
VĖŽĮ SUKELIANTIEJI CHEMINIAI MAISTO PRIEDAI

I. Įžanga

Pastaraisiais laikais, sumodernėjus maisto pramonei, buvo pra
dėta vartoti maisto gamyboje įvairūs cheminiai junginiai, anglų 
spaudoje dažnai vadinami Food additives.

Pagal Howard J. Sanders1, jau 1955 metais vien tik maisto 
pramonė Amerikoje (USA) suvartojo 419 milijonų svarų įvairių 
chemikalų, o jau 1965 metais suvartojo 661 milijoną svarų. Per 
dešimtį metų cheminių maisto priedų suvartojimas pakilo beveik 
58%. Tas pats Howard J. Sanders mano, kad, didėjant maisto 
pareikalavimui ir gamybai, 1975 metais jau bus suvartota apie 
1,03 milijardo svarų įvairių chemikalų maisto pramonėje. Tai 
kiekvienam gyventojui tektų apie 5 svarus.

Šiandien maisto pramonėje yra vartojama apie 2.000 įvairių 
chemikalų. Kokį maisto produktą mes bepaimsime, visur rasime 
kelių rūšių chemikalus. Vienur jie yra dedami tam, kad pats ga
minys gražiau atrodytų; kitur — kad būtų pagerinta pagaminto 
produkto kokybė ar prailgintas jo amžius.

Jei paimsime, pavyzdžiui, mūsų kasdien vartojamą baltą duoną, 
ten labai dažnai, su nedideliais svyravimais, rasime sekančius che
mikalus : mono-gliceridą, di-gliceridą, mono-kalcio fosfatą, kalcio 
propionatą, natrio propionatą, amonio sulfatą, amonio chloridą, 
kalcio sulfatą, kalio chloridą, kalio bromatą. Rečiau, kai kuriose 
duonos rūšyse dar randamas chloro dioksidas ir natrio diecetatas.

Arba jei paimsime dirbtinus pieno miltelius «Coffee-Mate», 
ten rasime šias sudedamąsias dalis: džiovintą kukurūzų sirupą, 
augalinius riebalus, natrio kazematą, dikalio fosfatą, mono ir di- 
gliceridą, natriosilikono-aluminatą, trikalcio fosfatą, dirbtinius da
žus ir dirbtinius prieskonius.

Nuodingi cheminiai priedai. — Per ištisą eilę metų daug che
mikalų buvo vartojami maisto pramonėje. Tik po to, kai paaiš
kėjo jų karcinogeninis veikimas, dalis jų buvo uždrausta vartoti. 
Prieš keliolika metų kai kurios kompanijos labai plačiai vartojo

1 Food Additives, žr. Chemical and Enginneering News, 1966 m. spalio 
10 d., 100 psl.
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monochloracetinę rūgštį vyno, bealkoholinių gėrimų, salotų ir 
agurkų konservavimui. Po to, kai žmonės, vartodami tokį maistą 
pradėjo sirgti, F ir D (Food and Drug) administracija 1940 metais 
uždraudė vartoti maisto pramonėje monochloracetinę rūgštį.

Arba, apie 25 metus buvo vartojamas azototrichloridas (Agene) 
miltų baltinimui. Tik 1946 metais anglas dr. Edward Meklanby 
pastebėjo, kad šunys, maitinami azototrichloridu baltintais mil
tais, suserga histerija (nervų liga). Tik vėliau paaiškėjo, kad azo
totrichloridas chemiškai veikia miltuose esančią metioninę rūgštį 
ir pagamina naują nuodingą cheminį junginį — metioninosulfok- 
saminą, kuris katėse iššaukia konvulsijas, o šunyse —histeriją2. —

1949 metais F & D administracija uždraudė vartoti azototri- 
chloridą miltų baltinimui.

Arba dulcinas-dirbtinis cukrus, kuris yra 250 kartų saldesnis 
už nendrių ar runkelių cukrų, tik 1950 metais buvo uždraustas 
vartoti maisto gamyboje, kai paaiškėjo, kad jis pelėse iššaukia 
kepenų vėžį. Dabar draudžiama vartoti ir sachariną, kuris, ma
noma, taip pat sukelia vėžį.

Taigi, kaip matome, su dirbtiniais maisto priedais turime būti 
labai atsargūs, nežiūrint kad ir duotas F & D administracijos 
leidimas.

Dabar jau visose šalyse atsakingos įstaigos yra daug atsar
gesnės duodamos leidimą bet kokį cheminį junginį vartoti maisto 
gamyboje. Visų pirma tos įstaigos tokį priedą į maistą tiria kele
rius metus su keliomis gyvulių rūšimis, norėdamos išaiškinti, ar 
jis nėra karcinogeninis.

Maisto pramonė ir chemikalai. — Jau prieš Kristaus laikus 
egiptiečiai maisto konservavimui vartojo druską. Archeologai 
Egipte prie Esna vietovės yra atradę gerai išsilaikiusią druskoje 
užkonservuotą žuvį, kuri buvo apdengta moliu, kad neprieitų 
oras 3.

Kiniečiai druską jau vartojo 2.200 metų prieš Kristų. Seno
vės Graikijoje druskos vartojimas maisto konservavimui taip pat 
buvo plačiai žinomas. Jie savo maisto dietoje turėjo net kelias 
sūdytos žuvies rūšis. Senovės romėnai druskos vartojimą maisto 
konservavimui išmoko iš graikų. Ir tik žymiai vėliau maisto 
konservavimui buvo pradėta vartoti rūkymas ir fermentacija.

Bet tikra apsauga nuo maisto gedimo prasidėjo tik nuo Ni
colas Appert laikų. Jis pirmas 1795 metais pradėjo maistą kon
servuoti Napoleono kariams, kaitindamas tą maistą hermetiškai

2 Ten pat, 108 psl.
3 L. B. Jensen, Mans Food, 1953, 170 psl.
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uždarytose metalinėse dėžutėse. Taip pat labai daug prie to prisi
dėjo prancūzų chemikas Louis Pasteur, kuris eksperimentiniu būdu 
ištyrė maisto gedimo priežastis ir apie rastus davinius paskelbė 
Prancūzų Mokslo Akademijos suvažiavime4 1864 metais. Nuo to 
laiko ir prasidėjo pilna žodžio prasme tikroji maisto pramonė.

Maisto pramonė niekad nesitenkino tik tuo, kad maistas kon
servuotose dėžutėse negestų. Jai taip pat rūpėjo, kad tas maistas, 
bestovėdamas konservuotose dėžutėse, neprarastų savo skonio, ne
pakeistų savo struktūros ir spalvos.

Taip metai po metų buvo pradėta dėti į maistą chemikalus, 
kurie vienokiu ar kitokiu būdu pagerindavo maisto kokybę ir jo 
skonį, išryškindavo jo spalvą ar prailgindavo jo išsilaikymo laiką.

Pradžioje maisto pramonė dėjo į maistą įvairių rūšių chemi
kalus beveik visiškai nekreipdama dėmesio į tai, ar šie chemikalai 
yra kenksmingi žmogaus sveikatai ar ne. Chemikalų vartojimas 
maisto pramonėje be jokios kontrolės tiek kitose pasaulio šalyse, 
tiek Amerikoje, tęsėsi iki 1906 metų.

Pirmas originalus aktas, draudžiantis chemikalų vartojimą 
maisto pramonėje, buvo paskelbtas Amerikoje 1906 metais5. Nors 
jau 1906 metais buvo paskelbtas įstatymas, bet chemikalų varto
jimas maisto pramonėje dar vis buvo labai laisvas, nes pirmasis 
aktas kalbėjo tik, kad chemikalai turi būti nekenksmingi sveikatai, 
bet visiškai nelietė klausimo: kiek tų chemikalų galima dėti į 
maistą ? Tik 1958 ir 1960 metais šio įstatymo papildymai jau nu
statė vadinamas toleruotinas ribas maiste vartojamiems dažams ir 
kitiems chemikalams.

Amerikoje (JAV) maisto ir vaistų priežiūra yra pavesta Food 
and Drug administracijai. Ji sutrumpintai vadinama F&D admi
nistracija.

Dabar F&D administracija, prieš išduodama leidimą vartoti 
maisto pramonėje naują chemikalą, reikalauja nemažiau 2 metų 
tyrimo bent su dviem gyvulių rūšimis ir tik tada, kai pasirodo, kad 
bandomasis chemikalas nėra kenksmingas sveikatai, yra duodamas 
leidimas jį vartoti maisto pramonėje.

Taip pat negalima sakyti, kad visi maisto pramonėje varto
jami chemikalai yra kenksmingi žmogaus sveikatai ir jų vartojimas 
yra nusikaltimas. Jei atimtume iš maisto pramonės šiandien prieš 
maisto gedimą vartojamą cheminę maisto apsaugą, ar jei atimtume 
visus žemės ūkyje vartojamus chemikalus, kaip, pavyzdžiui, pesti
cidus ir fungicidus, tai vėl turėtume grįžti į pirmųjų amžių žemės

4 Norma W., The Technology of Food Preservation, 1959, 171-173 psl.
5 Thomas E. Furia, Handbook of Food Additives, 1968, 9 psl.
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ūkį ir į aštuonioliktojo amžiaus maisto pramonės išsivystymą bei 
gamybą.

Chemikalai ir vėžys. — Ketvirtame amžiuje prieš Kristų to 
laiko graikų mokslininkas Hipokratas, kuris yra laikomas medicinos 
kūrėju, yra rašęs, kad «sveikata priklauso nuo harmonijos tarp 
žmogaus ir jį supančios aplinkumos ». Pasirodo, kad jo galvojimas 
buvo teisingas.

Per paskutinius 50 metų visame pasaulyje išsiplėtus pramonei, 
žymiai padidėjo ir mirtingumas nuo vėžio ligų.

Pagal dr. S. Epštein6 davinius, kuriuos matome I lentelėje 
vien tik JAV 1969 metais vėžiu mirė daugiau žmonių, negu jų 
žuvo II pasauliniame kare.

J. Amerikos Valstybėse mirusių vėžiu 1969 metais palyginimas
su mirusiais dėl kitokių priežasčių.

Tačiau, kaip paskutinieji statistikos daviniai rodo, susirgimai 
vėžiu nemažėja, bet didėja. Ir jau 1972 metais buvo užregistruota
610.000 susirgimų vėžiu. Šie faktai paskatino viso pasaulio mokslo 
žmones ieškoti atsakymo į šį klausimą. Jau 1963 metais World 
Health organizacija pareiškė 7, kad apie 90% vėžiu susirgimų prie
žastis yra vėžį sukeliančių chemikalų veikimas.

Šiandien sakoma, kad yra apie 1.000 įvairių chemikalų, kurie 
iššaukia vėžį tiriamuose gyvuliuose. Panašiai yra liudiję keletas 
šios srities specialistų specialiame kongreso komitete, kuris tyrinėja 
chemikalų įtaką į vėžio išsivystymą.

Tai jau didesniu tikrumu patvirtino pats Amerikos National 
Cancer Instituto direktorius dr. Frank J. Rauscher, Jr. 1972 metais, 
lapkričio mėnesį savo pareiškime, kurį paskelbė straipsnyje Nauji 
laimėjimai kovoje su vėžiu 8. Jis sako, kad šiandien 80-85% susirgi-

6 S. Epstein, Environmental Determinants of Human Cancer, žr. Cancer 
Research, 34 t., 1974, 2425 psl.

7 Ten pat.
8 Žr. U. S. News and World Report, 1972, XI, 27, 38 psl.

1. Lentelė

Vėžiu mirę 1969 metais 
Žuvę II pasauliniame kare 
Žuvę auto nelaimėse 1969 metais 
Žuvę Vietnamo kare per 6 metus 
Žuvę Korėjos kare per 3 metus 
Mirę nuo polijo ligos 1952 metais

323.000
292.000 

59.600
41.000
34.000 
3.300
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mų vėžiu yra įtaigojami išorės poveikių. Kitais žodžiais sakant, vėžys 
žmoguje išsivysto dėl to, kad žmogus nuolatos yra veikiamas 
vienokiu ar kitokiu būdu išorės karcinogeninių faktorių.

Dr. Frank J. Rauscber vėžio susirgimų kilmę grupuoja į tris 
pagrindinius skyrius :

Biologinės kilmės - virusai,
Cheminės kilmės - veikiant chemikalams,
Fizinės kilmės - veikiant x-spinduliams arba alfa, betari 

gamma radijacijai.
Pastaruoju laiku mokslininkai randa dar vieną svarbų faktorių 

— tai patį maistą, pavyzdžiui, perdidelis vartojimas riebalų, ma
noma, sukelia storųjų žarnų vėžį ir moteryse — krūtinės vėžį-

World Health organizacija (WHO) savo knygoje 9 vėžį suke
liančius cheminius junginius skirsto į 8 grupes:

1 Policikliniai angliavandeniliai,
2 Aromatiniai aminai,
3 Chloro angliavandeniliai,
4 Nitrozo junginiai,
5 Neorganiniai elementai,
6 Natūraliai gamtoje pasitaiką karcinogeniniai junginiai,
7 Hormonai,
8 Biologiniai alkaliniai junginiai.

Dr. C. E. Searle 10, Birmingham Universiteto profesorius, visus 
vėžį sukeliančius cheminius junginius, straipsnyje Chemikalų kar- 
cinogeniškumas, skirsto į 7 grupes:

1 Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai,
2 Aromatiniai aminai,
3 Azo junginiai,
4 Chloriniai junginiai,
5 Nitrozo junginiai,
6 Natūraliai gamtoje pasitaiką karcinogeniniai junginiai,
7 Biologiniai alkaliniai junginiai.

Dr. C. E. Searle visiškai neduoda atskiros grupės neorgani
niams elementams ir hormonams. Šias grupes WHO kaip tik laiko 
labai svarbiomis ir išskirtinomis iš kitų. Bet dr. C.E. Searle gan 
ryškiai atskiria azogrupę nuo aromatinių aminų grupės.

9 Health Hazards of the Human Environment, išleido World Health Or- 
nanizations, Geneve 1972, 227-228 psl.

10 Chemical Carcinogenesis and their Significs, žr. Chemistry in Britain.
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II. Policikliniai aromatiniai angliavandeniliai maiste

Rūkyta žuvis ir rūkyta mėsa. — Jau 1918 metais buvo paste
bėta, kad anglių smala iššaukia karcinomas (tai piktybinė vėžio 
forma) kralikų ausyse ir tumorus (auglius) pelių odoje, bet tada 
dar nebuvo žinomas to smaloje esančio aktyvaus faktoriaus, iš
šaukiančio vėžį, vardas. Tik 1933 metais pavyko izoliuoti iš 
anglių smalos ir nustatyti gryną karcinogeninį chemikalą — 3,4- 
benzpireną11, kuris pasirodė ir yra minėtų susirgimų priežastis.

Šis karcinogeninis cheminis junginys, pasirodo, labai dažnai 
pasitaiko žmonių vartojamame kasdieniniame maiste. 3,4-benzpi- 
renas yra randamas : degintoje kavoje, rūkytoje mėsoje, rūkomose 
cigaretėse, mažesniuose kiekiuose jo yra ir ore, kuris atsiranda 
nuo degančio benzino ar kitų degančių organinių medžiagų.

Pagal dr. H. P. Kraybill12, rūkytų dešrų viename kilograme 
esti nuo 1,9 iki 10,5 mikrogramų 3,4-benzpireno. Viename kilo
grame rūkytos žuvies randame 1,7-7,5 mikrogramų 3,4-benzpireno. 
O viename kilograme rūkytos avienos 3,4-benzpireno kiekis yra 
toks, kokį gauname surūkę 270 cigarečių.

Pagal to paties dr. H. F. Kraybill pranešimą, rūkytame maiste, 
naudojant dr. E. Bailey ir Dungal davinius, kaip matyti lentelėje, 
randame dar ištisą eilę kitų policiklinių aromatinių angliavande
nilių.

2. Lentelė

POLICIKLINIAI AROMATINIAI ANGLIAVANDENILIAI MIKROGRAMAIS VIENAME 
KILOGRAME RŪKYTOS (NEVIRTOS) MĖSOS IR ŽUVIES

Angliavandenilių
pavadinimas

Aviena Upėtakis Menkė Raudona
žuvis

Acetnaftilenas 187,7 83,0 0 4,5
Fluorenas 20,6 31,1 0 0
Fenantrenas 86,3 41,8 0 5,0
Antracenas 19,8 13,1 1,8 1,5
Pirenas 5,9 4,9 0,7 3,0
1,2-benzpirenas 0 0 1,9 0,3
3,4-benzpirenas 1,3 2,1 0,5 0,8

11 3,4-benzpirenas dėl rašymo patogumų kai kurių autorių vadinamas 
yra benzo(a)pirenas, bet, yra tas pats chemikalas.

12 Dr. H. F. Kraybill, Carcinogenesis associated with food, žr. Clinical 
Pharmacology and Therapeutics, 4 t., 1 nr., St. Louis 1963, 82-84 psl.
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Pagal tuos pačius dr. E. Bailey ir Dungal davinius Islandijos 
ir Baltijos kraštų žuvininkai, kurie valgo rūkytą žuvį kiekvieną 
dieną, serga vėžiu 3 kartus dažniau, negu tie gyventojai, kurie 
gyvena toli nuo pajūrio. Taip pat jie serga 4 kartus daugiau skran
džio vėžiu negu tie, kurie nevalgo rūkytos žuvies. Islandijoje susir
gimai vidurių vėžiu sudaro 35-45% visų susirgimų vėžiu ir yra 
manoma dėl to, kad jie vartoja labai daug rūkytos žuvies.

Tamsiai deginta kava. — Taip pat policiklinius aromatinius 
angliavandenilius randame ir suodžiuose, kurie yra gaunami gruz
dinant kavos pupeles (žr. lentelę).

3. Lentelė

POLICIKLINIAI ANGLIAVANDENILIAI KAVOS SUODŽIUOSE

Angliavandenilių
pavadinimas

Mikrogramai 
1 kilograme

Fenantrenas 133
Pirenas 257
Fluorantenas 340
Chrisenas 534
Benz(a)antracenas 16
Perilenas 279
Benzo(e)pirenas 187
Benzo(a)pirenas 200
Benzo(g.h.)pirenas 98
Benzo(k)flourantenas 98

Dr. W. C. Hueper13 ir M. Kuratsuna bandymais įrodė, kad 
gruzdinimo metu, kavai suėjus į kontaktą betarpiškai ar netiesio
giai su degančia dujų liepsna, gaunasi suodžių. Dr. W. C. Hueper 
ir M. Kuratsuna kavos suodžiuose rado net 200 mikrogramų ben- 
zo(a)pireno arba 3,4-benzpireno. Bet čia reikia pastebėti, kad jiems 
nepavyko rasti benzo(a)pireno vandens ekstrakte, kada jie vartojo 
šviežią ar vidutiniškai degintą kavą. Vienok jie surado benzo(a)- 
pireno labai mažą kiekį vandens eks trakte, kuomet vartojo labai 
tamsią kavą, pagamintą iš labai apdegusių pupelių.

Pagal dr. H. F. Kraybill14, kai kuriems tyrinėtojams, kurių 
tarpe jis sumini W. W. Payne ir W. C. Hueper, esą pavykę iššaukti

13 Dr. W. C. Hueper, Chemical Carcinogenesis and Cancer, 1964,66c psl. 
M. Kuratsuna ir W. C. Hueper, Polycilic Aromatic Hydrocarbons in Roa
sted Coffee, žr. Journal of the National Cancer Institute, 1960 m. 2 nr., 463 psl.

14 H. F. Kraybill, Food Contaminants, žr. Environmental Research, 
1969, 2 t. 4 nr., 231-232 psl.
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karcinogenines neoplasmas odoje, jungiamuose audiniuose, vidu
riuose ir pūslėje, darant bandymus su pelėmis ir jūrų kiaulytėmis, 
jas maitinant kavos suodžiais, kuriuos jie buvo gavę iš kavos de
ginimo įmonių.

Asmuo per dieną išgeriantis 5 puodukus juodos kavos, gali 
gauti apie 0,4 mikrogramo pireno ir 0,1 mikrogramo benzo(a)pi- 
reno. Bet kai kurios kavos rūšys normaliai turi minėtų polici- 
klinių angliavandenilių labai mažai, arba ir visiškai neturi.

Ant žarijų kepta mėsa. — Taip pat daug policiklinių angliavan
denilių randame ant karštų anglių keptoje mėsoje.

