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Oznaczanie metali w ślinie u osób z chorobami 
przyzębia - badania wstępne

Materiałami najczęściej stosowany
mi w monitorowaniu poziomu stężeń 
pierwiastków śladowych w organizmie 
jest krew i mocz. Jednak, w ostatnich 
latach coraz częściej sięga się po ma
teriały alternatywne, takie jak ślina, 
paznokcie, włosy czy pot. Ich najwięk
szą zaletą jest bezinwazyjna metoda 
pobierania oraz brak ograniczeń doty
czących czasu i miejsca pobierania. 
Zawartość metali toksycznych i nie
zbędnych we krwi i ślinie jest na po
ziomie od kilku setnych do kilkuset pg/ 
L. Techniki ICP nadają się do tego celu 
doskonale. Umożliwiają jednoczesną 
analizę wielopierwiastkową równocze
śnie zapewniając niskie granice wykry
walności. Celem pracy było wykorzy
stanie opracowanych metodyk do ba
dań materiału pochodzącego od zdro
wych ochotników i pacjentów z cho
robami jamy ustnej oraz pacjentów z 
rakiem krtani. Następnie, w obrębie 
badanej grupy, dla wyznaczonych stę
żeń analitów określono korelacje po
między wybranymi pierwiastkami wy
korzystując do tego celu metodę ko
relacji liniowej Pearsona oraz analizę 
głównych składowych PCA. 

Wstęp
Wiele pierwiastków występujących w 

środowisku człowieka ma istotny wpływ na 
kontrolowanie biologicznych funkcji, prze
mian i wzrost komórek organizmów żywych. 
Prawidłowe działanie organizmu zależy nie 
tylko od odpowiednich poziomów stężeń 
biopierwiastków, ale także od proporcji i 
korelacji między nimi. Oddziaływanie mię
dzy pierwiastkami może być synergistycz
ne lub antagonistyczne. Nieodpowiednie 
proporcje mogą być przyczyną chorób, a 
także niekorzystnie wpływać na wchłania
nie pierwiastków niezbędnych do prawidło
wego funkcjonowania organizmu. Część z 
nich musi być regularnie dostarczana do 
organizmu człowieka, bądź z diety bądź 
przez suplementację [26]. Obecność i funk
cje pierwiastków niezbędnych w organizmie 
porównywalne są do roli białka, tłuszczy czy 
witamin. 

W organizmie obok pierwiastków, które 
są niezbędne w procesach metabolicznych 
występują również pierwiastki, które mogą

Usually, blood and urine are the 
materials of choice for monitoring con
centration level of trace elements in a 
human body. However, in recent years 
alternative materials, such as saliva, 
nails, hair or sweat have gained grow
ing attention. The main advantages of 
these materials are: noninvasive 
method of sample collection as well as 
lack of limitations of the collection time 
and place. The content of toxic and 
essential metals in blood and saliva 
ranges from several hundredths to 
several hundreds of micrograms per 
liter. ICP techniques are targeted tools 
for such analyses, since they enable 
simultaneous multielement analysis 
and ensure low limits of detection at 
the same time. The aim of study was 
to employ the developed ICP-MS and 
ICP-OES methodologies to research 
on samples of saliva obtained from 
healthy volunteers and patients with 
periodontitis and larynx cancer. Sub
sequently, within the examined group, 
correlations between chosen elements 
were found for the determined concen
trations of analytes. Pearson's linear 
correlation method and the principal 
components analysis (PCA) were ap
plied for this purpose. 

wykazywać działanie toksyczne, takie jak 
ołów, kadm czy rtęć. Znaczna ilość pier
wiastków toksycznych występujących w śro
dowisku życia człowieka powoduje, że ku- 
mulująsię one w tkankach organizmu, m. in. 
w tkance tłuszczowej i kostnej, przy czym 
ulegają bardzo powolnemu rozpadowi i eli
minacji. W rezultacie organizm reagując na 
obciążenie toksyczne, ulega różnym zabu
rzeniom fizycznym [16] (np. następuje ob
niżenie sprawności odpornościowej organi
zmu lub zaburzenie funkcji biochemicznych 
i metabolicznych) i psychicznym (na skutek 
czego obserwuje się depresję, niepokój, 
utratę pamięci, zmęczenie) [14]. 

