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W pracy przedstawiono wyniki oznaczeñ zawartoci polichlorowanych bifenyli w mleku kobiecym. Podjêto próbê okrelenia zale¿noci w poziomie PCB
w mleku kobiecym od takich czynników jak: wiek i masa cia³a kobiet, masa urodzeniowa niemowl¹t, palenie papierosów, okres karmienia piersi¹ (3-5 doba,
2-4 tygodnie, 6-8 miesiêcy) oraz pory roku.

WSTÊP
Badania mleka kobiecego wykazuj¹, ¿e nie jest ono wolne od obcych szkodliwych zwi¹zków chemicznych zanieczyszczaj¹cych rodowisko naturalne cz³owieka. Od wielu lat
w mleku kobiecym w ró¿nych krajach stwierdza siê wystêpowanie polichlorowanych bifenyli (PCB) [2, 3, 6, 12, 15, 16, 18, 19, 21, 22].
PCB stanowi¹ mieszaninê bifenyli o ró¿nej zawartoci chloru (40-60%). Zwi¹zki te
znalaz³y zastosowanie w przemyle elektrycznym, gumowym, papierniczym jako ciecze
dielektryczne do transformatorów i kondensatorów, p³yny w pompach dyfuzyjnych i prasach hydraulicznych, w wymiennikach ciep³a, do produkcji farb i lakierów oraz plastyfikatorów. Pomimo zakazu produkcji PCB, szerokie stosowanie tych zwi¹zków w przesz³oci
spowodowa³o ich rozprzestrzenienie siê we wszystkich elementach rodowiska. Polichlorowane bifenyle dziêki w³aciwociom lipofilnym maj¹ zdolnoæ do kumulowania siê
w organizmach ludzi i zwierz¹t. U cz³owieka stanowi¹cego ostatnie ogniwo ³añcucha pokarmowego stwierdza siê najwy¿sze poziomy polichlorowanych bifenyli  jak podaje Góralczyk i Struciñski stê¿enie PCB w tkankach cz³owieka wynosi 0,8559 mg/kg [11].
Polichlorowane bifenyle w organizmie cz³owieka ulegaj¹ biotransformacji do zwi¹zków
mono- i dihydroksylowych, które powoli wydalane s¹ z organizmu wraz z ka³em. PCB
podczas pirolizy ulegaj¹ przekszta³ceniu do polichlorowanych dibenzofuranów (PCDF)
i polichlorowanych dibenzodioksyn (PCDD), charakteryzuj¹cych siê wyj¹tkow¹ toksycz-
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noci¹ nawet w ladowych ilociach i obok PCB wystêpuj¹ równie¿ w mleku kobiecym [27].
Do organizmu cz³owieka PCB trafiaj¹ wraz z ¿ywnoci¹ pochodzenia zwierzêcego,
w której stwierdza siê wysokie poziomy PCB [9, 10, 13, 17, 20, 28].
Polichlorowane bifenyle uznane zosta³y za trwa³e (persystentne) organiczne zanieczyszczenia rodowiska  POPs (Persistent Organic Pollutants) [5, 26].
PCB nale¿¹ do zwi¹zków o dzia³aniu rakotwórczym i estrogennym [23, 25, 29]. Wysokie poziomy PCB w tkance t³uszczowej kobiet oraz w tkankach gruczo³u piersiowego ³¹czone
s¹ z powstawaniem raka piersi [8]. Polichlorowane bifenyle zaburzaj¹ prawid³owe funkcjonowanie uk³adu hormonalnego cz³owieka, co mo¿e byæ szczególnie niebezpieczne dla bezbronnego organizmu noworodka, który nie posiada w pe³ni rozwiniêtych mechanizmów
reguluj¹cych dzia³anie, syntezê i wydalanie hormonów [1, 25].
Bior¹c pod uwagê to niekorzystne dzia³anie polichlorowanych bifenyli na organizm cz³owieka niepokoj¹cym jest fakt wystêpowania PCB w mleku kobiecym, gdy¿ organizm ma³ego dziecka jest szczególnie wra¿liwy na szkodliwe dzia³anie tych zwi¹zków [7]. Mleko
kobiece jest pokarmem fizjologicznym i najbardziej odpowiednim do karmienia niemowl¹t
w pocz¹tkowym okresie ¿ycia, dlatego istotne jest badanie poziomu niepo¿¹danych zwi¹zków chemicznych, miêdzy innymi PCB, oraz czynników wp³ywaj¹cych na ich iloæ w pokarmie kobiecym.
Celem niniejszej pracy by³o okrelenie zawartoci PCB w mleku kobiecym pobranym
w latach 1999-2000 i zestawienie oznaczonych stê¿enie PCB w mleku w zale¿noci od
