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Škandál – dioxíny v potravinách
Správy z tlače:
Škandál s dioxínom sa začal 3. januára, keď úrady v
Nemecku objavili vo vajciach a hydine zvýšenú
koncentráciu tejto nebezpečnej látky. Vyšetrovanie odhalilo,
že na príčine je kontaminované krmivo, ktoré sa dostalo aj do
Dánska a Francúzska. Kórejská republika v reakcii na škandál
zakázala dovoz mäsa z Nemecka a Rusko oznámilo, že uvažuje
o sprísnení kontroly dovážaných nemeckých produktov
živočíšneho pôvodu.

Rakovinotvorné dioxíny sa zistili v Nemecku v dec. 2010. Tieto
látky sa dostali do potravín z krmiva pre zvieratá, ktoré
obsahovalo zbytky z výroby biopalív, ktoré sa používajú v
kŕmnych smesiach. Nemecko po zistení jedovatých látok
zavrelo preventívne viac ako 4700 fariem (neskôr bol zákaz
obmedzený na 1635) a zničilo 100 tisíc kontaminovaných vajec.
Časť vajec sa však dostala do Nizozemska, Veľkej Británie a
sliepky údajne aj do Dánska.
Dioxíny sú veľmi nebezpečné, postupne sa ukladajú v ľudskom
tele, ale do potravín sa dostali zriedené. Problémy spôsobuje
dlhodobé požívanie takýchto výrobkov.

Výrobca krmív v Šlezvicku-Holštajnsku
použil látku obsahujúcu dioxín ako prísadu
do krmiva. Krátko po vypuknutí škandálu
preventívne dostalo asi 1000 fariem v
Dolnom Sasku zákaz predávať svoje
hydinové produkty. Približne 8000
kureniec bolo zlikvidovaných po tom, ako
sa našiel nebezpečný dioxín v ich krmive.
V okrese Soest vyradili z chovu asi
80.000 nosníc. Prechodné
zastavovanie výroby vajec a
kuraciny v roľníckych usadlostiach
po celom Nemecku sa ešte
neskončilo. Vo východnom
Nemecku úrady oznámili, že
najmenej 55 ton krmiva sa už na
farmách spotrebovalo.

Škandál s dioxínom v nemeckom krmive
pre hydinu a ošípané má nové obete.
Testy odhalili vysokú koncentráciu tejto
nebezpečnej chemikálie v bravčovom
mäse z farmy v Dolnom Sasku. Stovky
zvierat preto čaká porážka.
Farma sa dostala na zoznam potenciálnych obetí
dioxínového škandálu, pretože kúpila krmivo pre
zvieratá, ktoré obsahovalo aditíva od nemeckej
firmy Harles & Jentzsch GmbH, ktorá podľa
doterajších zistení vyrábala prímesi do krmiva
z látok určených výlučne na technické použitie.
Tuk, ktorý sa používal v krmive, obsahoval viac
než 77-násobok povoleného množstva dioxínu,
ktorý je karcinogénny.
Dioxín s veľkou pravdepodobnosťou pochádzal zo starších surovín
určených na výrobu bionafty. Pri výrobe biopalív sa totiž využívajú aj
použité tuky, napr. olej z reštaurácií, v ktorom sa vysmážali
hranolky.

Výsledky laboratórnych testov na dioxín v živočíšnych
potravinách (najmä vajcia, hydinové a bravčové mäso)
pochádzajúcich z Nemecka a odobraných v SR sú podľa šéfa
Ministerstva pôdohospodárstva a rozvoja vidieka Zsolta
Simona negatívne.
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Čo sú dioxíny
DIOXÍNY nie sú cítiť, nie sú vidieť, patria však k najtoxickejším
chemickým látkam na Zemi.

Dioxíny sú pomerne zložité organické látky, ktoré sa v
prírode prirodzene takmer nevyskytujú, až pôsobením
človeka sa ich množstvo neúnosne zvýšilo.

