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Celem pracy była ocena zawartości kadmu w wybranych 80 dietach (pod-
stawowej i lekkostrawnej) wydawanych pacjentom Wojskowego Instytutu Me-
dycyny Lotniczej (WIML). Stwierdzono, że średnia zawartość tego pierwiastka
w diecie podstawowej wynosiła 15,91 ± 2,64 μg natomiast w diecie lekkostraw-
nej 16,24 ± 2,24 μg. Obserwowano różnice zawartości tego pierwiastka w po-
szczególnych miesiącach badań. Średnia zawartość kadmu w badanych dietach
nie przekraczała wartości Tymczasowego Dopuszczalnego Tygodniowego Po-
brania (PTWI).
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podstawowa i lekkostrawna.
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Zanieczyszczenie środowiska naturalnego, które obserwujemy szczególnie ostro
w ostatnich dziesięcioleciach, w wielu przypadkach spowodowało zakłócenia
równowagi biologicznej licznych ekosystemów. Jednym z metali ciężkich, szkod-
liwie działających na organizm człowieka i zwierząt jest kadm, którego biologiczny
okres półtrwania jest wyjątkowo długi i wynosi 16–33 lat (1).

Obecność kadmu w środowisku pochodzi w głównej mierze z pyłów, dymów,
ścieków i odpadów przemysłowych, a także ze spalania węgla, wytapiania metali
i odpadków tworzyw sztucznych. Bardzo ważnym źródłem zanieczyszczenia
środowiska kadmem jest również burzliwie rozwijająca się motoryzacja, ponieważ
metal ten uwalniany jest w dużych ilościach ze ścierających się opon samo-
chodowych.

Żywność zajmuje szczególną pozycję w relacji człowiek-środowisko. Stanowi
jedno z najważniejszych ogniw łączących człowieka z otaczającym światem.
Wszystkie organizmy żywe, nie wyłączając człowieka, uzależnione są od środowis-
ka, a przede wszystkim od składu gleby, na której uprawiane są rośliny jadalne.
Rośliny te są głównym odbiorcą składników mineralnych z gleby zarówno tych
niezbędnych do prawidłowego funkcjonowania organizmu, jak i pierwiastków
toksycznych. Coraz więcej badań wskazuje także na wzajemnie zachodzące
interakcje pomiędzy metalami toksycznymi dla zdrowia a składnikami odżywczymi
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pożywienia (2). Skażenie żywności metalami ciężkimi, w tym także kadmem, jest
czynnikiem patologicznym, który przewlekle działa na organizm i ma swój udział
w etiologii schorzeń cywilizacyjnych, w tym nowotworowych. Z punktu widzenia
profilaktyki schorzeń cywilizacyjnych bardzo istotnym jest poznanie stopnia
skażenia środowiska, a tym samym surowców i artykułów spożywczych. Badanie
zawartości kadmu zarówno w surowcach i produktach spożywczych, jak i cało-
dziennych racjach pokarmowych umożliwia ocenę stopnia narażenia na toksyczne
jego działanie i pozwala określić stopień zagrożenia dla określonej populacji
ludzkiej (3). Zanieczyszczenie środowiska sprawia, że aktualnie nie jest możliwe
pozyskanie środków spożywczych całkowicie wolnych od obecności kadmu (4).

Wchłanianie kadmu z pożywienia może zwiększać się przy diecie ubogiej
w wapń i białko. Większą podatność do zatruć kadmem obserwowano u kobiet,
które wykazywały znaczne niedobory wapnia i witaminy D3 w pożywieniu.
Składniki pożywienia stanowią więc istotną grupę czynników, które w uzasadniony
sposób mogą modyfikować efekty toksyczne metali ciężkich (5).

Szacuje się, że żywność pochodzenia roślinnego, szczególnie warzywa i owoce
stanowiące istotny składnik przeciętnej diety, wnosi do organizmu ok. 80%
całkowitej ilości tego pierwiastka (4).

