D I O X I N Y – riziko pro potraviny a krmiva
Ing. Jiří Zedník CSc. - ČTP

Co to jsou dioxiny ?
Z chemického hlediska dioxiny představují směs
polychlorovaných aromatických látek, které mají
podobnou strukturu a podobné chemické a fyzikální
vlastnosti.
Nejsou produkovány záměrně nebo vědomě, vznikají
jako vedlejší produkty chemických procesů.
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V přírodě vznikají při vulkanických erupcích
nebo při lesních požárech, lidskou činností pak
při výrobě některých chemikálií, ocele, pesticidů
a barviv, při bělení papíru.
Jsou obsaženy v emisích z výfukových plynů a
vznikají také při nekontrolovaném spalování
odpadů, obsahujících polychlorované sloučeniny
(např. PVC aj.).
lidská populace je trvale vystavena
nízké dioxinové expozici
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Dioxiny představují velkou skupinu chemických
látek podobného složení. Jsou to sloučeniny uhlíku,
vodíku, kyslíku a chloru, jsou bez barvy a zápachu.
 Termín dioxiny zahrnuje skupinu 75 kongenerů
polychlorovaných dibenzodioxinů (PCDD) a 135
kongenerů polychlorovaných dibenzofuranových
(PCDF) z nichž je 17 toxických.
 Mezinárodní agentura pro výzkum rakoviny a
WHO (1997) označily kongener 2,3,7,8 –
tetrachlordibenzodioxin (TCDD) a 1,2,3,7,8 –
pentachlordibenzodioxin (PeCDD) jako nejtoxičtější.
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 1,2,3,7,8 - PeCDD
je zjistitelný již při obsahu jednoho
trilionu (ppt). Přítomnost 2,3,7,8 -TCDD
 Stanovisko vědeckého výboru EFSA a
stanovisko Světové organizace pro zdraví
(WHO)
Karcinogenní efekt se pod určitou
prahovou hladinou již nevyskytuje.
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Co to jsou PCB ?

PCB neboli polychlorované bifenyly je jiná
skupina chemických látek představující
rovněž
nebezpečí pro potravinový řetězec.


PCB jsou chlorované aromatické uhlovodíky,
které jsou syntetizovány přímou chlorací bifenylů.
Směsi PCB jsou stále ještě velice často obsaženy
v transformátorech, ve stavebních materiálech,
v lubrikantech, v povrchových nátěrech, ve
změkčovadlech a v tiskařských barvách.
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 Některé ze sloučenin označovaných jako PCB
mají toxické účinky, které jsou velice podobné
účinkům dioxinům, takže jejich obsahy jsou
uváděny termínem

PCB s dioxinovým efektem .
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 Polychlorované bifenyly (PCB) představují
skupinu 209 různých kongenerů, které je možné
rozdělit podle jejich toxikologických vlastností do
dvou skupin.
•

Skupina označovaná termínem
PCB s dioxinovým efektem zahrnuje 12
kongenerů, které mají podobný toxický účinek
jako dioxiny.

•

Další PCB mají jiný toxikologický profil a
nemají tedy stejný toxický účinek jako dioxiny.
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Jaké nebezpečí dioxiny představují ?






Dioxiny jsou nerozpustné ve vodě, ale jsou velice
dobře rozpustné v tuku, dobře se vážou na
sedimenty a organickou hmotu v životním
prostředí a jsou také adsorbovány tukovou tkání
zvířat a lidí.
Jejich biologická degradabilita je velice nízká a
dlouho přetrvávají a kumulují se v potravinovém
řetězci.
Jakýkoliv vstup dioxinů do životního prostředí,
ať už prostřednictvím ovzduší nebo vody
představuje nebezpečí kumulace dioxinů
v tukových tkáních zvířat a lidské populace.
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Jak se dioxiny dostávají do potravinového
řetězce ?
 Kontaminací životního prostředí chemickými
provozy, spalováním odpadů, autoprovozem apod.

 Půdním podložím zejména vulkanického
původu, které může být přirozeným zdrojem
dioxinů.
 Znečištěním půdy emisemi, kaly, sedimenty,
komposty a závlahami kontaminovanou vodou.

