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Dioksyny i związane z nimi zagrożenia zdtowia
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Obecność dioksyn w otoczeniu człowieka oTaz za-
glo stanowią dla jego zdrowia, ponownie
ptz owszechnąuwagę. Skażenie dioksyna-
mi paszy dla drobiu rozpętało burzę, po-
dobnie jak ponad 30 lat temu, kiedy to nieznany czyn,
nik toksyczny wywołał u drobiu chorobę fiazwaną
,,chick oedema disease". Czynnik ten, do czasu jego
identyfikacj i,nazywany był ,,chick oedema factor", a

został wyizolowany ztłuszczu bydlęcego - składnika
paszy dla drobiu (10, 16). Były to dioksyny (ryc. 1).

Choć problenr toksyczności dioksyn dla zdrowia
zwierząt i ludzi badany jest od ponad 30 lat, prace na-
ukowe, szczególnie ostatniej dekady wniosły wiele
nowych informacji wskazując, że zwlązkt te sąznacz-
nie bardziej niebezpieczne ntż początkowo sądzono.
Kancerogeneza, immunotoksyczność, toksyczność
embrionalna i rozwoj owa, hepatotoksycznoś ć, zmte-
niona homeostaza, indukcja enzymów mikrosomal-
nych wątroby, głównie cytochromów P-450 poznane
zostałyjuż po kilku pierwszych latach badań nad ich
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biologicznym dztałantem (22, 24, 26,28, 30, 38).
M e di atorem wyłv o ływ a ny ch pr ze z di o ks yny i zw iązki
pokrewne efektów biolo gi cznych okazŃ się wewnątrz-
komórkowy receptor białkowy nazwany receptorem
węglowodorów arylowych receptoremAh (ang. aryl
hydrocarbo
przez ligan
czenie diok
nów czego efektem jest obserwowana toksycznośc (2,

9,27,29,33).
Proces ponownego szacowania ryzyka zdrowotne-

o ich właściwości kancerogenne został zakończony
zakwalifikowaniem 2,3,J,8 -T CDD przez Międzyna-
rodowąAgencję Badań nad Rakiem (IARC) do I kla-
sy kanc ero genóą o dowiedzio nym dziŃaniu rakotwór-
czym dla\udzl (23). Wykazano ingerencję dioksyn w



dziaŁantę układu endokrynnego, wpływ na rozwoj i
kształtowanie układu nerwowego i rozwój mózgu.
Dioksyny stĄ się klasycznymi przedstawicielami kse-
nobi otyków nazw any ch w piśmiennictwie angiel sko-
języ cznym -,,endocrine disrupters" (EDCs, endocri-
ne disrupter chemicals) (4,6,],19). Właśnie z powo-
du właściwości rakotwórczychi częściowo już dowie-
dzionegodziałaniapodobnegododziŃaniahormonów,
skoncentrowały na sobie uwagę opinii publicznej.

Od kilku lat specjaliś ciróżnych dziedzinnaukprzy-
rodniczych zwracalt uwagę na nowy rodzaj zagroże-
nia dla ludzi i świata zwierzęcego jakie stwarzająobec-
ne w środowisku substancje chemiczne, które nawet
w ilościach śladowych (ppt) wywierają swoje piętno
na or ganizmy żyw e (,, e koho rmony" ) . P r zy j ęta hip ote -

za, zwana ,,hipoteząendokrynn{' zakłada, że narażę-
nie na działante tych związków w \<r:5Ąycznych okre-
sach rozwoju osobniczego (embrion, płód,noworodek)
możę przefwac lub zmienić właściwe kształtowanie
się narządów i układów ftzjologicznych w rozwijają-
cych się organizmach (21). Zmtany te sąnieodwracal-
ne i ujawniają się w pózniejszym okresie życia. W
konsekwencji może dojść do zahJócenia czynności
męskich i żęńskich układów rozrodczych, ośrodkowe-
go układu nerwowego i układu odpornościowego. CaĘ
zinte growany system neuro endokrynny i utrzymuj ąc e

stanhomeostazysprzężęniazwrotne,ulegajązaburzę-
niu. Do związków o takich właściwościach na|eżą
właśnie dioksyny (18).