Dioxíny a furány sú najjedovatejšie
látky na planéte

Ako dioxíny označujeme súhrnne 210 chemických látok, ktoré patria
do dvoch skupín zlúčenín, ktoré sa podobajú chemickou štruktúrou a
chemickým správaním. Tymito skupinami sú:
1. polychlórované dibenzo-p-dioxíny (PCDD) (asi 75 zlúčenín)
2. dibenzofurány (PCDF) (asi 135 zlúčenín)

17 z nich je vysoko toxických
Vznikajú väzbou chlóru s uhlíkom organickej povahy v reaktívnom
prostredí.

2,3,7,8-tetrachlorodibenzop-dioxin

2,3,7,8-tetrachlorodibenzofuran

Za nebezpečné pre všetky organizmy boli dioxíny
označené Európskou hospodárskou komisiou
OSN.

Majú rakovinotvorné účinky, poškodzujú imunitný
systém, môžu mať viaceré poškodzujúce účinky
na pohlavné orgány.
Sú v priemere 500-krát toxickejšie ako kyanid
draselný.

Ich negatívne účinky znásobuje, že dlhodobo
odolávajú rozkladu – sú perzistentné, kumulujú sa v
tukovom tkanive živých organizmov a v rastúcom
množstve sa koncentrujú pri postupe potravinovým
reťazcom. Sú preto mimoriadne nebezpečné už v
minimálnych množstvách. Do prostredia unikajú
hlavne z komínov pri spaľovaní a výrobe
nebezpečných látok.

Kde a ako vznikajú dioxíny

Dioxíny nie sú vyrábané zámerne, vznikajú ako
nechcený ”vedľajší” produkt spaľovacích procesov
a chemického priemyslu, ak je prítomný chlór,
chlórované zlúčeniny.

Vedecké štúdie ukazujú, že dioxíny
vznikajú v prítomnosti chlóru a
organických látok, pričom vysoké teploty
ich tvorbu zvyšujú.
Spaľovňa odpadu v Bratislave
stojí medzi sídliskom Petržalka
a závodom Slovnaft.

Za najväčších, alebo významných producentov emisií dioxínov
sú štúdiami v mnohých krajinách vyhodnotené:

•
•
•
•

spaľovne odpadov (ÚPKM* – 60 %)
výroba a spracovanie kovov (ÚPKM* – 20 %)
palivo- energetický sektor (ÚPKM* – 17 %)
ďalej produkcia pesticídov, domáce spaľovanie
odpadov, cementárne, spaľovacie motory,
požiare

Spaľovne patria k subjektom, ktoré
najväčšou mierou prispievajú k
emisii dioxínov do ovzdušia

* Odhad ÚPKM (Ústav preventívnej a klinickej medicíny) v r. 1993 pre podiel v
SR)

Priemyselné zdroje dioxínov

•
•
•
•

spaľovanie lekárskeho a komunálneho odpadu,
kanalizačného a nebezpečného priemyselného odpadu
výroba a spaľovanie plastov z PVC
bielenie celulózy a papiera chlórom
tavenie a čistenie kovov (najmä pri ich recyklácii, ak sa
vyskytuje prímes PVC)

Z priemyselných zdrojov
je to napr. výroba buničiny
a bielenie celulózy
pomocou chlórovaných
zlúčenín.
Celulózka Žilina

Najviac chlóru končí v PVC a to
tvorí aj najväčší podiel chlóru v
spaľovniach odpadov (v EÚ do
66 %).

PVC je z uvedených dôvodov pravdepodobne
najväčším prvotným zdrojom dioxínov.

Oblasti použitia PVC

pokryté oceľové
tabule 3 %
potiahnuté tkaniny
a pletivá 1 %

profily
12 %

PVC koža

podklady 1 %
fólie 14 %
zdravotnícke
produkty 2 %

rúry 32 %
podlahoviny
a steny 21 %
káble
13 %

potravinové
obaly 1 %

Príjem dioxínov
Hlavným zdrojom príjmu dioxínov
pre človeka je potrava (vyše 90 %),
najmä mäso, mliečne výrobky, ryby.