takich czynników jak: wiek i masa cia³a kobiet, masa urodzeniowa niemowl¹t, palenie papierosów. Celem pracy by³o tak¿e porównanie poziomu PCB w mleku kobiecym pobranym
w 3-5 dobie, 2-4 tygodniach i 6-8 miesi¹cach karmienia oraz w zale¿noci od pory roku.
MATERIA£ I METODYKA
Próbki mleka kobiecego pobierano w szpitalach w czterech regionach kraju (Gdañsk, Olsztyn,
Bia³ystok, l¹sk: Katowice, Zabrze, Tychy, Jaworzno) w okresie od stycznia 1999 roku do lutego
2000 roku. Próbki mleka pobrano od zdrowych kobiet w wieku od 17 do 43 lat (rednia 27 lat).
Analizie poddano próbki mleka kobiecego pobrane w trzeciej, czwartej i pi¹tej dobie po porodzie,
po dwóch i czterech tygodniach oraz szeciu i omiu miesi¹cach karmienia.
W celu oznaczenia zawartoci PCB z pobranych próbek mleka wyodrêbniono t³uszcz metod¹
ekstrakcyjn¹. Poziom PCB w otrzymanym t³uszczu mlekowym oznaczono metod¹ opracowan¹ przez
Pañstwowy Zak³ad Higieny w Warszawie [14].
Analizê chromatograficzn¹ przeprowadzono z zastosowaniem aparatu PU 4600 Unicam z detektorem wychwytu elektronów, wyposa¿onego w kolumnê szklan¹ (2,1 m x 4 mm) wype³nion¹ 1,5%
SP 2250 + 1,95% SP 2401 na Supelcoporcie 100/120 mesh. Gazem nonym by³ argon o przep³ywie
60 cm3/min. Temperatury rozdzia³u wynosi³y: kolumna  198°C, detektor  250°C i odparowywacz
- 225°C. Identyfikacjê pików oraz obliczenia ilociowe przeprowadzono stosuj¹c jako wzorzec Aroclor
1260 (Chem. Servis, West Chester). Zastosowan¹ procedurê wyodrêbniania i oznaczania sumy PCB
poddano walidacji poprzez sprawdzenie liniowoci aparatu, ustalenia granicy oznaczalnoci (0,004
mg/kg) oraz okrelenia powtarzalnoci metody (wspó³czynnik zmiennoci ok. 9%).
Otrzymane dane poddano analizie statystycznej. W tym celu wykorzystano metodê analizy wariancji (test F) dla dowiadczeñ jednoczynnikowych. Do porównania rednich zastosowano test
q-Studenta-Newmana-Keulsa [24]. Wyniki zestawiono w tabelach podaj¹c parametry: minimum,
maksimum, wartoæ redni¹, b³¹d standardowy redniej SEM.
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WYNIKI I ICH OMÓWIENIE
W tabeli I zestawiono stê¿enie polichlorowanych bifenyli w mleku kobiecym w zale¿noci od wieku badanych kobiet. Ni¿szy poziom PCB oznaczono w próbkach mleka pobranego od kobiet m³odszych (w wieku od 17 do 24 lat)  rednio 0,174 mg PCB na kg t³uszczu
mlekowego. W drugiej grupie wiekowej (25-33 lata) otrzymano w mleku kobiecym wy¿szy
poziom PCB  rednio 0,228 mg.kg-1 t³uszczu mlekowego. Najwy¿sze rednie stê¿enie polichlorowanych bifenyli zanotowano w mleku kobiet starszych (34-43 lata)  rednio 0,293
mg.kg-1 t³uszczu mlekowego. Stwierdzono istotne ró¿nice statystyczne w stê¿eniu PCB oznaczonych w mleku kobiecym pobranym od kobiet m³odszych (17-24 lata) i kobiet starszych
(34-43 lata). Tendencjê zwiêkszania siê poziomu PCB w mleku kobiecym w zale¿noci od
wieku kobiet stwierdzono równie¿ w badaniach przeprowadzonych przez Czaja i wsp. [4].
Polichlorowane bifenyle kumuluj¹ siê w organizmie cz³owieka przez ca³e jego ¿ycie, st¹d
w mleku kobiet starszych mo¿liwe s¹ wy¿sze poziomy tych zwi¹zków.
Ta b e l a I . Poziom S PCB w mleku kobiecym w zale¿noci od wieku kobiet (mg.kg-1 t³uszczu mlekowego)
The level of S PCB in human milk in dependent on age of women (mg.kg-1 milk fat)
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Objanienia: a, b  rednie oznaczone ró¿nymi literami ró¿ni¹ siê istotnie przy p £ 0,01
Explanation: a, b  averages indicated by different letters differ significantly for p £ 0,01

