškai nuosusirgimai. Kiti lakieji organiniai junginiai laikomi toksiškai nuo
tam tikros koncentracijos.tam tikros koncentracijos.
  
Kai kuriuos lakiuosius organinius junginius ištyrėmeKai kuriuos lakiuosius organinius junginius ištyrėme
higieniniuose įklotuose, klijuotos medienos ir minkšto plastikohigieniniuose įklotuose, klijuotos medienos ir minkšto plastiko
gaminiuose, nes dažnai žiniasklaidoje skamba perspėjimai, kadgaminiuose, nes dažnai žiniasklaidoje skamba perspėjimai, kad
būtent šios medžiagos, naudojamos minėtų gaminių gamybai,būtent šios medžiagos, naudojamos minėtų gaminių gamybai,
kelia pavojų vartotojo sveikatai.kelia pavojų vartotojo sveikatai.
  
Baltijos šalyse iki šiol nebuvo tirta, ar parduodamuoseBaltijos šalyse iki šiol nebuvo tirta, ar parduodamuose
gaminiuose yra formamido. Formamidas – laki organinėgaminiuose yra formamido. Formamidas – laki organinė
medžiaga, klasifikuojama kaip 1b kategorijos toksiškamedžiaga, klasifikuojama kaip 1b kategorijos toksiška
reprodukcijai medžiaga, galinti neigiamai paveikti dar negimusįreprodukcijai medžiaga, galinti neigiamai paveikti dar negimusį
kūdikį. Tyrimai su gyvūnais parodė, kad ši medžiaga neigiamaikūdikį. Tyrimai su gyvūnais parodė, kad ši medžiaga neigiamai
veikia vaisingumą, kraujotaką, yra toksiška vaisiui. Didžiausiasveikia vaisingumą, kraujotaką, yra toksiška vaisiui. Didžiausias
neigiamas formamido poveikis galimas, jei jis patenka įneigiamas formamido poveikis galimas, jei jis patenka į
organizmą įkvėpus, tačiau taip pat patenka ir per odą bei vaikamsorganizmą įkvėpus, tačiau taip pat patenka ir per odą bei vaikams
kramtant žaislus.kramtant žaislus.
  
Dėl neigiamo poveikio vaikų sveikatai, Prancūzijoje nustatytiDėl neigiamo poveikio vaikų sveikatai, Prancūzijoje nustatyti
griežtesni formamido apribojimai vaikų gaminiuose, nei visojegriežtesni formamido apribojimai vaikų gaminiuose, nei visoje
Europos Sąjungoje (200 mg/kg).Europos Sąjungoje (200 mg/kg).
  

Lakieji organiniai junginiaiLakieji organiniai junginiai
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DULKĖSE IR PATALPŲ ORE TIRTI LAKIEJIDULKĖSE IR PATALPŲ ORE TIRTI LAKIEJI

ORGANINIAI JUNGINIAI ORGANINIAI JUNGINIAI 
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3.TYRIMAI  IR

   REZULTATAI



Pavojingas chemines medžiagas tyrėme
keturiose skirtingose terpėse – kraujyje,

patalpų ore, namų dulkėse ir gaminiuose. Šie
tyrimai leidžia iliustruoti pavojingų cheminių
medžiagų patekimo į mūsų organizmą kelią –

jei pavojingos medžiagos naudojamos gaminių
gamybai, anksčiau ar vėliau jos patenka į mūsų

organizmą. 



3.13.1 PAVOJINGOS MEDŽIAGOSPAVOJINGOS MEDŽIAGOS
GAMINIUOSE GAMINIUOSE 

Dauguma sintetinių medžiagų gaminant gaminius susijungia į
dideles molekules ir įprastinėmis sąlygomis (kambario

temperatūroje, naudojant pagal gamintojo rekomendacijas,
nesant gaminio paviršiaus pažeidimų) nėra lengvai suardomos.
Tačiau jei gamybos procesas nėra labai kruopštus, naudojama

šiek tiek daugiau priedų, nei reiktų, ir pan. – perteklinės
medžiagos, kurios nesusijungia į didelę molekulę, linkusios

lengvai išsiskirti į aplinką (pvz., plaunant ar čiupinėjant žaislą).
Veikiant tam tikriems dirgikliams (pvz., kaitinant tiesioginiams

saulės spinduliams) įvairūs priedai naudoti medžiagų sujungimui
išsiskiria iš gaminių itin lengvai ir kurį laiką sklaido ore, tačiau
ilgainiui nusėda dulkėse. Kartu su dulkėmis tokias medžiagas

įkvėpiame – tai tiesioginis šių medžiagų kelias į mūsų organizmą.
Šios medžiagos taip pat patenka per odą jei liečiame tokius
daiktus, per maistą – jei buvo tiesioginis maisto ir gaminio,
kuriame yra pavojingų medžiagų, kontaktas (pvz., maistas

kepamas subraižytoje tefloninėje keptuvėje).
 
 



3.13.1 PAVOJINGOS MEDŽIAGOSPAVOJINGOS MEDŽIAGOS
GAMINIUOSE GAMINIUOSE 

K A I P  V Y K O  T Y R I M A I ?

2013 m. vasarą Lietuvoje iš parduotuvėse parduodamų prekių buvo
atrinkti 67 gaminiai (lėlės, dušo užuolaidos, tapetai, nagų lakas,
kvepalai ir pan.), kuriuose buvo ieškoma ftalatų. Gaminius parinkti
Baltijos aplinkos forumo specialistams padėjo Ne maisto produktų
inspekcijos prie Ūkio ministerijos specialistai.

