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Sammanfattning: 
I detta arbete undersöks ifall arsenikföreningar i urin kan haltbestämmas med den metod Livsme-

delsverket använder idag för att haltbestämma oorganisk arsenik i livsmedel. I metoden används 

HPLC för att separera arsenikföreningarna och ICP-MS för detektion av arsenikföreningar. Först un-

dersöktes ifall oorganisk arsenik kan användas för att haltbestämma organiska arsenikföreningar och 

ifall värmeextraktion av proverna som är en del av den befintliga metoden inte är nödvändigt för 

urin. Sedan undersöktes hur arsenikhalterna i urin kan variera i en vardagssituation. Arbetet verifie-

rar att dimetylarsenik som undersöks kan haltbestämmas med hjälp av oorganisk arsenik men att 

monometylarsenik behöver vidare verifiering för att säkerställa att det gäller även för denna arsenik-

förening. Arbetet visar att urin inte behöver värmebehandlas under extraktionssteget för att haltbe-

stämmas. Arbetet visar att det kan uppstå problem med haltbestämning av dimetylarsenik om hal-

terna av arsenobetain är för höga vilket det kan bli vid konsumtion av fisk och skaldjur. 
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Introduktion 
Oorganisk arsenik (iAs) förekommer naturligt i jordens skorpa och förekommer då även i havsvatt-

net.  När biologiska livsformer upptar arsenik från jorden och vattnet transformerar dessa arseniken 

till organiska arsenikföreningar (oAs). Människor exponeras då för arsenik genom både föda och 

dricksvatten. iAs förekommer som arsenite (As III) och arsenat (As V). oAs förekommer i ett hundra-

tal olika sorters föreningar och till de vanligaste tillhör monometylarsenik (MMA), dimetylarsenik 

(DMA), trimetylarsinoxid(TMAO) och arsenobetaine (AB).  Strukturformel för arsenikföreningar som 

berörs i rapporten visas i tabell 1. Däggdjur och växter transformerar iAs vanligast till DMA och MMA 

och vattenlevande organismer transformerar majoriteten av iAs till Arsenobetain(AB). iAs anses mer 

giftig än oAs och förgiftning av arsenik kan leda till symptom så som kräkningar, diarré, muskelkram-

per men kan även vara dödligt. Om exponeringen sker under en lång tid kan arsenik även framkalla 

sjukdomar så som diabetes, hjärt och kärl sjukdomar, neurologiska sjukdomar och cancer. DMA och 

MMA anses som mindre farligt att exponeras för än iAs och AB anses vara ofarligt.  (Cubadda, 

Jackson, Cottingham, Van Horne, & Kurzius-Spencer, 2017) 

 

Tabell 1: Strukturformel över arsenikföreningar 
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Då iAs och oAs anses ha olika hälsoeffekter på människan så är det viktigt att kunna analysera de 

olika arsenikföreningarna var för sig för att undvika en felaktig bild utav hälsoriskerna. Om totalhal-

ten av arsenik är hög så säger det ingenting om fördelningen mellan organisk och oorganisk arsenik 

och slutsatser kan inte dras om hälsoeffekterna. För att kunna kontrollera exponeringen av arsenik 

hos personer så kan olika biomarkörer användas. En biomarkör är en substans från en organism som 

kan analyseras för att kontrollera exponering av ett visst ämne (Nationalencyklopedin, 2017). Hos 

människan kan naglar och hårstrån ge en bild av hur exponeringen av arsenik sett ut under en längre 

tid och urin berättar om hur exponeringen sett ut de senaste dagarna. Riksmaten Ungdom är en 

rikstäckande undersökning som Livsmedelsverket genomför för att kartlägga ungdomars matvanor i 

Sverige. Som en del i denna undersökning undersöks det om exponeringen av arsenik kan analyseras 

från urin hos ungdomarna. 

 Det finns ett flertal metoder som används för att bestämma halter av arsenikföreningar och alla 

dessa har sina för och nackdelar med avseende på kostnad, tid och detektionsgräns (Cubadda, 

Jackson, Cottingham, Van Horne, & Kurzius-Spencer, 2017). I en studie av Carioni et al beskrivs en 

metod för att bestämma halterna för As specierna för urin. Studien använder 10 % väteperoxid som 

extraktionslösning och 100mM ammoniumkarbonat (pH 9,0) eller 100mM ammoniumfosfat (pH 8,2) 

som mobilfaser med LC-ICP- MS som instrumentering. Studien påpekar att urin har fördelen som 

biomarkör då ingen extraktion krävs av provet. I en annan studie av Sen et al analyseras arsenik i 

urin med HPLC-ICP-MS och en extraktionslösning innehållande 10,0mM kaliumvätefosfatbuffert med 

2 % metanol och 20 µg/L germanium (pH 5.8) används samt en mobilfas bestående av ammonium-

fosfat, ammoniumnitrat och 20 µg/kg germanium (pH 9,0).  

