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W całodobowych racjach pokarmowych (CRP), pochodzących ze stołówki 
Ośrodka Szkolno-Wychowawczego oraz Domu Pomocy Społecznej z terenu wo-
jewództwa lubelskiego, oznaczono, metodą atomowej spektrometrii absorpcyj-
nej, kadm, ołów i nikiel. CRP pobierano metodą podwójnej porcji w latach 2008 
i 2009. Ilość kadmu w badanych dietach mieściła się w granicach 17,4–27,3 μg/
osobę/dzień, ołowiu 44,4–57,6 μg/osobę/dzień, a niklu 111–154 μg/osobę/dzień. 
Stwierdzono, że średnie zawartości kadmu w całodobowych racjach pokarmo-
wych nie przekraczały 40% PTWI, ołowiu 25% PTWI, a niklu 47% TDI.
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Niektóre metale ciężkie w tym kadm, ołów i nikiel, w świetle obecnej wiedzy, 
nie wykazują żadnego pozytywnego działania na organizm człowieka, a ponad-
to mają zdolność kumulacji w wybranych narządach i strukturach komórkowych 
powodując ich uszkodzenia. Kadm uszkadza głównie nerki, szkielet i system roz-
rodczy, ołów – szlak syntezy hemoglobiny i centralny system nerwowy, natomiast 
nikiel ma zdolność wywoływania alergii kontaktowej, zwłaszcza u kobiet (1, 2, 3, 
4). Ponadto, kadm, nikiel i ich niektóre związki zostały uznane za kancerogenne 
dla ludzi (5, 6).

Dla osób nie narażonych na ekspozycję zawodową, głównym źródłem wymienio-
nych pierwiastków jest żywność łącznie z napojami, dlatego ich zawartość w cało-
dobowym pożywieniu powinna być jak najniższa. Międzynarodowi eksperci współ-
pracujący z FAO/WHO ustalili limity bezpiecznego pobrania kadmu, ołowiu i niklu 
z żywnością w celu redukcji ryzyka wystąpienia efektów toksycznych związanych 
z ekspozycją na związki tych pierwiastków (7). 

W związku z wymienionymi faktami celem pracy była ocena ryzyka narażenia 
na szkodliwe działanie kadmu, ołowiu i niklu wynikającego ze spożywania posił-
ków w dwu placówkach zbiorowego żywienia na terenie województwa lubelskiego, 
w odniesieniu do dopuszczalnych poziomów pobrania.
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MATERIAŁ I METODY

Badania prowadzono w latach 2008 i 2009, swoim zakresem objęły 65 pensjo-
nariuszek Domu Pomocy Społecznej oraz 112 wychowanków Ośrodka Szkolno 
Wychowawczego. Obie placówki są położone na terenie województwa lubelskie-
go. Wszystkie osoby korzystały ze stołówek o całodziennym cyklu żywieniowym 
oraz spożywały dodatkowe pokarmy i napoje. Do badań wykorzystano dupli-
katy posiłków wydanych do spożycia w okresie 7-dniowym, ponadto przepro-
wadzano wywiady żywieniowe z ostatnich 24 godz., jak również zebrano dane 
o dodatkowym spożyciu techniką bieżącego notowania. Z całodobowych posił-
ków usuwano części niejadalne (kości, ości), pozostałe dania homogenizowano 
i zamrażano w pojemnikach szklanych, uprzednio mytych 10% roztworem kwa-
su azotowego(V) Suprapur fi rmy Merck. Z każdego homogenatu diety wykony-
wano po trzy naważki do tygli kwarcowych i mineralizowano przez spopielanie 
w temp. 450°C. Kadm, ołów i nikiel oznaczano techniką ekstrakcyjną atomowej 
spektrometrii absorpcyjnej w spektrometrze Pye Unicam SP 192 i Thermo Ele-
mental Solaar M 5. Jony pierwiastków kompleksowano pirolidynokarboditionia-
nem amonowym (APDC) i przeprowadzano ich ekstrakcję do fazy organicznej 
którą był 4-metylopentan-2-on (MIBK). Oznaczenia wykonywano w odniesieniu 
do wykresów zawierających wzorce trzech pierwiastków łącznie oraz wszystkie 
dodane odczynniki i analogiczne ilości kwasów. Nie stwierdzono kontaminacji 
prób odczynnikowych, mogącej istotnie wpływać na wyniki oznaczeń. W celu we-
ryfi kacji procedur analitycznych z każdą serią próbek analizowano standardowe 
materiały odniesienia: dietę ARC/CL i mięśnie wołowe RM NIST 8414. Różnice 
wartości oznaczonych w stosunku do poziomu certyfi kowanego dla wszystkich 
pierwiastków były mniejsze od 5% błędu względnego, jedynie w RM 8414 ozna-
czona zawartość kadmu wynosiła 0,015 ± 0,004 mg/kg, a certyfi kowana 0,013 ± 
0,011 mg/kg. Wartości odzysku wynosiły odpowiednio: 95,1% dla kadmu, 93,5% 
dla ołowiu i 96,5% dla niklu.

