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ABSTRACT

Objective: The present investigation was carried out to determine concentration of arsenic in milk
and dairy products in Can Tho in 2021.
Objects and methods: A total of 250 samples of popular commercial milk and dairy products in the
study area (based on data reported by the City Food Safety Bureau). In which, 50 powdered milk,
50 raw milk, 50 yogurt, 50 cheese and 50 milk cake samples were collected from farms, individual
farmers and dairy shops in Can Tho. It were analysed for determination their Arsenic.
Results: Arsenic was detectable in 220/250 samples. The mean concentrations of As in cheese,
milk cake, raw milk, yogurt and powdered milk samples were 178,62 µg/L; 169,32 µg/L; 147,44
µg/L; 127,52 µg/L and 106,68 µg/L, respectively. On the other side, this study also reported that the
contents of Arsenic in all materials weren’t over the permissible levels of 500 µg/L established by
QCVN 8-2:2011/BYT.
Conclusion: The use of these products is not affected by Asenic to consumers’ health.
Keyword: Arsenic, Milk, Dairy products.
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TÓM TẮT
Mục tiêu: Xác định mức độ nhiễm kim loại Asen trong một số loại sữa, sản phẩm từ sữa tại Cần
Thơ, năm 2021.
Đối tượng và phương pháp nghiên cứu: Chọn 250 sản phẩm sữa, bánh sữa và phomai được tiêu thụ
phổ biến nhất tại khu vực nghiên cứu, trong đó 50 sản phẩm sữa bột, 50 sản phẩm sữa lỏng, 50 sản
phẩm sữa chua, 50 sản phẩm phomai và 50 sản phẩm bánh sữa được thu thập từ các trạng trại, cơ sở
sản xuất, kinh doanh sữa. Đánh giá mức độ ô nhiễm Asen.
Kết quả: Trong 250 mẫu nghiên cứu, có 220 mẫu nhiễm và 30 mẫu không phát hiện hàm lượng Asen,
mức độ nhiễm trung bình là là 145,92 µg/l trong đó hàm lượng Asen trung bình từ cao đến thấp là
phomai, bánh sữa, sữa lỏng, sữa chua và thấp nhất là sữa bột với giá trị lần lượt là 178,62 µg/l; 169,32
µg/l; 147,44 µg/l; 127,52 µg/l và 106,68 µg/l. Tuy nhiên, chúng tôi phát hiện 4 mẫu vượt quá giá trị
tối đa cho phép là 500 µg/L theo QCVN 8-2:2011/BYT, bao gồm 2 mẫu sữa lỏng và 2 mẫu phomai.
Kết luận: Cần thực hiện thêm các nghiên cứu để đánh giá ảnh hưởng bởi Asen đến sức khỏe người
tiêu dùng.
Từ khóa: Asen, Sữa, Sản phẩm từ sữa.
1. ĐẶT VẤN ĐỀ
Sữa và các sản phẩm từ sữa chứa nhiều chất dinh dưỡng
và góp phần đáng kể vào việc đáp ứng các yêu cầu của
cơ thể con người về protein, canxi, magiê, phốt pho,
kali, kẽm, selen, vitamin A, riboflavin, vitamin B-12 và
axit pantothenic [1]. Bên cạnh đó, sữa và các sản phẩm
từ sữa cung cấp các nguyên tố khoáng tuyệt vời, chủ

