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Pierwiastki toksyczne w tkankach Auaeruąt łownych
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Toxic elements in tissues of game animals

Summary

Between 1988_2000 nationally representative samples of muscle, liver and kidney from 460 wild Pigs, 398'
roes and 218 deers were collected and analysed for lead, cadmium, mercury and,arsenic. These trace elements
were determined by atomic absorption spectrometry. A strict quality control prOgram was employed for all
analytical procedures

Uigtr leaa.tevels in muscles appear to be the most n ltable discovery of this survey. The average Pb content
in mu-scles ofwild pigs was 4.342 mglkg; roe 4.193 mg/kg and deer 0.201mg/kg. The actual for
lead in meat was exćeeded in 25o/o of the an alysed samnles. The mean value for muscles an ons
in the liver and kidneys indicated that high levels of Pb in muscles were linked to secondary contamination
from the wounded area rather than a polluted environment-

The concentrations of cadmium, meicury and arsenic in the muscles of game animals were lowl- below 0.02

mg/kg. The highest level of cadmium rvas fóund in organs, particularly in the kidney (> 60l'% of samples above
r ńglrg). Taking into consideration the high concentratión of Pb in muscles and Cd in organs it would be
nec*i.aiy to perform risk assessment eva|uation for these metals and include game-anima_l food products fo,r,

c alculatio n Provisional Tolerable Weekly Intake (PT\Ą/D.

Keywordsl Toxic elements, game animals, residue

Zwierzęta łowne w Polsce to istotna częśc źywno-
ści pochodzenla zwleTzęcego. Według danych Głow-
nego Urzędu Statystycznego w ostatnim roku odstrze-
lono blisko 570 Ęsięcy zwterząt,przy czymokoło 50%
tej ilości stanowiły dzlk1 sarny i jelenie (9).

D oty chczas owe b adania nad występowaniem pier-
wiastków toksycznych, tj. ołowiu, kadmu, rlęci i arse-
nu w tkankach zwierząt hodowlanych wskazĄ4 że
tylko w nieznacznym stopniu nagromadzająsię one w
mięśniach (4,8, I2). Natomiast wstępne badanla za-
wartości metali ciężkich w tkankach zwterząt łownych
wykazały, ze niektóre pierwiastki , a szczegolnie ołów
mogą występować w ilościach większych niż to się
stwierdza u świń czy bydła (3 , 5 , J , 8). Często też po-
j awiaj ą się przeI<roczenia najwyzszych dopus zczalnych
stęzeń jakie obowiązująw naszym kraju, a które mogą
stanowić zagrożenie dla zdrowia konsumenta. Regu-
larne badania kontrolne poziomow metali w tkankach
dzikoq saren i jeleni prowadzone są w ramach nad-
zoru weterynaryjnego (Rozporządzenie Min. Rol. i
Gosp. Zywn. z dnia 12 paźdzternika 1 999 r., Dyrekty-
wa Rady 96l23lEC), atakże od roku 1995 w ramach
utworzonego przez ministra rolnictwa i gospodarki
żywnościowej,,Monitoringu Jakości Gleb, Roślin,
Produktów Rolniczych i Spożywczych". W pracy
przedstawiono łącznie wyniki badań z obu progla-
mów.

Materiał imetody
Materiał badawczy stanolł,iły próbl<i mięśni, u,aJrób i

nerek pobrane od zwierząt łownych przez Inspekcję Wete-

ryrraryjną na terenie całego krajr-r. W latach l998-2000 ba-
daniotn w kierunku zawartości metali poddano tkanki po-
brane od 460 dzików, 398 saren i 21B ieleni.

Oznaczenia ołowiu, kadlrru i arsenu przeprowadzono
r óznymi teclrnikarrri ab sorpcyj nej sp e ktrometri i atomowej
po mineralizacji tkanel< na sucho w piccu elektrycznym w
temp.450"C. Ołórł,i kadm oznaczano po atornizacji w pie-
cu grafitor,vyll, natoniast do oznaczeń As rvykorzystano
nretodę gencrowania wodorl<ów (l3, 14). Analizę rtęci
wykonywan o nr etodą bc zpłomien i owej ab sorpcyj nej spek-
trometrii atomowej w analizatorze rtęci AMA-254 (l5),
Stosowanc procedury analityczne sprawdzane sąna bieżą,
co w badaniach wcwnątrzlaboratoryjnych i rniędzylabora-
toryjnyclr, z uzyciem próbek kontrolnych rł,zrnocnionych
zróznicowanynri stęzeniami metali, a także certyfikowa-
nych materiałów referencyjnych (CRM). Prowadzonc re-
gularne badania biegłości w zal<resie oznaczeń pierwiast-
ków toksycznych potwicrdziły, ze laboratoriun dostatcza
wiarygodnych wyników (wartości ,,Z-score lniędzy ,2 a+2),
a stosowane metody charakteryzują się zadawalającą pre-
cyzląi dokładnością (l B). Identycznie doblą ocenę uzy-
skano w międzynarodowych badanjach sprawdzających
organ izowany ch przcz Food Analysi s Perforll ance Asse-
smcnt Scheme (FAPAS) (6). Dla obliczeń podstawowych
paramctrórł, statystycznych (średnia arytmetyczna, odchy-



