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( 2008) בישראלבמזון דמויי דיאוקסינים  PCB'sותרכובות  על רמות דיאוקסינים  ראשוני סקר

 
ר רינה ורסנו "ד

ון ינג 'ר ג"ד
 

-Polychlorinated dibenzo)  דיאוקסינים הם שם כללי לתרכובות פולי כלורדיבנזודיאוקסינים

para-dioxins)  , פולי כלורדיבנוזופורנים(polychlorinated dibenzo-furans  )
(.  Coplanar Polychlorinated biphenyls  -PCB's) ולפוליכלורביפנילים

 
קבוצה מיוחדת של חומרים כימיים מסוכנים שידועים כמזהמים אורגנים  םוקסינים הינאדי

וקסינים חודרים לסביבה או לגוף האדם ונשארים תודות ליכולתם להתמוסס אהדי .עמידים
 ,בסביבה. שנים 7הינה , בממוצע, מחצית החיים שלהם בגוף. ההבשומן וליציבותם הכימית הגבו

 . דיאוקסינים נוטים להצטבר ביולוגית בשרשרת המזון
 

מיוחסים תכונות  30 -אולם רק לכ, תרכובות המשוייכות לשם הכולל דיאוקסינים זוהו 419 -כ
. הינה התרכובת הרעילה ביותר   TCDD 2,3,7,8כאשר , טוקסיות מובהקות

 
אולם הם נוצרים גם בתהליכים , קסינים הינם מוצרי לוואי של תהליכים תעשייתיםדיאו

תרכובות אלו הינם מוצרי לוואי בלתי רצויים . טבעיים כגון התפרצות וולקנית ושריפת יערות
דיאוקסינים עלולים להיווצר  . כאשר תהליכי חימום יוצרים תרכובות אורגניות המכילות כלור

הבהרה של נייר וייצור של קוטלי , התכה: כי ייצור תעשייתי הכולליםממגוון רחב של תהלי
וקסין אשחרור דיל העיקרי הגורםמשרפות לפסולת מוצקה הינן  .עשבים וחומרי הדברה אחרים
. לסביבה בגלל בעירה לא שלמה

 
במזון בעיקר . משקעים ומזון, מים, קרקע, דיאוקסינים נמצאו בעולם בכל המצעים כולל אוויר

. ח"משקעים ובע, רמות גבוהות ביותר נמצאו בכמה קרקעות. דגים ורכיכות, בשר, צרי חלבבמו
. הרמות הנמוכות ביותר נמצאו במים ובאוויר

 
. איחסון מסיבי של פסולת שמנים תעשייתים עם רמות גבוהות של דיאוקסינים יש בכל העולם

ולזהם את אספקת המזון איחסון ממושך של חומרים אלו עלול לשחרר דיאוקסינים לסביבה 
. ח"לאדם ולבע

 
התהליך . למרות שדרכים אחרות נבדקות, להרוס דיאוקסינים שריפה הינה הדרך הזמינה ביותר

ועל מנת להרוס כמות גדולה של חומר נדרשת טמרפטורה  C850°דורש טמפרטורה גבוהה מעל 
. ויותר C1000°גבוהה של 
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: ההשפעות של דיאוקסינים על בריאות האדם

 
של דיאוקסינים עלולה לגרום לפגיעות בעור כמו ביותר חשיפה קצרה של האדם לרמה גבוהה 

  .כתמים כהים על העור ושינוי בתפקודי כבד, פצעי אקנה
השפעה על התפתחות מערכת , החיסוניתחשיפה ממושכת קשורה להחלשה של המערכת 

 בעלי חיים רונית של חשיפה כ. פגיעה במערכת ההורמונלית ובתפקודי פוריות, העצבים
. לדיאוקסינים הביאה לכמה סוגים של סרטן

 
TCDD 2,3,7,8  י הארגון העולמי לחקר הסרטן "ע הערכהעבר(IARC) בהתבססות על . 1997 -ב

. סווג כידוע כמסרטן לבני אדם TCDD 2,3,7,8וקסין אנתונים אפידמיולוגים מבני אדם הדי
ם ולחומר רמה של ערך סף של ירכיבים הגנטיאינו משפיע על המ TCDD 2,3,7,8 -אולם ה

. חשיפה שמתחתיה הסיכון לסרטן נמוך
השפעות של לולדות עלולים להיות רגישים למספר סיכונים ו. עוברים הם הרגישים ביותר

