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OKRELENIE ZAWARTOCI CYNKU I MIEDZI WE W£OSACH
JAKO PRÓBA OCENY ZANIECZYSZCZENIA RODOWISKA
PRZYRODNICZEGO MIASTA GLIWIC
ASSESSMENT OF ZINC AND COPPER CONTENTS IN THE HAIR
AS THE TEST OF ENVIRONMENTAL POLLUTION OF GLIWICE
Zak³ad Chemii Analitycznej
Instytut Chemii Nieorganicznej
44-101 Gliwice, ul. Sowiñskiego 11
Kierownik: mgr in¿: M. Pi¹tkowska
Celem pracy by³o oznaczanie cynku i miedzi w próbkach w³osów metod¹ absorpcyjnej spektrometrii atomowej w technice p³omieniowej (FAAS). Próbki poddano mineralizacji mikrofalowej w rodowisku: HNO3+H2O2 (2:1 v/v), po uprzednim usuniêciu zanieczyszczeñ egzogennych z powierzchni w³osów. Próbki w³osów pochodzi³y od osób nie nara¿onych zawodowo na analizowane pierwiastki.
Przebadano wp³yw zawartoci cynku i miedzi we w³osach w zale¿noci od miejsca zamieszkania, p³ci i wieku. Stwierdzono, i¿ rednia zawartoæ miedzi w próbkach badanych w³osów wynosi³a 11,51±1,27 mg/g s.m. w³osów, a cynku
146,32±14,93 mg/g s.m. w³osów. Wykazano, i¿ zawartoæ oznaczanych pierwiastków zale¿y od miejsca zamieszkania, p³ci, wieku, a tak¿e koloru w³osów. W³osy
mê¿czyzn zawiera³y wiêcej miedzi i cynku ni¿ w³osy kobiet. Zastosowana metoda
FAAS charakteryzowa³a siê dobr¹ precyzj¹ (0,4% RSD) i powtarzalnoci¹.

Slowa kluczowe: cynk, mied, w³osy, absorpcyjna spektrometria atomowa (FASA),
zawartoæ cynku i miedzi we w³osach
Key words: zinc, copper, hair, atomic absorption spectrometry (AAS), zinc and copper
content in hair
WSTÊP
W³osy s¹ materia³em biologicznym czêsto wykorzystywanym do oceny nara¿enia rodowiskowego, zawodowego [22, 25], a tak¿e do okrelenia stanu mineralnego cz³owieka [17].
Zalet¹ w³osów, jako próbek do analizy jest ich nieinwazyjny sposób pobierania, bez groby
zaka¿enia, czy wreszcie mo¿liwoæ przechowywania bez zmiany sk³adu [12, 18]. Zainteresowanie w³osami jako ³atwym do pozyskania i stabilnym materia³em wi¹¿e siê g³ownie
z analiz¹ w³osów na zawartoæ metali, zarówno tych z grupy tzw. pierwiastków istotnych
(np. Ca, Mg ), jak i metali ciê¿kich (Pb i Cd) o w³asnociach toksycznych [16, 29]. Choæ do
oceny poziomu biopierwiastków i toksycznych w organizmie wykorzystywano dotychczas
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najczêciej krew i mocz [16, 25]. Stosunkowo niedawno zwrócono uwagê na w³osy i paznokcie jako istotny materia³ biologiczny w analizie klinicznej i toksykologicznej.
Jak wiadomo obecne we w³osach metale ciê¿kie mog¹ byæ pochodzenia endogennego
(pobieranie przez rosn¹cy w³os w mieszku w³osowym z kr¹¿¹cej krwi), semiendogennego
(zawarte w wydzielinach gruczo³ów ³ojowych i potowych  sorbowane przez w³os) oraz
egzogennego (w³osy zanieczyszczone przez otaczaj¹ce rodowisko). Ta ró¿norodnoæ pochodzenia metali ciê¿kich, sprawia, ¿e trudno jest precyzyjnie okreliæ ród³o oznaczanych
metali we w³osach [20, 32].