Niepokój wyłvołany mozliwymi efektami działanta
ekohormonów (inna nazwa dla tych ksenobiotyków),
znalazł uzasadnienie w opublikowanych w lutym
1998 r. raporcie EPA, opartym na prawie 400 publika-
cjach naukowych. Z raportu tego wynika, że napod-
stawie danych epidemiolo giczny ch z obecno ścią diok-
syn w środowi sku mo żna w iązac takźę zwi ększone wy-
stępowanie endometriozy i nowotworów piersi u ko-
biet oraz nowotwory prostaty i jąder u mężczyzn (6,
3I,45). Nic więc dziwnego, że po spopularyzowaniu
tych nowych odkryó w Stanach Zjednoczonych, Japo-
nlt oraz w Europie, niepokój wywołany obecnością
di o ksyn ry 

p a s zy. i tkankach zw ier ząt wyw ołał tak duże
poruszenie opinii publicznej.

Rodzina dioksyn
i koncepcja równoważników toksyozności

Termin,,dioksyny" o gólnie stosowany j est dla poli-
chlorowanych dibenzo-p-dioksyn (PCDD) oraz poli-
chlorowanych dibenzofuranów (PCDF), ar omaty cz-
nychnviązków planarnych, o podobnej strukturzę orv
właś ciwo śc iach chemi czny ch i ftzy czny ch. D ioksyny
są bezbarwnymi i bezwonnymi związkami organtcz-
nymi zawierającymi atomy węgla, wodoru i chloru.
W skład grupy wchodzi 75 kongenerów dibenzo-p-
-dioksyn i 135 kongenerów dibenzofuranów zawiera-
jących od 1 do 8 atomów chloru. Ich toksyczność de-
terminuje struktura chemiczna, a ściślej obecność ato-
mów chloru w pozycjach 2, 3,7 i 8 (rys. 1). Tylko 7

PODD PCDF

Ryc. 1. Pierścienie i system oznaczania porycji dla kongene-
rów PCDD i PCDF. Duża liczba różnych izomerów i konge-
nerów powstaje z powodu zmiennej liczby i sposobu usytu-
owania atomów chloru

spośród 75 PCDD i 10 wśród 135 PCDF zawiera de-
terminujące toksyczność atomy chloru w pozycjachZ,
3,7 i 8, Wśród wszystkich przedstawicieli tej dużej
grupy zwtązkow chemicznych 2,3,7,8-TCDD jest
zw iązktem najb ar dztej toksy c znym.

Dioksyny t związki pokrewne występują w środo-
wisku w postaci mieszanin o odmiennym stopniu tok-
syczno ś c i p o szcze góInych komp onentów. D late go dla
określenia tchłącznej toksyczności w próbce powsta-
Łatzw. koncepcja TEF - współczynników toksyczno-
ści (Toxicity Equivalent Factor) (34-37 ,44). Koncep-
cja ta pozwala na transformację wyników analitycz-
nych na informację toksykologiczną. ZaWada ona, że
indywidualne efekty toksyczne poszcze góInych kon-
generów dioksyn w mieszaninie korelują z ustalony-
mi wsp ółczynnikami TEF. Wsp ó Łczynniki toksyczno -

ś c i TE F vły r ażaj ąwz gl ę dną s ił ę dziaŁanta p o szcze go|-

nych kongenerów w stosunku do zwtązkumodelowe-
go tj. 2,3,7 ,8-TCDD i wynoszą od 1,0 do 0,001 .

Bazując na różnorodnych testach toksyczności usta-
lono dla powyższych I] z całkowitej liczby 2 1 0 kon-
generów PCDD/PCDF współczynniki TEF. Jednymz
głównych zastosowań współczynników TEF jest prze-
kształcanie danych analitycznych do tzw. TEQ (toxic
equivalency). TEQ stanowi sumę iloczynów stężenia
poszczególnych kongenerów i współczynników TEF
kongenerów dioksyn, dibenzofuranów i kilku PCB
(non-orto i mono-orto). Za pomocą TEQ wyraża się
całkowitą toksyczność badanej próbki (4a).