Na podstawie zebranych kwestionariuszy dotyczących spożycia posiłków poza 
jadłospisowymi wydawanymi w stołówce, obliczono dodatkowe pobranie kadmu, 
ołowiu i niklu dla każdej osoby indywidualnie i doliczono do wartości średniej z da-
nego dnia używając do obliczeń wartości średnich z krajowych danych literaturo-
wych z ostatnich lat.

Na podstawie jadłospisów oraz danych ankietowych obliczono za pomocą pro-
gramu Dietetyk 2006 podstawowe parametry badanych całodziennych posiłków. 
Dane ankietowe posłużyły również do charakterystyki badanej grupy osób. Kobie-
ty z domu opieki społecznej odznaczały się następującymi parametrami antropo-
metrycznymi: wiek 51–94 lata, średnio – 76,2 ± 11,7 lat; masa ciała ± 52–97 kg, 
średnio – 67,7 ± 11,9 kg; BMI – 21,5–36,8 kg/m2, przy wartości średniej 27,3 ± 4,9 
kg/m2. Młodzież ze Specjalnego Ośrodka Szkoleniowo-Wychowawczego charakte-
ryzowały następujące parametry antropometryczne odpowiednio dla płci żeńskiej 
i męskiej : wiek 10–19 lat, średnio – 16,2 ± 2,74 lat i 11–19 lat, średnio – 15,9 ± 2,85 
lat; średnia masa ciała: 58,9 ± 15,9 kg i 62,4 ± 21,3 kg; średnia wartość współczyn-
nika BMI – 23,3 kg/m2 i 22,5 kg/m2. 



Nr 3 283Cd, Pb, Ni w racjach pokarmowych

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Oceniając zastosowaną procedurę analityczną(ekstrakcyjna metoda ASA) należy 
podkreślić, że spełnia wymagania stawiane metodom analizy śladowej w odniesie-
niu do zawartości kadmu, ołowiu i niklu w produktach spożywczych, ponieważ nie-
pewność uzyskiwanych wyników jest niższa od 10%, co pozwala, na rzetelną ocenę 
poziomu wymienionych pierwiastków w badanych CRP. 

W oparciu o zawarte w tab. I wyniki można stwierdzić, że całkowita ilość kadmu 
w CRP młodzieży z Ośrodka Wychowawczego mieściła się w przedziale wartości 
różniących się między sobą o ponad 76%. Jest to związane zarówno ze zmiennością 
spożycia pokarmów w poszczególnych dniach tygodnia, jak i rzeczywistym spoży-
ciem pokarmów związanym z płcią i masą ciała – co ustalano na podstawie ankiet 
żywieniowych. Ponieważ średnia wartość energetyczna diet w latach 2008 i 2009 
różniła się średnio dla obu płci < 5%, można powiedzieć, że ilość kadmu w CRP 
w roku 2009 jest istotnie wyższa przy α < 0,05. Podobnie, średnie ilości kadmu 
w dietach z Domu Pomocy Społecznej są istotnie wyższe w ostatnim roku badań 
w stosunku do roku 2008 (tab. II). Biorąc jednak pod uwagę wartość energetyczną 
spożywanych pokarmów w obu placówkach, która wynosiła 2862 kcal i 2904 kcal 