Analiza w³osów na zawartoæ metali ciê¿kich ma zastosowanie do ró¿nych celów, m.in.
w toksykologii s¹dowej, patologii klinicznej, w okreleniu stopnia od¿ywienia organizmu
[13], jak równie¿ do biologicznego monitorowania ekspozycji zawodowej i rodowiskowej
na metale ciê¿kie [3, 14]. Oznaczenie pierwiastków we w³osach okrelonych populacji, szczególnie dzieci [26] mo¿e s³u¿yæ jako sposób wykrywania terenów nadmiernie zanieczyszczonych przez poszczególne metale oraz do porównañ wielkoci ska¿eñ ró¿nych rodowisk [2, 33].
Poziom pierwiastków we w³osach zale¿y od wielu czynników [13]. Do najwa¿niejszych
nale¿y zaliczyæ: wiek, p³eæ, dieta, zamieszkanie, rodowisko pracy, kolor w³osów, palenie
tytoniu, przebyte choroby, a tak¿e, co jest bardzo czêste u ma³ych dzieci tzw. lizanie brudnych r¹k [2, 6, 16, 21, 30].
Nale¿y podkreliæ, i¿ w pimiennictwie spotyka siê rozbie¿ne dane dotycz¹ce zale¿noci
zawartoci metali od ww. czynników. Gibson i wsp. [9] nie stwierdzili korelacji miêdzy
zawartoci¹ cynku i miedzi w spo¿ywanej ¿ywnoci a stê¿eniem tych mikroelementów we
w³osach badanych populacji (m³odzie¿ i kobiety starsze). Natomiast Tsukada i wsp. [28]
wykazali wp³yw stosowanej diety na sk³ad pierwiastkowy w³osów. Poziom ¿elaza, miedzi
i cynku by³ statystycznie wy¿szy we w³osach ch³opców, którzy ¿ywili siê racjonalnie przez
okres pobytu w domu resocjalizacji w stosunku do grupy kontrolnej. Podobnie wykaza³a
Ka³u¿a i wsp. [13], i¿ nieobojêtny jest stan od¿ywienia badanych osób na zawartoæ ¿elaza
we w³osach. Autorzy twierdzili, i¿ u osób które nie stosowa³y ¿adnych ograniczeñ dietetycznych ze wzglêdów zdrowotnych stê¿enie tego mikroelementu by³o statystycznie wy¿sze w porównaniu z osobami, które wyklucza³y niektóre produkty z diety, np. mleko i jego przetwory.
Autorzy prac zwracaj¹ równie¿ uwagê na zwi¹zek zawartoci makro- i mikroelementów
we w³osach z p³ci¹ badanych osób [14, 23]. Nie zaobserwowano statystycznie istotnych
ró¿nic w zawartoci pierwiastków we w³osach w zale¿noci od p³ci. Stefañska i wsp. [23]
stwierdzi³a, kobiety mia³y wy¿szy poziom miedzi we w³osach ni¿ mê¿czyni.
Celem niniejszej pracy by³o okrelenie zawartoci cynku i miedzi, jako wa¿nych biologicznie mikroelementów we w³osach osób (kobiety i mê¿czyni) zamieszkuj¹cych dzielnice miasta Gliwic. Do oznaczania cynku i miedzi we w³osach najpowszechniej jest stosowana metoda absorpcyjnej spektrometrii atomowej technikami bezp³omieniowej (ETAAS)
[23] i p³omieniowej (FAAS) [1, 10, 13, 15, 19, 32]. W niniejszej pracy wykorzystano
absorpcyjn¹ spektrometriê atomow¹ w technice p³omieniowej (FAAS).