Pagal W. Lijinsky15 ir P. Shubik tyrimo davinius, kaip matyti 
4 lentelėje, viename ant karštų anglių keptame kilograme mėsos, 
randame 8 mikrogramus Benzo(a)pireno. Tai yra gan didelis kie
kis. Toks kiekis randamas maždaug 600 surūkytų cigarečių. Tenka 
pastebėti, kad W. Lijinsky ir Shubik ant anglių keptoje mėsoje 
nerado azoto heterociklinių junginių. Tai parodo, kad proteinai 
pirolizo (ugnies skaldymo) proceso metu nebuvo paliesti, o vienin
telė policiklinių vandenilių atsiradimo priežastis yra pagreitintas 
riebalų skilimas prie aukštų temperatūrų pirolizo metu. Šie an
gliavandeniliai ant mėsos nusėda kartu su kylančiais degančių 
riebalų ir anglių dūmais.

Šiuos policiklinius angliavandenilius, susidariusius mėsos ke
pimo metu, nėra lengva ištirti, bet pavartojus moderniausius ana
litinės chemijos metodus, pavyko ne tik juos identifikuoti, bet ir 
nustatyti jų kiekį (žr. 4 lentelę). W. Lijinsky ir P. Shubik polici
klinius angliavandenilius išskyrė iš mėsos, pavartodami vadinamą 
Gas chronotografijos ir paper chromotografijos metodą, o juos 
identifikavo, pavartodami ultravioletinės absorbcijos ir fluorescen
cinės spekrometrijos metodą.

15 W. Lijinsky ir P. Shubik, Benz(a)pyrene in Charcoal-Broiled Meat, 
žr. Science, 145 t., 1964 m. liepos 3 d., 53 psl.
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4. Lentelė

POLICIKLINIAI ANGLIAVANDENILIAI VIENAME KILOGRAME MĖSOS, KEPTOS 
ANT ŽARIJŲ PAGAL W. LlJINSKY IR P. SHUBIK DAVINIUS

Angliavandenilių
pavadinimas

Viso
mikro

gramų

Vieno gaba
lo kilo

grame mikro
gramų

 Viename 
kilograme 

supiaustytos 
mėsos mikro

gramų

100 CM2

Antantrenas 29,0 2,0 2,0 0,3
Antracenas 71,0 5,0 4,5 0,7
Benz(a)antracenas 76,0 5,0 4,3 0,8
Alkil-benzantracenas 40,0 2,7 2,4 0,4
Benzo(b)chrisenas 7,5 0,5 0,5 0,8
Benzo(g.h.i)perilen. 76,0 5,0 4,5 0,8
Benzo (a jpirenas 133,0 9,0 8,0 1,3
Benzo(e)pirenas 97,0 6,5 6,0 1,0
Chrisenas 21,0 1,5 1,4 0,2
Coronenas 37,0 2,5 2,3 0,4
Dibenz(a.h.)antrac. 3,5 0,2 0,2 0,04
Fluorantenas 321,0 21,0 20,0 3,2
Fenantrenas 180,0 12,0 11,0 1,8
Pirenas 286,0 19,0 18,0 2,9
Perilenas 34,0 2,0 2,0 0,3

Be pilnai ištirtų angliavandenilių, kuriuos randame 4 lentelėje, 
jie rado dar ištisą eilę kitų angliavandenilių, pavyzdžiui, benzo(j)- 
fluoranteną, benzo(b)fluoranteną, benzo(k)fluoranteną, dibenzo(a.l)- 
pireną ir dibenzo(a.i)pireną, bet jie negalėjo jų pilnai identifikuoti, 
nes jų koncentracija buvo mažesnė kaip 0,5 mikrogramų viename 
kilograme mėsos.

Čia noriu pabrėžti, kad normaliai virtoje ar troškintoje mėsoje 
policiklinių karcinogeninių angliavandenilių nerasta. Todėl geriau 
yra mėsą troškinti ar kepti pečiuje, negu kepti ant anglių. O pati 
sveikiausia mėsa yra virta ar troškinta žemoje temperatūroje.

Kepdami mėsą ar dešras ant anglių, žmonės, norėdami kepsnį 
padaryti skanesnį, chemiškai jį sugadina —pakeičia jo cheminį 
sąstatą taip, kad mėsoje atsiranda karcinogeniniai junginiai, pa
vyzdžiui, 3,4-benzpirenas ir kiti chemikalai, kurie gali iššaukti 
žmogaus organizme vėžį.

Benzo(a)pireno karcinogeniškumas. — Kad benzo(a)pirenas yra 
karcinogeninis ir gyvuliuose sukelia vėžį, nėra jokių abejonių.

Grupė britų ir amerikiečių tyrinėtojų studijavo daugiau 100 
įvairių chemikalų, norėdami sužinoti, kurie iš jų daugiausa yra
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aktyvūs vėžio tyrimuose. Iš šio 100 chemikalų buvo atrinkt- 
penki chemikalai16: benz(a)pirenas; 1,2,5,6-dibenzantracenas, 20į 
metilcholantrenas, 9,10-dimetil-l,2-bezantracenas ir 3,4,5,6-dibenz- 
karbazolė.

Šie visi chemikalai tam tikrose sąlygose sukelia tumorus 
įvairiuose audiniuose ir įvairiose gyvulių rūšyse.

Pirmoje vietoje čia matome benzo(a)pireną, kuris, kaip 
matėme iš anksčiau pateiktų analizių, yra randamas degintoje 
kavoje, rūkytoje žuvyje, ant anglių keptoje mėsoje ir rūkomose 
cigaretėse.

Dr. J. C. Arcos17, norėdamas ištirti benzo(a)pireno aktyvumą, 
darė bandymus su Swiss-Webster albino pelių veisle. Jis nuskuto 
šių pelių mažą odos plotą ir jį tepė du kartus per savaitę su ben- 
zo(a)pireno 0,3% skiediniu atskiestu acetone. Kiekvienam tepi
mui suvartojo 0,1 ml šio skiedinio. Po 8 savaičių bandymo pelėse 
jau išsivystė tumoras. Fotografijoje matome pelę jau su pradė
jusiu augti tumoru.

Toliau tepant tą pačią vietą tumoras didėjo ir po 11 savaičių 
jis jau užėmė didesnę dalį kairiosios kaklo pusės, kaip matyti 
kitoje nuotraukoje.

16 David Clayson, Chemical Carcinogenesis, Londonas 1962, 137 psl.
17 D. J. C. Arcos, Chemical Induction of Cancer, 1 t., 1968 m., 317 psl.
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U. S. Department of Health, Education and Welfare ir National 
Institute of Health išleistoje didelėje studijoje : Survey of Compounds 
which have been tested for Carcinogenic Activity18 duoda 30 autorių, 
kurie su įvairiais gyvuliais, kaip pelėmis, jūrų kiaulytėmis, žiurkė
mis ir kitais, vienokiu ar kitokiu būdu tyrė benzo(a)pireno 
karcinogeninį aktyvumą. Aš čia noriu suminėti tik kelias žy
mesnes tų trisdešimties mokslininkų pavardes: U. Saffiotti, b.l. 
Van Duuren, E. Bingham, A. C. Bobbow, E. Bomassar, J. Borneff. 
Jiems visiems pavyko vienokiu ar kitokiu būdu, įvedant benzo(a)- 
pireną į organizmą, iššaukti anksčiau minėtuose gyvuliuose ar tai 
vidurių papilomas, ar odos sarkomas, ar tumorus.

Be benzo(a)pireno tiek keptoje ant anglių mėsoje, tiek rūky
toje žuvyje randame dar kitus policiklinius aromatinius angliavan
denilius, pavyzdžiui, antraceną ir fenantreną. Nėra pakankamai 
įrodymų, kad šie junginiai būtų karcinogeniniai, bet jų derivatai, 
kaip 1,2,3,4-tetrametil fenantrenas ir 9,10-dimetilantracenas ir kai 
kurie kiti jų derivatai rodo mažą karcinogeniškumą19.

Taip pat policikliniai aromatiniai angliavandeniliai, turintieji 
keturis benzeno žiedus: pirenas, benzo(e)pirenas, chrisenas, yra 
randami keptoje ant anglių mėsoje, degintoje kavoje ir, kai kurie 
jų, randami rūkytoje žuvyje ir rūkytoje mėsoje, taip pat rodo silpną 
karcinogeninį aktyvumą. Todėl turint prieš akis šiuos davinius

18 Paruoštoje John Thompson ir kitų, Rockville, 278-291 psl.
19 D. B. Clayson, Chemical Carcinogenesis, London 1962, 138-139 psl.
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ir benzo(a)pireno karcinogeniškumą, pradėdami valgyti ant anglių 
keptą mėsą, rūkytą dešrą, rūkytą žuvį, nežiūrint kaip žaviai 
produktai atrodytų, turime pagalvoti apie sveikatą.

III. Aromatiniai aminai

Geltoni sviesto dažai. — Šiai grupei priklauso chemikalai: 
anilinas, 1-naftilaminas, 2-naftilaminas, benzitinas, 4-aminodi- 
fenilas. Jie visi daugiausia yra vartojami dažų gamybai ir turi 
didelį ryšį su pūslės vėžiu.

Taip pat aromatiniai aminai kaip 2-acetamidofluorenas, kursi 
vartojamas kaip insekticidas, iššaukia tumorus įvairiuose audi
niuose ir įvairiose gyvulių rūšyse, ir 4-dimetilaminoazobenzenas, 
geltonieji sviesto dažai, iššaukia pūslės vėžį įvairiuose gyvuliuose, 
jeigu jie yra imami su maistu 20.

David B. Clayson, kaip matyti 5 lentelėje, duoda ištisą eilę 
aromatinių aminų karcinogeniškumo davinių. Kaip iš tyrimų len
telės matyti, aromatiniai aminai pūslėje iššaukia vėžį dvejų ar 
aštuonerių metų laikotarpyje.

5. Lentelė

Aromatinių aminų karcinogeniškumas. Bandymas darytas su 
šunimis. Chemikalai duoti su maistu

Aromatinių aminų Išgyventų Tumoro vieta
pavadinimas metų skaičius

chemikalus
vartojant

2-Naftilaminas 2 pūslėje
2-Acetamidofluorenas 6-8 pūslėje, kepenyse
4-Dimetilaminoazobenzenas-

sviesto dažai 8 pūslėje
O-Aminoazotoluinas 5            pūslėje, kepenyse ir tulžyje
4-Aminodifenilas 2 pūslėje
4-N itrodifenilas 2 pūslėje
4-Nitrodifenilas-benzidinas 8 pūslėje

5 lentelėje matyti, iš suminėtų chemikalų didesnioji dalis yra 
aromatiniai aminai, kurių dauguma vartojama dažų gamybai. 
Čia pabrėžtinai minėtas 4-dimetilaminoazobenzenas —- tai yra 
geltonieji sviesto dažai, kurie yra karcinogeniniai. Jie dabar jau

20 Ten pat, 203 psl.
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nei Amerikoje, nei kituose kraštuose nebevartojami, kadangi yra 
uždrausti vartoti sviesto dažymui ir bendrai maisto pramonėje. 
Bet šie dažai dar yra vartojami bandymų reikalams laboratorijose.

Šie dažai plačiai buvo vartojami sviesto dažymui ir Lietuvoje. 
Šiandien sunku pasakyti kiek nuo jų vartojimo nukentėjo Lietuvos 
žmonės, nes tuo laiku susirgimai pūslės vėžiu dar buvo dažnai 
priskiriami prie kitos rūšies susirgimų, o, be to, vėžys pūslėje išsi
vysto, vartojant šiuos dažus, tik po 6-8 metų!

1978 metų pradžioje Food and Drug administracija pagal Ame
rikos Sveikatos, Švietimo ir Gerovės Departamento pranešimą21, 
sudarė ir paskelbė sąrašą karcinogeninių chemikalų, kurie yra 
vartojami pramonėje ir sukelia vėžį žmonių tarpe. (Žr. 6 lentelę).

6. Lentelė

Sąrašas pramonėje vartojamų karcinogeninių chemikalų, suke
liančių vėžį

Eilės Chemikalų Vieta, kurioje Pramonės rūšis, kurioje che
Nr. pavadinimas darbininkai 

gauna vėžį
mikalas yra vartojamas

1 2-Naftilaminas Pūslėje Dažų gamyboje ir kaip an- 
tioksiduojantis arba antioksi
dantas

2 Benzitinas Pūslėje Dažų ir gumos pramonėje
3 4-Bifenil-aminas Pūslėje Antioksidantas gumos pramo

nėje
4 Chloronafazinas Pūslėje Vaistų pramonėje
5 Mustard-garstyčių

dujos
Plaučiuose ir 
gerklėje

Karo pramonėje

6 Dietilstilbesterolis Moterų gimdos 
organuose

Vaistas, sintetmis estrogenas

7 Bis-(2-chloro-me- 
til) eteris

Plaučiuose Chemijos pramonėje

8 Benzenas Leukemija ? Chemijos pramonėje
9 Vinilchloridas Kepenyse Chemijos pramonėje ir poli

merų polivinilo gamyboje
10 Aflatoksinas Kepenyse Chemikalas, kurį pagamina 

pelėsis, dažniausiai pasitaikąs 
žemės riešutuose — maisto 
produktas

11 Estrogeniniai
junginiai

Gimdoje Vartojami piliulių prieš apvai
sinimą gamybai

21 Sveikatos, Švietimo ir Gerovės Departamento laiškas autoriui 1978. 
XI. 2 d.
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Eilės Chemikalų Vieta, kurioje Pramonės rūšis, kurioje che
Nr. pavadinimas darbininkai 

gauna vėžį
mikalas yra vartojamas

12 Asbestas Plaučiuose Asbesto pramonėje
13 Arsenikas Odoje ir plau

čiuose
Vartojamas kaip pesticidas 
vynuogynuose ir pramonėje

14 Chromo junginiai Plaučiuose Chromo pramonėje
15 Tabako kramtymas Gerklėje Jei tabakas yra kramtomas
16 Tabako rūkymas Plaučiuose, ger

klėje, stemplėje 
ir pūslėje

Tuose, kurie rūko ir tuose, ku
rie gyvena kartu su rūkan
čiais

17 Suodžiai Odoje Pramonės darbininkai ir ka
minų valytojai

18 Degutas Odoje ir plau
čiuose

Darbininkai, kurie turi ryšį 
su smala

19 Smala Odoje Darbininkai, dirbantieji dar
bą surištą su smala

20 Asfaltas Odoje ir plau
čiuose

Darbininkai, dirbantieji prie 
asfalto darbų

21 Metalų piovimui 
vartojamas aliejus

Odoje ir plau
čiuose

Metalų pramonėje

22 Kreozotas Plaučiuose Medžio pramonėje
23 Aukštos tempera

tūros žibalas
Odoje ir plau
čiuose

Žibalo destiliaeijos pramo
nėje

24 Kokso krosnių 
dujos

Plaučiuose Kokso pramenėje

25 Radis (Radium) 
metalas

Odoje ir kau
luose

Šios rūšies pramonėje

26 Uranas ir jo ža
liava

Plaučiuose Šios rūšies pramonėje ir ka
syklose

27 Kiti radio aktyvūs 
elementai

Įvairiuose orga
nuose

Pramonėje

28 Auraminas - amilo 
dažų grupė

Pūslėje Dažų pramonėje

29 Magenta-Fuksinas
dažai

Pūslėje Dažų pramonėje

30 Nikelis Nosyje ir plau
čiuose

Nikelio rafinerijose

31 Izopropilo aliejus Nosyje, stemplė
je ir plaučiuose

Šios rūšies pramonėje

Maisto pramonėje vartojami dažai. — Kad maistas atrodytų 
patrauklesnis, maisto pramonė pradėjo vartoti įvairių rūšių da
žus. Dažai yra dedami beveik į visas maisto rūšis. Jie dedami į 
sviestą, kad sviestas visais sezonais atrodytų tos pačios spalvos. 
Dažai dedami į margariną, kad šis atrodytų panašus į sviestą. Da
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žai dedami į sūrius, į įvairius kremus, alų ir bealkoholinius gė
rimus.

Pagal F&D administracijos leidimą22, Amerikoje 1955 metais 
maisto ir kosmetikos pramonėje buvo pagaminta ir sunaudota 1,69 
milijonai svarų įvairių dažų, o jau 1965 metais suvartotų dažų 
maisto ir kosmetikos pramonėje kiekis pakilo iki 2,6 milijono svarų. 
Manoma, kad 1970 metais buvo suvartota apie 3,7 mil. svarų 
dažų.

Apie 95% šių dažų yra vartojami maisto pramonėje ir tik 
apie 5% yra suvartojami kosmetikos pramonėje. Daugiausia šių 
dažų suvartojama gėrimų, saldainių, kremų, desertų, kepinių ir 
dešrų pramonėje. Į gėrimus dažų dedama apie 10, o maisto pro
duktuose kartais dažų kiekis siekia net 150 dalių per milijoną.

Maisto pramonėje anksčiau vartoti dažai buvo dažniausiai 
augalinės kilmės. Pavyzdžiui, geltoni annato dažai buvo gami
nami iš annato sėklų, safrono oranžiniai dažai buvo gaminami iš 
crocus sativus žiedų23. Raudoni cochinealo dažai dažniausia var
tojami mėsos, gėrimų ir saldainių pramonėje, buvo gaminami iš 
coccus-cacti insektų.

Geltoni — tumeric dažai buvo gaminami iš žolių šaknų, au
gančių rytinėje Indijoje, vadinamų curcuma longa. Dar ir šiandien 
kai kurie šių dažų tebevartojami maisto pramonėje, bet jau tik 
retai ir mažais kiekiais.

Didžiausią revoliuciją dažų pramonėje sukėlė sintetiniai dažai, 
pagaminti iš anglių smalos. William Perkin 1856 metais pirmasis 
pagamino šviesiai violetinės spalvos sintetinius dažus. Vėliau 
šių dažų gamyba plėtėsi ir jie buvo vartojami maisto, vilnų ir 
šilko dažymui.

Pagal Thomo E. Furia24 pranešimą, jau 1900 metais apie 80 
įvairių sintetinių dažų buvo vartojama maisto dažymui. Tuo 
laiku nebuvo įstatymo, kuris kontroliuotų dažų karcinogeniškumą, 
todėl pasitaikydavo ir taip, kad tie patys dažai, kurie buvo var
tojami tekstilės pramonėje, buvo vartojami ir maisto pramonėje.

Kuomet 1906 metais Amerikoje buvo priimtas pirmasis Food 
and Drug įstatymas, reguliuojantis visus maiste vartojamus priedus, 
buvo paliktos tik septynios sintetinių dažų rūšys, leistinos vartoti 
maisto pramonėje. Būtent:

Orange 1 
Erytrosine

22 H. J. Sanders, Food Additives, žr. Chemical and Engineering News, 
1966 m. spalio 17 d., 123 psl.

23 Ten pat.
24 Thomas Furia, Handbook of Food Additives, 1968, 26 psl.
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Ponceau 3R 
Amarant 
Indigotine 
Naftol geltoni 
Šviesiai žali.

Vėliau pagal F&D  administracijos leidimą, dalis minimų dažų 
buvo išbraukti ir jų vieton pridėta daugiau naujų rūšių. Pagal 
F&D  administracijos naują leidimą iki 1966 metų buvo varto
jama vienuolika įvairių rūšių dažų 25 :

FD&C Raudoni 2 nr. - Amarant
FD&C Raudoni 3 nr. - Erytrosine
FD&C Geltoni 5 nr. - Tartrazine
FD&G Geltoni 6 nr. - Sunset geltoni
FD &C Raudoni 4 nr. - Ponceau SX
FD&C Mėlyni 1 nr. - Skaisčiai mėlynas
FD&C Mėlyni 2 nr. - Indigotine
FD&C Violet 1 nr.
FD&C Žali 3 nr. - Tamsiai žali
Orange B vartojami tik dešrelių įpakavimo medžiagai 

dažyti
Citras Raudoni 2 nr. tik apelsinų dažymui.

Dabar daugiausia maisto pramonėje vartojami dažai priklauso 
vadinamai Azo dažų grupei. FD &C Raudonų 2 nr. — Amarant 
dažų tipiška formulė atrodo šitaip :

Chemiškai šie dažai yra : trinatrio-l-(4sulfo-l-naftilazo)-2-naf- 
tol-3,6-disulfoninės rūgšties draska.

Kita dalis dažų, esančių minėtame F&D  administracijos są
raše, priklauso vadinamai trifenilmetano grupei. Šiai grupei pri-

25 Ten pat, 29 psl.
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klauso FD&C žali 3 nr.,, FD&C violetiniai 1 nr. ir FD&C mėlyni 
1 nr. dažai. Šio paskutiniojo cheminė formulė atrodo taip:

Be to, dažai FD&C mėlyni 2 nr. (indigotine) priklauso indigo 
dažų grupei, prie kurių dar yra prijungta sulfoninės rūgšties natrio 
druska. Jų formulė atrodo taip:

Čia turiu pabrėžti, kad didelė dalis cheminių junginių, kurie 
turi Azo grupę, labai dažnai yra karcinogeniniai, tai yra vėžį iš
šaukiantieji junginiai. Šiai grupei priklauso dabar maisto pramo
nėje vartojami šie dažai26 :

Raudoni 2 nr. - Amarant,
Geltoni 5 nr. - Tartrazine,
Geltoni 6 nr. - Sunset Geltoni,
Raudoni 4 nr. - Ponceau SX,
Citras Raudoni 2 nr.