Taki sposób określenia toksyczności próbki stał się
powszechnie lznaną międzynarodową metodą szaco-
w ania nar ażeni a na di oksyny i nv iązkl p okrewne, opra-
cowanąw 1988 r. przezNATO (North Atlantic Treaty
Organtzation), a następnie w 1989 r. zaadaptowaną
przez US EPA (EPAI62513-891016) (3).

fuódła
W latach 30 i 4O-tych naszego stulecia uzyskano

chlorowane węglowodory które stały się zaczątkiem
dzi si ej szych pe stycydów, herbicydów, rozpu szczalni-
ków i tworzyw sztucznych. Niefortunnie, podczas ich
produkcji oraz spalania uwalniają się nie pożądane pro-
dukty uboczne - dioksyny, najbardziej toksyczna ro-
dzina kiedykolwiek badany ch nvtęków chemicznych.
ObecniehalogenowezwiązkiaromaĘczne(chlorowa-
ne benzeny, fenole, polichlorowane bifenyle) są sze-
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roko stosowane w przemyśle chemicznym lub jako
intermediaty syntezy wielu rożnych związków che-
micznych, w tym fungicydów, herbicydów, bakterio-
cydów i pestycydów. Właściwości ftzyczne, głównie
ich stabilnośó, odporność narozl<ład biologiczny, fo-
tochemiczny, chemiczny, łatw a rozplszczalno ść w
odczynnikach organicznych stały się powodem ich
szerokiego stosowania (42).

Po lichlorowane dibenzo-p-dioksyny, podobnie j ak
dibenzofurany, są obecne niemal wszędzie. Chociaż
nie są celowo wytwarzanę przęz człowieka i nie po-
siadająznaczeniapraktyaznęgo.Powstają jakoproduk-
ty uboczne procesów przemysłowych. Pocho dząrow-
nież z odparowywania konserwantów drewna, stoso-
wania defo liantów, pro dukcj i herb icydów, wyb i elani a
chlorem masy celulozowej przy produkcji papieru (14,
39,,4I,42),

ZrodŁem znaczących ilości są również reakcje ter-
mtczne w spalarniach komunalnych i przemysłowych,
pożary, spalanie olejów napędowych do pojazdów
mec hani cznych i zwykłe p aleni ska domowe. F akty cz-
nie generacja PCDD i PCDF możę nastąpić wszędzie
tam, gdzie materiał organiczny i odpowiednie żrodło
chloru są spalane w warunkach deficyfu tlenu. Więk-
szość wnika do środowiska wraz z emisją skażonego
powietrza, dlatego ich depozycja może być bliska i
odległa od miejsca emisji. W krajach uprzemysłowio-
nych są obecne we wszystkich elementach środowi-
ska. Stosunkowo mało wiadomo o losie uwolnionych
do środowiska, transporcie dystrybucji i transforma-
cji. Czasptzebywania w środowisku jest rzędu 10 lat.
S ą nie słychani e op orne na pr zekształc ęnia chemiczne
i biologiczne, w ręzultacię częgo są persystentne w
środowisku i akumulująsię w łańcuchu zyr;vieniowym.
Dioksyny jako związki lipofilne wiąząsię do osadów
i substancji organicznej w środowisku i majątenden-
cję do akumulowania się w zwierzęcej i ludzkiej tkan-
ce tłuszczowej,

Toksycznośó

Toksyczność dla zwierząt. Jednąz głównych cech
charakteryzujących działanię dioksyn i związków po-
krewnych jest zależna od gatunku, wieku, szczepu t
płci zwierząt, rożnie objawiająca się toksyczność.
Róznice te dotycząnie tylko poziomu dawki letalnej
ale również jakości toksycznej ekspresji (30). Dioksy-
ny określa się jako najsilniej dziaŁające związki tok-
syc zne, wyprodukowane kiedyko lwi ek prze z człow ie -

ka. Pierwsze dane wskazujące na ich ekstremalnątok-
sycznośó pochodzą zbadań,,chick oedema desease"
powodowan ą zatrutąpaszą ( 1 6).

