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Wp³yw biernego palenia na zawartoæ
pierwiastków fizjologicznych w migda³kach
gard³owych w nawi¹zaniu do p³ci i miejsca
zamieszkania
Trace elements concentration in pharyngeal tonsils from
exposed and unexposed to ETS children in refer to sex
and places of living
Celem pracy by³o okrelenie wp³ywu p³ci i miejsca zamieszkania dzieci
na zmianê zawartoci: K, Na, Mg i Ca
w migda³kach gard³owych dzieci nara¿onych i nienara¿onych na bierne palenie tytoniu, zamieszkuj¹cych tereny
Polski po³udniowej. Zawartoæ w/w
pierwiastków w badanych próbach
oznaczono metod¹ ICP-OES. Dostrze¿ono wiêksze zwartoci Ca i Na w migda³kach gard³owych ch³opców (389 µg/
g) i dziewczynek (356 µg/g) nienara¿onych na ETS w porównaniu do nara¿onych na ETS ch³opców (304 µg/g) i
dziewczynek (289 µg/g). Ponadto równie¿ wiêksze iloci Ca i K stwierdzono
w migda³kach dzieci nienara¿onych na
ETS, mieszkaj¹cych na terenach przemys³owych. Natomiast wiêksz¹ zawartoæ K i Mg stwierdzono w próbach pochodz¹cych od dzieci nara¿onych na
dym tytoniowy niezale¿nie od p³ci i
miejsca zamieszkania.

The aim of this study was investigation influence sex and place living
(industrial region or village) to concentration of: Ca, K, Mg and Na in pharyngeal tonsils (n=84) from children exposed and unexposed to tobacco
smoke and analysis kind of interactions between trace elements. Determination of these elements contents
were performed by ICP-AES. It was
found higher concentrations of Ca and
Na in pharyngeal tonsils from boys
(389 µg/g) and girls (356 µg/g) unexposed to tobacco smoke to comparison to expose to ETS boys (304µg/g)
and girls (298 µg/g). Higher concentrations of Ca and Na was found in this
samples from children unexposed on
ETS, living in industrial area to comparison to unexposed to ETS children
living in village region. Higher concentration of K and Mg was found in exposed to ETS girls and boys in comparison to unexposed to ETS children,
and higher level of these metals were
found in exposed to tobacco smoke
children living in industrial region and
village.

Wstêp
Prawid³owemu rozwojowi dzieci sprzyja
czyste powietrze i higieniczny tryb ¿ycia.
Niestety wiêkszoæ z nich nara¿ona jest na
wdychanie toksycznego dymu tytoniowego,
zarówno w domu rodzinnym jak i w miejscach publicznych [1]. Jest to tzw. bierne
palenie, czyli ETS (Environmental Tobacco
Smoke - ETS) okrelany jako dym tytoniowy w rodowisku, którego ród³em jest palenie tytoniu [3,4,10,11]. Osoby niepal¹ce
przebywaj¹ce w towarzystwie palaczy eksponowane s¹ na rodowiskowy dym tytoniowy, który jest sum¹ bocznego strumienia dymu tytoniowego i czêci g³ównego
strumienia wydychanego przez palacza do
otoczenia [3,11]. Dym tytoniowy jest mieszanin¹ ponad 4000 zwi¹zków chemicznych. W
jego sk³ad wchodz¹ m.in. metale, które wystêpuj¹ w postaci tlenków, soli np. potasu,
wapnia, magnezu, jak równie¿ metale ciê¿kie np. kadm, nikiel, cynk i selen, oraz pier-

wiastki promieniotwórcze np. polon-210
[5,6,10,11,14], zatem w dymie tytoniowym
w rodowisku (ETS) znajdowaæ siê bêd¹
takie pierwiastki alkaliczne, które zgodnie z
ich w³aciwociami fizjologicznymi mog¹ byæ
kumulowane na równi z innymi pierwiastkami w uk³adzie oddechowym. Ponadto na
etapie wytworzenia siê dymu tytoniowego
mo¿liwe s¹ interakcje w³aciwe tak zwanej
formie biodostêpnoci toksykologicznej [13].
W tym przypadku polega to na bie¿¹cych
zmianach form wystêpowania wybranych
pierwiastków w tym Mg, Ca, Na i K w pyle
zawieszonym w powietrzu oraz w dymie tytoniowym. Problem ten jest bardzo wa¿ny,
poniewa¿ dotyczy równoczenie bocznego
strumienia dymu tytoniowego i g³ównego
strumienia dymu wydychanego przez palacza do otoczenia. Poniewa¿ migda³ki gard³owe s¹ wy³¹czn¹ tkank¹, która mo¿e kumulowaæ wybrane pierwiastki, dlatego do
oceny rzeczywistego wp³ywu biernego pa665