Tab. 1. Pierwiastki toksyczne lv mięśniach zwierzyny łownej
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lenie standatdowe, mediana) rvykorzystano konrputerowy
program Exce1.

Wyniki iomówienie
Wyniki badańzawaftości ołowiu, kadmu, rtęci i ar-

senu w tkankach zwrcrzyny łownej orazlchocenę sta-
tystycznązestawiono w tabeli 1 otaz na rycinach 1-3.
Ocenę uzyskanych wyników przeprowadzono w opar-
ciu o Wytyczne Min. Rol. i Gosp. Zywn. z dnta 11

lipca 1984 r. (17) oraz aktualne unonnowania prawne
określające dopuszczalne stężenia pierwiastków w
tkankach zwl,erząt wydane w 2001 r. pTzez Ministra
Zdrowia (11).

W uzyskanych wynikach szczególną uwagę zwra-
cająwysokie stężenia ołowiu stwierdzane w mięśniach
zwterząt. Pierwiastek ten występował w większości
analtzowanych próbek. Wartości średnie jak i maksy-
malne ołowiu (tab. 1) często przek,taczały dopuszczal-
ny limit jaki obowiązywał dla świń i bydła w tymcza-
sowych wytycznych tj. 0,3 mg/kg (I7), atakżeprze-
I<raczŃy obecnie obowiązujący limit jt. 0,2 mg/kg (11).
Odsetek próbek indywidualnych ze stężeniami prze-
kraczającymi warlość 0,3 mglkg wyniósł I9oń, zaśli-
mit0,2 mg/kg przehoczony został w 25oń analizowa-
nych mięśni. Stan taki świadczy o znacznym zanie-
c zy szczenlu mi ę śni rw ier ząt łownych o łowi em. W ni e -

których krajach zachodnich (USA, Kanada) za stęże-
nie stwarzające szczególne zagrożenie dla zdrowia

człowieka przyjmuje się warlość 1 mg/kg (16). W ana-
lizowanych mięśniach warlość ta została ptzekroczo-
na w około 5% próbek. Szczególnie wysoki odsetek
próbek z wysokimi stężeniami stwierdzono w mię-
śniach dzików i saren, Srednie stężenia tego pierwiast-
ka były blisko 20-krotnie wyższe od warlości średniej
jaką stwierdzono u jeleni (ryc. 1). Najwyższe jednost-
kowe stężenie ołowiu oznaczonę w mięśniach dzlka
w 2000 r. wynosiło 1264 mglkg (tab. 1).

Badania prowadzone pTzęz szereg kolejnych lat
wskazują że tak wysokie stężenia ołowiu w mięśniach

Dzik Sarna Jeleń

Ryc. 1. Stężenia ołolviu w mięśniach zlvierząt łownych (1998-
2000)

4,193 B średnia

0,090 O,'O' 
o.ou,



Tab.2.Rozmieszczenie ołowiu w tkankach zwierzyny łownej

(mg/kg)

Ryc. 2. Średnie stężenia pierwiastkół
łownych (1998-2000)

Blęć Arsen

w wątrobach zwierząt

0łów Kadm Rtęć Alsen

Ryc.3. Średnie stężenia pierwiastków w nerkach zwierząt łow-

nych (1998-2000)
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bydła, 4 mglkg (I7) zostałprzekoczony w 8Yo nerek,
z wartością maksymalną w nerkach jelenia wynoszą-
cą30 mg/kg. Natomiast stężenie maksymalne I,5 mgl
kg (Rozpor ządzenie Ministra Zdr owia z dnta 27 grud-
nia 2000 r.) zostało przel<roczone w blisko 44oń pro-
bek j edno stkowych, Wartość 1 mg/kg uznawana w kra-
jach Unii Europejskiej jako maksymalnie dopuszczal-
na (1) zostałaprzektoczona ażw 640ńbadanych ne-
rek. Tak wysokie stężenia kadmu w nerkach zwlerząt
łownych stwarzaj ą określone zagr ożenta zdrowotne dla
konsumentów.

