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Vai esi kādreiz domājis…
Kur galu galā nonāk aizskalotie kanalizācijas ūdeņi no virtuves vai tualetes?
Kas slēpjas aiz krāšņajām plastmasas bērnu rotaļlietām?
Kāds sakars tādiem ikdienas produktiem kā, piemēram, kurpju zolēm,
parfimērijai vai dušas aizkariem ir ar cilvēku neauglību?
Kas ir tava roku krēma sastāvā, kas to padara tik mīkstu un viegli absorbējamu ādā?
Vai bija kādi jautājumi, uz kuriem tu nevarēji atbildēt?
Atbildes uz tiem vari atrast šajā brošūrā, kas ir izstrādāta
BaltActHaz projekta ietvaros.

Vai tev apkārt ir bīstamās vielas?
Iztēlojies, ka sēdi uz dīvāna savā dzīvojamā istabā. Brīdi padomā
- ko tu redzi sev apkārt? Jauku komfortablu dzīvojamo istabu ar
mēbelēm, paklājiem, aizkariem, televizoru un piezīmjdatoru
uz kafijas galdiņa, bērna rotaļlietas, kas mētājas zemē. Tagad
iztēlojies, ko tu neredzi sev apkārt? Kas slēpjas aiz tām lietām, kas
tev visvairāk patīk – krāsainām elastīgajām rotaļlietām, ūdeni
un netīrumus nepievelkoša paklāja un mēbelēm, aizkariem ar
paaugstinātu ugunsdrošību, televizora vai piezīmjdatora korpusa
utt.?
Tās nav redzamas, bet tās tur ir – bīstamās vielas mūsu ikdienas
vidē.
Ik dienas miljoniem cilvēku neatkarīgi no vecuma vai dzimuma
tiek pakļauti dažāda veida bīstamo ķīmisko vielu kokteilim
no produktiem, kurus tie lieto un kuri šīs vielas satur. Vai nav
pienācis laiks sākt domāt, kā tas ietekmē mūsu veselību un
apkārtējo vidi?

Kādas ir šīs vielas?
Bīstamās vielas, nonākot vidē, var tur palikt ļoti ilgu laiku.
Daudzas no tām nesadalās mazāk kaitīgās vielās un var tikt
pārnestas lielos attālumos, piemēram, ar notekūdeņiem, kas
nokļūst upēs. Bet upju nestais piesārņojums var nonākt Baltijas
jūrā, atrasties uz mūsu galdiem un galu galā ar ēdienu nokļūt
mūsu ķermenī. Bīstamās vielas var izraisīt daudzas veselības
problēmas. Dažas no šīm vielām uzkrājas mūsu ķermenī un
taukaudos un ir atrodamas cilvēku asinīs un mātes pienā. Tās var
traucēt hormonu darbību, bloķējot to normālu funkcionēšanu
(piemēram, testosterona funkciju bloķēšana var novest pie
vīriešu auglības samazināšanās).

Kur bīstamās vielas rodas?
Šajā brošūrā ar bīstamajām vielām saprot cilvēka radītas
sintētiskās vielas, kas ir veidotas, lai pievienotu tās produktiem
un nodrošinātu izstrādājumu ar noteiktām īpašībām un kvalitāti.
Vidē tās dabiski nepastāv, un tādēļ, tur nonākot, kļūst par
piesārņotājām. Šīs vielas var nonākt gaisā vai ūdenī to sintēzes
vai produktu ražošanas laikā, tās var izdalīties no produktiem,
kamēr tie tiek lietoti, vai arī pēc tam, kad nonāk izgāztuvē.

Kāpēc bīstamās vielas nav aizliegtas,
ja tās ir tik kaitīgas?
Tās ir lētas un sniedz izstrādājumiem unikālu kvalitāti,
nodrošinot cilvēkiem komfortablu dzīvesveidu. Vai mēs esam

gatavi no tā atteikties brīvprātīgi? Tās vielas, kurām ir pierādīts
acīmredzams kaitīgums, Eiropas Savienībā (ES) ir aizliegtas vai
ierobežotas, tomēr ikdienā lietojam ne mazums produktu, kas
ir ražoti ārpus ES, kur bīstamās vielas ir mazāk ierobežotas vai
arī netiek ierobežotas vispār. Importēto produktu testēšana, lai
noteiktu bīstamās vielas, ir ļoti dārga, un ir neiespējami izanalizēt
visus izstrādājumus.