Latvijoje atlikus vaikų kambarių oro mėginių tyrimus ir nustačius,
kad juose apstu lakiųjų organinių jungių, 2014 m. 36 mediniuose
gaminiuose ieškota formaldehido. Gaminiai įsigyti Latvijos
parduotuvėse, pasirinkti tokie produktai, kurie labai dažnai
naudojami vaikų kambariuose – klijuotos medžio drožlių plokštės,
grindų plokštelės, supamasis arkliukas ir kt.

Gaminiai iš Lietuvos parduotuvių buvo tirti Lietuvoje, Nacionalinėje
visuomenės sveikatos priežiūros laboratorijoje . Gaminiai iš Estijos
parduotuvių buvo tirti Estijos centrinėje sveikatos tarybos chemijos
laboratorijoje. Gaminiai iš Latvijos parduotuvių – tirti Latvijos
“LatSert” laboratorijoje.

2015  metais atlikti papildomi gaminių tyrimai:
Estijoje tirta 12 žaislų: 11-oje ieškota ftalatų, o 1-ame – sunkiųjų
metalų;
Latvijoje tirti 25 etileno vinilacetatiniai gaminiai (EVA), kuriuose
ieškota formamido;
Lietuvoje rentgeno fluorescensijos spektrometru ištyrėme 100
savanorių vaikų žaislų dėl taršos sunkiaisiais metalais. 5
metaliniai ir plastikiniai dažyti automobiliukai vėliau buvo tiriami
akredituotoje laboratorijoje;
Lietuvoje tirti 7 skirtingų rūšių higieniniai įklotai dėl taršos
ftalatais ir lakiaisiais organiniais junginiais.



REZULTATAI
 

FTALATAI

PLASTIKINIUOSE

GAMINIUOSE IR

KOSMETIKOJE

2013 m. Lietuvos parduotuvėse įsigyti nauji gaminiai buvo tiriami laboratorijoje, siekiant
nustatyti ftalatų kiekius juose. Padedant Ne maisto produktų inspekcijos prie Ūkio ministerijos
specialistams, tyrimams atrinkti 52 plastikiniai gaminiai ir 15 kosmetikos produktų.
 
Dauguma tirtų gaminių yra pagaminti iš polivinilacetato (PVC) – dušo užuolaidos, gimnastikos
kamuoliai, plastikiniai batai, lėlės, vonios žaislai, tapetai, staltiesės. Iš kosmetikos produktų
pasirinkome tirti nagų lakus ir kvepalus. Gaminius tyrimams pirkome skirtinguose Lietuvos
miestuose ir skirtingose parduotuvės, rinkomės ir pigesnius, ir brangesnius daiktus, taip pat
skirtingas kilmės šalis. Taip pat tokius gaminius, kuriuose tam tikri ftalatai yra ribojami kaip pvz.,
žaislai ir kosmetika.
 
2015 m. kartu su Sveikatos tarybos specialistais Estijos parduotuvėse tyrimams atrinkta 11
žaislų – spalvingi vonios žaislai, guminiai kamuoliai, pynimui skirtos gumytės, lėlės, kilimėliai-
dėlionės.
 
2015 m. Lietuvoje atlikti higieninių įklotų tyrimai dėl produkto taršos ftalatais. Tirti 7 skirtingų
rūšių higieniniai įklotai – pasirinkti 5 pigiausi ir populiariausi, o 2 reklamuojami kaip sveiki ir
ekologiški. Tyrimui skirti gaminiai pirkti prekybos centre.
 



2013 m. Lietuvoje beveik 40% tirtų gaminių ftalatų koncentracija
buvo didesnė nei 0,1% gaminio masės. Nerimą kelia tai, kad 6
lėlėse iš 10, ftalatų koncentracija  viršijo leistiną normą (0,1%
svorio) nuo 191 iki 322 kartų. Šios lėlės, Valstybinės ne maisto
produktų inspekcijos iniciatyva, jau yra pašalintos iš rinkos ir apie
pažeidimus pranešta RAPEX (ES informavimo apie nustatytus
pažeidimus gaminiuose, esančiuose rinkoje) sistemoje. 

Ftalatų naudojimas kosmetikoje yra smarkiai apribotas –
leista naudoti tik dietil ftalatą (DEP), kuris atlieka tirpiklio ar
kvapo „nešėjo” funkciją. Trijuose kosmetikos produktuose,
kurie įsigyti 2013 m. iš Lietuvos parduotuvių, šios medžiagos
rastos.

Nagų lake aptikta draudžiamo naudoti kosmetikoje dibutilftalato
(DBP), o dvejuose kvepaluose nustatyta ribojamo dietilftalato (DEP).
Vieni kvepalai skirti vaikams. 
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FTALATŲ TYRIMŲ GAMINIUOSE REZULTATAI, 2013 M. LIETUVAFTALATŲ TYRIMŲ GAMINIUOSE REZULTATAI, 2013 M. LIETUVA



FTALATŲ TYRIMŲ GAMINIUOSE REZULTATAI, 2013 M. LIETUVAFTALATŲ TYRIMŲ GAMINIUOSE REZULTATAI, 2013 M. LIETUVA
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R E Z U L T A T A I
F T A L A T A I

Ž A I S L U O S E

2015 m. Estijoje tirti šie
žaislai – spalvoti vonios
žaislai, guminis kamuolys,
pynimui skirtos gumytės, 2
lėlės, vandeniui atspari
knygelė, kilimėlis-dėlionė,
LEGO rinkinys.
 

