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Krew 15 uczestników badania WWF Polska analizowano pod wzglêdem zawartoci zwi¹zków chloroorganicznych (insektycydy, polichlorowane bifenyle),
ftalanów oraz perfluorowanych zwi¹zków alifatycznych w trzech laboratoriach
zagranicznych. Sporód 39 badanych pojedynczych zwi¹zków chemicznych,
u ka¿dej z osób wykryto od 18 do 22 substancji. Uzyskane wyniki wskazuj¹,
¿e rodowisko otaczaj¹ce ka¿dego cz³owieka jest ród³em nara¿enia na wiele
substancji chemicznych, z których czêæ ju¿ dawno wycofano z produkcji i stosowania. Badane zanieczyszczenia mog¹ byæ odpowiedzialne za zwiêkszanie ryzyka wystêpowania niektórych tzw. chorób cywilizacyjnych.
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WSTÊP
W otaczaj¹cym nas wiecie wystêpuje ogromna liczba substancji chemicznych, których
obecnoæ jest skutkiem rozwoju cywilizacji. Wiele z nich jest niezwykle trwa³ych i po do*
Autorzy raportu z badania krwi znanych Polaków na obecnoæ szkodliwych substancji chemicznych pt. Chemikalia w naszej krwi, opublikowanego przez WWF Polska 16 listopada 2004 r.
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staniu siê do rodowiska nie ulega rozpadowi, ma zdolnoæ do transgranicznej i transkontynetalnej migracji, a tak¿e biokumulacji w ³añcuchach pokarmowych. Zwi¹zki te dostaj¹ siê
do ró¿nych elementów rodowiska nie tylko, jak siê powszechnie uwa¿a, wraz z odpadami,
ciekami, py³ami, gazowymi produktami spalania czy te¿ s¹ produktem ubocznym ró¿nych
procesów, ale s¹ równie¿ sk³adnikiem niemal wszystkich przedmiotów w naszym najbli¿szym otoczeniu, takich jak przedmioty codziennego u¿ytku, opakowania do ¿ywnoci, meble, wyk³adziny, ubrania, zabawki, kosmetyki, naczynia kuchenne itd. Oznacza to, ¿e nara¿enie na te zwi¹zki jest nieuniknione i dotyczy wszystkich ludzi, niezale¿nie od miejsca
zamieszkania, wieku czy wykonywanej pracy. Jest ono zjawiskiem ci¹g³ym, dotycz¹cym
zarówno przesz³oci, jak i przysz³ych dziesiêcioleci; zmienia siê tylko jakociowy i ilociowy profil nara¿enia. Wiele zwi¹zków chemicznych, których stosowanie zosta³o zabronione
b¹d znacznie ograniczone wystêpuje wci¹¿ w rodowisku, lecz ich stê¿enia systematycznie, chocia¿ powoli siê obni¿aj¹. Niestety wiele innych grup zwi¹zków chemicznych podejrzewanych o niekorzystne dzia³anie na organizm cz³owieka nadal towarzyszy nam w codziennym ¿yciu, czêsto tam, gdzie ich obecnoci nawet nie podejrzewamy.
Wspó³czesna nauka dostarcza wci¹¿ nowych argumentów i teorii ³¹cz¹cych wzrost czêstoci wystêpowania niektórych, tzw. chorób cywilizacyjnych oraz innych zaburzeñ stanu
zdrowia z d³ugotrwa³ym nara¿eniem na ladowe poziomy zanieczyszczeñ. Wród nich wymienia siê np. zaburzenia równowagi uk³adu hormonalnego, którego nastêpstwem mo¿e
byæ m.in. wzrost czêstoci wystêpowania niektórych nowotworów czy zaburzenia rozrodu,
zaburzenia rozwoju psychomotorycznego u dzieci, os³abienie uk³adu odpornociowego czy
alergie. Nale¿y jednak pamiêtaæ, ¿e niezbite wykazanie zale¿noci miêdzy nara¿eniem na
okrelony ksenobiotyk czy grupê zwi¹zków, a wyst¹pieniem okrelonego skutku zdrowotnego, jest zadaniem niezwykle trudnym i z³o¿onym, a czêsto wrêcz niemo¿liwym. Ka¿dy
z nas jest bowiem przez ca³e ¿ycie nara¿ony na zmienn¹ w czasie, odmienn¹ jakociowo
i ilociowo kombinacjê ró¿nych zwi¹zków chemicznych. Oznacza to, ¿e próba analizy przyczynowo-skutkowej polegaj¹cej na wyizolowaniu okrelonego zaburzenia zdrowia jako
skutku nara¿enia na okrelon¹ substancjê/grupê substancji z uwzglêdnieniem wielu zmiennych zwi¹zanych np. ze stylem ¿ycia, mechanizmem dzia³ania toksycznego czy opónieniem tego dzia³ania, nawet przy zastosowaniu najdoskonalszych metod epidemiologicznych, jest niezwykle trudnym wyzwaniem [3, 23, 27].