Šīs vielas tiek lietotas ļoti mazos daudzumos –
vai ir vērts satraukties?
Šo vielu īpašības lielākoties ir tik spēcīgas, ka pat mazs daudzums
var radīt negatīvu ietekmi. Lai gan ar cilvēkiem pētījumi
nav veikti, tomēr ir pierādīts, ka uz atsevišķiem dzīvajiem
organismiem tās atstāj negatīvu ietekmi. Piemēram, molusku
mātītes maina dzimumu pie tāda bīstamās vielas – tributilalvas
– daudzuma, kas pielīdzināms vienai simtdaļai vielas piles
olimpiska izmēra baseinā. Neatkarīgi no šā fakta mēs lietojam
daudzus produktus, kas satur šo pašu vielu vai vielas ar līdzīgām
īpašībām, tādēļ rezultātā mazie lielumi krājas. Un neviens līdz
šim nav sapratis vai pierādījis, kā šāds “ķīmisko vielu kokteilis”
var ietekmēt mūsu veselību vai apkārtējo vidi.

Ir daudz dažādu bīstamo vielu –
kā no tām izvairīties?
Lai gan bīstamās vielas tiek plaši lietotas, tās reti parādās
produktu marķējumā vai nu komerciālu iemeslu dēļ (piemēram,
kosmētikā), vai arī to ļoti mazā daudzuma dēļ (kā piemaisījumi),
vai arī vienkārši tā apstākļa dēļ, ka šāds marķējums vairumam
produktu nav nepieciešams. Tomēr mēs varam izvairīties vai būt
mazāk pakļauti šīm vielām, ja mēs:
·· pērkam un lietojam produktus, kuri patiešām ir nepieciešami;
·· lietojam produktus ar ekomarķējumu;
·· lasām pievienotās instrukcijas un lietojam produktus atbilstīgi
to mērķim un lietošanas pamācībām;
·· dodam priekšroku zivīm, kas nav plēsējas, piemēram, karpām
vai salakām;
·· uzzinām daudz vairāk par potenciālo kaitīgumu produktos un
pieprasām tirgotājam izstrādājumus, kuros ir mazāk bīstamo
vielu.
Pastāv desmitiem citu veidu, kā izvairīties no bīstamām vielām –
atklāj tos, izmēģini un dalies pieredzē ar saviem draugiem!
Lai iegūtu priekšstatu, kas ir šīs vielas un kur tās ikdienā tiek
lietotas, mēs piedāvājam iepazīt dažas no tām, kā arī iesakām, kā
no tām izvairīties.

Ftalāti
Ftalāti ir vieni no mūsdienās visizplatītākajiem cilvēka radītajiem
piesārņotājiem. Lielākoties tos izmanto kā mīkstinātāju, lai
PVC (polivinilhlorīda) plastmasu padarītu elastīgāku. Elastīgā
plastikātā to parasti ir līdz ~ 30%.
Ir gandrīz neiespējami pavadīt dienu, lai nenonāktu kontaktā
ar plastmasu. Brīdi padomājiet par visiem plastmasas
izstrādājumiem, ar ko jūs ikdienā saskaraties. Tā var būt
jūsu zobubirste, ēdienu iepakojumi, rotaļlietas, pildspalvas,
debetkartes, telefons un piezīmjdators. Ftalāti plastmasā nav
cieši saistīti un produkta dzīves cikla laikā vidē var viegli migrēt.
Ftalātus izmanto arī kā taukvielas/ eļļas parfimērijā, kā piedevas
matu lakās, lubrikantos, kokapstrādē u.c. Ftalāti ir arī vieni no
vissastopamākajiem piesārņotājiem upēs un notekūdeņos.

Ftalātu izraisītās problēmas:
·· pamatojoties uz pētījumiem ar grauzējiem, ftalāti pazemina
auglības spēju, palielina sēklinieku vēža iespējamību un
samazina spermas daudzumu vīriešiem;
·· sievietēm, kuras pakļautas augstākai ftalātu iedarbībai,
visticamāk ir iespējama negatīva ietekme uz pēcnācēju
dzimumattīstību (īpaši zēniem), izmainās hormonālie līmeņi;
·· veicināta priekšlaicīgu dzemdību iespējamība, pavājināta
nervu sistēmas attīstība un pāragra bērnu un jauniešu attīstība;
·· var saasināt dermatītu;
·· var imitēt atsevišķus hormonus.