Ftalatai (DNOP, DIDP, DINP, DBP, BBP, DEHP) šiuose
mėginiuose neviršijo nustatytos leistinos
koncentracijos (0,1 % gaminio svorio).

R E Z U L T A T A I
S U N K I E J I  M E T A L A I

Ž A I S L U O S E

2014 m. Lietuvoje rentgeno fluorescensijos spektrometru ištyrėme
100 savanorių vaikų žaislų dėl taršos sunkiaisiais metalais. 12 žaislų
nustatytas švinas.
 

Labiausiai užteršti švinu šie žaislai:
- kainuojantys mažiau nei 5 Eur;
- pagaminti Kinijoje;
- pagaminti iš geltono plastiko;
- bei metaliniai dažyti automobiliukai.
 

5 metaliniai ir plastikiniai dažyti automobiliukai vėliau buvo tiriami
akredituotoje laboratorijoje, 1 žaislas buvo tiriamas ir Estijoje.
Laboratorinių tyrimų metu nustatyta, kad leistinos švino ribos gaminiuose
nebuvo viršijamos.
 
 

Neramina tai, kad vis dar yra žaislų
gamintojų, kurie neprisiima
atsakomybės ir iš žaislų nepašalina
kenksmingų sunkiųjų metalų.
 



R E Z U L T A T A I
F T A L A T A I

H I G I E N I N I U O S E  Į K L O T U O S E

2015 m. Lietuvoje tirti  5 populiariausi ir pigiausi 4 skirtingų
gamintojų higieniniai įklotai:

• Ultra Thin Pads with Wings (Optima)
• Always Ultra (Standard)

• Always Sensitive (Ultra normal plus)
• Perfect Ultra Green (Bella)

Kadangi tirti tik atsitiktiniai mėginiai ir tik vieną kartą,
apibendrinančių išvadų apie Lietuvoje parduodamus

higieninius įklotus daryti negalime. Džiugina, kad ftalatų
(dibutilftalato, di-2-etilheksilftalato, benzilbutilftalato, di-n-
oktilftalato, dietilftalato, diizononilftalato) – nenustatyta.  

Ir 2 aukštesne kaina pasižyminčius produktus, kurie pristatomi
pirkėjams, kaip sveikesnė alternatyva:
• Pantiliners with Far-IR Anion Strip (Gentle Day)
• Lady Anion (Incontinency pads)
 

R E Z U L T A T A I
S U N K I E J I  M E T A L A I

Ž A I S L U O S E
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REZULTATAI
 
FORMALDEHIDAS

MEDINIUOSE

GAMINIUOSE

Atlikę oro mėginių tyrimus Latvijos gyventojų vaikų kambariuose pastebėjome,
kad aukštos formaldehido koncentracijos kambarių ore gali susidaryti dėl tame
kambaryje esančių gaminių, kuriuose naudojamas formaldehidas.
2014 m.  parduotuvėse tyrimui įsigijome medinių klijuotų gaminių – medžio
drožlių plokščių lentų, medinių supamųjų arkliukų ir pan. Ištyrėme 27 gaminius.
Tyrimai atlikti standartiniu formaldehido nustatymo metodu kiekvienam
gaminiui ir skaičiuotos koncentracijos, atitikančios  EN ISO 717-3 standartą.
 
Tik 7 iš tirtų 27 gaminių atitiktų ES ekoženklo formaldehido koncentracijos
gaminiuose ir šios medžiagos išsiskyrimo į aplinką iš gaminio kriterijus.
 
Didžiausios formaldehido koncentracijos nustatytos vaikiškuose
supamuosiuose arkliukuose ir klijuotose medžio drožlių lentynose.



REZULTATAI
 
FORMALDEHIDAS

MEDINIUOSE

GAMINIUOSE

FORMALDEHIDO TYRIMŲ GAMINIUOSEFORMALDEHIDO TYRIMŲ GAMINIUOSE

REZULTATAI, 2014 LATVIJAREZULTATAI, 2014 LATVIJA
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R E Z U L T A T A I
L A K I E J I  O R G A N I N I A I  J U N G I N I A I

H I G I E N I N I U O S E  Į K L O T U O S E

HIGIENINIUOSE ĮKLOTUOSE NUSTATYTOSHIGIENINIUOSE ĮKLOTUOSE NUSTATYTOS
MEDŽIAGOSMEDŽIAGOS

Šiandien moterų higieninių įklotų naudojimas neapsakomai
palengvina moterų gyvenimą. Apie organizme vykstančius natūralius
menstruacijų procesus niekas nežino ir nepastebi, dėka higieninių
priemonių, kurios sugeria skystį ir sulaiko kvapą, yra
neperšlampančios, įvairaus dydžio ir pan. Moterys gali neriboti savo
kasdienės veiklos ir darbų bei jaustis gerai, tačiau neramina tai, kad
šių priemonių gamyba nėra atskirai reglamentuojama ir prižiūrima.
Šiai dienai nėra reikalaujama, kad gamintojas pateiktų higieninių
įklotų sudėtį etiketėje. Įvairių nevyriausybinių organizacijų atlikti
tyrimai pasaulyje kelia nemenką susirūpinimą, nes tokių tyrimų metu
nustatyta, kad higieniniuose įklotuose aptinkama medžiagų, kurios
priskiriamos vėžinius susirgimus skatinančioms, hormoninę sistemą
ardančioms, nevaisingumą sąlygojančioms, dirginančioms ir
alergizuojančioms cheminėms medžiagoms.
Kampanijos „Pagalvok, kai perki“ metu atlikome moterų higieninių
įklotų laboratorinius tyrimus. Šiais tyrimais siekta nustatyti, ar
higieniniuose įklotuose, kurie parduodami Lietuvos rinkoje, yra
pavojingų cheminių medžiagų.