Toksyczno ść o stra j es t r ożna u poszczęgólnych ga-
tunków zwierząt. Dawka toksyczna DL.n wynosi od
1-5 000 pglkg(odpowiednio świnka morska i chomik).
Różnice w metabolizmte, wydalaniu i gromadzeniu
dioksyn w tkankach tylko w minimalnym stopniu tłu-
maazą rożnice w aktywności biologi cznej, Spadek
masy ciała, głównie mięśni i tkanki tŁuszczowej (25-

-30oń),jest jednym z powszechnie występujących ob-
jawów zatructa. W osĘch przypadkach zjawisko zwa-
ne syndromem wyni s zc zenia (ang. wasting syndrome)
sprawia wrazenie, że zwierzęta głodują. Syndrom ten
rozwlja się dość wolno, w ciągu kilku tygodni i pro-
wadzi do śmierci. We wczesnych stadiach stwierdza
się w surowicy krwi zwiększone stężenie triglicery-
dów i cholesterolu. Wątroba, dlawiększości gatunków
docelowy organ działania dioksyn, ulega znacznemll
powiększeniu w wyniku nie tylko indukcji enzymów
ale r ównież zmian w zawańo ś ci tłus zczów. zachow a-
nte zw ter ząt nar aż ony ch na działanie T C D D w s kazu-
je na rolę centralnego układu nerwowego w toksycz-
ności dioksyn.W dawkach letalnych TCDD wpływa
na metabolizm serotoniny, neurotransmitera modulu-
j ąc e go przyj mowanie p okarmów. Brak j e dnak wystar-
czalących dowodów, że dioksyna jest bezpośrednią
neurotoksyną(Z},43).

Smierć zwierząt zależy bardztel od gatunku ntż od
zastosowanej dawki (1). Również dawki nie letalne
wylv o łuj ą syndrom gł o dzenia. T ow ar zy szy te mu atro -

fia tkanek limfoidalnych takichjak grasica czy ś|edzio-
na. Grasica jest bardzo czuĘm na działante TCDD
organem. Immunotoksyczne działanię dla myszy ob-
selwowano już po tak niskich dawkach j ak 1 0 nglkg,
a zwiększona śmiertelność była wynikiem obniżonej
odporności na choroby infekcyjne. Narazenie prena-
talne płodów myszy ma wpływ na rozwój systemu
immunologlcznęgo powoduj ąc zmienione róznicowa-
nie limfocytów (1, 11).

Obniżenie płodności jest kolejnym efektem działa-
ni a T C D D. Pło dy nar ażony ch matek s ąznacznie mniej -

sze i mają opóźniony okres dojrzewania. U ekspono-
wanych samców następuje obnizenie masy jąder spo-
wodowane zanikaniem kanalików nasiennych i obni-
żenięm produkcji spenny. TCDD oddziaływuje rów-
nieżnarozwoj płodów, powoduje śmierć i resorpcje,
zaś u myszy dziaŁa jako teratogen wywołując roz-
szczępy podniebienia i wodonerczę, Nawet pojedyn-
c za ekp o zy cj a ciężamych s ami c szc zLLr a p owo duj e ob -

nizenie ilości spermy u ich samczego potomstwaprzez
całe życie (25), Występowanie powaznych zmian w
lkJadziemoczowo-płciowymprenatalnienarażonych
na działanie dioksyn, stwierdzono również u chomi-
ków (11).

Zmiany trądzikowe skóry (chloracne), które wystę-
puj ą po dermalnym lub systemowym natażęniu wr aż-
liwych gatunków (małpy bezwłose, myszy, króliki, a
także człowiek) są bardzo trwałe i w ostrych posta-
ciach sąwynikiem nadmiemego rozrostu i rogowace-
nia naskórka oraz zmienionej pigmentacji w skórze.

Początkowe zainteresowania tylko weterynaryjnym
aspektem toksyczności dioksyn dla zwierząt, zaowo-
cowało włączeniem się do badań specjalistów rożnych
dziedzin - toksyko l o gów, genetyków, bio chemików.
Dzięki tej współpracy możliwym był postęp w bada-
niach nad biologiaznym dziaŁanięm dioksyn nie tylko
dla zwterząt ale i ludzi.



Toksyczność dla ludzi. Kilka znanychwypadków i
katastrof ekologicznych wykazało, ze stanow iązagr o -

żenie dla zdrowia ludzii zwterzątprawdopodobnie w
wyniku równoczesnego narażenia na niektóre PCB
(polichlorowane bifenyle), Wczesnym obj awem wy-
sokiego narażenia są odwracalne zmiany skóme (trą-
dzlki ciemna pigmentacja) i trudności w oddychaniu.