yếu là Ca, P, Mg, Na, K và Zn. Các nguyên tố khoáng
hiện diện dưới dạng các ion và muối vô cơ hoặc là một
phần của các phân tử hữu cơ, chủ yếu là protein và chất
béo [2]. Đối với các nguyên tố không cần thiết hoặc
độc hại (như asen, cadmium và những nguyên tố khác),
sự hiện diện của chúng, ngay cả ở nồng độ thấp, có thể
dẫn đến các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng ở người tiêu
dùng [3].
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Trên thế giới đã có nhiều nghiên cứu cho thấy hiện
tượng nhiễm Asen trong sữa và các sản phẩm từ sữa ở
mức độ khác nhau. Nghiên cứu của Miwako Dakeishi
tại Nhật chỉ ra thực trạng ô nhiễm Asen trong các mẫu
sữa bột từ Công ty Morinaga sản xuất năm 2006 có
hàm lượng Asen từ 4-7 mg/l [4], nghiên cứu của A
Ayar tại Turkey báo cáo nồng độ Asen cao nhất trên
sữa chua là 0,22 mg/l [5]. Cần Thơ là một tỉnh lớn,
có nhiều cơ sở kinh doanh sữa với mức độ tiêu thụ
lớn, cho phép đánh giá thực trạng ô nhiễm Asen ở
những sản phẩm được tiêu thụ phổ biến nhất. cùng với
đó, Cần Thơ nằm trên khu vực Đồng bằng sông Cửu
Long, nơi nồng độ As tăng cao được tìm thấy trong
nước ngầm tại các điểm lấy mẫu gần sông và trong các
giếng sâu dưới 60-70 m [6].
Đánh giá thực trạng ô nhiễm Asen trong sữa và các sản
phẩm từ sữa từ đó có các biện pháp giải quyết phù hợp
có ý nghĩa quan trọng.
Mục tiêu nghiên cứu: Xác định mức độ nhiễm kim loại
Asen trong một số loại sữa, sản phẩm từ sữa tại Cần
Thơ, năm 2021.

8/2021. Lấy mẫu nghiên cứu tại Cần Thơ. Các xét
nghiệm được thực hiện tại Labo khoa Vệ sinh Quân
đội, Học viện Quân Y.
2.3. Phương pháp nghiên cứu
- Thiết kế nghiên cứu: Nghiên cứu mô tả cắt ngang có
phân tích.
- Cỡ mẫu và chọn mẫu: Chọn 250 sản phẩm sữa, bánh
sữa và phomai được tiêu thụ phổ biến nhất tại khu vực
nghiên cứu (căn cứ số liệu báo cáo chi cục ATTP thành
phố), tập trung lấy ở các trang trại, cơ sở sản xuất, cơ
sở kinh doanh sữa, trong đó có 50 sản phẩm sữa bột, 50
sản phẩm sữa lỏng, 50 sản phẩm sữa chua, 50 sản phẩm
phomai và 50 sản phẩm bánh sữa.
- Lấy mẫu: Lấy mẫu theo hướng dẫn TCVN 6400:2010
(ISO 707:2008).
- Phương pháp xét nghiệm: Xét nghiệm phát hiện hàm
lượng kim loại nặng bằng máy AAS ZA-3000 tại khoa
Vệ sinh Quân đội Học viện Quân Y. Sữa, bánh sữa và
phomai được đánh giá theo Quy chuẩn kỹ thuật quốc
gia đối với giới hạn ô nhiễm kim loại nặng trong thực
phẩm QCVN 8-2:2011/BYT.

2. ĐỐI TƯỢNG VÀ PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU

2.4. Xử lý số liệu

2.1. Đối tượng nghiên cứu

- Số liệu sau khi thu thập được làm sạch và nhập bằng
phần mềm SPSS 22.0 va excel 2010.

Sữa và các sản phẩm từ sữa tại Cần Thơ bao gồm: sữa
lỏng, sữa chua, sữa bột, phomai và bánh sữa.
2.2. Địa điểm và thời gian nghiên cứu
Nghiên cứu được tiến hành từ tháng 7/2020 đến tháng

- Các biến được đánh giá qua giá trị trung bình, độ lệch
chuẩn, giá trị lớn nhất và giá trị nhỏ nhất.
3. KẾT QUẢ NGHIÊN CỨU

Bảng 1. Thực trạng nhiễm Asen trong mẫu nghiên cứu tại Cần Thơ
Mẫu
Cỡ mẫu (n)

250

Min (µg/l)

0

Max (µg/l)

672,00

Q25 – Q50 – Q75
Mean (µg/l)
± SD
Số mẫu vượt TCCP

60

34,00 – 119,00 – 213,75
145,92
8,68
4
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Nhận xét:
Trong các mẫu nghiên cứu, hàm lượng Asen trung bình

là 145,92 ± 8,68 µg/l, hàm lượng nhỏ nhất là 0 µg/l, lớn
nhất là 672,0 µg/l.