Pasirinkta tirti šias lakiąsias pavojingas chemines medžiagas:
• formaldehidą – dirgina gleivinę ir odą, gali sukelti padidėjusio jautrumo
reakciją, kancerogeninė medžiaga, jei įkvepiama, jos poveikis per makšties gleivinę
nėra ištirtas, tačiau kelia susirūpinimą;
• acetoną – dirginanti medžiaga;
• stireną – kancerogenas;
• acetonitrilą – organizme verčiamas į nuodingą cianidą, pavojingas, kai
naudojama dideliais kiekiais ir ilgą laiką, nuo 2000 m. draudžiamas naudoti ES
gaminamoje ir parduodamoje kosmetikoje, laikantis atsargumo principo;
• ir kitus lakiuosius organinius junginius (benzeną, butilacetatą, etanolį,
ksileną, anglies tetrachloridą, n-propanolį, etilacetatą, izopropanolį,
tetrachloretileną, tolueną, trichloretileną, metileno chloridą, 2-butanoną,
tetrahidrofuraną, n-butanolį, cikloheksaną, 2-etoksietanolį, n-pentanolį,
acetilacetoną, chlorbenzeną, etilbenzeną, cikloheksanoną, butilakrilatą, 2-
butoksietanolį, butilmetakrilatą, N,N-dimetilakrilamidą). Šios medžiagas buvo
aptiktos ankstesnių tyrimų, kuriuos atliko JAV nevyriausybinė organizacija „Women
‘s voices for the earth“  metu, taip pat joms nustatomi ribojimai ekoženklais
pažymėtuose produktuose.
 

Visi produktai buvo tiriami Nacionalinėje visuomenės
sveikatos priežiūros laboratorijoje, medžiagos

nustatytos atliekant viso gaminio tyrimą.

Formaldehido nustatymas atliktas LST EN ISO 14184:
2011 metodu.

Lakiųjų organinių junginių nustatymas atliktas HS/GC/
MS dujų chromatografijos metodu.

 

Kadangi tirti tik atsitiktiniai mėginiai ir tik vieną kartą,
apibendrinančių išvadų apie Lietuvoje parduodamus

higieninius įklotus daryti negalime. Džiugina, kad ftalatų,
formaldehidų, stirenų – kurių poveikis sveikatai ilgalaikis ir

lėtinis – šiuose mėginiuose nenustatyta. 
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Formamidas



R E Z U L T A T A I
F O R M A M I D A S

M I N K Š T O  P L A S T I K O

G A M I N I U O S E

Viename iš tirtų sportinių kilimėlių nustatyta formamido
koncentracija buvo 270 mg/kg gaminio.

Didžiausios formamido koncentracijos nustatytos vaikiškuose
kilimėliuose-dėlionėse. Prancūzijoje nustatyti griežtesni
ribojimai šiai medžiagai vaikiškuose gaminiuose. Šioje šalyje
leidžiama koncentracija (200 mg/kg gaminio), buvo viršyta 4 iš
tirtų kilimėlių-dėlionių. Šie gaminiai pagaminti Kinijoje ir
Malaizijoje, nustatyta formamido koncentracija juose buvo 232,
363, 430 ir 943 mg/kg gaminio.

Europos Sąjungoje nustatyta leistina formamido koncentracija – 3000
mg/kg gaminio – nebuvo viršyta nei viename tirtame mėginyje. 

Bendradarbiaujant su Vartotojų teisių gynimo centru, 2015
m. Latvijoje atrinkti 25 etileno vinilacetatiniai (EVA)
gaminiai – 10 minkštų kilimėlių-dėlionių, 5 paplūdimio
šlepečių poros, 10 sporto kilimėlių. Šiuose gaminiuose
ieškota formamido – medžiagos, kuri kenksminga
reprodukcinei sistemai.  
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3.23.2 PAVOJINGOS MEDŽIAGOSPAVOJINGOS MEDŽIAGOS
DULKĖSE IR PATALPŲ ORE DULKĖSE IR PATALPŲ ORE 

Aplinka,  kurioje leidžiame savo laiką
turi įtakos mūsų sveikatai. Pavojingos
cheminės medžiagos patenka į mūsų
organizmą ir iš mūsų namuose
susikaupusių dulkių, ir iš patalpų oro.
Mūsų kampanijos metu buvo tirtos
savanorių namų dulkės ir vaikų
kambarių oras. Tirtos medžiagos ore
yra lakios, o dulkėse – pusiau lakios, t.
y. pirmiausia iš gaminių, statybinių
medžiagų jos patenka į namų orą, o
vėliau nusėda dulkėse. Užterštas
pavojingomis medžiagomis dulkes
vėliau įkvėpiame su oru, suvalgome su
maistu, o vaikai praryja jas dėdamiesi
į burną ir nevalgomus daiktus pvz.,
žaislus. Pavojingų cheminių medžiagų
kiekis, kuris pateks į mūsų organizmą,
priklauso nuo laiko, kurį praleidžiame
patalpoje ir nuo pavojingų cheminių
medžiagų kiekio šios patalpos ore,
dulkėse. Kasdien vidutiniškai
įkvepiame 20000 kartų, o patalpose,
ypač šaltuoju metų laiku praleidžiame
beveik 90 proc. viso laiko. Maži vaikai
didžiąją dalį šio laiko praleidžia
žaisdami ant grindų.
 
