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Z ROZSZCZEPAMI WARGI I/LUB PODNIEBIENIA
SERUM CADMIUM CONCENTRATIONS IN MOTHERS OF CHILDREN
WITH CLEFT LIP AND/OR CLEFT PALATE
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Streszczenie: Podczas badañ doœwiadczalnych na zwierzêtach stwierdzono, ¿e ekspozycja na kadm
w okresie ci¹¿y zaburza rozwój czaszki twarzowej. W rejonach zwiêkszonego ska¿enia œrodowiska
kadmem obserwowano czêstsze rodzenie siê dzieci z rozleg³ymi rozszczepami wargi oraz wargi i podniebienia.
Celem pracy by³o zbadanie stê¿enia kadmu w surowicy u matek dzieci z niezespo³owymi rozszczepami
czaszki twarzowej i kobiet, które urodzi³y zdrowe dzieci. Badaniami objêto 167 zdrowych niepal¹cych
kobiet: 62 matki dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia (RWP), 29 matek dzieci z rozszczepem wargi
(RW), 31 matek dzieci z rozszczepem podniebienia (RP) oraz 45 matek dzieci bez wad wrodzonych. Stê¿enia
kadmu w surowicy oznaczono metod¹ spektrometrii mas z plazm¹ indukcyjnie sprzê¿on¹ (ICP-MS).
Nie stwierdzono istotnych statystycznie ró¿nic pomiêdzy œrednimi stê¿eniami kadmu u niepal¹cych tytoniu matek
dzieci z rozszczepami czaszki twarzowej (RWP-0,15 ±0,15 µg/l, RW- 0,20 ±0,18 µg/l, RP-0,15 ±0,14 µg/l) oraz
u kobiet z grupy porównawczej (0,19 ±0,18 µg/l).
Wniosek: Wyniki naszej pracy sugeruj¹, ¿e w praktyce klinicznej badanie stê¿enia kadmu w surowicy nie
mo¿e s³u¿yæ jako metoda identyfikacji niepal¹cych kobiet z grupy zwiêkszonego ryzyka urodzenia dziecka z rozszczepem wargi i/lub podniebienia.
S³owa kluczowe: kadm, surowica, rozszczep wargi, rozszczep podniebienia, etiologia
Abstract: Changes in orofacial development have been reported in offspring of animals treated with cadmium
during pregnancy. In humans correlation between increases in environmental cadmium levels and incidence of
orofacial clefts was observed.
The aim of our study was to determine whether serum levels of cadmium are higher in mothers of children with
non-syndromic orofacial clefts than in women who gave birth to healthy children.
167 healthy non-smoking women participated in the study: 62 mothers of children with cleft lip and palate
(CLP), 29 mothers of children with cleft lip (CL), 31 mothers of children with cleft palate (CP) and 45 control
mothers of healthy children. Serum cadmium concentrations were determined by use of inductively coupled
plasma-mass spectrometry (ICP-MS).
There were no significant differences in mean cadmium levels between non-smoking mothers of children
with clefts (CLP-0.15 ±0.15 µg/l, CL- 0.20 ±0.18 µg/l, CP-0.15 ±0.14 µg/l) and controls (0.19 ±0.18 µg/l).
Conclusion: Determination of serum cadmium concentration is not recommended for identification of nonsmoking women at increased risk of giving birth to children with orofacial clefts.
Key words: cadmium, serum, cleft lip, cleft palate, etiology

