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Streszczenie 

 

                                                                                Per scientiam ad salutem aegroti 

W ostatnich latach wciąż wzrasta świadomość w jaki sposób pierwiastki śladowe mogą wpływać na 

zdrowie człowieka, zarówno poprzez ich niedobory jak i zbyt dużą kumulację. Glin, najbogatsza 

metaliczna neurotoksyna w biosferze, jest niezwykle prozapalnym, patologicznym i genotoksycznym 

pierwiastkiem, który jest szczególnie szkodliwy dla normalnej homeostatycznej pracy komórek 

mózgu.  

Pierwiastek ten ma skłonność do gromadzenia się w pewnych obszarach mózgu przyczyniając się tym 

samym do patologicznych procesów neurodegeneracyjnych. Ekspozycja na glin może mieć związek 

między innymi z chorobą Alzheimera, parkinsonizmem, encefalopatią, autyzmem,  upośledzeniem 

uczenia się czy demencją.  

Źródłem tego pierwiastka oprócz zasobów środowiskowych mogą być również wyroby 

farmaceutyczne, szczepionki i kosmetyki do pielęgnacji ciała. Także w produktach spożywczych 

związki glinu znajdują zastosowanie w środkach konserwujących, wypełniaczach, środkach 

barwiących, emulgatorach, proszkach do pieczenia oraz alkoholach. 

W świetle tych wszystkich doniesień zasadnym jest podjęcie badań naukowych poszerzających 

wiedzę z zakresu analizy pierwiastkowej w organizmie ludzkim. O ile eksperymenty przeprowadzone 

na zwierzętach pozwalają nam stawiać hipotezy i wyciągać wnioski na temat powiązania zawartości 

glinu z ich stanem zdrowia, o tyle poniższa praca jest studium nad unikatowym materiałem 

badawczym jakim jest mózg człowieka. Ponieważ literatura sygnalizuje o dużej zawartości tego 

pierwiastka w alkoholach, zbadano pod tym kontem materiał posekcyjny (mózg) pochodzący od osób 

ze stwierdzoną chorobą alkoholową. Jest to istotne dla nauki doniesienie dotyczące zawartości glinu 

w wybranych obszarach mózgu u alkoholików na tle grupy kontrolnej, dające podstawy do dalszych 

badań nad związkiem tego pierwiastka z chorobą alkoholową. Materiał biologiczny pobrano zgodnie 

ze sztuką analityczną, a następnie roztworzono na drodze mineralizacji wspomaganej mikrofalami. 

Do oznaczenia zawartości glinu zastosowano technikę atomowej spektrometrii emisyjnej z 

indukcyjnie sprzężoną plazmą (ICP-OES).  

W toku analizy stwierdzono podwyższone zawartości glinu w niektórych obszarach mózgu co może 

mieć istotny związek z procesami neurodegeneracyjnymi u alkoholików. 