Tabela II przedstawia zale¿noæ poziomu PCB od masy cia³a kobiet. Najmniejsze stê¿enie polichlorowanych bifenyli stwierdzono w mleku kobiet o masie cia³a 71-98 kg rednio
0,131 mg.kg-1 t³uszczu mlekowego. Najwy¿sze stê¿enie badanych zwi¹zków zanotowano
w mleku kobiet o masie cia³a 60-70 kg rednio 0,254 mg .kg-1 t³uszczu mlekowego. U kobiet
o masie cia³a 45-59 kg stwierdzono w mleku rednio  0,225 mg .kg-1 t³uszczu mlekowego.
Stwierdzono istotne ró¿nice statystyczne w poziomie PCB oznaczonych w mleku pobranym od kobiet o masie cia³a 60-70 kg oraz 71-98 kg.
Istotne ró¿nice statystyczne stwierdzono równie¿ w przypadku poziomu polichlorowanych bifenyli w mleku kobiecym w odniesieniu do masy urodzeniowej niemowl¹t w trzech
przedzia³ach wagowych: 1970-2970 g, 2980-3840 g, 3850-4980 g (Tabela III). W mleku
kobiet, które urodzi³y dzieci o mniejszej masie cia³a (1970-2970 g) stwierdzono ni¿szy
poziom badanych zwi¹zków  rednio 0,132 mg.kg-1 t³uszczu mlekowego. Najwy¿szy poziom PCB, rednio  0,256 mg .kg-1 t³uszczu mlekowego, zanotowano w mleku kobiet, które
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Ta b e l a I I . Poziom S PCB w mleku kobiecym w zale¿noci od masy cia³a kobiet (mg.kg-1 t³uszczu
mlekowego)
The level of S PCB in human milk in dependent on weight of women (mg.kg-1 milk fat)
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Objanienia: a, b  rednie oznaczone ró¿nymi literami ró¿ni¹ siê istotnie przy £ £ 0,01
Explanation: a, b  averages indicated by different letters differ significantly for p £ 0,01

Ta b e l a I I I . Poziom S PCB w mleku kobiecym w odniesieniu do masy urodzeniowej noworodka
(mg.kg-1 t³uszczu mlekowego)
The level of S PCB in human milk with reference to birthweight of the baby (mg.kg-1
milk fat)

0DVDFLDáDQLHPRZO W
3&%
0LQ
0D[
UHGQLD
6(0
7HVW)

