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Stężenie Fe, Cu i Zn w kawie i ich wpływ na zdrowie

Fe, Cu and Zn levels in coffee and their influence on consumer’s health
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A – przygotowanie projektu badania, B – zbieranie danych, C – analiza statystyczna, D – interpretacja danych,  
E – przygotowanie maszynopisu, F – opracowanie piśmiennictwa, G – pozyskanie funduszy

Wstęp. Spożycie kawy różni się znacznie w zależności od regionu świata – najwyższe na świecie jest w krajach 
europy Północnej, Finlandii i norwegii (12,0 i 9,9 kg/1 mieszk./rok), w europie Południowej zaś najniższe – w Bośni i Herce-
gowinie (6,1 kg/1 mieszk./rok). W Polsce roczne spożycie kawy wynosi 2,4 kg/1 mieszk./rok. Po wodzie stanowi ona najpopu-
larniejszy napój na świecie. Według danych The International Coffee Organization w 2008 r. na całym świecie wypijano po-
nad 2,5 mld filiżanek kawy dziennie (1 filiżanka = 30 ml). Technologia przetwarzania zielonej kawy, jak i odmienne metody 
przygotowywania naparów w różnych kulturach światowych przyczyniają się do różnic w stężeniach pierwiastków zawartych 
w napoju, których wpływ na zdrowie nie został jeszcze jednoznacznie określony.
Materiał i metody. W pracy oznaczono stężenie: żelaza (Fe), miedzi (Cu) i cynku (Zn) w naparach z 11 próbek kawy zakupio-
nej i palonej w Bośni i Hercegowinie, Brazylii, libanie i Polsce. Stężenie metali oznaczano techniką plazmy sprzężonej induk-
cyjnie w połączeniu ze spektrometrią mas (ICP-MS).
Wyniki. Stężenie Fe w naparach kawy wg wymienionej kolejności krajów wynosiło odpowiednio: 7,57–9,93; 10,05–13,41; 
10,61 i 8,72–13,19 µg/g kawy; stężenie Cu: 0,69–1,49; 1,04–1,19; 1,75 i 0,7–0,83 µg/g kawy; natomiast Zn: 1,08–1,78; 1,03– 
–1,18; 1,16 i 1,03–2,02 µg/g kawy. Ilość przyjmowanych metali wraz z naparem kawy (przy rocznym spożyciu kawy w kilo-
gramach na 1 mieszkańca: 6,1 – Bośnia i Hercegowina; 5,8 – Brazylia; 4,8 – liban i 2,4 – Polska) wynosiła dla Fe: 46,18–60,57; 
58,29–77,78; 50,93 i 20,93–31,66 mg; dla Cu: 4,21–9,09; 6,03–6,90; 8,40 i 1,68–1,99 mg; natomiast dla Zn odpowiednio: 
6,59–10,86; 5,97–6,84; 5,57 i 2,47–4,85 mg. 
Wnioski. Badania wykazały, że udział kawy w zaspokajaniu dziennego zapotrzebowania na Fe, Cu i Zn osoby dorosłej, jak 
i ich toksyczny wpływ był znikomy. 
Słowa kluczowe: napar kawy, picie kawy, zdrowie, metale ciężkie.