W organizmie człowieka kadm gromadzi się głównie w nerkach i wątrobie.
Celem pracy była ocena zawartości kadmu w dwu wybranych dietach (pod-

stawowej i lekkostrawnej), stosowanych w żywieniu pacjentów szpitala Wojs-
kowego Instytutu Medycyny Lotniczej w Warszawie.

MATERIAŁ I METODY

Zawartość kadmu określono w 40 całodziennych racjach pokarmowych pacjen-
tów żywionych dietą podstawową i w 40 racjach diety lekkostrawnej. Całodzienne
racje homogenizowano na jednolitą masę i poddawano mineralizacji na sucho.
Zmineralizowane próbki rozpuszczano w kwasie azotowym, a zawartość kadmu

T a b e l a I. Instrumentalne parametry metody i jej analityczna charakterystyka

T a b l e I. Instrumental parameters of the method and its analytical characteristics

Długość
fali λ
(nm)

Temperatury
pirolizy/

atomizacji
(°C)

Zakres
krzywej

kalibracyjnej
(ng/100 cm3)

Masa
charaktery-

styczna
(pg)

Granica
wykrywal-

ności
(ng/100 cm3)

Precyzja
(%)

Odzysk
(%)

228,8 600/1800 0,15–1,50 0,36 0,06 6,7 107,5

oznaczano metodą spektrometrii absorpcji atomowej AAS z zastosowaniem tech-
niki bezpłomieniowej (GFAAS). W badaniach posługiwano się spektrometrem
absorpcji atomowej AVANTA Σ (GBC) wyposażonym w piec grafitowy GF3000,
z deuterową ultrapulsacyjną korekcją tła oraz automatyczny dozownik próbek
PAL3000. Kadm oznaczano w warunkach podanych w tab. I, z dodatkiem NH4NO3,
jako modyfikatora matrycy (6).
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T a b e l a II. Wyniki analizy materiału odniesienia, x ± s, (μg/g)

T a b l e II. Results of NCS 81002 and SRM 1577b reference material analysis, x ± s, (μg/g)

Materiał odniesienia
Certyfikowana
zawartość Cd

Oznaczona
zawartość Cd

Dokładność
(%)

NCS 81002 0,095 ± 0,012 0,105 ± 0,007 110,5

SRM 1577b 0,50 ± 0,03 0,48 ± 0,03 96,0

Wiarygodność metody weryfikowano w oparciu o metodę dodatku wzorca
i analizę materiałów odniesienia tj. włosów ludzkich i wątroby (tab. II).

Otrzymane wyniki poddano analizie statystycznej (7).

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Średnia zawartość kadmu w diecie podstawowej wydanej do spożycia wynosiła
15,91 ± 2,64 μg, przy średniej wartości energetycznej diety wynoszącej 2149 kcal.
Średnia zawartość białka, tłuszczu i węglowodanów w analizowanej diecie wynosi-
ła odpowiednio 71,7 g, 66,5 g i 316,0 g. Białko stanowiło 13,3%, tłuszcz 27,9%,
a węglowodany 58,8% całkowitej wartości energetycznej diety. Najniższą zawar-
tość tego pierwiastka w diecie podstawowej stwierdzono w miesiącu lipcu (13,09
μg), najwyższą zaś w maju (19,76 μg). Zróżnicowanie zawartości kadmu w anali-
zowanych dietach, w poszczególnych miesiącach roku przedstawia ryc. 1.

Ryc. 1. Zawartość kadmu
w diecie podstawowej
i lekkostrawnej w po-
szczególnych miesiącach ba-
dań (w μg).
Fig. 1. Cadmium content in
the light diet during particular
months of study.

