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W pracy przeanalizowano zmiany
zawartoci o³owiu (Pb) i chromu (Cr)
w zêbach mlecznych dzieci, które by³y
nara¿one w warunkach domowych na
dzia³anie dymu tytoniowego (rodzice
dzieci palili papierosy). Grupê kontroln¹ stanowi³y zêby dzieci, które w warunkach domowych nie by³y nara¿one
na dym tytoniowy. Analiza tkanek twardych zêbów mlecznych wykaza³a, ¿e
dzieci nara¿one na dym tytoniowy w
warunkach domowych odznacza³y siê
wiêksz¹ zawartoci¹ o³owiu w zêbach
(13,81 µg/g), w porównaniu do zêbów
dzieci nie nienara¿onych na bierne
palenie (12,28 µg/g) p<0,005. Nara¿enie na dym tytoniowy skutkowa³o tak¿e zmniejszon¹ zawartoci¹ chromu w
zêbach mlecznych zarówno dziewczynek jak i ch³opców. Iloraz zawartoci
badanych metali w zêbach mlecznych
dzieci nara¿onych na ETS by³ wy¿szy
ni¿ w zêbach dzieci nienara¿onych w
aspekcie p³ci oraz po³o¿enia zêbów w
jamie ustnej.

In this work the changes of lead
(Pb) and chromium (Cr) content in deciduous children teeth exposed on
environmental tobacco smoking were
presented. As the control group were
given deciduous children teeth nonexposed on tobacco smoking in home.
The content of lead in deciduous teeth
was higher in non-exposed population
(13.81 µg/g) than in passive-smoking
population (12.28 µg/g) p<0.005. The
passive smoking has effect to less
chromium content in deciduous teeth.
The quotient of lead and chromium
contents was higher in passive-smoking boys and girls and different kind
of deciduous teeth.

Wstêp
Substancje toksyczne zawarte w dymie
tytoniowym podlegaj¹ migracji wraz z laminarnym ruchem powietrza, a nastêpnie drog¹ inhalacyjn¹ przedostaj¹ siê do organizmu
cz³owieka. W warunkach domowych czêsto
dochodzi biernego do nara¿enia na dym tytoniowy. Szczególnie niebezpieczne s¹ pierwiastki o du¿ym wspó³czynniku kumulacji,
takie jak np. Cr i Pb, które wykazuj¹ w³aciwoci niekorzystnego dzia³ania, wp³ywaj¹
tak¿e na ogóln¹ równowagê fizjologiczn¹
organizmu.
Zêby mleczne dzieci s¹ ³atwym do pozyskania, w czasie naturalnej wymiany uzêbienia, materia³em do badañ. Ponadto hydroksyapatyty, jako g³ówna postaæ tkanek
twardych zêbów, maj¹ zdolnoæ w³¹czania i
zatrzymywania w swojej strukturze szeregu
pierwiastków chemicznych. Z powodu du¿ej trwa³oci struktury mineralnej hydroksyapatytu zêba, zdeponowane metale s¹ tam
zatrzymywane na d³ugi okres czasu, a ich
mobilizacja jest znacznie wolniejsza ni¿ z
innych twardych tkanek [12].
Dane z pimiennictwa dowodz¹, ¿e w
zale¿noci od wielu czynników zewnêtrznych, m.in. nara¿enia na dym tytoniowy,
p³eæ, rodzaju zêba, diety, miejsca zamieszkania (zanieczyszczenie rodowiska), zarówno sk³ad jakociowy, jak i ilociowy twar-

