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Zastosowanie insektycydów chloroorganicznych do
ochrony plonów stało się przy czynązanieczy szczenia
środowiska naturalnego. Chlorowane węglowodory
wśród nich HCH, DDT i jego metabolity DDE i DDD,
to grupa ksenobiotyków charakteryzuj ących się znacz-
ną trwałością. Są to substancj e Llzrranę za trwale ska-
żające środowisko. Silne właściwości lipof,rlne tych
nv ięków powoduj ą iż chlorowane wę glowo dory sta-
nowią zagrożente dla zdrowia lldzi i zwierząt, gdyż
kumuĘ ą się w organizmie i mo gą by ć pr zy cryną wielu
chorób, zxvłaszcza nowotworowych. Udowodniono, ze
mają one właściwości mutagenne, kancerogenne i es-
trogenne (3, 4).Ksenoestrogeny, czyli zwtązkt che-
miczne naś l aduj ąc e działanie e stro genów pro dukowa-
ny ch pr zez komórki lub zmieniaj ąc e aktylvno ś ć endo -

gennych hormonów uznane zostały za odpowiedzial-
ne zazvviększonąliczbę przypadków raka piersi. Wiąże
się to z uszkadzaniem przez DDT połąc zei mtędzy -
komórkowych i prawdopodobnym zakłóceniem kon-
troli nad wzrostem i podziałem komórek (4,6).

Szkodliwe zwtązkt dostają się do organizmu czło-
wieka wTaz z żywnością w której mleko i produkty
mleczne stanowią dużą grupę. Ze wzg|ędu na pełno-
wartościowy skład, mleko matki jest najlepszrympo-
karmem dla małych dzieci. Niestety, mleko to oprócz
swych niezastąionych cennych składnik ów zawterac
mo że także p o zostało ś c i s zko dl iwy c h zw iązków, któ -

rych najwyższązawartość obsenłrrje się w początko-
wym okresie laktacji (11).

Pozostałości insektycydów chloroorganicznych
wykrywano w tłuszczumlekowym ludzi i zwterzątw
wielu ośrodkach naukowych w kraju i za grantcąjuż
od kilkudziesięciu |at (7-9,13). Badania nad oceną

blem ten jest nadal aktualny.
Celem badań było określenie poziomu pozostałości

in s ektycydów chloro o r ganiczny ch w ml eku kob i e cym,
krowim iklaczy, oraz porównanie uzyskanych lvyni-
ków z wynikami badań otrzymanych w latach wcze-
śniejszych.

Matetiał imetody
Materiał do badań stanowiły próbki mleka kobiecego,

mleka krowiego i mleka klaczy, pobrane w regionie War-
mińsko-Mazurskim w latach 1996-1999.

Probki mleka kobiecego pochodziły od 35 matek za-
mieszkałych w Olsztynie w 1999 r. Mleko kobiece pobie-
rano w czwartej i piątej dobie po porodzie, do butelek z
ciemnego szkła, poprzez całkowite ściągnięcie pokarmu z
jednej pierwsi w czasie przewidzianym na karmienie.

W przypadku krów badania przeprowadzono na thlsz-
czu mleka pochodzącego z mleka pełnego w proszku i ma-



sła w ]atach 1996-1999. Uzyskane wy-
niki odniesione zostĄ do mleka krowie-
go surowego o zawartości tŁaszczu3,8oń
(średnia zawartośc w mleku towaro-
Wym).

Próbki mleka klaczy pobrano w Stad-
ninach Hodowli Koni w Popielnie, Plę-
kitach i Nowych Jankowicach w latach
1996-99. Mleko k\aczy pobierano w 90
dniu laktacji, W dniu pobierania mleka
źrebięta oddzielono od matek na 6 go-
dzin przed udoj em. Mleko zdajano ręcz-
nie, a po wymieszaniu z całości mleka
pobierano średniąpróbkę, którąwlewa-
no do butelki z ciemnego szkłazwcze-
śniej dodaną heparyną j ako środek kon-
SerwuJący.

