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Dioxinanalyser 
- fisk og fiskeprodukter
Dioxin har i de senere år været genstand for mange 
undersøgelser og omtale som et af de mest uønskede 
og farlige stoffer i fødekæden. EU har derfor fastsat 
grænseværdier for maximalt tilladeligt indhold i fx fisk 
og fiskeprodukter. Eurofins tilbyder analyser samt 
kompetent rådgivning om dioxiner i fisk og produkter 
heraf

Undersøgelser på internationalt niveau
Kravene er høje til laboratorier, der udfører dioxinanalyser:

	Analyse ved højopløselig gaskromatografi og massespektrometrisk detektion - en avanceret og 
kompliceret analyse

	Akkreditering efter EN/ISO 17025
	Detektionsgrænserne må højst være 1/5 af grænseværdien
	Vellykket og fortløbende deltagelse i præstationsprøvninger med relevant prøvemateriale

Eurofins´ laboratorium opfylder disse krav. Som verdens førende dioxinlaboratorium er vi i besiddelse 
af stor erfaring og ekspertise, som er til rådighed for vores kunder.

Dioxin er måske det farligste/giftigste ke-
miske stof, verden endnu har set. Dioxi-
ner indgår ikke i nogen form for produk-
tion, men bliver til som et biprodukt ved 
forskellige kemiske reaktioner - både na-
turlige og menneskeskabte.

Lang levetid
Dioxiner er generelt ikke flygtige. Der 
er tale om yderst stabile stoffer, som er 
svært nedbrydelige i naturen. De ned-
brydes hverken af mikroorganismer eller 
sollys. Stofferne har således en særdeles 
lang levetid i miljøet. De dannes ved tem-
peraturer på 250-500°C, mens de først 
destrueres ved væsentligt højere tempe-
raturer. Fuldstændig destruktion kræver 
normalt temperaturer over 1000°C.

De dioxin-lignende PCB-congener er 
også stabile og svært nedbrydelige i 
naturen. Disse PCB-congener er ikke 
så toksiske som dioxinerne, men kan til 
gengæld findes i langt højere koncentra-
tioner i vores fødevarer. PCB kan dannes 
som biprodukter ved en række kemiske 
reaktioner men er også fremstillet 
industrielt - blandt andet til 
brug i transformatorer.

Akkumuleres i 
fødekæden
Dioxiner og dioxin-lignende PCB-conge-
ner er uopløselige i vand, men opløselige 
i fedtstoffer. I naturen har dioxinerne og 
PCB’erne en tendens til at opkoncen-
treres igennem fødekæder og blive ak-
kumuleret i fedtvævet i fisk, pattedyr og 
mennesker. Det, som vi spreder i natu-
ren, samler naturen selv sammen igen og 
sender tilbage gennem fødekæden.

Forureningskilder
De vigtigste, kendte forureningskilder er 
forskellige forbrændingsprocesser, som 
medfører udledninger til luften og nedfald 
på jord, vegetation og vandområder. I 
Danmark anses forbrænding af hushold-
ningsaffald blandt andet for at være kilde 
til dioxinforurening af luften. Andre kilder 
er fremstilling af papir, fremstilling og 
genbrug af metal, urenheder i kemikalier 
(fx klorfenoler og -benzener, klorerede 
pesticider) samt plastproduktion.

Dioxin er en populær samlebe-
tegnelse for to grupper af cykliske 
organiske klorforbindelser med 
navnene polychlorerede dibenzo-
p-dioxiner (PCDD) og polychlore-
rede dibenzofuraner (PCDF). De 
to grupper tæller i alt 210 medlem-
mer. Den farligste af dem alle er 
2,3,7,8, TCCD, som ser således 
ud:

Fødevarer
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Fisk og fiskeprodukter - Dioxin - Analysepakker

Eurofins tilbyder flere forskellige analysepakker for dio-
xin og PCB. Her vil vi gerne omtale de to pakker, der 
er relevante for fiskeindustrien – A7158, der omfatter 
polychlorerede dioxiner og furaner og PAG35, der tillige 
medtager analyse for de 12 WHO-PCB´er.