Livsmedelsverket använder idag en metod som är ackrediterad genom SWEDAC1  för att bestämma 

den totala halten och den oorganiska halten av arsenik i livsmedel så som fisk och ris. Metoden an-

vänder HPLC-ICP-MS för att analysera iAs och proverna extraheras med 3 % väteperoxid och 100mM 

salpetersyra. Efter extraktionslösningen tillsatts ska proverna behandlas i 90 gradigt varmvattenbad 

under en timme.  Proverna som analyseras centrifugeras och filtreras innan analys. Mobilfasen som 

används i metoden består utav 50 mM ammoniumkarbonat (pH 10.3) (Livsmedelsverket, Analys av 

oorganisk arsenik i livsmedel med HPLC-ICP-MS, 2016) 

Examensarbetet går ut på att identifiera eventuella möjligheter och problem för framtida analyser av 

organisk arsenik i urin som tidigare inte analyserats på Livsmedelsverket med den metod som Livs-

medelsverket använder idag för att analysera oorganisk arsenik i livsmedel. 

Första delen i arbetet är att verifiera att responsen från DMA och MMA är den samma som för iAs i 

ICP-MS. Det vill säga att en kalibreringskurva uppmätt på standarder av As (V) kan användas för att 

haltbestämma DMA och MMA. Denna metod kallas för Compound Independent Calibration (CIC) och 

fungerar då de olika arsenikspecierna separeras först i HPLC för att sedan brytas ned till atomer och 

joner i ICP vilket gör att arsenikföreningarna kan haltbestämmas var för sig (Whalen & Glenn, 2015). 

Fördelen med att använda CIC är att både tid och pengar sparas då endast en standard behövs för 

metoden. För att utveckla metoden för urin prövas även om det finns en skillnad mellan värmeex-

traktion som används i den nuvarande metoden och rumstempererad extraktion. 

                                                           
1
 Swedac är en myndighet som fungerar som ett nationellt kontrollorgan för ackreditering och kvalitetskontroll 
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Andra delen i arbetet är att undersöka hur analys av urin med den befintliga metoden kan fungera i 

en vardagssituation genom ett försök där deltagare konsumerar livsmedel som är kända för att in-

nehålla höga halter arsenik.  

Det förekommer många arsenikföreningar i urin i olika halter. I detta arbete studeras endast möjlig-

heten att haltbestämma DMA och MMA med den befintliga metoden för iAs som används idag på 

Livsmedelsverket. Två andra vanligt förekommande specier TMAO och AB undersöktes alltså inte 

närmare då deras påverkan på kroppen vid konsumtion inte anses ha samma hälsoeffekter. 

Metod 
Kemikalier och lösningar: 

MQ- vatten (18MΩ) 

Koncentrerad salpetersyra HNO3 (65 %, Merck, p.a) 

Väteperoxid, H2O2( 30 %, Merck, suprapur) 

Ammouniumkarbonat, (NH4)2CO3 (30 %, Sigma Aldrich, p.a) 

Koncentrerad ammoniak (25 %, Merck, p.a) 

Metanol CH3OH (99,9%, Merck, p.a) 

Dimetylarseniksyra (99,5 %, Sigma Aldrich, p.a)  

Dinatriummetylarsenathexahydrat (97,5 %, Sigma Aldrich, p.a) 

Instrumentering och övrig utrustning 

För separation användes instrumentet Agilent HPLC 1200 bestående av urluftningsdel, pump för 

isokratisk eluering, autosampler och anjonbytare med skyddskolonn (Dionex IonPac Ag7, Längd 50 

mm, Diameter 4mm, Thermo Scientific) och kolonn (Dionex IonPac AS7,längd 250 mm, Diameter 4 

mm, partikelstorlek 10 µm, Thermo Scientific). Vid analys var det operativa trycket mellan 125 och 

135 bar. Injektionsvolymen och flödet var inställt på 25 µl respektive 1 ml/min.  Som mobilfas an-

vändes 50 mM ammoniumkarbonat och 3 % (volym)metanol under arbetet. Metanolen i mobilfasen 

tillsätts för att förbättra känsligheten för arsenik i plasmat då en större del av arseniken kommer 

joniseras. Vid varje tillredning av mobilfas kontrollerades att pH låg i intervallet 10,3 till 10,5.  