Wstêp
Wady wrodzone s¹ stwierdzane u 3% ¿ywo urodzonych
noworodków. Rozszczepy wargi i/lub podniebienia s¹ jed-

nymi z najczêstszych wad wrodzonych. W ró¿nych populacjach wystêpuj¹ one z czêstoœci¹ 0,4-2/1000 urodzeñ. Wady
te stanowi¹ powa¿ny problem w wymiarze spo³ecznym, jak
i ekonomicznym. Pacjenci z rozszczepem czaszki twarzoPRZEGL¥D PEDIATRYCZNY 2004, VOL 34, NO 2
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wej czêsto wymagaj¹ wieloetapowego rekonstrukcyjnego
leczenia chirurgicznego oraz wieloletniej opieki ortodontycznej, laryngologicznej, pediatrycznej, logopedycznej
i psychologicznej (1,2). U pod³o¿a rozszczepów le¿¹ zarówno czynniki genetyczne, jak i œrodowiskowe, które s¹ s³abo
poznane (1, 3). Badania epidemiologiczne wykaza³y zale¿noœæ pomiêdzy paleniem papierosów, spo¿yciem alkoholu,
cukrzyc¹, przyjmowaniem niektórych leków i ekspozycj¹ na
niektóre chemikalia oraz przebyciem przez matkê infekcji
wirusowych z gor¹czk¹ w pierwszym trymestrze ci¹¿y a
zwiêkszonym ryzykiem urodzenia dziecka z rozszczepem
czaszki twarzowej (3, 4).
W badaniach doœwiadczalnych na zwierzêtach stwierdzono, ¿e ekspozycja na kadm w okresie ci¹¿y powoduje
czêstsze rodzenie potomstwa z rozszczepami wargi i podniebienia, jednak¿e molekularne pod³o¿e teratogennego
dzia³ania pierwiastka nie zosta³o poznane (5-7). Wiadomo
obecnie, ¿e kadm zmniejsza m.in. aktywnoœæ enzymów antyoksydacyjnych, jak manganowa dysmutaza ponadtlenkowa (MnSOD) czy miedziowo-cynkowa dysmutaza ponadtlenkowa (CuZnSOD), upoœledza przechodzenie cynku od
matki do p³odu i wypiera cynk z po³¹czeñ z bia³kami, powoduje uszkodzenia DNA (8-13). Obserwacje dokonane przez
Cesanego i wsp. sugeruj¹, ¿e dzieci z rozszczepem wargi
czêœciej rodz¹ siê w rejonach o du¿ej zawartoœci kadmu w
œrodowisku (14). Nie wykonano jednak¿e oznaczeñ tego
pierwiastka u matek i ich potomstwa.
Podstawowymi Ÿród³ami kadmu jest dym papierosowy,
zanieczyszczenia emitowane przez przemys³ ciê¿ki i wydobywczy rud cynku, o³owiu i innych metali kolorowych oraz
niektóre produkty spo¿ywcze, jak warzywa okopowe i zielone czêœci roœlin z upraw intensywnie nawo¿onych odpadowymi nawozami wapniowo-magnezowymi lub nawozami
fosforanowymi, podroby i miêso pochodz¹ce z uboju starych
zwierz¹t, owoce morza i ryby morskie (15, 16). Okres pó³trwania kadmu w organizmie cz³owieka siêga 30 lat (16, 17). Po
dotarciu do tkanek pierwiastek stymuluje wytwarzanie wi¹¿¹cych go bia³ek o niskim ciê¿arze molekularnym (metalotioneiny). Oko³o 50% kadmu zawartego w organizmie jest zdeponowane w w¹trobie i nerkach (15). Do osocza jest on stopniowo uwalniany w postaci kompleksów kadmowo-metalotioneinowych (17). U kobiet pal¹cych papierosy, stê¿enia kadmu we krwi s¹ wy¿sze ni¿ u niepal¹cych (15, 18).
Celem pracy by³o zbadanie stê¿enia kadmu w surowicy
u niepal¹cych matek dzieci z trzema typami izolowanych
wad wrodzonych czaszki twarzowej: rozszczepem wargi
(RW), rozszczepem wargi i podniebienia (RWP), rozszczepem podniebienia (RP) oraz u matek dzieci zdrowych (grupa porównawcza).