MATERIA£ I METODY
Do badañ wytypowano próbki w³osów pochodz¹ce od kobiet i mê¿czyzn w wieku od 25-40 lat
z miasta Gliwic. Przeprowadzono wywiad ustaj¹c: wiek, miejsce zamieszkania, przebyte choroby
oraz rodowisko pracy. Badan¹ populacjê mê¿czyzn i kobiet podzielono równie¿ ze wzglêdu na
kolor w³osów, otrzymuj¹c dwa przedzia³y próbek w³osów: koloru jasnego i ciemnego.
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Próbki w³osów mineralizowano w systemie zamkniêtym, w piecu mikrofalowym firmy Milestone
1200 ML MEGA (W³ochy). Pobrane do analizy próbki w³osów poddano odt³uszczaniu myj¹c wod¹
demineralizowan¹, a nastêpnie acetonem i ponownie wod¹ demineralizowan¹ (czynnoæ powtarzano 3-krotnie, w czasie oko³o 60 minut). Z wysuszonych w temperaturze 105 °C próbek w³osów
przygotowywano trzy równoleg³e próbki (2-3 mm [27]) i mineralizowano na drodze mokrej:
HNO3+H2O2 (2:1 v/v) przy u¿yciu promieniowania mikrofalowego. Warunki mineralizacji przedstawiono w tabeli I.
Ta b e l a I .

Warunki mineralizacji próbek w³osów
Operating programs of the microwave digestion system for the samples of hair
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Pomiary prowadzono przy u¿yciu spektrometru absorpcji atomowej AAS-3 firmy Carl Zeiss
Jena (Niemcy) z nebulizacj¹ pneumatyczn¹ i z deuterow¹ korekcja t³a. Stosowano jednopierwiastkowe lampy z katod¹ wnêkow¹ firmy Photron i Narva. Warunki spektralne oznaczania wybranych
pierwiastków w próbkach rzeczywistych metod¹ p³omieniow¹ ASA przedstawiono w tabeli II.
Ta b e l a I I .

Warunki oznaczenia pierwiastków technik¹ FAAS
Instrumental parameters for FAAS determination
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Etap mineralizacji oraz ca³y tok postêpowania analitycznego w oznaczaniu Zn i Cu poddano
weryfikacji (walidacji), analizuj¹c uk³ady modelowe. W ramach walidacji procedur analitycznych
oznaczania wybranych pierwiastków w materiale rzeczywistym dokonano:
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1. okrelenia roboczego zakresu analitycznego i rodzaju kalibracji,
2. optymalizacji warunków oznaczania, z uwzglêdnieniem minimalnego zu¿ycia odczynników
i skrócenia czasu procedur analitycznych,
3. porównania ró¿nych sposobów postêpowania analitycznego,
4. oszacowania parametrów statystycznych procedur analitycznych.
Wyniki opracowano obliczaj¹c wartoci rednie, odchylenia standardowe, wzglêdne odchylenia
standardowe, wspó³czynniki zmiennoci, minima i maksima oraz rozrzut wyników. Po sprawdzeniu
normalnoci rozk³adu do obliczeñ statystycznych u¿yto testu t-Studenta przyjmuj¹c za ró¿nice istotne statystyczne te, gdzie p<0,05.

WYNIKI
W badaniach klinicznych i bioindykacyjnych za u¿yteczne informacje uznaje siê oznaczanie zawartoci metali ciê¿kich we w³osach ludzkich. S³u¿¹ one dla kontroli i poznania
poziomu mikroelementów, s¹ pomocne w diagnozowaniu niektórych schorzeñ, pe³ni¹ równie¿ rolê indykatora ska¿enia rodowiska przyrodniczego w okrelonym przedziale czasowym [10, 11].