Bảng 2. Thực trạng nhiễm Asen trong từng loại mẫu
Tên sản phẩm

Cỡ mẫu (n)

Min (µg/l)

Max (µg/l)

Mean (µg/l)

± SD

Sữa lỏng

50

0

672,0

147,44

20,07

Sữa bột

50

0

410,0

106,68

15,69

Phomai

50

0

539,0

178,62

23,85

Bánh sữa

50

0

492,0

169,32

19,99

Sữa chua

50

0

467,0

127,52

14,99

Nhận xét:
Bảng 2 cho biết nồng độ chì trong các mẫu sữa lỏng,
sữa bột, phomai, bánh sữa và sữa chua lần lượt nằm
trong khoảng 0 - 672; 0 - 410; 0 - 539; 0 - 492 và 0 –
467. Trong đó, hàm lượng Asen trung bình của Phomai

lớn nhất (178,62 µg/l), sau đó đến bánh sữa (169,32
µg/l), sữa lỏng (147,44 µg/l), sữa chua (127,52 µg/l) và
thấp nhất là sữa bột có nồng độ Asen bằng 106,68 µg/l.
Trong khi đó, hàm lượng Max Asen lớn nhất được ghi
nhận ở Sữa lỏng (672,0 µg/l), thấp nhất lại được phát
hiện ở sữa bột (410,0 µg/l).

Bảng 3. Tỷ lệ nhiễm và vượt quá tiêu chuẩn Asen trong từng loại mẫu
Tên sản phẩm Cỡ mẫu (n)

Số mẫu nhiễm
(tỷ lệ nhiễm)

Số mẫu vượt quá tiêu chuẩn Giá trị tối đa cho phép theo QCVN
(tỷ lệ vượt tiêu chuẩn)
8-2:2011/BYT (µg/l hoặc µg/kg)

Sữa lỏng

50

47 (94,00%)

2 (4%)

500

Sữa bột

50

39 (78,00%)

0 (0%)

500

Phomai

50

47 (94,00%)

2 (4%)

500

Bánh sữa

50

44(88,00%)

0 (0%)

500

Sữa chua

50

43(86,00%)

0 (0%)

500

Tổng

250

220(88,00%)

4 (1.6%)

500

Nhận xét:
Trong 250 mẫu nghiên cứu có tới 220 mẫu nhiễm
Asen, chiếm 88%. Trong đó, tỉ lệ sữa lỏng và phomai
nhiễm cao nhất (43/50 chiếm 94%), sau đó đến bánh

sữa (44/50 chiếm 88%), thấp hơn là sữa chua (43/50
chiếm 86%), và sữa bột (39/50 sản phẩm, chiếm 78%).
Nghiên cứu ghi nhận 4 mẫu vượt quá giá trị tối đa cho
phép theo QCVN 8-2:2011/BYT, bao gồm 2 mẫu sữa
lỏng và 2 mẫu phomai.
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Tỷ lệ nhiễm và vượt quá tiêu chuẩn Asen trong từng loại mẫu