Materia³ i metody
W IMiD w latach 2001-2002 przeprowadzono badania
homeostazy witamin rozpuszczalnych w t³uszczach u kobiet, które urodzi³y dzieci z izolowanymi (niezespo³owymi)
rozszczepami czaszki twarzowej. Badaniami objêto matki
dzieci z wad¹, pozostaj¹cych pod opiek¹ Poradni Chirurgicznej IMiD oraz matki dzieci bez wad wrodzonych (grupa
porównawcza), pozostaj¹cych pod opiek¹ Poradni Gastroenterologicznej i Poradni Niemowlêcej IMiD (g³ównie
z powodu chorób infekcyjnych). Od wszystkich kobiet uzyskano œwiadom¹ zgodê na uczestnictwo w projekcie badawczym, zaaprobowanym przez Komisjê Bioetyczn¹ przy
IMiD. Uczestniczki by³y zdrowe i stosowa³y dietê zwyk³¹,
nie nadu¿ywa³y alkoholu.
Krew pobierano z ¿y³y ³okciowej do probówek bez antykoagulantu, 12 godzin po posi³ku. Zamro¿one surowice
przechowywano w temperaturze - 35o C.
W 2003 r. w materiale resztkowym, pochodz¹cym od ko-
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Tabela 1. Œrednie stê¿enia kadmu u matek dzieci z rozszczepami
w obrêbie czaszki twarzowej.
Grupa kobiet

Matki dzieci
z rozszczepem wargi
i podniebienia
Matki dzieci z
rozszczepem wargi
Matki dzieci
z rozszczepem
podniebienia
Matki zdrowych dzieci

Stê¿enie kadmu w surowicy (mg/l)
Œrednie
n stê¿enie ± SD Zakres Mediana
62

0,15±0,15

0,02-1,16

0,11

29

0,20±0,18

0,05-0,79

0,10

31

0,15±0,14

0,04-0,49

0,08

45

0,19±0,18

0,04-1,05

0,15

biet niepal¹cych tytoniu w okresie ci¹¿y i po urodzeniu dziecka, oznaczono stê¿enia kadmu. Badania analityczne wykonano u 167 kobiet: 62 matek dzieci z RWP, 29 matek dzieci z RW,
31 matek dzieci z RP oraz 45 kobiet, które urodzi³y zdrowe
dziecko. Œredni wiek matek dzieci z RWP – 31,7 ±7,6 lat, RW
– 28,3 ±4,4 lat, RP – 31,2 ±5,7 lat oraz matek dzieci zdrowych
– 32,1 ±7,1 lat. Pobrania krwi by³y wykonane po up³ywie 3,8
±4,3 lat od porodu. Nie wystêpowa³y istotne statystycznie ró¿nice pomiêdzy grupami badanymi i grup¹ porównawcz¹.
W czasie badañ ankietowych i pobierania krwi wiêkszoœæ
uczestniczek podawa³a jako miejsce zamieszkania tereny œrodkowej i wschodniej Polski, w tym po³owa województwo mazowieckie. Autorzy nie dysponowali danymi dotycz¹cymi ewentualnych zmian miejsca zamieszkania w okresie prekoncepcyjnym, w czasie ci¹¿y oraz po urodzeniu dziecka.
Do oznaczenia kadmu w surowicy zastosowano technikê spektrometrii mas z jonizacj¹ w plazmie indukcyjnie
sprzê¿onej (ICP-MS). Ta nowoczesna technika, umo¿liwiaj¹ca oznaczanie niskich stê¿eñ pierwiastków w próbkach
materia³ów klinicznych (mocz, krew), charakteryzuje siê
krótkim czasem analizy oraz wysok¹ czu³oœci¹ i swoistoœci¹. Wykonywane s¹ proste pomiary wodnych roztworów
wzorcowych, bezpoœrednio po których poddaje siê analizie
rozcieñczone próbki kliniczne (19, 20).
Wszystkie roztwory stosowane do rozcieñczania próbek
oraz przygotowania wzorców do krzywej kalibrowania by³y
wysokiej czystoœci: 65% HNO3 suprapure Merck (Niemcy),
wielopierwiastkowy wzorzec firmy Merck (Niemcy), woda
Mili-Q (Milipore, USA). Wykorzystano spektrometr ICP MS
Elan 6100 Perkin Elmer (Niemcy) wyposa¿ony w rozpylacz
typu Mainharda, kwarcow¹ komorê mgieln¹ Scota i niklowe
sto¿ki. Spektrometr kondycjonowano wed³ug standardowych
procedur ustawiaj¹c przep³yw gazu rozpylaj¹cego (Ar2), po³o¿enie rozpylacza, sto¿ków i soczewek skupiaj¹cych. Próbki surowicy rozcieñczano dziesiêciokrotnie przed pomiarem. W pomiarach wykorzystano metodê krzywej kalibrowania. Granica wykrywalnoœci (DL = 3δ) dla Cd114 wynosi³a
0,0022 µg/l. Odchylenie standardowe pomiarów wykonywanych w trzech powtórzeniach dla ka¿dej z próbek (SDpom)
nie przekracza³o 0,03 µg/l.
W badanych grupach kobiet obliczono œrednie arytmetyczne (x) oraz odchylenie standardowe (SD) dla stê¿eñ kadmu.
Ró¿nice miêdzy œrednimi oceniano testem t-Studenta. Za istotne statystycznie uznano ró¿nice na poziomie ufnoœci p<0,05.