Lovgivning og teknisk information
Polychlorerede dibenzo-para-dioxiner (PCDD, ”dioxi-
ner”) og polyklorerede dibenzofuraner (PCDF) tilhører 
en gruppe af 210 tricycliske, organiske stoffer (conge-
ner), som er meget lipofile, levedygtige og modstands-
dygtige over for høje temperaturer. De dannes som bi-
produkter i sporstofmængder ved forbrændingsproces-
ser, hvor spor af klor er til stede (fx kommunal affalds-
forbrænding) og i forskellige industrielle processer, hvor 
klor eller klorholdige stoffer forekommer. Høje niveauer 
af naturligt dannet dioxiner findes i nogle typer kaolin og 
lermineraler. 

Dioxiner og furaner kommer let ind i fødekæden og 
ophobes i dyrs fedtvæv. Dioxiner og furaner hører til 
blandt de tolv kemikalier, som er forbudt under ”Stock-
holm Konventionen om Persistent Organic Pollutants” 
- den såkaldte POPs konvention.

Især 17 ud af de 210 er svært nedbrydelige og udvi-
ser meget høj toksicitet. Disse 17 stoffer har klorsub-
stitution i position 2,3,7,8 til fælles: 2,3,7,8-TetraCDD; 
1,2,3,7,8-PentaCDD; 1,2,3,4,7,8-HexaCDD; 1,2,3,6,7,8-
HexaCDD, 1,2,3,7,8,9-HexaCDD; 1,2,3,4,6,7,8-
HeptaCDD; OctaCDD; 2,3,7,8-TetraCDF; 1,2,3,7,8-
PentaCDF; 2,3,4,7,8-PentaCDF; 1,2,3,4,7,8-He-
xaCDF; 1,2,3,6,7,8-HexaCDF; 1,2,3,7,8,9-HexaCDF; 
2,3,4,6,7,8-HexaCDF; 1,2,3,4,6,7,8-HeptaCDF; 
1,2,3,4,7,8,9-NHeptaCDF; OctaCDF (tallene indikerer 
positionerne for klorsubstitution).

Almindeligvis er det kun disse 17 PCDD og PCDF-con-
gener, som vurderes ved en risikobedømmelse og der-
for analyseres rutinemæssigt. Analysen viser koncen-
trationerne for hver af disse 17 congener. 

De koncentrationer, der bliver fundet ved analysen af 
de 17 PCDD/F’er bruges til at beregne såkaldte Toksi-
ske Ækvivalenter (TEQ) i henhold til WHOs program. 
Derfor multipliceres koncentrationen af hvert stof med 
dets specifikke Toksiske Ækvivalens Faktor (TEF), som 
er forbundet med 2,3,7,8-TetraCDD (Seveso Dioxin) - 
det stof, som har den højeste toksicitet (TEF = 1). Talle-
ne lægges sammen for at få analysens endelige resul-
tat, den såkaldte WHO-TEQ værdi eller WHO-TEQ kon-
centration i fx pg WHO-TEQ/g fedt i fedtholdig mad eller 
i ng WHO-TEQ/kg i foderstoffer med et vandindhold på 
12% (pg = pictogram = 10-12 g ; ng = nanogram = 10-9 
g). I tilfælde, hvor enkelte eller færre end alle 17 stoffer 
påvises, beregnes TEQ ved at anvende LOQ (Limit of 
Quantification - den såkaldt øverste grænseværdi, som 
fx EU’s grænseværdier henviser til).

I 1998 anbefalede WHO et maksimum indtag pr. dag 
(TDI) på 1-4 pg WHO-TEQ/kg legemsvægt. Den Euro-
pæiske Videnskabelige Komité for Levnedsmidler 
(SCF) fastsatte i 2001 et ugentligt maksimum indtag 
(TWI) for dioxiner og dioxinlignende PCB’er på 14 pg 
WHO-TEQ/kg legemsvægt.

EC Forordning 2375/2001 angiver maksimumværdi-
er for kød, fisk, æg, mælk, olie, fedt og derivater, som 
svinger fra 0,75 til 6 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g fedt. Kun 
grænseværdierne for fisk og fiskeprodukter angives i 
fersk vægt (4 pg WHO-PCDD/F-TEQ/g fersk vægt).