Człowiek narażony jestna działanie dioksyn w tro-
j aki sposób : bezpośrednio przy produkcj i chemikaliów
przemysłow y ch, pr zyp adkowo - w wyniku katastro fy
ekologicznej lub błędu ludzkiego i środowiskowo -
narażenię populacji, które następuje poprzez spoży-
wanie skazonej zywności, kontakt ze skażonąwodą
lub skażonym powietrzem (29).

Objawy chloracne u ludzi wskazująna wysoką ich
ekspozycję na działanie dioksyn. TCDD jest słabym
substratem dla biologi cznego systemu detoksykacji
(cytochromów P-450), a jej okres półtrwania u ludzi
wynosi około 10 lat. Dlatego związektenpodlega aku-
mulacji w tkankach , zwiększając obawy, że wielokrot-
ne natażenie na jego działante, nawet w niewielkim
stęzeniu, może niekorzystnie oddziaŁywać na zdrowie
ludzi,

U ludzi narażonych na toksyczne działante obser-
wuje się oprocz wykwitów skórnych, indukcję enzy-
mów mikrosomalnych (cytochromy P-450), hepatome-
galię, zaburzęnia w oddychanil, zapalenia spojówek,
chorob ę Yusho oraz Yu- Ch ang. P r zeprowadzone ana-
lizy chemic zne i b adani a toksykol o giczne wykazały,
że głownym czynnikiem etiologicznym w tychprzy-
padkach byĘ PCDD i PCDF (15).

Badania epidemiolo gtczne grup narażonych na wy-
sokie stężenta 2,3,7,8-TCDD dostarczyły mocnych
dowodów na zwiększone ryzyko zachorowania na
nowotwory. Wśród dzięci narażonych w łozysku po-
wodowały opóźnienia rozwojowe tzmiany w hormo-
nach tarczycy, zmlany parametrów metabolicznych i
zwiększoną śmiertelność na choroby sercowe i nie
nowotworowe (7,I7).

Ostatnie badania wskazują że narażenie płodów
powoduje umysłowe opoźnieniau noworodkow i dzię-
ci. Efekty takie wystąpiĘ u potomstwa matek narażo-
nych na wysokie stężenia PCB i dioksyn zawartych w
skażonych rybach. Ponadto zwtększyła się częstotli-
wo ś ć występowania guzów oraz efektów neuro 1o gic z-
nych, endokrynnych, hepatotoksycznych i immunolo-
gicznych w populacjt Japończyków i Tajwańczykow,
ktorzy przypadkowo byli narażęni poprzez spożywa-
nie oleju spożywczego skazonego wysokimi stężenia-
mi PCB i dioksyn.

Wyniki badań lat 90-tych sugerują że największe
niebezpieczeństwo dla człowieka niosą niskie ilości
dioksyn rzędu ppt. Uszkadzają one system obronny
organizmu (immunotoksyczno ś ć), p owoduj ą zabur zę -

nia w reprodukcji, ponieważ działająjako ,,środowi-
skowe" hormony; obniżająpoziom męskich hormo-
nów płciowych, ilość spefmy, powodują endometrio-
zę (I,32, 40,45). Istniej ąrównież doniesienia wska-

zujące na ścisłe relacje między śmierlelnością spowo-
dowanąrakiem lub chorobami serca a narażentemIu-
dzina dioksyny i dibenzofurany (I7).

Natażenie ludzi

W krajach uprzemysłowionych ludzie codziennie
natażęni sąna dziŃanie dioksyn. Ponad 90Yo naraże-
nia następuj ę przęz zywność, głównie pochodzenia
zwierzęcego. Inne drogi jak powietrze, gleba, ziemta,
papier, palenie papierosów, woda do picia mająmniej-
sze znaczenie. Skażenie żywności powoduje depozy-
cja wyemitowanych dioksyn, skazone paszę podawa-
ne zwtetzętom w tym również rybom, niewłaściwe
postępowanie ze ściekami przemysłowymi i komunal-
nymi, nawozeniem pól, przygotowaniem żywności
orazmigracja z opakowań wybielanych chlorem. Stę-
żenia dioksyn w żywnościzalężne sąodpoziomu ska-
żenia środowiska, Dioksyny akumulują się w tkance
thlszczowej zwterzą| stosunkowo mało w żywności
roślinnej.