W pracy badaniami objêto grupê 48 osób w wieku od 25-40 lat zamieszka³ych na terenie
miasta Gliwic, w tym 29 kobiet i 19 mê¿czyzn (aktywni zawodowo). By³y to osoby, które
wed³ug przeprowadzonego wywiadu charakteryzowa³y siê dobrym stanem zdrowia i nie
by³y nara¿one w szczególny sposób na dzia³anie badanych metali. Wed³ug uzyskanych danych zdecydowana wiêkszoæ respondentów (70%) zamieszkiwa³a tereny Gliwic zlokalizowane blisko trakcji kolejowej, a tak¿e o du¿ym nasileniu ruchu komunikacyjnego. Dlatego te¿ badan¹ populacjê podzielono na dwie grupy: grupê A  zamieszkuj¹c¹ tereny miasta
Gliwic o znacznym zanieczyszczeniu (dzielnica Zatorze, O. Millenium) i grupê B z terenów o mniejszym ska¿eniu rodowiska (dzielnica ¯erniki). Dokonano te¿ podzia³u na p³eæ
i wyodrêbniono trzy grupy wiekowe: 25-30 lat, 30-35 lat i 35-40 lat oraz ze wzglêdu na
kolor badanych próbek w³osów (kolor jasny i ciemny).
Ta b e l a I I I .

Stê¿enie cynku we w³osach badanej populacji
Zinc content in the hair of the populations of men and women
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Stê¿enie miedzi we w³osach badanej populacji
Copper content in the hair of the examined populations
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Wyniki przeprowadzonych badañ analizy miedzi i cynku we w³osach przedstawiono
w tabelach III i IV. W tabelach V i VI zamieszczono odpowiednio wyniki analizy cynku
i miedzi we w³osach badanych osób w zale¿noci od miejsca zamieszkania na terenie miasta Gliwic oraz w zale¿noci od wieku wolontariuszy.
DYSKUSJA
Podawane przez ró¿nych autorów zawartoci cynku i miedzi we w³osach wahaj¹ siê
w szerokich granicach co spowodowane jest g³ownie charakterem nara¿enia jak równie¿
szeregiem czynników, tj.: sposobu pobierania materia³u do badañ, przygotowania do oznaczenia, czy wreszcie od metody analitycznej [1, 7, 10, 19, 23].
Bior¹c pod uwagê fakt, i¿ cynk i mied we w³osach pochodz¹ z dwóch róde³: wewnêtrznego, tj. z kr¹¿¹cej krwi i kontaktu ze rodowiskiem zewnêtrznym, jak równie¿ uwzglêdniaj¹c mo¿liwoci w³¹czenia siê analitów zewn¹trzpochodnych w strukturê bia³kow¹ w³osa
[12, 31] nale¿y podkreliæ du¿e znaczenie sposobu pobierania i mycia w³osów przed poddaniem ich analizie [7, 10]. Pobierane do analizy w³osy wymagaj¹ umiejêtnego mycia, zazwyczaj z zastosowanie detergentów niejonowych, rozpuszczalników organicznych i wody
dejonizowanej [7]. Dalsze postêpowanie z umytymi próbkami w³osów uzale¿nione jest od
wyboru metody analitycznej i mo¿e byæ tak¿e przyczyn¹ b³êdów, ró¿nic w wynikach.
W pracy zastosowano uk³ad woda-aceton-woda [12, 13, 16, 24] jako najefektywniejsz¹
mieszaninê, do usuniêcia zanieczyszczeñ egzogennych z powierzchni w³osów, zalecan¹ przez
Miêdzynarodow¹ Agencjê Energii Atomowej we Wiedniu [1, 33]. Do oznaczania zawartoci cynku i miedzi we w³osach wykorzystano najczêciej stosowan¹ metodê absorpcyjnej
spektrometrii atomowej w technice p³omieniowej [27].
Na podstawie przeprowadzonych badañ wykazano, i¿ otrzymane wyniki charakteryzowa³y siê znacznym rozrzutem zarówno dla cynku jak i miedzi, przy czym wspó³czynniki
zmiennoci by³y zawsze wy¿sze dla kobiet ni¿ dla mê¿czyzn (tabele III i IV).