Latvijoje, vietoj savanorių kraujo
tyrimo, kuris buvo atliktas 2005 m.
vykdant panašią nevyriausybinės
organizacijos WWF kampaniją,
pasirinkta tirti 15-os vaikų kambarių
ore esančias lakiąsias organines
medžiagas, kurios neigiamai veikia
sveikatą, yra toksiškos,
alergizuojančios, ar siejamos su
kitomis ligomis, tokiomis kaip astma ir
pan.
 



K A I P  V Y K O  T Y R I M A I ?

2013 m. pavasarį-rudenį namų dulkių mėginius Lietuvoje ėmė
Baltijos aplinkos forumo specialistai pagal laboratorijos pateiktą
metodiką. Dulkių mėginiai buvo imami iš savanorių, kurie davė
kraujo pavojingų cheminių medžiagų tyrimams, namų. Su
savanoriais buvo iš anksto susitarta dėl tinkamos datos, nes
savaitę prieš mėginių ėmimą, dulkės namuose turi būti
nevalomos.  

Latvijoje buvo tiriamos lakios pavojingos cheminės medžiagos
15 vaikų kambarių ore. Kampanijoje pareiškė norą dalyvauti
virš 100 savanorių iš Latvijos. Patalpos tyrimams pasirinktos
taip, kad būtų kaip galima didesnė įvairovė, tiek atsižvelgiant
į patalpų apdailą, tvarkymą, tiek į geografinę vietą. Buvo
atliekami oro tyrimai sename pastate, naujame pastate,
nesenai renovuotame pastate, kambaryje, kuriame tvarkomasi
naudojant daug skirtingos buitinės chemijos ir kambaryje,
kuriame buitinė chemija nenaudojama iš viso. Kiekviename
oro mėginyje tirta virš 40 skirtingų cheminių junginių. Tyrimas
kiekviename kambaryje užtruko apie 3 valandas. Kiekvieno
mėginio ėmime dalyvavo laboratorijos, kurioje vėliau buvo
tiriami mėginiai, atstovas.

Tyrimų mėginiai buvo tiriami akredituotose laboratorijose –
dulkės Švedijoje, Eurofins laboratorijoje, oras Latvijoje, “Vides
Audits” laboratorijoje.
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3.23.2 PAVOJINGOS MEDŽIAGOSPAVOJINGOS MEDŽIAGOS
DULKĖSE IR PATALPŲ ORE DULKĖSE IR PATALPŲ ORE 



REZULTATAI
 

PAVOJINGOS

MEDŽIAGOS

DULKĖSE



Skirtinguose dulkių mėginiuose aptiktos beveik tos pačios medžiagos,
tačiau koncentracijos skiriasi. Tai priklauso nuo namų aplinkoje esančių
daiktų. Dalį dulkių taip pat atsinešame iš lauko.

Svarbu pastebėti, kad perfluorinti junginiai, kurių kraujyje aptikta,
namų dulkėse nustatyti tik dviejuose mėginiuose. Šios medžiagos į
organizmą dažniausiai patenka kitu keliu – su maistu: pvz., šildant
maistą neprisvylančia danga padengtuose induose, valgant maistą,
kuris buvo laikomas riebalams atspariuose popieriniuose maišeliuose.

Plačiausiai dulkėse aptinkami ftalatai. Kraujyje jų įvairovė ir
koncentracijos mažesnės.  Didžiausios koncentracijos nustatytos
degumą mažinančių medžiagų. 

Viename mėginyje jos net 1000 kartų viršijo aptikimo ribą. Tai rodo, kad
būtent toje gyvenamojoje aplinkoje yra gausu daiktų, kurių sudėtyje yra
šių pavojingų cheminių medžiagų.

Kruopščiausiai valomose ir neseniai išvalytose patalpose aptikta mažiau
pavojingų cheminių medžiagų, šiose dulkėse taip pat nustatyti mažesni
pavojingų cheminių medžiagų kiekiai.

REZULTATAI
 

PAVOJINGOS

MEDŽIAGOS

DULKĖSE
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REZULTATAI
LAKIEJI ORGANINIAI
JUNGINIAI
PATALPŲ ORE



Patalpų, kurių apdailai buvo pasirinktos draugiškesnės
aplinkai statybinės medžiagos, o priežiūrai – buitinė chemija,
lakiųjų organinių junginių kiekį kambario ore mažesnis. Šių
medžiagų taip pat galima vengti dažniau patalpas vėdinant.
Tai patvirtino antrasis laubiausiai užterštų patalpų oro
tyrimas. 

Vaikų kambariuose taip pat nustatyta aukšta organinių
tirpiklių koncentracija. Tolueno higienos normomis nustatyta
nekenksminga koncentracija ore (50 µg/m3) visuose tirtuose
mėginiuose buvo viršijama 2-13 kartų.

