
STRESZCZENIE 

 

Chlorany (VII) stanowią stosunkowo nowe, nie w pełni jeszcze rozpoznane zagrożenie dla 

zdrowia ludzi. Wzrost zainteresowania szkodliwością subklinicznych dawek na organizm 

człowieka nastąpił pod koniec lat 90. XX wieku, kiedy to zaczęto wykorzystywać nowe 

metody analityczne, pozwalające na wykrycie tych związków w środowisku w śladowych 

ilościach. Najważniejsze źródła związane są z przemysłem zbrojeniowym, lotnicznym i 

kosmicznym oraz produkcją nawozów sztucznych na bazie saletry chilijskiej, 

zanieczyszczonej ClO4
-
. Powszechnie stosowane sole jak chloran (VII) amonu oraz chloran 

(VII) sodu charakteryzują się niską reaktywnością i dobrą rozpuszczalnością w wodzie, przez 

co mogą przebywać w środowisku przez wiele lat. Schemat obiegu chloranów (VII) 

przedstawiono na Rysunku 1. 

 

 

Rysunek 1. Schemat krążenia chloranów (VII) w środowisku [opracowanie własne na 

podstawie: Kumarathilaka i wsp. 2016]. 

 

 Chlorany (VII) należą do związków zaburzających czynność tarczycy. Wpływ dużych 

dawek chloranów (VII) został dobrze opisany w literaturze, niemniej jednak duże 

kontrowersje budzą skutki ekspozycji na dawki subkliniczne. Nieznana pozostaje rola tych 

związków w etiologii różnych chorób neuropsychiatrycznych, które mogą być związane 

z nieprawidłową pracą tarczycy skutkującą niedoborami niezbędnych do prawidłowego 



rozwoju układu nerwowego hormonów. Do grup szczególnego ryzyka zalicza się kobiety w 

ciąży i karmiące oraz niemowlęta i małe dzieci, z uwagi na dynamicznie zachodzące procesy 

neurorozwojowe, które mogą być zaburzone w wyniku ekspozycji na chlorany (VII). 

 Zaprezentowana rozprawa ma postać cyklu tematycznie powiązanych publikacji 

naukowych. Na cykl składają się obszerna praca przeglądowa z zakresu właściwości, 

toksykologii oraz efektów zdrowotnych wynikających z ekspozycji na te związki oraz trzy 

artykuły badawcze, dotyczące obecności chloranów (VII) w wybranych próbkach 

środowiskowych oraz klinicznych. Celem zaprezentowanej dysertacji było oznaczenie 

zawartości chloranów (VII) w różnych próbkach środowiskowych oraz żywności i moczu 

osób cierpiących na zaburzenia ze spektrum autyzmu (ASD, ang. Autism Spectrum 

Disorders). Dodatkowo przeprowadzono analizę ryzyka zdrowotnego w wyniku ekspozycji 

na ClO4
-
 oraz podjęto próbę ustalenia potencjalnych związków pomiędzy obecnością 

chloranów (VII) w moczu i występowaniem określonych chorób neuropsychiatrycznych. 

Ponadto opracowano i zaprezentowano metodykę badawczą opartą na chromatografii jonowej 

z detekcją konduktometryczną (IC-CD), a także procedury przygotowania próbek do badań za 

pomocą techniki ekstrakcji do fazy stałej (SPE). Poszczególne cele realizowane były 

w następujących etapach: 

 Opracowanie metodyki IC-CD oraz zebranie próbek wody pitnej, wód rzecznych, 

powierzchniowych oraz basenowych oraz oznaczenie w nich stężenia ClO4
-
 

i odniesienie uzyskanych wyników do wartości obecnie uznawanych za bezpieczne. 

 Oznaczenie zawartości chloranów (VII) w preparatach mlekozastępczych dostępnych 

na polskim rynku oraz wykonanie analizy ryzyka zdrowotnego dzieci spożywających 

mleka modyfikowane. Dodatkowo opracowano metodykę ekstrakcji do fazy stałej 

(SPE) pozwalającą na odpowiednie przygotowanie próbek do badań za pomocą IC-

CD. 