 .דיאוקסינים
 

דפוסי חשיפי לדיאוקסינים 
 

קרי המקור העי. מחשיפה לדיאוקסינים הינה דרך המזון 95%בהעדר חשיפה תעסוקתית 
.  מוצרי חלב ודגים, לחשיפה הינו מזון מן החי כמו בשר

 
אוכלוסיות מסוימות או יחידים עלולים להיות חשופים יותר לרמות גבוהות בגלל מזונם 

תעשיות )או בגלל עבודתם ( לדוגמא דיאטה עשירה בדגים הנהוגה בחלקים מסוימים בעולם)
  (.משרפות ואתרי אשפה, ציפה, נייר

 
ולהקטין את העומס של הגוף מתרכובות  להפחית את הסיכון מחשיפה יכוליםכנים צרה  ,בנוסף

דיאטה מאוזנת  .צריכה של מוצרי חלב דלי שומן, הפרדת השומן מהבשרהדיאוקסינים על ידי 
. מחשיפה ממקור אחד תבהימנעותעזור ( ירקות ודגנים, הכוללת פירות)
 

: במזון  לדיאוקסינים סקר ישראלי על רמות דיאוקסינים וחומרים דומים
 

על מנת להעריך את ההשפעות הבריאותיות האפשריות מחשיפה לדיאוקסינים דרך המזון ביצע 
שרות המזון הארצי סקר לבדיקת נוכחותם וכמותם של מזהמים אלו במזון מן החי המשווק 

. לצרכנים בישראל
. כבד ושומן בקר, כבד עוף, ביצים, דגים, דוגמאות של חלב ומוצרי חלב 50 במסגרת הסקר נדגמו

הדוגמאות ניטלו מאזורים שונים בארץ לקבלת תמונה כוללת על תכולה של החומרים הנבדקים 
. מכלל המזונות מן החי המיוצרים ברחבי הארץ
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. באנגליה,   MSS  -  Marchwood Scientific Servicesהדוגמאות נבדקו במעבדת 

:  הדיאוקסינים שנבדקו
 

2378-TCDF, 12378-PCDF, 23478-PCDF, 123478-HxCDF, 123678- HxCDF, 

234678- HxCDF, 123789- HxCDF, 1234678- HxCDF, 1234789- HxCDF, OCDF, 

2378-TCDD, 12378-PCDD, 123478-HxCDD, 

123678- HxCDD, 123789- HxCDD, 1234678-HxpCDD, OCDD. 

 

PCB's  דמויי דיאוקסינים שנבדקו :
PCB-81, PCB-77, PCB-123, PCB-118, PCB-114, PCB-105, PCB-126, PCB-167, 

PCB-156, PCB-157, PCB-169, PCB-189. 
 

 2,3,7,8: רעילותם של התרכובות שנבדקו נמדדת על פי השוואת רעילותם לרעילות התרכובת
תרכובת זו הינה הטוקסית ביותר מבין .  )  TCDD 2,3,7,8)דיוקסין -פארא-טטראכלורודיבנזו

בעזרת אקסטרפולציה של תוצאות . רוב הנתונים על רעילות הינם מתרכובת זו. אוקסיניםהדי
י שימוש בפקטורים של "הניסויים ניתן להעריך את הטוקסיות של שאר התרכובות משפחה זו ע

( .  TEFs -  Toxic Equivalency Factors)רעילות אקוויוולנטית  
המשקף את רעילותה היחסית נותן את תכולת  הכפלת הריכוז של תרכובת הדיאוקסין בפקטור
(.  TEQ – Toxic Equivalents)הדיאוקסין במונחים של רעילות אקוויולניטית 

 
: להלן תוצאות הבדיקות

 
. לא נמצאו הבדלים בתוצאות הבדיקות בין איזורי הארץ השונים

שבהן אכן התגלו  בדוגמאות. לא נמצאו דיאוקסינים או דיבנזופורנים, אחוז מהדוגמאות 44-ב
 850מתוך . נגזרות שנבדקו נמצאו 17רק מספר מוגבל  מהתרכובות ברשימה של , דיאוקסינים

 171 -בנזופורנים רק באו די/לדיואקסינים ו, (דוגמאות 50תרכובות כפול  17)מדידות אפשריות 
? יהגלו-איך להתייחס למקרי אי, הקריטית קיימת השאלה. ות התגלו התרכובותמדיד( 20%)

: קיימות  שתי שיטות חלופיות להתייחסות

 (0ערך המדידה יהיה  , לכן)נוכחות -הגלוי כאי-להתייחס לאי 

 ולכן לערך המדידה יהיה הערך  של סף הגלוי , הגלוי כחוסר רגישות במדידה-להתייחס לאי
שיטה זו עלולה להפריז בערכה ולתת לערך המדידה תוצאה שאינה . הגלוי-לכל מקרה של אי