För detektion användes instrumentet Agilent ICP-MS 7700x. Inställningarna för provdjup var inställd 

på 9mm, radiofrekvenseffekt på 1550 W och förstoftartemperaturen på 20C. Under analys mäts m/z 

75, m/z 77 och m/z 35. Arsenik har bara en isotop, 75As men klorid kan medföra störningar om klorid 

reagerar med argon som finns i plasmat. Därför mäts även m/z 77,40Ar37Cl och m/z 35, 35Cl för att 

kontrollera att inga störningar detekteras samtidigt med arsenikföreningarna. 

 

Programvaran som användes under arbetet var Masshunter Workstation Software for ICP-MS (Agi-

lent technologies inc, 2013 version B.01.03, Build 393.11, Patch 1). Beräkningar utfördes med Micro-

soft Office Professional plus 2010 (Microsoft Corporation 2010, version 14.0.7177.5000). 

 

Kalibreringslösningar : För As(V) användes färdiga kalibreringslösningar under hela arbetet 

som beretts den 2016-08-16 och för DMA och MMA tillreddes nya standarder. Vid tillredning av 

kalibreringslösningarna slutspädes de alltid med 50 % extraktionslösning och 50 % mobilfas. Denna 
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spädning används för att höja pH för kalibreringslösningen och reducerar svansning som kan uppstå 

för toppar i kromatogrammen. 

Extraktion: 1 ml urin vägs in i provrör och därefter vägs 10 ml extraktionslösning innehållande 0,1 

M Salpetersyra och 3 % väteperoxid in i provröret. As(III) är instabil och kan därför variera i koncent-

ration beroende på när provet analyseras. Därför används väteperoxid som extraktionslösning för att 

oxidera allt As (III) till As(V). Detta betyder att koncentrationen av iAs som mäts i analysen är sum-

man av både As(III) och As(V). Provet skakas och får sedan behandlas i varmvattenbad (90 grader 

Celsius) enligt befintlig metod (Livsmedelsverket, Analys av oorganisk arsenik i livsmedel med HPLC-

ICP-MS, 2016) eller i rumstemperatur under en timme. Därefter centrifugeras proverna i 10 minuter 

(1800 rpm). Efter centrifugeringen filtreras ca 5ml av proverna först genom 0,45 µm sprutfilter (GHP 

Acrodisc, 0,45µm, PALL) från plastspruta, ca 1 ml av den filtrerade lösningen förs över till vialer med 

inbyggt 0,45 µm filter (Mini-uniprep PFTE, 0,45µm, GE Healthcare) innan provet blir klar för analys. 

 

Spikningsförsök : För att kontrollera om urin ger matriseffekter och om det går att använda en 

kalibreringskurva från iAs för att haltbestämma oAs, tillreddes en standard innehållande 10 µg/kg 

DMA och 10 µg/kg MMA. I stigande koncentration av adderad DMA och MMA tillreddes triplikat av 

urinprover för både varm och rumstempererad extraktion. Är lutningen för dessa kalibreringskurvor i 

urinmatrisen densamma som för lutningen för den kalibreringskurva som ges från iAs så anses CIC 

vara möjlig för metoden och matrisen. Även ett utbytesförsök används för att kontrollera om det blir 

en ökning eller minskning av signalen på grund av andra ämnen i provet annat än analyten (Harris, 

2016). 

 

Analys av urin efter intag av Sushi : För att undersöka matrisen i en vardagssituation analy-

serades urinprover från tre personer som ätit sushi till lunch (som består av fisk, alger och ris som 

alla kan innehålla höga halter av både iAs och oAs) och urinprov från två personer som inte ätit sushi 

till lunch. För att få en uppfattning om orsaker till urinets innehåll av olika arsenikföreningar innan 

lunch så fick varje deltagare fylla i en blankett där konsumering av de vanligaste arsenikkällorna de 

tre senaste dagarna innan provlämning redogjordes. En summering av blanketten redovisas i tabell 4 

i appendix. 