J
Q 




E


J
Q 




D


J
Q 




DE


Objanienia: a, b  rednie oznaczone ró¿nymi literami ró¿ni¹ siê istotnie przy p £ 0,01
Explanation: a, b  averages indicated by different letters differ significantly for p £ 0,01

urodzi³y dzieci o masie cia³a 2980-3840 g. W mleku kobiet, które urodzi³y dzieci o najwy¿szej masie cia³a (3850-4980 g) oznaczono rednio 0,217 mg PCB .kg-1 t³uszczu mlekowego.
Wydaje siê, ¿e waga urodzeniowa dziecka nie mo¿e bezporednio wi¹zaæ siê z zawartoci¹
PCB w mleku matki pobieranym po urodzeniu, st¹d wyjanienie tego zjawiska wymaga
dalszych badañ.
Próbki mleka kobiecego pobierano od kobiet karmi¹cych przez okres omiu miesiêcy.
Mo¿liwe by³o zatem przeledzenie poziomu polichlorowanych bifenyli w mleku kobiecym
w poszczególnych okresach karmienia. Zaobserwowano stopniowe zmniejszanie siê poziomu polichlorowanych bifenyli w mleku kobiecym. Tendencjê t¹ stwierdzono ju¿ w trzeciej,
czwartej i pi¹tej dobie po porodzie (Tabela IV). Najwy¿szy poziom PCB oznaczono
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Ta b e l a I V. Poziom PCB w mleku kobiecym pobranym w 3, 4 i 5-tej dobie karmienia (mg.kg-1
t³uszczu mlekowego)
The level of S PCB in human milk collected in 3, 4 and 5 days of breast-feeding
(mg.kg-1 milk fat)
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Objanienia: a  brak istotnych ró¿nic
Explanation: a  no significant differences
Ta b e l a V. Poziom PCB w mleku kobiecym pobranym w 3-5-tej dobie karmienia oraz po 2 i 4
tygodniach karmienia (mg.kg-1 t³uszczu mlekowego)
The level of S PCB in human milk collected in 3-5 days and 2 and 4 weeks of breastfeeding (mg.kg-1 milk fat)
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Objanienia: a  brak istotnych ró¿nic
Explanation: a  no significant differences

w trzeciej dobie karmienia  rednio 0,238 mg.kg-1 t³uszczu mlekowego. W czwartej dobie
stwierdzono rednio  0,228 mg PCB.kg-1 t³uszczu mlekowego, natomiast w pi¹tej  0,197
mg.kg-1 t³uszczu.
W tabeli V zestawiono stê¿ênie PCB w mleku kobiecym pobranym w 3-5 dobie karmienia oraz po 2 i 4 tygodniach karmienia, natomiast Tabela VI przedstawia poziom PCB
w mleku kobiecym pobranym w pierwszym, szóstym i ósmym miesi¹cu karmienia. Tylko
w ósmym miesi¹cu karmienia stwierdzono nieznacznie wy¿szy redni poziom PCB od zanotowanego w szóstym miesi¹cu karmienia. Pomimo, i¿ oznaczone poziomy PCB w mleku
kobiecym w poszczególnych okresach karmienia by³y odmienne nie stwierdzono statystycznie
istotnych ró¿nic.
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Ta b e l a V I . Poziom S PCB w mleku kobiecym pobranym w 1, 6 i 8 miesi¹cu karmienia (mg.kg-1
t³uszczu mlekowego)
The level of S PCB in human milk collected in 1, 6 and 8 month of breast-feeding
(mg.kg-1 milk fat)
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Objanienia: a  brak istotnych ró¿nic
Explanation: a  no significant differences
Ta b e l a V I I . Poziom S PCB w mleku kobiecym u kobiet pal¹cych i niepal¹cych papierosy
(mg.kg-1 t³uszczu mlekowego)
The level of S PCB in human milk collected from women smoking and not smoking
(mg.kg-1 milk fat)
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Objanienia: a  brak istotnych ró¿nic
Explanation: a  no significant differences

