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Oznaczanie miedzi i cynku 
w próbkach osocza 
i surowicy techniką 
płomieniowej absorpcji 
atomowej

Metoda opisuje oznaczanie miedzi i cynku  
w osoczu i surowicy krwi. Próbki były 
rozcieńczane wodą demineralizowaną. 
Analiza była prowadzona względem 
zewnętrznej krzywej kalibracji, której 
standardy zostały przygotowane  
z dodatkiem glicerolu. Glicerol stosowano 

w celu kompensacji lepkości oznaczanych próbek. 

Normalne poziomy mierzonych pierwiastków w surowicy krwi wahają się w następujących 
granicach: 

Cu: 0.7 – 1.4 mg/l 

Zn: 0.5 – 1.2 mg/l 

Poziomy te miały wpływ na wybrany zakres stężeń standardów tworzących krzywe kalibracji  
zarówno dla miedzi jak i cynku. 
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Rysunek1. Spektrometr absorpcji atomowej  PinAAcle 900T.

Instrument 
Analizy zostały wykonane techniką 
płomieniową spektrometrem firmy 
PerkinElmer PinAAcle 900T przedstawionym 
na Rysunku 1. Spektrometr był wyposażony 
w system wprowadzania próbek  
o odwyższonej odporności na agresywne
chemicznie materiały (palnik tytanowy 10 
cm, inertną komorę mgielną oraz w 
rozpylacz o wysokiej czułości z igłą Pt/Ir). 
Jako źródła promieniowania stosowano 
kodowane lampy HCL Lumina PerkinElmer: 
Cu (nr katalogowy N3050121) oraz Zn (nr 
katalogowy N3050191). 

Parametry metody 

Do wykonania analizy stosowano 
standardowe parametry opisane  
w zalecanych warunkach pomiaru 
wyspecyfikowanych w oprogramowaniu 
Tablica 1. 
Standardy miedzi o stężeniach 0.2, 0.5, 1.0 
oraz 2.0 mg/l przygotowano przez 
rozcieńczenie certyfikowanego standardu 
miedzi (nr katalogowy N9300183) o stężeniu 
1000 mg/l za pomocą 10% (v/v) roztworu 
glicerolu. 10% (v/v) roztwór glicerolu był 
także stosowany, jako próba ślepa.  
Standardy cynku o stężeniach 0.2, 0.5, 1.0 
oraz 2.0 mg/l przygotowano przez 
rozcieńczenie certyfikowanego standardu 
cynku (nr katalogowy N9300178) o stężeniu 
1000 mg/l za pomocą 5% (v/v) roztworu 
glicerolu. 5% roztwór glicerolu był także 
stosowany, jako próba ślepa. 

Przygotowanie próbek 

Próbki, w których oznaczano miedź były 
rozcieńczane w stosunku 1:1 wodą 
dejonizowaną. Próbki, w których oznaczano 
cynk rozcieńczano wodą dejonizowaną  
w stosunku 1:5.  

Tablica 1. Parametry spektrometru PinAAcle 900T. 
Pierwiastekk        Długość fali Szczelina Typ lampy Prąd lampy 
Cu 324.75 nm 0.7 HCL 15 mA 
Zn 213.86 nm 0.7 HCL 15 mA 




