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Szkodliwe związki w mięsie łososi
Już wcześniej stwierdzono, że mięso łososi pochodzących z hodowli może zawierać szkodliwe dla
zdrowia związki, m.in. należące do PCB (polichlorowane bifenyle) i dioksyn. Związki te mają
działanie rakotwórcze, mogą też powodować defekty płodów.

Obecnie okazuje się, że podobnie jak PCB i dioksyny, w organizmach zwierząt - zwłaszcza
mięsożernych - mogą się kumulować również polibromowane etery bifenylu (PBDE).
Są to związki powszechnie stosowane w wyrobach elektronicznych i meblach, jako dodatki
zapewniające ognioodporność. Do środowiska uwalniane są one bezpośrednio z miejsc ich
wytwarzania i w efekcie codziennego używania nasyconych nimi artykułów.
Mięso łososi pod kątem obecności PBDE przebadali ostatnio Ronald Hites z Indiana University i jego
współpracownicy. Zmierzyli oni ilość PBDE w 700 próbkach mięsa łososi z całego świata - dzikich
i hodowlanych.
Okazało się, że - z jednym wyjątkiem - łososie hodowlane miały wiele większe stężenie związków
PBDE niż łososie dzikie.
Stwierdzono też, że łososie hodowane w Europie były bardziej zanieczyszczone PBDE niż te
z Ameryki Północnej. Najmniej zanieczyszczone mięso miały łososie hodowane na półkuli
południowej.
Co zaskakujące, rekord zawartości związków PBDE pobił jeden z gatunek dzikiego łososia, czawyczy,
z Kolumbii Brytyjskiej.
Wśród ekspertów nie ma zgodności co do tego, czy - i na ile - związki PBDE są niebezpieczne. Hites
zaleca jednak ostrożność zauważając, że ich chemiczny wzór bardzo przypomina wzór PCB.
W 2003 r. Environmental Working Group, tworząca raporty m.in. na temat stężeń związków
chemicznych w środowisku, oznajmiła, że PBDE można znaleźć w ludzkim mleku. Z kolei EU
zakazała niedawno wykorzystywania dwóch z trzech najbardziej popularnych produktów
zawierających PBDE.
Wyniki badań mięsa łososi sugerują, że mimo zawartości w nim niezwykle zdrowych kwasów
tłuszczowych, konsumenci powinni ograniczyć spożycie łososi hodowlanych i dzikich czawyczy.
PAP / Onet / Environmental Science & Technology
http://laboratoria.net/aktualnosci/3474.html
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W sobotę Ziemia znajdzie się najdalej od
Słońca
Będzie wtedy oddalona od naszej dziennej gwiazdy o 152,095 mln km.
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Toniemy w elektronicznych śmieciach
W 2019 roku ilość elektronicznych odpadów z całego świata osiągnęła rekordową masę 53,6
milionów ton.
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Dlaczego meduzy są łakomym kąskiem dla
drapieżników
Meduzy nie stanowią źródła węglowodanów, tłuszczów ani białka.
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To co złe dla ekosystemu, jest dobre dla
pandemii
Niszczenie środowiska może sprawić, że pandemie będą bardziej prawdopodobne i trudniejsze do
opanowania.
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W pierwszych miesiącach pandemii dzieci
lepiej zniosły SARS-CoV-2
Dane zostały zebrane ze 131 badań i obejmują 7780 pacjentów w całym spektrum wieku dziecięcego.
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Obiecujące wyniki polskich badań nad nową
metodą wykrywania...
Zakończono testy na zwierzętach, teraz planowane są badania kliniczne, czyli na ludziach.
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Internet rzeczy - czy zmieni świat?
I co w światowym projekcie rozwoju tych technologii robią naukowcy z Politechniki Gdańskiej?
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Sosny mają silne właściwości antyoksydacyjne
Potwierdzili portugalscy chemicy i biolodzy po ponad trzech latach badań.
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