 Pastvou v případech, kdy jsou na pastviny
rozstřikovány kontaminované kaly a sedimenty.
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Kontaminovanými krmivy

Nejčastější výskyt dioxinů byl zjištěn:
• v živočišných tucích ( rybí tuk,
kafilerní tuk)
• v rybích moučkách
• v pojivech (na bázi jílů)
• v minerálních krmivech
28.5.2013

10

• v některých doplňkových látkách při jejichž
výrobě je použito spalování
( např. ZnO )
• v kontaminované pastvě

Obecně – maximální obezřetnost vždy u
tuků neznámého původu (destilované mastné
kyseliny, zbytky minerálních olejů, regenerované
fritovací tuky a regenerované oleje)

A u všech krmných surovin a potravin,
kde byl požit spalovací proces (sušení s
přímým ohřevem, uzení !!!)
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Které potraviny jsou nejvíce zasaženy ?
• Potraviny živočišného původu
představují 80% celkové expozice
dioxinů na lidskou populaci.
• Prostřednictvím krmiv mohou být
především kontaminovány maso,
mléko, vejce a ryby.
• Rovněž lovná zvěř, která žije ve
znečištěném prostředí může být
vysoce kontaminovaná dioxiny.
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Zvyšuje se úroveň kontaminace dioxiny ?
Podle údajů Evropské komise, za posledních
15 let expozice dioxiny na evropskou populaci
poklesla.
Stejně jako u zvířat, tak i u lidí se dioxiny
ukládají v tukových tkáních. Mezi skupiny,
které jsou více ohroženy patří např. kojenci
nebo lidé, v jejichž stravě je vyšší obsah
živočišných tuků nebo lidé žijící v blízkosti
míst, kde se dioxiny uvolňují .
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Jaký vliv na zdraví má konzumace potravin
kontaminovaných dioxiny ?
•

Dioxiny mají velice rozsáhlé toxické a
biochemické účinky na lidské zdraví a některé
z nich jsou označeny jako karcinogeny.
• Při testech na laboratorních zvířatech byla
zjištěna jejich přímá souvislost i s výskytem
endometritid, s poruchami reprodukce (snížení
počtu spermií, malformace genitálií), s poruchami
pohybového aparátu – uléhání a zhoršením
imunotoxicity.
• Nejzávažnější a nejčastěji se vyskytující účinek
dioxinů je však jejich karcinogenita.
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Jak je kontaminace potravin dioxiny zjišťována ?
•

Především monitoringem a kontrolou krmiv a
potravin dozorovými orgány.

•

Kontrolu by také měly dělat výrobci
potencionálně rizikových krmných surovin.

•

S ohledem na vysoké náklady na stanovení obsahu
dioxinů, provádí výrobci krmných směsí v EU
kontrolu na obsah dioxinů jen v omezeném
rozsahu. Hlavní důraz by se měl klást na prevenci.
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Vyjádření rizika dioxinů a
dioxinů jako PCB v potravinách
SCF vydala na bázi nových vědeckých
informací již dne 30.května 2001 stanovisko k
vyjádření rizika dioxinů a “dioxinů jako
PCB“ v potravinách.
Pevně stanovila “tolerovaný týdenní
příjem“ (TWI) dioxinů a “dioxinů jako PCB“
hodnotou
14 pg WHO-TEQ/kg živé hmotnosti člověka.
28.5.2013
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Dioxinové incidenty v EU
• Kontaminace krmiv dioxiny v Belgií v roce 1999

byla zjištěna na základě vyšetření zdravotních
poruch u drůbeže. Příčina – přidání 70 tun
odpadního transformátorového oleje a oleje z
hydraulických zařízení do kafilerního tuku
• Pět dalších případů dioxinové kontaminace

v roce 1998 v citrusové dřeni, v dalších letech
v kaolinových jílech, v úsušcích píce, v cholin
chloridu
28.5.2013
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•

Kontaminace krmných směsí pro prasata v r. 2008
v Irsku. Příčina : sušení odpadního chleba a pečiva
přímým ohřevem – topení minerálními oleji

•

Použití tuků určených výhradně pro technické
účely do krmných směsí - SRN prosinec 2010
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Náklady na likvidaci dioxinového incidentu v Belgii
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Vyjadřování obsahu dioxinů
•

Každý kongener dioxinů nebo “dioxinů jako
PCB“ představuje látku s rozdílnou úrovní toxicity.
•
Toxicita jednotlivých kongenerů se vyjadřuje
rozdílnými toxickými ekvivalentními faktory TEFs
(obsah x TEFs).
•
Analytické výsledky všech 17 jednotlivých
kongenerů dioxinů a 12 kongenerů “dioxinů jako
PCB“ se násobí příslušným TEFs a suma představuje
hodnotu, která se nazývá
“toxický ekvivalent koncentrace“ (TEQ).