Šiai grupei taip pat priklauso geltonieji sviesto dažai, kurie 
chemiškai vadinami 4-dimetilaminoazobenzenas. Jo struktūrinė for
mulė tokia :

26 Ten pat, 30 psl.
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Šie dažai ilgą laiką buvo vartojami sviesto, sūrio ir margarino 
dažymui. Tik 1954 metais jie buvo išimti iš maisto pramonės, kaip 
vėžį iššaukiantieji dažai. Daugiau kaip 20 metų Europos, Lietuvos ir 
Amerikos gyventojai valgė šiuos dažus visiškai nežinodami, kad 
jie sukelia vėžį.

Tik 1936 metais japonas Kinosita27 pirmą kartą pastebėjo, 
kad šie sviesto dažai sukelia vėžį kepenyse. Pelėse vėžys papras
tai išsivysto po metų, duodant joms atitinkamą kiekį šių dažų.

Kitiems tyrinėtojams, pavyzdžiui, Woodwarth Nelson 28, 1953 
metais pavyko sukelti vėžį šunų pūslėje. Šunims buvo duodama 
kasdien per 3-4 metus po 20 mg kilogramui kūno svorio minėtų 
geltonųjų sviesto dažų.

Iš dabar vartojamų maisto pramonėje dažų kelia rūpesčio 
sekantieji:

Citrus raudoni 2 nr. vartojami apelsinų dažymui,
Violet 1 nr. vartojami mėsos štampavimui,
Orange B vartojami dešrelių įpakuojamai plėvei dažyti, 
Raudonieji 2 nr. amarant, daugiausia vartojami gėrimų 

pramonėje,
Raudoni 4 nr. ponceau SX, daugiausia vartojami maras

chino vyšnių pramonėje.

Citrus raudoni 2 nr. — Citrus raudoni 2 nr. yra sintetiniai, 
iš anglių smalos pagaminti dažai. Jie daugiausia vartojami Flo
ridos apelsinų dažymui, nes Floridos apelsinai skinami anksti ir 
dažnai turi žalsvą spalvą ir dėl to atrodo nepakankamai prinokę. 
Tokie dažyti apelsinai turi apie 2 dalis per milijoną citras raudonų 
2 nr. dažų. Šie dažai nepersisunkia per apelsinų žievę į sultis, bet 
manoma, kad žmonės dažnai čiulpia sultis nenulupę žievės. Tokiu 
būdu nemažas kiekis šių dažų, esančių ant apelsinų žievės, patenka 
į žmogaus virškinimo sistemą.

Food and Agriculture Organizacijos daryti bandymai29 su 50 
moteriškos ir 50 vyriškos giminės pelių, maitinant jas maistu, 
kuriame buvo įdedama 0,01%, 0,03%, 0,1%, 0,3%, 1% ir 3%

27 Dr. Clayson, Chemical Carcinogenesis, Londonas 1962, 245-246 psl.
28 Ten pat.
29 Toxicological Evaluation of Some Food Colors, išleista Food and Agri

culture Organization of the United Nation World Health Organization, 30 psl.
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šių dažų, parodė, kad žymiai padidėjo mirtingumas pelių, gavusių 
virš 0,3% dažų maiste. Toje pelių grupėje, kuri gavo tik 0,1% 
dažų, mirtingumas taip pat buvo padidėjęs ir taip pat buvo matomi 
degeneratyviniai pasikeitimai kepenyse, bet tik moteriškos giminės 
pelėse. Jokių pasikeitimų nebuvo pastebėta pelių grupėje, kuri su 
maistu gavo 0,01 % ir 0,03 % dažų. Taigi, maitinimo tyrimai su 
pelėmis rodo, kad maži šių dažų kiekiai nėra kenksmingi. Bet 
yra kiti faktoriai, kurie rodo, kad šie dažai gali veikti kaip silpnas 
karcinogeninis cheminis junginys30. Kai šie dažai, sumaišyti su 
cholesteroliu, buvo įdėti į pelių šlapimo pūslę, — 14,5% tų pelių 
gavo auglius - tumorus, o į pūslę įdėjus vien cholesterolį gavo 
tumorus tik 4,5% bandomų pelių.

Kai šių dažų buvo įleista pelėms po oda, tai tada jų plaučiuose 
išsivystė piktybinis tumoras. Kai šie dažai duodami su maistu, 
jie kepenyse virškinimo ir degradacijos metu yra pakeičiami į 
naują cheminį junginį, vadinamą 1-amino-2-naftolį. Dabar yra 
manoma, kad kaip tik šis naujai pasigaminęs cheminis junginys ir 
sukelia vėžį pelėse.

Todėl 1969 metais Food & Drug Agriculture Organization ir 
World Health Organization ekspertų komitetas išleido perspėjimą, 
kad citrus raudoni 2 nr. dažai turi karcinogeninių ir toksikologinių 
savybių. Komiteto manymu, tie dažai neturėtų būti maisto pra
monėje vartojami. Kanada draudžia dažyti apelsinus šitais dažais, 
o JAV-se tuo tarpu jie dar vartojami.

Todėl valgant dažytus apelsinus reikėtų vengti čiulpti jų sultis 
iš neluptų apelsinų ir nevartoti dažytų apelsinų žievių marmela
dams ir kitiems, įrastai virtuvėje vartojamiems, maisto produktams.

Violet 1 nr. — Violet 1 nr. dažai daugiausia vartojami mėsos 
štampavimui. Be to, jie dar vartojami gėrimų, saldainių, gyvulių 
maisto ir kartais kiaušinių dažymui.

Dr. L. Hazlaton31 iš George Washington universiteto ir dr. 
D. G. Fitzhugh iš FDA atlikti tyrimai su pelėmis parodė, kad šie 
dažai yra nekenksmingi sveikatai. Manoma, kad tų tyrimų rezul
tatai buvo gauti teigiami todėl, kad buvo paimtas tyrimui labai 
mažas pelių skaičius ir joms duodamos labai mažos dažų dozės.

Šį bandymą pakartojo dr. W. A. Marnell Kanadoje Sveikatos 
Departamento atstovas32. Jis tyrimui naudojo 30 pelių, į kurių 
maistą įdėjo 3% dažų. Po 75 savaičių penkios pelės gavo pikty
binį odos tumorą, o tik viena iš 30 kontrolinių pelių, kuri negavo 
dažų, taip pat susirgo odos vėžiu.

30 M. F. Jacobson, Eater's Digest, išleista Doubleday and Co. 1972, 
60-62 psl.

31 Ten pat, 56-58 psl.
32 Ten pat.
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Vėliau daryti bandymai su šunimis, kuriuos pravedė Food and 
Drug administracija. Įdėjus į tiriamų šunų maistą 0,5-2% dažų, 
pasirodė, kad šie dažai sukelia odos žaizdas. Nors patologai mano, 
kad tos žaizdos nėra karcinogeninės kilmės.

Tuo tarpu šie dažai leidžiami vartoti maisto pramonėje, bet 
National Academy of Science rekomendavo, kad šių dažų tyrimai 
dar būtų ir toliau tęsiami.

Raudoni 2 nr. - Amarant. — Šie dažai daugiausia vartojami 
saldainių, ledų, dešrelių, įvairių gėrimų, želatinos, įvairių kepsnių 
ir įvairių cereals suspaustų grūdų gamyboje.

Kasmet šių dažų suvartojama apie 1,5 milijono svarų. Jie 
priklauso azo dažų grupei ir, be to, plačiai vartojami vilnų ir šilko 
dažymui.

Food and Drug organizacijos ir World Health organizacijos 
atlikti tyrimai su pelėmis, žiurkėmis, jūrų kiaulytėmis ir šunimis 
parodė, kad šie dažai, vartojant mažas jų dozes, bandomuose gy
vuliuose nesukelia vėžio. Bet atlikti bandymai su žindančiomis 33 
žiurkėmis, viso keturios grupės po 24 kiekvienoje grupėje, kurioms 
buvo su maistu duodama 0,5%, 1,0%, 2% ir 5% šių dažų, sukėlė 
pieninių liaukų tumorus. Iš 24 pirmoje grupėje gavo tumorą 3 
žiurkės, antroje - 3, trečioje grupėje - 6 ir ketvirtoje - 4. Tuo tarpu 
kontrolinėje grupėje tumorą gavo tiktai dvi žiurkės.

FDA ir WHO taip pat tyrė šių dažų mutageninę veiklą su 
escherichia coli bakterijomis. Jokių mutageninių pasikeitimų efektų 
nebuvo pastebėta. Bet po to, kai 1962 metais Europos ir Amerikos 
gyventojus sukrėtė talidomido vaistų naujagimių defektai, tai 
mokslininkai pradėjo rūpintis : ar kartais ir šie dažai neturi tokių 
savybių? Kaip tik 1970 metais rusų mokslininkai pranešė34, kad 
raudoni 2 nr. dažai iššaukia gimimų defektus pelėse.

Tada F&D administracija vėl pakartojo tyrimus su pelėmis 
ir šunimis, ir rado, kad šie dažai nėra kenksmingi.

Esant tokiems kontroversiniams daviniams, FDA paprašė 
National Academy of Science sudaryti komitetą, kuris galutinai 
ištirtų šį reikalą. Ir jau 1971 metų pabaigoje F&D administracija 
pripažino, kad raudonieji 2 nr. - amarant dažai iššaukia žiurkėse 
negimusio gemalo mirtį.

Dabar raudoni 2 nr. - amarant dažai yra draudžiami vartoti 
Rusijoje, nes pagal jų mokslininkų tyrimo davinius šie dažai yra 
karcinogeniniai ir iššaukia gimimų defektus.

33 Specification for Identity and Purity and Toxicological Evaluation 
of Food Colors, išleido Food and Agriculture Organization and World Health 
Organization, Geneve, 1964 m. gruodžio 7-8 d., 25 psl.

34 M. F. Jacobson, Eater’s Digest, 65 psl.
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Vakarų Vokietijoje šių dažų vartojimas taip pat labai apribo
tas, o World Health organizacija 1972 metais jau rekomendavo 
visiškai šių dažų vartojimą sustabdyti. Raudoni 2 nr. dažai nėra 
vieninteliai, kurie gali sukelti gimimų defektus, dėl kurių šiandien 
daug kalbama, kartais tatai gali padaryti ir kiti dažai bei priedai, 
nes jie taip pat dar nėra pakankamai ištirti.

Orange B. — Šiais dažais leidžiama dažyti tik dešrelių pa
viršių, tai yra tik dešrelių plėvę, į kurią dešrelių masė yra supa
kuojama. Dešrelių įpakuojamoji plėvė gali turėti iki 150 milijoni
nių dalių šių dažų. Manoma, kad jie nepersisunkia per dešrelių 
plėvę į vidų.

Dr. John Doull iš Chicagos35 universiteto, darė tyrimus su 
šunimis, žiurkėmis ir pelėmis visą jų amžių, duodamas jiems šių 
dažų ir jokių vėžio ligos pasireiškimų nepastebėjo. Išskiriant šunis, 
kuriems buvo duodamas maistas su 2% minimų dažų. Padarius 
skrodimą buvo rasta, kad šie šunys turėjo ant kepenų išaugusius 
guzus. Bet kadangi šių dažų cheminė struktūra labai panaši į 
raudonųjų 2 nr. - amarant dažus, o šie yra mutageniniai, todėl 
manoma, kad per metus suvalgyti 34.000 svarų dažų kartu tik su 
dešrelėmis Amerikoje yra rizikinga. Tuo labiau, kad 1971 metais 
rugsėjo mėnesį F&D administracija pripažino jog raudoni 2 nr. 
dažai gali sukelti gimimų defektus gyvuliuose, nors anksčiau ta 
pati F&D buvo suabejojusi rusų mokslininkų bandymų tikslumu.

Raudonieji 4 nr. - ponceau, SX. — Šitie dažai yra labai pla
čiai vartojami maisto pramonėje. Ypač prie maraschino36 vyš
nių paruošimo ir kosmetikos pramonėje. 1965 metais F&D šiuos 
dažus buvo sustabdžiusi kaip kenksmingus sveikatai. Dr. Kent 
Davis iš F&D37 išaiškino, kad didelius šių dažų kiekius duodant 
šunims, yra sužalojama jų adrenalininė liauka ir šlapimo pūslė, bet 
tuo pačiu metu pravesti bandymai su pelėmis ir žiurkėmis parodė, 
kad šie dažai yra visiškai saugūs.

Todėl maraschino vyšnių pramonės vadovai įtikino F&D, kad 
tik dideli šių dažų kiekiai gali sukelti adrenalininės liaukos atrofiją 
ir taip pat padaryti pakitimus šlapimo pūslėje, o tuo tarpu vyšnių 
pramonėje vartojami maži tų dažų kiekiai žmogaus organizmui 
yra nekenksmingi.

Todėl dabar F&D vėl leido šiuos dažus vartoti vyšnių pramo
nėje, tik nustatė, kad vyšniose nebūtu šių dažų daugiau kaip 150

36 Specification for Identity and Purity and Toxicological Evaluation 
of Food Colors, žr. Food and Agriculture Organisation and World Health 
Organisation, Genève, 1964 m. gruodžio 7-8 d., 64 psl. 
džio 7-8 d., 64 psl.

36 Maraschinas yra likeris, pagamintas iš karčių, mažų laukinių vyšnių.
37 M. F. Jacobson, Eater's Digest, 67 psl.



294 DR. PETRAS KALADĖ *22

dalių per milijoną. Taip pat leido juos vartoti kosmetikoje ir kai 
kurių vaistų gamyboje.

Iš viso to matome, kad šie ir kiti maisto pramonėje vartojami 
dažai nėra pilna to žodžio prasme karcinogeniniai, bet vartojant 
dažytą maistą nuolatos, vienokiu ar kitokiu būdu jie gali pakenkti. 
O iš kitos pusės, dauguma dažų yra tirti tik su gyvuliais, ir tie 
bandymai vesti gan trumpą laiką, todėl kas gali atsitikti žmonėms, 
vartojantiems dažytą maistą po 10 ar 20 metų — šiandien nega
lima atsakyti. Tik viena aišku, kad reikia vengti dažyto maisto, 
nes daugelio karcinogeninių chemikalų vaisiai pasirodo tik po 10-20 
metų.

IV. Nitritai ir Nitratai

Jau Homero laikais, maždaug 900 metų prieš Kristų, mėsos 
konservavimui buvo vartojama druska. Tokia nevalyta druska 
taip pat turėjo nitritinės ir nitratinės druskos priemaišų.

Manoma, kad romėnai iš graikų paveldėjo mėsos ir žuvies 
konservavimo būdą su paprasta druska ir nitritais. Iki Romos 
imperijos laikų istorijos šaltiniuose nitritai niekur nebuvo minimi.

Tik apie 1900 metus chemikai išaiškino, kad pagrindinis che
mikalas38 duodantis raudoną spalvą ir specialų skonį mėsai, yra 
nitritinė salietra, kuri gaunasi iš nitratinės salietros, veikiant ją 
bakterijoms virškinimo metu.

Dabar maisto pramonėje, ypač mėsos ir žuvies konservavimui, 
yra labai plačiai vartojamos šios druskos, vadinamos nitratais ir 
nitritais.

Lietuvoje šie chemikalai buvo vadinami salietromis. Jų che
minė formulė yra: NaN03 ir NaNO2.

Nitritai ir nitratai yra dedami į mėsą, kad ji ilgiau išsilaikytų 
ir kad ji nepakeistų spalvos. Pagal F&D  leidimą galima dėti ni
tratų iki 500 dalių per milijoną ir nitritų iki 200 dalių per mi- 
lijoną. Nitritai taip pat leidžiama dėti į rūkytą ir konservuotą 
žuvį iki 10 dalių per milijoną.

Pagrindinis mėsos pigmentas raumenyse yra mioglobinas. Jis 
duoda mėsai tamsiai raudoną spalvą, bet ši spalva greitai nublunka, 
kai mėsa stovi atvirame ore, kontakte su deguoniu. Kai į mėsą 
pridedama nitritų, jie jungiasi su mioglobinu ir sudaro naują, 
pastovesnį cheminį junginį, vadinamą nitrozomioglobinu39, kuris 
turi pastovesnę raudoną spalvą.

38 Dr. Tsai-Yi-Fan, Formation and Stability of Biologically Significant 
Nitroamines, 1973, 6-7 psl.

39 George Borgstrom, Principles of Food Science, II t., 1969, 46-47 psl.
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Patys nitritai nėra karcinogeniniai junginiai, bet kuomet toks 
konservuotas kumpis ar mėsa yra verdami, tai virškinimo metu iš 
jų gaminasi vadinami nitrozoaminai, kurie jau yra karcinogeniniai. 
Nitrozoaminai gaminasi dažniausiai organizme virškinimo metu, 
kuomet antriniai aminai sueina į kontaktą su nitritais. To negau
name, jei valgomų šviežią, be virš minėtų salietrų mėsą ar kumpį.

Pagal prof. L. Kelley, reakcija gali vykti40 taip :

Šios sąlygos gali susidaryti žmogaus skrandyje, kai kartu su 
aminais yra paimami nitratai ir nitritai.

Šiam faktui patvirtinti Lawrence Fishbein41 duoda bandymų 
rezultatus su triušiais ir katėmis, kur aiškiai matome, kaip skrandyje 
susidaro nitrozoaminai, maitinant gyvulius nitratais ir nitritais.

7 lentelėje matome, kad, duodant triušiams didesnį kiekį aminų 
ir nitritų, jų skrandyje atsiranda didesnis kiekis nitrozoaminų.

7. Lentelė

DlETILNITROZOAMINŲ KIEKIS SKRANDYJE GYVULIŲ, DUODANT JIEMS DIE-
TILAMINŲ IR NITRITŲ

Gyvulių rūšis Duotas die- 
tilaminų kie

kis (mg)

Duotas nitritų 
kiekis (mg)

PH rūgštu
mas skrandžio 

sulčių

Dietilmtro- 
zoaminų kie

kis rastas skran
dyje (mg)

Triūsai 1.000 1.000 4,5 2000,0
Triušiai 450 300 4,8 200,0
Triušiai 450 300 3,8 100,0
Katės 450 300 5,9 68,0

Žmogus nitratų ir nitritų daugiausia gauna iš konservuoto šiais 
chemikalais maisto, kaip, pavyzdžiui, dešrų, kumpio ir žuvies. 
Kai kuriuose rajonuose žmonės kartais gauna nitratus su geriamu 
vandeniu. "Ypač dideliais kiekiais nitratai vandenyje gali pasitai
kyti žemės ūkio rajonuose ir kartais gali sukelti net mažuose vai
kuose methemoglobinemiją.

Nitratai turi tą cheminę savybę, kad jie gali jungtis su kraujo

40 Louise Kelley, Organic Chemistry, New York 1954, 277 psl.
41 Lawrence Fishbein, Chromatography of Environmental Hazards, I t., 

1972, 53-58 psl.
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hemoglobinu ir sudaro naują junginį, vadinamą methemoglobinu. 
Tai yra naujas kraujo pigmentas, kuris negali nešioti deguonies 
į kūno audinius. Ypatingai jie yra kenksmingi vaikams, nes maži 
vaikai turi mažiau rūgščių skrandyje, todėl susidaro geresnės sąlygos 
susidaryti methemoglobinemijai. Nitritų taip pat gali pasitaikyti 
ant špinatų, salierų ir žalių salotų, o bakterijos esančius ant lapų 
nitratus gali pakeisti į nitritus.

Nitrozoctminų, karcinogeniškumas. —Pagal Williamą Lijinskį42, 
vidutiniškai žmogus per dieną gali paimti su maistu nitritų apie 
22 mikromoles, kas atitiktų apie 1,5 mg NaN02.

Pagal tą patį W. Lijinskį, maitinant peles nitritais ir kartu su 
maistu duodant antrinius aminus, pavyzdžiui, metilbenzilaminą, 
pelėse išsivysto stemplės tumoras. Taip pat maitinant peles vienu 
nitrozometilbenzilaminu, pelėse išsivysto stemplės tumoras. Iš 
šio tyrimo daroma išvada, kad organizme nitritai jungiasi su metil- 
benzilaminu ir sudaro naują cheminį junginį nitrozometilbenzil- 
aminą.

Po to, kai išsivystė vėžys pelių kepenyse, duodant joms nitro- 
zodimetilaminą, labai intensyviai buvo pradėtas tirti nitrozoaminų 
klausimas.

Antriniai aminai, pavyzdžiui, dimetilaminai ir dietilaminai, 
labai dažnai randami žuvyje. Be to, kepant mėsą, pirolizo metu 
joje atsiranda laisvosios amino rūgštys: prolininė, argininė, hi- 
droksiprolininė ir antriniai aminai — piperidinas ir pirolidinas.