Patalpų oro kokybės tyrimai atskleidė, kad kvėpuojame
kancerogeninių ir alergizuojančių medžiagų prisotintu oru.
Formaldehido koncentracijos patalpų oro mėginiuose dažnai viršijo
leistinas higienos normas dešimtis kartų. 
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Vaikų kambarių oras užterštas ir kvapiosiomis medžiagomis,
kurios siejamos su alergijomis bei kvėpavimo takų
pažeidimais. Tokios medžiagos kaip limonenas ar pinenas 11
iš 15 tirtų mėginių viršijo higienos normomis nustatytas
nekenksmingas koncentracijas (30 µg/m3) 2-8 kartus. 



DULKIŲ TYRIMO REZULTATAIDULKIŲ TYRIMO REZULTATAI



PATALPŲ ORO TYRIMO REZULTATAIPATALPŲ ORO TYRIMO REZULTATAI
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Kampanijos metu buvo
ištirtas 20 savanorių iš

Lietuvos ir Estijos
kraujas. Kraujo

mėginiuose buvo
ieškoma 28 pavojingų
cheminių medžiagų,

turinčių ilgalaikį
neigiamą poveikį

sveikatai – patvarių,
linkusių kauptis

aplinkoje ir žmogaus
organizme, siejamų su

vėžiniais susirgimais bei
endokrininės sistemo

pažeidimais.
Kiekviename kraujo

mėginyje nustatyta nuo
5 iki 12 skirtingų

pavojingų cheminių
medžiagų, priklausančių

ftalatų, polibromintų
organinių junginių ir
perfluoroorganinių
junginių grupėms.

Kiekviename kraujo
mėginyje nustatytos

skirtingos šių medžiagų
koncentracijos.  

3.33.3 PAVOJINGOS MEDŽIAGOSPAVOJINGOS MEDŽIAGOS
KRAUJYJE KRAUJYJE 



K A I P  V Y K O  T Y R I M A I ?

2013 m. pavasarį buvo atrinkti 10 savanorių, kurių
kraujyje ir namų dulkėse tiriamos minėtos medžiagos.

2013 m. pavasarį kraujo mėginiai buvo imami viešai,
dalyvaujant žiniasklaidai. Procedūrą atliko kvalifikuoti
medicinos specialistai. Tyrimui reikalingas kraujo mėginys  –
50 ml. Palyginimui – iš kraujo donoro paimama 450 ml
kraujo, t.y. 9 kartus daugiau.

Tyrimams paimti mėginiai buvo siunčiami tyrimams į
akredituotą laboratoriją TNO Olandijoje (Netherlands
Organisation for applied scientific research TNO).
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3.33.3 PAVOJINGOS MEDŽIAGOSPAVOJINGOS MEDŽIAGOS
KRAUJYJE KRAUJYJE 



A R  K R A U J O  T Y R I M A I  U N I K A L Ū S ?

Pavojingų cheminių medžiagų tyrimai kraujyje nėra plačiai paplitę, nes
trūksta patvirtintų medicininės diagnostikos metodų, kurie padėtų
susieti organizme rastas pavojingas chemines medžiagas bei jų
koncentraciją su konkrečiomis ligomis. Trūksta ir medicinos specialistų,
kurie galėtų tokių tyrimų rezultatus interpretuoti. Todėl pavojingos
cheminės medžiagos žmogaus organizme tiriamos tik mokslinių tyrimų
bei duomenų rinkimo tikslais.

„Pagalvok, kaip perki“ ir tyrimų idėja remiasi panašios 2003-2006
metais Pasaulio Gamtos Fondo (WWF) vykdytos, plataus atgarsio visoje
Europoje sulaukusios tarptautinės informacinės kampanijos „DetoX
“ patirtimi. „DetoX“ kampanija vienu metu vyko 13-koje šalių, jos metu
buvo tiriamas šimtų savanorių kraujas, tarp jų – 40-ties Europos
Parlamento narių, 14 Europos šalių ministrų, medikų, mokslininkų,
žymių žmonių, taip pat – trijų kartų atstovų iš 13 europiečių šeimų.
Tyrimų rezultatai parodė, kad visų savanorių kraujyje yra patvarių,
toksiškų ir gyvuose organizmuose besikaupiančių pavojingų cheminių
medžiagų „kokteilių“.

DetoX“ tyrimo rezultatai vėliau buvo naudojami kaip argumentas,
skatinantis griežtesnio cheminių medžiagų reguliavimo atsiradimą
Europos Sąjungoje. Kampanija sulaukė didelio žiniasklaidos, politikų
bei įvairių tarptautinių organizacijų dėmesio ir palaikymo bei prisidėjo
prie viešos diskusijos apie neigiamą pavojingų cheminių medžiagų
poveikį sveikatai ir aplinkai.
Išsamiau apie kampaniją „DetoX“ (anglų k.).



Atrinkti savanoriai pasirašė sutikimą duoti kraujo, namų dulkių mėginių bei
prisidėti prie tyrimų rezultatų sklaidos. Apie individualius tyrimų rezultatus visi
dalyviai buvo informuoti asmeniškai ir daugelis jų sutiko, kad informacija apie
tyrimų rezultatus būtų skelbiama viešai visuomenės informavimo tikslais.

Kraujo tyrimo akcijoje
dalyvavo 20 savanorių

iš Lietuvos ir Estijos.
Taip pat buvo tiriami 8
savanorių iš Lietuvos

namų dulkės. Lietuvoje
mūsų akciją palaikė ir

kraujo pavojingų
medžiagų tyrimams

davė dainininkai Jurgis
Didžiulis ir Erica

Jennings, Aplinkos
viceministras Linas
Jonauskas. Estijoje

kampanijoje dalyvavo
žurnalistas, politikas,
Aplinkos ministerijos

atstovas, mokslininkas,
jų tapatybės nebuvo
atskleidžiamos pagal
Estijoje galiojančius
asmens duomenų

apsaugos įstatymus.