dych tkanek zêbów mo¿e ulegaæ zmianom
[5,7,8].
Na dzia³anie szkodliwych substancji zawartych w dymie tytoniowym nara¿ona jest
nie tylko osoba pal¹ca, ale równie¿ osoby
przebywaj¹ce w jej otoczeniu. Osoby niepal¹ce s¹ eksponowane na tzw. dym tytoniowy w rodowisku, który jest sum¹ bocznego strumienia dymu (80-96%) oraz dymu
wydychanego przez palacza (4-20%) [11].
Na bierne palenie szczególnie nara¿one s¹
dzieci. Organizm dziecka jest bardzo wra¿liwy na dzia³anie substancji toksycznych. W
wyniku d³ugotrwa³ej ekspozycji na szkodliwe substancje mo¿e dochodziæ do powstania u dzieci powa¿nych problemów zdrowotnych.
W zwi¹zku z tym, i¿ populacja badana
zamieszkiwa³a na terenie miast województwa l¹skiego (Katowic, Chorzowa, Rudy
l¹skiej), a obszar ten charakteryzuj¹c siê
znacznym zanieczyszczeniem rodowiska
[1], nale¿y do najbardziej uprzemys³owionych i zurbanizowanych terenów Polski,
przeanalizowano tak¿e wp³yw zmiennego
nara¿enia rodowiskowego jako ród³a pochodzenia badanych pierwiastków w zêbach
mlecznych dzieci nara¿onych i nienara¿onych na ETS. Przedmiotem badañ by³ tak¿e wp³yw zmiennego nara¿enia rodowiskowego na zmianê ilorazów stê¿eñ o³owiu i
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Tabela I
Charakterystyka statystyczna wystêpowania o³owiu i chromu w zêbach mlecznych dzieci, [µg/g].
The statistical analysis of lead and chromium occurrence in deciduous teeth, [µg/g].
M etal