Wyniki
Nie stwierdzono istotnych statystycznie ró¿nic pomiêdzy
œrednimi stê¿eniami kadmu u matek dzieci z wadami rozszczepowymi czaszki twarzowej oraz u kobiet, które urodzi³y
zdrowe dzieci (tab.1). Stê¿enie kadmu by³o ni¿sze od œredniego stê¿enia tego pierwiastka w grupie porównawczej
u 65,5% matek dzieci z rozszczepem wargi, 77,4% matek
dzieci z rozszczepem wargi i podniebienia, 83,9% matek
dzieci z rozszczepem podniebienia.

Stê¿enia kadmu w surowicy...
Tabela 2. Stê¿enie kadmu u kobiet zamieszka³ych w wybranych
miastach.
Miejsce zamieszkania matek
Zakres stê¿eñ kadmu
µ g/l)
dzieci z rozszczepem
w surowicy (µ
Warszawa (n=11)
0,07-0,53*
Bia³ystok (n=2)
0,09-1,16
Elbl¹g (n=2)
0,11-0,20
Lublin (n=2)
0,05-0,08
Radom (n=2)
0,07-0,10
Repki (n=2)
0,15-0,20
Wyszków (n=2)
0,07-0,19
Miejsce zamieszkania matek
zdrowych dzieci
Warszawa (n=6)
0,05-0,51**
Miñsk Mazowiecki (n=2)
0,16-0,23
n – liczba kobiet; * mediana – 0,17 µg/l; **mediana – 20 µg/l

Stê¿enia kadmu u kobiet zamieszka³ych w miejscowoœciach, z których pochodzi³a wiêcej ni¿ jedna uczestniczka
badania, przedstawiono w tabeli 2.

Dyskusja
U rodziców dzieci z izolowanym rozszczepem wargi i/lub
podniebienia ryzyko wyst¹pienia wady u kolejnego potomstwa
siêga kilkunastu procent (1). W œwietle badañ przeprowadzonych w Klinice Chirurgii Plastycznej w £odzi co najmniej u 17%
pacjentów wystêpuje rodzinne obci¹¿enie wad¹ (21). Identyfikacja czynników œrodowiskowych, powoduj¹cych znacz¹ce
zwiêkszenie ryzyka urodzenia dziecka z rozszczepem w obrêbie czaszki twarzowej, umo¿liwi³aby stworzenie programów
zapobiegawczych, np. dla rodzin z grupy wysokiego ryzyka.
W ka¿dej z badanych grup matek dzieci z wadami rozszczepowymi czaszki twarzowej oraz u kobiet, które urodzi³y
zdrowe dzieci wystêpowa³ szeroki zakres stê¿eñ kadmu
w surowicy. Wœród wszystkich 167 niepal¹cych tytoniu probantek najwiêksze i najmniejsze jednostkowe stê¿enie tego
pierwiastka stwierdzono u matek dzieci z RWP. Nie wystêpowa³y istotne ró¿nice w zakresie œredniego stê¿enia kadmu, który nale¿y do pierwiastków o bardzo d³ugim okresie
pó³trwania w organizmie cz³owieka, pomiêdzy matkami,
u których pobrania krwi wykonano w pierwszych 12 miesi¹cach po porodzie oraz w póŸniejszym okresie.
U osób niepal¹cych tytoniu wa¿nym Ÿród³em kadmu jest
dieta (15). Nie dysponowaliœmy szczegó³owymi danymi dotycz¹cymi konsumpcji produktów spo¿ywczych, czêsto zawieraj¹cych szczególnie du¿o szkodliwego pierwiastka (np.