42 W. Lijinskį, Nitrosamines as Environmental Carcinogens, žr., Na
ture, 225 t., 1970 m. sausio 3 d., 21-23 psl.,
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Jei mėsa ar žuvis nėra visiškai šviežios, bet jau ilgesnį laiką 
pastovėjusios, tai jose dažnai yra atsiradę diaminai, būtent, kadave- 
rinas XH2 — (CH2)5 — NH2 ir putrescinas NHa — (CH2)4 — NH2. 
Kai tokia mėsa ar žuvis yra kepama ar verdama, šie abu 
chemikalai virsta į piperidiną ar į pirolidiną, o šie virškinimo trakte 
jungiasi su nitritais ir pagamina vadinamus nitrozoaminus, kaip, 
pavyzdžiui, nitrozoproliną, kurį bakterijos pakeičia į nitrozopiro- 
lidiną. Šis yra karcinogeninis ir sukelia vėžį įvairiuose organuose 
ir įvairiose gyvulių rūšyse.

Dažniausiai nitrozoaminai randami keptoje žuvyje, jeigu ji 
prieš kepimą buvo konservuota su nitratais. Taip pat dažnai 
nitrozoaminai randami konservuotoje mėsoje, keptame konservuo
tame kumpyje arba keptoje konservuotoje kiaulienoje.

Keptame bekone kartais nitrozopirolidino randama net iki 
100 milijardinių dalių.

National Academy of Science išleistoje studijoje sakoma43: 
« Mokslininkai Magee ir Barnes bei Terzacini 1967 metais savo tyri
mais aiškiai patvirtino ankstyvesnių tyrinėtojų darbus, kad dauguma 
nitrozoaminų yra karcinogeniniai ir žiurkėse sukelia piktybinį 
vėžį, maitinant jas maistu, kuris turi tik 2 dalis per milijoną, ir 
kad nitrozoaminai gali sukelti piktybinį tumorą žiurkėse net tada, 
kai joms tik vieną kartą duodama šių chemikalų po 30 mikrogramų 
vienam jų svorio kilogramui ».

Tyrimai parodė, kad didesnė dauguma įvairių rūšių gyvulių, 
maitinami dialkalinais, nitrozoaminais, gauna kepenų tumorus ir tik 
mažesnis procentas gyvulių gauna inkstų ir pūslės tumorus. Asi
metriniai nitrozoaminai, pavyzdžiui, nitrosmetilbenzilaminas, daž
niausiai sukelia vėžį žiurkių stemplėje.

Nitrozoaminai maiste. — Lawrence Fishbein aiškiai parodo44 
(žr. 8 lentelę), kad, jei žuvis yra rūkoma ar konservuojama su nitri
tais, gaminasi įvairūs nitrozoaminai.

43 Accumulation of Nitrates, Washingtonas 1972, 17 psl.
44 L. Fishbein, Chromatography of Environmental Hazards, I t. 1972, 

53-58 psl.
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8. Lentelė

Nitrozoaminų kiekis, atsiradęs verdant ar rūkant žuvį su nitri
tais ir be jų

Žuvų rūšis Pridėtas Rastų Rastas
nitritų nitrozoaminų nitrozoaminų kiekis
kiekis per rūšis mikrogramais (200
milijoną gramų žuvies mėsoje)

Rūkyta pikša 0 Nerasta 0
Rūkyta pikša 200 Dietilnitrozoaminai 1,0
Rūkyta menkė 0 Nerasta 0
Rūkyta menkė 50 Dipropilnitrozoaminai 1,0
Rūkyta menkė 200 Dipropilni tr ozoaminai

IT*
2,5

Dimetilnitrozoaminai 0,7
Konservuota skumbrė 0 Nerasta 0
Konservuota skumbrė 200 Dimetilnitrozoaminai 7,0
Rūkyta skumbrė 0 Nerasta 0
Rūkyta skumbrė 200 Dimetilnitrozoaminai 4,0

8 lentelėje aiškiai matome, jei rūkoma ar verdama žuvis, prie 
kurios nėra pridėta nitritų, analizės metu nebuvo rasta nitrozoa
minų. Bet, kaip matyti iš analizės davinių su rūkyta menke, di
dinant nitritų kiekį, didėja pasigaminusių nitrozoaminų rūšys ir 
didėja pasigaminusių nitrozoaminų kiekis.

Šis tyrimas aiškiai parodo, kad nitrozoaminai gali pasigaminti 
ne tik virškinimo trakte, bet ir rūkant mėsą ar žuvį ir ją konser
vuojant su nitritais.

Taip pat 9-je lentelėje, kurią duoda Lawrence Fishbein45, 
matyti, kad rūkytose dešrose, kumpiuose ir bekone, kurie yra kon
servuoti su nitritais ir nitratais, visuomet randame mažesnį ar 
didesnį kiekį nitrozoaminų. Nitrozoaminų kiekis dešrose ir kum
pyje priklauso nuo to, kiek buvo įdėta nitritų, prie kokios tempe
ratūros šie produktai buvo rūkyti ir kokio šviežumo buvo mėsa, 
kuomet ji buvo konservuojama.

45 Ten pat.
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9. Lentelė

Nitrozoaminų kiekis maiste

Maisto rūšis Nitrozoaminų kiekis 
mikrogramais-kg

Analizių
skaičius

Rūkytos silkės 0,5-9.5 5
Lašiša 40 1
Rūkyta Islandijos pikša 15 1
Rūkytos dešros 0,8; 1,1; 2,4 3
Rūkytas bekonas 0,6; 1,2; 6,5 3
Rūkytas Islandijos kumpis 5,7 1

Nitrozoaminai tabake. — Pasirodo, kad nitrozoaminai yra ran
dami ne vien rūkytose dešrose ir ant anglių keptoje mėsoje, bet 
jų yra ir tabake.

Paskutiniu laiku tyrinėtojų grupei46, vadovaujant dr. D. Hoff- 
mannui, S. S. Hechtui ir kitiems iš Naylor Dana Institute for Di
sease Prevention, New Yorke, pavyko surasti nitrozonornikotiną ir 
tabake. Jie išaiškino, kad vienoje surūkytoje be filtro cigaretėje 
yra apie 137 mikrogramus N-nitrozonornikotino, kuris sukelia pe
lėse plaučių nepiktybinius navikus bei tumorus. Taip pat jiems 
pavyko rasti N-nitrozonornikotino nuo 2-90 dalių per milijoną 
viename grame sauso tabako.

Todėl, kaip matome, ne tik rūkymas, bet ir kramtomas tabakas 
gali iššaukti vėžį, nes tiek kramtant, tiek rūkant tabaką, dalis 
N-nitrozonornikotino patenka į burną. N-nitrozonornikotinas, kaip 
ir visi kiti nitrozoaminai, yra karcinogeninis junginys. N-nitro
zonornikotinas gal ir yra tas karcinogeninis chemikalas, kuris ir 
sukelia plaučių vėžį.

Vėlyviausi 1978 metų tyrimai taip pat rodo, kad nitratų ir 
nitritų —(NaNOs ir NaNOž) —druskos, kurios yra naudojamos 
mėsai, kumpiams, dešroms ir žuvims konservuoti, yra vėžį suke- 
liantieji junginiai.

Dr. Preussmann, Toksikologijos ir Chemoterapijos tyrimo Insti
tuto Heidelberge Vokietijoje atstovas, nitritų ir nitratų nuodingumo 
posėdyje, sušauktame Žemės Ūkio ministerijoje Washingtone lie
pos mėnesį 1977 metais pareiškė47:

46 D. Hoffmann and S. Hecht, N-Nitresenornicotine in Tobacco, žr. 
Science, 186 t., 1974.X.18 d., 265 psl.

47 Final report on Nitrites and Nitrosamines, pranešimas Secretary of 
Agriculture by The Expert panel on Nitrites and Nitrosamines, February 
1978 m., USA Department of Agriculture.
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1 Nitro cheminiai junginiai yra labai stiprūs šiuo laiku žinomi 
karcinogenai;

2 Šie junginiai praktiškai išvysto piktybinius tumorus beveik 
visuose bandomų gyvulių vitaliniuose organuose ;

3 Šie tumorai labai panašūs į žmonių tarpe pasitaikančius 
tumorus ;

4 Tumorų sukėlimui šių chemikalų reikalingi maži kiekiai;
5 Nors tuo tarpu nėra tiesioginių davinių, kad nitro junginiai 

sukelia vėžį žmonėse, bet yra stiprus įtarimas, jog jie gali 
tai padaryti.

Antrasis šio suvažiavimo dalyvis, prof. dr. P. M. Newberne 48, 
iš Mass. Institute of Technology Cambridge, Amerikoje, 1978 m. 
gegužės 18 dieną paskelbė savo tyrimo davinius, daryto su pelėmis. 
Jis peles maitino nitritais visą jų amžių ir rado, kad tos pelės, kurios 
visą laiką su maistu gavo nitritų, 23,7% jų turėjo limforetikula- 
rinę neoplaziją arba limfos mazgų naujus piktybinius audinių 
auglius. Dalis pelių kontrolinėje grupėje, kurios per visą gyve
nimą negavo nitritų, ta pačia liga susirgo tik 15,3%.

Dr. P. M. Newberne sako: « Yra aišku, kad nitritai turi įta
kos į limforetikularinę sistemą, bet ryšys tarp nitritų ir žaizdų 
limforetikularinėje sistemoje dar nėra aiškus ».

Food & Drug administracija tuo tarpu tebesvarsto nitratų ir 
nitritų uždraudimo klausimą. Bet kol nėra surastas kitas chemi
kalas, kuris būtų nekarcinogeninis ir gerai apsaugotų mėsą nuo ge
dimo, atrodo, kad bus leidžiami maisto pramonėje vartoti nitritai 
ir nitratai, tik gal mažesniais kiekiais.

Nežiūrint visų mokslinių tyrimo davinių49, kurie rodo, kad 
nitritai ir nitratai yra karcinogeniniai junginiai, tačiau dalies spe
cialistų buvo pasiūlyta, jog nitritų gali būti konservuotame kum
pyje ne daugiau kaip 125 milijoninės dalys, konservuotoje jautie
noje — 125, rūkytame kumpyje -—125 milijoninės dalys ir bekono 
produktuose 80 milijoninių dalių.

Šie kiekiai buvo palikti, nes nitritai ir nitratai ne tik palaiko 
patrauklią mėsos spalvą, bet taip pat ir apsaugo mėsą nuo gedimo.

Antroji, mažesnė šio susirinkimo specialistų dalis pasisakė 
priešingai. Jų tarpe yra ir dr. C. H. Edwards iš Howard universi
teto Washingtone D. C. Jie padarė sekantį pareiškimą: « nitroza- 
minai, ypatingai cheminis junginys nitrozopirilidinas yra labai

48 Final Report on Contract F.D.A. 74-181. Dietary nitrite, in the Rat. 
1978.V.18 d.

49 Žr. 47 citatą, 8 psl.
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aktyvūs ir iššaukiantys gyvuliuose vėžį. Jis yra randamas kep
tame bekone ir riebaluose, kurie yra konservuoti su nitritais. Ne
keptas, bet virtas bekonas ar kumpis yra mažiau kenksmingas. » 
Šį pareiškimą parėmė Food and Drug administracijos atstovai: 
dr. R. Schaffner ir dr. W. Lijinsky.

Galop tenka pasakyti, kad tinkamai paruoštas maistas ir gera 
jo kokybė gali sumažinti vėžiu sergančių žmonių skaičių. Kaip 
matėme rūkyta žuvis, rūkytas kumpis ir rūkytos dešros turi ne tik 
jau anksčiau minėtą karcinogeninį benz(a)pireno cheminį junginį, 
bet jie konservuoti su nitritais ir nitratais, turi taip pat dar ir 
karcinogeninius nitrozoaminus.

Čia tenka priminti, kad, pagal dr. P. Shubik50 ir dr. S. S. 
Mervish iš Eppley vėžio tyrimo Instituto prie Nebraskos univer
siteto tyrimų davinius, kuriuose buvo rasta, kad C vitaminas neu
tralizuoja nitrozoaminų karcinogeniškumą arba sutrukdo nitrozoa- 
minų produkciją iš nitritų.

Vitaminas C ne tik sumažina nitrozoaminų karcinogeninį vei
kimą, bet jis taip pat mažina vėžio vystymąsi.

Visą laiką pramonės tikslas buvo ir yra pagaminti mėsą, kad 
ji ilgai negestų, šviežiai atrodytų ir patrauktų pirkėjo akį. Bet ar 
tos gražiai atrodančios, sūdytos dešros ir kumpiai, po ilgo varto
jimo, iššauks žmonėse vėžį, tai tuo pramonė nesirūpina. Apie tai 
mes patys privalome pagalvoti, ypač tuomet, kai aiškiai žinome, 
kad kai kurie šiame maiste esantieji chemikalai yra vėžį sukelian- 
tieji.

Dietilstilbestrolis arba dažnai vadinamas stilbestroliu yra sin
tetiniu būdu pagamintas hormonas. Jis savo fiziologinėmis savybė
mis labai panašus į moterišką hormoną estrogeną. Todėl jis ir 
yra laikomas hormonu, nors savo chemine struktūra galėtų būti 
priskiriamas prie aromatinių policiklinių angliavandenilių. Jo mo
lekulinė formulė yra C24 H28 04, o struktūrinė formulė atrodo taip 51:

50 Dr. Phil. Shubik, Potential Carcinogenity of Food Additives and Com- 
tarninents, žr. Cancer Research, 35 t., 1975 m. lapkričio mėn., 3479 psl. 

61 The Merek Index of Chemicals and Drugs, 61952, 340 psl.

V. Dietilstilbestrolis ir antibiotikai
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Dietilstilbestrolis. — Hormonai yra cheminiai junginiai, sin
tezuojami organizmo. Jie padeda augančiame organizme regu
liuoti vykstančius biocheminius procesus. Nuo jų veikimo priklauso 
organizme atskirų lyčių tipiškas charakteris ir kai kurių kūno 
dalių išsivystymas.

Kalbant apie hormonus šiandien biochemijoje mėgstama sa
kyti, kad hormonai yra biologinis dinamitas ir jie, nors ir mažais 
kiekiais, įvesti į gyvą organizmą gali padaryti daug žalos.

Hormonai estrogenai, kuriems priklauso ir stilbestrolis, tiria
muose gyvuliuose sukelia tumorus 52. Bet tyrimai su žmonėmis dar 
nėra galutinai aiškūs, nes dar šiandien medicinoje stilbestrolis yra 
vartojamas kaip vaistas nuo kai kurių rūšių susirgimų. Pavyz
džiui, gydytojo priežiūroje, stilbestrolis kartais yra duodamas ser
gantiems prostratos liaukų vėžiu.

Bet iš kitos pusės paskutiniai tyrimai rodo, kad jei nėščios 
moterys vartoja stilbestrolį, jos sudaro didelę riziką, jų dukterims 
gauti makšties vėžį.

Jau 1979 metais F&D administracija perspėjo moteris, kurios 
vartojo hormoną estrogeną (stilbestrolį) kaip vaistą nėštumo metu, 
kad gali gauti vėžį.

1979 metais Naujosios Anglijos medicinos žurnalas paskelbė 
Bostono universiteto tyrimo grupės darbą šiuo reikalu. Dr. Her- 
shel Jick sako, kad moterys, kurios, pasibaigus mėnesinėms, ilgesnį 
laiką vartoja estrogeną, 10 kartų dažniau suserga lyties organų 
vėžiu, negu tos moterys, kurios estrogeno nevartoja. Bet kai nu
stoja vartoti šį hormoną, jau po šešių mėnesių tų moterų susirgimas 
vėžiu grįžta į normalumo ribas.

Dr. Clayson53 savo veikale cituoja Matthews, Kirkman ir 
Bacon tyrimo davinius su žiurkėnais. Jiems pavyko, maitinant 
žiurkėnus ilgesnį laiką stilbestroliu, sukelti inkstų tumorus.

Taip pat dr. W. C. Hueper, kuris yra parašęs didelį veikalą 
Chemical Carcinogenesis and Cancer ir kuris tuo laiku buvo National 
Cancer Instituto cheminio skyriaus direktorius, liudydamas Kongrese 
1952 metais sausio mėn. 29d. apie stilbestrolį, pareiškė: Mes ži
nome, kad duodant estrogenus, kai kuriose pelių veislėse galima 
sukelti krūtinės, gimdos ir pūslės vėžį, o kartais leukemiją. Taip 
pat turime įrodymų, jog vyrai, ilgesnį laiką gydomi stilbestroliu

62 World Health Organization, Health Hazards of the Human Environ
ment, Geneve 1972, 225 psl.

63 Dr. Clayson, Chemical Carcinogenesis, Londonas 1962, 333 psl.
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nuo prostatos liaukos vėžio, kartais suserga krūtinės vėžiu 54. Bet 
šio vėžio kilmė yra kontroversinė, nes yra tyrinėtojų, manančių, 
kad krūtinės vėžys nėra pirminis, o tik persimetęs iš prostatos 
liaukos.

Dr. Hartman Ortho Farmaceutikologijos Korp. atstovas, Fi- 
siologijos ir Farmakolegijos departamento direktorius55, liudyda
mas Kongrese 1951 m. stilbestrolio reikalu, sako, kad daug didesnis 
procentas pelių suserga vėžiu, jei stilbestrolis pelėms yra duodamas 
labai mažais kiekiais ir su pertraukomis. Jam nepavyko iššaukti 
vėžį beždžionėse, maitinant jas stilbestroliu.

Taip pat dr. Hartman sako, kad stilbestrolis sutrukdo pituita- 
rinės liaukos veikimą, neigiamai paveikia oksidazės ir dehidroge- 
nazės enzimų veikimą, nuo kurių priklauso daug organizme vykstan
čių biocheminių reakcijų. Bet National Academy of Science išlei
stame veikale sakoma, kad estrogenas pelėse iššaukia pituitarinių, 
adrenalinių ir tiroidinių liaukų hipertrofiją. Toks liaukų padidė
jimas atitinkamai paveikia ir visą organizmą56.

Dietiltsilbestrolis ir viščiukų augintojai. — Dietilstilbestrolis ar 
stilbestrolis yra sintetinis moteriškas hormonas. Jis buvo pradėtas 
gaminti 1941 metais, F&D administracijai leidus. Jis buvo leistas 
gaminti tik medicinos tikslams, nes jis reguliuoja organizme keletą 
vykstančių biocheminių procesų, pavyzdžiui, organizmo augimą, 
svorio didėjimą, pieno liaukų veikimą, lyties išsivystymą ir atlieka 
keletą kitų funkcijų.

Jau 1947 metais F&D davė leidimą vartoti stilbestrolį vištų 
ūkiuose. Buvo leista įdėti 15 mg stilbestrolio kapsulę po oda į 
viščiuko kaklą arti viščiuko galvos, nežiūrint, kad jau tada buvo 
žinoma, jog stilbestrolis sukelia vėžį tiriamuose gyvuliuose. Tuo 
laiku buvo dar manoma, kad nukirtus viščiukui galvą, stilbestrolio 
nelieka jo mėsoje.

Vėliau paaiškėjo, kad dalis stilbestrolio lieka viščiuko kepenyse, 
odoje ir taukuose. Viščiukų kepenyse buvo rasta apie 20-30 mi
lijardinių dalių, o odoje ir taukuose buvo 35-100 stilbestrolio mi
lijardinių dalių.

Viščiukai vidutiniškai stilbestrolio kapsulę nešioja 6-8 savaites. 
Per šį laiką jie absorbuoja 7,5-8 mg stilbestrolio, o likusioji dalis 
lieka su kapsule viščiuko kakle.

Stilbestrolis, patekęs iš kapsulės į kraujo apykaitą, tuojau 
pakeičia viščiuko fiziologines savybes : viščiukai pasidaro daugiau

56 The Use of Drugs in Animal Food, Washingtonas 1969, 152 psl.
55 Hearings Before the House Select Commitee to Investigate the Use of 

Chemicals in the Food and Cosmetics, III dalis, Washingtonas 1952, 1371 psl. 
56 Ten pat, I dalis, 1951, 445-452 psl.
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moteriški, jų svoris žymiai greičiau padidėja, mėsa darosi minkš
tesnė ir papiautų tokių viščiukų oda būna daug patrauklesnė pir
kėjo akiai. Po ilgų ginčų Amerikos Kongresas 1959 metais už
draudė vartoti stilbestrolį viščiukų ūkiuose. Tokiu būdu beveik 
11 metų žmonės valgė viščiukus, kurie turėjo stilbestrolio. Čia 
noriu pacituoti dr. Roy Hertz, National Cancer Institute hor
monų skyriaus direktoriaus, žodžius : « Yra žinoma, kad stilbestrolis 
iššaukia įvairias rūšis tumorų kai kuriose eksperimentinių gyvulių 
rūšyse, bet tumoras atsiranda tik po ilgo stilbesterolio vartojimo, 
kuris maždaug atitinka tiriamo gyvulio 1/3 amžiaus. Labai retais 
atsitikimais vėžys atsiranda žmonėse, kurie yra gydomi stilbe- 
stroliu. Tačiau aš pageidaučiau pašalinti šią priežastį, nežiūrint 
koks mažas stilbestrolio kiekis būtų imamas »57.