Współcześnie narażenie człowieka ma 
charakter kompleksowy. Sposób oceny i in
terpretacji efektów działania toksycznego 
powinien być rozpatrywany z uwzględnie
niem zjawiska wzajemnego oddziaływania 
dwóch lub więcej elementów. Zakładając 
występowanie interakcji pomiędzy poszcze
gólnymi pierwiastkami w organizmie ludz
kim oraz uwzględniając, że określone dzia
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łanie biologiczne jednego pierwiastka nie 
może być zastąpione przez działanie inne
go, istotną rolę odgrywa zachowanie wła
ściwych korelacji pomiędzy nimi. Na przy
kład, interakcje pomiędzy kadmem i cynkiem 
oraz kadmem i miedzią są związane z kon
kurencją o wiązanie przez metalotioneinę 
[19]. Stwierdzono, że zwiększona podaż 
cynku w diecie, zmniejsza wchłanianie kad
mu. Natomiast zwiększone wchłanianie ob
serwuje się przy diecie ubogiej w wapń [18]. 
U ludzi, narażonych na ekspozycję kadmem, 
stwierdzono zmieniony metabolizm wapnia 
i w konsekwencji zachorowalność hiperkal- 
ciurię [8]. Dieta uboga w wapń wpływa rów
nież na wchłanianie ołowiu. Six i Goyer do
wiedli, że zmniejszona podaż wapnia w die
cie sprzyja wchłanianiu ołowiu oraz jego 
akumulacji w narządzie krytycznym. Podob
nie, niedobór żelaza wpływa na zwiększe
nie absorpcji ołowiu z przewodu pokarmo
wego, w szczególności u dzieci, dlatego 
ważna jest praktyka uzupełniania diety po
przez suplementy. Dowiedziono ekspery
mentalnie, że ołów wykazuje również inte
rakcję z cynkiem zwiększając jego wydala
nie, natomiast niedobór cynku zwiększa 
wchłanianie ołowiu. 

Do badań tego typu zależności od pew
nego czasu w medycynie i toksykologii co
raz częściej i chętniej obok próbek krwi sto
suje się materiały alternatywne, takie jak 
ślina, paznokcie, włosy, pot, smółkę czy łzy 
[1, 2, 7, 9, 11, 12, 21, 22]. Coraz częściej doce
nia się nieinwazyjną metodę pobierania tego 
typu próbek oraz brak ograniczeń dotyczą
cych czasu i miejsca ich pobierania. Ozna
czona zawartość pierwiastków w krwi i mo
czu w danym momencie nie oddaje ich ak
tualnej ilości w organizmie na skutek me
chanizmów homeostatycznych występują
cych w organizmie. Materiały alternatywne 
maja tę zaletę, że w niektórych z nich znaj
dują się większe ilości pierwiastków ślado
wych niż we krwi i moczu, a także mogą słu
żyć jako wskaźnik narażenia na substancje 
toksyczne, w tym leki, w minionym okresie. 

Ślina stanowi idealny materiał alterna
tywny dla krwi [5, 17, 23, 25]. Pomysł wyko
rzystania śliny w diagnostyce pojawił się w 
drugiej połowie XX wieku. O wykorzystaniu 
tego materiału zadecydował przede wszyst
kim prosty i nieinwazyjny sposób pobiera
nia. W przeciwieństwie do krwi, ślina nie 
krąży w organizmie, nie obmywa organów, 
więc skorelowanie poziomu niektórych bio- 
markerów z aktualnym stanem fizjologicz
nym organizmu staje się trudne. Powstało 
wiele prac na temat składu śliny i czynni
ków na niego wpływających. Wszystko za
leżne jest od tego, co chce się oznaczać. 
Analizując ślinę pod kątem metali obserwu
je się, że jej skład zmienia się w stosunku 
do surowicy. Jony metali przechodzą z gru
czołów na zasadzie transportu aktywnego, 
a nie bezpośredniej dyfuzji. Płyn z jamy ust
nej zawiera ponad 99% wody, organiczne i 
nieorganiczne związki chemiczne, bakterie, 
płyn z dziąseł oraz pierwiastki śladowe [15]. 
Ślina jest materiałem wykorzystywanym w 
diagnostyce chorób jamy ustnej, służy do 
oceny ryzyka powstania próchnicy, przy za
każeniu wirusem HIV czy w chorobach ukła
du krążenia. Wykorzystuje się ją również do 
wczesnego wykrywania i monitorowania

Tabela I
Optymalny program mineralizacji próbek krwi i i śliny. 
Optimal program of mineralization saliva and blood samples. 