W czerwcu 2004 roku, 15 wolontariuszy podda³o siê badaniu na obecnoæ przedstawicieli wybranych grup zanieczyszczeñ chemicznych we krwi. Badanie to, organizowane przez
WWF Polska (wiatowy Fundusz na rzecz Ochrony Przyrody), mia³o na celu zwrócenie
uwagi na problem trudnych do wyeliminowania zanieczyszczeñ rodowiska towarzysz¹cych nam w codziennym ¿yciu i jednoczenie obecnych w naszych organizmach. By³o ono
czêci¹ ogólnoeuropejskiej kampanii WWF pod nazw¹ Detox, która mia³a na celu poparcie dla reformy prawa Unii Europejskiej dotycz¹cej substancji chemicznych (tzw. projekt
REACH). W pobranych próbkach krwi, w trzech laboratoriach w Republice Czeskiej, Szwecji
i Belgii badano poziomy zwi¹zków chloroorganicznych (pestycydy, polichlorowane bifenyle), ftalanów i perfluorowanych zwi¹zków alifatycznych. Zespo³owi autorów niniejszej
pracy powierzono toksykologiczn¹ interpretacjê uzyskanych rezultatów badañ. W niniejszej pracy krótko scharakteryzowano ww. zwi¹zki i omówiono jaki wp³yw mog¹ mieæ rodowiskowe poziomy tych substancji na zdrowie cz³owieka oraz przedstawiono i omówiono uzyskane wyniki.
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CHARAKTERYSTYKA BADANYCH ZANIECZYSZCZEÑ
Zwi¹zki chloroorganiczne  ogólne informacje
W niniejszych badaniach WWF uwzglêdniono dwie grupy powszechnie w przesz³oci stosowanych zwi¹zków chloroorganicznych  przedstawicieli pestycydów chloroorganicznych
(izomery heksachlorocykloheksanu  HCH, heksachlorobenzen  HCB, oraz izomery
i metabolity DDT) oraz wybranych kongenerów polichlorowanych bifenyli (PCB). Z wyj¹tkiem HCH, wszystkie te substancje zosta³y w grudniu 2000 r. zaliczone przez United
Nations Environment Programme do tzw. parszywej dwunastki (ang. dirty dozen), a konwencja dotycz¹ca ich eliminacji ze rodowiska zosta³a podpisana na konferencji ONZ
w Sztokholmie 23 maja 2001 r. przez 127 pañstw. Zosta³a ju¿ ona ratyfikowana przez ponad 50 pañstw cz³onkowskich ONZ, wród których, jak dot¹d, nie ma Polski.
DDT oraz HCH, w tym przede wszystkim izomer g-HCH (znany jako lindan) by³y od
koñca lat 1940. powszechnie stosowane zarówno w ochronie rolin jak i zwalczaniu malarii, a tak¿e duru brzusznego. HCB by³ powszechnie stosowany w rolnictwie jako fungicyd
do zaprawiania nasion zbó¿ oraz jako pó³produkt w przemyle chemicznym. Ca³kowit¹
wiatow¹ produkcjê pestycydów chloroorganicznych mo¿na oceniæ na wiele milionów ton.
Po stwierdzeniu w latach 1970. niezwyk³ej trwa³oci i niekorzystnego wp³ywu tych zwi¹zków na rodowisko naturalne, ich produkcja i stosowanie w wiêkszoci krajów wiata zosta³o zabronione b¹d znacznie ograniczone. Pomimo tego, zwi¹zki te, szczególnie najtrwalszy metabolit DDT  p,p-DDE, najtrwalszy izomer heksachlorocykloheksanu 
b-HCH oraz HCB, s¹ wykrywane we wszystkich próbkach rodowiskowych (w tym w materiale pochodz¹cym od cz³owieka) na ca³ym wiecie [26].
Polichlorowane bifenyle (PCB) s¹ syntetycznymi zwi¹zkami chemicznymi, których produkcjê na skalê przemys³ow¹ rozpoczêto na prze³omie 1929 i 1930 roku. Teoretycznie,
mo¿liwe jest istnienie 209 pojedynczych chlorobifenyli  tzw. kongenerów, ró¿ni¹cych siê
liczb¹ i usytuowaniem atomów chloru w szkielecie bifenylu.
W³aciwoci fizykochemiczne polichlorowanych bifenyli, m.in. wysoka temperatura zap³onu, niskie przewodnictwo elektryczne, wysokie przewodnictwo ciep³a i du¿a opornoæ
na dzia³anie czynników chemicznych sprawi³y, ¿e zwi¹zki te znalaz³y szerokie zastosowanie w przemyle. By³y one stosowane przede wszystkim w transformatorach i kondensatorach du¿ej i redniej mocy, wymiennikach ciep³a, uk³adach hydraulicznych, jako sk³adniki
olejów smarowych, plastyfikatorów do farb, atramentów czy tworzyw sztucznych, wreszcie
jako substancja uniepalniaj¹ca [11, 12].
Szacuje siê, ¿e od 1929 roku na wiecie wyprodukowano ³¹cznie oko³o 1,5 do 2 mln ton
PCB, z czego po³owê wykorzystano w produkcji transformatorów i kondensatorów. Od pocz¹tku lat 1970-tych w wielu krajach rozpoczêto wprowadzanie znacznych ograniczeñ lub
zakazu produkcji i stosowania PCB. Np. w 1973 r. 24 pañstwa nale¿¹ce do OECD zadeklarowa³y ograniczenie ich stosowania jedynie w systemach zamkniêtych [12].
W obecnej chwili, dominuj¹cym ród³em nara¿enia cz³owieka na ww. zanieczyszczenia
jest ¿ywnoæ, zw³aszcza pochodzenia zwierzêcego. Cz³owiek, który jest ostatnim ogniwem
³añcucha pokarmowego, kumuluje w swoim organizmie te zwi¹zki zgromadzone uprzednio
w ró¿nych elementach rodowiska [6, 14].