Šį dr. Roy Hertz tvirtinimą paliudija atsitikimas su minkų 
žvėreliais. Minkų augintojai, norėdami surasti pigų maistą minimų 
gyvulių pašarui, pradėjo vartoti nukirstas viščiukų galvas su stil
bestrolio kapsulėmis. Po kurio laiko augintojai pastebėjo, kad 
minkų kailiai pablogėjo, gyvuliai pasidarė nevaisingi ir dalis jų 
susirgo kepenų vėžiu.

Tik vėliau paaiškėjo, kad nukirstos viščiukų galvos buvo su 
stilbestrolio kapsulėmis, kuriose dar buvo apie 6-7 mg likusio neiš- 
tirpusic stilbestrolio.

Dabar jau F&D administracija viščiukų augintojams draudžia 
vartoti stilbestrolį.

Stilbestrolis mėsiniams gyvuliams. — Nežiūrint tų visų, nors ir 
kontroversinių tyrimo davinių, 1955 metais F &D administracija 
davė leidimą dėti stilbestrolio kapsules į mėsinių gyvulių ir avių 
ausis.

Gyvulių augintojai 1955 metais įrodė, kad mėsoje neranda 
stilbestrolio, jei stilbestrolio davimas nutraukiamas 48 val. prieš 
gyvulio skerdimą. Yra apskaičiuota, kad kartu su pašaru apie 
80% mėsinių gyvulių J. Amerikos Valstybėse gauna stilbestrolio.

Stilbestroliu maitinami gyvuliai per tą patį laiką priauga 15% 
svorio daugiau, negu gyvuliai maitinami tuo pačiu pašaru be stil
bestrolio. Be to, stilbestrolio gaunantieji gyvuliai suvartoja apie 
12% mažiau pašaro.

Nors gyvulių augintojų draugija įrodė, kad stilbestroliu maiti

57 Arthur S. Fleming, Report presented by Secretary of Health, Education 
and Welfare to the Committee, on Interstate and Foreign Commerce on action 
taken with respect to Adminotriazole and Stilbestrol, 1960.1.26 d., 15-17 psl. 
(mašinraštis).

58 Chemical and Biological Hazards in Food, Iowa 1962, 136 psl.
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namų gyvulių mėsoje šio chemikalo nerasta, bet dr. Mitchell ir 
Neumann atlikti tyrimai sn radioaktyviu stilbestroliu rodo kito
kius rezultatus5S. Jie davė 800 svarų svorio buliui per 11 dienų 
kasdien po 100 mg radioaktyvaus stilbestrolio ir gyvulio mėsoje 
bei kepenyse rado šiuos kiekius stilbestrolio (žr. 10 lentelę):

10. Lentelė

Audinių pavadinimas Dietilstilbestrolio kiekis
milijardinėmis dalimis

Liesa mėsa 0,30
Riebalai 0,35
Kepenys 0,12
Inkstai 4,15

Jis jau 1973 metais balandžio mėn. 29 d. F&D administracijai 
pranešė, kad mėsinių gyvulių kepenyse ir inkstuose buvo rasta 
stilbestrolio net po 120 dienų po to, kai stilbestroliu maitinimas 
buvo nutrauktas. Po šio fakto F&D administracija oficialiai už
draudė dėti kapsules į ausis ir maitinti gyvulius stilbestroliu. Šis 
draudimas galiojo tik iki 1974 metų pavasario.

1974 metų pavasarį iškilus mėsos krizei, mėsinių gyvulių augin
tojai pradėjo reikalauti, kad stilbestrolį būtų galima dėti į gyvulių 
pašarą, nes pagal apskaičiavimus stilbestrolis per metus Amerikoje 
mėsos produkciją padidina apie 675 milijonų svarų, nors tas padi
dėjimas daugiausia eina į taukų sąskaitą. Pagaliau mėsos augintojų 
reikalavimas buvo patenkintas, ir jau nuo 1974 metų vidurio vėl 
buvo leista dėti stilbestrolį į gyvulių pašarą, tik mažais kiekiais, 
ir 10 dienų prieš skerdimą turi būti visai nutrauktas stilbestrolio 
vartojimas.

Kanadoje stilbestrolis yra draudžiamas dėti į gyvulių pašarą, 
kaip kenksmingas žmonių sveikatai, ir todėl Kanados vyriausybė 
draudžia importuoti mėsą iš tų kraštų, kur yra vartojamas stil
bestrolis. Europos kraštai gyvulių maitinimui tuo tarpu dar stil
bestrolį vartoja, tik labai mažais kiekiais.

Amerikos F&D administracija, nežiūrint gyvulių augintojų 
spaudimo, vis tik 1979 metais birželio mėn. paskelbė, kad dietil- 
stilbestrolis yra karcinogeninis junginys ir kad stilbestrolio gami
nimas bei jo tiekimas gyvulių augintojams nuo tų metų liepos mė
nesio 13 dienos turi būti sustabdytas.

Nuo šios dienos yra draudžiama gyvulių augintojams ne tik 
dėti stilbestrolį į pašarą, bet taip pat draudžiama dėti ir kapsules 
į mėsinių gyvulių ir avių ausis.



306 DR. PETRAS KALADĖ *34

Taip turėjo praeiti virš 24 metų, kol galų gale karcinogennisi 
chemikalas galutinai buvo pašalintas iš maisto. Stilbestrolio dė
jimas į maistą pašalintas, bet nuostolių, kokius jis padarė per 24 
metus, niekas nepašalins. Juos turės patys vartotojai apmokėti 
savo gyvybėmis.

Antibiotikai. — Antibiotikai yra labai geras vaistas prieš 
įvairias infekcines ligas. Jie daugiausia buvo pradėti gaminti ir 
vartoti po II pasaulinio karo. Šiandien didžiausi antibiotikų var
totojai kai kuriuose aukštos civilizacijos kraštuose yra ūkininkai, 
nes jie deda antibiotikus į gyvulių pašarą. Be to, antibiotikai yra 
plačiai vartojami medicinoje.

Prieš 25 metus P. R. Noore59 pastebėjo, kad pridėjus labai 
mažą kiekį streptomicino ar kitų antibiotikų prie viščiukų pašaro, 
jie apsaugo juos nuo įvairių infekcijų, ir viščiukų augimas žymiai 
pagerėja. Vėliau buvo patirta, kad antibiotikai rodo tą patį tei
giamą efektą ir į mėsinių gyvulių augimą.

Šiandien kai kur į gyvulių pašarą yra dedami šie antibio
tikai 60: penicilinas, streptomicinas, chlortetraciklinas, bacitracinas, 
tetraciklinas ir kai kurie kiti, o kartais sykiu su antibiotikais dar 
yra duodami arseniko turintieji cheminiai junginiai, pavyzdžiui, 
arsanilinė, arsoninė rūgštys ir kiti į juos panašūs arseniko turintieji 
junginiai.

Pagal F&D įstaigos papildomą įsakymą šie antibiotikai turi 
būti sustabdyti 10 dienų prieš gyvulių skerdimą.

Amerikos Jungtinėse Valstybėse kasmet gyvulių augintojai 
suvartoja apie 1,25 milijonus kilogramų įvairių antibiotikų.

Paskutiniu laiku gyvulių ir paukščių augintojai pradėjo var
toti taip pat dar ir šiuos antibiotikus: nowobiociną, oksitetra- 
cikliną, eritromiciną, ir daugelį kitų.

Peniciliną ūkininkai laisvai galėjo pirkti gyvulių pašaro krautu
vėse. Todėl kartais gyvulių augintojai dėjo didesnius antibiotikų 
kiekius į gyvulių pašarą, negu yra rekomenduojama. Žinoma, to
kių gyvulių mėsa turėjo didesnius kiekius antibiotikų. Bet jau 
1977 metais F&D įstaiga paskelbė suvaržymą, liečiantį penicilino, 
tetraciklino ir kai kurių kitų antibiotikų vartojimą gyvulių maiste 
ir nustatė normas, kiek jų galima dėti į pašaro toną.

59 Chemicals and Health report of the Panel on Chemicals and Health 
of the President’s Science Advisory Committee, 1973 m. rugsėjo men., 51-53 psl.

60 The Use of Drugs in Animal Food, išleido National Academy of Science 
1969 m., 11 psl. ir Code of Federal regulation Nr. 21 Food and Drug, 1978. 
IV.1 d., 8 psl.
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Antibiotikai ir mėsos apsauga. — Antibiotikai — subtilinas, 
streptomicinas, chlortetraciklinas — yra kartais kai kuriose vietose 
vartojami paskersto gyvulio mėsai apsaugoti nuo greito gedimo.

Pagal J. C. Ayres61 davinius, dažnai šie antibiotikai yra įšvirkš- 
čiami į paskersto gyvulio mėsą arba kartais jie yra įšvirkščiami 
į dar gyvą gyvulį 3-4 valandas prieš skerdimą. Labai plačiai anti
biotikai, pavyzdžiui, chlortetraciklinas ir oksitetraciklinas, yra 
vartojami žuvies apsaugai nuo gedimo62. Žuvis yra apsaugoma 
nuo greito gedimo, kai jos mėsa pamerkiama į antibiotikų skiedinį 
arba kai antibiotikų skiedinys įšvirkščiamas į žuvies raumenis.

Žinotina, jei žuvis laikoma ant ledų, kurie turi 5 milijonines 
dalis antibiotikų, tai antibiotikų likutis tokioje žuvies mėsoje 
būna apie 0,2 milijoninės dalies, bet jei žuvis buvo pamerkta į 
skiedinį, kuriame tų antibiotikų yra apie 10 milijoninių dalių, 
tai antibiotikų likutis mėsoje vis tiek buvo rastas tas pats.

Jei žuvis mirkyta antibiotikų skiedinyje, ar gyvulio, maitinto 
antibiotikais, mėsa gerai išverdama, tai chlortetraciklino ir kitų 
antibiotikų kiekis joje labai sumažėja. Virtoje mėsoje ir žuvyje 
antibiotikų likutis tebuvo rastas tik apie 0,1 milijoninės dalies.

Verdant mėsą, antibiotikai didelėje daugumoje žūsta nuo 
karščio, bet vis tiek, kaip ją bevirtume, — visuomet mažas anti
biotikų kiekis mėsoje lieka.

Manoma, kad nuolatos tokią mėsą vartojant, nors ir maži 
antibiotikų likučiai, gali sukelti žmonėse alerginius bei toksinius 
efektus.

Jautriuose žmonėse kartais gali išsivystyti vadinamas perdi- 
delis jautrumas ir, kas blogiausia, žmogus dažnai imdamas anti
biotikus, gali išauginti vaistams atsparias bakterijas. Tokiu atveju, 
prireikus imti antibiotikus prieš mikroorganizmų sukeltas ligas, 
vaistai gali būti visai neefektingi. Aplamai reikia pasakyti, kad 
antibiotikai gali sukelti įvairius skrandžio sutrikimus, odos išbėrimus 
ir daug kitų liguistiškų reiškinių. Paskutiniuoju laiku F&D admi
nistracija daugiau varžo antibiotikų vartojimą ūkininkams ir re
guliuoja jų kiekį produktuose, todėl antibiotikų kenksmingumo 
pavojus jau yra gana sumažėjęs.

Arseniko cheminiai junginiai gyvuliams. — Be antibiotikų 
į viščiukų ir kiaulių pašarą ar į jų geriamą vandenį kartais dar yra 
dedama arseniko junginių63.

61 Chemical and Biological Hazards in Food, Iowa 1962, 214 psl.
62 Ten pat, 209-211 psl.
63 Bureau of Veterinary Medicine (Memo, TJ.S. Dept, of Health, Educa

tion and Welfare, pub. N FDA 74-6003), 1973 m. rugsėjo mėn.
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Manoma, kad viščiukai, kurie gauna arseniko, greičiau bręsta, 
jų plunksnos greičiau auga ir viščiukų oda gauna šviesiai geltoną 
spalvą. Skaitoma, kad gelsva viščiukų odos spalva yra pirkėjo 
akiai patrauklesnė negu nublukusi, balta ar melsva.

Pagal F&D administracijos leidimą, viščiukuose negali būti 
daugiau arseniko junginių, kaip 0,5 milijoninės dalies, bet dažnai 
vištukų kepenyse randami didesni negu leista arseniko kiekiai.

Arsenikas yra randamas ne tik viščiukų mėsoje, bet ir žuvyse, 
Pabrėžtinai dideli arseniko kiekiai randami beveik visose vėžlinės 
(Crustacea) kilmės žuvyse. Jose arseniko kiekis svyruoja nuo 1,4 
iki 174 milijoninių dalių. Arseniko junginiai laikomi karcinoge- 
niniais, tai yra vėžį sukeliančiais junginiais.

VI. Pesticidai

Pesticidais vadinami visi chemikalai, kurie vartojami kovoje 
su augalų ir gyvulių kenkėjais. Šiandien yra apie 900 chemikalų, 
kurie vartojami kaip pesticidai.

Žmogus šimtmečius kovojo su įvairiais kenkėjais, kad apsau
gotų nuo jų augalus ir maistą. Kai kurie natūralūs pesticidai, pa
vyzdžiui, augalo piretrumo milteliai ir siera, jau labai seniai buvo 
vartojami kovoje prieš įvairius augalų kenkėjus. Siera jau Homero 
buvo rekomenduojama kovoje su augalų insektais. Arsenikas buvo 
žinomas kaip pesticidas graikų, romėnų ir kinų jau prieš 3.000 metų. 
Maltas tabakas, žibalas ir terpentinas jau XVIII amžiuje buvo 
vartojami kovoje su augalų kenkėjais. Paryžiaus žaluma, tai yra 
vario arsenitas, kalkių ir sieros mišinys ir kai kurie švino ir arse
niko junginiai, pradėti vartoti XIX amžiuje, dar ir dabar kai kur 
yra vartojami kaip pesticidai. Tik vėliau, paaiškėjus, kad Pa
ryžiaus žaluma yra labai nuodingas ir net karcinogeninis pesticidas, 
dabar jau iš vartojimo yra išimtas.

Tikrą revoliuciją pesticidų pasaulyje sukėlė 1939 metais du 
nauji sintetiniai chemikalai, DDT arba chemiškai vadinamas 
dichlorodifeniltrichloroetanas ir 2-4-D arba dichlorofenoksiace- 
tinė rūgštis.

Vėliau pasirodė, kad DDT labai gerai veikia prieš insektus, o 
2-4-D labai gerai veikia kovoje su piktžolėmis.

Nuo šio laiko ir buvo pradėta sintezuoti ir tirti šimtai naujų 
cheminių junginių, specialiai skirtų kovai su kenkėjais.

Visi pesticidai daugumoje yra skirstomi į dvi pagrindines gru
pes 64. Prie pirmosios grupės priklauso organiniai fosfatai, o antra-

64 R. Von Rumker, Pesticide Manual, išleido Department of State Agency 
for International Development, 1972, 76 psl.
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jai grupei priklauso įvairūs chloriniai angliavandeniliai. Pasta
rieji angliavandeniliai turi prisijungę vieną ar daugiau chloro atomų.
Pirmajai organinių fosfatų grupei priklauso dabar šie dažnai 

vartojami pesticidai: parationas, metilparationas, foratenas, disul- 
fotonas, dimetonas, fosfamidonas, etionas, diazonas, malationas ir 
kiti.

Antrajai chlorinių angliavandenilių grupei priklauso šie dažniau
siai vartojami insekticidai: DDT, chloridanas, toksafenas, hepta- 
chloras, aldrinas, dieldrinas, endrinas, B.H.C., ceptanas. aramitenas 
ir kiti.

Pesticidu karcinogeniškumas. — Organiniai fosfatai65, pesticidai 
patekę į žmogaus organizmą, apriboja ar kartais visiškai sustabdo 
enzimo cholinesterazės veikimą. Be to, jie taip pat veikia į nervų 
sistemą ir organizme sukelia teratogeninius pasikeitimus, kurie 
naujagimiuose gyvuliuose pasireiškia įvairiais nenormalumais, išsi
gimimais.

Šie teratogeniniai veiksmai yra pastebimi, kai organiniai fos
fatai pesticidų forma yra įleidžiami į kiaušinio trynį ir sekamas 
viščiuko vystymasis, arba kai jie duodami su maistu nėštumo metu 
pelėms. Bet ar jie yra, kenksmingi žmonėms, tuo tarpu įrodymų 
nėra.

Chemikalų teratogeninio veikimo pavyzdys yra talidomidas. 
Šis chemikalas buvo duodamas, daugiausia Europoje, nėščioms 
moterims kaip vaistas nuo nemigos. To rezultatas buvo labai liūd
nas, nes kai kurioms tų motinų, kurios nėštumo metu naudojo 
talidomidą, gimė keli šimtai vaikų su defektais. Vieni gimę vaikai 
buvo be rankų, kiti —be kojų ar turėjo kitus defektus.

Pesticidų dalis, priklausanti chloriniams angliavendeniliams, 
žiurkėse ir šunyse sukelia embrioninius pakitėjimus bei apsinuo
dijimus. Tyrimai taip pat rodo, kad didelė dalis šių pesticidų yra 
dar ir vėžį sukeliantieji chemikalai.

1969 metais JAV Sveikatos ministerijos mokslininkų komisija, 
paskirta tirti pesticidų karcinogeniškumą, nustatė66, kad dalis dabar 
vartojamų pesticidų sukelia tumorus gyvuliuose, kita dalis neaiški, 
bet įtartina ir yra dar reikalinga tolimesnių tyrimų, ir trečioji dalis, 
kuri nerodo tumorogeninio aktyvumo.

Prie pirmosios grupės karcinogeninių pesticidų JAV Sveika
tos ministerijos komisija priskyrė šiuos gan plačiai vartojamus

65 Health Hazards of the Human Environment by World Health Organiza
tion, Geneve 1972, 232 pal.

66 Report of the Secretary’s Commission on Pesticides and their Relation
ship to Environmental Health, 1969 m. gruodžio men., 461-475 psl.
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pesticidus : aldriną, aramitą, chlorobenzilatą, DDT, dieldriną, mi- 
reksą, strobaną, heptachlorą, amitrolę, bis-2-chloroetil-eterį ir 
N-(2-hidroksietil)-hidraziną. Ta pati JAV Sveikatos ministerijos 
ekspertų komisija prie antrosios grupės pesticidų priskyrė tuos 
pesticidus, kurie yra karcinogeniški, bet mažiau pavojingi, vienok 
dar yra reikalingi tolimesnių tyrimų ir įrodymų. Šiai grupei pri
klauso virš 50 įvairių pesticidų.

Čia suminėsiu keletą antrosios grupės pesticidų, kurie yra 
dažniau vartojami, bet dar reikalingi tolimesnių tyrimų: DDD, 
monuroną, pertaną, piperonilbutoksidą, azobenzeną, cianamidą, 
chloranilą, metoksichlorą, kaptaną, giberelinę rūgštį, kaptaksą, 
oveksą ir kitus.

Prie trečiosios grupės, kurie nerodo karcinogeninio aktyvumo, 
yra priskiriami: chlorprofamas, rotenonenas, karbarilas ir kai kurie 
kiti.

Dieldrinas ir aldrinas. — Dieldrinas savo chemine struktūra 
yra labai panašus į aldrino cheminį junginį. Chemiškai jie abu 
priklauso prie chlorinių angliavandenilių grupės. Jų cheminis akty
vumas taip pat panašus.

Jų struktūrinės formulės atrodo šitaip :

Paskutiniu laiku šie chemikalai sukėlė didelį triukšmą visuo
menėje, nes pasirodė, kad jie yra vėžį sukeliantieji pesticidai. Šie 
abu pesticidai vartojami atskirai kovoje prieš įvairius insektus. 
Jie vartojami obuolių, kriaušių, abrikosų, citrinų, vynuogių ir 
kitų vaisių apsaugai. Taip pat jie labai plačiai vartojami dar
žovių, sojos ir kukurūzų apsaugai nuo insektų.
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Aldrinas yra nepastovus cheminis junginys, jis virsta į diel- 
driną. Dieldrinas ir yra daugiausiai kenksmingas, nes jis yra tas 
chemikalas, kuris sukelia vėžį pelėse ir žiurkėse, maitinant jas nors 
ir labai mažais šio chemikalo kiekiais.