1–5 % dioxínov príjmame z ovzdušia.
Pitná voda je ako zdroj dioxínov zanedbateľná
Do potravy sa dioxíny
dostávajú cez
vyprodukované emisie.

http://www.spz.sk/sk/info/PVC/PVCdioxzdrav.htm
http://www.spz.sk/sk/info/dioxiny.html

Podľa záverov Európskej hospodárskej
komisie pri OSN sú dioxíny vôbec
prvými látkami, ktoré predstavujú

globálne nebezpečenstvo,
ohrozenie všetkých živých
tvorov.

Spájajú sa so širokou

škálou nepriaznivých
vplyvov na zdravie zvierat a ľudí a ich pôsobenie sa
často nemusí prejaviť na postihnutých dospelých, ale až na ich
potomkoch.

Vplyv dioxínov na zdravie
•
•
•
•

•

kožné ochorenia (napr. chlórakné)
poškodenie a následné poruchy imunitného
(imunotoxicita) systému
schopnosť poškodzovať vyvíjajúci sa plod v tele
matky (teratogenita)
rakovinotvornosť (podporujú rast nádorov, bola dokázaná
rakovinotvornosť u viacerých druhov zvierat; Medzinárodná
agentúra pre výskum rakoviny / súčasť WHO zaradila
najtoxickejší dioxín 2,3,7,8-TCDD medzi ľudské karcinogény a
mnohé ďalšie dioxíny zaradila do skupiny možných ľudských
karcinogénov)
poruchy hormonálnej činnosti (môžu spôsobiť poruchy
mužských pohlavných orgánov – ohroziť plodnosť mužov,
spôsobiť poruchy ženských pohlavných orgánov - zníženú
plodnosť, potraty, poruchy vaječníkov);

•
•
•
•

negatívne vplývajú na kardiovaskulárny systém,
poškodzujú nervový systém (napr. isté oneskorenie a
zmeny neurologického vývoja novorodencov, ktorých
matky boli vystavené vysokým dávkam PCDD/F, menšie
pretrvávajúce poruchy správania)
zvyšujú výskyt cukrovky
spôsobujú poruchy chrupu.

http://www.spz.sk/sk/info/PVC/PVCdioxzdrav.htm

http://www.cas.sk/clanok/189273/n
a-slovensku-stale-hladajuchemikaliu-ktora-otravilajuscenka.html

Za čo všetko sú zodpovedné dioxíny
WHO označila dioxíny za karcinogén (látku vyvolávajúcu
rakovinu) a Americká lekárská akadémia (AAM) za teratogén
(látku poškodzujúcu plod).

Deti dioxínom
kontaminovaných matiek

V roku 2004 bol zrejme použitý dioxín na otrávenie
ukrajinského prezidentského kandidáta Viktora Juščenka,
ktorého tvár bola znetvorená tzv. chlorakné. Vysokú
koncentráciu dioxínov dokázali v jeho tele rakúski lekári

chlorakné

Z histórie poznáme dioxíny aj pod názvom

Agent Orange. Túto látku použilo

USA v 60. rokoch 20. stor. (1961-1971) počas
vojny vo Vietname ako defoliant – prostriedok
spôsobujúci opadávanie listov ⇒ ľahšie
odhalenie nepriateľa v džungli.
Zmes dvoch herbicidoc 2,4-dichlorfenoxyoctové
kyseliny (2,4-D) a 2,4,5-trichlorfenoxyoctové kyseliny
(2,4,5-T) dostala kvôli svojej oranžovej barve prezývku
Agent Orange.

Počet obetí nie je známý, lebo nie je konečný.
Na zamorenom území ešte aj dnes umierajú ľudia
a rodia sa znetvorené deti.

Koncom 90. rokov sa pri rozbore pôdy, vody,
tkaniva rýb a kačíc rovnako ako aj rozborom
krvi obyvateľov v zamorených regiónoch Vietnamu
dokázali nebezpečne vysoké hladiny dioxínov, ktoré putujú
potravným reťazcom až ku človeku.
Koncentrácia dioxínov bola v pôde 13-krát vyššia ako je bežný
priemer a v ľudskom tuku dokonce 20- a viac-krát vyššia.