Oblicza się, ze w wielu kraj ach uprzemysłowionych,
dzienne pobranie dioksyn wynosi 50-200 pg I-TEQ/
/osobę/dzień lub 103 pg I-TEQ/kgm.c.ldzień dla wa-
żącej 60 kg osoby (3).

W żywności pochodzęnia zwięrzęcego np. w pro-
duktach mleczarskich, średnio ich stężenia wynoszą
0,7-2,5 pg I-TEQ/g tŁuszczll zaś w wołowinie, wie-
przowinie iklrczakach 0,4-1,8 pg I-TEq/g tŁuszczu.
Wy ższe stężenia obecne s ą w wątrobie. W rybach ozna-
czal7o znaczniewyższe stężenia dioksyn- 2,4-48,7 pg
I-TEQ/g tŁuszczu lub 0,5-5 pg I-TEQ/g ryby (3). Dla
di oksyn z aw arty ch w zywn o ś c i zaw ier aj ąc ej tŁuszc ze
i olej e, biodostępność wynosi ] 50ń. Rozmięszczęnie
w tkankach zależy od dawki i rcdzaju kongenera. U
ludzi akumulują się w tkance tłuszczowej i wątrobie.

Porównania stężeń tychzwiązków w próbkach tka-
nek ludzkich z regionów o różnym stopniu uprzemy-
słowienia i stanie skażęnia środowiska dokonali schec-
ter i wsp. (39). We krwi ludzi stwierdzili następujące
poziomy stęzeń PCDD; Petersburg - 190 ppt, okolice
jeziora Bajkał - 88 ppt, Hanoi - 126 ppt, Niemcy
788 ppt, Stany Zjednoczone - 1449 ppt, Wietnam Po-
łudniowy - 1938 ppt. Dibenzofurany w najwyższych
stęzeniach występowały w Wietnamie Pofudniowym
(133 ppt), a następnie w kolejności w Niemczech (98
ppt), w Stanach Zjednoczonych(92 ppt), w Hanoi (41
ppt) i Petersburgu (31 ppt). W tkance tłuszczowej lu-
dzi występowało od 14-16 kongenerów PCDD/PCDF
zawierających chlor w pozycjach 2, 3, 7, 8.

Toletowane dzienne pob]anie (dawki TD!)

Różnice we wrażliw ości zw ier ząt mo delowy ch or az
różnorodnośó reakcji biologicznych wywoływanych
przez TCDD były przyczyną trudności znalezięnta
odpowiedn ie go zw ierzęce go modelu do świadczalne-
go mogącego służyć ustaleniu poziomu bezpiecznego
(11). Badania wskazujące na.obecność receptora Ah
w ludzkich komórkach i tkankach sugerowały, że mę-



chanizm działanta wy s tępuj ący u gryz oni, fu nkcj onu -
jeteżu ludzi, chociaż jakościowe i ilościowe aspekty
nie są do końca poznanę (29). Jednak stosowne regu-
lacje prawne, zabezpieczające przed skutkami nara-
żenia na di oksyny i zw tązki p okrewne wprowadz ono
w wielu krajach. Rewizja decyzji administracyjnych
przeprowadzona przezEPA oraz wyniki nowych ba-
dań tej Agencji wyraźnie wskazują na duże, nle za-
wsze uwzględniane niebezpieczeństwo jakie stwarza
skażenie środowiska dioksynami (II, 24).

Średnie dzienne pobranie z żywnością nie tylko
2,3,7,8-TCDD, ale również całkowite pobranie 17

wspomnianych wcześniej toksycznych kongenerów
dioksyn porównuje się do dawki TDI (ang. tolerated
daily intake). Określone ono zostało przęz ekspertów
Swiatowej Organtzacjt Zdrowta (46). Na podstawie
hepatotoksyczności, wpływu na reprodukcj ę, immu-
notoksyczności i danychkinetycznychw 1990 r. okre-
ślono tolerowane dzienne pobranie (TDI) dla2,3,7,8-
-TCDD na 10 pglkg masy ciaŁaldzien. Nowe dane tok-
syko 1 o gi c zne i ep i demio 1o gi c zne, szcze golnte doty czą-
ce wpĄnł.Ll na układ endokrynny i n
waŁy, że w maju 1998 r. WHO ustal
I-4pgTEQ/kg m.c. dla dioksyn i dioksynopodobnych
PCB (koplanarnych polichlorowanych bifenyli).