Kā izvairīties no ftalātiem:
·· izvairieties no PVC produktu lietošanas ēku celtniecībā vai
rekonstrukcijā;
·· izmantojiet plastmasu ar reciklēšanas kodiem (2), (4), vai (5), jo
ftalāti parasti tiek lietoti PVC plastmasā ar reciklēšanas kodu (3).
Šie kodi parasti ir atrodami plastmasas iepakojumu apakšā – 3 ;

·· dodiet priekšroku rotaļlietām no koka un tekstila;
·· ierobežojiet personīgo higiēnas preču, kosmētikas un smaržu
lietošanu, tādā veidā samazinot ftalātu uzņemšanu caur ādu;
·· mājās regulāri veiciet vakuumtīrīšanu ar HEPA filtru vai
izmantojiet mitru lupatu, tādā veidā minimizējot ftalātu
iedarbību no putekļiem. HEPA ir filtra tips, kas var saistīt lielu
daudzumu ļoti smalku daļiņu, kamēr citi vakuumtīrītāji tos
vienkārši izpūš atpakaļ gaisā jūsu mājās;
·· lasiet etiķetes. Ftalāti var tikt apzīmēti ar šādiem nosaukumiem
vai apzīmējumiem: DBP (di-n-butilftalāts, dibutilftalāts), DEP
(dietilftalāts), DMP (dimetilftalāts), DEHP (di(2-etilheksil)
ftalāts), BBP (butilbenzilftalāts);
·· arī termins “smaržviela” uz etiķetes nozīmē, ka produkts var
saturēt ftalātus.

§ Ftalātus jau ir aizliegts lietot plastmasas
rotaļlietās, kas paredzētas bērniem līdz 3 gadu
vecumam. No 2015. gada ES tie tiks aizliegti
vairumā produktu. Pēc šā datuma dodiet
priekšroku produktiem, kas ražoti Eiropas
Savienībā.
Patērētāju produktos ftalāti visvairāk tiek lietoti plastmasā
un plastikāta produktos (piemēram, PVC grīdas segumos,
PVC logos, PVC durvīs, PVC jumta segumos, rotaļlietās, dušas
aizkaros, koferos, kurpju zolēs, sporta paklājiņos, mapēs un
folderos, mākslīgās ādas somās, grāmatu vākos un iesējumos)
kā mīkstinātāji kosmētikā (krēmos, dezodorantos, smaržās) un
insektu atbaidītāji, mašīnu ražošanā, dažādās medicīnas ierīcēs.

Ftalāti var dominēt daudzās lietās,
kas ir mūsu mājās, un kļūt par
šo vielu izcelmes avotu mūsu
ķermeņos.
Bērni ftalātus var uzņemt lielākos daudzumos
nekā parasti, jo daudzas rotaļlietas, ko bērni
košļā, tiek izgatavotas no mīkstinātāja- vinila
ftalāta. Daudzos testos, kas veikti rotaļlietām,
ir atklāts, ka tās satur pārmērīgi lielu daudzumu
šīs bīstamās vielas.

Perfluorētie savienojumi (PFC)
PFC ir pilnībā fluorētas cilvēka radītas ķīmiskas vielas. PFC ir
izturīgi ļoti augstās temperatūrās, noturīgi pret degradāciju un
sabrukšanu vidē, un tiem piemīt arī tādas īpašības kā ūdens,
tauku un netīrumu necaurlaidība. Šīs unikālās īpašības tiek
izmantotas, lai dažādus materiālus padarītu izturīgus pret
traipiem un skrāpējumiem. PFC ir daudz dažādu pielietojumu,
piemēram, tos lieto pretpiedeguma traukos (Teflons ®),
tekstilizstrādājumos (Gore-Tex ®), vadu un kabeļu pārklājumos,
elektronikā, pusvadītājos u.c. Pretpiedeguma īpašība ir viens no
izplatītākajiem šīs vielas pielietojumiem. Kas slēpjas aiz teflona
pannas? Tās ir lētas un ar pretpiedeguma īpašību, tādēļ arī ir
ļoti populāras. Šīs pannas ir izgatavotas no sintētiska materiāla
– politetrafluoretilēna (PTFE), ko vēlāk nosauca par Teflonu®.
Pretpiedeguma panna, kas atstāta uzkarst, dažās minūtēs viegli
var sasniegt 371°C, bet jau 360°C Teflona ® pannas sāk izdalīt
sīkas PFOA daļiņas.