Krok
1 etap 2 etap Ciśnienie [at]

Czas [min]
Czas [min] Moc (%] Czas [s] Moc [%] Max Min

1 5 70 10 0 30 27 -

2 10 90 0 0 40 37 -

Oczekiwanie (studzenie) - - - - - - 10

Całkowity czas procesu mineralizacji 25

Tabela II
Wartości parametrów analitycznych metod oznaczania pierwiastków we krwi i ślinie. 
The values of the parameters of analytical methods for the determination of elements in the blood and saliva. 

Parametr walidacji [jednostka]
Wyznaczona wielkość

Cd Pb Zn Ca

Granica wykrywalności LOD [pg/l] 0, 005 0, 007 0, 28 4, 01

Granica oznaczalności LOQ [pg/l] 0, 016 0, 023 0, 84 12, 03

Roboczy zakres pomiarowy [pg/l] 0, 005-100 0, 007-100 0, 28-100 4, 01-20 000

Precyzja pojedynczego pomiaru RSD [%] 2, 9-8, 5 0, 5-1, 1 0, 1-0, 8 0, 34

Tabela III
Macierz korelacji dla pierwiastków toksycznych i fizjologicznych oznaczonych w surowicy zdrowych kobiet 
i mężczyzn (n=12, p<0, 005). 
Correlation matrix for toxic elements and marked physiological serum of healthy men and women (n = 12, p <0. 005). 

Zmienna Cd Pb Ca Zn

Cd 1, 000 0, 844a 0, 83a 0, 650a

Pb 0, 844a 1, 000 0, 894a 0, 533a

Ca 0, 832a 0, 894a 1, 000 0, 699a

Zn 0, 650a 0, 533a 0, 699a 1, 000

Tabela IV
Macierz korelacji dla pierwiastków toksycznych i fizjologicznych oznaczonych w ślinie zdrowych kobiet i 

mężczyzn (N=12, p<0, 005). 
Correlation matrix for toxic elements and physiological marked in the saliva of healthy men and women (N = 12, p 
<0. 005). 

Zmienna Cd Pb Ca Zn

Cd 1, 000 0, 197 -0, 227 -0, 095a

Pb 0, 197 1, 000 -0, 418 -0, 689

Ca -0, 227 -0, 418 1, 000 0, 279

Zn -0, 095 -0, 689a 0, 279 1, 000

Rycina V
Macierz korelacji dla pierwiastków toksycznych i fizjologicznych oznaczonych w surowicy osób chorych 

(n=65, p<0, 005). 
Correlation matrix for toxic elements and marked physiological serum of patients (n = 65, p <0. 005). 

Zmienna Cd Pb Ca Zn

Cd 1, 000 -0, 114 -0, 106 -0, 188

Pb -0, 114 1, 000 -0, 086 0, 155

Ca -0, 106 -0, 086 1, 000 0, 766a

Zn -0, 188 0, 155 0, 766a 1, 000

chorób, w tym raka jamy ustnej i krtani, ba
dania wpływu leczenia na przebieg choro
by oraz do wykrywania leków i narkotyków 
w organizmie [3, 4, 6, 10, 24]. 

Materiał i metodyka
Odczynniki
Do mineralizacji próbek śliny zastosowano kwas 

azotowy(V) 65% Suprapur, (Merck, Niemcy). Do okre
ślenia dokładności metody wykorzystano materiał cer
tyfikowany krwi, SERONORM, Tracę elements Whole 
Blood L-2, Norwegia. 

