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Arsenic is an element very videly widespread in natural environment by volcanic and anthropogenic activities. In many countries a drinking water is contaminated with high levels of
arsenic and cause health problems for humans and animals.
In Poland, in the National Residue Control Programme, arsenic is determined in animal tissues, food producing animals and feed. In every year arsenic is determined in about 4300 the
sample from pigs, cattle, horses, sheep, wild and farmed games, rabbit, poultry, fish and eggs,
milk, honey. Total arsenic in these materials were determined by hydride generation AAS.
The results of this study indicated that the concentration of arsenic in animal materials were
low and attained a level of hundred and thousand part of mg/kg. Considerably higher concentrations were determined in fish especially in see fish.
Many authors indicated that arsenic in the biological material is present in the organic forms,
which is less toxic that inorganic arsenic for humans and animals. In the biological material
from humans and animals occurrence of arsenic in the form is mostly methylarsonic acid
(MMA) and dimetylarsinic acid (DMA), but in fish arsenobetaine (AsB) and arsenocholine
(AsC). Arsenic speciation procedures could help in the introduction of limit regulations for
arsenic in foodstuffs and for environmental control.
* Doc. dr hab. Józef Szkoda, prof. dr hab. Jan Żmudzki, mgr inż. Agnieszka Nawrocka,
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1. WPROWADZENIE
Arsen należy do pierwiastków dość szeroko rozpowszechnionych w środowisku a naturalne jego źródła w przyrodzie to głównie erupcja wulkanów. Źródła antropogeniczne arsenu to uboczna emisja w wyniku procesów wydobycia i hutnictwa metali oraz spalanie paliw
kopalnianych [Jain, Ali 2000, Ng i in. 2003].
Toksyczność arsenu zależy od postaci, w jakiej on występuje i stopnia tolerancji poszczególnych organizmów na ten pierwiastek. Jednorazowa dawka śmiertelna trójtlenku arsenu dla organizmu ludzkiego wynosi od 100 do 200 mg, a dla zwierząt laboratoryjnych od
10 do 300 mg/kg [RAIS 1992, Ng i in. 2003, EFSA 2005].
Arsen wykorzystywany w przeszłości jako pierwiastek zabójczy, należał także do związków ratujących zdrowie, a nierzadko życie [Magdalan i in. 2007]. W wiekach XVIII i XIX
stał się podstawą ówczesnej farmakoterapii, a preparaty arsenowe w różnej postaci używano do zwalczania większości chorób. Do niedawna związki arsenu stosowane były również w rolnictwie i leśnictwie jako środki ochrony roślin, a także do tępienia gryzoni. W niektórych krajach związki arsenu, głównie połączenia organiczne, są stosowane jako dodatki paszowe szczególnie w hodowli świń i drobiu. Działają one stabilizująco na florę bakteryjną przewodu pokarmowego, poprawiając jednocześnie wykorzystanie pasz. W drugiej połowie ubiegłego wieku arsen ze względu na właściwości kancerogenne został prawie wycofany ze stosowania.
W wielu krajach na świecie wody gruntowe zawierają duże ilości arsenu, którego stężenie wynosi kilka mg/l, np. Chiny, Korea, Tajwan, Bangladesz, Argentyna i Chile [Jain, Ali
2000, Rahman i in. 2008]. W regionach gdzie podstawą zaopatrzenia w wodę są wody studzienne, przewlekły kontakt z arsenem może prowadzić do licznych przypadków nowotworów skóry, płuc, nerek, wątroby oraz pęcherza moczowego. Przyjmuje się, że ok. 100 milionów ludzi na świecie jest przewlekle narażonych na podwyższone dawki arsenu [Ng i in.
2003, Baastrup i in. 2008, Culioli i in. 2009].
W krajach europejskich arsen w wodzie występuje w znacznie niższych stężeniach
i na poziomie setnych i tysięcznych części mg/l. Dopuszczalna zawartość tego pierwiastka