lenia wykorzystano t¹ tkankê u dzieci w wieku 2-15 lat. Ta grupa wiekowa pozwala oddzielnie zweryfikowaæ mo¿liwoæ kontaminacji dzieci nara¿onych i nienara¿onych na
ETS ze wzglêdu na p³eæ i miejsce zamieszkania w znaczeniu lokalnego wystêpowania tych pierwiastków. Nadmieniæ nale¿y, ¿e
w tych rozwa¿aniach rolê diety nale¿y pomin¹æ, poniewa¿ dla ludnoci powszechnie
dostêpna jest w miarê jednorodna ¿ywnoæ
pochodzenia przemys³owego i ogólnej jej
dystrybucji.
W roku 1990 w Genewie odby³o siê miêdzynarodowe spotkanie dotycz¹ce wp³ywu
biernego palenia na zdrowie dzieci [2,14].
Uznano, ¿e bierne palenie tytoniu stanowi
istotne zagro¿enie dla zdrowia dzieci, bêd¹ce przyczyn¹ mierci i cierpienia na ca³ym wiecie [2,14]. Wg danych epidemiologicznych w Polsce a¿ 60 % dzieci jest zmuszanych przez obu lub jedno z rodziców do
biernego palenia. Badania naukowe wykaza³y, ¿e wymuszone bierne palenie od momentu poczêcia a¿ do 4 roku ¿ycia jest najwiêkszym zagro¿eniem dla zdrowia dzieci
[6-9,12,14]. U dzieci rodziców pal¹cych
znacznie czêciej wystêpuj¹ ró¿nego typu
dolegliwoci ze strony uk³adu oddechowego. Najczêstsze s¹ podra¿nienia charakteryzuj¹ce siê kaszlem, podra¿nieniami, rzê¿eniami, nadmiernym produkowaniem liny, zapaleniami p³uc, oskrzeli [8,9]. U dzieci nara¿onych na ETS w rodowisku domowym czêciej wykonywane s¹ zabiegi adenotomii, czyli usuniêcia przeroniêtego migda³ka gard³owego tzw. wyroli adenoidalnych [2,9].
Celem pracy by³o okrelenie wp³ywu
p³ci, wieku i miejsca zamieszkania na zawartoæ K, Na, Mg i Ca w wyrolach adenoidalnych dzieci nara¿onych i nienara¿onych na bierne palenie, zamieszkuj¹cych
tereny Polski po³udniowej.
Materia³ i metody

Materia³ do badañ stanowi³o 84 próby migda³ków
gard³owych pochodz¹cych od dzieci w wieku 2-15 lat,
zamieszkuj¹cych tereny Polski po³udniowej, uzyskanych
na drodze zabiegu adenotomii.
Migda³ki zosta³y podzielone ze wzglêdu na nara¿anie i nienara¿enie na dym tytoniowy w rodowisku.
Analizowano migda³ki pochodz¹ce od dziewczynek
(n=32) w tym 12 pochodzi³o od dziewczynek nara¿onych na ETS (Environmental Tobacco Smoke), a 20 od
nienara¿onych. Od ch³opców pochodzi³o w sumie 52
migda³ki w tym 24 od ch³opców nara¿onych i 27 od nienara¿onych.
Kolejnym parametrem analizy migda³ków by³o miejsce zamieszkania:
- tereny rekreacyjne (n=43), w tym dzieci nara¿one
na ETS (n=27) i nienara¿one (n=14) (¯ywiec, Pewel,
Ciêcina, Wêgierska Górka, Bielsko-Bia³a, Zator, Czechowice-Dziedzice, Bystra, Wilkowice, Kozy, czyli tereny
Beskidu l¹skiego i ¯ywieckiego).
- tereny przemys³owe województwa l¹skiego
(n=41), w tym dzieci nara¿one na ETS (n=27) i nienara¿one (n=14) (Zabrze, Gliwice, Tychy, Racibórz, Ruda
l¹ska, Miko³ów, Orzesze, Chorzów, Rybnik, Jastrzêbie Zdrój).
Na przeprowadzenie badañ uzyskano zgodê Komisji Bioetycznej AM w Katowicach NN-6501-10/06.
Próby migda³ków do czasu wykonania analizy przechowywane by³y w szklanych pojemnikach w temp. 20°C w zamra¿arce. Po rozmro¿eniu, przemyciu wod¹
redestylowan¹ i po wstêpnym wysuszeniu, próbê wa¿ono i doprowadzano do sta³ej masy w suszarce KPC65G w temp. 105°C±2°C. Nastêpnie próbki migda³ków
mineralizowano w mineralizatorze cinieniowym w obie666