Environmental Protection Agency atstovas Russell E. Train 
1974 metais kovo mėnesį pranešė, kad pelės ir žiurkės maitinamos 
kelias savaites maistu, kuris turėjo 0,1 milijoninę dalį dieldrino, 
gavo kepenų tumorus. Didelė dalis šių tumorų buvo piktybinės 
kilmės 67.

1973 metais F&D administracija, ištyrus pieno produktų pa
vyzdžius, rado, kad 83% pieno turi dieldrino pėdsakus. Taip pat, 
ištyrus įvairias vaisių rūšis, rado, kad 88% turi dieldrino. Pati
krinus žuvį ir mėsą, rado, kad 96% jų turi dieldrino pėdsakus. 
Mažiausiai dieldrino turį buvo rasti įvairūs javai: tik 42% tiriamų 
javų turėjo mažus dieldrino kiekius.

Ta pati įstaiga 1970 metais, ištyrus žmonių riebalus, rado, 
kad iš šimto 96 žmonės turi taukuose dieldrino.

Tą patį tyrimą pakartojus 1971 metais, jau rado, kad 99,5% 
žmonių turėjo taukuose karcinogeninio dieldrino pesticido.

Piene ir mėsoje dieldrinas atsiranda nuo gyvulių pašaro. 
Dieldrinu purškiant pašarinius augalus, maži jo kiekiai lieka ant 
kukurūzų, sojos ir grūdų. Gyvuliai, maitinami tokiu dieldrino tu
rinčiu pašaru, per ilgesnį laiką sukrauna šį chemikalą raumenyse, 
taukuose ir kepenyse 68.

Dr. Ian C. T. Nisbet, dirbąs Massachusetts Audubon Society 
laboratorijoje, liudydamas Washingtone specialioje komisijoje diel
drino uždraudimo reikalu, pareiškė, kad dieldrinas gerai išsilaiko 
kelerius metus nepasikeitęs. Jis sunkiai tirpsta ir ilgai lieka aktyvus, 
ir jo gan mažas kiekis iššaukia tiriamuose gyvuliuose vėžį69.

Pagal dr. Nisbet, dieldrinas žmonėse yra labai toksiškas ir jis 
yra 20-50 kartų pavojingesnis negu DDT. Pasiremdama tų visų 
tyrimų duomenimis, 1974 m. spalio mėnesio pabaigoje minėtoji įstai
ga paskelbė, kad uždraudžia chemijos fabrikams toliau gaminti aldri- 
ną ir dieldriną. Taip pat draudžia dieldriną vartoti citrinų apsaugai 
ir visiems kitiems augalams, kurie yra susiję su maisto produkcija 70. 
Leidžiama vartoti jį tiktai kovoje prieš termitus ir purkšti tokius 
augalus, kurie nevartojami maistui. Dieldrino ir aldrino pėdsa

67 EPA Orders Suspension of two Pesticides, žr. Chemical and Engineering 
News, 1974.VIII.12 d., 4 psi.

68 Boston Globe, 1974 m. balandžio 21 d., ir rugp. 3 d.
69 Ten pat.
70 EPA Set to Move on Aldrin, Dieldrin Ban, žr. Chemical and Engineer

ing News, 1974.IX.30 d., 13 psl.
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kai, pagal įstaigos pranešimą, buvo rasti beveik visuose žmogaus 
kūno audiniuose. Taip pat jo pėdsakai buvo rasti pieno produk
tuose, mėsoje, žuvyje, vaisiuose ir net ore.

Dieldrinas buvo pradėtas vartoti 1950 metais. Todėl šiandien 
niekas neapskaičiuos, kiek žmonių jau serga ar dar susirgs nuo šio 
cbemikalo. Gera nors tai, kad jau dabar jis yra uždraustas.

DDT.  — Ilgą laiką visame pasaulyje daugiausiai buvo var
tojamas pesticidas DDT. Jo cheminis vardas yra dichlorodife- 
niltrichloroetanas. Sutrumpintai vadinamas DDT. Jo struktū
rinė formulė yra :

Kaip cheminis junginys DDT buvo atrastas vokiečių chemiko 
Othmar Zeidler jau 1874 metais 71, bet visą laiką jis buvo bereikš
mis, kol šveicarų chemikas Paul Müller 1939 metais pastebėjo, 
kad jis yra labai geras insekticidas. 1942 metais šis chemikalas 
buvo atvežtas į Ameriką ištyrimui. Paaiškėjus, kad jis yra veiks
mingas ir tinkamas kaip insekticidas, jau 1944 metais pradėtas 
Amerikoje gaminti žemės ūkio ir kariuomenės reikalams kovai su 
uodais, utėlėmis ir kitais ligas išnešiojančiais insektais.

Šis chemikalas plačiau buvo vartojamas II pasaulinio karo 
metu kariuomenėje, karių ir pabėgėlių stovyklose.

Jo vartojimas išsiplėtė beveik visame pasaulyje. Tik paskuti
niuoju laiku, darant tyrimus, paaiškėjo, kad jis chemiškai labai 
sunkiai degraduoja ir kraunasi ne tik gyvulių, bet ir žmonių tau
kuose. Bet didžiausias buvo visų nustebimas, kai DDT likučiai 
buvo rasti Antarktikoje gyvenančių pingvinų taukuose ir Bermu
dų salų paukščiuose, kurie gyvena Atlante ir lizdus suka toli sa
lose, kur žmogus neprieina ir niekas negyvena.

Žmonių riebaluose, kaip matyti 11 lentelėje, kiekis DDT 
ir DDE, pagal W. Hayes 1958 metų davinius 72, labai svyruoja.

71 Farm Chemical Handbook, 1971, D-173 psl.
72 Chemical and Biological Hazards in Food, 1962, 144 psl.
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11. Lentelė

DDT IR DDE KIEKIS ŽMONIŲ RIEBALUOSE

Žmonių grupės DDT DDE 73

milijoninės dalys milijoninės dalys

Prieš DDT atradimą 0 0
Žmonėse, kurie nevalgo mėsos 2,3 3,2
Normaliai gyvenančiuose žmonėse,
kurie nevartojo DDT 4,9 6,1
Žmonėse, kurie gyvena vietose kur 
DDT yra vartojamas kaip insekti
cidas 6,0 8,6
Žemės ūkio darbininkuose, kurie
dirba prie DDT purškimo 17,1 223,0

Pagal to paties W. J. Hayes davinius, žmogus vidutiniškai 
paima per dieną su maistu apie 0,2 mg DDT. Tik retais atsitiki
mais žmonių taukuose buvo rasta iki 201 milijoninės dalies. Vidu
tiniškas DDT kiekis taukuose žmonių, kurie dirba normaliose 
sąlygose, yra apie 6,1 milijoninės dalies. Daug DDT žmonės gauna 
su vaisiais ir daržovėmis.

K. C. Walker 74 iš Washingtono universiteto arba State Col
lege of Washington 1949 metais tyrė DDT kiekį, esantį obuoliuose. 
Vidutinis DDT kiekis obuoliuose, kurie buvo purkšti su DDT, 
buvo rastas 2,2 milijoninės dalys, o obuolius gerai nuplovus, buvo 
rasta 2,0 milijoninės dalys. Tai rodo, kad nuplaunant obuolius 
vandeniu, negalima pašalinti DDT pesticidų. Panašūs daviniai 
buvo rasti ir pomidoruose. Kai obuoliai, turintieji 4 milijonines 
dalis DDT, buvo plaunami 4 minutes 2,5% stiprumo natrio šarmo 
skiediniu, tik tada buvo visiškai pašalinti DDT pesticidai nuo 
vaisių.

Panašius rezultatus, kaip matyti 12 lentelėje, duoda Ira So
mers 75 ištyrusi abrikosus. Ji tyrė ne vien DDT, bet taip pat ir 
parationo ir metoksichloro pesticidus, esančius ant abrikosų.

73 DDE yra DDT skilimo produktas. Jo cheminis vardas yra dichlo- 
rodifenildichloroetilenas. DDE gaunasi, kai DDT nustoja vienos mole
kulės hidrochlorinės rūgšties.

74 Chemicals in Foods and Cosmetics Hearings, II dalis, 651 psl.
75 Food Processing Technique, which reduce Pesticide, Washingtonas 

(mašinraštis).
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Pesticidų liekanos ant abrikosų (milijoninėmis dalimis)
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Pesticidų Neplauti Žali Konser Konser
pavadinimas vaisiai nuplauti vuoti, pu vuoti be

vandenyje sėmis su 
žievėmis

žievių

Parationas 0,2 0,1 0,0 0,0
DDT 2,3 2,3 0,8 0,4

Metoksichloras
4,5
9,3

1,3
2,1

0,7
1,3

0,3
0,7

12 lentelėje matome, kad plaunant vaisins vandenin žymiai 
sumažėja parationo ir metoksichloro pesticidų kiekis, bet visiškai 
nesumažėja DDT pesticidų kiekis.

Pagal dr. F. Bicknell davinius76, karvės piene vidutiniškai 
randame apie 2,0 milijonines dalis DDT ir iš to pieno pagamintame 
svieste — apie 25 milijonines dalis.

Pagal to paties dr. F. Bicknell davinius, pelių pienas, kurios 
su maistu gauna daug DDT, užmuša žindančius jų vaikus. Taip 
pat miršta kačiukai ir ožiukai, maitinami ožkos pienu, kuriai su 
maistu yra duodamas specialiai didelis kiekis DDT.

Dėl DDT karcinogeniškumo Pasaulinė Sveikatos organizacija 
savo pareiškime sako: Nėra jokios abejonės, kad didelės dozės 
DDT iššaukia kepenų tumorus pelėse.

Panašių rezultatų yra gavusi ir Amerikos Sveikatos Departa
mento patariamoji komisija pesticidų karcinogeniškumui tirti. Toji 
komisija savo pranešime aiškiai sako, kad DDT yra pesticidas, kuris 
iššaukia tumorus pelėse. Todėl DDT jau nuo 1972 metų draudžia
mas vartoti. Galima vartoti tik specialiu leidimu ir specialiam 
tikslui.

Kaptanas. — Kaptano cheminis vardas yra N [(triehlorometil)- 
tio]-4ciklohekseno-l,2-dikarboksimidas. Jo struktūrinė formulė yra :

76 Chemicals in Your Food, New Yorkas 1960, 87 psl.
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Kaptanas daugiausia vartojamas kaip fungicidas ir insekticidas. 
Juo yra dulkinami sodai, vaisių krūmai, daržovės, salotos, vynuo
gės. Jis yra vartojamas beveik visose šalyse tiek Europoje, tiek 
Amerikoje. Nemanoma, kad jis greit bus pakeistas kokiu nors 
saugesniu pesticidu.

Kaptanas yra silpnai toksiškas, bet kartu jis yra laikomas 
teratogeniniu 77 ir mutageniniu 78 pesticidu 79.

Kaptano liekanos yra randamos ant obuolių, kriaušių, abrikosų, 
vyšnių ir kitų vaisių ir daržovių. Kaptanas yra sunkiai tirpstantis 
vandenyje ir praktiškai beveik nenuplaunamas. Pagal Sveikatos 
Departamento patariamosios komisijos pesticidų karcinogenišku- 
mui tirti pranešimą 80, kaptanas yra laikomas mažiau žalingas kaip 
dieldrinas ar DDT, bet vis tiek iššaukia tumorus pelėse.

Todėl kaptanas, taip pat ir kiti pesticidai priklausą šiai grupei, 
kaip, pavyzdžiui, pertanas, monuronas, DDT, bipenilas, giberelinė 
rūgštis ir kiti, šios komisijos nuomone, dar yra reikalingi tolimes
nių tyrimų ir daugiau davinių, kad galima būtų uždrausti vartoti 
juos vaisių ir daržovių apsaugai. F&D administracija dabar svarsto 
ir šio pesticido uždraudimo reikalą.

77 Naujagimiuose iššaukia įvairius nenormalumus.
78 Iššauiia genų mutacijas bei paveldėjime pasikeitimus.
79 L. Fishbein, Chromatography of Environmental Hazards, 1 t., 1972, 

198 ir 177 psi.
80 Report of the, Secretary's Commission on Pesticides and their Relation

ship to Environmental Health, 1969, 473 psl.
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VII. Radioaktyvus elementai ir vėžys

Visus karcinogeninius neorganinius elementus galima suskirs
tyti į dvi grupes. Pirmąją grupę sudaro visi radioaktyvūs ele
mentai arba spinduliuojantieji, o antrąją grupę — visi kiti karci- 
nogeniniai neorganiniai elementai.

Iš pirmosios grupės 2ia suminėsiu tik tuos radioaktyvius ele
mentus, kurie dažniausiai pasitaiko maiste. Jie daugiausia atsi
randa atominių bombų sprogimo metu ir pasiekia žemę kaip kri
tuliai, kartu su lietumi ar sniegu. Jie nusėda ant vandenų, žemės 
ir augmenijos. Juos žmogus gauna tiesiog su geriamu vandeniu, 
daržovėmis ir vaisiais arba netiesiogiai jau kitų gyvių absorbuotus, 
valgydamas mėsą ir gerdamas pieną.

Atominių bombų sprogimo metu pasigamina įvairūs nauji ele
mentai. Didesnioji jų dalis turi labai trumpą išlikimo laiką, kuris 
tęsiasi kelias sekundes arba net valandas. Kita elementų grupė iš
lieka tarp vienos dienos iki vieno mėnesio.

Tik tie naujai pasigaminę radioaktyvūs elementai, kurių 
išlikimo laikas tęsiasi tarp vieno mėnesio ir 100 metų, žmogui yra 
daugiausia pavojingi.

Dr. M. B. Shimkin 81 sako, kad numetus atomines bombas ant 
Hiroshimos ir Nagasaki, žmonėse, kurie liko gyvi, labai išsiplėtė 
leukemija, plaučių, krūtų ir liaukų vėžys. Tai ir yra radioaktyvių 
arba radijuojančių elementų veikimo pasėka, kuriuos žmogus gavo 
per maistą ar radiaciją iš žemės arba kvėpuodamas užterštu oru.

Iš tokių, žmogui pavojingų, radioaktyvių elementų, kurie pasi
gamina atominių bombų sprogimo metu 82 yra : anglis-14, cinkas-65, 
stroncis-89, cezis-137, stroncis-90, jodas-131, baris-140, uranas ir 
plutonis.

Uranas ir plutonis. — Uranas 83 ir plutonis, bendrai imant, 
yra pavojingesni negu stroncis. Atominių bombų sprogimo metu 
jų iškrenta ant žemės dideli kiekiai. Bet vienintelė priežastis, 
kodėl urano ir plutonio krituliai nėra patys pavojingiausi, yra ta, 
kad jie organizmo labai sunkiai absorbuojami ir dėl to, greitai 
neabsorbuoti, pereina virškinimo traktą. Todėl radioaktyvus 
stroncis-90, lieka daugiau žalos darąs elementas, nes jis patekęs 
į organizmą būna greitai absorbuojamas ir gali veikti 27 metus.

Uranas yra karcinogeninis elementas. Žmonių, kurie dirba 
urano kasyklose, didelis procentas miršta nuo plaučių vėžio. Dabar

81 M. B. Schimkin, Science and Cancer, 1975, 57 psl.
82 G. Borgstrom, Principe of Food Science, II t., 209-222 psl.
83 John M. Fowler, Fallout, New Yorkas 1960, 45-46 psl.



taip pat yra manančių, kad urano radiacija galimai turi ryšį ir 
su leukemija, ypač jeigu žmonės ilgą laiką dirba šios radiacijos 
veikiami.

Stroncis-89. — Stroncis-89 dėl savo trumpo veikimo laiko nėra 
tiek pavojingas, kaip stroncis-90. Stroncio-89 veikimo laikas yra 
tik 53 dienos. Jo veikimas yra pavojingiausias pirmomis atominių 
bombų sprogimo dienomis.

Anglis-14. — Radioaktyvus anglis-14 pavojingas, nes jis, 
lygiai kaip ir natūralus anglis, vaidina didelį vaidmenį metabolizmo 
metu. Jo gali susikrauti organizme ir žemėje didelės atsargos, nes 
jo išlikimo laikas yra, 5.600 metų. Todėl jis gali veikti generacijų 
generacijas, jei jos koncentracija yra didelė. Anglis-14 skleidžia 
beta spindulius. Jis įeina į biologiškai labai svarbių medžiagų 
sąstatą, kaip, pavyzdžiui, proteinų, enzimų, DNA, RNA. Todėl 
George Borgstrom manokad84, anglis-14 gali paveikti pastovų 
azotą-14 ir padaryti cheminius pakeitimus, kurie gali iššaukti 
genų mutacijas.

Jodas-131. — Nežiūrint, kad jodo-131 išlikimo laikas yra tik 
8 dienos, jis gali padaryti daug žalos. Jodas-131 yra atominių 
bombų sprogimo labai dažnas produktas. Žmogaus skydinė liauka 
turi tą savybę, kad ji surenka į organizmą patekusį jodą. Radio
aktyvus jodas-131, susirinkęs didesnėje koncentracijoje skydinėje 
liaukoje, ypač jaunų žmonių, gali iššaukti skydinės liaukos vėžį 
arba sutrukdyti normalų šios labai svarbios liaukos veikimą. Dėl 
to radioaktyvus jodas-131 yra laikomas labai pavojingu, ypatingai 
mažiems vaikams.

Cezis137-. — Cezis-137 labai greitai išsiplečia po visą orga
nizmą. Jo išlikimo laikas yra 30 metų. Cezis-137 yra radioaktyvus 
ir skleidžia gama spindulius 84 85, kurie gali sukelti genetinius defektus. 
Dėl šios priežasties cezis-137 ir skaitomas pavojingu žmogaus svei
katai, nes gama spinduliai yra labai veiksmingi ir aktyvūs. Jie 
iš oro gali prasiveržti į organizmą. Bet jie dar pavojingesni, kuo
met cezis-137 su maistu patenka į organizmą. Jie daugiausia kon
centruojasi raumenų audiniuose ir būna greičiau pašalinami iš 
organizmo negu stroncis-89, kuris daugiausia koncentruojasi kau
luose.
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84 George Borgstrom, Principle of Food Science, 1968, 211-220 psl.
85 John M. Fowler, Fallout, New Yorkas 1960, 21 ir 64 psl.
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Stroncis-90. — Stroncio-90 išlikimo laikas yra 28 metai, todėl 
jis laikomas labai pavojingu žmogui. Atominių bombų sprogimo 
metu jo pasigamina palyginamai daug. Jis ypač yra kenksmingas 
tada, kai paimamas su maistu. Jis pavojingas tuo, kad pavaduoja 
kalcį žmogaus organizme ir įeina į kaulų sąstatą. Todėl stroncis-90 
gali sukelti kaulų vėžį ir kraujo vėžį — leukemiją. Jis skleidžia 
beta spindulius ir virškinimo metu organizmo yra lengvai absor
buojamas, o žemėje ir organizme gali išsilaikyti aktyvus net 27-28 
metus.

Stroncio-90 žmonės daugiausia gauna vartodami pieną tų 
karvių, kurios ganosi ganyklose, turinčiose žemėje stroncio-90. 
Tokiose ganyklose besiganydamos karvės sukaupia jo savo orga
nizme ir dėl to jų piene esti dideli kiekiai jo ir kitų, radiacija akty
vių elementų.

13. Lentelė

Pagal 1962 metų davinius, žmogus su maistu gauna žemiau nuro
dytus stroncio-90 kiekius

Metinis stroncio-90 kiekis μ μi curie86 maiste
Maisto produktų 
rūšys

New Yorke Chicagoje San Franciske

Pienas 2044 1056 1151
Įvairūs kepsniai 104 241 188
Šviežios daržovės 237 389 57
Švieži vaisiai 598 515 99
Mėsa 117 105 36
Miltai 194 207 90
Bulvės 171 131 72
Metinis kiekis 3465 2644 1699

Kaip matyti 13 lentelėje, žmogus per metus gauna su pienu 
New Yorke virš 2.000 μμc. 87.

Augalai stroncį-90 absorbuoja kartu su kalciu. Todėl dalį 
stroncio-90 žmogus gauna vartodamas daržoves ir vaisius, bet 
didžiausią jo dalį gauna su mėsa ir pienu, o gyvuliai gauna jo ga
nyklose.

Taip pat pagal George Borgstrom 88, kaip matyti 14-je lente
lėje, be stroncio-90, piene randame dar ir kitų radioaktyvių metalų.

86 1 kiurie (curie) yra lygi radiacijai, kurią duoda 1 gramas radio. 
Viena mikromikro kiurie yra lygi vienai milijoninei daliai vienos milijo
ninės radžio dalies arba sutrumpintai žymima — 1μμc arba 1μμ kiurie.
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14. Lentelė

Įvairių metalų radiacija pagal 1959 metų kritulių davinius

Elementų Randama μμ 1 litre pieno 
pavadinimas

Leidžiamas kiekis radiaci
jos μμc litre pieno

Stroncis-89
Jodas-131
Cezis-137
Baris-140

17-283
5-27

43-113
0-43

7.000
3.000

150.000
200.000

Arsenas. — Jau seniai buvo pastebėta, kad arsenas sukelia 
plaučių, gerklės, burnos ir odos vėžį darbininkuose, kurie dirba 
prie pesticidų paruošimo arba darbininkuose, kurie purkščia vy
nuogių krūmus pesticidais, turinčiais arseno. Dar ir dabar yra 
vietovių, kuriose švino arsenatas vartojamas kovoje su sodų in
sekticidais.