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To k s y c z n e d z i a ³ a n i e  r o d o w i s k o w y c h p o z i o m ó w z w i ¹ z k ó w
chloroorganicznych
W wiatowym pimiennictwie toksyczne oddzia³ywanie rodowiskowych poziomów
persystentnych zwi¹zków chloroorganicznych na zdrowie cz³owieka jest szeroko dyskutowane od wielu lat. Obecnie uznaje siê, ¿e polega ono przede wszystkim na zaburzaniu
równowagi uk³adu hormonalnego u ludzi i zwierz¹t, g³ównie hormonów p³ciowych  ¿eñskich i mêskich oraz hormonów tarczycy, prowadz¹cego do powstawania ró¿norodnych
zaburzeñ funkcjonowania organizmu. Wród niekorzystnych skutków zdrowotnych ³¹czonych z przewlek³ym, rodowiskowym nara¿eniem na zwi¹zki chloroorganiczne wymienia
siê m.in. zwiêkszenie ryzyka wystêpowania niektórych nowotworów, np. piersi, zaburzenia
rozwoju psychomotorycznego u dzieci, zaburzenia funkcji rozrodczych czy obni¿enie aktywnoci uk³adu odpornociowego [4, 9, 17, 22]. Warto pamiêtaæ, ¿e niekorzystne skutki
nara¿enia mog¹ siê ujawniaæ po wielu latach, a nawet w nastêpnych pokoleniach. Ponadto,
zwi¹zki chloroorganiczne maj¹ zdolnoæ do indukcji niektórych form molekularnych cytochromu P-450 przez co mog¹ modyfikowaæ przemiany metaboliczne innych substancji obcych w organizmie. Zwi¹zki chloroorganiczne przenikaj¹ ³atwo przez barierê krew-³o¿ysko
co powoduje, ¿e ludzie s¹ nara¿eni na ich dzia³anie praktycznie od chwili poczêcia. Nara¿enie to jest kontynuowane bezporednio po urodzeniu poniewa¿ stosunkowo wysokie stê¿enia tych substancji s¹ stwierdzane w mleku kobiet karmi¹cych [10].
Miêdzynarodowa Agencja Badañ nad Rakiem (IARC) zaliczy³a heksachlorocykloheksan (HCH), HCB raz DDT do grupy 2B, tj. do zwi¹zków, dla których istniej¹ dowody
rakotwórczego dzia³ania u zwierz¹t laboratoryjnych przy braku wystarczaj¹cych dowodów
rakotwórczoci u ludzi. Polichlorowane bifenyle zosta³y zaliczone przez ekspertów IARC
do grupy 2A, tj. zwi¹zków o prawdopodobnym dzia³aniu rakotwórczym dla cz³owieka.
Ftalany  ogólne informacje
Ftalany  w³aciwie estry kwasu ftalowego (PAE, phthalic acid esters), stanowi¹ powszechnie wystêpuj¹ce zanieczyszczenie rodowiska. Do tej grupy zanieczyszczeñ nale¿y
szereg pojedynczych zwi¹zków charakteryzuj¹cych siê podobnymi w³aciwociami fizykochemicznymi i toksykologicznymi, ale wystêpuj¹cych z ró¿n¹ czêstotliwoci¹ w próbkach
rodowiskowych. Najbardziej rozpowszechnionymi w rodowisku s¹ m.in.: ftalan di(2-etyloheksylu) (DEHP), ftalan dietylu (DEP), ftalan dibutylu (DBP), ftalan butylobenzylu (BBP)
czy ftalan diizobutylu (DIBP).
wiatowa produkcja ftalanów szacowana jest na ok. 2,7 mln ton rocznie, z czego jedn¹
czwart¹ stanowi DEHP. Zwi¹zki te ju¿ od oko³o 50-ciu lat stosowane s¹ jako plastyfikatory
(zmiêkczacze) przy produkcji wyrobów z polichlorku winylu (PCV) oraz w przemyle gumowym. Tworzywa sztuczne, które mog¹ zawieraæ do 50% wagowych ftalanów, do niedawna by³y wykorzystywane do produkcji zabawek dla dzieci, a nawet gryzaków i nadal s¹
wykorzystywane do produkcji sprzêtu medycznego (np. sztuczne zastawki serca, cewniki,
dreny, protezy naczyniowe, nici chirurgiczne, probówki, woreczki do przechowywania krwi,
rêkawiczki chirurgiczne). Ponadto, niektóre ftalany, np. DBP, znalaz³y szerokie zastosowanie w produkcji kosmetyków jako rozpuszczalniki i utrwalacze perfum, jako rodki rozpraszaj¹ce w aerozolach (np. w lakierach do w³osów), zmiêkczacze w lakierach do paznokci,
a tak¿e przy produkcji farb drukarskich i papieru. Ftalany znalaz³y równie¿ szerokie zastosowanie w produkcji niektórych opakowañ [20, 21, 28].
Kontakt cz³owieka z tymi zwi¹zkami mo¿e nastêpowaæ poprzez skórê, drogi pokarmo-
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we, p³uca oraz do¿ylnie. Dla populacji generalnej g³ównym ród³em nara¿enia na te zwi¹zki jest ¿ywnoæ i woda do picia poniewa¿ ftalany charakteryzuj¹ siê tendencj¹ do migrowania na powierzchniê wyrobu sk¹d mog¹ przenikaæ do produktów spo¿ywczych zw³aszcza
tych o du¿ej zawartoci t³uszczu. Charakteryzuj¹ siê one bowiem znacznym powinowactwem do t³uszczu [21, 28].
