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Summary
polychlorinated dibenzo-p-dioxins (PCDD) and polychlorinated dibenzofurans (PCDF) are environmental

mu|ate i sms and multiply in concentrations as they move

;§#T Yo',"."r',Y it'llffi,l,Ti,Jl".r'"Ti]:iiJ;(i",T
each) from the southern part of Baltic Sea: wild salmon, herring, flounder and cod. The congener Profile was

different and quite characteristic for each fish species. ln
over polychlorinated dibenzo-p-dioxins. TCDF (2,3,7,8)
TCDFs. Dominant congeners were 2,3,7,8-TCDR 2,314,7,

Dioxin profile in cod wis s|ightly different with I,2,3,1,8-PeCDĘ I,2,3,6,7,8-11xCDF as the dominating com-
pounds.
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W minionym stuleciu Bałtyk został poważnie za-
nteczyszczonytrwaĘmirwtązkamichlorowanymi,ta-
kimi jakpestycydy, chloronaftaleny czy PCB, których
większość pochodziła z emisji przemysłu zlokalizo-
wanego w strefie wybrzeża (9). Na Konwencji Sztok-
holmskiej, dotyczącej persystentnych organicznych
ksenobiotyków (POĘ Persistent Organic Pollutants)
ustalono listę dwunastu szczególnie niebezpiecznych
zwtązkow i zalecono ich kontrolę. W grupie tej znaj-
duje się osiem pestycydow, chemikalia przemysłowe
(w tym PCB) oraz dioksyny i furany (2). Dwie ostat-
nie grupy mviązków z wymienionej lisĘ dioksyny i fu-
rany, sąproduktami ubocznymi wielu procesów prze-
mysłowych oraz efektem zjawisk nafuralnych, takich
j ak erupcj e wulkaniczn e, pożary lasów. Polichlorowane
dib enzo -p- dioksyny i p olichlorowane dib en zofur any
(PCDD i PCDF) stanowią grupę 2I0 związków che-
micznych o podobnej strukturze i właściwościach
f,rzykochemi ieńtoksycznościza-
leĄ od budo ekuł tych zwtązków,
wynikającej zęniaatomów chlo-
ru. Spośrod 75 kongenerow PCDD i 135 PCDF zna-
czącątoksyczność wykazuje odpowiednio 7 i 10 kon-

generów zawterającyc
zycjachz,3,J,8. Diok
nie toksycznępoprzez r
węglowodorów arylowych - Ah (11). Taki sam me-
chantzm działania toksycznego wykazuje również 12

spośrod 209 kongenerów PCB, nazwanych dlatego
dioksynopodobnymi PCB (dlPCB). Równiez one, po-
dobnie jak dioksyny, odgrywająistotnąrolę w naraże-
niu ludzi. PCDD, PCDF i dlPCB są dobrze rozpusz-
czalnęw tłuszczach, wiążą się do sedymentów i mate-
rii organiczn ej, sąteżkumulowan ę przęz ludzką i zvvle-
tzęcątkankę tłuszczową. Persystentne w środowisku
podlegaj ą bioakumulacj i w łańcuchu zywieniowym



ob ecne go nar ażenia mie szkańc ów Unii Europ ej skiej
nadziałante dioksyn (15). Przyjęta strategia składa się
zzadańzwtązanych z redukcją dioksyn w środowisku
oraz w paszach i zywności, a podejmowane decyzje
bazująna nowym ustawodawstwie dotyc zącym bez-
piecznej żywności, wynikach badah naukowych
twzmożonejkontrolizawartościĘchmviązkówWra-
mach opracowanej strategii ustalono dopuszczalne li-
mity w paszach i zywności, określono cechy wyko-
nawczę stosowanych metod analiĘcznych oraz zale-
cono urzędowe monitorowanie dioksyn w środkach
spozywczych i paszach. Zaplanowano też rozszerze-
nie defi nicj i,,dioksyrry" o 12 dioksynopodobnych PCB
(dlPCB), które wywołują podobne efekty toksyczne
i posiadająwspólny z PCDD i PCDF mechanizmdzia-
Łanta. Przyjęta strategia zal<łada równiez obligatoryj-
ne oznaczęnie w zywności dlPCB.