Dlhodobé pôsobenie týchto látok

Jedna zo složiek Agent Orange
(2,4,5-T) sa od r. 1965 vyrábala aj
v Československu v Spolane.

Behom krátkej doby vážne ochoreli desiatky zamestnancov
Spolany, a preto bola výroba v roku 1968 ukončená. Areál však
môže byť stále zamorený.

V roce 2004 zverejnil Štátny zdravotný ústav
výsledky rozborov krvi 60-tich obyvateľov obcí
okolo Spolany - (Neratovice, Libiš a Tišice) a
zistil zhruba dvakrát vyššiu hladinu dioxínov
ako u ľudí žijúcích na Benešovsku.

Po výrobe chlórovaného herbicídu 2,4,5 – T,
ktorý sa dodával do Vietnamu ako súčasť
„Agent Orange“ ostali výrobné haly
zamorené dioxínmi – dnes sú pova-

žované za jedno z najzamorenejších miest na zemeguli
Sanácia prostredia
Prvá prebehla na konci 90-tych rokov min. stor., kedy bol tretí
objekt tzv. dioxínovej záťaže v Spolane zaliaty do betónového
sarkofágu podobne ako černobyľská elektráreň
V r. 2008 sa ukončila sanácia dvoch
budov kontaminovaných dioxíny
použitím technológie BCD a termickej
desorpcie.
http://transparentnost.ecn.cz/pripady.php?id=1&sid=22&PHPSESSID=6
3bc5a8750cdc318e399eac8e5868c2b

Spolana Neratovice leží asi 25 km severne od
Prahy na brehu Labe.

Kontaminácia
O problémoch s kombinovanou kontamináciou ortuťou a
dioxínmi v priestore starej amalgámovej elektrolýzy sa vie už
najmenej od r. 2002.

http://transparentnost.ecn.cz/pripady.php?id=1&sid=22&PHPSESSID=6
3bc5a8750cdc318e399eac8e5868c2b

Dioxínové kačice
V nov. 2002 zverejnili Greenpeace inofrmáciu o
výskyte vysokej koncentrácie dioxínov a polychlórovaných bifenylov (PCB) v pôde, slepačích
vajciach a kačacom mäse z obce Libiš, ktorá leží
v bezprostrrednom susedstve Spolany.
Množstvo dioxínov presiahlo limit platný v EU
takmer 15-krát a pracovný limit stanovený
Hlavným hygienikom ČR zhruba 6-krát.

Na základe výsledkov analýz z odberov vzoriek slepačích vajec
a rýb v okolí Spolany ich neskôr aj Štátna veterinárna správa ČR
prehlásila za nepoživateľné vzhľadom k nadlimitným koncentráciám ortuti, DDT a hexachlórbenzénu
http://transparentnost.ecn.cz/pripady.php?id=1&sid=22&PHPSESSID=6
3bc5a8750cdc318e399eac8e5868c2b

Spolana a jej obete
V priebehu rokov 1965-1968 (výroba
2,4,5-T) ochorelo v Spolane v dôsledku
dioxínového zamorenia 80 ľudí – z toho
bolo 55 hospitalizovaných (ich priemerný
vek bol 36,3 roka)

Intoxikácia sa najčastejšie prejavila
formou chlorakné – na koži sa
vytvárali cysty, ktoré často hnisali,
väčšina z nich bola na tvári, trupe a
genitáliách – mnohé prejavy boli
ťažké a rozsiahle a viedli ku zmene
zovňajšku postihnutého na
nepoznanie

Dioxíny vedú aj k poruche

metabolizmu porfyrínov

⇒ tmavé zafarbenie pokožky a
ďalšie zmeny, ktoré doprevádzajú
pečeňové porfyríny

Často sa objavujú aj poruchy metabolizmu cukrov a
tukov, únava a slabosť dolných končatín, ktorá sa
potvrdila aj elektromyografickým vyšetrením
http://old.greenpeace.cz/agentorange/index_en.shtml