Lai gan šīs vielas ir lietošanā tikai aptuveni 60 gadu, daudzi
pētījumi ir pierādījuši to izplatību visā pasaulē – pat tik attālos
reģionos kā Arktika. Tādēļ, ja pat šobrīd ražošanu pasaulē
pārtrauktu, PFC līmenis vidē turpinātu pieaugt daudzus
turpmākos gadus.

·· galvenie PFC toksiskie efekti ietver attīstības traucējumus,
hormonālos efektus un kancerogēno potenciālu;
·· vispārējā populācijā ir atrasta saistība starp PFC līmeni un
samazinātu auglību sievietēm, spermas kvalitāti, samazinātu
jaundzimušo svaru;
·· iedarbība uz strādniekiem darba vietā palielina prostatas un
urīnpūšļa vēža risku.

Kā izvairīties no PFC:
·· pievērsiet uzmanību ēdiena iepakojumam, izvairieties no
taukainu vai eļļainu ēdienu iepakojuma un ātrajiem ēdieniem,
jo iepakojums parasti satur tauku atvairošu pārklājumu;
no

prettraipu/

·· pārbaudiet savus personīgos piederumus, kas izgatavoti no
teflona vai ietver sastāvdaļas, kuru nosaukumā ir “fluoro”
vai “perfluoro”. PFC var būt atrodami arī zobu diegā un
kosmētikā, piemēram, nagu lakā, sejas mitrinātājos, acu
kosmētikas noņēmējā;
·· mājās veiciet regulāru vakuumtīrīšanu, izmantojot HEPA
filtru;
·· izvairieties no Teflona ® vai pretpiedegumu traukiem. Dodiet
priekšroku čuguna un keramiskajiem traukiem vai pannām
bez pārklājuma.

Kā Jūs varat būt pakļauts PFC iedarbībai?
·· Esot tiešā saskarē ar tādām patērētāju precēm kā ēdiena
iepakojums un papīra izstrādājumi ar prettauku īpašībām,
piemēram, popkorna turzām, ko silda mikroviļņu krāsnīs, un
picas kārbām;
·· ieelpojot mājsaimniecības putekļus (un bērniem košļājot
rotaļlietas), no tapsētām mēbelēm, paklājiem;
·· ar ēdienu, galvenokārt jūras veltēm;
·· pat no Gore-Tex ® apģērba, jo tam piemīt spēja nelaist cauri
(aizturēt) ūdeni;

PFC izraisītās problēmas:

·· izvairieties

produktiem, ar ko apstrādātas mēbeles, paklāji, kurpes un
drēbes;

ūdensnecaurlaidīgajiem

·· lietojot pretpiedeguma pannas;
·· lietojot dažādus tīrīšanas un personīgos kopšanas piederumus
(piemēram, zobu diegu, šampūnu, denaturētos tīrītājus).

§ Eiropas Savienības robežās precēs ir aizliegts
lietot PFC lielā koncentrācijā, lai gan cilvēka
ķermenī var uzkrāties arī mazs daudzums.
Perfluorētās ķīmiskās vielas patērētāju precēs galvenokārt
lieto, lai padarītu produktus izturīgus pret ūdeni, netīrumiem
un taukiem (paklāji, tapsētas mēbeles, pretpiedeguma pannas,
teltis, vaski, logu tīrīšanas līdzekļi, ugunsdzēšamās putas, lietus
mēteļi, kurpes, pulējumi un krāsas grīdai, auto kopšanas līdzekļi,
ēdienu iepakojumi ar prettauku īpašībām).

