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Cymk należy do mikroelementów niezbędnych dla organizmu człowie- 

ka, a jego funkcje fizjologiczne związane są głównie z enzymami, hor- 

monami oraz kwasami nukleinowymi. Niedobory cynku u ludzi i zwie- 

rząt są najczęściej konsekwencją zbyt niskiego spożycia tego piemwiastka, 

a ich skutki to przede wszystkim zahamowanie wzrostu i rozwoju płcio- 

wego, a także zmiany skórne, osłabienie apetytu oraz obniżenie wrażli- 

wości smakowej i węchowej. Stwierdzono również, że niedobory cynku 

w czasie ciąży u szczurów mają działanie teratogenne. 

Z drugiej jednak strony, podobnie jak w przypadku innych mikroele- 

mentów, coraz częściej zwraca się uwagę na możliwość występowania 

nadmiaru tego składnika w pożywieniu, wynikającego z zanieczyszczeń 

środowiska spowodowanych głównie działalnością przemysłową człowieka. 

Znajdując się w orgamizmie człowieka wraz z innymi składnikami niezbęd- 

nymi lub szkodliwymi, nadmierne ilości cynku mogą modyfikować ich 

działanie lub same ulegać ich wpływom. 

Zarówno z żywieniowego, jak i higeniczno-toksykologicznego punktu 

widzenia bardzo ważne jest więc poznamie dziennego spożycia mikmoele- 

memtów przez człowieka. Najprostszą i najczęściej stosowaną do tego 

celu metodą jest obliczamie zawartości w diecie danego pierwiastka na 

podstawie tabeli składu produktów spożywoazych. Wiadomo jednak, że 

zawartość wszystkich składników, a w szczególności występujących w 

produktach spożywczych w ilościach śladowych zależy od wielu czynni- 

ków, np. od nawożenia, zastosowanego procesu przetwórczego itp., przy 

czym wartości te mogą się wahać w szerokich gramicach. 

Tak więc celem niniejszej pracy była zbadanie przydatności metody 

obliczeniowej dla określania zawartości cynku w dietach złężonych z róż-
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norodnych produktów spożywczych oraz ocena całodziennej diety, wybra- 

rej grupy ludności pod względem zawartości w niej tego milkroelementu 

w świetle zalecanych norm żywienia. 

METODYKA BADAŃ 

Materiałem do badań były całodzienne posiłki ze stołówki studenckiej 

nr 22 w Warszawie z okresu 10 dni wiosny 1977 roku. Pobierano je w 

ilości równej jednej porcji w czasie wydawania konsumentom, przechowy-- 

wano w temperaturze —12?C do chwili zgromadzenia trzech posiłków 

z jednego dnia, tj, śniadania, obiadu i kolacji, a następnie przygotowywa- 

no jednorodną próbę, w której oznaczono zawartość cynku metodą spek- 
trofotometrii absorpcji atomowej przy użyciu aparatu firmy Perkin-Elmer 

Atom-Absorption Spectrophotometr model 300. Zawartość cynku określa- 

no przy użyciu krzywych wzorcowych. 

Na podstawie raportów magazynowych oraz tabel składu i wartości 

odżywczych produktów spożywczych obliczono w badamych posiłkach 

zawartość cymku, energii i białka biorąc pod uwagę części jadalne pro- 

_ duktów rynkowych w stanie surowym. Obliczono rówmież stosunek cynku 
do energii w przeliczeniu na 4,18 MJ (1000 kcal) i cynku do białka, w 

przeliczeniu na 100 g białka, a także udział różnych grup produktów w 

dostarczaniu cynku. 

OMÓWIENIE WYNIKÓW 

W tabeli 1 podano zawartość cynku w badanych dietach obliczoną na 

podstawie danych tabelarycznych oraz oznaczoną chemiczmie. Do porów- 

nania tych metod „zastosowano test t-Studenta i stwierdzono brak istot- 

nych różnie między nimi. Wyniki otrzymane na podstawie obliczeń były 
średnio o około 5% wyższe od wymików oznaczeń chemicznych. „ 

Podobną zgodność uzyskali Osis i wsp. [1] stosując do ozmaczeń meto- 

de ASA oraz Rogowska [2] stosując metodę wersenianową. Natomiast 

Brown i wsp. [3] stwierdzili, że wartości otrzymane na podstawie tabel 

dla szpitalnych diet wegetariańskich były o 350%/6 wyższe od wymików 
analiz metodą ASA. Powstałe różnice autorzy tłumaczyli brakiem danych 

dotyczących zawartości cynku w niektórych produktach zm podawa- 

nych w tych dietach. 

