
WPROWADZENIE I CEL  

Suplementy diety stanowią najlepiej rozwijającą się na rynku grupę produktów OTC (Over-the-
counter). Ich stosowanie pozwala na uzupełnienie codziennej diety, deficytowej w niektóre 
składniki mineralne i witaminy.  

Z uwagi na fakt, iż suplementy diety, obok cennych witamin i minerałów, zawierają często 
różnego rodzaju komponenty pochodzenia roślinnego (np. zioła, wyciągi roślinne, wyizolowane 
składniki bioaktywne), mogą być zanieczyszczone metalami ciężkimi, takimi jak: Cd, Pb, Hg. 
Preparaty o zwiększonej zawartości pierwiastków toksycznych mogą stanowić dodatkowe 
źródło pobrania ich przez organizm i oprócz pożądanego efektu farmakologicznego powodować 
intoksykację organizmu.  

Mając na uwadze bezpieczeństwo zdrowia konsumenta oraz wzrastający popyt na suplementy 
diety, podjęto badania mające na celu określenie zawartości kadmu, ołowiu i rtęci w tych 
produktach. 
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MATERIAŁ I METODY BADAŃ 

Materiał: 

Badaniami objęto 85 suplementów diety zakupionych w sieci aptek na terenie Łodzi, z których: 

 48 zawierało w swoim składzie komponenty roślinne w połączeniu z innymi składnikami,  

 37 nie zawierało składników pochodzenia roślinnego.  

Preparaty posiadały różnorodną postać: tabletek, kapsułek, tabletek do ssania.  

Metody badań: 

Próbki suplementów homogenizowano w młynku analitycznym A11 basic firmy IKA.  

Ołów i kadm - metoda atomowej spektrometrii absorpcyjnej z atomizacją w płomieniu 
acetylenowo-powietrznym z korekcją tła Zeemana na spektrometrze Z-2000 firmy HITACHI. 
Próbki do badań mineralizowano na sucho w piecu muflowym w temperaturze 420˚C.  

Rtęć  - analizator rtęci AMA 254 (technika wytwarzania par rtęci).  

Po dokonaniu rozcieńczenia próbkę suplementu diety podawano 

 na podajniku bezpośrednio do aparatu.  



OCENA ZAWARTOŚCI WYBRANYCH METALI CIĘŻKICH W SUPLEMENTACH DIETY 
Magdalena Gajewska 

 

    WYNIKI 

Zawartość 
badanego 

pierwiastka 
(mg/kg) 

Rodzaje suplementów diety 

poziom istotności 
p 

zawierające składniki roślinne 

(n=48) 

nie zawierające składników roślinnych 

(n=37) 

(min.-max.) średnia ± SD (min.-max.) średnia ± SD 

Cd 0,025-0,710 0,253±0,193 (A) 0,010-0,088 0,036±0,025 (B) pA/B<0,004 

Pb 0,11-1,55 0,43±0,30 (C) 0,01-0,08 0,29±0,19 (D) pC/D<0,032 

Hg 0,0010-0,1470 0,0091±0,0266 (E) 0,0005-0,0021 0,0010±0,0005 (F) pE/F<0,088 

Tabela I. Zawartość metali ciężkich (mg/kg) w badanych suplementach diety 

n-liczba prób;  p-poziom istotności;  SD-odchylenie standardowe 

Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej za pomocą programu komputerowego 
Statistica 10. Za statystycznie istotne różnice przyjęto p ≤ 0,05.  

Wyniki  badań odniesiono do wymagań zawartych w Rozporządzeniu Komisji (WE) nr 629/2008 
z dnia 2 lipca 2008 r. 
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WNIOSKI 

1. W badanych suplementach diety nie stwierdzono przekroczenia dopuszczalnej 
zawartości kadmu i ołowiu. 

2. W czterech preparatach zawierających surowce pochodzenia roślinnego zawartość 
rtęci przekraczała dopuszczalny poziom. 

3. W suplementach diety zawierających składniki pochodzenia roślinnego stwierdzono 
znacznie wyższą zawartość metali ciężkich w porównaniu do preparatów nie 
zawierających komponentów roślinnych.  

 