Prieš keliolika metų, pagal dr. W. C. Hueper 87 88 89 pranešimą, 
daugelis Vokietijos darbininkų, kurie vartojo pesticidus su arseniku 
vynuogynų purškimui ir gėrė vyną su pesticidų liekanomis, susirgo 
plaučių, burnos, skrandžio, kepenų ir kai kurie pūslės vėžiu.

Taip pat žmonės, gyvenantieji Argentinoje ir Formozos saloje, 
kur podirvio vanduo turi arseno, dažnai apsinuodija ir kartais 
suserga odos vėžiu.

Pastebėta, kad gyvuliai, kurie ganosi ganyklose netoli arseno 
apdirbimo fabrikų-liejyklų, dažnai gauna odos susirgimus ir kar
tais vėžį.

Nežiūrint, kad arsenikas yra nuodingas ir sukeliantis vėžį 
elementas, dar šiandien yra F&D administracijos leidžiama mažais 
kiekiais kai kuriuos arseno junginius dėti į gyvulių pašarą 90. Šis 
su arsenu pašaras yra leidžiamas vartoti viščiukų, kalakutų ir dali
nai kiaulių maitinimui.

Arseno junginiai duodami viščiukams, kalakutams ir kiaulėms 
kaip augimą pagreitinantis chemikalas. Taip pat šis chemikalas 
viščiukų odai priduoda gelsvą spalvą ir pagreitina plunksnų augimą.

Arseno junginiais maitinamų viščiukų ir kalakutų kepenyse 
yra randama 1,2 — 6,4 milijoninės dalys arseno. Jo taip pat ran
dama apie 0,01 milijoninė dalis piene ir nuo 1,4 iki 177 milijoninių 
dalių austrėse, vėžiuose ir sraigėse.

87 Šie kiekiai kievienais metais gali keistis.
88 G. Burgstrom, Principle of Food Science, 1968, 211 psl.
89 W. C. Hueper, Chemical Carcinogenesis and Cancer, 1964, 385. psl
90 The Use of Drugs in Animal Foods, Washingtonas 1969, 174 ir 81 psl.
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Labai sunku su arsenu pravesti vėžio ligos tyrimo bandymus, 
nes jis yra labai nuodingas. Todėl dar šiandien tiksliai nėra žinoma, 
kokio dydžio kiekiai yra organizmo toleruojami. Bet World Health 
organizacija savo pareiškime aiškiai sako : arsenas yra laikomas 
vėžį iššaukiančiu chemikalu žmonėse 91.

Chromas. — Yra pastebėta, kad Vokietijoje chromo fabrikų 
darbininkai dažnai suserga plaučių vėžiu. Panašūs susirgimai dažnai 
pasikartoja Amerikos ir Anglijos chromo fabrikų darbininkų tarpe.

W. C. Hueper, Payne ir Crogan 92 daryti bandymai rodo, kad 
chromo rūdys ir įvairūs jo junginiai, pavyzdžiui, kalcio chromatas, 
stroncio chromatas, chromo oksidas sukelia pelėse ir žiurkių poodi
niuose audiniuose ir plaučiuose vėžį, kai šie chemikalai įleidžiami 
į organizmą arba ten įdedami operacijos būdu. Pagal E. Under
wood 93, žmogaus kūne randamos vidutiniškai nuo 0,02 iki 0,04 
milijoninės dalys chromo.

Daržovėse chromo koncentracija svyruoja 0,01 iki 1 milijo
ninės dalies. Taip pat geriamame vandenyje labai dažnai randame 
0.001 iki 0,01 milijoninės dalies chromo.

Mirtinas chromo kiekis gyvuliams yra 1 mg chromo 100-tui 
gramų kūno svorio. Mažesni kiekiai nėra nuodingi.

Chromo dulkės sukelia plaučių vėžį, bet jei su maistu gyvu
liams duodama 50 milijoninių dalių chromo, tai tada tik sumažėja 
bandomųjų gyvulių augimas ir yra pažeidžiamos jų kepenys ir 
inkstai.

Dar nėra galutinai ištirta kokią įtaką daro mažos dozės chromo 
į žmogaus organizmą. Manoma 94, kad maži chromo kiekiai turi 
įtakos į karbohidratų metabolizmą. Taip pat manoma, kad maži 
chromo kiekiai pagerina karbohidratų metabolizmą tik tada, jei 
organizmas visiškai neturi chromo.

Švinas. — Švinas yra plačiai vartojamas metalas. Jo kon
centracija žemėje ir vandenyje labai įvairi.

Švino kiekis žmogaus organizme 95 svyruoja tik tarp 100 ir 
400 mg. Normaliai dirbamoje žemėje švino kiekis svyruoja nuo 
20 iki 300 mg-kg. Tik prie pramonės centrų, kur švinas yra apdir-

91 Health Hazards of the Human Environment by World Health Organiza
tion, Geneve, 1973, 175 psl.

92 W. C. Hueper, Chemical Carcinogenesis and Cancer, 1964, 387 psl.
93 E. J. Underwood, Trace Element in Human and Animal Nutrition, 

New Yorkas 1971, 263-264 psl.
94 Dr. R. Ahrem, Sucrose, žr. The American Journal Clinical Nutrition, 

1974 m., 4 nr., 414 psl.
95 Health Hazards of the Human Environment, Geneve 1972, 171-180 psl.
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bamas, ir prie greitkelių švino kiekis žemėje kartais siekia iki
1.000 mg-kg ir daugiau. Žinoma, tokiose dirvose augalai taip pat 
paima didesnius švino kiekius.

Kadangi švinas yra labai dažnai sutinkamas maiste ir ran
damas net ore, todėl čia noriu atkreipti dėmesį ne dėl to, kad 
švinas yra karcinogeninis, bet dėl to, kad jis labai nuodingas, ypa
tingai mažiems vaikams. Jis paimtas su maistu gali privesti vai
kus prie protinio atsilikimo, per didelio jautrumo ir psichozinių 
sutrikimų.

Organinis švinas, švino tetrametilo ir švino tetraetilo formoje, 
yra dedamas į gazoliną, todėl jo visuomet yra ore. Anglijoje ir 
Amerikoje miestų oras turi 2,5 iki 45 mikrogramų švino viename 
kubiniame metre. Normaliose sąlygose ore Švino yra 0,25 iki 1,2 
mikrogramų kubiniame metre, o greitkeliuose kartais randama iki 
24 net 50 mikrogramų m3 oro.

Geriamame vandenyje apytikriai švino kiekis yra 0,1 mikro
gramų viename litre. Švino likučiai taip pat lieka ant obuolių, 
daržovių, jei jie yra purškiami pesticidais, turinčiais švino. Čia 
pateikti daviniai nėra visur vienodi. Jie labai svyruoja ir pri
klauso nuo to, kiek vietovė yra užteršta švinu.

Didžiausią švino kiekį žmonės gauna su maistu. Apytikriai 
skaitoma, kad žmogus per dieną su maistu paima 200-300 mikro
gramų švino. Su vandeniu per dieną — 20-100 mikrogramų ir 
įkvepia 10-100 mikrogramų švino. Žinoma, tas kiekis priklauso 
nuo gyvenamo rajono.

Su maistu ir geriamu vandeniu paimto švino organizmas ab
sorbuoja apie 5%-10%. Todėl žmonės, gyvenantieji normaliose 
sąlygose kraujuje turi nuo 10 iki 30 mikrogramų 100 ml kraujo, 
bet yra vietovių, kur švino kiekis kraujuje siekia iki 100 mikro
gramų 100 gramų kraujo.

Apsinuodijimas švinu. — Švinas yra nuodingas elementas. 
Ypatingai jis yra nuodingas mažiems vaikams, jei paimamas di
desniais kiekiais 96 *.

Suaugusiuose žmonėse apsinuodijimas švinu, jeigu jo krau
juje yra ne daugiau 80 mikrogramų 100-te miligramų kraujo, yra 
nepastebimas.

Didesni švino kiekiai žmogaus organizme sutrikdo enzimų 
veikimą, nuo kurių priklauso hemo sintezė. Hemas yra viena hemo
globino dalis, į kurios cheminę sudėtį įeina geležis.

96 Toxicant Occurring Naturally in Food, igleido National Academy of 
Science, 1973, 62 psl.

97 M. Bodansky, Biochemistry of Disease, 1952, 804-805 psl.
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Švinas organizme daugiausia koncentruojasi kauluose ir ap- 
keičia kalcį, o tik antroje vietoje koncentruojasi kepenyse. Pagal 
dr. M. Bodansky 97, švinu apsinuodijimo svarbesnieji reiškiniai: 
bendras silpnumas, speciali mėlyna linija ant dantų smegenų prie 
dantų šaknų, vidurių užkietėjimas, anemija, kūno drebėjimas, 
encefalopatija, neuropatija, konvulsijos, raudonųjų kraujo rutu
lėlių tipingi pasikeitimai ir kiti reiškiniai.

Monosodium glutamatas. — Monosodium glutamatas yra maisto 
priemaiša, labai plačiai vartojama maisto pramonėje kaip mėsos 
skonio ir mėsos kvapo išryškintojas. Dažniausiai sutrumpintai va
dinamas MSG.

Monosodium glutamatas buvo atrastas 1867 metais vokiečių 
chemikų. Vienok niekas šiuo cheminiu junginiu nesiinteresavo, kol 
1908 metais japonas Kikunae Ikeda, Tokio universiteto chemikas, 
išaiškino jo turimas skonį išryškinančias chemines savybes.

Jis tada studijavo Japonų jūroje esančias žoles, vadinamas 
sea weed. Jis pastebėjo, kad kai kurios jų rūšys pagerina maisto 
skonį, jei jos įdedamos į maistą, kuris turi proteinų. Vėliau jis 
nustatė, kad ta paslaptingoji žolių dalis kaip tik ir yra jau seniai 
žinomas monosodium glutamatas.

Monosodium glutamato turinti mėsa įgauna labai šviežios, 
geros mėsos skonį. Todėl dabar MSG yra labai plačiai vartojamas 
ne tik Japonijoje, bet ir Europoje bei Amerikoje, ir yra dedamas 
į mėsos, žuvies, kepsnių, sriubų, buljonų ir kitus patiekalus.

Daržovių sriuba, įdėjus MSG, atrodo kaip tikra viščiuko ar 
mėsos sriuba. Todėl dabar sunku rasti virtuvę, kurioje nebūtų 
vartojamas MSG.

Pastaruoju laiku MSG produkcija kasmet didėja dešimtimis 
milijonų svarų. 1945 metais buvo pagaminta MSG 5 milijonai 
svarų, 1955 metais — 17 milijonų svarų, o jau 1965 metais — 43 
milijonai svarų.

Vidutiniškai į konservuotas žuvis, mėsas ir sriubas yra dedama 
1,5-2 gramai vienam kilogramui mėsos.

Japonijoje buvo pastebėta, kad žmonės pavalgę mėsos ir 
sriubos su MSG priedu kartais gauna taip vadinamą « Kinų resto
rano sindromą », kuris pasireiškia šitaip : netrukus po tokių pietų 
žmogus pajunta kaklo nejautrumą ir aptirpimą, kuris pradeda 
sklisti į abi rankas, vėliau pajunta bendrą silpnumą, širdies pulso 
pagreitėjimą 98.

98 R. E. Keney, Human Susceptability to and Mono Sodium L-gluta
mate,, žr. The American Journal of Clinical Nutrition, 1972. II. 25 d., 140 psl.
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Buvo pradėtas šis reikalas tirti ir aiškinti. Daugiausia šiuo 
klausiniu tyrimų yra padaręs dr. J. W. Olney iš St. Louis Washing- 
tono universiteto ". Jis 1969 metais pranešė, kad jam pasisekė 
sukelti smegenų sužalojimus jaunose pelytėse įšvirkštus MSG. 
Dr. John Olney rado, kad dideli kiekiai MSG sunaikina nervų 
ląsteles hipotalame, tai yra toje smegenų dalyje, kuri kontroliuoja 
apetitą, kūno temperatūrą ir atlieka kai kurias kitas funkcijas.

Kai su MSG sužalojamos pelyčių smegenys, tai tokios pelytės 
užauga daug mažesnės ir nutukusios. Be to, tokiose pelytėse esti 
labai dažnai sužalotos gimda, kiaušidės, oda ir kepenys.

Didesni MSG kiekiai labai pažeidžia jaunų pelių retiną. Ži
nant, kad žmogaus akys gimimo metu yra daug daugiau išsivys
čiusios, manoma, kad kūdikio akims MSG yra mažiau pavojingas.

Vėliau jis darė bandymus su beždžionėmis ir rado, kad į- 
švirkštus MSG, beždžionėse pasikartojo visi anksčiau minėti 
pelytėse pastebėti sužalojimo efektai.

Po šių dr. J. Olney tyrimų rezultatų vaikų maistą gaminančios 
kompanijos sustabdė MSG dėjimą į maistą.

Dabar jau 6 metai kaip vaikų maistas gaminamas be MSG. 
Bet kai kurie mėsos ir žuvies konservai, o ypač beveik visos dė
žutėse konservuotos sriubos, turi didesnį ar mažesnį MSG kiekį.

Šiandien dar F&D administracija dėl MSG vartojimo suau
gusiems žmonėms nieko nesako. Bandymai yra tęsiami toliau, 
bet jie jau rodo, kad MSG be prieskonio pagerinimo, dar turi daug 
pašalinių reakcijų, kurios ir iššaukia «Kinų restorano sindromo » 
reiškinius.

Nors per visą pelių gyvenimo amžių atlikti tyrimai su dide
lėmis MSG dozėmis, duodamomis toms pelėms, rodo, kad MSG 
neiššaukia tumorų, tačiau nėščioms moterims patariama nevar
toti maisto su MSG priedais, nes tai gali pakenkti kūdikiui.

VIII. Geriamas vanduo ir karcinogenai

Išsiplėtus pramonei visame pasaulyje, ypač JAV, visu rimtu
mu iškilo geriamo vandens užteršimo klausimas, ir jame atsira
dusių karcinogeninių chemikalų pavojus. Nors visos didžiosios 
įmonės: benzino rafinerijos, anglių perdirbimo įmonės, plieno fa
brikai, ir cheminės įmonės išmeta didelius kiekius karcinogeninių 
cheminių junginių atmatų daugiausia į upes ir ežerus, tačiau šiuo me
tu jokios įstaigos, ir net vandens tiekimo įmonės, dar nėra įrengusios 
tokių filtrų ar kitų apsaugos priemonių, kurios išskirtų šiuos visus 99 99

99 D. N. F. Jacobson, Eater Digest, 1972, 139-140 psl.
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karcinogeninius chemikalus iš geriamo vandens. Jei ir toliau taip 
bus pilama į vandenį visos įmonių nereikalingos cheminės atmatos

kaip ir dabar, tai ateityje geriamas vanduo pasidarys viena svar
biausių gyvybinių žmogaus sveikatai problemų.

Vėžį sukeliautieji chemikalai vandenyje. — Dr. W. C. Heuper 
savo veikale Chemikalai ir vėžys sako, kad daugiausia vandenį 
užteršia degamojo kuro rafinerijos, anglių smalos fabrikų likučiai, 
aromatinių aminų įvairūs junginiai ir pesticidų liekanos 100.

Naftos rafinerijos dažnai išmeta į vandenį nereikalingus kar- 
cinogeninius, policiklinius, aromatinius angliavandenilius, kaip 
benziną, tepimui vartojamus įvairius aliejus ir kitas liekanas.

Anglių smalos fabrikai išmeta dalį smalos likučių, degutą, 
antraceno aliejus, kreozotą, kurie daugiau mažiau yra žinomi kaip 
karcinogeniniai chemikalai.

Aromatiniai aminai, kaip beta-naptilaminas, benzinas, 4-ami- 
nodifenilas, yra vartojami dažų, gumos ir vaistų gamyboje ir šių 
fabrikų likučiai yra labai dažnai taip pat išmetami į upių ir ežerų 
vandenį.

Taip pat labai dažnai vandens taršą padidina žemės sterili
zavimui ir kovai su pesticidais vartojami įvairūs karcinogeniai che
miniai junginiai: DDT, dieldrinas, aramitas, anglies tetrachloridas, 
acetamidas, tioacetamidas, tiourea, aminotriazolė ir kiti. Jie visi 
gali iššaukti piktybinius tumorus įvairiuose bandomųjų gyvulių 
organuose.

Prie šių suminėtų pramoninių karcinogeninių vandens teršimo 
šaltinių reikia dar pridėti miestų kanalizacijų vandenį, kuriame 
taip pat randama daug karcinogeninių cheminių junginių : chlo
rinių angliavandenilių, chloroformo ir daug kitų chemikalų.

Pagal R. L. Jolley darytus Oak Ridge laboratorijoje vandens 
tyrimus, buvo rasta apie 50 rūšių įvairių chlorinių angliavandenilių 
bėgančiame kanalizacijų vandenyje 101 102.

Paskutiniu laiku paaiškėjo, kad ir geriamojo vandens chlora- 
vimas jį daugiau sugadina, negu pataiso. Olandų mokslininko 
J. J. Rook daryti tyrimai išaiškino, kad chloruojant užterštą 
vandenį, jame gaminasi nauji karcinogeniniai junginiai, kaip chlo
roformas, anglies tetrachloridas, dichlorobromometanas, chlorodi-

100 W. C. Heuper, Chemical Carcinogenesis and Cancer, 1964, 20, 24-25 
ir 700 psl.

101 The Implication of Cancer-Causing Substances in Mississippi River 
Water, žr. Dr. Robert H. Harris, Environmental Defence Fond, 1974.XI.6 d., 
3 psl.

102 Ten pat, 5 psl.
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bromometanas, tribromometanas ir pėdsakai holometano ir holo- 
etano 102.

Visa tai patvirtina neseniai paskelbti T. A. Belar103 iš Cincin
nati Environmental Protection Agency (EPA) laboratorijų tyrimo da
viniai. T. A. Belar tyrė chloruotą geriamą vandenį iš Mississippi 
ir Obio upių ir ten rado 37-152 milijonines dalis chloroformo. O 
šio rajono neužterštas šaltinių geriamas vanduo chloroformo tu
rėjo tik dešimtą dalį tos koncentracijos, kurią turėjo iš upių ima
mas vanduo.

Be anksčiau minėtų organinių chemikalų, dr. R. Harris žur
nale Consumer Report sako: « 1973 metais padarius 650 vietovių 
geriamo vandens tyrimus, buvo rasta dar šie sveikatai kenksmingi 
neorganiniai elementai: švinas, chromas, gyvsidabris, arsenas, baris, 
kadmis, varis ir selenas »104.

Kaip matome, vanduo nuolatos yra teršiamas chemijos fabrikų, 
miestų kanalizacijų ir žemės ūkyje vartojamų įvairių vėžį sukelian
čių pesticidų bei kitų karcinogeninių chemikalų.

Anglies tetrachloridas ir vėžys. —EPA Organizacija 1974 metų 
spalio mėnesį savo pranešime sako: « Vandens chlorąvimas, kuris 
buvo ilgai vartojamas kaip sanitarinė priemonė, pasirodo, geria
mame vandenyje formuoja naujus chemikalus, kaip chloroformą 
ir anglies tetrachloridą, kurie bandomuose gyvuliuose sukelia vėžį. 
Tačiau kokią žalą jie daro žmogui, ligi šiam laikui dar nėra nusta
tyta »105.

Tuo tarpu dėl paties chloroformo ir anglies tetrachlorido atsi
radimo chloruotame vandenyje mokslo žmonių tarpe dar nėra 
vienos nuomonės. Nėra abejonės, kad kai kurie chloriniai junginiai 
gali susidaryti, kuomet užterštas vanduo yra chloruojamas, tačiau 
yra manančių, kad reikia dar daugiau tyrimų., norint išaiškinti visą 
šio proceso cheminį mechanizmą ir duoti tikrą atsakymą.