Yra pasiryžęs keisti kasdienio vartojimo
įpročius dėl sveikos gyvensenos ir
švaresnės aplinkos.

Domisi aplinkosauga ir kasdien naudojamų
gaminių sudėtimi.

Pasiryžęs skleisti visuomenei žinią apie
sveikatai ir aplinkai palankesnę
gyvenseną.

K I E K V I E N A S  S A V A N O R I S :    
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S A V A N O R I A I



REZULTATAI 

KRAUJO TYRIMŲ



Kraujo tyrimas atskleidė, kad visų savanorių kraujas yra užterštas
pavojingų cheminių medžiagų kokteiliu – aptikta 15 skirtingų
medžiagų iš 28 tirtų.

Šis tyrimas buvo atliekamas šviečiamaisiais tikslais. Jo imtis yra per maža
detalesnei duomenų analizei ir apibendrintoms išvadoms. Todėl vertinti
rastų medžiagų kiekio savanorių kraujyje ir, juolab, nustatyti priežastis,
kaip jos atsidūrė organizme, negalima. Koncentracijos savanorių
kraujyje  skiriasi, tačiau galimas neigiamas poveikis gali priklausyti nuo
daugybės faktorių – amžiaus, gyvenamosios vietos, darbovietės,
medžiagų apykaitos, lyties ir kitų veiksnių. Pasaulio mokslininkai dar
nėra nustatę nepavojingų ribinių koncentracijų (tokių, kurios dar nekelia
pavojaus žmogaus sveikatai), todėl pasakyti, ar rastos koncentracijos
kelia rimtą pavojų žmogaus sveiktai, šiuo metu neįmanoma.
Svarbiausia – šios medžiagos į mūsų organizmą apskritai neturėtų
pakliūti. Nerimą kelia tai, kad rastos medžiagos yra siejamos su vėžiniais
susirgimais, vystymosi, vaisingumo sutrikimais bei kitomis lėtinėmis
ligomis.
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KRAUJO MĖGINIUOSEKRAUJO MĖGINIUOSE
TIRTOS IR APTIKTOSTIRTOS IR APTIKTOS

MEDŽIAGOSMEDŽIAGOS

* Ftalatų buvo aptikta ir mėgintuvėliuose, į kuriuos kraujas buvo paimtas, tačiau įvertinus
medžiagos kiekį, esantį mėgintuvėlyje, vis tiek galima daryti išvadas, kad ftalatų kraujo mėginyje
yra.

Vidutiniškai vieno
asmens kraujyje

aptiktos 9,
daugiausiai – 12,
mažiausiai – 5
pavojingos
cheminės

medžiagos.

MEDŽIAGŲ KIEKIS, RASTAS SAVANORIŲMEDŽIAGŲ KIEKIS, RASTAS SAVANORIŲ
KRAUJYJEKRAUJYJE



Ftalatai nustatyti 80%
mėginių, didžiausia

nustatyta
koncentracija viename

mėginyje – 24 ng/g
kraujo serumo.

Polibromintieji difenilo
eteriai nustatyti 100%
mėginių, didžiausia

nustatyta
koncentracija viename

mėginyje – 71 pg/g
kraujo serumo.

Perfluorintieji junginiai
nustatyti 100% mėginių,
didžiausia nustatyta

koncentracija viename
mėginyje – 8,4 ng/g

kraujo serumo.

MEDŽIAGŲ KIEKIS, RASTAS SAVANORIŲMEDŽIAGŲ KIEKIS, RASTAS SAVANORIŲ
KRAUJYJEKRAUJYJE

MAŽIAUSIOS IR DIDŽIAUSIOS APTIKTOSMAŽIAUSIOS IR DIDŽIAUSIOS APTIKTOS
KONCENTRACIJOSKONCENTRACIJOS
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I Š V A D O S  I R
REKOMENDACIJOS



Mūsų inicijuoti tyrimai patvirtino, kad pavojingos cheminės medžiagosMūsų inicijuoti tyrimai patvirtino, kad pavojingos cheminės medžiagos
yra gaminiuose, kuriuos naudojame, namų aplinkoje ir mūsųyra gaminiuose, kuriuos naudojame, namų aplinkoje ir mūsų
organizme. Nors akcija buvo vykdoma visuomenės informavimo irorganizme. Nors akcija buvo vykdoma visuomenės informavimo ir
švietimo tikslais, tačiau galime daryti išvadą, kad pavojingos medžiagosšvietimo tikslais, tačiau galime daryti išvadą, kad pavojingos medžiagos
vis dar plačiai naudojamos įvairių gaminių gamybai ir patenka į mūsųvis dar plačiai naudojamos įvairių gaminių gamybai ir patenka į mūsų
organizmą. Renkantis produktus, kuriuose nėra pavojingų cheminiųorganizmą. Renkantis produktus, kuriuose nėra pavojingų cheminių
medžiagų, galime šių kenksmingų medžiagų kiekio savo organizmemedžiagų, galime šių kenksmingų medžiagų kiekio savo organizme
nedidinti.nedidinti.

Mūsų aplinka ir

organizamas

užterštas

pavojingomis

medžiagomis!