Należy podkreślić, ze TDI reprezentuje obliczona
na podstawie badań na zwlerzętach dzienną dawkę
dioksyn i dioksynopodobnych PCB (non-orto i mono-
- orto P CB), tolerowan ąprzez or ganizm ludzki, p ob ie-
ranąprzęz okres całego życtapaptzezrożne drogi na-
rażenta. TDI jest tlorazęmdawkiNOEAL lub LOAEL
i współczynnika bezpteczeństwa (niepewności). W
określaniu tych dawek bterzę się pod uwagę wyniki z
najbardziej czułego testu toksyczności dla najbardziej
wrażliwego gatunku zwierząt. WHO - ECEH, okre-
śliła TDI dla dioksyn i dioksynopodobnych związkow,
stosując współczynnik niepewności 10 oraz ustalone
eksperymentalnie dawki LOAEL na poziomie 14-37
pg TCDD/kg masy ciałaldzien

Amerykańska Agencja Ochrony Srodowiska (US
EPA) okre ś liła naj niżs zą dawkę b ezpie cznąna p ozio -

mie 0, 006 pg TCDD/k g m.c. l dzień, kore spon dującąz
akceptowanym ryzyktęm narażęnia na raka - 10-6.

Aktualnie US EPA pr ow adzt rewizj ę szacow ania ryzy -

ka zdrowotnego (ang. risk assessment) dla dioksyn (3).
Należy zauwńyć,że średnie dzienne pobranie diok-

syn w krajach uprzemysłowionych (2-6 pe TEQikg
masy ciała) jest tego samego rzęduco zaproponowane
TDI. Oznaczato,że istniejąuzasadnione obawy o zdro-
wie ludzi w zwtązku z występowaniem tych substan-
cji w żywności, szczególnie gdy weźmie się pod uwa-
gę populacje zwiększonego ryzyka. Do populacji
zwiększone go ry zyka należą mie szkańcy terenów w
pobliżu źródęł lokalnych emisji dioksyn (np. spalarni
odpadów komunaĘch), konsumenci duĄch ilości ryb
i produktów mleczarskich pochodzących z regionów
skażonych oraz dzieciz powodu diety mlecznej i nie-
mowlęta karmionę piersią. Np. w Holandii obliczono,

że pobór dioksyn z dietą mleczną wynosi 3-4 pg I-
-TEQ/kg m.c., zaś z mlekiem kobiecym o d 60 -200 p gl
/kg m.c., bazując na średnim stężeniu w mleku kobie-
cym 16-40 pg I-TEQ/g tłuszczumleka (3),

Metody ana!izy

Zasadntczą sprawą w ocenie ryzyka zdrowotnego
(risk assessment) jakie stanowią dioksyny t związkt
p okrewne or az w zar ządzanil ry zyktem (ri s k mana ge -

ment) - sąmetody analityczne.
W związku z wysokim potencjałem toksycznym

dioksyn t ichbardzo niskimi stężeniami w próbkach
środowiskowych i w żywności (rzędu ptkogramlgram,
tj. 1012 g/g), wymaganę są wysoce swoiste t czuŁe
meto dy analtzy. Meto dy te p ozw alają okre ś li ć p oziom
indywidualnych kongenerów. Najwłaściwsząjest tech-
nika GC-HRMS. Analiza j est. wyj ątkowo kosztowna,
dlatego na świecie wykonuje się ograniczoną ilośó
monitoringów. Wyniki analizpodaj e się w postaci TEQ
(22,4I).

1ałządzanie ryzykiem
Biorąc pod uwagę właściwości toksyczne dioksyn

w wielu krajach podjęto decyzje o pomiarze tych
związków w elementach środowiska, w celu kontroli
i redukcj i skażeńp oni żej akc eptowane go poziomu ry-
zyka. Natomiast w niewielu krajach ustalono dopusz-
czalne limity stężeń dioksyn w żyłvności i paszach dla
zwierząt. Holandia w trosce o zdrowie konsumentów
wprowadziła limit dla dioksyn w mleku krowim (6 pg
I-TEQig ttuszcztl), a Anglia i Niemcy na poziomie 5

pg I-TEQ/g tŁuszczu. Dyrektywa Unii Europejskiej
ogranlczailość dioksyn w paszach dla zwierzątnapo-
ziomie wykrywalności uznanej metody anality cznej
(GS-MS) (I2, 13, 22, 4I, 42). Zakazy sprzedaży mle-
ka, przetworów oraz mięsa od zwierząt w obszarze
emisji spalarni stanowiąkolejny sposób ochrony zdro-
wia ludzi.