cynadry, owoce morza) lub pokarmów o przeciêtnej zawartoœci kadmu a spo¿ywanych w du¿ych iloœciach, np. artyku³ów zbo¿owych (22). W przypadku analizy diety istotna jest
równie¿ informacja o poziomie zanieczyszczenia œrodowiska w miejscu wytwarzania ¿ywnoœci (23).
Nie stwierdziliœmy istotnych ró¿nic pomiêdzy œrednimi
stê¿eniami kadmu u osób zamieszkuj¹cych na wsi i w miastach. Matki dzieci z wad¹ i kobiety z grupy porównawczej
w wiêkszoœci pochodzi³y z województwa mazowieckiego
oraz wschodniej Polski, gdzie nie dosz³o do zanieczyszczenia kadmem œrodowiska na skutek pozyskiwania kopalin.
Niestety podczas zbierania informacji o miejscu zamieszkania uczestniczek badania nie uwzglêdniono pytañ dotycz¹cych bliskiego s¹siedztwa spalarni i wysypisk œmieci oraz
zak³adów przemys³owych, których produkcja jest Ÿród³em
uci¹¿liwych zanieczyszczeñ. Kobiety mieszkaj¹ce w pobli¿u spalarni œmieci prawdopodobnie czêœciej rodz¹ dzieci
z rozszczepami w obrêbie czaszki twarzowej w porównaniu
do ogólnej populacji (24). Interesuj¹ce s¹ obserwacje Antoszewskiego i Kruk-Jeromin, którzy w latach 1988-1999 nie
stwierdzili na terenie £odzi zmniejszenia liczby urodzeñ dzieci z rozszczepami wargi i/lub podniebienia, pomimo istotnego obni¿enia emisji zanieczyszczeñ przemys³owych w analizowanym okresie (25). Niezbêdne s¹ dalsze badania nad
wp³ywem zanieczyszczeñ przemys³owych na wystêpowanie rozszczepów wargi i/lub podniebienia.
Analiza piœmiennictwa dotycz¹cego wp³ywu kadmu na
rozród zwierz¹t i ludzi wskazuje, ¿e uzasadnione jest
dalsze prowadzenie badañ naukowych nad tym zagadnieniem. Kadm nie tylko bezpoœrednio uszkadza komórki rozrodcze i rozwijaj¹cy siê p³ód, ale mo¿e byæ tak¿e
przyczyn¹ zaburzeñ homeostazy hormonów p³ciowych
u matki (7, 26).
W piœmiennictwie do oceny kumulacji kadmu w organizmie cz³owieka, obok pomiarów, w oparciu o metodê absorpcyjnej spektrometrii atomowej (GF-AAS) lub ICP-MS,
w próbkach tkanek i krwi, s¹ zalecane oznaczenia dobowego wydalania pierwiastka z moczem (15, 20).

Wniosek
Wyniki naszej pracy sugeruj¹, ¿e w praktyce klinicznej
badanie stê¿enia kadmu w surowicy nie mo¿e s³u¿yæ jako
metoda identyfikacji niepal¹cych kobiet z grupy zwiêkszonego ryzyka urodzenia dziecka z rozszczepem wargi i/lub
podniebienia.
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