Średnia zawartość kadmu w diecie lekkostrawnej wynosiła 16,24 ± 2,24 μg, przy
średniej wartości energetycznej diety 1951,8 kcal. Średnia zawartość podstawo-
wych składników odżywczych, takich jak białko, tłuszcz i węglowodany, wynosiła
odpowiednio 69,6 g, 55,6 g oraz 293,2 g, co stanowiło odpowiednio 14,3%, 25,6%
i 60,1% całkowitej wartości energetycznej diety lekkostrawnej. Najniższą zawar-
tość kadmu (14,04 μg) stwierdzono w miesiącu czerwcu, najwyższą zaś (19,05 μg)
w maju. Zawartość tego pierwiastka w poszczególnych miesiącach badań w diecie
lekkostrawnej przedstawia ryc. 1.
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Analiza diet wykazała, że zawartość kadmu w diecie podstawowej stanowiła
24,5% Tymczasowego Dopuszczalnego Tygodniowego Pobrania (PTWI), które
wynosi 0,007 mg/kg masy ciała (8). Najniższa podaż kadmu w diecie stanowiła
20,13%, najwyższa zaś 30,39% PTWI. W diecie lekkostrawnej kadm stanowił
średnio 24,97% PTWI, wahając się od 21,59% do 29,29%. Głównym źródłem
kadmu w obydwu badanych dietach było pieczywo. W diecie podstawowej
dostarczało ono 60,8%, a w diecie lekkostrawnej 63,3% całkowitej ilości tego
pierwiastka.

Badania przeprowadzone w jednym z sanatoriów w województwie podkar-
packim wykazały, że średnia zawartość kadmu w całodziennej racji pokarmo-
wej wynosiła 45,1 ± 6,4 μg/osobę (32,1–54,1 μg/osobę) i stanowiła 56% PTWI
(9).

Zawartość kadmu w dietach pacjentów Wojskowych Zakładów Uzdrowisko-
wych w 1996 roku była bardzo zróżnicowana i wahała się od 27,0 ± 17,5 μg/dzień
w Krynicy do 76,0 ± 22,2 μg/dzień w Busku (tab. III) (10).

T a b e l a III. Zawartość kadmu w dietach pacjentów Wojskowych Zakładów Uzdrowiskowych

T a b l e III. Cadmium content in the diets served to the patients of military heath resorts

Wojskowy Zakład
Uzdrowiskowy Krynica Lądek Ciechocinek Kudowa Busko

Zawartość kadmu (μg/dzień) 27,0 ± 17,5 35,0 ± 9,6 59,0 ± 14,5 65,0 ± 14,5 76,0 ± 22,2

Min–max 10,0–53,0 21,0–51,0 37,0–80,0 43,0–85,0 36,0–120,0

W racjach pokarmowych, stosowanych w żywieniu rodzin pochodzących z woje-
wództw o najniższym i najwyższym stopniu skażenia środowiska (podlaskiego
i śląskiego), wykazano, że zawartość kadmu nie przekraczała 36% tolerowanego
tygodniowego pobrania (11) Badania zawartości kadmu w całodziennych racjach
pokarmowych wydawanych w stołówkach internatowych na terenie 10 woje-
wództw wykazały, że średnie pobranie tego metalu przez młodzież wynosiło
25–45% PTWI. Wyższe pobranie kadmu wynikało przede wszystkim z istot-
nego udziału w całodziennych racjach pokarmowych warzyw, ziemniaków oraz
produktów zbożowych kumulujących kadm (12). Marzec i współpr. (13) stwier-
dzili, że pobranie kadmu wraz z żywnością przez osoby dorosłe wahało się
w granicach 28–52% PTWI, natomiast zawartość tego pierwiastka w całodzien-
nych racjach pokarmowych wydawanych studentom Wojskowej Akademii Tech-
nicznej wynosiła średnio 20,63 ± 1,79 μg przy wartości energetycznej racji
2713 ± 337,5 kcal. Najniższy poziom tego pierwiastka (18,77 μg) stwierdzano
w racjach pokarmowych wydawanych w listopadzie, najwyższy zaś (21,88 μg)
w maju (14).