Tabela VII przedstawia iloæ PCB w mleku kobiet niepal¹cych i pal¹cych papierosy.
W mleku kobiet, które pali³y papierosy oznaczono wy¿szy poziom polichlorowanych bifenyli  rednio 0,212 mg.kg-1 t³uszczu mlekowego, natomiast w mleku kobiet niepal¹cych
zanotowano rednio  0,198 mg PCB.kg-1 t³uszczu mlekowego. Ró¿nice te potwierdzaj¹
koniecznoæ prowadzenia badañ celem ustalenia na ile dym tytoniowy wp³ywa na poziom
PCB w mleku.
W przeprowadzonej analizie poziomu polichlorowanych bifenyli w mleku kobiecym
podjêto próbê okrelenia ró¿nic w stê¿eniu PCB w zale¿noci od pory roku, w której pobierano próbki (Tabela VIII). Najwy¿szy poziom PCB stwierdzono w mleku kobiecym pobranym w okresie jesiennym  0,283 mg.kg-1 t³uszczu mlekowego. Nieco ni¿szy poziom PCB
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Ta b e l a V I I I . Poziom Ó PCB w mleku kobiecym w zale¿noci od pory roku (mg.kg-1 t³uszczu mlekowego)
The level of Ó PCB in human milk in dependent on seasons of the year (mg.kg-1 milk
fat)
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Objanienia: a  brak istotnych ró¿nic
Explanation: a  no significant differences

stwierdzono w mleku pobranym w okresie wiosennym (0,231 mg PCB .kg-1 t³uszczu mlekowego) i zimowym (0,226 mg PCB.kg-1 t³uszczu mlekowego). Najni¿sze stê¿enie polichlorowanych bifenyli zanotowano w mleku kobiecym pobranym w okresie letnim  0,179 mg.kg-1
t³uszczu mlekowego. Polichlorowane bifenyle to zwi¹zki g³ównie kumuluj¹ce siê w t³uszczach zwierzêcych, natomiast w okresie letnim spo¿ywa siê wiêcej owoców i warzyw co
mog³oby wi¹zaæ siê ze stwierdzonym ni¿szym poziomem PCB. Analiza statystyczna nie
wykaza³a jednak istotnych ró¿nic w poziomach PCB oznaczonych w mleku kobiecym
w zale¿noci od pory roku, co równie¿ wymaga wyjanienia.
WNIOSKI
1. We wszystkich próbkach mleka kobiecego stwierdzono wystêpowanie polichlorowanych bifenyli co wiadczy o powszechnym ich wystêpowaniu w rodowisku naturalnym
cz³owieka.
2. Badania wykaza³y, ¿e stê¿enie PCB w mleku kobiecym mo¿e byæ uwarunkowane wiekiem i mas¹ cia³a. Powi¹zaæ to mo¿na z gromadzeniem siê PCB w tkankach organizmu
wraz z wiekiem. Zwiêkszona masa cia³a kobiet prowadzi równie¿ do wiêkszej iloci t³uszczu  miejsca gromadzenia siê PCB. Badania wykaza³y, ¿e palenie papierosów i odmiennoæ ¿ywieniowa w zale¿noci od pory roku mog¹ byæ zaliczane do czynników maj¹cych
wp³yw na poziom PCB w mleku kobiecym.
3. Najwy¿szy poziom polichlorowanych bifenyli oznaczono w mleku kobiecym pobranym w 3-5 dobie po porodzie i zaobserwowano stopniowe obni¿anie siê tego poziomu
z ka¿dym nastêpnym miesi¹cem karmienia. Obni¿anie siê poziomu PCB w mleku kobiecym w czasie laktacji wiadczy o mechanizmie usuwania z organizmu obcych zwi¹zków
chemicznych w tym PCB poprzez mleko.
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LEVELS OF POLYCHLORINATED BIPHENYLS IN HUMAN MILK IN DEPENDENT
ON SELECTED FACTORS
Summary
The contents of polychlorinated biphenyls in human milk were determined. The PCB levels in
human milk were determined in relation to factors such as: age and weight of women, birthweight of
the baby, smoking, period of breast-feeding (3-5 days, 2-4 weeks, 6-8 month) and seasons of the
year.
It was found that level of PCB in human milk have been decreasing during lactation. PCB levels
in human milk decreases with increasing weight of women. The level of PCB in human milk increases together with age of women. The higher PCB levels were determined in human milk from
women smoking cigarettes.
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