Zapowtedziana w 2004 r. rewtzja dopuszczalnych
stęzeń PCDD, PCDF i dlPCB prawdopodobnie wpły-
nię na zmiany w obowiązujących metodach ichozna-
czania, zarówno w odniesieniu do metod skryningo-
wych, jak i metod potwierdzających z zastosowaniem
technilfi GC/MS. Pod koniec roku 2006 ponownej re-
w izji zo staną p o ddane maksyma lne dopuszczalne stę-
zenia dioksyn i nastąpi kolejna ich redukcja. Na sku-
tek wszystkich tych dzińafi do końca 2006 r. planuje
się zmniej s zenie na-
rażęntalntdzi o 25oń
(4,.5,15).

zródęŁ narażenia
ludzi na dioksyny
jest wiele (ryc, 1).
Poniewaz jednak
ponad 90% puli
dioksyn pochodzi
z ż;ywności, dlatego
też znajdlje się ona
w centrum zainterę-
sowania. Ryby, jako
źródŁo dioksyn sta-
nowią odrębne za-
gadnienie. Rybyho-
dowlane narazone są
na dioksyny poprzez
paszę, zaś skażenia
ryb wolno żyjących
zależąprzede wszyst-
kimodpoziomuwy-
stępującychw akwe-
nach wodnych za-
nieczyszczeń. I cho-
ciaz PCDD i PCDF
występują w śro-
dowisku wodnvm
w ilośbiach ślaóo-
wych, z powodu
właściwości lipofil-
nych, procesy bio-
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Ryc. 1. Zródłanarażenia ludzi na dioksyny

akumulacji generują w rybach tch znaczne stęzenia.
P o d względ ęm zaw artoś c i dioksyn ryby stanowią bar-
dzo zróżnicowaną grupę z powodu r óżnej ilości tŁasz-
czu tkankoweĘo., wleku, pozycji w łańcuchu 1yyię-
niowym czy miejsc i łpu żęrowania. SzczegóInte dwa
gatunki ryb bałĘckich (śledź i łosoś) są silnie zanię-
czyszczone zwłaszcza PCB (8, 13). W rybach łowio-
nych w północnym B ałtyku zaw artość dioksyn znacz-
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Ryc. 2. Profil 17 kongenerów PCDD i PCDF'w mięśniach ryb bałtyckich



Tab. 1. Stężenia kongenerów PCDD i PCDF w pg/g (n : 10; i + s)

PcDD

2,3,7,8-TcDD

1,2,3,7,8- PecDD

1 ,2,3,4,7,8-HxcDD

1,2,3,6,7,8-HxCDD

1,2,3,7,8,9-HxCDD

1,2,3,4,6,7,8-HpcDD

0cDD

0,24 t 0,113

0,33 t 0,210

0,05 t 0,127

0,15 t 0,'l13

0,22 x0,175

0,19 t 0,1,19

2,16 t 3,965

0,04 t 0,030

0,1 9 t 0,084

0,36 t 0,772

0,10 t 0,218

0,15 t 0,341

0,19 ł0,223

2,16 t 3,043

0,22 t 0,050

0,35 t 0,072

0,12 t 0,034

0,12 t 0,035

0,04 t 0,024

0,12 t 0,034

0,25 t 0,055

0,13 t 0,039

0,40 t 0,173

0,54 t 0,361

0,37 t 0,148

0,66 t 0,425

0,46 t 0,21 5

0,31 t 0,34'|

1

1

0,1

0,1

0,1

0,01

0,0001

2,89 ł 1,17l3,36 t 3,972 3,18 t 3,416

PcDF

2,3,7,8-TcD F

1,2,3,7,8-PecDF

2,3,4,7,8-PeGD F

1,2,3,4,7,8-HxcDF

1,2,3,6,7,8-HxCDF

1,2,3,7,8,9-HxGDF

2,3,4,7,8,9-HxCD F

1,2,3,4,6,7,8-HpcDF

1,2,3,4,7,8,9-HpCDF

0cDF

4,22 t 0,886

0,57 t 0,323

4,37 ł 1,448

0,37 t 0,178

0,15 t 0,078

0,18 t 0,072

0,03 t 0,029

0,14 t 0,100

0,02 ł0,022

0,45 t 0,426

1,40 t 0,541

0,63 t 0,502

2,42 ł 1,009

0,21 t 0,173

0,11 t 0,103

0,12 t 0,063

0,03 t 0,028

0,16 t 0,243

0,05 t 0,073

0,33 t 0,614

2,53 t 0,467

0,49 t 0,097

2,20 ł 0,410

0,08 t 0,029

0,14 t 0,037

0,16 t 0,040

0,04 t 0,024

0,22 t 0,050

0,04 t 0,024

0,06 t 0,026

0,99 t 0,356

2,39 t 1,512

0,63 t 0,524

0,34 t 0,186

1,85 t 1,047

1,13 t 0,719

0,67 ł0,422

0,26 t 0,'l00

0,15 t 0,075

0,17 t 0,268

0,1

0,05

0,5

0,1

0,1

0,1

0,1

0,01

0,01

0,0001

5,97 t 1,154 8,56 t 3,74510,5 ł2,284 5,44 t 1,631

7,19 t 1,434
' 

PCDD + PGDF

nleprzękraczała dopuszczalny limit, który wynosi 4 pg
WHO-TEQ/g świeżej masy (1). Prace szwedzkich, fiń-
skich, duńskich i niemieckichbadaczy wskazlją że

ryby mo gą by c p ow ażny m żr ó dŁem nar ńenla lldzi na
PCDD i PCDF. Przyjmując, że dzienne spozycie ryb
np. w Niemczech wynosi 20 g, średnie dzienne pobra-
nie dioksyn i furanow poprzęz spozywanie ryb wyno-
si 6,2 pgWHO-TEQ na osobę, na dzień (10).