Populacja

Ca³a populacja
Pb

Dziew czy nki
Ch³opcy
Ca³a populacja

Cr

Dziew czy nki
Ch³opcy

Bierne palenie

N

rednia
ary tm ety czna

Odchy lenie
standardow e

Zakres
zm ian

Najbardziej
praw dopodobny
staty sty cznie
zakres zm ian

nie

42

12.28

6.00

5.64-29.15

10.41-14.15

6.16

20.57

tak

19

13.81

8.37

4.00-33.72

9.78-17.85

5.10

25.91

nie

24

11.68

5.39

5.64-22.18

9.40-13.96

6.03

19.49

tak

13

12.53

7.29

4.00-25.91

8.12-16.93

5.10

23.00

nie

18

13.08

6.80

5.88-29.15

9.70-16.47

6.16

24.00

tak

6

16.60

10.55

5.61-33.72

5.53-27.68

5.61

33.72

nie

42

18.12

5.01

12.25-38.34

16.56-19.68

13.74

24.01

tak

19

17.82

4.49

10.68-25.89

15.65-19.98

12.61

25.67

nie

24

18.77

5.65

12.25-38.34

16.39-21.16

13.32

25.20

tak

13

17.84

4.60

10.68-25.89

15.05-20.62

14.66

25.67

nie

18

17.25

3.99

12.55-25.45

15.26-19.24

13.74

24.01

tak

6

17.77

4.64

12.61-25.25

12.90-22.65

12.61

25.25

chromu w zêbach mlecznych dzieci nara¿onych na ETS.
Materia³ i metody

Przedmiotem badañ by³y zêby mleczne dziewczynek (n=37) i ch³opców (n=24), zamieszka³ych od urodzenia na terenie trzech miejscowoci województwa l¹skiego: Katowic, Chorzowa, Rudy l¹skiej. Liczebnoæ
zêbów mlecznych dzieci nara¿onych w warunkach domowych na wp³yw dymu tytoniowego wynosi³a 19 (rodzice dzieci w anonimowej ankiecie deklarowali wypalanie, co najmniej 5 sztuk papierosów dziennie w obecnoci dziecka). Grupê kontroln¹ stanowi³o 61 zêbów
mlecznych dzieci, których rodzice wykluczali kontakt
dzieci z dymem tytoniowym w warunkach domowych.
Zêby mleczne by³y zbierane od dzieci w czasie fizjologicznej wymiany uzêbienia mlecznego na sta³e i za
zgod¹ Komisji Bioetycznej SUM nr NN-6501-109/06
przekazywane do badañ laboratoryjnych. Z badania wy³¹czano zêby mleczne posiadaj¹ce wype³nienia dentystyczne. Po oczyszczeniu i wysuszeniu do sta³ej masy,
tkanki twarde zêbów mlecznych by³y mineralizowane na
mokro za pomoc¹ sp.cz. kwasu azotowego(V) Merck
(Suprapure) [6].
Oznaczanie zawartoci o³owiu i kadmu w próbkach
zêbów przeprowadzono metod¹ AAS przy u¿yciu aparatu Phillips Pye Unicam SP-9 w p³omieniu acetylenpowietrze. Czu³oæ metody wynosi³a odpowiednio: 0,10
mg Pb/l i 0,05 mg Cr/l.
Poprawnoæ oznaczeñ sprawdzano metod¹ dodatku wzorca z wykorzystaniem standardów stê¿eñ odpowiednich metali (G³ówny Urz¹d Miar, Zak³ad Fizykochemii, Warszawa). W celu walidacji oznaczeñ przeprowadzono oznaczenia Pb i Cr w materiale referencyjnym
NIST-1486.
Analiza statystyczna otrzymanych wyników badañ
przeprowadzona by³a w oparciu o program Statistica for
Windows wersja 8.0 pl. Do oceny znamiennoci statystycznej pomiêdzy badanymi grupami zastosowano test
U Manna-Whitneya, z wykorzystaniem hipotezy o 95%
prawdopodobieñstwie.

Omówienie wyników
Analiza statystyczna zawartoci o³owiu
i chromu w zêbach mlecznych (tab. I)
wskaza³a, ¿e w wyniku nara¿enia na dym
tytoniowy w tkankach twardych zêbów mlecznych nastêpowa³o zwiêkszenie zawartoci
Pb.
Proces zwiêkszonej zawartoci o³owiu
w zêbach dzieci nara¿onych na ETS doty-
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Tabela II
Charakterystyka statystyczna wystêpowania o³owiu i chromu w poszczególnych rodzajach zêbów mlecznych
[µg/g].
The statistical analysis of lead and chromium occurrence in different kind of deciduous teeth [µg/g].
Bierne palenie