Tylko dla kadmu udało się potwierdzic tstotnąza-
leżno ść występowania zdecydow ante wy ższych stęzeń
tego pierwiastka w nerkach i wątrobach pochodzących
od zwierząt z Polski południowej i południowo-
wschodniej. Srednie zawartości kadmu w nerkach
zw ter ząt z Ę ch re gionów byĘ na pr zykład p onad pi ę -
ciokrotnie wyższe w porównaniu z regionem północ-
no-wschodnim i zachodnim.

Srednie stężenia rtę ci otazwartości mediany w mię-
śniach zwierzątukładały się na poziomie tysięcznych
części mg/kg (tab. 1). W nięwięlkim odsetku próbek
(I,7%) oznaczono stężenia vnryższe od obowiązujące-
go limitu, tj. 0,02 mg/kg, W wątrobach odsetek pró-
bek z wartościami przeksaczającymi obowiązujący li-
mit (0,05 mg/kg) był w podobnym zakresie. Srednie
stężenia rtęci oraz mediany w nerkach zwierzątłow-
nych kształtowały się na poziomie setnych częścimgl
kg (ryc. 3). Jednakże aktualnie obowiązujący limit
(0,05 mglkg) zostałprzekoczony w 36Yo analizowa-
nych nerek.

Stęzenia arsenu w tkankach zwierząt łownych były
niskie t zbltżone do tych jakie stwierdza się w tkan-
kach zwierząt hodowlanych (8). Niewielkie zrożntco-
wanie stężeń arsenu w zakresie tysięcznych i setnych
części mg/kg świadczy o braku istotnego narażenia
zwieruątna ten pierwiastek, a w dalszej kolejności bra-
ku zagr ożenia dla konsumenta.

Przeprowadzone badan ta wykazaĘ, że niektóre pier-
wiastki toksyczne, a szczegolnie ołów w mięśniach
zwterzątłownych mogą występować w ilościach więk-
szych niż pr zew tdlją to okreś lone ure gulowania praw-
ne. Taka sytuacja stwarzazagrożenta dla zdrowia kon-
sumenta i wymaga skutecznych działań eliminuj ących
ten problem. Najdalej idącym i radykalnym posunię-
ciem byłoby natychmiastowe wycofanie kul ołowia-
nychzłowiectwa, W chwili obecnej jestto jednakmało
realne, dlatego koniecznajest dokładna ocena sanitar-
na tuszy zwterzęcia. Obowiązkowe powinno_ być
oczyszczanieranypostrzałowe jpołączone jzkonfiska-
tą wykroj onych skrawków mięśni,

W tym kierunku musi być towntęż dostosowane
Rozporządzenię Ministra Rolnictwa i Gospodarki
Zywnościowej z dnta 20 stycznta 1999 r. w sprawie
szczegołowych warunków weterynaryj nych wymaga-
nych przy prowadzeniu skupu i przetwórstwa mięsa
zw ier ząt ło wny ch or az j e go skł adowan ia, a zwłaszc za
paragraf 19 (10).

Mając na uwadzę zarówno wysokie stężenia oło-
wiu w mięśniach zwterząt łownych jak i kadmu w na-
r ządach, a zwłaszc za w nerkac h nale ży b ar dzo wnikl i -
wie dokonywać oceny narażęnia na oba pierwiastki i
włączy c dziczy znę do s z ac o wa nia ty mc zas ow e g o ty-
godniowego tolerowanego pobrania (ang, Provisional
Tolerable Weekly Intake, PTWI) Pb i Cd. Wartość
PTWI dla ołowiu i kadmu wynosi odpowiednto 25 i7
pglkg m.c. (16) i dla osób, które często spozywają
dziczyznę może to być poważne źrodło tych metali.
W naszym kraju bardzo istotne jest również zwięk-
s z eni e Iic zby b adań ko ntro lny ch na zaw arto ś ć o ło wiu
i kadmu w tkankach zwterząt łownych, które na bie-
żąco pozwolą ingerować w potencj alne zagrożenia dla
zdrowta konsumenta.
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