Provtagning: Urinprover togs vid två provtagningstillfällen. Vid det första tillfället undersöktes 

eventuella matriseffekter vid spikningsförsök och vid det andra tillfället undersöktes hur variationen 

av arsenikföreningar kan se ut i urin. Hur mycket arsenik som utsöndras under dagen för en individ 

beror på vilka livsmedel som konsumerats och egenskaper hos individen så som BMI, kön och tid-

punkten för provtagning är då relevant (Cubadda, Jackson, Cottingham, Van Horne, & Kurzius-

Spencer, 2017). Urin som tas direkt på morgonen, urin som utsöndras under 24 timmar eller bara 

slumpvis är varianter på provtagning av urin och kan ge skillnad i resultat. Därför beslutades det att 

för spikningsförsöket togs ett slumpvis prov under dagen då haltbestämningen inte var av vikt. För 

det andra försöket togs ett urinprov för varje deltagare innan de åt lunch och ett urinprov fyra till 

fem timmar efter lunchen och även morgonen efter för två av de tre som ätit sushi till lunch (för att 

se om utsöndringen tar längre tid än förväntat). 
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Resultat 
Spikningsförsök 

Eftersom urin inte analyserats tidigare med denna metod på Livsmedelsverket analyserades hur 

bakgrundshalten av arsenikföreningar kan se ut i urin. Figur 1 visar ett prov som analyserades där 

retentionstider för DMA, MMA och iAs kontrollerades med kända standarder så att identifiering 

kunde ske med hjälp av retentionstider. Det har tidigare visat sig i den befintliga metoden att väte-

peroxiden som ingår i extraktionslösningen kan innehålla arsenikföreningar och därför ska väteper-

oxiden kontrolleras separat vid varje provtillfälle. Figur 2 verifierar att den tredje toppen i figur 1 

som har retentionstiden 1,70 minuter kommer från någon substans i väteperoxiden som användes i 

arbetet och inte från urinen. I arbetet har retentionstiderna för DMA och substansen från väteperox-

iden varit konsekvent (1,58 respektive 1,70 minuter) och koncentrationen för DMA har uppmäts 

därefter. Figur 3 visar kromatogrammet för en av spikningslösningarna med den tillsatta koncentra-

tionen 1 µg/kg av DMA och MMA.  Nämnvärt är att skalorna för signalen i kromatogrammen som 

visas är olika och därför kan inte storleksförhållanden läsas av direkt från figurerna. 

 

 

Figur 1. Urinprov för att undersöka bakgrundshalter. De toppar som eluerar: 1. AB (0,45 µg/kg) 2. 

DMA(0,41 µg/kg) 3. Substans från väteperoxid 4. iAs (0,22 µg/kg) 
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Figur 2 Kontroll av väteperoxid. 

 

Figur 3 Urin tillsatt med 1 µg/kg DMA och 1 µg/kg MMA. 
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För att verifiera att CIC är möjligt för att haltbestämma arsenikföreningar i urin jämförs lutningen för 

iAs kalibreringskurva med standarder för DMA och MMA i figur 4.

 

Figur 4 iAs kalibreringskurva, standardlösningar för DMA och MMA för att verifiera att CIC är an-

vändbart för att analysera arsenikföreningar. 

För att undersöka om det finns en skillnad mellan värmeextraktion och rumstempererad extraktion 

när arsenikföreningar analyseras i urin så plottas kalibreringskurvor för DMA respektive MMA i urin i 

samma graf som iAs kalibreringskurva, se figurerna 5 och 6. 

 

 

Figur 5 iAs kalibreringskurva plottad tillsammans med kalibreringskurvor för DMA i urin behandlade 

med och utan värmeextraktion 

y = 23174x + 25,83 
R² = 0,9991 

y = 22661x + 16,59 
R² = 0,9999 

y = 20528x + 21,75 
R² = 1 

0 

10000 

20000 

30000 

40000 

50000 

60000 

70000 

80000 

90000 

100000 

0 1 2 3 4 5 

Si
gn

al
 

Koncentration µg/kg 

iAs 

DMA std 

MMA std 

y = 23174x + 25,83 
R² = 0,9991 

y = 22776x + 1258,4 
R² = 0,9999 

y = 22601x + 1218,4 
R² = 0,9985 

0 

10000 

20000 

30000 

40000 

50000 

60000 

70000 

80000 

90000 

100000 

0 1 2 3 4 

Si
gn

al
 

Adderad Koncentration µg/kg 

iAs 

Värmeextra
ktion 

Rumsextrak
tion 



12 
 

 

Figur 6 iAs kalibreringskurva plottad tillsammans med kalibreringskurvor för MMA i urin behandlade 

med och utan värmeextraktion 

Figur 7 visar en kontroll av klorid när urin analyseras. Om klorid får en signal runt 10^6 cts så påver-

kas signalen för m/z 75. Kloridtoppen som eluerar efter åtta minuter i figur 7 interfererar med m/z 

75 men påverkar inga arsenikföreningar i detta fall. 

