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JAK METALE CIĘŻKIE DOSTAJĄ 
SIĘ DO NASZEGO ORGANIZMU? 

Głównymi drogami, którymi toksyczne pier-
wiastki dostają się do naszego organizmu są 
gleba, powietrze i woda. Do gleb dostają się 
pyły, ścieki i inne zanieczyszczenia. Przez to, 
zwłaszcza w miejscach uprzemysłowionych, 
produkcja roślinna nie jest bezpieczna. Rośliny 
najczęściej pobierają metale w formie katio-
nów przez korzenie, a z racji tego, że nie są 
w stanie ich rozłożyć – zatrzymują je w orga-
nizmie, bowiem zatrucie metalami następuje 
jedynie przy dużych ich stężeniach. Te mogą 
następnie zostać przetworzone na żywność czy 
paszę dla zwierząt, by ostatecznie drogą pokar-
mową przedostać się do naszego organizmu. 
Najgroźniejszym sposobem przedostania się 
metali ciężkich do ciała jest jednak droga po-
wietrzna. Oddychanie znacznie ułatwia rozpro-
wadzanie się toksyn po układzie krążeniowym. 

WPŁYW METALI CIĘŻKICH NA 
LUDZKI I ZWIERZĘCY ORGA-
NIZM 

Pierwiastki metaliczne mogą dostać się do or-
ganizmu w formie jonów, postaci pierwiastko-
wej lub jako związki. Kationy mogą wiązać się 
z aminokwasami, szczególnie silnie z grupą 
tiolową (-SH). Zaburza to pracę wielu enzy-
mów, syntezę białka oraz wytwarzanie ATP, 
czyli uniwersalnego nośnika energii. Mogą 
powstać mutacje, które następnie powodują 
pojawienie się chorób nowotworowych.  

Metale ciężkie nie ulegają rozkładowi w orga-
nizmie. Gromadzą się w różnych tkankach 
w zależności od rodzaju toksyny. Często ataku-
ją też organy wewnętrzne odpowiedzialne za 
detoksykację organizmu – czyli nerki i wątro-
bę. To one są najbardziej narażone na ich nie-

bezpieczne działanie.  

Najbardziej toksycznymi dla człowieka i zwie-
rząt metalami są kadm, rtęć oraz ołów (tab. 1). 
Nie występują one naturalnie w organizmie 
i są mu zbędne. Innymi groźnymi pierwiastka-
mi są m.in. As, Zn, Cu, Fe czy Co. Część z nich 
– jak na przykład cynk – są makroelementami, 
czyli są potrzebne organizmowi człowieka do 
rozwoju. Zatem zarówno ich niedobór, jak 
i nadmiar, mogą przynieść negatywne skutki – 
a nawet doprowadzić do śmierci.  

WPŁYW METALI CIĘŻKICH NA 
ROŚLINY 

Metale ciężkie takie jak rtęć, kadm i ołów, mi-

mo że są groźne dla zwierząt i człowieka, wyka-

zują mniejszą toksyczność dla roślin. Nato-

miast pierwiastki metaboliczne, niezbędne do 

prawidłowego działania organizmów, takie jak 

Fe, Mo, Mn czy Cu są dla roślin szkodliwe. 

Wszystkie te są pobrane poprzez system ko-

rzeniowy – najczęściej w formie jonowej. Stąd 

też to właśnie tam znajduje się największe stę-

żenie metali ciężkich – i maleje ono w dalszych 

częściach rośliny (kolejno: korzeń >liście > ło-

dyga > kwiaty > nasiona). Zdolność do pobie-

rania metali z gleby zależy również od gatunku 

rośliny – najmniej mają ich warzywa strączko-

we, dyniowate, owoce, pomidory czy ogórki.  

Najczęstszymi objawami zatruć metalami cięż-
kimi wśród roślin są zazwyczaj zmiany w za-
barwieniu i strukturze liści czy zaburzenia 
wzrostu.  

W raz z rozwojem cywilizacyjnym wzrosła liczba wytwarzanych zanieczyszczeń. 
Do jednych z najbardziej niebezpiecznych należą metale ciężkie. Określa się 

tak pierwiastki metaliczne, których gęstość wynosi 4,5 g/cm3. Już w niewielkich 
ilościach niektóre z nich, zwłaszcza Cd, Hg czy Pb są wysoce toksyczne dla czło-
wieka, a to, jak są groźne zależy od ich formy jonowej. Należy ponadto dodać, że te 
metale ciężkie, które dla roślin mogą być niebezpieczne, niekoniecznie będą szkod-
liwe dla człowieka. I odwrotnie – rodzaj i dawka pierwiastków metalicznych może 
być śmiertelna dla człowieka, a rośliny będą w stanie je przyswoić. 
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Tab. 1 – porównanie działania Pb, Cd i Hg na organizmy zwierząt i ludzi 

OŁÓW KADM RTĘĆ 

 Silnie rakotwórczy; 

 Najczęściej powoduje cho-

robę zwaną ołowicą – 

przewlekłe zatrucie, które 

zaburza układ nerwowy, 

krwionośny oraz działanie 

nerek; 

 Narażeni są na niego lu-

dzie pracującym w prze-

myśle hutniczym, dru-

karstwie, chemicznym, 

zbrojeniowym; 

 Ołów dostaje się do orga-

nizmu głównie jako opary, 

ale również przez układ 

pokarmowy (gdzie większe 

wchłanianie występuje 

u małych dzieci). 

 Silnie rakotwórczy; 

 Zaburza działanie układu 

krwionośnego, oddechowego 

i wydalniczego; 

 Ma właściwości embriotoksycz-

ne (m.in. powoduje przed-

wczesne porody, zaburzenia 

płodów); 

 Gromadzony głównie w 

nerkach, wątrobie, trzustce, 

jelitach, gru-czołach i płucach; 

 Jego ilość w organizmie rośnie 

z wiekiem (okres rozpadu – ok. 

20-30 lat); 

 Znajduje się w papierosach 

(w papierze, by płonął wolniej – 

z tego ok. 10%  jest wdychane). 

 Gromadzi się w nerkach 

i wątrobie; 

 Może być przekształcona 

przez bakterię do metylo-

rtęci, atakującej układ ner-

wowy; 

 Opary rtęci przez oddycha-

nie łatwo dostają się do uk-

ładu krwionośnego, z któ-

rego tylko część jest usu-

wana; 

 Często znajduje się w ry-

bach (gdzie im większa 

ryba, tym prawdopodobne 

większe stężenie Hg – 

zjadają mniejsze ryby). 

PODSUMOWANIE 
Mimo, że metalami ciężkimi najbardziej toksycznymi i zbędnymi dla organizmów żywych są 
ołów, rtęć i kadm, nadmiar jakiegokolwiek z pierwiastków metalicznych jest szkodliwy dla zdro-
wia i może prowadzić do wielu chorób lub zmian, głównie w syntezie białek i wytwarzania ATP. 
Wszystkie konsekwencje są zależne od wprowadzonego do organizmu stężenia oraz formy – jono-
wej lub związku. Trzeba zatem uważać na to, co dostaje się do naszego organizmu i w miarę moż-
liwości ograniczać kontakt ze źródłami tych toksyn.  
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