Nara¿enie zawodowe i za porednictwem sprzêtu medycznego mo¿e byæ znacznie wy¿sze ni¿ dla populacji generalnej. Wykazano, ¿e chorzy otrzymuj¹cy wlewy do¿ylne lub
poddawani hemodializie nara¿eni s¹ na wprowadzanie do organizmu wysokich dawek ftalanów i produktów ich przemian [15, 16]. Równie¿ wdychane z powietrzem cz¹steczki
zwyk³ego kurzu s¹ ród³em codziennego nara¿enia na ftalany.
To k s y c z n e d z i a ³ a n i e  r o d o w i s k o w y c h p o z i o m ó w f t a l a n ó w
Ftalany, w porównaniu do zwi¹zków chloroorganicznych (pestycydów i PCB), s¹ mniej
trwale w rodowisku oraz charakteryzuj¹ siê mniejszym potencja³em do biokumulacji
w organizmach zwierz¹t, w tym cz³owieka. Ulegaj¹ one stosunkowo szybkiej degradacji
w tkankach zwierz¹t, a nastêpnie s¹ usuwane z organizmu. Ftalany znajduj¹ siê zarówno
w wydalinach (mocz) jak i wydzielinach (mleko) organizmu. Stwierdzane s¹ one m.in.
w t³uszczu wyekstrahowanym z mleka. Dziêki swoim w³aciwociom fizyko-chemicznym
przenikaj¹ one przez barierê krew-³o¿ysko [20, 21, 28].
Pimiennictwo naukowe w ostatnich latach dostarcza szeregu informacji dotycz¹cych
niekorzystnego wp³ywu niektórych estrów kwasu ftalowego na zdrowie cz³owieka. Ogólnie, ftalany zalicza siê do grupy zanieczyszczeñ rodowiskowych zaburzaj¹cych homeostazê (równowagê) hormonaln¹ ludzi, czego skutki dotycz¹ przede wszystkim uk³adu rozrodczego [20, 21]. Niestety, mechanizm dzia³ania toksycznego ftalanów pozostaje nie do koñca odkryty, co przypomina stan naszej wiedzy na temat dioksyn przed odkryciem receptora Ah.
U ludzi przewlekle nara¿onych na niewielkie dawki tych zwi¹zków obserwowano uszkodzenia DNA w komórkach nab³onkowych luzówki nosa i gard³a. W przypadku osób zawodowo nara¿onych na ftalany, np. przy produkcji polichlorku winylu wykazano, ¿e mog¹ one
byæ przyczyn¹ nowotworów gonad u mê¿czyzn. Sugeruje siê równie¿ udzia³ przewlek³ego
nara¿enia na ftalany w etiopatogenezie endometriozy [8]. Ostatnio, wykazano zwi¹zek miêdzy wystêpowaniem objawów astmy i objawów alergii u dzieci a poziomem ftalanów
w domowym kurzu [5, 17].
Z badañ na zwierzêtach wynika, ¿e estry kwasu ftalowego dzia³aj¹ jako proliferatory
peroksysomów, a tak¿e wywieraj¹ niekorzystny wp³yw na jakoæ i iloæ produkowanych
gamet oraz mog¹ przyczyniaæ siê do zmniejszenia czêstoci prawid³owego zagnie¿d¿ania siê
zarodka, zwiêkszenia czêstoci poronieñ, a co za tym idzie do redukcji liczby potomstwa [20].
Miêdzynarodowa Agencja Badañ nad Rakiem oceni³a jak dot¹d jedynie dwa ftalany.
Oba zwi¹zki, tj. ftalan butylobenzylu (BBP) oraz ftalan di(2-etyloheksylu) (DEHP) zosta³y
zakwalifikowane do grupy 3, tj. zwi¹zków nierakotwórczych dla cz³owieka. Wczeniej DEHP
zaliczano do grupy 2B, tj. zwi¹zków o prawdopodobnym dzia³aniu rakotwórczym na cz³owieka.
P e r f l u o r o w a n e z w i ¹ z k i a l i f a t y c z n e ( P FA S )  o g ó l n e i n f o r m a c j e
Do grupy perfluorowanych zwi¹zków alifatycznych (PFAS) zalicza siê zarówno pochodne
karboksylowe (np. kwas perfluorooktanowy  PFOA) jak i sulfoniany (np. perfluorooktanosulfonian  PFOS) oraz sulfonamidy (np. sulfonamid perfluorooktanu  PFOSA), a tak¿e
ich sole, fluorki i estry.
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Substancje te cechuje niezwyk³a odpornoæ na dzia³anie wysokich temperatur, ró¿nych
czynników chemicznych i biologicznych, ponadto wykazuj¹ one jednoczenie charakter
hydrofilowy i hydrofobowy. Sprawia to, ¿e w ci¹gu ostatnich dziesiêcioleci znalaz³y bardzo
szerokie zastosowanie, m.in. jako impregnaty dywanów, wyk³adzin, tkanin (np. Goretex),
skóry, mebli, papieru, opakowañ do ¿ywnoci, sk³adniki urz¹dzeñ medycznych, rodków
do pielêgnacji mebli czy pod³óg, mieszanin uniepalniaj¹cych, odczynników stosowanych
w fotografii, a tak¿e niektórych naczyñ kuchennych (sk³adnik Teflonu). Niektóre z tych
zwi¹zków stosuje siê jako zamiennik polichlorowanych bifenyli w transformatorach. Od lat
1990-tych zaczêto z niepokojem obserwowaæ obecnoæ PFAS w próbkach rodowiskowych
pochodz¹cych z ró¿nych czêci wiata (w tym w mleku kobiecym) [7, 13, 19, 25].