Tabela I
Charakterystyka statystyczna wystêpowania Ca, Mg, K, Na w migda³kach gard³owych dziewczynek i ch³opców
nara¿onych i nienara¿onych na ETS.
Statistical characteristics of Ca, Mg, K, Na in pharyngeal tonsils from girls and boys exposure and unexposure to
ETS.
M etal

rednia ary tm ety czna
± odchy lenie standardow e

rednia
geom etry czna

Zakres zm ian
m in-m ax

Zaw artoci odpow iadaj¹ce
percenty lom
10

95

Ch³opcy nara¿eni na ETS (n=24)
Ca

310,81 ± 72,89

303,88

227,33-512,85

245,68

488,54

Mg

770,04 ± 896,94

765,58

621,23-933,86

651,73

896,94

K

27391,35 ± 5796,85

26718,43

14065,28-35114,78

18758,57

34947,34

Na

7710,15 ± 1135,86

76622,15

4611,97-9952,27

6405,41

9124,16

256,10

1203,17

Ch³opcy nienara¿eni na ETS (n=27)
Ca

440,57 ± 275,59

388,67

248,36-1208,13

Mg

750,23 ± 107,83

741,15

383,54-923,05

637,08

894,09

K

23175,99 ± 6291,97

21843,61

3788,88-33599,39

17977,92

32838,10

Na

8508,36 ± 5800,08

7753,84

4543,24-36773,37

5802,27

11006,97

Ca

306,45 ± 81,95

240,23

474,90

Dziew czy nki nara¿one na ETS (n=12)
297,72

231,64-474,90

Mg

769,87 ± 60,02

767,74

682,27-877,57

700,34

877,57

K

28040,13 ± 3816,16

27792,14

21337,06-32948,94

24163,59

32948,94

Na

7587,13 ± 802,05

7547,12

6220,85-8710,63

6613,04

8710,63

Ca

400,37 ± 224,12

356,22

152,65-1023,51

221,266

970,71

Mg

739,01 ± 154,23

719,67

344,05-973,01

496,284

940,98

K

22713,27 ± 8245,97

20532,33

4461,58-32917,45

8339,207

32643,68

Na

8797,81 ± 7346,31

7457,12

2595,64-38346,39

4113,702

26493,41

Dziew czy nki nienara¿one na ETS (n=20)

gu zamkniêtym - PDS 6, przy u¿yciu 65 % spektralnie
czystego kwasu azotowego (V) (suprapure Merck). Zawartoæ Ca, Mg, K, Na oznaczono metod¹ ICP-OES z
u¿yciem spektrometru Solaar M6 (firmy PJA Solutions).
Analizê dok³adnoci oznaczeñ badanych pierwiastków
sprawdzano metod¹ dodatku wzorca (firmy Merck) w
zakresie spodziewanych stê¿eñ Ca, Mg, K, Na w badanym materiale. Wykrywalnoæ oznaczania wynosi³a 0,1
µg/g, a precyzja oznaczeñ 3,1%.
Analizê statystyczn¹ otrzymanych wyników badañ
opracowano przy pomocy programu statystycznego Statistica ver. 7.1.

Wyniki i omówienie wyników
Analizê zawartoci badanych pierwiastków ladowych (Ca, Na, K i Mg) w migda³kach gard³owych oparto g³ównie na zawartoci odpowiadaj¹cej redniej geometrycznej,
poniewa¿ zgodnie z jej statystyczn¹ interpretacj¹ zale¿y ona w najmniejszym stopniu od wyników przypadkowych (tabela I i II).
Stwierdzono wiêksze zawartoci Ca w
migda³kach gard³owych dzieci nienara¿onych na dym tytoniowy niezale¿nie od miejsca zamieszkania i p³ci w porównaniu do
dzieci nara¿onych na ETS. Wiêksz¹ zawartoci¹ Ca charakteryzowa³y siê migda³ki
gard³owe dzieci nienara¿onych na ETS, zamieszkuj¹cych teren uprzemys³owiony (409
µg/g), w porównaniu do dzieci nienara¿onych z terenów rekreacyjnych (297 µg/g).
Natomiast bior¹c pod uwagê p³eæ, to wiêksza zawartoæ Ca wystêpowa³a w migda³kach gard³owych ch³opców nienara¿onych
na dym tytoniowy (389 µg/g) w porównaniu
do migda³ków pochodz¹cych od nienara¿oPrzegl¹d Lekarski 2009 / 66 / 10

