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MEZBAHADA KESİLEN SIGIRLARIN ET VE BAZI iç ORGANLARıNDA
ARSENİK KALıNTILARI

Sezaİ Kaya!, Ali Bilgili:!, Abduııah Doğan", Hilal C. Liman4

Arsenie residues in meat and some organs in ~laughtered eattle

Summary: This study ıvas designated to determine al'senic residues
in meat and some organs in s/aughtered catt/e. The arsenic residııes in
the samp/es were determined by si/ver dietlıyldithiocarbamate procedııre

•• following the content of the samp/es had been ashed hy magnesium nitl'{ı-
te and magnesiunı oxide.

One hundred sixty eight meat and sonıe organ (kidney, /irer, .ıp/een)
samples obtained fourty-tıvo s/auglıtered eatt/e were analyzed iı)r residııes
of total arsenic. lt ıvas determined that arsenic residues in the samp/es
ranged from 0.00 to 2.52 ppm. On the other hand, it was rea/ized that
the arsenic residııes in the !iver, kidney, meat and spleen sanıp/es as ppm
re.ıpectively were betıveen 0.15-2.52, 0.00-1.62, 0.00-1.75 andO.15-1.85.
Moreover, the average level ofarsenic ı,\'Gs1.25 ppnı in the /il'er samp/es,
1.18 ppm in the kidney sanıp/es, 0.60 ppm in the meat sanıp/es and 0.72
ppm in the sp/een samp/es.

lt was observed that about 90 percent of the determined arsenic re-
sidues in the liver and spleen samp/es and about 76 percent of those in
the meat and kidney samp/es was higher than to/erance /eve/ of arsenic
that was of 0.25 ppm.

Özet: Bu çalışmada mezbahada kesilen sığırlardan alman et ve çe-
şit/i iç organ numunelerinde arsenik ka///1tılarl11//1ortaya konu/ması
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amaçlannuştır. Numunelerin organik maddesi magnezyum oksit-magnez-
yum ile kuru külleştirmeyle yaktldıktan sonra arsenik kalmtısı gümüş
dietilditiyokarhamat ile spektrofotometrik olarak ölçüldü. Kırk iki sı-
ğırdan alman aym sayıdaki karaciğer, böbrek, kas ve dalak numunelerin-
de (toplam 168 numune) 0.00-.2.52 ppm oı'senik kalıntısı bulundu. Ka-
raciğer böbrek, kas ve dalak numunelerinde ölçülen arsenik kalmtısınl11
sırasıyla, 0.15-2.52, 0.00-1.62, 0.00-1.75 ve 0.15-1.85 ppm arasmda
değiştiği bulundu. Karaciğer ve dalak numunelerinin tamamının, böbrek
ve kas numunelerinin ise 39'unun arsenik içerdikleri belirlendi. Karaciğer
ve dalak numunelerinin % 90'mdaki, kas ve böbrek numunelerinin % 76'
sındaki arsenik düzeyinin hu tür hesinlerde bulunmasına izin verilen 0.25
ppm' lik düzeyden fazla olduğu anlaştıdı.

Giriş: Arsenik organik ve inorganik bileşikleri halinde insektisid,
herbisid ve akarisid olarak zirai mücadelede; boya endüstrisi, seramik
ve süs kağıtçılığında (5, i i); ayrıca, kanatlı ve domuz besiciliğinde yem
katkı maddesi olarak (i, 6, 7) geniş kullanım alanı bulan metallerden
birisidir.

Arsenik yer kabuğunun oluşumuna giren temel elementlerdendir.
Bu sebeple, toprak, su, tüm canlılar ve besin maddelerinde doğal ola-
rak belli düzeyde arsenik bulunur (4, 5). Çevrede bulunan arsenik ka-
lıntıları çok dayanıklı olduğundan pestisid amaçlı uygulamalar veya
sanayii vs. kaynaklı atık ve artıklar kalıcı kirlenmelere yol açar (3, 22,
27). Ekilebilir topraklarda 0.5-100 ppm arasında ve ortalama 5 ppm
düzeyinde arsenik bulunur. Bitki ve tahılların çoğundaki arsenik dü-
zeyleri 0.1-10 ppm arasında değişir (24). Diğer yandan, sağlıklı sığır-
ların karaciğerinde 0.02-0.09 ppm, böbrek ve kasıarında 0.02-0.2 ppm
arsenik bulunur (15).

Arsenik gerek endüstriyel kullanım ve üretim sırasında, gerekse
sağıtım, gelişmeyi hızlandırıcı ve tarımsal mücadele esnasında ortaya
çıkan atık ve artıklarıyla çevre ve besin kirlenmesine yol açar. Bu sebep-
le, alınan besinlerin tümünde doğal ya da kirletici olarak arseniğin
bulunması kaçınılmazdır (8, 12, 13, 16, 17, 18, 21).