Beveik 40% iš Lietuvoje tirtų gaminių ftalatų koncentracija buvo didesnė
nei 0,1% gaminio masės.
Nerimą kelia tai, kad 6 lėlėse iš 10, ftalatų koncentracija  viršijo leistiną
normą (0,1% svorio) nuo 191 iki 322 kartų. Tyrimų metu taip pat
nustatyta, kad rinkoje yra kosmetikos gaminių, neatitinkančių ES teisės
aktais keliamų reikalavimų – viename nagų lake aptikta draudžiamo
dibutil ftalato (DBP), 2 kvepaluose – dietilftalato (DEP). Vieni iš kvepalų
yra vaikiški, skirti mergaitėms.
 

Ištyrus formaldehido koncentraciją Latvijoje įsigytuose mediniuose
gaminiuose nustatyta, kad visi tirti mediniai gaminiai yra klijuoti
formaldehido turinčiais klijais. Šie produktai atitinka ES galiojančių
teisės aktų reikalavimus, tačiau vadovaujantis ES ekoženklinimo
kriterijais, nei vienas iš tirtų produktų jų netenkintų. Didžiausios
formaldehido koncentracijos nustatytos vaikiškuose supimosi
arkliukuose, pagamintuose Latvijoje. 

 
Dulkėse dažniausiai aptiktos medžiagos – ftalatai. Vienas dulkių
mėginys užterštas dideliais kiekiais polibromintųjų difenilo eterių.
Dažniau ir kruopščiau valomi namai – mažiau kenksminga aplinka.
 

Patalpų oro tyrimai atskleidė, kad namų patalpų oras yra užterštas
kancerogeninėmis ir alergeninėmis medžiagomis – formaldehidas
nekenksmingas koncentracijas patalpų ore viršijo dešimt kartų.
Pakartotinas patalpų oro tyrimas parodė, kad atidesnis naudojamų
gaminių pasirinkimas ir tinkamas kambarių vėdinimas ženkliai sumažina
pavojingų medžiagų koncentraciją patalpų ore. Vaikų kambarių ore
nustatyta dideli kiekiai lakiųjų organinių junginių, ypač tolueno.
Nustatyta nekenksminga tolueno koncentracija patalpų ore viršijama
2-13 kartų visuose oro mėginiuose. Vaikų kambariai taip pat užteršti ir
kvapiosiomis alergizuojančiomis medžiagomis, tokiomis kaip
limonenas, pinenas ir kt., šių medžiagų nekenksminga koncentracija
viršyta 2-8 kartus 11 iš 15 tirtų mėginių. 



Pavojingų medžiagų koncentracijos savanorių kraujyje skiriasi, tačiau
galimas neigiamas poveikis gali priklausyti nuo daugybės faktorių – amžiaus,
gyvenamosios vietos, darbovietės, medžiagų apykaitos, lyties ir kitų veiksnių.
Pasaulio mokslininkai nuolat diskutuoja ir dar nėra nustatę nepavojingų
ribinių koncentracijų (tokių, kurios dar nekelia pavojaus žmogaus sveikatai),
todėl pasakyti, ar rastos koncentracijos Lietuvoje ir Estijoje kelia rimtą pavojų
žmogaus sveiktai, šiuo metu neįmanoma. Svarbiausia – šios medžiagos į mūsų
organizmą apskritai neturėtų pakliūti. Nerimą kelia tai, kad rastos medžiagos
yra siejamos su vėžiniais susirgimais, vystymosi, vaisingumo sutrikimais bei
kitomis lėtinėmis ligomis.

Endokrininę sistemą ardančių medžiagų poveikio sveikatai ir aplinkai
mokslinių tyrimų šiai dienai nepakanka, norint uždrausti tokių medžiagų
naudojimą gaminių gamyboje, tačiau mes siūlome laikytis atsargumo
principo ir kai tik įmanoma, vengti tokių medžiagų patekimo į mūsų
organizmą. 

Mūsų kampanijos rezultatai labai panašūs į kitų pasaulyje pastaruoju
dešimtmečiu vykdytų kampanijų ir akcijų rezultatus – matome, kad nepaisant
griežtėjančio reguliavimo ir cheminių medžiagų naudojimo reglamentavimo,
pavojingos medžiagos vis dar plačiai paplitusios mūsų aplinkoje ir plataus
vartojimo prekėse.

Domėdamiesi, atidžiai skaitydami etiketes ir rinkdamiesi gaminius be
pavojingų cheminių medžiagų galite apriboti jų plitimą, nedidinti jau esančios
pavojingų cheminių medžiagų koncentracijos Jūsų organizme ir kartu
prisidėti prie mažiau kenksmingų alternatyvių gaminių paklausos augimo.

Mes siekiame, kad pavojingų medžiagų naudojimas plataus vartojimo prekių
gamybai būtų griežtinamas – toksiškas, linkusias kauptis organizme, patvarias
ir endokrininę sistemą pažeidžiančias medžiagas iš viso uždraudžiant naudoti
tokių gaminių gamybai. Dabar taikomi ribojimai neužtikrina maksimalios
naudotojo sveikatos apsaugos.

Pramonė privalo prisiimti atsakomybė už gaminamų, importuojamų,
parduodamų gaminių kokybę ir sudėtį, todėl skaitiname vartotojus reikalauti
informacijos apie gaminių sudėtį ir ieškoti alternatyvių produktų be pavojingų
cheminių medžiagų. 
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