 

Figur 7 Ett urinprov som illustrerar att klor måste ha en signal runt 10^6 cts för att ha påverkan på 

signalen. Klorsignalen vid 8 minuter i detta fall är 2*10^6 cts. 
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Ett utbytesförsök för samtliga DMA och MMA kalibreringslösningar i urin beräknades från formel 1 

och presenteras i tabell 2. Koncentrationerna för kalibreringslösningarna är bestämda från en iAs 

kalibreringskurva.  

                  

        
      Formel 1 

Tabell 2: Utbytesförsök för DMA och MMA kalibreringslösningar i urin beräknat från formel 1. Siff-

rorna står för vilken adderad koncentration (µg/kg) av DMA och MMA som tillsats till urinet och bok-

stäverna motsvarar ett av tripplikaten. Tabellvärdena presenteras som utbyte och bör ligga kring 

100. 1A DMA Värme hade så orealistiskt hög koncentration att detta prov ansågs som kontaminerat 

och uteslöts ur beräkningar till kalibreringskurvan. 

  DMA Värme DMA Rumstemp MMA Värme MMA Rumstemp 

          

1A  447  110  83  89  

1B  110  111  82  90  

1C  110  109  84  89  

2A  104  107  83  85  

2B  106  113  86  89  

2C  107  106  87  85  

3A  104  103  85  82  

3B  107  105  88  83  

3C  106  105  90  84  

 

Analys av urin efter intag av Sushi  

Resultaten från sushiförsöket presenteras i tabell 3 och illustreras i figurerna 8 och 9 där den beräk-

nade koncentrationen presenteras i µg arsenikspecier per kilogram urin. 
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Tabell 3. Koncentrationer av arsenikspecier i urin presenterade i µg/kg. A prov innan lunch, B 4-5 

timmar efter lunch och C prov 20 timmar efter lunch. Deltagare 1 och 2 åt inte sushi till lunch och 

deltagare 3,4 och5 åt sushi till lunch. För koncentrationer som ligger under detektionsgränsen (0,5 

µg/kg) så anges <LOD i tabellen. Detektionsgränsen kommer från metoden för iAs i livsmedel omräk-

nad till 10 gångers spädning istället för 20 gångers spädning av provet. 

         

Deltagare  
 

       

A Prov        
 DMA   MMA   iAs   AB 

1 
 
 6,6 

 
<LOD 

 
0,9 

 
3,9 

2  <LOD  <LOD  0,6  4,0 

3  0,7  <LOD  0,6  <LOD 

4  3,0  <LOD  0,7  6,7 

5  6,4  <LOD  0,9  14,8 

         

         

 B Prov        

  DMA  MMA  iAs  AB 

1  28,0  <LOD  0,7  431,7 

2  8,9  <LOD  1,1  132,4 

3  1,8  <LOD  0,7  1,9 

4  7,1  <LOD  0,8  10,8 

5  8,1  <LOD  1,3  11,5 

         

         

 C Prov        

  DMA   MMA   iAs   AB 

1         

2         

3  5,1  <LOD  0,6  2,6 

4         

5  12,3  <LOD  1,0  23,8 
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Figur 8: Diagram för DMA koncentrationen i urin. Deltagare 1 och 2 åt inte sushi till lunch och delta-

gare 3,4 och 5 åt sushi. 

 

 

Figur 9: Diagram för AB koncentrationen i urin. Deltagare 1 och 2 åt inte sushi till lunch och deltagare 

3,4 och 5 åt sushi. 
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Diskussion 
Målet med arbetet var att verifiera att organisk arsenik i urin kan analyseras med nuvarande metod 

för oorganisk arsenik i livsmedel. Första delen i arbetet bestod av att kontrollera om det uppkommer 

matriseffekter när urin analyseras och ifall extraktionen går att förenkla genom att utesluta värme-

behandlingen under extraktionen. 