Ta b e l a  I. Zawartość kadmu, ołowiu i niklu w CRP spożywanych w internacie 

Ta b l e  I. Cadmium, lead and nickel content in educational centre canteen weekly or daily food rations

Rok Parametr Kadm 
μg/tydzień

Ołów 
μg/tydzień

Nikiel 
μg/dzień

2008

zakres 121 – 191 227 – 340 110 – 182

x– ± SD 148a ± 21,9 311 ± 54,7 127 ± 24,1

% PTWI/TDI 34,2 20,7 42,3

2009

zakres 148 – 214 232 – 364 114 – 180

x– ± SD 190b ± 27,2 323 ± 43,9 111 ± 31,8

% PTWI/TDI 45,2 21,5 37,0

a, b – różnice istotne statystycznie przy α = 0,05.

Ta b e l a  II. Zawartość kadmu, ołowiu i niklu w CRP spożywanych w domu pomocy społecznej

Ta b l e  II. Cadmium, lead and nickel content in social welfare home canteen weekly or daily food rations

Rok Parametr Kadm 
μg/tydzień

Ołów 
μg/tydzień

Nikiel 
μg/dzień

2008

zakres 102 – 145 329 – 455 121 – 186

x– ± SD 122a ± 18,0 403 ± 62,2 154 ± 27,1

% PTWI/TDI 29,0 26,9 51,3

2009

zakres 126 – 233 306 – 462 87,6 – 184

x– ± SD 163b ± 38,4 354 ± 71,9 130 ± 46,6

% PTWI/TDI 38,8 23,6 43,3

a, b – różnice istotne statystycznie przy α = 0,05.
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w DPS oraz 2503 kcal i 2559 kcal w OSz-W (w kolejnych latach), trudno fakt ten 
wytłumaczyć tylko ilością spożywanych produktów, mimo występowania dodatniej 
korelacji między wartością energetyczną diet a ilością kadmu (8, 9). Również wyż-
szy poziom kadmu w CRP z OSz-W w stosunku do DSP należy raczej łączyć ze 
składem i rodzajem spożywanych produktów, ponieważ jest on wyższy mimo niż-
szej wartości energetycznej spożywanych pokarmów. Porównując zawartość kadmu 
w pokarmach spożywanych w obu placówkach, daje się zauważyć fakt, że osoby ży-
wiące się w OSz-W pobierają proporcjonalnie wyższe ilości kadmu w stosunku do 
osób z DPS. Po uwzględnieniu istotnie wyższej masy ciała tych ostatnich pobranie 
kadmu przez młodzież w stosunku do osób dorosłych, wyrażone jako PTWI będzie 
wyższe i wynosi średnio 40,5% (OSz-W) do 29,5% (DPS), przy wartościach 34,9% 
i 46,1% oraz 25,7% i 34,4% w kolejnych latach. Porównując (gęstość) zawartość 
kadmu w stosunku do wartości energetycznej CRP, wykazano znaczące różnice za-
równo między placówkami, jak i latami (2008 i 2009) w tej samej placówce, wy-
noszące odpowiednio 8,44 i 10,6 μg/4,19 MJ w Osz-W oraz 6,1 i 8,0 μg/4,19 MJ. 
Uzyskane wartości, jak i gęstość pobrania z reguły nie odbiegają od uzyskanych 
w innych publikacjach, chociaż wartość 10,6 μg/4,19 MJ jest stosunkowo wysoka 
zwłaszcza, że dotyczy młodzieży (8, 9, 10, 11, 12, 13).