w wodzie przeznaczonej do spożycia przez ludzi w Polsce określona została na poziomie
0,010 mg/l [Rozporządzenie Ministra Zdrowia... 2007].
Współcześnie arsen i jego związki znajdują wiele zastosowań w przemysle: w metalurgii, przy produkcji szkła, emalii i barwników.
W żywności zwierzęcego pochodzenia (z wyjątkiem ryb) arsen występuje w niskich stężeniach – setnych i tysięcznych części mg/kg [Delgado-Andrade i in. 2003, Llobet i in. 2002,
Żmudzki, Szkoda 1994]. Ocenę zawartości arsenu dokonuje się najczęściej przez analizę
całkowitej jego zawartości bądź też formy nieorganicznej, wykorzystując do tego celu różne techniki absorpcyjnej spektrometrii atomowej [Delgado-Andrade i in. 2003, Koreńovska,
Suhaj 2005, Szkoda, Żmudzki 2006].
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2. MATERIAŁ I METODY
Każdego roku w ramach urzędowych badań kontrolnych zawartości pierwiastków toksycznych, w tym arsenu bada się blisko 4700 próbek, w tym ok. 500 próbek pasz. Badania
te obejmują wszystkie gatunki zwierząt rzeźnych, ryby, mleko, jaja i miód, a także żywność
pochodząca z importu.
Zakres badań, gatunki zwierząt, minimalna liczba pobieranych próbek oraz minimalne liczby zwierząt, od których pobiera się próbki są określone w rozporządzeniach monitoringowych [Regulation (EC) No 882/2004, Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju
Wsi... 2006].
Badania kontrolne zawartości arsenu są realizowane w Zakładzie Farmakologii i Toksykologii Państwowego Instytutu Weterynaryjnego-Państwowego Instytutu Badawczego
w Puławach oraz Zakładach Higieny Weterynaryjnej w Białymstoku, Gdańsku, Katowicach,
Poznaniu, Warszawie i Wrocławiu. Arsen jest oznaczany techniką absorpcyjnej spektrometrii atomowej z generacją wodorków [Szkoda, Żmudzki 2006]. Metoda ta została zwalidowana i poddana procesowi akredytacji, a także jest regularnie sprawdzana w krajowych i międzynarodowych badaniach biegłości.
3. WYNIKI BADAŃ I OMÓWIENIE
Wyniki prowadzonych badań zawartości arsenu w tkankach zwierząt i mleku zestawiono w tabeli 1.
Ostatnio prowadzone badania (tab. 1) wskazują na niewielkie skażenie arsenem tkanek
zwierząt i mleka. Interpretację wyników na poziomie Unii Europejskiej utrudnia brak unormowań prawnych, regulujących limitowanie maksymalnych zawartości arsenu w żywności
[Rozp. Komisji (WE) NR 1881/2006]. Jednak ze względu na wysoką toksyczność tego pierwiastka wiele krajów członkowskich UE wprowadziło tzw. krajowe poziomy działania dla arsenu w różnych produktach żywnościowych. Również w Polsce Główny Lekarz Weterynarii
podjął decyzję, aby do czasu wydania stosownych uregulowań prawnych, przy interpretacji
wyników badań kontrolnych pozostałości chemicznych w żywności zwierzęcego pochodzenia stosować poziomy działania zamieszczone w krajowym programie badań kontrolnych
pozostałości chemicznych, biologicznych i leków, który corocznie jest zatwierdzany przez
Głównego Lekarza Weterynarii i Komisję Europejską w formie Decyzji Komisji, stając się
obowiązującym prawem. Zgodnie z tą Decyzją Komisji najwyższy dopuszczalny poziom
arsenu w mięsie ssaków i drobiu nie może przekraczać 0,20 mg/kg; w wątrobie i nerkach
0,50 mg/kg; w mleku 0,10 mg/kg; w rybach 4,0 mg/kg. W Unii Europejskiej natomiast, w tym
i w Polsce obowiązują jednolite przepisy określające dopuszczalne zawartości arsenu w paszach zależnie od rodzaju paszy w ilości od 2 do 40 mg/kg [Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi... 2007].
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Tabela 1. Zawartość arsenu w tkankach zwierząt i mleku
Table 1. Concentration of arsenic in animal tissues and milk
Badany materiał
Świnie:
● mięśnie
● wątroba
Bydło:
● mięśnie
● wątroba
Kurczęta:
● mięśnie
● wątroba
Zwierzęta łowne:
● mięśnie
● wątroba
Ryby
(karp, pstrąg)
Mleko