 

Kontroll av matriseffekter 

Första urinprovet i figur 1 visar att halterna för arsenikföreningar kan vara låga i urin (AB 0,4 µg/kg, 

DMA 0,4 µg/kg, iAs 0,2 µg/kg) och jämförs detta med detektionsgränsen för metoden som haltbe-

stämmer oorganisk arsenik i livsmedel (1 µg/kg i vått prov, spädning 20 gånger) så är koncentratio-

nen av arsenikföreningar i detta urinet under detektionsgränsen. Att koncentrationerna är under 

detektionsgränsen betyder att halterna av arsenikföreningar i urin kan vara så låga att de inte går att 

haltbestämma med säkerhet. (Livsmedelsverket, Validering av metod SLV-m183 - Analys av 

oorganisk arsenik med anjonkromatografi kopplat till ICP-MS, 2016). Figur 10 visar en spikning av 3 

µg/kg DMA och 3 µg/kg MMA tillsatt i urin och det går att observera att redan vid koncentrationer 

över 3 µg/kg börjar det bli svårt att särskilja signalerna från DMA och substansen från väteperoxiden. 

Figur 5 visar att lutningen för iAs och DMA är lika nog för att utesluta matriseffekter. Figur 6 visar att 

lutningen för MMA inte är densamma som för iAs och detta diskuteras mer i Compound Indepen-

dent Calibration delen i diskussionen. 

 

 

Figur 10 spikning av 3 µg/kg DMA och 3µg/kg MMA tillsatt i urin. 
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Compound Independent Calibration  

Figur 4 visar en kalibreringskurva för iAs tillsammans med standardlösningar för DMA och MMA för 

att verifiera att CIC är möjligt för att haltbestämma organiska arsenikföreningar med en kalibrerings-

kurva från iAs. Figur 4 visar att skillnaden i lutning för DMA och iAs är liten nog för att vara försum-

bar inom aktuellt koncentrationsområde och CIC anses vara möjlig om oAs ska analyseras i urin. Fi-

gur 4 visar att skillnaden i lutning mellan MMA och iAs är för stor för att vara försumbar. Figur 6 visar 

att även här skiljer lutningen mellan MMA och iAs oförklarligt mycket och enligt tabell 2 så visar ut-

bytesförsöket att utbytet för samtliga standarder är under 90 % för MMA. Anledning till det låga 

utbytet kan vara att kemikalieburken innehållande dinatriummetylarsenathexahydrat öppnades 

2013-04 och hade utgångsdatum 2015-04. Eftersom kemikalien är hydratiserad och har passerat 

utgångsdatumet när analyserna för arbetet utfördes så kan molekylvikten påverkats och beräkning-

arna blir således missvisande. CIC ska fungera för samtliga arsenikföreningar när arsenik analyseras 

med metoden Livsmedelsverket använder (Whalen & Glenn, 2015). Det var ett medvetet val i början 

av arbetet att använda standarder som hade passerat utgångsdatum för en inledande undersökning. 

Därför kan det vara aktuellt att införskaffa en ny MMA standard ifall Livsmedelsverket vill säkerställa 

att CIC även fungerar för MMA.  

 

Värmeextraktion 

Figur 5 och figur 6 visar på att det inte blir någon skillnad i lutning för kurvorna när urinet behandlas i 

värmebad som används i den nuvarande metoden jämfört med om värmeextraktionen utesluts. 

Detta betyder att det går att utesluta värmeextraktion vid framtida analyser av organisk arsenik i 

urin för att förenkla metoden.  

Kloridstörningar 

Figur 7 visar att när klorid får en signal runt 10^6 cts så påverkas signalen för m/z 75. Under arbetet 

kunde inga andra kloridtoppar med en annan retentionstid observeras med lika hög signal. Då syftet 

med andra delen i arbetet var att undersöka hur halter av arsenikföreningar kan se ut i en vardagssi-

tuation kan detta vara bra att kontrollera vid framtida analyser av urin hos Livsmedelsverket så att 

det inte förekommer klorföreningar som inte uppkommit under arbetet.  