Bior¹c pod uwagê powszechnoæ i zakres zastosowañ oraz zdolnoæ do biokumulacji
(w bia³kach) nale¿y s¹dziæ, ¿e jeszcze kilka nastêpnych pokoleñ bêdzie nara¿onych na ich
dzia³anie, bowiem niektóre PFAS ulegaj¹ degradacji w rodowisku jeszcze w mniejszym
stopniu ni¿ dioksyny czy polichlorowane bifenyle.
Cz³owiek mo¿e byæ nara¿ony na te zwi¹zki zarówno przez spo¿ywanie produktów pochodzenia zwierzêcego oraz wody, jak i wskutek ich migracji z opakowañ ¿ywnoci, a tak¿e
przez p³uca i skórê z niezliczonych, otaczaj¹cych nas wyrobów codziennego u¿ytku, pod³óg, mebli itd. Podobnie jak w przypadku ftalanów, jednym z wa¿niejszych róde³ nara¿enia na PFAS jest domowy kurz.
To k s y c z n e d z i a ³ a n i e  r o d o w i s k o w y c h p o z i o m ó w P FA S
Jeszcze na pocz¹tku lat 1990-tych uwa¿ano, i¿ PFAS s¹ ca³kowicie obojêtne biologicznie i nie wchodz¹ w ¿adne reakcje biochemiczne w ¿ywych organizmach przez co ich powszechne stosowanie nie wi¹¿e siê z ¿adnym ryzykiem dla ludzi i rodowiska naturalnego.
Jednak w ostatnich latach okaza³o siê, ¿e zwi¹zki te nie s¹ obojêtne biologiczne, a si³a
dzia³ania toksycznego niektórych z nich jest porównywalna z 2,3,7,8-tetrachlorodibenzop-dioksyn¹ (TCDD).
W dostêpnym pimiennictwie dane na temat badañ epidemiologicznych populacji nara¿onych na perfluorowane zwi¹zki alifatyczne s¹ bardzo ograniczone i dotycz¹ przede wszystkim pracowników nara¿onych zawodowo na te substancje. Nie wykazano w nich, jak na
razie, istnienia zwi¹zku miêdzy nara¿eniem i wystêpowaniem zaburzeñ stanu zdrowia chocia¿ przypuszcza siê, ¿e substancje te mog¹ byæ odpowiedzialne za zwiêkszenie ryzyka
zachorowania na nowotwór pêcherza moczowego [1, 24]. Badania te s¹ jednak prowadzone od niedawna i obejmuj¹ zbyt ma³e grupy osób, aby na tej podstawie mo¿na by³o wyci¹gaæ jednoznaczne wnioski. Miêdzynarodowa Agencja Badañ nad Rakiem (IARC) nie ocenia³a jak dot¹d rakotwórczego potencja³u PFAS.
Z badañ na zwierzêtach wynika, ¿e nawet bardzo niewielkie dawki PFAS mog¹ zaburzaæ
funkcje reprodukcyjne (nawet w kolejnym pokoleniu), a tak¿e niekorzystnie wp³ywaæ na
rozwój p³odów, zmniejszaæ odsetek ¿ywych urodzeñ i zmniejszaæ prze¿ywalnoæ urodzonych zwierz¹t. Dzia³aj¹ one równie¿ hepatotoksycznie (uszkadzaj¹ w¹trobê) oraz zaburzaj¹ funkcje hormonów tarczycy, a tak¿e metabolizm kwasów t³uszczowych. Mog¹ one
równie¿ zaburzaæ komunikacjê miêdzykomórkow¹ oraz funkcje neurohormonalne [2, 18].
Nale¿y siê spodziewaæ, ¿e obserwowany gwa³towny wzrost zainteresowania perfluorowanymi zwi¹zkami alifatycznymi (wyra¿one liczb¹ publikacji w renomowanych czasopismach
naukowych) przyniesie coraz wiêcej rzetelnych informacji na temat ich wp³ywu na zdrowie
cz³owieka.
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MATERIA£ I METODY
W badaniach wziê³o udzia³ 15 osób, wród których byli artyci, sportowcy, dziennikarze, przedstawiciele biznesu, ludzie nauki i medycyny. Wród nich by³o 8 kobiet w wieku od 21 do 50 lat oraz
7 mê¿czyzn w wieku od 31 do 60 lat. Od osób tych pobrano po 20 ml krwi, któr¹ nastêpnie podzielono na 3 czêci, zamro¿ono w -18°C, a nastêpnie w stanie zamro¿onym przes³ano do trzech laboratoriów zagranicznych.
Wród osób uczestnicz¹cych w badaniu by³a przeprowadzona ankieta uwzglêdniaj¹ca m.in.: p³eæ,
wiek, masê cia³a, miejsce zamieszkania, nawyki ¿ywieniowe, informacje na temat stosowania pestycydów i odwie¿aczy powietrza, czasu pracy przy komputerze oraz zakupu w ostatnim czasie takich
artyku³ów jak dywany, wyk³adziny pod³ogowe, meble tapicerowane czy samochód, a tak¿e informacje o pobycie w krajach, w których wystêpuje malaria.
Wszystkie laboratoria bior¹ce udzia³ w badaniach próbek krwi stosowa³y niezbêdne procedury
zapewniania jakoci gwarantuj¹ce wiarygodnoæ uzyskiwanych wyników.
I n s e k t y c y d y c h l o r o o rg a n i c z n e i p o l i c h l o r o w a n e b i f e n y l e ( P C B )
Badanie próbek krwi pod k¹tem pozosta³oci insektycydów chloroorganicznych i polichlorowanych bifenyli wykonano w Republice Czeskiej w Krajowym Laboratorium Referencyjnym ds. Analizy Trwa³ych Zanieczyszczeñ Organicznych we Frýdku-Místku.