Background. Coffee consumption varies widely depending on the region of the world. The highest was observed in 
northern european countries (Finland and norway; 12.0 and 9.9 kg/1 inhabitant/year respectively), whereas in Southern eu-
rope the leader is Bosnia and Herzegovina (BH) (6.1 kg/1 inhabitant/year). In Poland, the annual coffee consumption is 2.4 kg/1 
inhabitant/year. It is the second most popular drink after water in the world. according to the International Coffee Organization 
in 2008, coffee is consumed at a rate of 2.5 billion cups per day (1 cup = 30 ml). Green coffee processing technology, as well as 
different methods for the preparation of infusions in various world cultures, contributes to the differences in the concentration 
of elements contained in the drink. However, their impact on health has not been clearly defined yet. 
Material and methods. The authors investigated the concentration of the Fe, Cu and Zn in coffee infusions from 11 samples of 
coffee purchased and roasted in BH, Brazil, lebanon and Poland. Metal concentrations were determined by induction coupled 
plasma technique in combination with mass spectrometry (ICP-MS). 
Results. The Fe content in the coffee infusions for individual countries (in mentioned order) was as follows: 7.57–9.93; 10.05–
–13.41; 10.61 and 8.72–13.19 µg/g of coffee, the Cu: 0. 69–1.49; 1.04–1.19; 1.75 and 0.70–0.83 µg/g of coffee, and Zn: 
1.08–1.78; 1.03–1.18; 1.16; 1.03–2.02 µg/g of coffee. The average annual coffee consumption per 1 inhabitant is: 6.1 in Bosnia 
and Herzegovina; 5.8 in Brazil; 4.8 in lebanon and 2.4 kg in Poland. Metal intake from coffee infusion, was: 46.18–60.57; 
58.29–77.78; 50.93 and 20.93–31.66 mg for Fe; 4.21–9.09; 6.03–6.90; 8.40 and 1.68–1.99 mg for Cu, while for the Zn: 
6.59–10.86; 5.97–6.84; 5.57 and 2.47–4.85 mg. 
Conclusions. The daily coffee consumption patterns suggest that iron, copper and zinc demand for adults as well as toxic effect 
of these metals appear to be negligible.
Key words: coffee infusion, coffee drinking, health, heavy metals.

Streszczenie

Summary

Wstęp

Wśród prac badających wpływ ilości wypijanej kawy 
i zawartych w niej związków na zdrowie należy wymienić 
prace opisujące zmniejszone ryzyko chorób: otępiennych, 
alzheimera, Parkinsona oraz dM2 u osób pijących kawę [1, 
2]. Oprócz pozytywnych skutków opisywany jest także ne-
gatywny wpływ tego napoju na zdrowie. Według Higdona 
i wsp. spożycie powyżej 5 filiżanek zwiększa ryzyko choro-
by niedokrwiennej serca o 40–60% [3]. Inni badacze wią-
żą picie kawy ze wzrostem ryzyka zachorowania na niektó-

re rodzaje nowotworów [4, 5]. nie zaleca się kobietom cię-
żarnym spożywania dużych ilości tego napoju ze względu 
na możliwe ryzyko poronień [3].

żelazo (Fe), miedź (Cu) i cynk (Zn) są mikroelementa-
mi niezbędnymi dla funkcjonowania organizmu ludzkie-
go, jednak w nadmiarze mogą przyczyniać się do rozwo-
ju wielu chorób. Przedawkowanie żelaza związane jest 
z uogólnioną hemosyderozą, przedawkowanie miedzi skut-
kuje uszkodzeniem wątroby, nerek oraz mózgu, natomiast 
przedawkowanie cynku objawia się wymiotami oraz zmia-
nami martwiczymi żołądka i jelit (do zatruć dochodzi głów-
nie na drodze przemysłowej) [6].
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Cel pracy
Celem pracy było określenie stężeń Fe, Cu i Zn w napa-

rach kawy kupionej w Bośni i Hercegowinie, Brazylii, liba-
nie i Polsce oraz analiza możliwego wpływu tych metali na 
organizm ludzki. 

Materiał i metody
Materiał do badań stanowiło 11 próbek kawy z nastę-

pujących krajów: 3 – Bośnia i Hercegowina, 2 – Brazylia,  
1 – liban oraz 5 – Polska. Kawy palono w krajach zaku-
pu. Mineralizacje wykonano w 3 powtórzeniach dla każ-
dej próbki. W tabeli 1 przedstawiono średnie wartości stęże-
nia metali dla trzech pomiarów. Mineralizacja naparu kawy 
przebiegała następująco: napar (1 g kawy i 27 ml wody) 
przesączano przez filtr papierowy Whatmana. 10 ml prze-
sączu mineralizowano w probówkach z 1 ml HnO3 i 0,1 ml 
HClO4 w temperaturze 140oC przez 5 godzin. Oznaczenie 
stężenia metali wykonano techniką plazmy sprzężonej in-
dukcyjnie w połączeniu ze spektrometrią mas (ICP-MS, Per-
kin elmer).