Pozostałości chlorowanych węglowo-
dorów w tłuszczu mlekowym oznaczo-
no metodą opisanąprzez Amarowicza i
wsp. Zasada metody polega na destruk-
cji tłuszczu stęzonym kwasem siarko-
wym i ekstrakcji chlorowanych węglo-
wodorów n-heksanem (1). Zastosowa-
na metoda analityczna opracowana zo-
stała statystycznie; jej wysoką precyzję
i dokładność potwierdzono w badaniach
rniędzylaboratoryj nych. Rozdział bada-
nych związków przeprowadzono meto-
dą clrromatografii gazowej, stosując apa-
rat firmy PYE 4600 Unicam z detekto-
rem wychwytu elektronów i kolumną
szklaną (1,5 m x 4 mm) wypełnioną
chromosorbem W/A/W DMSC 80/100
mesh oraz faząciekłą5%DC-II. Ga-
zem nośnym był argon o przepływie 60
cm 

j/min. Temperatura r ozdziału wyno-
siła: kolumna 4Il K, detektor 523 Ki
odparowy.wacz - 498 K. Do rejestracji
oznaczęń uzyto rejestratora firmy Phi-
lips 10 mY. Zwtązki identyfikowano
porównując czasy retencji pików na
chromatogramach prób i standardów.

Tab. 1. Zawartość insektycydów chloroorganicznych (mgititr mleka) w mleku
kobiecym w 1999 r. (n :35)

Objaśnienia: s odchylenie standardowe, V współczynnik zmienności.

Tab. 2. Zawartość insektycydów chloroorganicznych (mg/litr mleka) w mleku
krowim |atach 1993-1999 (n:35)

Objaśnienia: jak w tab. 1.

Tab.3. Zawartość insektycydów chloroorganicznych (mg/litr mleka) w mleku kla-
czy w latach 1996-1999 (n : 35)

Miary
statyslyczne

Min

Max

Ś rednia

s

V

0,00001

0,00033

0,0001 1

0,00012

1 1 5,98

0,00006

0,00040

0,00017

0,0001 0

5g,27

0,00000

0,00035

0,00006

0,00010

155,93

0,00009

0,00515

0,00117

0,00139

119,00

0,00019

0,00590

0,00141

0,00154

109,82
Wyniki i omówienie

W badanych próbkach mleka ko- Objaśnienia:jak w tab, 1,

biecego, krowiego i mleka klaczy
stwierdzono występowanie 7-HCH oraz DDT i jego W tab. 2 zestawiono wyniki badańtŁaszczumleka
metabolitów DDE i DDD. krowiego. Średnia ilość /-HCH ksztahowała się na

Wyniki badańzawartości pozostałości chlorowanych poziomie 0,0003 mg/litr mleka, natomiast łączna suma
węglowodorówwmlekukobiecymzestawionowtab. DDT+DDE+DDD wyniosła 0,0014 mglliir. Uzyska-
!.- wllrażając zawartość badanych związkow w mgl ne wyniki są około 6-krotnie niższę odwyników ba-
litrmleka. Srednia zawartośćy-HCHwyniosła0,0008 dańprzeprowadzonychwlatach 1973-741iO;1taU. S1.
mg/litr ibyła około 38 razy niższa od zawartości tego Analizając zawartośc chlorowanych węglowodorów
zwlązkuw latach 7\-tych.Łącznasuma DDT w tłusz- w tłuszczu mleka klaczy (mleko klaczf o zaw. Ioń
czumlekakobiecegowyniosła0,0184 mgllitr mleka i tłuszczu) stwierdzono następujący pozi,om oznacza-
był9 44-krotnię niższa od sumy DDT uzyskanej w la- nychzwiązków:7-HCH - 0,ÓOÓl ińgnitr, suma DDT
tachl972-73 (10) (tab.5), - 0,00141 mgllitr mleka. Poziom wymienionych



lu dzkie

klowie

klaczy

Tab. 4. Procentowa zawartość DDE, DDD i DDT w ) DDT w
badanym mleku (n = 35)

Tab. 5. Zaw artość insektycydów chloroorganicznych
(wartość średnia w mg/litr mleka)

obrazem są niewielkie i sporadycznie występujące

podsumowanie

Przeprowadzone badan ta vłykaza,
ły, że mleko ludzkie, krowie tklaczy
zawiera pozostałośct y-HCH oraz
DDT i jego metabolitów. W tłuszczu
mleka kobiecego znajdlljąsię kilka-
krotnie wyższe poziomy 7-HCH i
kilkunastokrotnie wyższe poziomy )
DDT w porównaniu z mlekiem nvle-
rzęcym. Zaw artość chlorowanych

w latach 1972-19'74 (l0).

związków był około 3 razy ntższy od wyników badań

ne.

mlekiem nie zostało przeŁłoczone i wynosiz%o AD|
natomiast ilość zawartego w mlęku DDT wraz z me-
tabolitami wyniosła około 15%.

W tab. 4 zestawiono procentowy ldzińDDE, DDD
i DDT w łącznej sumie DDT. Uwagę zwraca niski

zczu mlęka
ludzkiegoizw zwynikami
uzyskanymi w lub kilkana-
ścierazy niższa.
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