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Zawartoæ cynku i miedzi we w³osach badanych osób w zale¿noci od miejsca
zamieszkania
Contents of zinc and copper in the examined persons according to location
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Grupa A  tereny o znacznym nasileniu ruchu komunikacyjnego i blisko trakcji kolejowych
Grupa B  tereny o ma³ym ruchu komunikacyjnym

Z uzyskanych danych (tabela V) wyranie wynika, i¿ rednie zawartoci cynku i miedzi
we w³osach populacji z grupy A s¹ wy¿sze ni¿ rednie stê¿enia tych pierwiastków w grupie
B i ró¿ni¹ siê istotnie statystycznie. Wiêkszoæ metali (Cu, Zn i inne) ulega kumulacji
w organizmie, czego ilustracj¹ by³ wzrost ich zawartoci we w³osach wraz z wiekiem
u mieszkañców miasta Gliwic. Najwy¿sze stê¿enia cynku i miedzi obserwowano we w³osach osób w grupie wiekowej od 35-40 lat i by³y one, w przybli¿eniu dwukrotnie wy¿sze ni¿
we w³osach osób z grupy wiekowej 25-30 lat (tabela VI). Zjawisko to wydaje siê byæ konsekwencj¹ zarówno ogólnoustrojowej kumulacji metali w organizmie, jak i wzrostu aktywnoci zawodowej osób bior¹cych udzia³ w badaniach. Dla osób z przedzia³u wiekowego
30-35 lat stê¿enie we w³osach cynku (rednia wartoæ: 126,18 mg/g s.m. w³osów) i miedzi (rednia wartoæ: 10,29 mg/g s.m. w³osów) by³y nieznacznie wiêksze ani¿eli we w³osach osób
w grupie wiekowej 25-30 lat, gdzie wynosi³y odpowiednio 106,78 i 10,08 mg/g s.m. w³osów.
Na podstawie przytoczonych danych dotycz¹cych zawartoci cynku i miedzi we w³osach
mieszkañców Gliwic i wywiadu rodowiskowego dotycz¹cego aktywnoci zawodowej mieszkañców tego powiatu wykazano wiêkszy wp³yw wieku na kumulacjê metali w organizmach
mê¿czyzn, w porównaniu z zawartoci¹ metali we w³osach badanych kobiet. W³osy mê¿czyzn (n=19) zawiera³y o oko³o 8% wiêksz¹ iloæ cynku, a o oko³o 16% miedzi w stosunku
do kobiet (n=29).
Badan¹ populacjê kobiet i mê¿czyzn podzielono dodatkowo ze wzglêdu na kolor w³osów. Nie zaobserwowano istotnych ró¿nic wystêpowania cynku i miedzi we w³osach jasnych pomiêdzy p³ci¹ mêsk¹, a ¿eñsk¹. Przyk³adowo kobiety o w³osach jasnych (n=6) kumulowa³y cynk i mied odpowiednio w stê¿eniach: 76,60 mg/g s.m. w³osów i 11,08 mg/g
s.m. w³osów, podczas gdy we w³osach mê¿czyzn (n=5) otrzymano nastêpuj¹ce zawartoci:
79,60 mg/g s.m. w³osów i 11,12 mg/g s.m. w³osów. Wyrane ró¿nice pomiêdzy zawartoci¹
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Zawartoæ cynku i miedzi we w³osach badanych osób w zale¿noci od wieku
Contents of zinc and copper in the examined persons depending on the age
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cynku i miedzi we w³osach kobiet i mê¿czyzn zaobserwowano dla w³osów koloru ciemnego. W³osy ciemne mê¿czyzn (n=14) zawiera³y o oko³o 30% wiêcej miedzi od stê¿eñ tego
pierwiastka u kobiet o podobnym kolorze w³osów. Równoczenie zawartoæ cynku w ciemnych w³osach kobiet (n=23) by³a o 15% wiêksza ni¿ u w³osów mê¿czyzn.
Bior¹c pod uwagê p³eæ badanych respondentów wykazano istotne ró¿nice w rednich
zawartociach cynku i miedzi we w³osach kobiet i mê¿czyzn (tabele III-VI).