Bu çalışmada, mezbahada kesilen sığırlardan alman et, karaciğer,
böbrek ve dalak numunelerindeki arsenik düzeyinin belirlenmesj ve
ve bulunan sonuçların halk sağlığı bakımından değerlendirilmesi amaç-
lanmıştır.
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Materyal ve Metot

Çalışmada kullanılan analiz materyali Ankara Et ve Balık Kuru-
mu Kombinası'nda kesilen sığırlardan temin edildi. Bunun için mez-
bahaya değişik aralıklarla gidilerek gelişi güzel seçilen 42 sığırdan 50'şer
gramlık aynı sayıda kas, karaciğer, böbrek ve dalak numuneleri alındı.

Numunelerdeki arsenik kalıntısının ölçümünde George ve Arka-
daşları (9) tarafından bildirilen gümüş dietilditiyo-karbamat spektro-
fotometrik yöntemi kullanıldı. Kısaca: numunelerin organik maddesi
550 C'de 4 saat süreyle magnezyum nitrat-magnezyum oksit karşısın-
da yakılmasından sonra kalan kül su ve hidroklorik asit yardımıyla
arsin jeneratörüne aktarıldı. Burada şekillendirilen arsin gazı gümüş
dietilditiyokarbamat içinde toplanarak, oluşan renkli çözeltinin ab-
sorbansı 550 nm dalga boyunda ayıraç körüne karşı okundu ve numu-
nenin arsenik düzeyi önceden hazırlanan standart eğri ile karşılaştırı-
larak ppm olarak belirlendi.

Bulgular

Mezbahadan alınan 42 sığıra ait karaciğer ve dalak numunelerinin
tamamında, kas ve böbrek numunelerinin 39'unda arsenik kalıntısı
bulunduğu belirlendi. Karaciğer numunelerinde ölçülen arsenik düzey-
lerinin 0.15-2.52 ppm, kasdakilerin 0.00-1.75 ppm, böbrektekilerin
0.00-1.62 ppm ve da!aktakilerin 0.15-1.85 ppm arasında dağılım gös-
terdiği bulundu. Karaciğer ve dalak numulerinin % 90'ındaki, kas ve
böbrek numunelerinin % 76'sındaki arsenik düzeyinin 0.25 ppm'den
fazla olduğu anlaşıldı.

Tartışma ve Sonuç

Yer kabuğunun oluşumuna katılan temel elementlerden birisi ol-
duğundan tüm bitki ve canlılarda belli düzeyde arsenik bulunur (2,
23). Nitekim sağlıklı insanların karaciğerinde 0.01-0.1, böbreklerinde
0.0-0.01, kanında 0.0-0.02 ve kıllarında 0.05-0.5 ppm arasında arse-
nik bulunabilmektedir (24). Bitkiler, tahıllar ve çevrede bulunan ar-
senik miktarı ile bunların yansıması olarak insan ve hayvan dokuları n-
da karşılaşılan kalıntı düzeylerinin çevre ve besin kirlenmesiyle yakın
ilişkisi vardır (10, 12, 13, 15, 19). Nitekim, endüstriyel faaliyetler ve
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tarımsal mücadele uygulamalarının yol açtığı kirlenmeler sonucu insan
ve hayvanlardaki arsenik yoğunluğunun giderek arttığı bilinmektedir
(6, 14, 20, 25).

Tarama niteliğinde yapılan bir çalışmada (14) tüketim amacıyla
kesilen çeşitli türden hayvanların dokularında 0.07-0.36 ppm arasın-
da arsenik bulunmuştur. Yine, yapılan bir başka çalışmada (10) 2200
hayvandan alınan karaciğer, böbrek ve et numunelerinİn hepsinin 0.25
ppm'e kadar arsenik kapsadıkları belirtilmiştir. Kaya (12) analiz ettiği
48 organ ve içerik numunesinin /~ 7Tsinde 0.01-4.1 ppm arasında ar-
senik bulunduğunu ve arsenik kapsayan numunelerin % 75'indeki ka-
hntı düzeyinin 0.25 ppm 'den fazla olduğunu bulmuştur. Analiz mater-
yaiini oluşturan karaciğer, böbrek, kas ve dalak numunelerinde belirle-
nen arsenik düzeyleri ve rastlantı sıklığının diğer araştırmacılar tara-
fından yapılan çalışmalarda belirlenenlerle genellikle uygunluk göster-
diği ama bulunan kalıntıların büyük bir nisbette 0.25 ppm 'Iik tolerans
düzeyinden (23) fazla olduğu anlaşıldı. Bu durum, çok sayıda kirletici
maddeye maruz kalan insanlar yönündep- önem taşıyabilceği sonucu-
na varıldı.
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