Zawartość ołowiu w badanych CRP jest wyższa w DPS w stosunku do OSz-W, 
co zdaje się mieć uzasadnienie w ich wyższej wartości energetycznej, związanej 
z większym spożyciem pokarmów. Jednak tendencje zmienności pobrania tego pier-
wiastka nie są tak jednoznaczne jak w przypadku kadmu, ponieważ w dietach z DPS 
zanotowano spadek ilości ołowiu o ok. 15% w roku 2009 w stosunku do 2008, to 
w OSz-W nastąpił nieistotny wzrost o niecałe 4%. Można jednak podkreślić, że 
pobranie ołowiu z CRP przez osoby w obu placówkach jest podobne, a po uwzględ-
nieniu różnic średniej masy ciała nie różni się istotnie i wynosi odpowiednio: 21,1% 
i 21,9% (OSz-W) oraz 23,8% i 20,9% (DPS) wartości PTWI. Odmiennie niż w przy-
padku kadmu, rozkład gęstości pobrania ołowiu jest bardzo zbliżony: 17,7 i 18,0 
μg/4,19 MJ w internacie oraz 17,4 μg/4,19 MJ w DSP, a tylko w 2008 r. w DSP 
jest o ok. 14% (20,1 μg/4,19 MJ) wyższy od pozostałych wyników. Fakt ten może 
świadczyć o dość równomiernym i stosunkowo stabilnym poziomie zawartości tego 
kontaminantu w produktach pochodzących z różnych źródeł. Otrzymane wyniki są 
zbliżone lub niższe od uzyskanych w innych ośrodkach krajowych, ale wyższe od 
wyników brytyjskich, szwedzkich czy amerykańskich (10–15).

Zawartość niklu w badanych CRP osób żywiących się w obu stołówkach, po-
dobnie jak ołowiu, jest dodatnio skorelowana z energią badanych diet, pozostaje na 
wyższym poziomie w pożywieniu z DPS w stosunku do OSz-W i wynosi odpowied-
nio od 130 μg/dzień do 154 μg/dzień oraz 111 μg/dzień do 127 μg/dzień. Ilości niklu 
w CRP z obu placówek w roku 2009 w stosunku do 2008 obniżyły się, ale nie są 
to wartości statystycznie istotne przy α = 0,05. Poziom pobrania niklu przez osoby 
uczestniczące w niniejszej pracy, mieści się średnio między 37% a 51,3% TDI. Gę-
stość zawartości niklu w badanych racjach pokarmowych, podobnie jak w przypadku 
ołowiu, wydaje się wskazywać na stosunkowo stabilną zawartość tego pierwiastka 
w produktach pochodzących z różnych źródeł, ponieważ jej wartości mieszczą się 
w stosunkowo wąskim przedziale – między 44 a 54 μg/4,19 MJ. Podobne rezultaty 
dotyczące rozkładu gęstości otrzymano w badaniach CRP studentów, a zawartość 
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niklu w dietach innych grup ludności nie odbiega istotnie od otrzymanych w ni-
niejszej pracy, chyba, że dotyczy grup społecznych spożywających diety o znacznie 
wyższej wartości energetycznej.

Pokarmy spożywane dodatkowo poza jadłospisowymi (wydawanymi w stołówce) 
nie wnoszą-średnio, znaczących ilości kadmu, ołowiu i niklu do CRP, ponieważ 
w OSz-W są to ilości mniejsze od 2,5%, a w Domu Pomocy Społecznej nie prze-
kraczają 3,8%.

WNIOSKI

Zastosowana metodyka oceny zawartości kadmu, ołowiu i niklu w CRP pocho-
dzących z placówek zbiorowego żywienia o całodziennym cyklu żywieniowym, 
oparta o analizę chemiczną diet pobieranych metodą podwójnej porcji spełnia kry-
teria jakościowe i pozwala na właściwą ocenę narażenia wybranych grup ludności. 
Zagrożenie dla zdrowia konsumenta, ze strony ołowiu, w badanych placówkach nie 
odbiega zasadniczo od  innych grup w Polsce, jest stosunkowo niewielkie i wynosi < 
27% PTWI. Zawartość kadmu i niklu w CRP również nie stwarza poważnego zagro-
żenia, ponieważ średnio mieści się w przedziale 29–45% PTWI (Cd) oraz 37–54% 
TDI, jednak w odróżnieniu od ołowiu poziom tych pierwiastków tylko nieznacznie 
obniża się w czasie (8, 9).