Analys av urin efter intag av Sushi  

Andra delen i arbetet bestod utav att undersöka hur metoden fungerar ut i en vardagssituation och 

vilka möjligheter och problem som kan uppstå vid analys av arsenikföreningar i urin. I Tabell 3 redo-

visas deltagarnas koncentrationer av de arsenikföreningar som förekom i urinproverna från delta-

garna. Tabellen visar att DMA och AB höjs efter lunch förutom för deltagare 5 men att MMA och iAs 

verkar relativt opåverkade och hamnar under detektionsgränsen för den metoden Livsmedelsverket 

använder i dagsläget. Koncentrationshöjningen av AB och DMA är inte förvånande då AB förekom-

mer i fisk och absorberas ej i kroppen och DMA både finns i maten och omvandlas från iAs (Cubadda, 

Jackson, Cottingham, Van Horne, & Kurzius-Spencer, 2017). Intressant med data som presenteras i 

tabell 3 är att det är svårt att särskilja de som ätit en lunch som var tänkt att höja koncentrationen av 

arsenikföreningar i urinet (sushi) jämfört med de som åt en vanlig lunch. En anledning till detta kan 

vara att en av deltagarna som inte hade sushi till lunch åt panerad fisk med potatis och att koncent-
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rationshöjningen av AB kommer från den större mängden fisk som äts jämfört med sushi. För C pro-

verna visas att DMA och AB utsöndras även efter 20 timmar men om arsenikföreningarna kommer 

från mat som ätits under de 20 timmarna eller från sushilunchen är svårt att säga något om. 

 

Ett problem som upptäcktes under tiden som arsenikföreningar analyserades i urin var att koncent-

rationer av AB kunde bli så höga att DMA blev problematiskt att kvantifiera då topparna i kromato-

grammet växte ihop. Problemet illustreras i figur 11 och figur 12 där AB koncentrationen har höjts till 

den grad att DMA blir svårt att haltbestämma. Problemet har förekommit även i andra studier av 

arsenik i urin och resultat från dessa prov har då uteslutits vid för höga koncentrationer AB 

(Cubadda, Aureli, D'Amato, Raggi, Turco, & Mantovani, 2012). Lösning på problemet med för höga 

halter AB i framtiden kan vara att försöka hitta en metod där AB filtreras ur provet eller ändra på 

metoden för att få en större separation mellan DMA och AB när urin ska analyseras. Om AB filtreras 

bort eller om separationen mellan AB och DMA blir bättre så kommer DMA vara lättare att haltbe-

stämma. Alternativt kan Livsmedelsverket utesluta DMA bestämning ur resultatpresentationen när 

halterna av AB är för höga i urinproverna. 

 

 

Figur 11Urinprov från deltagare innan lunch 
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Figur 12 Urinprov från samma deltagare som i figur 11 men fyra timmar efter deltagaren ätit lunch 

Slutsats 
Arbetet visar att Livsmedelsverket kan analysera organiska arsenikföreningar i urin med den nuva-

rande metoden för oorganisk arsenik i livsmedel och att CIC går att använda när DMA ska haltbe-

stämmas i urin. Samma resultat erhölls inte för MMA men detta kan omvärderas genom att inför-

skaffa en ny standard och göra om försöket. I metoden Livsmedelsverket använder idag för att be-

stämma halten oorganisk arsenik i livsmedel värmebehandlas provet under extraktionen men för 

framtida analyser av organiska arsenikföreningar i urin kan värmebadet uteslutas. Det kan uppstå 

problem om AB koncentrationen är för hög i urinet som då kan påverka haltbestämningen av DMA. 

Detta kan lösas genom att ändra i den befintliga metoden så att AB inte påverkar haltbestämmning-

en av DMA eller genom att utesluta resultat där koncentrationen AB är för hög. 
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Appendix 
Tabell 4 Frågeformulär där varje deltagare, tilldelade nummer ett till fem, anger matvanor och vilka 

livsmedel de konsumerat de senaste dagarna med avseende på arsenik.  

         

Hur ofta äter/dricker du          

 Sällan(1 gånger i må-
naden) 

Ibland(1 gånger i 
veckan) 

Ofta (3-4 gånger i 
veckan) 

Fisk    1,2,3,5   4  

         

Ris 1   2,4   3,5  

         

Skaldjur 1,2,3,4   5     

         

Alger 1,3,4   2,5     

         

Äppeljuice  1,2,3,4,5        

         

Har du de 3 senaste dagarna 
ätit/druckit 

        

 Ja   Nej   Kommer ej ihåg 

Fisk 4,5   1,2,3     

         

Ris 2,3,4,5   1     

         

Skaldjur 5   1,2,3,4     

         

Alger 5   1,2,3,4     

         

Äppeljuice  3   1,2,4,5     
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