 .ח נכונה ואמיתיתבהכר
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: מוצגות התוצאות בשתי השיטות, בטבלאות הבאות
 
 

 PCDDs+PCDFs 
PCBs like 

Dioxin 

 pg/g(TEQ) pg/g(TEQ) 

 TEQ1 TEQ2 TEQ1 TEQ2 שם המוצר

         מוצרי חלב

 0 0 0.1 0.2 חלב גולמי

 0.1 0.1 0 0.3 שומן 11%לבנה  

 0 0 0 0.2 שומן 12%גבינה למריחה מעודנת טבעית 

 0 0 0 0.1 שומן 15%שמנת 

 0.1 0.1 0 0.1 שומן 15%שמנת 

 0.1 0.1 0 0.1 שומן  16%פטה עיזים מעודנת 

 0.1 0.1 0 0.2 שומן 16%פטה צאן 

 0.1 0.1 0 0.1 שומן 18%גבינת ברינזה צאן  

 0.1 0.1 0 0.4 שומן 20%פטה כבשים 

 0.1 0.1 0 1.6 ןשומ 22%גבינה חצי קשה בסגנון איטלקי  -מוצרלה 

 0 0 0 0.4 שומן 22%גבינה צהובה חצי קשה 

 0.1 0.1 0 0.3 שומן  22%פטה צאן גבינה מלוחה 

 0.1 0.1 0 0.2 שומן 24%גבינה קשה לטיגון אפייה וצליה  -חלומי 

 0.2 0.2 0.1 0.3 שומן 24%גבינה רכה בשלה  -ברי  

 0 0 0 0.2 שומן 25%מעדן גבינה בולגרית למריחה בתוספת פיסטוק חלבי 

 0.1 0.1 0 0.4 שומן   28%גבינה צהובה חצי קשה  

 0.2 0.2 0 0.2 שומן 28%גבינת גאודה 

 0.2 0.2 0.6 0.7 שומן 28%גאודה בטעמים 

 0.3 0.3 0.5 0.9 שומן 30%גבינת תום עיזים 

 0.1 0.1 0 0.3 שומן  30%גבינת שמנת בסגנון צרפתי בטעם טבעי  

 0.2 0.2 0.2 0.4 שומן 32%קשה עשירות  בסידן  גבינה צהובה 

 0.2 0.2 0.1 0.3 שומן 38%שמנת עמידה לקצפת 

 0.2 0.2 0 0.5 שומן 38%שמנת מפוסטרת לקצפת 

 4.8 4.8 1 1 שומן 38%שמנת מתוקה  

 0.3 0.3 0 1.9 שומן 40%גבינת שמנת מתוקה קשה בסגנון איטלקי   -מסקרפונה 

 0.5 0.5 0.4 1.1 שומן 81%חמאה משמנת מפוסטרת  

 0.315 0.315 0.12 0.48 ממוצע

          

         דגים

 0.9 0.9 0.2 1 בורי

 0 0 0.1 0.3 בורי
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 0.1 0.1 1.1 1.1 בורי

 0.1 0.1 0.1 0.4 בורי

 0.1 0.1 0.1 0.2 בורי

 0 0 0 0.3 קרפיון

 0 0 0 0.2 קרפיון

 0.1 0.1 0 0.2 ברמונדי

 0.1 0.1 0 0.1 ברמונדי

 0 0 0 0.1 ברמונדי

 0.14 0.14 0.16 0.39 ממוצע

          

         ביצים

 0 0 0 1 צ"חלמוני ביצים בד

 0 0 0 0.5 חלמוני ביצים    

 0 0 0 0.75 ממוצע

          

         כבד עוף

 0 0 0 0.1 כבד עוף

 0 0 0 0.6 כבד עוף

 0 0 0 0.2 כבד עוף

 0 0 0.2 0.2 כבד עוף

 0 0 0 0.1 כבד עוף

 0 0 0 0.1 כבד עוף

 0 0 0.033 0.22 ממוצע

          

         כבד בקר

 0 0 0 0.1 כבד בקר

 0 0 0 0.1 כבד בקר

 0 0 0 0.1 כבד בקר

 0 0 0 0.1 ממוצע

          