Dioxíny v minulosti vydesili aj Európu
Výbuch v Taliansku

10. júla 1976 explodoval v v okolí italského Sevesa severně od
Milána v objekte farmaceutickej firmy Givaudan chemický reaktor,
pričom sa uvoľnili takmer 3 kg vysoko horľavého TCDD-dioxínu
(desaťnásobne jedovatejší ako cyankáli).
Jed vtedy zamoril takmer 2000 ha a zabil vtáky a malé zvieratá a
len po 20 min. expozícii sa 220 000 ľudí sa muselo podrobiť
lekárskym vyšetreniam.

Konečné číslo obetí nehody je doteraz neznáme. V
zasiahnutom regióne po tragédii zaznamenali nárast výskytu
rôznych druhov rakoviny.

Chlorakné
Približne 200 ľudí ochorelo na ťažkú formu akné, vrátane
malých detí, ktoré boli týmito vyrážkami priam zohavené.
Stovky ľudí sa museli presťahovať.

Takto znetvoril tváre dioxín, ktorý
sa dostal do vzduchu po výbuch
chemického reaktora v Talianskom
Sevese v roku 1976.

Od kolísky po hrob
Organizmus ľudí aj zvierat všade na svete je dnes do menšej
alebo väčšej miery znečistený dioxínmi.
Dioxíny sú prítomné v krvi, v tukoch a v mlieku. U ľudí ich
prítomnosť priamo závisí od prostredia, v ktorom žijú a od
potravy. POP (perzistentné organické polutanty) predstavujú
dlhodobé ohrozenie zdravia človeka a celej prírody.

POP predstavujú dlhodobé ohrozenie
zdravia človeka a celej prírody

Prvé pôsobenie prebieha ešte v maternici pred
narodením dieťaťa. Škodlivé účinky sa prenášajú krvou
cez placentu na plod a neskôr sú prítomné aj v materskom
mlieku.
V týchto raných štádiách vývoja plodu sú účinky dioxínov
osobitne nebezpečné, lebo negatívne ovplyvňujú vývoj všetkých
orgánov, centrálnej nervovej sústavy, ako aj imunitného systému.
V niektorých prípadoch môžu kojenci prijímať vyše 144-krát
viac dioxínov, ako je povolená miera

Neexistuje nijaké množstvo dioxínov,
ktoré by bolo pre človeka „bezpečné“
Triliónové koncentrácie každodenne
ohrozujú ľudské zdravie.

Medzinárodná legislatíva
Dioxíny patria medzi prvých 12 POP,
ktoré sa majú eliminovať podľa
Štokholmského dohovoru z mája 2001.
Na to, aby priemysel úplne prestal produkovať dioxíny, sa
musí zabrániť ich vzniku už priamo pri zdroji - pri výrobných
procesoch. Keďže dioxíny vznikajú v dôsledku použitia chlóru a
jeho derivátov, znamená to obmedzenie používania

chlóru na priemyselné účely.

Samotné spaľovanie chlórového
odpadu je zdrojom dioxínov, a
preto by sa malo úplne zastaviť.
Ak sa má negatívny dopad dioxínov na celkovú
populáciu podstatne znížiť, je potrebné ihneď
začať s jeho elimináciou, pretože odstraňovanie
toho, čo sa v životnom prostredí nachádza už
teraz, bude trvať veľa rokov






Rozhodnutí komise EU ze 3.6.
1999 o ochranných opatřeních s
ohledem na kontaminaci dioxiny
živočišných výrobků určených ke
konzumaci lidmi nebo zvířaty
(1999/363/EC)
Rozhodnutí komise EU ze 4.6. 1999 o ochranných
opatřeních s ohledem na kontaminaci dioxiny výrobků z
hovězího a vepřového masa určených ke konzumaci lidmi
nebo zvířaty. (1999/368/EC)
Rozhodnutí komise EU z 11.6. 1999 o ochranných
opatřeních s ohledem na kontaminaci dioxiny živočišných
produktů vyrobených z hovězího a vepřového masa
určených ke konzumaci lidmi nebo zvířaty a rušící usnesení
komise č. 1999/368/EC (1999/389/EC)