PFC tiek dēvēti par modernās
ķīmijas mājsaimniecības
brīnumiem, tomēr zinātniski
pierādījumi liecina par to toksiko
efektu uz cilvēku veselību un vidi.
·· Izgarojumi no Teflona®, kas rodas liela
karstuma dēļ, ir nāvējoši dažiem putniem,
jo tiek uzņemti toksīni, ko cilvēka plaušas
neuzņem;
·· ir bijuši reti gadījumi, kad teflona dūmu
intensīva ieelpošana (300°C un 450C°)
cilvēkiem var izraisīt polimēra izgarojumu
drudzi vai tā saukto “Teflona gripu”, kad
simptomi ir tādi paši kā gripai (drebuļi,
galvassāpes, drudzis). Visizplatītākās PFC
formas ir PFOS (perfluoroktānsulfonāts)
un
PFOA
(perfluoroktanāts
vai
perfluoroktanātskābe).

Polibromētie difenilēteri (PBDE)
PBDE pieder pie lielākas bromēto savienojumu grupas, ko
izmanto kā liesmu slāpētājus un sauc par bromētajiem liesmu
slāpētājiem vai BLS. Komerciāli tiek izmantoti aptuveni 80
dažādu veidu BLS, kas atkarībā no broma atomu skaita un
izvietojuma ir dažādās formās.
PBDE var būt atrodami gandrīz visā, kas vada elektrisko strāvu
vai ir ugunsnedrošs, piemēram, mēbeļu putās (pentaBDE),
plastmasas TV galdiņos, elektronikā (decaBDE), personālo
datoru plastikātā un mazajās elektroprecēs (octaBDE).
Šo ķīmisko vielu priekšrocība ir to zemā aizdegšanās spēja.
Uzkarstot PBDE apslāpē uguns izplatīšanos, izdalot broma atomus
(Br) un uz TV vai matraču virsmas uzturot ļoti plānu broma gāzes
slāni, kas neļauj piekļūt skābeklim. Lai gan liesmu slāpētāju
lietošana glābj dzīvības un īpašumu, pastāv neparedzamas sekas.
PBDE ir noturīgs vidē un uzkrājas dzīvajos organismos. Tas ir
atrasts savvaļas dzīvniekos (ieskaitot zivis), putnos (sevišķi jūras
sugās un to olās) un jūras zīdītājos, piemēram, roņos, delfīnos un
vaļos. Dzīvajā dabā PBDE līmenis pakāpeniski pieaug arī tādos
apgabalos kā Arktika.

PBDE izraisītās problēmas:
·· dzīvnieku testi ar pelēm ir pierādījuši, ka decaBDE var izraisīt
vēzi un mācību un kustību attīstības traucējumus;
·· PBDE līmenis cilvēku organismā pēdējo trīsdesmit gadu
laikā ir dubultojies aptuveni katrus 3 – 5 gadus un turpina
paaugstināties;
·· potenciāli lielākais kaitējums var rasties vēl nedzimušiem un
jaundzimušiem bērniem;
·· degot PBDE var radīt potenciāli toksiskas un vēzi izraisošas
ķīmiskas vielas.

Kā izvairīties no PBDE:
·· mājās veiciet regulāru vakuumtīrīšanu, izmantojot HEPA
filtru;
·· veiciet mēbeļu atjaunošanu vai nomaiņu, ja ir radušies plīsumi,
kas atsedz poliuretāna putas, sevišķi, ja putas ir sadrupušas;

·· PBDE uzkrājas taukos, tādēļ uzturā lietojiet mazāk dzīvnieku
taukus;
·· atcerieties: elektroniskajām un elektriskajām iekārtām (kā,
piemēram, personālie datori, TV, mobilie telefoni), kas ražoti
ES kopš 2008. gada, nevajadzētu saturēt decaBDE. Tomēr
dažos gadījumos vecāki izstrādājumi, kas ražoti pirms 2008.
gada, var saturēt decaBDE;
·· iepazīstieties ar uzņēmumu politiku, iegādājoties preces
– daudzi ražotāji ir atteikušiem no PBDE lietošanas savos
produktos. Tādi ir, piemēram, NOKIA un SONY ERICSSON
mobilie telefoni, SAMSUNG MP3 mūzikas atskaņotāji, APPLE
piezīmjdatori u.c.

