
197Dwie twarze arsenu

urodzeniową. Badania na prawie 30 tys. cię-
żarnych kobietach zamieszkujących Bangla-
desz dowiodły, że dzieci, których matki w 
czasie ich rozwoju płodowego piły wodę o 
stężeniu arsenu większym niż 50 µg/L, znacz-
nie częściej umierają w czasie pierwszego 
roku życia, szczególnie z powodu chorób za-
kaźnych. Także w późniejszym okresie życia 
arsen wpływa na ogólny stan psychofizyczny 
ludzi (Vahter 2007). Prowadzono liczne ba-
dania na dzieciach zamieszkujących tereny 
bogate w arsen pod kątem porównania ich 
rozwoju intelektualnego z dziećmi nie nara-
żonymi na ten pierwiastek. Okazało się, że 
przyjmowanie arsenu w okresie dzieciństwa, 

a może nawet jeszcze w okresie prenatal-
nym, powoduje znaczące obniżenie potencja-
łu intelektualnego (Dong i Su 2008, Wang 
i współaut. 2008), problemy z koncentracją, 
zapamiętywaniem, mówieniem czy też szyb-
kością myślenia. Wykazano przy tym zależ-
ność stopnia upośledzenia od przyjmowanej 
dawki tego pierwiastka (Dong i Su 2008). 
Wydaje się być silną hipoteza, iż arsen nie-
korzystnie wpływa także na pozostałe okre-
sy życia dzieci narażonych na arsen poprzez 
zwiększenie prawdopodobieństwa wystąpie-
nia pewnych schorzeń, takich jak: rak płuc, 
epilepsja czy choroby psychiczne (Wang i 
współaut. 2008).

PODSUMOWANIE

Arsen jest wszechobecnym elementem ży-
cia wielu milionów ludzi na całym świecie. 
Najczęściej jest to obecność niepożądana, 
stanowiąca zagrożenie życia i zdrowia, coraz 
częściej jednak właściwości tego pierwiastka 
wykorzystywane są zarówno w medycynie 
jak i przemyśle. Jednocześnie arsen stanowi 
ważny element funkcjonowania wielorakich 
ekosystemów. Dlatego też niezbędne jest do-
głębne poznanie wszystkich przemian jakim 
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podlega ten pierwiastek u jak największej 
liczby organizmów. Wiedza ta w niedalekiej 
przyszłości może zaowocować w postaci 
jeszcze skuteczniejszych leków przeciwno-
wotworowych (DilDa i hogg 2007) czy też 
tanich i wydajnych narzędzi biotechnologicz-
nych służących do oczyszczania wód z arse-
nu (MonDal i współaut. 2006), a może nawet 
sposobów na biologiczne odzyskiwanie tego 
pierwiastka z różnego rodzaju minerałów.

Arsenic is a metalloid which occurs naturally in 
air, as well as in soil and water. Its sources are both 
natural and antropogenic. Form in which arsenic 
compounds occur, depends on oxygen levels and 
involvement in biological processes. For 2500 years 
arsenic has been used by man. In antiquity, com-
pounds, like realgar or aurypigmentum, were used 
in treatment of many diseases. Arsenic trioxide, on 
the other hand, was used as a poison. In 1908 Paul 
Ehrlich won Nobel Price for introducing arsenic 

compounds into medicine, especially salwarsan for 
treatment of lues,. Also in present medicine a va-
riety of diseases (i.e. acute promielocytic leukemia 
or sleeping sickness) is treated with arsenic com-
pounds. Millions of people are suffering because 
of chronic exposure to arsenic. There is need for 
further investigation to better understand molecu-
lar mechanisms of arsenic toxicity and action of ar-
senic-containing medicines, as well as of its role in 
environment.
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