nych dziewczynek (356 µg/g).
Podobnie sytuacja przedstawia siê z
zawartoci¹ Na w badanych próbach. Wiêksze zawartoci Na charakteryzowa³y migda³ki gard³owe dzieci, które nie by³y nara¿one na dym tytoniowy niezale¿nie od p³ci i
miejsca zamieszkania. Migda³ki gard³owe
pochodz¹ce od dzieci z terenów przemys³owych nienara¿onych na dym tytoniowy zawiera³y 7394 µg/g Na i wartoæ ta by³a wiêksza w porównaniu do grupy nienara¿onej na
ETS (6993 µg/g). W migda³kach pochodz¹cych od dzieci zamieszkuj¹cych tereny rekreacyjne wiêcej Na (8111 µg/g) stwierdzono w migda³kach pochodz¹cych od dzieci
nienara¿onych na ETS w porównaniu do
grupy nienara¿onej na dym tytoniowy (7810
µg/g).
Wp³yw p³ci zaznaczy³ siê wiêksz¹ zawartoci¹ Na w migda³kach nienara¿onych
dziewczynek (7457 µg/g) w porównaniu do
dziewczynek nara¿onych na ETS (7547 µg/
g). Podobnie ch³opcy nienara¿eni na ETS
posiadali wiêksze zawartoci Na (7754µg/
g) w porównaniu do ch³opców nara¿onych
na ETS (7622 µg/g).
Wiêksze zawartoci Mg i K w migda³kach gard³owych w zale¿noci od p³ci i miejsca zamieszkania odnotowano ogólnie w
grupie dzieci nara¿onych na dzia³anie dymu
tytoniowego. Najwiêksza zawartoæ Mg charakterystyczna by³a dla prób migda³ków pochodz¹cych od dzieci z terenów przemys³owych, które by³y nara¿one na dzia³anie dymu
tytoniowego (780 µg/g). Najmniejsz¹ zawarE. Nogaj i wsp.

Tabela II
Charakterystyka statystyczna wystêpowania Ca, Mg, K, Na w migda³kach gard³owych dzieci nara¿onych i
nienara¿onych na ETS w zale¿noci od miejsca zamieszkania.
Statistical characteristics of Ca, Mg, K, Na in pharyngeal tonsils from children exposure and unexposure to ETS living
on several regions.
M etal

rednia ary tm ety czna
± odchy lenie standardow e

rednia
geom etry czna

Zakres zm ian
m in-m ax

Zaw artoci odpow iadaj¹ce
percenty lom
10

95

Dzieci nara¿one na ETS teren przem y s³ow y (n=9)
Ca

370,99 ± 96,94

359,58

240,23-512,85

240,23

512,85

Mg

784,63 ± 88,42

780,07

621,23-933,86

621,23

933,86

K

22138,51 ± 2757,38

21979,47

17669,79-25767,74

17669,79

25767,74

Na

7106,31 ± 1285,94

6993,58

4611,97-8848,27

4611,97

8848,27

Ca

471,86 ± 292,00

409,15

152,65-1208,13

256,54

1203,17

Mg

738,38 ± 148,47

720,16

344,05-973,01

604,67

923,05

Dzieci nienara¿one na ETS teren przem y s³ow y (n=31)

K

20341,29 ± 6581,12

18611,45

3788,88-32369,91

8974,09

28373,34

Na

8828,76 ± 7841,93

7394,44

2595,64-38346,39

4787,82

36773,37

Ca

288,81 ±

231,82

348,85

Dzieci nara¿one na ETS teren rekreacy jny (n=27)
284,70

227,33-488,54

Mg

765,09 ±

761,77

647,68-896,94

655,51

877,78

K

29430,64 ±

29018,86

14065,28-35114,78

23800,95

34947,34

Na

7856,75 ±

7809,58

6375,23-9952,27

6561,00

9124,16

Ca

306,73 ±

227,83

551,84

Dzieci nienara¿one na ETS teren rekreacy jny (n=14)
296,57

214,70-551,84

Mg

752,64 ±

748,54

576,04-894,09

674,81

894,09

K

29212,25 ±

28823,59

16208,37-33599,39

26288,47

33599,39

Na

8285,43 ±

8110,58

6139,55-14640,43

6661,63

14640,43

Tabela III
Wspó³wystêpowanie Ca, Mg, K, Na w migda³kach gard³owych ch³opców nara¿onych i nienara¿onych na
ETS.
Co-occurrence Ca, Mg, K, Na in pharyngeal tonsils from boys exposure and unexposure to ETS.
Ch³opcy nara¿eni na ETS
Ca
Ca
Ch³opcy nienara¿eni na ETS