§ Penta un octaBDE ir ierobežoti izstrādājumos
drošības apsvērumu dēļ. Eiropas Savienībā
decaBDE ir atļauti izmantošanai visiem
pielietojumiem, izņemot elektroniskajās un
elektriskajās iekārtās kopš 2008.gada jūlija, bet
izņēmumi neattiecas uz Japānu, ASV, Taivānu
un Ķīnu, kur tiek ražotas daudzas elektroniskās
iekārtas un preces. Eiropas Savienībā deca-BDE
šobrīd tiek lietoti galvenokārt plastmasā un
tekstilizstrādājumos.
Polibromētie difenilēteri patērētāju precēs galvenokārt tiek
lietoti, lai izgatavotu tekstilizstrādājumus ar paaugstinātu
ugunsdrošību
(piemēram, matračus, tapsētus krēslus un
dīvānus, aizkarus, paklāju polsterējumu, poliuretāna putas);
elektriskajās iekārtās (piemēram, datoros, trauku mazgājamās
mašīnās, matu žāvētājos, mikroviļņu krāsnīs, ledusskapjos,
tālvadības pultīs, kontaktligzdās, mazgājamās mašīnās, kafijas
automātos, ventilatoros, vados un kabeļos, tosteros u.c.);
arī mašīnu vadības paneļos un māju caurulēs.

PBDE nav pilnībā saistīti
produktā, kurā tie tiek lietoti.
Daži PBDE ir ļoti ātri gaistoši un
var atbrīvoties no izstrādājuma,
kurā tie ir ietverti (piemēram, jūsu
transporta līdzeklī). Daļa PBDE
izdalās no mēbelēm, elektronikas
un citiem produktiem, jo fiziski
degradējas.
Lielākai daļai cilvēku PBDE piesārņojuma
līmenis ir zems – ap 30 – 70 biljonās daļas
(ppb). Bet dažos gadījumos cilvēki tiek pakļauti
koncentrācijai, kas sasniedz 10 000 ppb. Tas
bīstami tuvina tādam iedarbības līmenim,
kas var nodarīt kaitējumu dzīvniekiem
eksperimentos. 1 biljonā daļa ir aptuveni
tējkarote PBDE pret olimpiska izmēra baseinu.

Alvas organiskie savienojumi
Alvas organiskie savienojumi ir cilvēka radītas ķīmiskās vielas,
kam pamatā ir ogļūdeņražu struktūra savienojumā ar alvu. Alvas
organiskie savienojumi plaši tiek izmantoti kā PVC stabilizatori,
pretapauguma biocīdi, lauksaimniecības biocīdi un katalizatori
poliuretāna un silikonu ražošanā. Lai gan alvas neorganiskās
formas kopumā tiek uzskatītas kā netoksiskas, tās organiskie
atvasinājumi uzrāda kompleksu toksicitātes kopumu. Alvas
organisko savienojumu bioloģiskās ietekmes galvenokārt
atkarīgas no organisko daļu skaita un veida, kas piesaistītas
alvas atomam. Vispazīstamākais alvas organiskais savienojums
ir tributilalva (TBT), kas ir arī vistoksiskākā un kurai piemīt
biocīdu īpašības. Pirms daudziem gadiem šis savienojums tika
plaši lietots pretapauguma krāsās kuģiem, lai uz kuģu korpusiem
novērstu tādu organismu augšanu kā jūras pīlītes un tādā veidā
izvairītos no palielināta degvielas patēriņa. Plaša pretapauguma
krāsu lietošana uz kuģiem noveda pie TBT (un tās sabrukšanas
produktu mono- un dibutilalvas) izplatības lielās teritorijās jūras
un saldūdens vidē visā pasaulē – ūdenī, sedimentos un dzīvnieku
sugās. Mono- un diorganoalvas savienojumi, kuriem ir viena
un divas alvas oglekļa saites, izstrādājumos tiek izmantoti kā
stabilizatori, katalizatori un stikla pārklājumi.

Pašlaik alvas organiskos savienojumus lieto:
·· lai izvairītos no PVC sabrukšanas/degradācijas;
·· lai paātrinātu ķīmiskās reakcijas, piemēram, izgatavojot
poliuretāna putas (mēbelēm u.tml.);
·· lai novērstu mikroplaisas uz stikla tvertnēm;
·· paklājos un tekstilizstrādājumos, lai pasargātu tos no sēnītes;
·· kā pesticīdus ražas aizsardzībai valstīs, kas atrodas ārpus ES kartupeļiem, cukurbietēm un pekanriekstiem, citrusaugļiem,
vīnstīgām, dārzeņiem un apiņiem.