Rozhodnutí komise EU z 11.6. 1999 o ochranných
opatřeních s ohledem na kontaminaci dioxiny určitých
živočišných produktů určených ke konzumaci lidmi nebo
zvířaty, které mění usnesení komise č. 1999/363/EC a
usnesení č. 1999/389/EC (1999/390/EC)
Rozhodnutí komise EU z 24.6. 1999 pozměňující usnesení
1999/363/EC a 1999/363/EC s ohledem na kontaminaci
určitých živočišných produktů dioxiny.(1999/419/EC)

http://www.szpi.gov.cz/docDetail.aspx?docid=1005752&docType=ART&nid=113
24&chnum=1 09. 07. 2002

Ako je to na Slovensku
Aj na Slovensku sú najväčšími producentmi dioxínov
spaľovne odpadu a priemyselná výroba (celulózky
používajúce chlór, chemický a hutnícky priemysel).
Merania vo viacerých spaľovniach (Nitra, Košice,
Bratislava) preukázali veľmi vysoké emisie, v niektorých
prípadoch prekračujúce limit EÚ až 600-krát.
Znečisťovanie vody a pôdy dioxínmi z priemyselnej
výroby sa prakticky nesleduje, ale v tomto smere možno
predpokladať rovnako nepriaznivý stav.
Podobná situácia je aj pri kontaminácii potravín.
http://www.greenpeace.org/slovakia/campaigns/toxicke-latky/environmentalne-za-ae/perzistentne-organicke-latky/diox-ny-tich-zabijaci

Produkcia dioxínov na Slovensku
Merania vo viacerých spaľovniach SR preukázali veľmi vysoké
emisie dioxínov (2 až 61 ng TEQ/m3) 20 – 610 násobne
prekračujúce limit odporúčaný EÚ (0,1 ng TEQ/m3) a platný aj
v SR od r. 2007.
Drvivá väčšina spaľovní na Slovensku nemá technológie na
znižovanie emisií dioxínov pod vyššie uvedený limit.
Vedecké štúdie preukázali, že ak spaľovne odpadov vypúšťali vyššie
ich emisie než limit EÚ – konkrétne 2 ng TEQ/m3 a viac, došlo
postupne ku kontaminácii materského a kravského mlieka, ovčieho
a rybieho tuku, poľných porastov a to v niektorých miestach výrazne.
Merania u všetkých spaľovní v SR preukázali takéto a väčšie emisie,
pričom väčšina dodnes nedobudovala technológiu pre zachytávanie
dioxínov.
Vzorky materského mlieka u žien v SR preukázali nemalé hodnoty
dioxínov na úrovni priemyselných štátov Európy a Severnej Ameriky.

Čo môžeme urobiť my
NEKUPUJME

•
•
•

výrobky s obsahom chlóru, chlórovaných zlúčenín - z PVC
(má značku 3 v trojuholníku, či nápis PVC, V, vinyl);
papier bielený chlórom či chlórdioxidom,
chlórové rozpúšťadlá a pod.

OBMEDZME

•

príjem tučných jedál, predovšetkým živočíšnych tukov mäsa, rýb, mliečnych výrobkov.

TRIEĎME

•

svoje odpady a poskytnime ich na recykláciu
(do určených nádob, výkupní druhotných surovín)

žiadajme miestne úrady, aby podporili rozvoj triedeného zberu a
podporovali aktivity, ktoré znížia množstvo odpadov prichádzajúcich do
spaľovne a na skládky

NESPAĽUJME

•

odpady v domácich peciach, na záhradách
a pod. (ani bioodpady, okrem chorobami
napadnutých častí). Separujme a
kompostujte svoje bioodpady