28.5.2013

21

DIOXINY = (suma polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů
(PCDD) a polychlorovaných dibenzofuranů (PCDF)
vyjádřená v ekvivalentech toxicity Světové zdravotnické
organizace (WHO) za použití WHO-TEF (faktorů
ekvivalentní toxicity, 1997))
SUMA DIOXUNŮ a PCB s DIOXINOVÝM EFEKTEM
(suma polychlorovaných dibenzo-p-dioxinů (PCDD),
polychlorovaných dibenzofuranů (PCDF)
a polychlorovaných bifenylů (PCB) vyjádřená v
ekvivalentech toxicity Světové zdravotnické organizace
(WHO) za použití WHO-TEF (faktorů ekvivalentní
toxicity, 1997))
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Kongener

Hodnota TEF

Dibenzo-p-dioxin („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
OCDD
2,3,7,8-TCDF
1,2,3,7,8-PeCDF
2,3,4,7,8-PeCDF
1,2,3,4,7,8-HxCDF
1,2,3,6,7,8-HxCDF
1,2,3,7,8,9-HxCDF
2,3,4,6,7,8-HxCDF
1,2,3,4,6,7,8-HpCDF
1,2,3,4,7,8,9-HpCDF
OCDF

Kongener

Hodnota TEF

PCB „s dioxinovým efektem“ Non-ortho PCB + Mono-ortho PCB
1
1
0,1
0,1
0,1
0,01
0,0001
0,1
0,05
0,5
0,1
0,1
0,1
0,1
0,01
0,01
0,0001

Non-ortho PCB
PCB 77
PCB 81
PCB 126
PCB 169
Mono-ortho PCBs
PCB 105
PCB 114
PCB 118
PCB 123
PCB 156
PCB 157
PCB 167
PCB 189

0,0001
0,0001
0,1
0,01
0,0001
0,0005
0,0001
0,0001
0,0005
0,0005
0,00001
0,0001

Použité zkratky: „T“ = tetra; „Pe“ = penta; „Hx“ = hexa; „Hp“ = hepta; „O“ = okta;
„CDD“ = chlorodibenzodioxin; „CDF“ = chlorodibenzofuran; „CB“ = chlorobifenyl.
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Reakce Evropské komise na poslední dioxinové
incidenty v krmivech

Nařízení Komise (EU) č. 277/2012
uvádí maximální obsahy a akční prahy dioxinů a
polychlorovaných bifenylů v krmivech
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Nařízení komise (EU) č. 225/2012,
o schvalování provozů, které uvádějí na trh
výrobky z rostlinných a směsné tuky k použití v
krmivech a pokud jde o zvláštní požadavky na
výrobu, skladování a přepravu olejů, tuků a
výrobků z nich získaných a na zkoušení obsahu
dioxinů v nich
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Nová povinnost pro dozorové orgány
Návrh směrnice ustanovuje akční prahy obsahu
dioxinů pro jednotlivé druhy krmiv
Při jejich dosažení nebo překročení musí provést
dozorové orgány šetření s cílem určení zdroje
kontaminace.
Jakmile je zdroj určen, přijmout příslušná
opatření, kde je to možné, k omezení nebo
odstranění kontaminace.
28.5.2013
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Příklady limitů a akční prahů :
Dioxiny (Suma PCDD a PCDF)
krmné směsi

max. limit
0,75ng TEQ/kg

PCB s dioxinovým efektem
krmné směsi 0,5ng TEQ/kg

28.5.2013

akční práh
0,5 ng TEQ/kg

0,35 ng TEQ/kg
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Máme se dioxinů bát ?
Dioxinový incident je vděčné téma pro média – často jsou
prezentovány polopravdy, rádoby senzace a přehánění.

Co je důležité ?
- Prevence
- Obezřetnost výrobců, obchodníků, přepravců a
spotřebitelů
- Dodržovat právní požadavky a jejich dodržování
prověřovat pravidelnými inspekcemi dozorovými
orgány
- Komunikovat o dioxinovém riziku
Pokud toto bude naplněno, tak se nemusíme dioxinů bát !
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DĚKUJI ZA POZORNOST
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