Mg

K

Na

-0,39

-0,66

-0,01

0,34

-0,35

Mg

-0,54

K

-0,65

0,64

Na

0,55

-0,73

0,46
-0,55

Tabela IV
Wspó³wystêpowanie Ca, Mg, K, Na w migda³kach gard³owych dziewczynek nara¿onych i nienara¿onych na
ETS.
Co-occurrence Ca, Mg, K, Na in pharyngeal tonsils from girls exposure and unexposure to ETS.
Dziew czy nki nara¿one na ETS
Ca
Dziew czy nki nienara¿one
na ETS

Ca

Mg

K

Na

0,18

-0,54

0,27

0,14

-0,20

Mg

-0,23

K

-0,64

0,57

Na

0,64

-0,42

0,36
-0,33

Tabela V
Wspó³zale¿noci miêdzy Ca, Mg, K, Na w migda³kach gard³owych dzieci nara¿onych i nienara¿onych na ETS
zamieszkuj¹cych tereny uprzemys³owione.
Co-occurrence Ca, Mg, K, Na in pharyngeal tonsils from children exposure and unexposure to ETS living industrial
region.
Dzieci nara¿one na ETS
Ca
Ca
Dzieci nienara¿one na ETS

Mg

K

-0,55

-0,32

0,69

0,12

-0,91

Mg

-0,38

K

-0,59

0,70

Na

0,59

-0,59

Przegl¹d Lekarski 2009 / 66 / 10

Na

0,08
-0,56

toæ Mg dostrze¿ono równie¿ w grupie dzieci
z terenów przemys³owych, ale nienara¿onych na ETS (720 µg/g). Charakterystycznym w przypadku Mg okaza³ siê podobny
poziom zawartoci Mg w migda³kach gard³owych pochodz¹cych od dziewczynek i
ch³opców nara¿onych na ETS - 767 µg/g i
by³ on wiêkszy w porównaniu do nienara¿onych dziewczynek (720 µg/g) i ch³opców
(741 µg/g).
Obserwuj¹c zmiany zawartoci K w migda³kach, to mo¿na stwierdziæ, ¿e pomiêdzy
grup¹ dzieci nara¿onych (29019 µg/g) i nienara¿onych (28824 µg/g) na ETS zamieszkuj¹cych tereny rekreacyjne istotne ró¿nice
w zawartoci K wynios³y 219 µg/g, jednoczenie zawartoci te by³y najwy¿sze w porównaniu do pozosta³ych analizowanych
grup. Najmniejsz¹ zawartoæ K stwierdzono w migda³kach dzieci z terenów przemys³owych (18612 µg/g), które nie by³y nara¿one na ETS. Bior¹c pod uwagê p³eæ, to
zarówno w grupie dziewczynek jak i ch³opców nara¿onych na dym tytoniowy zawartoci K by³y wiêksze w porównaniu do grupy nienara¿onej na ETS. W migda³kach gard³owych pochodz¹cych od dziewczynek
nara¿onych na dym tytoniowy zawartoæ K
wynosi³a 27792 µg/g i by³a wiêksza o 5327
µg/g od wartoci K w badanych próbach grupy nienara¿onej na ETS. Podobnie sytuacja
przedstawia siê w grupach ch³opców. Mniejsz¹
zawartoæ K dostrze¿ono w migda³kach pochodz¹cych od ch³opców nienara¿onych na ETS
(21844 µg/g) w porównaniu do grupy nara¿onej na ETS (26718 µg/g).
W pracy podjêto siê tak¿e oceny zale¿noci pomiêdzy badanymi pierwiastkami w
rozpatrywanych czterech grupach migda³ków. Zarówno w grupie dziewczynek jak i
ch³opców mo¿na zauwa¿yæ silne zale¿noci antagonistyczne pomiêdzy Ca i K oraz
Mg-Na zarówno w grupie nara¿onych jak i
nienara¿onych na ETS.
W migda³kach pochodz¹cych od ch³opców nara¿onych na ETS (Tab. III) dostrze¿ono istotne odwrotnie proporcjonalne
wspó³zale¿noci pomiêdzy Ca-Mg (-0,39),
Ca-K (-0,66), Mg-Na (-0,35) oraz wprost
proporcjonalne wspó³zale¿noci K-Na (0,46)
i Mg-K (0,34).
W drugiej analizowanej grupie (ch³opców nienara¿onych na ETS) wystêpowa³y