W związkuz doniesieniami o wysokim skazeniu ryb
w rejonie BałĘku oraz ograniczęnlemztęgo powodu
przez Unię Europejską ich konsumpcji, a równocześ-
nie wobec braku badah krajowych w tym zakresie,
podjęto probę określenia skazenia toksycznymi kon-
generami dioksyn i furanow cztęrech gatunków ryb
złowionych w polskiej strefie połowowej Bałtyku.

Matefiał imetody
Przedmiotem badań była ocena występowania l7 tok-

sycznych kongenerów PCDD i PCDF, zawierających pod-
stawniki w pozycjach ż,3,J ,8 oraz ustalenie ich charakte-

rystycznego profilu u czterech gatunków ryb bahyckich.
Ryby zostaĘ złowione ptzez rybaków na jesieni 2002 r.

w rejonie Kołobrzegu i Unieścia (środkowe wybrzeze pol-
skiego Bałtyku). Zawartość kongenerow PCDD/PCDF
oznaczano metodą GC-MS/MS w próbkach śledzla, dzi-
kiego łososia, dorsza i flądry (8). Analizie poddano łącznie

40 próbek ryb, po 10 próbek zkaż-
dego gatunku. Zastosowana metoda
pozwalała wykry Ć poszczególne kon-
genery na poziomie 0,01 pglg (pg:
10 '' g). Toksyczność próbek (TEQ)
obliczano z zastosowaniem współ-
czynnikow toksyczności TEF Swia-
towej Organ izacji Zdrowia.

Wyniki i omówienie

Stężenia 1 7 kongenerow PCDD
i PCDF (w pglg świeżej tkanki)
zamieszczono w tab. I, a na ryc, 2
zobrazow ano profil występuj ą-
cych kongenerÓW.

Łączna zaw artość PCDD i PCDF
(oprócz dwoch próbek łososia)
mieściła sięznacznle poniżej gra-
nicy maksymalnych dopuszczal-
nych stęzeń określonych dla ryb
na poziomte 4 pg WHO-TEQ/g
świezej masy (5). Polichlorowa-
ne dibenzofurany zdecydowanie
dominowĄ nad polichlorowany-
mi dibenzo-p-dioksynami; stosu-
nek stężeń PCDF/PCDD wynosił
3 ,I; I ,7 ; 4,9 i3 ,0 odpowiednio dla
łososia, śIędzia, flądry i dorsza.
O sumarycznej toksyczności pró-
bek decydowałykongenery o wy-
sokich wartościach współczynni-
ków TEF (tab. 1). ByĘ to 2,3,7,8-

-TCDD, I,2,3,7,8-P luCDD, 2,3,4,J,8 -PeCDF i 2,3,7,8 -

-T CDĘ a plzęde w szystkim kongener 2,3,4,7,8 -P ICDF,
którego ldział w ogólnej zawartości PCDD wynosił
66, J0, 55 i 19% dla łososia, śIedzia, flądry i dorsza.

Profil indywidualnych kongenerów PCDD i PCDF
był odmienny i charakt
nego gatunku ryb (ryc.
związki 2,3,7,8-TCDF
śledziu i flądrze oraz OCDF w łososiu. Od tego szab-
lonu odbiegał profil kongenerów w tkankach dorsza,
w ktorym dominowały I,2,3,7,9-PeCDF, I,2,3,6,7,8-
-HxCDF.

W znikomych ilościach występowaĘ najbardziej
toksyczne polichlorowane dibenzo-p-dioksyny, dla
których WHO-TEF wynosi I, tj. 2,3,'7,8-TCDD
i I,2,3,J,8-PeCDD. Oktachlorodibenzodioksyna
(OCDD) była obecna w mięśniach wszystkich czte-
rech gatunków ryb. Suma polichlorowanych dibenzo-
-p-dioksyn stanowiła od I7oń do 26'/o całkowitej za-
warto ś ci P CDD/P CD F . IJ dział naj akfi niej szej bio-
logicznie ż,3,7,8-TCDD stanowił w łososiu, śledziu,
flądrze i dorszuzaledwie 1,8; 0,8; 3,0 oraz 1,60lo sumy
badanych 1 7 kongenerów.