4. BÀN LUẬN
Kết quả nghiên cứu chỉ ra rằng trong 250 mẫu thì có
tới 220 mẫu nhiễm Asen với hàm lượng trung bình
là 145,92 ± 8,68 µg/l. Trong đó, hàm lượng Asen
trung bình của Phomai lớn nhất (178,62 µg/l), sau
đó đến bánh sữa (169,32 µg/l), sữa lỏng (147,44
µg/l), sữa chua (127,52 µg/l) và thấp nhất là sữa bột
có nồng độ Asen bằng 106,68 µg/l. Trong khi đó,
hàm lượng Max Asen lớn nhất được ghi nhận ở Sữa
lỏng (672,0 µg/l), thấp nhất lại được phát hiện ở sữa
bột (410,0 µg/l).
Trong từng loại mẫu nghiên cứu, tỉ lệ sữa lỏng và
phomai nhiễm cao nhất (43/50 chiếm 94%), sau đó
đến bánh sữa (44/50 chiếm 88%), thấp hơn là sữa chua
(43/50 chiếm 86%), và sữa bột (39/50 sản phẩm, chiếm
78%). Kết quả nghiên cứu của các tác giả khác trên
thế giới cũng cho thấy có sự ô nhiễm Asen trong mẫu
sữa ở các mức độ khác nhau. Trong nghiên cứu của
Mohamadreza Arianejad về 32 sản phẩm sữa sản xuất
công nghiệp và sản xuất truyền thống tại Iran cho thấy
hàm lượng trung bình của Asen trong sữa là 15.20 25.90 µg/l [7]. Trong nghiên cứu của Nina Bilandzic tại
Kazakhstan trong 157 mẫu sữa cho thấy sự có mặt của
Asen trong các mẫu nghiên cứu, hàm lượng Asen trung
bình trong các mẫu sữa thay đổi từ 1 đến 1019 µg/l,
trong đó hàm lượng Asen trong sữa khu vực miền nao
cao hơn, với nồng độ 43,5±131,6 µg/l [8].
Trong 150 mẫu nghiên cứu của chúng tôi, hàm lượng
Asen lớn nhất ghi nhận được là 672,0 µg/l, phát hiện
4 mẫu vượt quá giá trị tối đa cho phép theo QCVN
8-2:2011/BYT (Asen <500 µg/l). Kết quả nghiên cứu
của chúng tôi có sự tương đồng và khác biệt các tác
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giả khác. So sánh với kết quả của chúng tôi, mức độ
ô nhiễm trong các nghiên cứu trên cao hơn nhiều lần.
Nguyên nhân của thực trạng nhiễm Asen trong sữa và
các sản phẩm từ sữa có thể được giải thích do những
con vật này ăn thức ăn bị nhiễm Asen hoặc uống từ
nguồn nước bị ô nhiễm. Nghiên cứu cũng cho thấy,
hàm lượng Asen trong các mẫu phomai thường cao
hơn trong sữa lỏng và sữa chua có thể là do phương
pháp khác nhau được sử dụng để sản xuất chúng, việc
tăng các bước xử lý trong quá trình sản xuất của sản
phẩm làm tăng nguy cơ ô nhiễm kim loại nặng từ thiết
bị được sử dụng. Trong nghiên cứu của Amalendu
Ghosh tại Bangladesh trong 240 mẫu sữa tươi đều cho
thấy sự có mặt của Asen trong các mẫu nghiên cứu,
hàm lượng Asen trong các mẫu sữa 26.2 ± 2.8 µg/l.
Trong bài báo đó, nhà nghiên cứu đã giải thích thông
qua so sánh hàm lượng Asen trong nước ăn uống và
rơm lúa. [9] Trong nghiên cứu của Castro-González
Numa Pompilio tại Mexico cho thấy nồng độ Asen
trong sữa tươi 0,12±0,08 mg/l, váng sữa 0,52±0,4
mg/l, bơ là 0,17±0,1 mg/l [10]. Lý do giải thích cho
tình trạng trên được đưa ra là tình trạng ô nhiễm môi
trường ở các địa phương là khác nhau, đặc biệt là ở
các khu vực gần khu công nghiệp và khu đô thị có
mức độ ô nhiễm Asen cao hơn.
Như vậy, trong nghiên cứu của chúng tôi cũng như các
nghiên cứu trên thế giới đều cho thấy có sự ô nhiễm
Asen trong sữa và các sản phẩm từ sữa. Với tình trạng
tỷ lệ nhiễm Asen trong sữa và các sản phẩm từ sữa cao
(88% mẫu có chứa Asen) và có 4 mẫu vượt quá tiêu
chuẩn cho phép, cần tiến hành thêm những nghiên cứu
sâu hơn để đánh giá sự ảnh hưởng của Asen tới sức
khỏe người tiêu dùng.
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5. KẾT LUẬN
Mục tiêu chính của nghiên cứu này là xác định hàm
lượng Asen trong sữa và các sản phẩm từ sữa ở Cần
Thơ để ước tính các yếu tố nguy cơ sức khỏe từ tiêu
dùng cá nhân, kết quả cho thấy tỉ lệ nhiễm Asen trong
các sản phẩm là tương đối cao (88%), tuy nhiên chỉ có 4
mẫu (1,6%) vượt giới hạn tối đa cho phép theo QCVN
8-2:2011/BYT, cần tiến hành thêm những nghiên cứu
sâu hơn để đánh giá sự ảnh hưởng của Asen tới sức
khỏe người tiêu dùng.
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Lời cám ơn: Các tác giả chân thành cám ơn BCN Đề tài ĐTĐL.CN-05/19. Công trình nghiên cứu là sản phẩm
của đề tài “Nghiên cứu thực trạng sản xuất, kinh doanh và mức độ ô nhiễm sinh học, hóa học trong một số thực
phẩm cho trẻ em và phụ nữ mang thai”, mã số đề tài: ĐTĐL.CN-05/19.
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