Liczba
próbek

Wartości stężeń w mg/kg świeżej masy

Liczba próbek
>NDP*
n
%

średnia

min. - maks.

mediana

90-percentyl

1022
1022

0,002
0,003

< 0,002 – 0,020
< 0,002 – 0,053

< 0,002
0,003

0,004
0,007

0
0

0
0

344
344

0,003
0,004

< 0,002 – 0,011
< 0,002 – 0,018

0,002
0,003

0,003
0,006

0
0

0
0

288
288

0,003
0,006

< 0,002 – 0.012
< 0,002 – 0,011

< 0,002
0,002

0,003
0,004

0
0

0
0

101
101

0,009
0,011

< 0,002 – 0,067
< 0,002 – 0,150

0,002
0,005

0,005
0,012

0
0

0
0

105

0,228

0,002 – 0,085

0,008

0,027

0

0

205

< 0,002

< 0,002 – 0,002

< 0,002

< 0,002

0

0

* NDP – najwyższy dopuszczalny poziom (mg/kg św.m.) przyjęty dla urzędowych badań kontrolnych
5 ryby – 4,0).
(mięśnie – 0,20; nerki, wątroba – 0,50; mleko – 0,10;

0,011

Świnie
Konie
Dziczyzna
Króliki

0

0,003

0,001

0,001

0,001

0,002

0,005

0,004

mg/kg

Ryby

Mięśnie

0,002

0,009

0,01

Bydło

0,008

0,228

0,015

Wątroba

Rys. 1. Stężenia arsenu w żywności zwierzęcego pochodzenia
1. Stężenia arsenu w żywności zwierzęcego pochodzenia
Fig. Rys.
1. Concentrations
of arsenic in animal origin
Fig. 1. Concentrations of arsenic in animal origin

Przedstawione na rys. 1 dane wskazują, że pierwiastek ten w tkankach zwierząt występuje