Generalnie w próbkach ryb bałĘckich dominowĄ
furany. Grupa 1 0 polichlorowanych dibenzo-furanów
stanowiła od7Ioń do 83% całkowitei zawartości kon-



generów. DominowĄ silnie toksy czne 2,3,7,8- TCDF
i2,3,4,7,9-PeCDF stanowiąc nawet do 35oń (flądra)
zawartościwszystkichkongenerów.Zawierającyosiem
atomów chloru kongener, OCDF, w przeciwieństwie
do OCDD występował w ilościach śladowych.

Podsumowuj ąc przedstawione wlmiki oznaczania
toksycznych kongenerów w badanych próbkach ryb,
nasuwają się następujące wnioski. Skażenie ryb zŁo-
wionych w rejonie polskiego wybrzeżaBaĘku nie jest
tak wysokie, jak możnabyło oczekiwać po wpikach
badairyb zpółnocnej jego części. Stężenia dioksyn
stanowią średnio 40-80% aktualnego dopuszczalnego
limitu, oczywiście bez uwzględnienia dioksynopodob-
nych PCB. Występujący profil jest odmienny i cha-
rakterystyc zny dla każde go z badanych gatunków ryb.
Polichlorowane furany dominująnad polichlorowanym
dibenzo-p-dioksynami. Niepokoi ć możę obecność sil-
nie toksycznych kongenerów 2,3,J,8-T CDF i 2,3,4,J,8-
-PeCDF.

Podobny profil kongenerów PCDD/F, jak w przed-
stawionych badaniach, występował w badanych przęz
Belgów rybach, skorupiakach i krewetkach. Także
w innych rodzajach zywności, dominującymi konge-
nerami byĘ 2,3,7,8-TCDD, 2,3,7,8 -T CDF, I,2,3,7,8 -
-P eCDD i 2,3,4,J,8 -PeCDF, któr e r azem stanowiĘ po -
uy żęj 8 5 + 7,9Yo zawarto ś c i PCDD/F, B adacze belgij -
scy wnioskują ze wymienione cztery kongenery moz-
na by lznaó za związki,,wskaźnikowe" dla dioksyn
i wykorzystać w sĘmingowym badaniu dżejliczby
próbek na zaw artość dioksyn (6). Z badai monitorin-
gowych oraz analizy występujących profrli kontene-
row dioksyn w śledziach bałtyckich wykonanych
w ostatnich Iatach przęz kraje UE wynika, ze spek-
trum kongenerów w śledziach jest znacznie bardziej
zbliżonę do spektrum dioksyn w powietrzu niz w se-
dymentach wodnych. Jest to bardzo istotne spostrze-
żenie, poniewaz redukcja emisji do powietrza, może
zostac zręalizowana stosunkowo prosto i łatwo, pod-
czas gdy dioksyny i PCB w sedymentachbędązantka-
Ębardzo wolno podczas następnych dekad bądź stu-
leci.

Zbadahnad występowaniem PCDD i PCDF w ryw-
ności wynika,żeprofil kongenerów w róznych matry-
cach jest odmienny t zależy, jak już wspomniano, od
żródŁa skażenia orazczynników biologicznych i śro-
dowiskowych, które decydują o pobieraniu i retencji
tych związków w systemach biologicznych. Profil
PCDD/F jest tez użytecznym żródŁęm informacji
w identyfikowaniu żródęł skażenia, w tym przypad-
ku, wód Bałtyku. Z pl;mkfi, widzenia zabezpteczenia
zdrowia konsumentow określęnię żródęł skażenia
di oksynam i ryb b ałĘ ckich ma p o dstawowe znaczęnlę,
Trzęba ustalić, azy są to stare zasoby i rezerwuary
w B aĘku czy też depozy cja aktualnie występuj ących
emisji dioksyn do atmosfery. Stęzenia i spektra kon-
generów pomimo żeróżniąsięw zależności od dane-
go obszaru lub gafunku zwierząt, wszystkie stanowią
żr ó dło p o ży te cznych informacj i.

Trwa zintegfowany program UE doĘczący monito-
rowania dioksyn i PCB w rejonie BaĘku (15). Plan
ob ej muj e monitorowanie fl ory wodnej, ryb, skorupia-
ków a także matęriału pochodzącego od ludzi (k ew
mleko kobiet, tkanka tłlszczowa). Jego autorzy sta-
wi aj ą s ob i e za c eI r o zszer zenię w te dzy doĘcząc ej stop -
nia narażenia ludzi na działanie dioksyn, ustalenie
głównych fuódęł i redukcję narażeniaw tym obszarze
Europy. Taka strategia powinnaprzyczynić się do po-
prawy stanu zdrowia mieszkańcoą a wyniki tych prac
mogą stać się baządla sformułowania kolejnych pla-
nów strategtcznych UE do końca 2010 r.
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