Apie anglies tetrachlorido — (carbontetrachlorido) karcinoge- 
niškumą kalba ne tik EPA, bet taip pat ir kiti autoriai. Dr. Eschen- 
brener106 ir Miller daryti bandymai su anglies tetrachloridu rodo, 
kad čia svarbu ne tik, kiek anglies tetrachlorido yra duodama

103 Ten pat, 4 psl.
104 Dr. R. Harris, Is the Water Save to Drink, žr. Consumer Report, 

1979 m. birž. men., 3 psl.
105 Water Chlorination, Cancer Link Found, žr. Chemical and Engineering 

News, 1974 m., lapkričio men., 5 psl.
106 R. H. Harris, The Implication of Cancer-Causing Substances in 

Mississippi River Water, žr. Environmental Defence Fond, 1974.XI.6 d., 
26 psl.
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bandomiems gyvuliams, bet ir kaip dažnai jis yra duodamas. Jie 
rado, kad, duodant pelėms specialiu vamzdžiu po 0,0001 cc anglies 
tetrachloro vienam gramui pelės svorio kas 4 dienas, po 30 tokių 
dozių 12 pelių gavo kepenų tumorą ir tik 3 pelės nugaišo be kepenų 
sužalojimų.

Kiti bandymai daryti su žiurkėmis ir anglies tetracbloridu per 
trumpesnį laiką neiššaukė bandomuose gyvuliuose kepenų tumorų, 
bet tik iššaukė kepenų cirozę. Bet dr. Reuber’io107 įleistas an
glies tetrachloridas į atsparios veislės žiurkių odą prieš kepenų 
cirozę, nesukėlė tose žiurkėse tumorų, nes jos nugaišo anksčiau nuo 
kitų ligų ir neišgyveno pakankamai laiko, kad galima būtų spręsti 
apie karcinomos išsivystimą.

Bet duodant žiurkėnams nuo 6,25 iki 12,5 mikrolitrų anglies 
tetrachlorido per specialų vamzdelį 30 savaičių, buvo pastebėti 
kepenų susirgimai vėžiu. Kai po 13 ar 25 savaičių, bandymą bai
gus, graužikai buvo numarinti, — vienas ar du žiurkėnai iš 5 
jau turėjo kepenyse vėžio ląstelių.

Chloroformo karcinogeniškumas. — Chloroformo karcinogeniš- 
kumas daugiausia buvo tirtas tik su pelėmis ir bandymuose dažniau
siai būdavo įjungtas mažas skaičius gyvulių. Nežiūrint to, visuo
met buvo randamas nemažas jų procentas su kepenų tumorais.

Dr. A. B. Eschenbrener ir Miller108 darė bandymus 1945 me
tais su pelėmis, kurių kiekvienai grupei, susidedančiai iš 10 pelių, 
buvo skirtingai duodama 0,1, 0,2, 0,4, 0,8, ir 1,6 ml chloroformo 
kilogramui kūno svorio. Bandymas buvo numatytas tęsti 150 
dienų. Visos pelės, gavusios didžiausią chloroformo dozę, nugaišo 
nesulaukusios bandymo pabaigos, taip pat nugaišo ir dalis pelių, ku
rios gavo po 0,8 ir 0,4 ml-kg, kita jų dalis liko gyvos. Šių grupių 
išlikusios gyvos pelės kepenyse turėjo tumorus, bet jokių kepenų 
tumorų nebuvo rasta kontrolinėje grupėje ir tose grupėse, kurios 
gavo chloroformo 0,1 ir 0,2 ml-kg.

Bet Iwato ir Inui109 daryti tyrimai su dviem kralikų grupėm 
parodė kitokius davinius. Tiriamiems kralikams kas savaitę bū
davo įšvirkščiama po 0,08 ir 0,02 cc chloroformo, ištirpinto para
fino aliejuje, kilogramui kūno svorio. Po 13 bandymo mėnesių 
kralikuose jokių tumorų nebuvo rasta. Tyrimo išvada : su chloruo
tu vandeniu reikia būti atsargiems. Nors iki šiam laikui nėra

107 Ten pat, 28 psl.
108 Ten pat, 34 psl.
109 J. L. Hartwell, Survey of Compounds Which have Been Tested for 

Carcinogenic Activity, žr. U. S. Department of Health, Education and Wel
fare, leidinys 149 nr.
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dar rimtų įrodymų, kad anglies tetrachloridas ir chloroformas 
sukelia tumorus ar vėžį žmonėse, bet tikra, kad jie sukelia kepenų 
tumorus gyvuliuose.

Todėl sveikiausias geriamas vanduo yra šaltinių vanduo arba, 
kaip Lietuvoje, vanduo geriamas tik iš gerai užlaikomų ir gilių 
šulinių, nes toks vanduo nėra užterštas nei pramonės įmonių lie
kanomis, nei vandens chloravimu.

IX. Sacharinas ir vėžys

Sacharinas buvo surastas prof. Ira Remsen ir jo mokinio 
C. Fahlbergo 1879 metais Hopkins universiteto laboratorijose 
Amerikoje. Jis dabar yra naudojamas dviejų formų, kaip natrio 
ir kalcio druska. Jo cheminė formulė tokia :

Kalcio sacharinas Natrio sacharinas

Pramonėje sintetiniu būdu sacharinas yra gaminamas iš to- 
lueno, Sacharinas yra apie 400 kartų saldesnis už cukrų. Jis orga
nizmo metabolizmo metu yra nevirškinamas, nepakeičiamas, todėl 
jis ilgą laiką buvo vartojamas norinčių numesti svorį dietoje ir 
diabetikų, kurie negali naudoti cukraus. Sacharinas plačiai buvo 
pradėtas vartoti Europoje pasaulinio karo metu grynai dėl ekono
minių sumetimų, nes tada Europoje buvo trūkumas tikro cukraus.

Sachariną suradus 1879 metais, jis buvo vartojamas kaip prie
monė apsaugoti maistą nuo rūgimo ir tik antroje vietoje kaip sal
dumynas 110  111.

Pagal F&D administracijos parėdymą jau 1886 ir 1888 metais 
buvo pradėta tirti sachariną, ar nėra jis kenksmingas sveikatai 
diabetikams, kai jiems per dieną duodama 5 gr. sacharino. Po 5 
mėnesių nebuvo pastebėta jokių kenksmingų reiškinių.

110 Safety of Sacharin and Sodium Sacharin in the Human Diet, paruošė 
F and D Administration, 1974 m. gruodžio mėn., 1 psl.

111 Ten pat, 17 ir 26 psl.
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1912 metais Amerikoje buvo paskirta mokslinė patariamoji 
taryba tirti šį reikalą. Ji paskelbė, kad 0,3 gr sacharino, sunaudoto 
per dieną, žmogui nepadaro jokios žalos, bet jei duodamas vienas 
gramas, tai toks kiekis jau sukelia virškinimo sutrikimus.

Tik 1969 metais, kuomet buvo uždraustas ciklomatas, kaip 
vėžį sukeliantis chemikalas, kuris buvo vartojamas kartu mišinyje 
su sacharinu kaip saldumynas, visu rimtumu buvo pradėtas tirti 
ir sacharino reikalas, ar kartais ir jis nėra karcinogeninis junginys, 
nes sacharino naudojimas šiuo laikotarpiu buvo labai padidėjęs.

Pagal F&D administracijos pranešimą, 1972 metais Ameri
koje buvo kasmet sunaudojama apie 4.000.000 su viršum svarų 
sacharino, iš kurių apie 70% būdavo sunaudojama įvairių neal
koholinių gėrimų gamyboje.

Nealkoholiniuose gėrimuose yra apie 0.0287% sacharino. Vi
dutiniškai nealkoholinių gėrimų vartotojai, ypač jaunimas, sunau
doja nuo 160 iki 232 mg sacharino per dieną.

Sacharino absorbavimas. — Pagal F&D administracijų pra
nešimą, duodant radioaktyvų C14 sachariną beždžionėms po 10 mg 
kilogramui kūno svorio, jau po 30 minučių sacharinas buvo rastas 
absorbuotas kraujuje, o šlapime buvo rasta sacharino dar net po 
96 valandų po jo vartojimo111. Tolimesni bandymai parodė, kad 
sacharinas yra labai mažai virškinimo metu pakeičiamas ir daugu
moje būna pašalinamas nepakeistas tiek iš gyvulių, tiek ir žmogaus 
organizmo su šlapimu. Studijuojant kai kuriuos organizmo audinius, 
vėliau paaiškėjo, kad sacharinas ypatingai koncentruojasi pūslės 
sienelėse, bet jo koncentracija greitai pranyksta, jeigu sacharinas 
yra pašalinamas iš dietos.

Sacharino karcinogeniškumas. — Pirmieji tyrimai šiuo klau
simu padaryti tiek Amerikoje, tiek Anglijoje, neparodė jokio ryšio 
tarp vėžio ir sacharino vartojimo. Vienok atlikti tyrimai paskuti
niais laikais su žiurkėmis, duoda visai kitus davinius. National 
Academy of Science112 atlikti tyrimai rodo, kad sacharinas iššau
kia šlapimo pūslės tumorus žiurkėse, jei jų dietoje esti 5% sacha
rino. Taip pat ir Wisconsin Alumni Research Fundation institutui 
pavyko iššaukti šlapimo pūslės tumorus žiurkėse, maitinant jas 
dieta, kurioje buvo 5% ar 7,5% sacharino.

Bet dr. Thomas, Jeffersono universiteto, ir prof. dr. J. M. Coon 
pradėjo tuos tyrimus kritikuoti. Jis sako, kad tokie dideli sacha- 112 112

112 William Fallwell, žr. Chemical and Engineering News, 1975.IY.7 d., 
14 psl.
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rino kiekiai dietoje yra visai nerealūs. Jis sako : « Jei dabar ameri
kietis vidutiniškai suvartoja per dieną apie 30 mg sacharino, tai 
tas sudaro tik apie 0,02% koncentraciją žmogaus dietoje, bet ne 
5%, kuris yra apie 390 kartų didesnis už normalų žmonių naudo
jamą kiekį». Todėl jis mano, kad vartoti sachariną yra saugu to
kiuose kiekiuose, kokie yra leidžiami.

Nežiūrint kritiškų pareiškimų dėl sacharino davinių, 1971, 
1972, 1973 metais buvo vėl pravesta visa eilė papildomų tyrimų 
šiuo reikalu, čia noriu suminėti tik keletą vėlesnių tyrimų, ku
riuos pravedė F&D  administracija, WARF  ir Kanados moksli
ninkų grupės.

F&D  administracijos tyrimų grupė 1973 metais rado, kad 7 
vyriškos lyties žiurkės iš 23, kurių maiste buvo 7,5% sacharino, 
gavo šlapimo pūslės tumorus. Nė vieno susirgimo nebuvo rasta 
grupėse, kur buvo mažesnis sacharino procentas. Tuo tarpu tik 
viena vyriškos lyties žiurkė iš 25 kontrolinėje grupėje gavo tumorą 
pūslėje.

Pagal F&D  administracijos tyrimus moteriškos lyties žiurkės, 
gaudamos su maistu 7,5% sacharino, gavo šlapimo pūslėje tumorus 
tik 3 iš 31 žiurkės, bet nė vieno tumoro nebuvo grupėje, kurioje 
žiurkės gavo 5 % ar mažiau sacharino113.

Wisconsin Alumni Research Fundation instituto mokslininkų 
grupė, vadovaujama dr. M. O. Tisdel, rado nedideliame skaičiuje 
žiurkių tumorus šlapimo pūslėje, tai yra tik 7 iš 60 vyriškos lyties 
žiurkių, kurios maiste turėjo tik 0,0%, 0,05% ir 0,5% sacharino. 
Bet gan aukštą skaičių su tumorais, tai yra 14 iš 20 tirtų žiurkių, 
rado grupėje, kuri su maistu gavo 5% sacharino. Moteriškų žiur
kių grupėje, kurios dietoje turėjo 0,0%, 0,05%, 0,5% ir 5% sacha
rino, turėjo atitinkamai tumorų: 6, 9, 12, 18 iš 20 tirtų žiurkių 
kiekvienoje grupėje113 114 115.

Išanalizavus tumorų pasiskirstymą organizme, daugiausia tu
morų buvo rasta šlapimo pūslėje tų žiurkių, kurios dietoje turėjo 
5% sacharino.

Buvo rastos net 7 vyriškos lyties žiurkės, turinčios piktybi
nius pūslės tumorus arba tarpines pereinančių ląstelių karcinomas.

Be pūslės tumorų, 5% sacharino grupėje dar buvo rastos 3 
adenokarcinomos pituitarinėje liaukoje ir trys adenomos skydi-

113 Safety of Sacharin and Sodium Sacharin in the Human Diet, paruošė 
F and D. Administration, 1974 m. gruodžio men., 45-47 psl.

114 P. H. Derse, Warfj paper presented at the Dallas A.G.S. meeting, 
1973.V.15 d., 8 ir 18 psl.

115 Safety of Sacharin and Sodium Sacharin in the Human Diet, paruošė 
F and D Administration, 1974 m. gruodžio mėn., 49 psl.
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nėję liaukoje. Šie instituto mokslininkų tyrimai aiškiai parodo, 
kad sacharinas yra karcinogeninis chemikalas, jei jis su maistu 
imamas dideliais kiekiais.

1973 metais paskelbė savo tyrimo davinius taip pat ir Kanados 
mokslininkų grupė115. Jie tyrimams naudojo didelį skaičių žiur
kių, kurioms davė skirtingus sacharino kiekius. Pirmoji grupė gavo 
90 mg vienam kg svorio, antroji — 810 mg-kg svorio ir trečioji — 
2430 mg-kg svorio.

Jie nerado šlapimo pūslėje tumorų grupėje, kuri gavo 2430 
mg-kg svorio, bet jie rado vadinamas tris pereinamų ląstelių kar
cinomas, po vieną grupėse, kur žiurkės gavo sacharino tik 90 mg-kg 
ir 810 mg-kg svorio ir vieną kontrolinėje grupėje.

Todėl remiantis šiais daviniais F&D administracija 1977 me
tais pasiūlė sustabdyti maiste sacharino vartojimą, bet 1979 metais 
pakeitė savo sprendimą: leido laikinai vartoti sachariną ligi 1981 
metų.

Dr. Petras Kaladė

Bostonas



CARCINOGENIC FOOD ADDITIVES AND PESTICIDES
by

Dr. Petras Kalade

(Summary)

Today modem food technology has led to a big revolution in food 
production. There is now in the market an amazing variety of food items.

Many factors are responsible for this tremendous revolution, but the 
most important is the growing use of food additives.

Today the food industry is using about 2.000 different chemicals, 
and over 1 million pounds of these chemicals are used each year for food 
production. Experts of the Cancer Committee of the World Health Or
ganization, 1963 reached the conclusion, that the majority of Human 
Cancer could be attributed to the action of the various known environ
mental carcinogens.

Also Dr. Frank J. Rauscher Jr., director of the National Cancer Insti
tute states that “ discovery shows that 80-85 percent of cancer are extrinsic 
in nature, that is, they are originated from sources outside the human 
body ”.

The cancer experts of the World Health Organization think the same 
way. All carcinogenic agents are divided into 8 groups: 1. Polyciclic 
hydrocarbons, 2. Aromatic amines, 3. Chlorinated hydrocarbons, 4. N- 
nitrozo compounds, 5. Inorganic substances, 6. Naturally occuring car
cinogens, 7. Hormonal carcinogens and 8. Biological alkylating agent.

Many of these carcinogenic Polyciclichydrocarbons such as Benzo- 
(a)pyrene, and others are found very often especially in smoked fish, meat, 
barbecued meat, black coffee and other foods.

Some aromatic amines such as 4-dimethylamoazobenzine known as 
yellow butter dyes are now forbiden to be used, because they have been 
recognized as carcinogenic chemical compounds.

Artificial Dyes. — Natural food contains pigments for the attracti
veness of meals. However with the progress of food technology, especially 
since World War 11, the food industry started using synthetic colors.

For thousands of years people lived with colorings, derived from seeds, 
fruits, and herbs. The biggest revolution was made in 1876, when the 
English chemist William Perkin first made synthetic dyes from coal tar. 
Now almost all food colors are synthetic.
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In 1966 the following list of colors was approved by F&D Admi
nistration:

1. FD&C Red No. 2 - Amaranth
2. FD&C Red No. 3 - Erythrasine
3. FD&C Yellow No. 5 - Tartrazine
4. FD&C Yellow No. 6 - Sunset Yellow
5. FD&C Red No. 4 - Ponceau SX
6. FD&C Blue No. 1 - Brilliant Blue
7. FD&C Blue No. 2 - Indigotine
8. FD&C Violet No. 1
9. FD&C Green No. 3 - Fast Green

10. Orange B (only for sausage casing)
11. Citrus Red No. 2 (only for coloring oranges)

One of the largest part of food dyes belongs to the so called Azo Dyes 
group. Another large part belongs to the Triphenylmethene Dyes group.

The group of dyes including Citrus Red No. 2, Violet No. 1, Orange B, 
Red No. 2 - Amaranth and Red No. 4 - Ponceau SX is not 100% safe, 
because some scientists are critical, saying that these are carcinogenic 
or teratogenic food additives.

Today, the dye Amaranth or FD&C Red No. 2 has been most widely 
discussed. Some scientists say that this dye can produce defects in unborn 
babies.

Nitroso Amines. — Any compound which has nitroso group attached 
to nitrogen can be called an N-Nitroso compound. N-Nitroso compounds 
almost consistently produce cancer in animals.

Nitrosamines seem to be a major carrier of carcinogens that are likely 
to be related to human cancer in industrialized society.

Nitrosamines produce cancer in a wide variety of organs in many 
species. Reduction of human exposure to nitrites and certain secondary 
amines, may result in a decrease in the incidence of human cancer. Nitro
samines have been found in tobacco smoke, meat, and fish, smoked and 
preserved with nitrites and nitrates.

Pesticides. — Pesticides are substances which will destroy or repel 
pests, or protect plants and animals from pests.

Man-made pesticides, primarily based on natural substances or inor
ganic chemicals, have been used for centuries.

The biggest revolution in pest control began in 1930 and 1939, when 
for the first time a new synthetic pesticide DDT, the herbicide 24-D and 
organic phosphate insecticides were discovered.
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The report of the Commission on Pesticides and their relationship 
to Environmental Health, divides all pesticides into a few categories. But 
two categories, the so-called B&C, are very important. The B category 
of pesticides, according to the report on pesticides, is judged positive for 
tumor induction on the basis of tests adequately conducted in one or more 
species. The results were significant at the 0.01 mg level.

To this B group belong the following pesticides: Aldrin, Aramite, 
Chlorobenzilate, DDT, Dieldrin, Mirex, Strobane and Heptachlor and 
others.

With category C compounds there were increased tumor incidence 
at the 0.01 level. As this was considered less tumorigenic than the first 
group, these compounds have first priority for additional testing.

To this C group belongs the following pesticides: Monuron, Perthane, 
Piperonyl, Sulfoxide, Azobenzene, Chloranil Cyanamide and others.

Inorganic Chemicals. — Inorganic chemicals are divided into two 
groups: 1. Radio active nuclides, such as Strontium-90, Strontium-89, 
Iodine-131, Cesium-137, Barium-140, Carbon-14, Cerium-149, Zinc-65 and 
others.

The nuclear explosions so far have injected into the atmosphere con
siderable amounts of radio active nuclides.

Such radioactive nuclides reach the ground through rain, snow or 
wind and settle on the land and waters.

There nuclides reach human beings directly through drinking water, 
fruits, vegetables or, indirectly, via animal products.

Strontium-90 and partly Strontium-89 are considered to be most 
hazardous. Strontium-90 has a half life of 28 years and Strontium-89 
just 58 days. Strontium-90 is closely related to calcium, therefore stron
tium-90 enters the normal metabolic pathway of plants and animals. 
Therefore a high level of Strontium is found in milk, meat, and other foods. 
Strontium-90 is capable of inducing leukemia and bone cancer.

The other nuclides - Iodine-131, Carbon-14, Urenium and Plutonium 
are also dangerous.

2. The second group of inorganic chemicals does not contain a radio
activity. These inorganic chemicals include arsenic cezium, chromium, 
iodine, lead and cobalt and are sometimes carcinogenic and toxic.

The carcinogenic action of arsenic on human skin was noted a long 
time ago. Test on people working in a German vineyard, who used arse
nical pesticides and drank wine contaminated with residues of such pesti
cides, showed that arsenic produces cancer of nasal sinuses, larynx, lung, 
esophagus, mouth, stomach and other organs.

Observations made on individuals exposed in their occupations to 
chromium compounds indicate that chromium produces cancer of the 
lung, larynx, nasal cavaties and sinuses.

Drinking Water. — Recently concern has arisen concerning chlo
rination of water. Chlorination of water for a long time was used for sani
tation purposes. But now EPA studies show that chloroform and carbon



334 DR. PETRAS KALADĖ *62

tetrachloride in the parts per billion range were detected in municipal 
drinking water.

Both these compounds, chloroform and carbon tetrachloride, according 
to the EPA have shown a carcinogenic potential in animals, but their 
effects in humans have not been demonstrated.

Also the EPA has reported that in the Mississippi River heavy metals 
such as mercury, arsenic, lead, copper, chromium, cadmium and zinc were 
found. Some of these metals are toxic or carcinogenic in animals.