Badając całodzienne racje pokarmowe spożywane w wielu krajach wykazano, że
zawartość kadmu wahała się od 10 μg/dzień w Szwecji do 56,3 μg/dzień
w Hiszpanii (15) (tab. IV).
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T a b e l a IV. Zawartość kadmu w całodziennych racjach pokarmowych w różnych krajach Europy (μg/dzień)

T a b l e IV. Cadmium content of daily food rations in selected European countries (μg/day)

Kraj Szwecja Finlandia Belgia Wielka
Brytania

Holandia Hiszpania

Zawartość kadmu 10,0 13,0 18,0 20,0 21,0 56,3

WNIOSKI

1. Stwierdzono, że średnia zawartość kadmu w dietach stosowanych w żywieniu
pacjentów szpitala Wojskowego Instytutu Medycyny Lotniczej nie przekraczała
obowiązujących wartości PTWI i stanowiła dla diety podstawowej 24,5%, a dla
diety lekkostrawnej 24,97% PTWI.

2. Zawartości kadmu w badanych dietach zależała od składu diety i zależąła od
pory roku, w której przeprowadzano badania. Najwyższą zawartość tego pierwiast-
ka w obydwu badanych dietach stwierdzono w maju, co związane było z wprowa-
dzaniem do żywienia tzw. nowalijek.

3. Ze względu na szkodliwy wpływ tego pierwiastka na zdrowie człowieka
istnieje potrzeba stałego monitoringu zawartości kadmu zarówno w poszczególnych
produktach żywnościowych, jak i całodziennych racjach pokarmowych stosowa-
nych w żywieniu zbiorowym.

A. K ł o s, M. D ł u g a s z e k1), J. B e r t r a n d t

CADMIUM CONTENT IN SELECTED HOSPITAL DIETS

S u m m a r y

All living organisms, including humans, are dependent on the environment, and in the first place on
the ingredients of the soil on which edible plants are grown. Those plants absorb from the soil the
minerals indispensable for proper functioning of organisms as well as toxic elements, such as heavy
metals. Cadmium represents one of the toxicants. Cadmium is harmful not only because of its high
toxicity but also because of its fast circulation in the „soil-plant-animal-human” trophic chain. More and
more authors report mutual interactions between toxic metals and nutritive elements. Chemical
contamination of food is an additional pathogenic factor which chronically affects human organism and
contributes to the development of the civilisation diseases, including cancer. The aim of the present work
was to assess cadmium content in selected meals served to patients treated at the Hospital of the Military
Aviation Medicine Institute. The study material consisted of 40 meals of the standard diet and 40 meals
of the light diet. Cadmium content in the collected samples was determined by the atomic absorption
spectrometry using the AVANTI Σ spectrometer. It was found that average cadmium concentration in
the standard diet was 15.91 ± 2.64 μg and in the light diet it was 16.24 ± 2.24 μg. The lowest cadmium
content in the standard diet was found in July (13.09 μg) and the highest one in May (19.76 μg). The
lowest cadmium content in the light diet was found in June (14.04 μg) and the highest in May (19.05 μg).
Bread was the main source of cadmium in the examined food rations of both diets. In the standard diets
60.8% of cadmium total amount was supplied with different kinds of bread. In the light diet, in which
only wheaten bred was served, the bread supplied 63.3% of cadmium total amount. Average cadmium
contents in the examined diets did not exceed the values of the Provisional Tolerable Weekly Intake
(PTWI). Cadmium contents in the examined diets in particular months were found to differ.
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ekologiczne i metodyczne, pod red. Kabata-Pendias A., Szteke B. Warszawa 2000; 337-351. – 3.
Bertrandt J., Kłos A., Stężycka E., Gułaj M.: Skażenie metalami ciężkimi całodziennych racji
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i zdrowiu. PWN, 2004; 416. – 9. Sikora E.: Szacunkowa ocena zawartości kadmu i ołowiu w racjach
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