Do badań użyto: roztworów wzorcowych (Atomie 

Spectroscopy Standard, Multi-element ICP-MS Calibra
tion Std 3), zawierających 10 mg/ml. Al, As, Ba, Be, Bi, 
Ca, Cd, Co, Cr, Cs, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Ni, Pb, 
Rb, Se, Na, Ag, Sr, Tl, V, U, Zn, (Perkin Elmer, Niemcy), 
Atomic Spectroscopy Standard, Mercury Standard Pure 
Plus 10 mg/ml Hg, (Perkin Elmer, Niemcy), ICP Multi
element Standard Solution VI, 1000 mg/ml: Ag, Al, B, 
Ba, Bi, Ca, Cd, Co, Cr, Cu, Fe, Ga, In, K, Li, Mg, Mn, Na, 
Ni, Pb, Sr, Tl, Zn, (Merck, Niemcy), Atomic Spectrosco
py Solution, Smart Tune Solution Std ELAN & DRC-e, 
10 ppb: Ba, Be, Ce, Co, In, Mg, Pb, Rh, U w 1% HNO3, 
(Perkin Elmer, Niemcy), wodę o specjalnej czystości z 

procesu odwróconej osmozy. 
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Rycina 1
Wykresy PCA konfiguracji punktów reprezentujących zmienne metalami metali toksycznych i fizjologicznych dla grupy kontrolnej: a-w surowicy, b- w ślinie w 
układzie dwóch głównych składowych. 
PCA graphs configuration variables representing points of metals, toxic metals and physiological in control group: in serum, b-in the saliva in the system of two main components. 

Rycina 2
Wykres PCA konfiguracji punktów reprezentujących zmienne metali toksycznych i fizjologicznych w surowicy 
krwi dla grupy osób chorych w układzie dwóch głównych składowych. 
PCA graph points representing the configuration variables and physiological toxic metals in blood serum for a group 
of patients in the system of two main components. 

Aparatura
W badaniach wykorzystano: jednostanowiskowy 

mineralizator mikrofalowy z naczyniem teflonowym, 
UniClever, Plazmatronika, Polska, wielostanowiskowy 
mineralizator mikrofalowy wyposażony w wysokociśnie
niowe naczynia XP-1500, MARS 5X, CEM MAtthews, 
USA, spektrometr mas ze wzbudzeniem w plazmie 
sprzężonej indukcyjnie ICP MS Mass Spectrometer 
ELAN DRC-e Axial Field Technology, Perkin Elmer, 
Niemcy, spektrometr optyczny ze wzbudzeniem w pla
zmie sprzężonej indukcyjnie: Optical Emission Spectro
meter Optima 2100DV, Perkin Elmer, Niemcy, Vortex Mi
xer, Labnet, NJ USA, wirówkę Centrifuge MPW-260R, 
MPW Med. Instruments, Polska. 

Grupa badana
Grupę kontrolną stanowiło 17 osób, 11 kobiet oraz 

6 mężczyzn. Osoby te nie były narażone zawodowo na 
ekspozycję pierwiastkami toksycznymi. Próbki śliny od 
2 zdrowych kobiet wykorzystano do opracowania meto
dy oznaczania pierwiastków toksycznych w ślinie za po
mocą metod ICP OES i ICP MS. 

Grupę badaną stanowili pacjenci Katedry Stoma
tologii Zachowawczej i Periodontologii Uniwersytetu Me

dycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu. Ma
teriał biologiczny pobrano od 68 pacjentów w tym 42 
kobiet oraz 16 mężczyzn. 

Wykonanie oznaczenia
Materia! badany
Krew i ślinę gromadzono od danej osoby w tym sa

mym dniu. Próbki krwi były pobierane przez personel 
medyczny, z żyły pośrodkowej łokciowej do probówek 
bez antykoagulanta, w ilości około 3 ml. Próbki śliny, około 
1, 5 ml, pobierano do saliwetek. Zebrany materiał prze
chowywano w temperaturze -20°C. 

Mineralizacja
Przed przystąpieniem do analizy wielopierwiastko- 

wej próbki odmrażano w temperaturze pokojowej i odwi
rowywano: próbki krwi w warunkach 14 000 obr. /min. 
przez 10 minut, w celu separacji surowicy krwi oraz próbki 
śliny w warunkach 3000 obr. /min. przez 10 minut, w celu 
oddzielenia białek. Następnie pobrany pipetą automa
tyczną materia! w ilości 0, 5 ml mineralizowano na mokro 
w obecności 5 ml stężonego kwasu azotowego (V), sto
sując program przedstawiony w Tabeli I. Po mineraliza
cji odpędzano z próbek tlenki azotu i przenoszono w spo
sób ilościowy do kolb o pojemności 10 ml, uzupełniając 

wodą z odwróconej osmozy do kreski. Tak przygotowa
ne klarowne roztwory mineralizatów przechowywano w 
fiolkach polietylenowych, w lodówce w temperaturze 4°C, 
do czasu analizy. 