Rodzaj
zêba

rednia
ary tm ety czna ± SD

Zakres zm ian

rednia
ary tm ety czna ± SD

Pb

Nie

Tak

Zakres
zm ian

Cr

Szczêka górna

10.96 ± 4.82

5.64 - 22.18

18.50 ± 6.03

13.03 - 38.34

Szczêka dolna

14.39 ± 7.24

5.88 - 29.15

18.43 ± 4.27

12.25 - 25.45

Siekacz

15.23 ± 9.35

5.64 - 29.15

18.63 ± 3.81

13.32 - 25.45

Kie³

9.56 ± 4.58

6.40 - 19.22

17.87 ± 5.24

13.03 - 27.97

Trzonow iec

7.65 ± 2.15

5.88 - 12.83

15.84 ± 3.25

12.25 - 21.25

Siekacz
szczêka górna

11.24 ± 4.89

5.64 - 19.49

17.21 ± 3.12

13.32 - 21.28

Siekacz
szczêka górna

19.88 ± 5.35

13.72 - 29.15

20.29 ± 4.14

15.46 - 25.45

Szczêka górna

12.99 ± 0.22

4.00 - 33.72

17.81 ± 4.81

10.68 - 25.67

Szczêka dolna

15.78 ± 2.28

5.61 - 25.91

18.26 ± 4.91

12.61 - 25.89

Siekacz

22.21 ± 6.63

13.93 - 33.72

19.28 ± 4.26

15.76 - 25.25

Kie³

5.26 ± 4.58

5.10 - 5.41

12.89 ± 3.13

10.68 - 15.11

Trzonow iec

7.56 ± 2.15

5.61 - 10.06

14.95 ± 2.48

12.61 - 17.55

Siekacz
szczêka górna

28.15 ± 7.87

22.59 - 33.72

20.50 ± 6.71

15.76 - 25.25

Siekacz
szczêka górna

19.23 ± 6.14

13.93 - 25.91

18.67 ± 3.70

16.22 - 24.07

czy³ populacji ogólnej jak i zêbów ch³opców
i dziewczynek oddzielnie. Najwiêksz¹ redni¹ zawartoæ o³owiu (16,60 µg/g) zaobserwowano w zêbach mlecznych ch³opców, w
których odnotowano tak¿e najwiêksze zawartoci maksymalne i zawartoci 90-percentyla tego metalu  tabela I.
Uzyskane wyniki badañ s¹ zgodne z
doniesieniami Górnego i Jêdrzejczaka [3],
którzy wykazali wiêksz¹ sk³onnoæ do kumulacji o³owiu w zêbach mlecznych ch³opców, w porównaniu do zêbów dziewczynek.
Spostrze¿enia te potwierdzaj¹ tak¿e wyniki
badañ Malary i wsp. [7, 8], którzy ponadto
wykazali, ¿e w zêbach mlecznych dzieci
eksponowanych na cz¹steczki dymu tyto-
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niowego dochodzi do zwiêkszenia zawartoci oprócz o³owiu, tak¿e miedzi i cynku, natomiast zmniejszeniu ulega zawartoæ manganu, wapnia i magnezu, a wiêc metali, które
odgrywaj¹ okrelon¹ fizjologiczn¹ rolê w
organizmie ludzkim [7, 8].
Analiza zawartoci, fizjologicznie niezbêdnego dla organizmu ludzkiego, chromu
wykaza³a, ¿e zêby mleczne dzieci nienara¿onych na wp³yw dymu tytoniowego cechowa³y wiêksze poziomy jego zawartoci, zarówno w ogólnej badanej populacji jak i oddzielnie zêbów dziewczynek i ch³opców tabela I. Niekorzystny wp³yw biernego palenia na zawartoæ metali znalaz³ tak¿e potwierdzenie jako wzrost wartoci ilorazów ba-
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Rycina 1
Iloraz zawartoci o³owiu i chromu w zêbach mlecznych dziewczynek i ch³opców nara¿onych i nienara¿onych
na bierne palenie.
The relation of lead and chromium concentration in deciduous girls and boys teeth exposed and non-exposed on
tobacco smoke.
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Ruda l¹ska
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bierne palenie: tak
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Rycina 2
Iloraz zawartoci o³owiu i chromu w zêbach mlecznych dzieci nara¿onych i nienara¿onych na bierne palenie
w zale¿noci od zawartoci o³owiu i chromu w rodowisku.
The relation of lead and chromium concentration in deciduous teeth exposed and non-exposed on tobacco smoking
in dependence of lead and chromium concentration in environment.

danych metali w zêbach mlecznych zarówno
dziewczynek jak i ch³opców  rycina 1.
Najwiêkszy iloraz Pb/Cr (0,85), wskazuj¹cy na nagromadzenie w tkankach twardych o³owiu i równoczesny spadek zawartoci chromu, wystêpowa³ w zêbach mlecznych ch³opców nara¿onych na dym tytoniowy  rycina 1. Najmniejsz¹ wartoæ ilorazu
zawartoci Pb/Cr stwierdzono w zêbach
mlecznych dziewczynek nienara¿onych na
ETS.
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Dane literaturowe [2,9,10] wskazuj¹ na
zwiêkszon¹ predyspozycjê zêbów siecznych
do kumulacji metali ciê¿kich, w tym o³owiu,
co znalaz³o swoje potwierdzenie w przeprowadzonych badaniach  tabela II.
Zêby sieczne odznacza³y siê tak¿e najwiêksz¹ predyspozycj¹ do kumulacji chromu. Zêby mleczne pochodz¹ce z szczêki
dolnej u dzieci nara¿onych i nienara¿onych
na ETS charakteryzowa³y siê wy¿szym poziomem zawartoci o³owiu w porównaniu do

