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STRESZCZENIE 

Wraz z rozwojem nauki, obserwowane jest coraz większe zainteresowanie wpływem 

makro – i mikroelementów na zdrowie i życie człowieka. Zaburzenie fizjologicznych procesów 

wewnątrz- i zewnątrzkomórkowych może odgrywać istotną rolę w wielu chorobach i 

zaburzeniach. Prawidłowo pełniona rola mikroelementów jest uwarunkowana regulacją 

procesów wchłaniania, transportu, magazynowania, a także ich wykorzystania i wydalania. 

Zaburzenie na którymś etapie może prowadzić do osiągnięcia nieprawidłowych zawartości 

pierwiastków w organizmie, ich szkodliwego rozmieszczenia, bądź niewłaściwego włączenia 

w procesy fizjologiczne. Mikroelementy konieczne do funkcjonowania ludzkiego organizmu 

zostały wielokrotnie przebadane w różnych aspektach.  

Oprócz mikroelementów istnieją pierwiastki zbliżone fizykochemiczne do 

pierwiastków o bardzo dużym znaczeniu biologicznym, których wpływ na żywy organizm nie 

jest dobrze udokumentowany. Przegląd literatury pokazuje jedynie pojedyncze badania, na 

temat ich obecności w żywych organizmach, czy też wpływie na funkcje ustroju.  

Ze względu na rosnącą liczbę pacjentów z chorobą alkoholową postanowiono ocenić, czy 

istnieją różnice w kumulacji tych pierwiastków w mózgu i wątrobie w grupie osób przewlekle 

spożywających alkohol oraz grupie kontrolnej.  

W badaniu pobrano pośmiertnie zgodnie ze sztuką analityczną materiał tkankowy z 10 

obszarów mózgu i wątroby od każdej zmarłej osoby. Próbki tkanek uzyskano od 86 osób 

zgłoszonych do sekcji zwłok. Badane osoby podzielono na dwie grupy: grupa badana – osoby 

przewlekle spożywające alkohol (40 osób) oraz grupa kontrolna (46 osób). Uzyskane próbki 

poddano mineralizacji, a następnie oznaczono w nich zawartości antymonu, baru i osmu 

stosując metodę atomowej spektrometrii emisyjnej z indukcyjnie sprzężoną plazmą (ICP-OES). 

W przeprowadzonym badaniu stwierdzono istotnie wyższą zawartość baru i antymonu we 

wszystkich badanych obszarach w grupie pacjentów z chorobą alkoholową w porównaniu do 

zawartości tych pierwiastków stwierdzanej w grupie kontrolnej. Istotne statystycznie różnice 

w zawartości osmu między grupą badaną a kontrolną obserwowano w większości badanych 

obszarów.  

Eksperyment ten stanowi badanie wstępne do dalszych rozważań na temat obecności 

i znaczenia mało znanych biologicznie pierwiastków. Badania należy poszerzyć o wiedzę 

kliniczną i parametry biochemiczne pacjentów, aby możliwe było formułowanie dalszych 

wniosków. 

  



With the development of science, there is an increasing interest in the influence of macro 

- and microelements on human health and life. Disruption of physiological intra- and 

extracellular processes can play a significant role in many diseases and disorders. The properly 

fulfilled role of micronutrients depends on the regulation of the processes of absorption, 

transport, storage, as well as their use and excretion. A disturbance at some stage may lead to 

the incorrect content of elements in the body, their harmful distribution, or inappropriate 

incorporation into physiological processes. The micronutrients necessary for the functioning of 

the human body have been repeatedly tested in various aspects. 

Apart from microelements, there are elements that are physicochemically similar to 

those with very high biological importance, the impact of which on a living organism is not 

well documented. The literature review shows only single studies on their presence in living 

organisms or their influence on the functions of the system. 

Due to the growing number of patients with alcoholism, it was decided to assess whether there 

are differences in the accumulation of these elements in the brain and liver in the group of 

chronic alcohol users and the control group. 

In the study, tissue material from 10 areas of the brain and liver from each deceased 

person was taken posthumously according to the rules of the procedures in analytical chemistry. 

Tissue samples were obtained from 86 people reported to the post-mortem examination. The 

subjects were divided into two groups: the research group - chronically consuming alcohol (40 

people) and the control group (46 people). The obtained samples were mineralized and their 

content of antimony, barium and osmium was determined using the inductively coupled plasma 

atomic emission spectrometry method (ICP-OES). In the conducted study, a significantly 

higher content of barium and antimony was found in all studied areas in the group of patients 

with alcoholism compared to the content of these elements found in the control group. 

Statistically significant differences in the osmium content between the study group and the 

control group were observed in most of the studied areas. 

This experiment is a preliminary study to further consider the presence and importance 

of little-known biologically elements. Research should be extended including patients' clinical 

history and biochemical parameters in order to be able to formulate further conclusions. 