Zastosowana metoda analityczna uwzglêdnia³a ekstrakcjê badanych zwi¹zków mieszanin¹ heksanu i eteru dietylowego oraz oczyszczaniu uzyskanego ekstraktu na kolumnach z ¿elem krzemionkowym dezaktywowanym kwasem siarkowym. Oczyszczone ekstrakty analizowano metod¹ chromatografii gazowej z detektorem mas (GC/MS/MS). Równolegle, w próbkach krwi oznaczano zawartoæ t³uszczu metod¹ wagow¹. Uzyskane wyniki wyra¿ano w ng/g wyekstrahowanego t³uszczu.
Oznaczano poziomy nastêpuj¹cych insektycydów chloroorganicznych i polichlorowanych bifenyli: izomery a, b, g, d HCH, HCB, izomery o,p- i p,p-DDT, o,p- i p,p-DDE i o,p- i p,p-DDD,
kongenery PCB nr: 28, 31, 52, 101, 118, 138, 153 i 180.
F t a l a n y ( PA E )
Badanie próbek krwi pod k¹tem poziomów ftalanów wykonano w Belgii w Research Institute for
Chromatography w Kortrijk.
Zastosowana metoda analityczna uwzglêdnia³a ekstrakcjê ftalanów cykloheksanem. Ekstrakty krwi
analizowano metod¹ chromatografii gazowej z detektorem mas (GC/MS). Uzyskane wyniki wyra¿ano w ng/g pe³nej krwi.
Oznaczano poziomy nastêpuj¹cych ftalanów: ftalanu dimetylu (DMP), ftalanu dietylu (DEP),
ftalan diizobutylu (DIBP), ftalan dibutylu (DBP), ftalanu butylobenzylu (BBP), ftalanu di(2-etyloheksylu) (DEHP), ftalanu diizononylu (DINP) i ftalan diizodecylu (DIDP).
P e r f l u o r o w a n e z w i ¹ z k i a l i f a t y c z n e ( P FA S )
Badanie krwi pod k¹tem poziomów perfluorowanych zwi¹zków alifatycznych wykonano w Szwecji
w Institute of Applied Environmental Research, Stockholm University.
Zastosowana metoda analityczna uwzglêdnia³a ekstrakcjê badanych substancji zwi¹zkami tetrabutyloamonowymi (TBA) i eterem metylobutylowym. Uzyskane ekstrakty analizowano metod¹ chromatografii cieczowej z detektorem mas (LC/MS/MS). Uzyskane wyniki wyra¿ano w ng/ml pe³nej
krwi.
Oznaczano poziomy nastêpuj¹cych perfluorowanych zwi¹zków alifatycznych: kwas perfluoroheksanowy (PFHxA), kwas perfluoroheptanowy (PFHpA), sulfonian perfluoroheksanu (PFHxS),
kwas perfluorooktanowy (PFOA), sulfonian perfluorooktanowy (PFOS), sulfonamid perfluorooktanu (PFOSA), kwas perfluorononanowy (PFNA), kwas perfluorodekanowy (PFDA), sulfonian perfluorodekanowy (PFDS), kwas perfluoroundekanowy (PFUnA), kwas perfluorododekanowy
(PFDoA), kwas perfluorotridekanowy (PFTrDA) (tylko jakociowo), kwas perfluorotetradekanowy
(PFTeDA), sulfonian 1H,1H,2H,2H-tetrahydroperfluorooktanowy (THPFOS) i sulfonian 1H,1H,2H,
2H-tetrahydroperfluorodekanowy (THPFDS) (tylko jakociowo).
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WYNIKI I ICH OMÓWIENIE
Na 39 badanych pojedynczych zwi¹zków chemicznych nale¿¹cych do 4 grup, w analizowanych próbkach krwi wykryto ³¹cznie 25 substancji (na jedn¹ próbkê przypada³o ich rednio 21). Badane próbki zawiera³y od 19 do 22 badanych zwi¹zków.
W grupie badanych zwi¹zków chloroorganicznych, dominuj¹c¹ substancj¹ by³ izomer
p,p-DDE, który podobnie jak p,p-DDT, b-HCH oraz HCB by³y obecne we wszystkich
badanych próbkach krwi. Stwierdzony zakres stê¿eñ p,p-DDE wynosi³ od 160 do 1310 ng/g
t³uszczu. Zwi¹zek ten jest najtrwalszym produktem przemian metabolicznych powszechnie
stosowanego do lat 1970. insektycydu znanego jako DDT. Jest on praktycznie zawsze wykrywany w najwy¿szych stê¿eniach w ró¿nych próbkach rodowiskowych, w tym równie¿ pochodz¹cych od cz³owieka (krew, mleko, tkanka t³uszczowa). W innych badaniach
zanieczyszczeñ we krwi cz³owieka prowadzonych przez WWF, w których badano mieszkañców Wielkiej Brytanii, ministrów z 13 pañstw UE oraz pos³ów Parlamentu Europejskiego, p,p-DDE by³, równie¿ dominuj¹cym zwi¹zkiem [29-31]. Analogicznie do ww. badañ
WWF, równie¿ w polskich badaniach, we wszystkich próbkach krwi wykryto najtrwalszy
izomer heksachlorocykloheksanu - b-HCH (szacowany okres po³owicznego wydalania ocenia
siê na ponad 7 lat) oraz p,p-DDT i HCB. Ich stê¿enia by³y jednak znacznie ni¿sze
i mieci³y siê w zakresie od 6,4 do 46 ng/g t³uszczu. Zbli¿one wyniki uzyskano dla przedstawicieli najbardziej trwa³ych kongenerów PCB  pentachlorobifenyli (PCB-118), heksachlorobifenyli (PCB-138 i 153) i heptachlorobifenyli (PCB-180), których obecnoæ wykryto we wszystkich próbkach (zakres stê¿eñ wyniós³ od 3,7 do 61 ng/g t³uszczu. Poziomy
pozosta³ych kongenerów PCB uwzglêdnionych w badaniu (28, 31, 52, 101) na ogó³ nie
przekracza³y granic oznaczalnoci metody, b¹d nieznacznie je przekracza³y. Zbli¿one wyniki
uzyskano w innych badaniach WWF.