Alvas organisko savienojumu
izraisītās problēmas:
·· spermas trūkums vai pavājinātas kustības (zivīm, žurkām);
·· dzimumu maiņa zivīm (vairāk izplatīta tēviņiem nekā mātītēm)
un no līdzsvara izsista populācijas auglība/ atjaunošanās;
·· toksicitāte aknu un nervu šūnām un imūnsistēmai.

Kā izvairīties no alvas organisko
savienojumu iedarbības:
·· izvairieties no PVC mājās, tam vajadzētu palīdzēt minimizēt
alvas organisko savienojumu daudzumu mājsaimniecības gaisā
un putekļos;
·· izvairieties no apģērba vai apaviem, kam piemīt pretsēnīšu
iedarbība;
·· dodiet priekšroku autiņbiksītēm un sieviešu higiēnas
produktiem ar ekomarķējumu (piem., “Ziemeļu Gulbis”,
“German Öko Test”), bet vispirms vairāk uzziniet par
ražotājiem un to vides un veselības politiku.

§ Kopš 2010. gada 1. jūlija Eiropas Savienībā
tributilalvas un trifenilalvas savienojumus vairs
nedrīkst lietot izstrādājumos, ja savienojumu
koncentrācija izstrādājumā vai tā daļā ir lielāka
nekā 0,1 % masas.
Izstrādājumi, kas neatbilst aizliegumam,
pēc šā datuma nevar tikt laisti tirgū,
izņemot tos izstrādājumus, kuri ES ir lietošanā
jau pirms tam.
No 2012. gada 1. janvāra līdzīgi aizliegumi
tiks ieviesti attiecībā arī uz dibutilalvas
savienojumiem maisījumos un izstrādājumos
un uz dioktilalvas savienojumiem atsevišķos
izstrādājumos.
Alvas organiskie savienojumi patērētāju precēs lielākoties tiek
lietoti, lai uzlabotu produktu antibakteriālās īpašības (piemēram,
alerģiju neizraisošos spilvenos, autiņbiksītēs, sportistu kāju
aerosolos); padarītu plastmasas un gumijas produktus elastīgus
(PVC grīdas segumos, kurpju zolēs, lietusmēteļos, vinila tapetēs),
kā arī PVC uzdrukās uz apģērba (piemēram, T-krekliem, somām,
pludmales bumbām, riteņbraucēju šortiem, dušas aizkariem,
ausu aizbāžņiem).

Alvas organiskie savienojumi
ir noturīgi, kas nozīmē, ka tie
paliek ūdenstilpju nogulumos
ļoti ilgu laiku.
Alvas organiskie savienojumi tiek lietoti
arī daudzu patērētāju produktu ražošanā
kā piedevas, un to atliekas ir atrastas gala
produktos. Alvas organiskie savienojumi
tika atrasti vairāku izgatavotāju ražotajās
autiņbiksītēs.
·· Zīdaiņu āda ir plānāka nekā pieaugušo āda,
un tādēļ tā vairāk absorbē ķīmiskās vielas;
·· Var rasties gruntsūdeņu piesārņojums no
autiņbiksīšu sadalīšanās izgāztuvēs.