EC Direktiv 2002/32 ændret ved EC Direktiv 2003/57 
angiver maksimum dioxinniveauer i foderstoffer og rå-
varer, som anvendes til produktion af foderstoffer. Mak-
simumværdierne vedrører foderstoffer med et vand-
indhold/fugtindhold på 12%. Grænseværdierne ligger 
mellem 0,75 ng WHO-PCDD/F-TEQ /kg foder af vege-
tabilsk oprindelse og 6 ng WHO-PCDD/F-TEQ /kg for 
fiskeolie.

Ud over maksimumværdier anbefales lavere aktions-
grænser mht. identifikation af koncentrationer over ty-

piske baggrundsværdier for levnedsmidler og foder med 
Kommissionens Anbefaling 2002/201. HRGC/HRMS meto-
der til analyse af dioxin i levnedsmidler og foder er EN ISO 
17025 akkrediteret.

Endvidere overholder HRMS-metodikken til fulde kravene 
i EC Guidelines (2002/69 og 2002/70), som bl.a. sætter 
strenge krav for HRGC/HRMS verifikationsmetoder for be-
stemmelse af dioxiner og dioxinlignende PBC’er i levneds-
midler og foderstoffer.

Detektionsgrænser mht. PCDD/F TEQ: 0,14 pg WHO/TEQ/
g fedt for levnedsmidler og 0,14 ng WHO/TEQ/g fedt for 
foder. Ved behov for lavere detektionsgrænser - kontakt 
venligst laboratoriet.

Metode 
Prøvetagning kan udføres af kunden. Brug af egnede prø-
vebeholdere anbefales meget for at undgå kontaminerings-
problemer.

For fedtholdige levnedsmidler eller foderstoffer består før-
ste skridt i en passende isolering af fedtfraktionen.

Dette gøres ved væske/væskeekstraktion (fx mælk), ASE 
ekstraktion (fx mælkepulver) eller ved konventionel Soxhlet 
ekstraktion. Ikke-fedtholdige levnedsmidler eller foder eks-
traheres også ved Soxhlet eller ASE ved hjælp af toluen. 
Før ekstraktionen tilsættes en 13C12-mærket TetraCDD 
surrogat standard. Olie og rene fedtprøver skal lyophilise-
res direkte.

Før oprensningen af fedtfraktionen eller ekstraktet påbe-
gyndes, tilsættes 16 relevante 13C12-mærkede PCDD og 
PCDF congener som interne standarder (isotopfortynding). 
Den efterfølgende prøveoprensning foretages ved søjleop-
rens ved anvendelse af forskellige adsorbenter så som im-
prægneret silikagel, aluminiumoxid og/eller aktivt kul. Den 
således isolerede PCDD/PCDF fraktion spikes yderligere 
med en genfindingsstandard og overføres til GC vials.
GC-HRMS analysen udføres vha. en gaskromatograf for-
synet med en SP 2331 og DB-5 kapillarkolonne kombine-
ret med et High Resolution Mass Spectrometer. Kvantita-
tive målinger af naturligt forekommende PCDD/PCDF’er 
og standardkoncentrationer udføres i Single Ion Monitoring 
(SIM) modus. Hvert af de 17 naturligt forekommende og 
13C12-mærkede congener identificeres vha. dets retenti-
onstid, molekylær ion-masse og ved forholdet mellem dets 
to mest udbredte isotoper. Kvantificeringen udføres ved at 
sammenligne toppene for de interne standarder med de 
tilsvarende toppe for det naturligt forekommende PCDD’er 
eller PCDF’er. Genfindelsen af hver congener bestemmes 
i hver analyse. HRMS kalibreres inden for hver analysese-
kvens.

Ekstern kvalitetskontrol 
Laboratoriet deltager regelmæssigt i internationale præsta-
tionsprøvninger for bestemmelse af PCDD/F’er i levneds-
midler, foderstoffer og andre matricer (fx FAPAS, U.K., Fol-
kehelsa, Norge, Umea Universitet, Sverige).
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Analysepakker
Eurofins kan tilbyde to pakker, der er relevante for fiskeindustrien.

PAG35 
PCDD/F 
17 congener + dioxin-lignende 
PCB’er 
(Levnedsmidler / Foderstoffer) 