Z.  M a r z e c,  M.  Ł u k a s i e w i c z

CADMIUM, LEAD AND NICKEL IN FOOD RATIONS OF THE CANTEENS
OF WELFARE INSTITUTIONS

S u m m a r y

Cadmium, lead and nickel content in food rations served to the inmates in canteens of a social welfare 
home and a pedagogic/educational centre were determined by Atomic Absorption Spectrometry. Food 
specimens were collected in 2008 and 2009 from the canteens in Lublin region using the double portion 
method. Total cadmium content was 148 and 190 μg/week/person in educational centre, and 122 and 163 
μg/week/person in social welfare home in 2008 and 2009, respectively. Lead and nickel contents in diets 
were 311 and 323 μg/week/person, 403 and 354 μg/week/person; 127 and 111 μg/day/person and 154 and 
130 μg/day/person, respectively.

PIŚMIENNICTWO

1.Otto D., Schlatter J.: Toxicity of dietary cadmium: a review. Mitt. Lebensm. Hyg., 1999; (90): 734-
750. – 2. Berghdal I.A., Skerfving S.: Biomonitoring of lead exposure – alternatives to blood. J. Toxicol. 
Environ. Health, 2008; (71): 1235-1243. – 3. Nordberg G.F., Fowler B.A., Nordberg M., Friberg L.: Han-
dbook on the toxicology of metals. Academic Press, 2007; 3: 743-758. – 4. Skerfving S., Gerhardsson 
L., Schutz A., Stromberg U.: Lead – biological monitoring of exposure and effects. J. Trace Elem. Exp. 
Med., 1998; (11): 289-301. – 5. Kelly C., Sargent D.E., Uno J.K.: Cadmium therapeutic agents. Current 
Pharmaceutical Design, 1999; (5): 229-240. – 6. Costa M.: Molecular biology of nickel carcinogenesis. 
Frasenius J. Anal. Chem., 1998; (9): 381-392. – 7. Herman J.L., Younes M.: Background to the ADI/TDI/
PTWI. Regulatory Toxicology and Pharmacology, 1999; (30) 2: S109-S113. – 8. Marzec Z., Marzec A., 
Zaręba S.: Evaluation of cadmium and lead intake with student daily food rations. Pol. J. Environ. Stud., 



Nr 3286 Z. Marzec, M. Łukasiewicz

2006; (15) 2B: 459-461. – 9. Marzec Z., Marzec A., Koch W.: Cadmium in the adults’ diets from the Lublin 
Region between 1990-2007. Pol. J. Environ. Stud., 2008; (17) 1B: 106-110. – 10. Wojciechowska-Mazu-
rek M., Starska K., Brulinska-Ostrowska E. i współpr.: Ocena pobrania metali szkodliwych dla zdrowia 
z całodziennymi racjami pokarmowymi dzieci i młodzieży w wybranych województwach. Bromat. Chem. 
Toksykol., 2003; 36 (supl): 267-274.

11. SCOOP (Scientifi c Cooperation on Questions Relating to Food), Assessment of dietary exposure 
to arsenic, cadmium, lead, mercury of the population of the European Union member states, 2004. – 12. 
Food Standards Agency. 2000 Total Diet Study of 12 elements, FSIS 48/04, 2004. – 13. Jorhem L., Becker 
W., Slorach S.: Intake of 17 elements by Swedish women, determined by a 24-h duplicate portion study. J. 
Food Compos. Anal., 1998; (11): 32-46. – 14. US Food and Drug Administration- Total Diet Study- Mar-
ket Baskets 1991-2004, 2006: 1-200. – 15. Wojciechowska-Mazurek M., Starska K., Brulińska-Ostrowska 
E., Plewa M., Karłowski K.: Ocena zanieczyszczenia żywności pierwiastkami szkodliwymi dla zdrowia. 
Bromat. Chem. Toksykol., 2008; 3(41): 468-474.

Adres: 20-081 Lublin, ul. Staszica 4.