Oznaczenia ICP
Pomiary ICP-MS prowadzono dla wybranych izo

topów:, „00, 206Pb, 66Zn. Ze względu na fakt, że ozna
czane pierwiastki występująw badanych materiałach bio
logicznych w małych stężeniach, próbki rozcieńczano 2- 
krotnie. W każdym dniu badań przystępowano do kali
bracji metodą serii wzorców. Wskazania aparatury kon
trolowano analizując roztwór kontrolny, co kilkanaście 
próbek. Oznaczenia Ca techniką ICP-OES wykonano 
przy użyciu spektrometru ICP-OES firmy Perkin Elmer, 
Niemcy, dla długości fali XCa=317, 933 nm. 

Podstawowe parametry analityczne
Parametry analityczne metod oznaczania Cd, Pb, 

Zn oraz Ca we krwi i ślinie określono z wykorzystaniem, 
odpowiednio: materiału certyfikowanego krwi oraz pró
bek śliny pobranych od jednej zdrowej osoby w ciągu jed
nego dnia. Obliczone parametry zestawiono w tabeli II. 

Wyniki i omówienie
Na podstawie wyznaczonych stężeń 

metali w próbkach określono zależności 
korelacyjne między pierwiastkami w suro
wicy krwi oraz w ślinie dla danej grupy ba
danej. Zależności te wyznaczono korzysta
jąc ze współczynników korelacji liniowej oraz 
analizy głównych składowych (PCA) w pro
gramie Statistica 9. Podczas wyboru liczby 
głównych składowych w analizie PCA kie
rowano się kryterium osypiska [20]. Macie
rze korelacji między pierwiastkami toksycz
nymi (Cd, Pb) i fizjologicznymi (Ca, Zn) wy
konano osobno dla grupy kontrolnej z roz
różnieniem rodzaju próbek (surowicy i śli
ny). Otrzymane współczynniki korelacji ze
stawiono w tabelach III, IV. 

Silną korelację między pierwiastkami 
toksycznymi i fizjologicznymi oznaczanymi 
w surowicy osób zdrowych wykazują pary: 
Cd i Ca, Cd i Zn, Pb i Ca. Korelacje w tej 
grupie indywiduów są znane w piśmiennic
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twie [8]. Dla obliczonych wartości współ
czynników korelacji tych pierwiastków na
leży się spodziewać, że wraz ze wzrostem 
stężenia jednego z nich w organizmie, rośnie 
stężenie drugiego. Przypadki opisane w lite
raturze mówią natomiast, że dla każdej z tych 
par oddziaływania mają charakter antagoni- 
styczny. Antagonistyczną zależność dla ba
danej grupy osób zdrowych obserwowano dla 
Pb i Zn oznaczonych w ślinie. 

Ocena interakcji pomiędzy pierwiastka
mi toksycznymi i fizjologicznymi w surowicy 
grupy kontrolnej za pomocąanalizy PCA (ry
cina 1) pozwala wskazać na występowanie 
silnej korelacji pomiędzy Cd, Pb, Ca i Zn, 
przy czym najsilniejsza jest zależność mię
dzy Ca i Cd. Kąt pomiędzy wektorami tych 
dwóch zmiennych jest bliski Oo. W grupie 
tej korelacje między pierwiastkami mającha- 
rakter dodatni. W materiale diagnostycz
nym, jakim była ślina osób zdrowych zauwa
żono antagonistyczny charakter oddziały
wań między Cd i Ca, Pb i Zn oraz Pb i Ca, 
co jest zgodne z opisem tych interakcji w 
piśmiennictwie [8]. 

Dla grupy badanej osób z chorobami 
jamy ustnej interakcje pomiędzy pierwiast
kami rozważano w obrębie całej populacji dla 
65 próbek surowicy. Podobnie jak w przypad
ku osób zdrowych, wyznaczono również cha
rakter interakcji pomiędzy Cd, Pb, Ca i Zn. 