zêbów pochodz¹cych ze szczêki górnej, jednak¿e rednia arytmetyczna zawartoæ tego
metalu by³a najwiêksza zêbach siecznych
szczêki górnej dzieci nara¿onych na dym
tytoniowy (28,15 µg/g)  tabela II. W przypadku zawartoci chromu poziom zawartoci tego metalu by³ zbli¿ony w zêbach mlecznych pochodz¹cych z szczêki górnej i dolnej  tabela II.
Innym sposobem zobrazowania roli
obecnoci danego pierwiastka w pyle zawartym w powietrzu jest bezporednie porównanie wybranych ilorazów charakteryzuj¹cych dan¹ tkankê, w nawi¹zaniu do ilorazu stê¿eñ pierwiastków w pyle zawieszonym. Jako przyk³ad na rycinie 2 przedstawiono iloraz zawartoci Pb i Cr w zêbach
mlecznych dzieci w odniesieniu do ilorazu
ich zawartoci w pyle zawieszonym. Wybór
tych pierwiastków zosta³ podyktowany ich
ró¿n¹ rol¹ w organizmie  chrom nale¿y do
pierwiastków niezbêdnych, natomiast o³ów
jest pierwiastkiem toksycznym, przy czym
zarówno chrom jak i o³ów s¹ wbudowywane w strukturê hydroksyapatytu.
Analiza rozrzutu punktów wskazuje na
dodatkow¹ rolê biernego palenia w kontaminacji zêbów mlecznych chromem. Iloraz
zawartoci Pb i Cr obrazuj¹cy stê¿enie tych
metali w powietrzu atmosferycznym na terenie miejscowoci zamieszkiwanych przez
badan¹ populacjê dzieci by³ najmniejszy na
terenie Rudy l¹skiej  rycina 2. W zêbach
mlecznych dzieci tam zamieszkuj¹cych wykazano wysoki iloraz zawartoci Pb/Cr, w
tym g³ównie w zêbach mlecznych dzieci
nara¿onych na ETS. Ka¿dorazowo na terenie Rudy l¹skiej i Katowic iloraz zawartoci Pb/Cr w zêbach dzieci nara¿onych na
bierne palenie jest wiêkszy w porównaniu
do populacji nienara¿onej. Oznacza to, ¿e
w tych miejscowociach udzia³ Pb w tkankach twardych jest wielokrotnie wiêkszy przy
ustabilizowanej obecnoci Cr w pyle w powietrzu (10-14 ng/m3) [1]. Na terenie Rudy
l¹skiej zawartoæ Pb w pyle zawieszonym
wynosi³a przeciêtnie 80 ng/m3, na terenie
Katowic 320 ng/m3. W Chorzowie, po³o¿onym pomiêdzy tymi miastami zawartoci Pb
i Cr s¹ porednie (13 ng Cr/m3 i 145 ng Pb/
m3) [1]. Iloraz zawartoci Pb i Cr w zêbach
mlecznych dzieci zamieszkuj¹cych w Chorzowie by³ wiêkszy w przypadku populacji
nienara¿onej na ETS, co mo¿e wskazywaæ
na kontaminajê zêbów mlecznych tej populacji dzieci o³owiem pochodz¹cym g³ównie
z powietrza atmosferycznego.
Wnioski
1. W wyniku nara¿enia na dym tytoniowy w tkankach twardych zêbów mlecznych
zaobserwowano zwiêkszenie zawartoci
o³owiu i spadek zawartoci chromu, co skutkowa³o wzrostem wartoci ilorazu Pb/Cr.
2. Sporód poszczególnych rodzajów
zêbów wykazano zwiêkszon¹ predyspozycjê zêbów siecznych do kumulacji Pb i Cr.
3. Zêby mleczne mo¿na wykorzystaæ do
biomonitorowania zawartoci Cr i Pb jako
rezultat nara¿enia dzieci na bierne palenie.
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