Konfrontuj¹c uzyskane wyniki rednich zawartoci cynku i miedzi we w³osach badanych
respondentów z miasta Gliwic, z otrzymanymi przez innych autorów, mo¿na zauwa¿yæ, ¿e
stê¿enia cynku i miedzi s¹ porównywalne z danymi uzyskanych dla badanych osób z Dolnego l¹ska [8, 11], Helsinek w Finlandii [20], Seibersdolf w Austrii [1] czy Debrecen
z Wêgier [7] i ni¿sze od wartoci uzyskanych dla osób zamieszkuj¹cych tereny Porto
w Portugalii [26].
Ta b e l a V I I . Zawartoæ cynku i miedzi we w³osach populacji polskiej (µg/g s.m. w³osów) [24]
Zinc and copper contents in the hair of the Polish population, (µg/g dry w.)
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Natomiast rednie stê¿enia cynku i miedzi we w³osach badanych respondentów (kobiet
i mê¿czyzn podzielonych na grupy wiekowe) by³y ni¿sze do otrzymanych przez Radomsk¹
i wsp. [19] dla polskiej populacji (tabela VII), w szczególnoci jest to widoczne dla grup
wiekowych: 25-30 i 30-35 lat (cynk, kobiety i mê¿czyni) oraz 25-40 lat (mied, tylko dla
kobiet).
WNIOSKI
1. Uzyskane dane wskazuj¹ o przydatnoci i koniecznoci przeprowadzania badañ opartych o wykorzystanie czu³ych biomarkerów, jakim s¹ w³osy. Pozwalaj¹ na ocenê ska¿enia
rodowiska przyrodniczego, szczególnie istotne jest to w przypadku prowadzenia badañ
nad populacjami zamieszkuj¹cymi tereny o ró¿nym stopniu zanieczyszczenia powietrza
atmosferycznego, blisko nasilonego ruchu komunikacyjnego.
2. Porównuj¹c otrzymane wyniki rednich stê¿eñ badanych analitów we w³osach respondentów zamieszka³ych na terenach mniej lub bardziej zanieczyszczonych miasta Gliwic,
mo¿na wnioskowaæ o stosunkowo wysokim zanieczyszczeniu miedzi¹ i cynkiem dzielnicy
Zatorze, O. Millenium, obszarów blisko zlokalizowanych trakcji kolejowych i tras samochodowych.
3. Wykazano, i¿ zawartoæ cynku i miedzi zale¿y od wieku i p³ci.
4. rednie zawartoci cynku i miedzi we w³osach badanych mieszkañców miasta Gliwic
by³y podobne do stê¿eñ metali spotykanych w pimiennictwie dla osób nie nara¿onych
zawodowo na metale ciê¿kie.
K. Srogi
ASSESSMENT OF ZINC AND COPPER CONTENTS IN HAIR AS A TEST
OF ENVIRONMENTAL POLLUTION OF GLIWICE
Summary
This work presents the zinc and copper content in the hair measured by the flame atomic absorption spectrometric (FAAS). Prior to the FAAS analysis mineralized samples in HNO3+H2O2 (2:1 v/v)
solution using microwave technique. Early, all samples washed with water-acetone-water, because
grease and dust on the surface of hair may contribute of the element concentrations of hair. Hair
samples were collected from people who were not exposed to the contact with copper or zinc. The
influence of the variable place of residence, age, sex, was also examined. The mean content of
copper was 11,51±1,27 mg/g dry weight and zinc 146,32±14,93 mg/g dry weight. The places of
residence sex and age were variables that significantly affected copper and zinc concentrations.
Mens had more copper and zinc in their hair than womens, whereas hair zinc and copper levels
were significantly correlated with the place of the residence and age. The methods were free from
interferences, reliable and reproducible. For all metals present in real samples, precision was better
than 0,4 % (RSD).
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