Przedstawione na rysunku 1 dane wskazują, że arsen w tkankach zwierząt występuje

przeważnie
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one znacznie
znacznie większe
stężenia
arsenu
niż niż
ryby słodkowodne hodowane w Polsce: łosoś – od 0,10 do 3,97 mg/kg; panga – od 0,04 do
0,08 mg/kg; pstrąg – od 0,98 do 1,54 mg/kg; węgorz – od 0,93 do 1,03 mg/kg; łupacz – od 131
6,48 do 27.53; dorsz – od 7,97 do 30.24 mg/kg. W świetle obowiązujących unormowań
prawnych ryby, w których zawartość arsenu przekraczała 4 mg/kg zostały uznane jako
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ryby słodkowodne hodowane w Polsce: łosoś – od 0,10 do 3,97 mg/kg; panga – od 0,04
do 0,08 mg/kg; pstrąg – od 0,98 do 1,54 mg/kg; węgorz – od 0,93 do 1,03 mg/kg; łupacz –
od 6,48 do 27,53; dorsz – od 7,97 do 30,24 mg/kg. W świetle obowiązujących unormowań
prawnych ryby, w których zawartość arsenu przekraczała 4 mg/kg zostały uznane jako nieprzydatne do spożycia.
Dla organizmów żywych najbardziej toksyczne są połączenia nieorganiczne arsenu,
w tym trójwartościowe [EFSA 2005, Jain, Ali 2000, Ng i in. 2003]. W badaniach próbek
materiału biologicznego prowadzonych przez wielu autorów [Enviro Health Link., Mcsheehy i in. 2003, Vahter 2002] zidentyfikowano występowanie kilkudziesięciu mniej toksycznych form organicznych arsenu. W moczu człowieka najczęściej występują metabolity kwasu monometyloarsenowego (MAMA) i dimetyloarsenowego (DMAA), u zwierząt występują
głównie pochodne dimetylowe [Enviro Health Link].
Z kolei organiczne związki arsenu, takie jak arsenobetaina (AsB) czy arsenocholina
(AsC), są dominującymi formami występującymi w organizmach morskich, zarówno roślinnych – glony, jak i zwierzęcych – ryby, skorupiaki, mięczaki. Mechanizm obronny tych organizmów polega na przekształcaniu nieorganicznych związków arsenu w mniej szkodliwe formy
organiczne [Mcsheehy i in. 2003, Neff 2005, Vahter 2002]. Arsenobetaina stanowi od 75 do
95% całkowitej zawartości arsenu w rybach i jest łatwo oraz szybko absorbowana w układzie
pokarmowym, a także szybko eliminowana z organizmu [Enviro Health Link].
Aktualnie większość laboratoriów dokonuje oceny zawartości arsenu w różnych
elementach środowiska przez analizę jego całkowitej ilości. W celu zidentyfikowania
form organicznych arsenu w materiale biologicznym jest niezbędne prowadzenie analizy
specjacyjnej [Jain, Ali 2000, Koreńovska, Suhaj 2005, Mcsheehy i in. 2003]. W analizie specjacyjnej bardzo ważnym zagadnieniem jest właściwe przygotowanie próbki i ilościowa ekstrakcja arsenu. Do ekstrakcji najczęściej stosowana jest woda lub jej mieszanina z różnymi
rozpuszczalnikami (metanol, etanol, acetonitryl). Do rozdziału poszczególnych związków
arsenu natomiast stosowane są przeważnie techniki chromatograficzne, zwłaszcza technika wysokosprawnej chromatografii cieczowej [Jain, Ali 2000, Mcsheehy i in. 2003]. Ilościowe oznaczanie rozdzielonych związków organicznych będzie pomocne przy opracowaniu
odpowiednich przepisów prawnych określających dopuszczalne zawartości arsenu w żywności zwierzęcego pochodzenia a szczególnie w rybach.
Zgodnie z zaleceniami Komitetu Ekspertów FAO/WHO tymczasowe tolerowane tygodniowe pobranie (PTWI) arsenu przez dorosłego człowieka nie powinno przekraczać
15 µg/kg m.c. Z prowadzonych badań nad całkowitą zawartością arsenu w nieprzetworzonej żywności zwierzęcego pochodzenia z uwzględnieniem dziennego spożycia wynika,
że do organizmu wprowadzamy tylko nieznaczne ilości tego pierwiastka – 0,40 µg/dzień
(wartość PTWI poniżej 1%). Obliczona wartość PTWI poniżej 1% wskazuje, że pobranie
arsenu w Polsce jest podobne do pobrania tego pierwiastka w Wielkiej Brytanii czy Hiszpanii [Nasreddine, Parrent-Massin 2002, Report 2004]. Większe pobranie arsenu z żyw-
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nością obserwuje się w Japonii (126–273 µg/dzień), Hiszpanii (224 µg/dzień) [Llobet i in.
2002, Delgado-Andrade i in. 2003] czy Chorwacji [Sapunar-Pastružnik i in. 1996]. Większy udział ryb (szczególnie ryb morskich pochodzących z importu) w diecie wskazuje na
konieczność prowadzenia badań kontrolnych w Polsce oceniających stan zanieczyszczeń
chemicznych żywności.
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