W tabelach I i II przedstawiono rednie stê¿enia, mediany oraz zakres wyników dla badanych zwi¹zków chloroorganicznych.
Sporód omiu badanych estrów kwasu ftalowego, we wszystkich próbkach krwi wykryto ftalan diizobutylu (DIBP) i ftalan di(2-etyloheksylu) (DEHP), natomiast ftalan dibutylu
(DBP) by³ obecny w 60% próbek. Pozosta³ych zwi¹zków z tej grupy nie wykryto w ¿adnej
próbce (stê¿enia poni¿ej odpowiednich granic oznaczalnoci metody). Ftalanem, którego
stê¿enia by³y najwy¿sze w wiêkszoci próbek by³ DEHP (zakres stê¿eñ od 49 do 293 ng/g
krwi). Stê¿enia DIBP i DBP mieci³y siê w zakresach, odpowiednio 10-63 i <10-103 ng/g
krwi. W tabeli III przedstawiono rednie stê¿enia, mediany oraz zakres wyników dla badanych ftalanów oraz ich sumy. Zbli¿one wyniki uzyskano w innych badaniach WWF.
Z 15. badanych perfluorowanych zwi¹zków alifatycznych 6 wykryto we wszystkich próbkach. By³y to PFHxS, PFOA, PFOS, PFOSA, PFNA i PFDA. Dominuj¹cym przedstawicielem tej grupy substancji by³ najbardziej trwa³y i rozpowszechniony w rodowisku sulfonian
perfluorooktanu (PFOS) (zakres stê¿eñ od 4,4 do 14 ng/ml krwi). Podobny profil i stê¿enia
badanych zwi¹zków nale¿¹cych do grupy perfluorowanych zwi¹zków alifatycznych uzyskano równie¿ w badaniach WWF w Belgii i na Wêgrzech oraz ostatnio prezentowanych
pracach autorów szwedzkich.
W tabeli IV przedstawiono stê¿enia, mediany oraz zakres wyników dla pojedynczych
perfluorowanych zwi¹zków alifatycznych oraz ich sumy.
Zbyt ma³a liczba przebadanych próbek nie pozwala na zanalizowanie potencjalnego
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rednie stê¿enia, mediany i zakres wyników dla insektycydów chloroorganicznych
badanych we krwi uczestników polskiego badania WWF (ng/g wyekstrahowanego
t³uszczu)
Mean concentrations, medians and range of organochlorine insecticides analyzed in
blood of Polish WWF study participants (ng/g of fat extracted)
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rednie stê¿enia, mediany i zakres wyników dla badanych kongenerów polichlorowanych bifenyli we krwi uczestników polskiego badania WWF (ng/g wyekstrahowanego t³uszczu)
Mean concentrations, medians and range of selected polychlorinated biphenyls congeners in blood of Polish WWF study (ng/g of fat extracted)
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Ta b e l a I I I . rednie stê¿enia, mediany oraz zakres wyników dla ftalanów badanych we krwi
uczestników polskiego badania WWF (ng/g krwi)
Mean concentrations, medians and range of analyzed phtalates in blood of Polish
WWF study participants (ng/g of blood)
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Objanienia:
g.o.  granica oznaczalnoci metody
Ta b e l a I V.

rednie stê¿enia, mediany i zakres wyników dla perfluorowanych zwi¹zków
alifatycznych badanych we krwi uczestników polskiego badania WWF (ng/ml krwi)
Mean concentrations, medians and range of perfluorinated aliphatic substances analyzed in blood of Polish WWF study participants (ng/ml of blood)
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wp³ywu ró¿nych czynników na stê¿enia badanych substancji. Nawet w przypadku tak dobrze znanego z wielu publikacji efektu jakim jest zwi¹zek miêdzy wiekiem a stê¿eniem
zwi¹zków chloroorganicznych w próbkach tkanki t³uszczowej, mleka czy krwi, wyniki niniejszego badania nie daj¹ jednoznacznego obrazu. Np. stê¿enia badanych zwi¹zków z ww.
grupy u dwóch najm³odszych uczestników badania by³y zbli¿one b¹d przekracza³y redni¹
wartoæ dla wszystkich wyników. Jedynie w przypadku sumy izomerów heksachlorocykloheksanu najwy¿sze ich stê¿enie dotyczy³o najstarszego uczestnika.
PODSUMOWANIE
W niniejszych badaniach zanieczyszczeñ chemicznych obecnych w organizmie cz³owieka po raz pierwszy w materiale pochodz¹cym od mieszkañców Polski uwzglêdniono tak
liczn¹ grupê zwi¹zków nale¿¹cych do kilku grup chemicznych w jednym badaniu. Próbki
krwi 15 ochotników badano pod k¹tem obecnoci 11 insektycydów chloroorganicznych
(OC), 7 kongenerów polichlorowanych bifenyli (PCB), 8 estrów kwasu ftalowego (PAE)
i 15 perfluorowanych zwi¹zków alifatycznych (PFAS). O ile stopieñ ska¿enia cz³owieka
zwi¹zkami chloroorganicznymi jest powszechnie znany (liczne badania monitorowe mleka
kobiecego, tkanki t³uszczowej i krwi prowadzone w kraju i za granic¹), o tyle w przypadku
ftalanów, a przede wszystkim PFAS, dane na ten temat s¹ niedostateczne.