 Analiza próbek moczu pacjentów cierpiących z powodu ASD polegająca na 

oznaczeniu zawartości w nich poziomu jodu oraz chloranów (VII) i porównanie ich z 

wynikami otrzymanymi od zdrowych ochotników. Dokonano także wieloczynnikowej 

analizy statystycznej w celu ustalenia potencjalnych związków pomiędzy stężeniem 

jodu, chloranów (VII) w moczu a poziomem hormonów tarczycy i hormonu 

tyreotropowego w osoczu. Statystyki przeprowadzono także w odniesieniu do 

wskaźnika masy ciała (BMI) oraz płci uczestników. Dodatkowo zaproponowano 

metodykę przygotowania próbek moczu do badań poprzez ekstrakcję do fazy stałej 

(SPE). 



Na podstawie przeprowadzonych doświadczeń i eksperymentów wyciągnięto następujące 

wnioski: 

 Przeprowadzona analiza próbek wody pitnej oraz próbek wód środowiskowych 

pobranych z różnych stanowisk wykazała, iż zanieczyszczenie i ekspozycja na 

chlorany (VII) poprzez spożycie wody nie wydaje się być aktualnie pilnym 

problemem zdrowotnym. W zdecydowanej większości analizowanych próbek stężenie 

chloranów (VII) było poniżej limitu detekcji (0,43 μg/L). W przypadku kilku próbek 

środowiskowych stężenie ClO4
- 
wskazuje na możliwość zanieczyszczenia środowiska 

tymi związkami, uzasadnione wydaje się być wprowadzenie monitoringu wód 

powierzchniowych w celu pełniejszego oszacowania rzeczywistego zagrożenia.  

 Analiza próbek wybranych preparatów mlekozastępczych dostępnych na polskim 

rynku wykazała, iż większość (66%) badanych próbek zawierało ClO4
-
 w ilościach 

powyżej limitu detekcji zastosowanej metody analitycznej IC-CD (0,15 μg/L). 

Spośród przebadanych próbek 4 zawierały ilości chloranów (VII) przekraczające 

dopuszczalne normy ich zawartości. Przeprowadzona analiza ryzyka zdrowotnego dla 

dzieci spożywających preparaty mlekozastępcze wykazała niewielkie zagrożenie 

ekspozycji na chlorany (VII) zawarte w mlekach modyfikowanych. Oszacowano 

jednak, iż w przypadku spożywania preparatów o największych oznaczonych 

zawartościach chloranów (VII) ich pochłaniana ilość przekracza wartość tolerowanego 

dziennego spożycia (TDI), co może prowadzić do wystąpienia poważnych następstw 

zdrowotnych u dzieci. 

 Przeprowadzona analiza próbek moczu pacjentów z ASD wskazuje na istnienie 

zależności pomiędzy podwyższonym poziomem chloranów (VII) i obniżonym 

poziomem jodu w moczu a wystąpieniem zaburzeń ze spektrum autyzmu. Zarówno 

grupa badana jak i grupa kontrolna zdrowych uczestników nie wykazywała 

nieprawidłowości w pracy tarczycy (oznaczone poziomy hormonów tarczycy oraz 

hormonu tyreotropowego w osoczu były prawidłowe), co wskazuje na 

prawdopodobne istnienie niezależnego od pracy tarczycy mechanizmu działania jodu 

i chloranów (VII) w ASD. 

 Zaproponowana metodyka oznaczania próbek środowiskowych oraz klinicznych za 

pomocą chromatografii jonowej z detekcją konduktometryczną w pełni odpowiada 

wymaganiom zawartym w odpowiednich regulacjach Komisji Europejskiej i może być 

wykorzystywana w prowadzeniu badań zarówno dotyczących obecności chloranów 



(VII) w próbkach środowiskowych, a także w analityce żywności i badaniach 

klinicznych. 

Uzyskane wyniki badań pozwoliły na dostarczenie po raz pierwszy informacji na temat 

obecności chloranów (VII) w opisanych próbkach wody oraz w wybranych produktach 

żywnościowych. Przeprowadzone po raz pierwszy badania dotyczące wpływu chloranów 

(VII) na występowanie poważnych zaburzeń neuropsychiatrycznych (ASD) mogą 

dostarczyć cennych informacji na temat prawdopodobnych czynników środowiskowych 

przyczyniających się do ich powstawania. 

 