W przypadku oznaczenia Cd w surowi
cy, dla 18 próbek wartości stężeń znajdo
wały się poniżej granicy wykrywalności. 
Według Mazerskiego [13] w przypadku, gdy 
uzyskany wynik nie ma sensu fizycznego, 
dla potrzeb analizy PCA można przyjąć, że 
jest on równy połowie wartości LOD. Pod
czas obliczeń przyjęto, że są one równe 
połowie wartości 1/2 LODCd =0, 0025 [pig/L]). 

Macierz korelacji między pierwiastkami 
toksycznymi (Cd, Pb) i fizjologicznymi (Ca, 
Zn) w surowicy osób chorych przedstawio
no w formie tabeli V. 

Korelację dla badanego przypadku wy
kazują Ca i Zn. Korelacja ta ma charakter 
dodatni, a więc można wnioskować, że wraz 
ze wzrostem stężenia Ca wzrasta przyswa
janie Zn w organizmie. Korelacje antagoni- 
styczne między Cd i Zn, Cd i Ca, Pb i Zn, 
opisywane w literaturze [8] w przypadku roz
patrywanej populacji są bardzo słabe, wręcz 
nieistotne. 

Interpretacja wykresu PCA (rycina 2) 
potwierdza występowanie dodatniej korela
cji pomiędzy Ca i Zn oraz brak korelacji mię
dzy pierwiastkami toksycznymi i fizjologicz
nymi w surowicy osób z chorobami jamy 
ustnej. 

Podsumowanie
Opracowano metody oznaczania meta

li toksycznych we krwi i ślinie z wykorzysta
niem technik ICP-MS i ICP-OES. Wyzna
czono podstawowe parametry analityczne:  

granice wykrywalności (LOD) i oznaczalno- 
ści (LOQ), zakres pomiarowy, precyzję 
(RSD [%]). Zastosowanie technik ICP umoż
liwiło analizę wielopierwiastkową w bada
nym materiale. Otrzymane granice wykry
walności i oznaczalności metod były porów
nywalne z wartościami otrzymanymi w po
dobnych badaniach opisanych w piśmien
nictwie (tabele II i III). Precyzja pojedynczych 
pomiarów była satysfakcjonująca, nie prze
kraczała 10% w obrębie rozpatrywanych 
pierwiastków. 

W rozważaniach uwzględniono korela
cje pomiędzy pierwiastkami toksycznymi i 
fizjologicznymi u zdrowych osób. Stwierdzo
no, że silna korelacja o charakterze anta- 
gonistycznym istnieje między Cd i Ca, Pb i 
Zn oraz Pb i Ca w ślinie, natomiast w suro
wicy korelacje te mają charakter synergi
styczne W literaturze w tej grupie pierwiast
ków opisany jest ich antagonistyczny cha
rakter interakcji w materiałach biologicznych. 
Ze względu na małą liczbę próbek obydwu 
materiałów biologicznych, pozyskanych od 
osób zdrowych, wykazanie kategorycznych 
zależności nie było możliwe. W przypadku 
osób chorych między pierwiastkami toksycz
nymi i fizjologicznymi w surowicy krwi stwier
dzono brak korelacji. Można zatem wycią
gnąć wniosek, że na mechanizmy home- 
ostatyczne organizmu ma wpływ wiele czyn
ników, w tym również czynnik chorobowy. 

Analiza materiału biologicznego jest nie
zwykle trudna. Należy wspomnieć, że za
wartości większości metali mieszczą się w 
granicy oznaczalności zastosowanych me
tod oznaczeń. Próbki biologiczne, w tym 
próbki kliniczne, mają niezwykle złożoną 
matrycę (np. przez suplementację prepara
tami witaminowymi), która może być źró
dłem interferencji spektralnych. Analiza mi- 
krośladów wymaga nadzwyczajnej higieny 
pracy, szczególnie na etapie pobierania pró
bek oraz minimalizacji ryzyka kontaminacji 
próbki na każdym kroku analizy. Dodatko
wo wśród metali ciężkich występują również 
takie, które ze względu na swoją specyfikę 
wymagają osobnego podejścia. Analiza wie- 
lopierwiastkowa materiałów biologicznych 
jest procesem czaso- i pracochłonnym, a 
oznaczanie pierwiastków z wykorzystaniem 
technik ICP wymaga dużych nakładów fi
nansowych ze względu na wysokie koszty 
odczynników i eksploatacji aparatury. 
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