Wyniki tych badañ pozwalaj¹ na wstêpne oszacowanie stê¿eñ analizowanych substancji
we krwi wybranej grupy Polaków. Potwierdzaj¹ one fakt, ¿e cz³owiek jako jeden z elementów rodowiska zawiera w swoim organizmie te same zanieczyszczenia, których obecnoæ
stwierdza siê w otaczaj¹cym nas powietrzu, wodzie, ¿ywnoci, przedmiotach codziennego
u¿ytku itd.
Badania niniejsze dostarczy³y interesuj¹cych danych, jednak ze wzglêdu na niewielk¹ liczbê przebadanych próbek nale¿y je traktowaæ jako badania pilotowe. Na ich podstawie, bowiem, nie mo¿na wnioskowaæ o wp³ywie ró¿nych czynników (styl ¿ycia, dieta, wiek, p³eæ
itd.) na nara¿enie na dane zwi¹zki wyra¿one ich stê¿eniami we krwi.
WNIOSKI
Na podstawie wyników niniejszych badañ mo¿na sformu³owaæ nastêpuj¹ce wnioski:
1. Cz³owiek jest stale nara¿ony na dzia³anie wielu zanieczyszczeñ chemicznych, zarówno tych, które zosta³y przed laty wycofane z u¿ycia, jak i tych, które s¹ wci¹¿ produkowane
i stosowane w codziennym ¿yciu. wiadczy o tym liczba wykrytych we krwi zwi¹zków jak
i ich stê¿enia.
2. Celowe jest kontynuowanie tych badañ jako monitoringu wybranych zanieczyszczeñ
chemicznych w próbkach pochodz¹cych od cz³owieka (krew, mleko kobiece, w miarê mo¿liwoci tkanka t³uszczowa).
3. Ze wzglêdu na powszechn¹ obecnoæ trwa³ych zanieczyszczeñ rodowiska we wszystkich krajach europejskich i ich zdolnoæ do migracji na du¿e odleg³oci wraz z powietrzem
atmosferycznym niezbêdne jest podjêcie odpowiednich dzia³añ na szczeblu europejskim,
poniewa¿ wysi³ki podejmowane w poszczególnych krajach nie przynios¹ spodziewanych
efektów.
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P. S t r u c i ñ s k i , K . G ó r a l c z y k , J . K . L u d w i c k i , K . C z a j a , A . H e r n i k , W . K o r c z
LEVELS OF SELECTED ORGANOCHLORINE INSECTICIDES,
POLYCHLORINATED BIPHENYLS, PHTHALATES AND PERFLUORINATED ALIPHATIC
SUBSTANCES IN BLOOD  POLISH WWF STUDY
Summary
In June 2004, blood samples of fifteen volunteers were analyzed for presence of selected groups
of chemical contaminants. The aim of this survey organized by WWF Poland (World Wildlife Fund)
was highlighting the problem of man-made, persistent and bioaccumulative chemicals constantly
present in surrounding environment and in our tissues. It was a part of European WWF Detox
campaign supporting proposal of a new EU regulation that should lead to the identification and
phasing out of the most harmful chemicals (known as REACH). Three laboratories in Czech Republic, Sweden and Belgium have analyzed blood samples for presence of the following groups of
contaminants: organochlorine compounds (pesticides and polychlorinated pesticides), phthalates and
perfluorinated aliphatic substances.
The total number of single chemicals found in the blood samples was 25, that represents 64% of
the 39 chemicals looked for. The average number of compounds found in the samples was 21 (from
19 to 22).
Among organochlorine compounds analyzed, the predominant chemical found in the highest concentration was p,p-DDE (range from 130 to 1310 ng/g of fat), which similarly like p,p-DDT,
b-HCH, and HCB (concentrations ranging from 6,4 to 46 ng/g of fat) was present in every persons
blood. Among analyzed polychlorinated biphenyls, in all samples the following congeners have
been present: PCB-118, PCB-138, PCB-153, and PCB-180 (concentrations ranging from 3,7 to 61
ng/g of fat).
The two predominant phtalates from total eight analyzed present in all samples were di(2-ethylhexyl)phthalate (DEHP) (concentration range from 49 to 293 ng/g of blood) and diisobutyl phthalate
(DIBP) (concentration range from 10 to 63 ng/g of blood).
Among fifteen perfluorinated aliphatic substances analyzed, six have been present in each single
sample (perfluorohexanesulfonic acid  PFHxS, perfluorooctanoic acid  PFOA, perfluorooctanesulfonic acid  PFOS, perfluorooctanesulfonylamide  PFOSA, perfluorononanoic acid  PFNA,
and perfluorododecanoic acid  PFDA). The predominant compound in this class of contaminants
was PFOS with the concentration ranging from 4,4 to 14 ng/ml of blood.
The limited number of samples does not allow for making an analysis of potential impact of
different factors on concentrations of particular contaminants in human blood.
Results obtained in this survey confirm the ubiquitous contamination by a cocktail of hazardous
chemicals of every person tested. Humans being a part of the environment are being contaminated
with the same chemicals which are present in surrounding air, water, food, consumer articles, etc.
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