         שומן בקר

 2.6 2.6 0.6 1 שומן בקר

 0.4 0.4 0 0.6 שומן בקר

 0.2 0.2 0.2 1.1 שומן בקר

 1.066 1.066 0.266 0.9 ממוצע

 
TEQ1 (רעילות אקוויולניטית )–  כשלא נמצאה שארית ההתייחסות לשארית הינה בגבול
. הזיהוי
TEQ2 (רעילות אקוויולניטית )– 0-כשלא נמצאה שארית ההתייחסות לשארית היא כ .
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דמויי   PCBs -ורנים ופ, לדיאוקסינים( הצריכה)להלן חישובי החשיפה   ,על פי הסקר
: :דיאוקסין

 
צריכה *סוג מזון 

( g/d)יומית 
ריכוז **

TEQ1 
(pg/g) 

ריכוז ***
TEQ2 

(pg/g) 

מנה ****
( TEQ1)יומית

pg/d 

מנה יומית 
(TEQ2 )pg/d 

 15.5 31 0.1 0.2 155  חלב
 50.6 91.2 0.4 0.818 112.4מוצרי חלב 
 1.44 2.6 0.35 0.63 4.1חלקי פנים 

 5.2 9.9 0.28 0.53 18.6דגים 
 0 27.8 0 0.75 37ביצים 

 72.74 162.5-- -- -- כ "סה
 

 2008אל שנתון סטטיסטי לישר, ס"ון של הלמהנתונים הינם ממאזן אספקת מז -צריכה יומית* 
.  2007ומשנתון מועצת החלב 

 **1TEQ – 1כ "סה TEQ 1 -פורנים ו, של דיאוקסינים TEQ של PCBs  דמויי דיאוקסין :
* **2TEQ – 2כ "סה TEQ 2 -פורנים ו, של דיאוקסינים TEQ  שלPCBs  דמויי דיאוקסין: 

  TEQ -יומית בריכוז ההמכפלה של הצריכה  –מנה יומית **** 
 

פיקוגרם  4של ( TDI)רמת צריכה סבילה ליום מומחי ארגון הבריאות העולמי ממליצים על 
פיקוגרם  240ג הרמה הסבילה היא "ק 60ל ולאדם בעל משקל גוף ש) לקילוגרם משקל גוף ליום

רמה זו מחושבת על  .זוהי רמה שבה האדם יכול להיות חשוף לה ללא סכנה בריאותית(.  ליום
  .בסיס חשיפה במשך כל החיים ועל הרמות המצטברת של דיאוקסינים בגוף

 
יה כשבסיס החישוב ה(  בסקר זה(כה של דיאוקסינים ממוצרים מן החי בהשוואה של  צרי

לרמת הצריכה הסבילה ( TEQ1)כשאין שארית מחושבת התוצאה על פי גבול זיהוי הבדיקה 
בהשוואה של הצריכה . מהרמה מקובלת 68% -ג נמצא שהחשיפה היא כ"ק 60לאדם במשקל של 

 30.3% -שבסיס החישוב היה כשאין שארית משמעותה אפס דיאוקסינים מצאנו חשיפה של כ
( שומן 38%שמנת )י דוגמא יחידה "זו הושפעה מאד ע( ריכהצ)חשיפה  .מהמרמה המקובלת

  -ו( TEQ2) 19.3%המנה היומית הצפויה הייתה , ללא דוגמא זו. PCBsשנמצא בה ריכוז גבוה של 
58.9% (TEQ1  ) מהרמה שהמקובלת .
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וגם על פי הערכת חשיפה  TEQ1))לפי הערכת חשיפה מחמירה , בסקר זהלאור הנתונים שהוצגו 
ניתן לסכם שלא נשקפת סכנה בריאותית לאוכלוסיה בישראל מחשיפה  ,(TEQ2)יותר  תריאלי

. מתוצרת הארץ של דיאוקסינים מצריכת מוצרי מזון מן החי
 
 

: לסיכום
. ונגמר בצריכה בשדה הבטחת בטיחות המזון הינה תהליך מתמשך שמתחיל בייצור חומרי גלם

זיהום במזון עלול לקרות בכל וב לזכור שחש  .בקרה בכל שלבי התהליך הכרחית למזון בטוח
חייבים להפעיל מערכות לניטור מזהמים במזון . ועד השולחן( החווה החקלאית)נקודה מהשדה 

. כדי לוודא שלא יהיו רמות חריגות מהרמות הסבילות
מצאנו שלא נשקפת סכנה בריאותית לאוכלוסיה בישראל מחשיפה של  ,על פי תוצאות סקר זה

 לבצע ניטורנמשיך אנו ,  עם זאת. מתוצרת הארץ ריכת מוצרי מזון מן החידיאוקסינים מצ
. נוכחות דיאוקסינים במזוןל
 
 
  