W Polsce brak takich norrn. W związku zę skażę-
niem belgijskiej paszy, główny lekarz weterynaryjny
kraju wydał zalecente, według którego, do kraju są
wpuszczane pro dukty p o chodzen ia zw ier zęce go i pa-
sze zaopatrzone w zaświadczęnie, że obecnośó diok-
syn w 1 kg nie przeŁ,tacza 500 pikogramów TEQ(Za-
lecenie Głównego Lękarza Weterynarit z J czerwca
1999 r.),

W wielu krajach, jednym z g].ownych elementów
polityki w zakresie rozwiązywania problemu dioksyn
jest dążenie do zmniejszenia ich emisji do środowi-
ska, zmniej szęI7la ich depozycji i tym samym narażę-
nia na ich działanie. W Holandii obliczono, żę 80oń
emitowanych dioksyn pochodzi ze spalarnt, co stano-
wi około 600 g I-TEQirok podczas gdy emisja z wodą
i z zięmi wynosi tylko 7 g (3). Redukcja emisji przez
spalarnie jest jednym z głównych celów polityki w
Japonii, Stanach Zlednoczonych i Europie. W krajach
europejskich dopuszczalna za-wartość dioksyn w ga-
zach emisyjnych wynosi 0,1 ng I-TEQ/mJ (13).



podsumowanie iwnioski
Należy podkreślić, ze istnieją uzasadnione podsta-

wy do niepokoju o zdrowie hldzi t zwterząt z powodu
wysycenia środowiska o gromną liczbą substancj i che-
micznych, podejrzanych o działanie toksycznę. Licz-
bę wszystkichzwiązków w środowisku szacuje się na
70-100 Ęs,Zbadanie właściwości każdego, wydaje się
zadanięm niemal niewykonalnym ze względów logi-
stycznych i finansowych. Jednak pojawiające się awa-
rie, a czasem katastrofy ekologiczne vłyraźnie wska-
zująna zagrożenia priorytetowe. Dioksyny, ze wzglę-
du na dowiedzione właściwości toksyczne, znajdują
się na czele tej dfugiej listy ksenobiotyków zagrażają-
cych człowiekowi.

Rozwiązanie problemu ich występowania i płyną-
cychztego skutków nie jest zadaniemani prostym ani
łatwym, aprzy tym bardzo kosztownym.

Już dzisiaj średnia ekspozycja nate związki jest tego
samego rzędu co ustalone przez Swiatową Organlza-
cję Zdrowia tolerowane dzienne pobranie (TDI). Cha-
rakterystyka zagrożenia dioksynami całego środowi-
ska powinna więc być kontynuowana,

Dostępne obecnie informacje dla zalęceń toksyko-
logicznych (TDI), dotyczące przyjmowania dioksyn z
dietąjasno prowadządo konkluzji, że istnieje poten-
cj alne za gr o żenie zdr ow ia wynikaj ąc e z nar ażenia p o -
przez dietę. Musząwięc zostać podjęte badania za-
wartości dioksyn w produktach przeznaczonych do
konsumpcji.

Ęlko o gr aniczenie dalszego niekontrolowanego
wprowadzania dioksyn do środowiska moze zmniej-
szyć skutki ich działania w przyszłości. Należy więc
wprowadzi ć w ży cie odp owiednie przepisy zmntejsza-
jące emisję dioksyn do środowiska i objąć stałą kon-
trolą skażenia powietrza. Srodki finansowe, na bada-
nia i kontrolę skazeń winny pochodzić od wszystkich
,,trucicieli".

Kontrola skazeń i ocena toksykologiczna żywności
1, pasz muszą stać się priorytetowe dla wszystkich in-
stytucj i, których zadaniem jest zabezpieczęnię nasze-
go zdrowia.
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