Wyniki
Średnie stężenie Fe w badanych próbkach naparów wa-

hało się od 7,57 µg/g kawy (Bośnia i Hercegowina) do 13,41 
(Brazylia). Stężenie Cu było najwyższe w kawie przywiezio-
nej z libanu (1,75 µg/g kawy), a najniższe – w kawie ku-
pionej w Polsce (0,70 µg/g kawy). najniższą zawartość Zn 
stwierdzono w kawie z Brazylii (1,03 µg/g kawy), a najwyż-
szą – w kawie z Polski (2,02 µg/g kawy).

Dyskusja
najwyższe spożycie Fe wraz z pitą kawą było w Brazylii 

i wahało się w granicach 58,29–77,78, najniższe zaś w Pol-
sce: 20,93–31,66 mg/1 mieszk./rok. Według danych Food 
and nutrition Information Center, roczne zapotrzebowa-
nie organizmu na ten pierwiastek wynosi 2920 mg, co po-
zwala na stwierdzenie, że w naszych badaniach udział Fe 
przyjmowanego wraz z kawą stanowił znikomą ilość w sto-
sunku do zapotrzebowania. roczne zapotrzebowanie osób 
dorosłych na miedź wynosi około 328 mg. W naszych ba-
daniach najwięcej Cu wraz z pitą kawą było przyjmowa-
ne w Bośni i Hercegowinie oraz libanie – odpowiednio: 
4,21–9,09 i 8,40 mg/1 mieszk./rok. nie są to ilości toksycz-
ne. najwyższe spożycie Zn z kawą było w Bośni i Herce-
gowinie: 6,59–10,86 mg/1 mieszk./rok, a najniższe w Pol-
sce: 2,47–4,85. roczne spożycie tego pierwiastka z kawą 
nie pokrywa nawet dziennego zapotrzebowania, które dla 
osób dorosłych wynosi około 30 mg. 

Mimo uzyskania niskich wartości stężeń dla Fe, Cu i Zn, 
w naszej pracy, wyniki badań opublikowanych przez inne 
ośrodki [7–9] i przeprowadzone na zwierzętach sugerują, iż 
przyjmowanie kawy w ilości typowej dla ludzi może skut-
kować niedoborami żelaza u noworodków [10]. To skłania 
do dalszych badań. 

Wnioski
1. Udział kawy w zaspokajaniu dziennego zapotrzebo-

wania osoby dorosłej w stosunku do badanych pier-
wiastków był nieznaczny.

2. Przy spożywaniu badanych naparów kawy nie istnia-
ło ryzyko toksyczności ze względu na przedawkowa-
nie badanych metali. 

Tabela 1. Stężenie Fe, Cu, Zn w naparze (µg/g kawy) 
 Fe  Cu Zn

(µg/g kawy) 
Kraj zakupu kawy średnia SD średnia SD średnia SD

Bośnia i Hercegowina 9,93 0,09 0,96 0,05 1,78 0,13

7,57 0,11 0,69 0,07 1,40 0,05

8,02 0,04 1,49 0,11 1,08 0,03

Brazylia 13,41 0,35 1,04 0,03 1,18 0,07

10,05 0,21 1,19 0,08 1,03 0,07

liban 10,61 0,18 1,75 0,14 1,16 0,05

Polska 10,77 0,30 0,83 0,07 1,03 0,03

8,72 0,25 0,70 0,08 1,51 0,08

13,19 0,15 0,80 0,02 1,09 0,04

10,95 0,25 0,82 0,02 2,02 0,10

10,94 0,25 0,81 0,02 1,19 0,08
 

Tabela 2. Ilość przyjmowanego Fe, Cu i Zn (w mg) w przeliczeniu na spożycie kawy w kg/1 mieszk./rok 
Spożycie metali (w mg/1 mieszk./rok)

Kraj/spożycie kawy (w kg/1 mieszk./rok)  Fe  Cu Zn

Bośnia i Hercegowina/6,1 46,18–60,57 4,21–9,09 6,59–10,86

Brazylia/5,8 58,29–77,78 6,03–6,90 5,97–6,84

liban/4,8 50,93 8,40 5,57

Polska/2,4 20,93–31,66 1,68–1,99 2,47–4,85

Pragniemy podziękować Panu dr hab. inż. arkadiuszowi nędzarkowi z Wydziału nauk o żywności i rybactwa, Zakładu Sozologii 
Wód ZUT w Szczecinie za życzliwość i pomoc w oznaczeniu pierwiastków w kawie.
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