
 „Oznaczanie cynku w próbkach biologicznych  

i środowiskowych z wykorzystaniem nowoczesnych technik 

analizy instrumentalnej” 

Oznaczanie pierwiastków na poziomie śladów jest jednym z ważniejszych 

zadań współczesnej chemii analitycznej. Ze względu na to, że każdy badany materiał 

jest inny nie istnieje uniwersalna metodyka przygotowania próbki czy analizy, dzięki 

której byłoby możliwe oznaczenie dowolnego analitu. Do ważnych pierwiastków 

występujących w organizmach żywych na poziomie śladów zaliczany jest m.in. cynk. 

W odpowiedniej ilości spełnia on funkcję niezbędnego do życia mikroelementu, 

natomiast w nadmiarze wykazuje działanie toksyczne, dlatego istnieje konieczność 

monitorowania poziomu tego pierwiastka.  

Odpowiednie przygotowanie materiału do analizy cynku jest dużym 

wyzwaniem analitycznym. Pierwiastek ten jest powszechnie obecny w otoczeniu,  

w związku z tym, ryzyko kontaminacji jest szczególnie wysokie; dlatego też liczba 

kroków przy przygotowaniu próbek powinna być jak najmniejsza. Ważny jest też 

odpowiedni dobór techniki analitycznej oraz parametrów pracy aparatu,  

aby zapewnić czułość pomiaru odpowiednią do spodziewanego poziomu pierwiastka 

w matrycy. Ponadto, żeby otrzymać wiarygodne wyniki należy zwalidować 

procedurę analityczną pod kątem precyzji i dokładności oznaczeń. 

Celem prowadzonych badań było opracowanie: procedur przygotowania 

próbki oraz warunków analizy ilościowej cynku z wykorzystaniem nowoczesnych 

metod analizy instrumentalnej takich jak: atomowa spektrometria absorpcyjna  

z atomizacją w kuwecie grafitowej (GF-AAS) i płomieniu (FL-AAS) oraz atomowa 

spektrometria emisyjna ze wzbudzeniem w plazmie (ICP-OES). Oceniano także 

przydatność dwóch najczęściej stosowanych metod przygotowania próbek: 

mineralizację mikrofalową oraz mineralizację termiczną w grafitowym bloku 

grzewczym do trawienia matrycy organicznej przed właściwą analizą cynku. Warunki 

mineralizacji takie jak czas, temperatura oraz skład mieszaniny utleniającej zostały 

zoptymalizowane przy użyciu planu eksperymentu Box-Behnken i metody 



powierzchni odpowiedzi. Finalnie, całkowity rozkład matrycy organicznej  

(brak stałych pozostałości) uzyskano stosując 1,8 mL 65% HNO3 i 3,4 mL wody 

dejonizowanej, ogrzewane przez 90 min., w temperaturze 120°C. Skuteczność 

mineralizacji potwierdził też wysoki odzysk cynku. 

Metodologię powierzchni odpowiedzi zastosowano również w celu ustalenia 

optymalnych ustawień roboczych dla ICP-OES, aby zapewnić wysoką stabilność  

i czułość sygnału Zn. Optymalne parametry były następujące: szybkości przepływu 

gazu plazmowego, nebulizującego i gazu pomocniczego odpowiednio 14 i 0,5 L/min 

i 0,5 L/min, moc generatora 1400 W i szybkość wprowadzania próbki 1,5 mL/min. 

W technice FL-AAS, sprawdzono wpływ podstawowych parametrów ustawień 

aparatu oraz dodatku modyfikatora matrycy (KCl) na intensywność rejestrowanego 

sygnału cynku. Wysokość strefy analitycznej palnika regulowano w zakresie 4 - 6 mm, 

przepływ gazu palnego w zakresie 40 - 65 l/h. Jako gaz palny zastosowano mieszaninę 

acetylen-powietrze (5:5, v/v). Najlepsze rezultaty otrzymano dla wysokości 4 mm 

oraz prędkości przepływu 40 L/min i bez dodatku do matrycy buforu jonizującego. 

W technice GF-AAS optymalizacji poddano parametry programu czasowo 

temperaturowego pieca grafitowego: temperaturę pirolizy (w zakresie  

od 200 do 400ºC i temperaturę atomizacji w zakresie 1200 – 2000ºC oraz sprawdzono 

wpływ modyfikatora na sygnał cynku. Optymalne warunki procesu czasowo 

temperaturowego były następujące: 1. bez dodatku modyfikatora: temperatura 

pirolizy 300ºC (czas trwania procesu 24 sekundy), atomizacji 1300ºC (czas trwania 

procesu 4 sekundy); 2. z dodatkiem modyfikatora: temperatura pirolizy 600ºC  

(czas trwania procesu 24 sekundy), atomizacji 1700ºC (czas trwania procesu  

4 sekundy). Stwierdzono, że dodatek modyfikatora był korzystny i zwiększał 

intensywność sygnału ponad dwukrotnie.  

Dla wszystkich metod określono podstawowe parametry walidacyjne  

tj. zakres liniowości krzywej kalibracyjnej, limity detekcji i oznaczalności  

oraz metody zwalidowano w oparciu o odpowiednie materiały certyfikowane (CRM). 

Biorąc pod uwagę parametry walidacyjne oraz szybkość wykonywania analiz, 

ICP-OES okazała się techniką najbardziej uniwersalną. Została ona  



z powodzeniem zastosowana do oznaczenia cynku w próbkach o różnych matrycach: 

w tkankach ludzkich, płynach ustrojowych, próbkach środowiskowych i w materiale 

roślinnym. 