Alkilfenoli (AF)
Alkilfenoletoksilāti (AFE)
Alkilfenoli (AF) ir cilvēka radītas ķīmiskas vielas, ko galvenokārt
lieto alkilfenoletoksilātu (AFE) ražošanā. Tie tiek izmantoti
jau vairāk nekā 50 gadu un ir nozīmīgi daudziem ražošanas
procesiem, ieskaitot celulozi un papīru, tekstilu, pārklājumus,
lauksaimniecības pesticīdus, metālus un plastmasu. Komerciāli
visnozīmīgākie AFE ir nonilfenoletoksilāti (NFE), kā arī mazāk
lietotie – oktilfenoletoksilāti (OFE). NFE galvenā funkcija ir
būt par virsmas aktīvo vielu, lai dažādos produktos esošās
emulsijas padarītu stabilas. Īpaši slaveni tie ir mazgāšanas
un tīrīšanas līdzekļos savu tīrīšanas īpašību dēļ. Tādēļ vairāk
nekā puse NFE nonāk notekcaurulēs un visbiežāk atrodami
notekūdeņu izplūdēs, kā arī izplūdēs no notekūdeņu attīrīšanas
iekārtām, sasniedz upes un vēlāk ar zivīm vai citiem ēdamiem
ūdens organismiem nonāk uz mūsu galdiem. AFE degradācija
notekūdeņu attīrīšanas iekārtās rada vēl noturīgākus un
toksiskākus AF nekā NFE (nonilfenoli) un OF (oktilfenoli).
Pirms uzliktajiem lietošanas ierobežojumiem NFE plaši tika
lietoti ražošanas un mājsaimniecību tīrīšanas produktos, tekstila
un ādas apstrādē, krāsās, lubrikantos, pesticīdos, matu krāsās,
kosmētikā un personīgajos kopšanas līdzekļos, it īpaši matu
kopšanas līdzekļos. Arī šobrīd tie joprojām var būt atrodami
dažādos izstrādājumos, kas Eiropas Savienībā tiek importēti. AF
ir vidēji noturīgi, piesaistīti taukaudiem un var biokoncentrēties
ūdens biotā. AF un AFE ir atrasti zivīs un bezmugurkaulniekos,
kas apdzīvo piesārņotos ūdeņus.

AF izraisītās problēmas:
·· NFE un OFE sabrukšanas produkti grauj endokrīno sistēmu. Šo
vielu iedarbība var izraisīt dažāda veida vēzi (krūts, sēklinieku,
prostatas), tuklumu, diabētu, pāragru pubertāti, neauglības
problēmas un negatīvu ietekmi uz nervu sistēmas attīstību;
·· negatīva ietekme uz zivīm – sēklinieku skaita samazināšanās,

apaugļoto olu samazināšanās, samazināta embriju izdzīvošana
un novirzes no normas – un uz zīdītājiem – samazināta auglība
tēviņiem, samazināts sēklinieku skaits un spermas kvalitāte.
NF un OF izraisa cilvēka krūts vēža šūnu augšanu.

Kā izvairīties no AF iedarbības:
·· izvairieties no kosmētikas lietošanas, kas ir ražota ārpus ES
valstīm, jo tā var saturēt AFE;
·· izvairieties no tekstilprecēm, kas ražotas ārpus ES valstīm, jo
tās var saturēt AFE, bet jāatceras, ka pat Eiropas Savienības
uzņēmumiem ir ražošanas centri ārpus Eiropas.
·· izvēlieties tekstilpreces ar ekomarķējumu kā, piemēram, “ES
Puķīte” vai “Öko-Tex 1000” (AFE lietošana tajos ir aizliegta).

§ Jebkurš maisījums, kas satur 0,1% vai vairāk
NF vai NFE, nevar tikt laists tirgū vai lietots
kosmētikas produktos Eiropas Savienībā un
dažās citās valstīs (Eiropas Savienībā OFE ir
ierobežoti un NF aizliegti arī augu aizsardzības
līdzekļos).
Patērētāju produktos alkilfenoletoksilāti galvenokārt lietoti
tiek, piemēram, auto tīrīšanas un auto kopšanas līdzekļos,
tīrītājos un attaukotājos, kosmētikā, veļas mazgāšanas līdzekļos,
krāsās un lakās, pesticīdos, medikamentos, traipu tīrītājos,
tekstilizstrādājumos. ES gada laikā aptuveni 20 000 tonnu OF
tiek ražoti un lietoti gumijas riepās, elektriskajos siltināšanas
pārklājumos un tintes krāsās.

Cilvēki AF iedarbībai var būt
pakļauti darba vietā, lietojot
plaša patēriņa produktus vai arī
piesārņotu pārtiku un dzeramo
ūdeni.
·· NFE palīdz stabilizēt emulsijas, kas tiek
lietotas tādos plaši lietotos produktos kā
kosmētika, medikamenti, ķermeņa losjoni
un krēmi, majonēze un citi pārtikas produkti.
Emulsija ir divu šķidrumu sajaukums, un bez
tādiem stabilizatoriem kā NFE maisījums
tiecas noslāņoties. NFE nodrošina to, ka
emulsija paliek stabila un nenoslāņojas;
·· NF atsevišķos cilvēka asins paraugos ir
sasniegusi 8 reizes augstāku koncentrāciju
nekā pieļaujamās šīs vielas koncentrācijas
Eiropas upēs.
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