wprost proporcjonalne wspó³zale¿noci CaNa (0,55) i Mg-K (0,64) oraz zale¿noci odwrotnie proporcjonalne Ca-Mg (-0,54), CaK (-0,64), Mg-Na (-0,73) i K-Na (-0,55). Podobny rodzaj wspó³zale¿noci miêdzy badanymi pierwiastkami stwierdzono dla migda³ków dziewczynek nara¿onych i nienara¿onych na ETS (Tab. IV), przy czym pojawi³a siê nie istotna zale¿noæ o charakterze
synergistycznym pomiêdzy Ca i Mg (0,18).
Antagonistyczne wspó³zale¿noci pomiêdzy
Mg-Na (-0,42) i K-Na (-0,33) w grupie nienara¿onych na ETS dziewczynek by³y s³absze w porównaniu do ch³opców nienara¿onych na dzia³anie dymu tytoniowego.
Natomiast zale¿noæ Ca-K zarówno w
grupie dziewczynek i ch³opców nienara¿onych na ETS mia³a podobn¹ moc (-0,64, 0,65). Miejsce zamieszkania mia³o wp³yw na
charakter i rodzaj zale¿noci pomiêdzy badanymi pierwiastkami zarówno w grupach
dzieci nara¿onych jak i nienara¿onych na
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dym tytoniowy. Na terenach przemys³owych
w migda³kach nienara¿onych na ETS dzieci, najbardziej istotne wprost proporcjonalne zale¿noci zaznaczy³y siê pomiêdzy CaNa (0,59) i Mg-K (0,70), podobnie jak w grupie dzieci nienara¿onych z terenów rekreacyjnych, przy czym wartoci wspó³czynników korelacji by³y wiêksze Ca-Na (0,66) i
Mg-K (0,87) (tablela V).
Charakterystyczne by³y odwrotnie proporcjonalne wspó³zale¿noci pomiêdzy MgNa (-0,59) w grupie dzieci z terenów przemys³owych zarówno w grupie nara¿onej jak
i nienara¿onej na ETS. Odwrotnie w migda³kach dzieci z terenów rekreacyjnych nie
obserwowano istotnych wspó³zale¿noci
pomiêdzy zawartoci¹ Mg i Na (tabela VI).
Natomiast zale¿noæ K-Na w grupie dzieci
nienara¿onych na ETS z terenów uprzemys³owionych mia³a charakter antagonistyczny (-0,56), a w grupie dzieci z terenów rekreacyjnych zale¿noæ miêdzy K-Na mia³a
charakter synergistyczny, ale nie by³a ona
istotna (0,14). Bior¹c pod uwagê dzieci nara¿one na dym tytoniowy, to wysokie wspó³czynniki korelacji dotyczy³y Ca-Mg (-0,55),
Mg-Na (-0,91) i Ca-Na (0,69) dla migda³ków
dzieci z terenów przemys³owych, a w przypadku terenów rekreacyjnych istotne zale¿noci o charakterze synergistycznym zaobserwowano pomiêdzy Mg-K (0,58) i K-Na
(0,41) oraz jedn¹ zale¿noæ antagonistyczn¹ Ca-K (-0,58).
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Wnioski
1. O roli biernego palenia wiadcz¹ wiêksze zawartoci Ca i Na w migda³kach pochodz¹cych od dzieci nienara¿onych na
ETS we wszystkich analizowanych grupach
przeciwnie wiêksze zawartoci Mg i K charakteryzowa³y migda³ki gard³owe dzieci nara¿one na ETS.
2. Kolejnymi argumentami wp³ywu nara¿enia na dym tytoniowy okaza³y siê wspó³zale¿noci pomiêdzy Ca-Na, Mg-Na i K-Na
niezale¿nie w przypadku miejsca zamieszkania.
3. Interakcje miêdzy pierwiastkami fizjologicznymi (Ca, Na, Mg, K) w migda³kach
gard³owych dzieci nara¿onych i nienara¿onych na ETS nie by³y determinowane p³ci¹.
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