Stwiendzona w niniejszej pracy zawartość cynku w całodziennych po- 

siłkach przeznaczonych dla studentów, wynosząca 16,3 mg, była stósun- 

kowo wysoka w porównaniu z wynikami otrzymanymi przez innych auto- 

rów (tab. 2), zarówno dla diet szpitalnych [1], diet przeznaczonych dla 
dzieci [4,7] jak i posiłków ze stołówek akademickich [2]. Należy przy tym
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Tabela 1 

Zawartość cynku oraz jego stosunek do energii i białka 

w całodziennych posiłkach 
  

Zawartość cynku w mg 
Stosunek cynku do 

  

  

na podstawie 8 

oznaczeń ' obliczeń PDSEĘM białka 
mg/4,18 MJ = mg/100 g 

15,2 15,6 3,8 14,2 

_ 17,0 18,0 6,8 14,0 

14,0. 16,0 4,5 17,8 

15,1 16,1 4,5 16,8 

13,6. 12,8 4,7 9,7 
16,8 18,6 5,0 19,0 

"15,6 16,4 4,3 15,7 

20,0 20,3 5,1 17,4 

18,8 20,9 5,2 18,3 

16,5 17,3 4,4 17,7 

Średnio 

16,3 17,2 . 4,8 „ 15,8 
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podkreślić, że wszyscy cytowani autotzy stwierdzili duże wahania w za- 
wartości omawianego składnika w posiłkach z poszczególnych dni. 

Normy zapotrzebowania człowieka na cynk opracowane przez WHO 
[10] zalecają dla osób dorosłych spożycie cynku w ilości 11 mg: dziennie 
przy jego 20% wykorzystaniu z diety i 22 mg przy 10% wykorzystaniu. 
Tak więc zawartość cynku w badanych posiłkach była również stosunkowo 

  

  

Tabela 2 

Zawartość cynku w całodziennych dietach w różnych krajach na podstawie oznaczeń 

| chemicznych 

Zawartość cynku 

Rok Kraj Rodzaj diet w mg/dzień 

‚ 04-40 średnio 

1964 ZSRR [4] posiłki dla dzieci 9,6-19,0 13,6 
1969 USA [5] przeciętna dieta — 13,8 
1971 Kanada [6] przeciętna dieta , oo 16,9 
1971 Polska [2] posiłki dla studentów 12,0-17,1 14,2 

1972 USA [Ii] diety szpitalne 7,0-16,3 11,3 

1972 RFN [7] posiłki dla dzieci 2,85-18,8 10,8 

‚1974 USA [3] diety szpitalne 10,6-23,1 14,6 

1974 Holandia [8] przeciętna dieta 15,4-24,6 — 

. 1977 Szwecja [9] posiłki dla ludzi starszych 3,7-20,4 8,2 

1977 Polska posiłki dla studentów 13,6-20,0 16,3 

(wynik własny) 
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wysoka w porównaniu z normami żywienia, co jednak nie było równo- 

znaczne ze spożyciem tego składnika przez osoby korzystające z wyży- 

wiemia stołówkowego. 

Energia zawarta w całodziennych posiłkach produkowanych w sto- 

łówce studenckiej w okresie objętym badaniem wymosiła średnio 15,5 MJ 

a zawartość w nich białka średnio 109 g, co znacznie przekraczało nonmy 

dziennej diety wahała się w szerokich granicach, tj, od 10,9 do 17,2 MJ, 

jak i do białka (85 g). Należy również podkreślić, że kaloryczność cało- 

dziennej diety wahała się w szerokich granicach tj, od 10,9 do 17,2 MJ, 
co nie było racjonalne z żywieniowego punktu widzenia, natomiast zawac- 

tość białka pomimo dużych różnic między posiłkami z poszczególnych dni 

(90-131 g) w żadnym przypadku nie była niższa od zalecanej normy. 

W zależności od doboru jakościowego i ilościowego produktów wcho- 
dzących w skład badanych posiłków stosunek cynku do energii i cynku 
do białka w dietach z poszczególnych dni dość znacznie różmił się. Tak 

więc nie były to diety zrównoważone (o takiej samej „gęstości odżyw- 

„czej”) i nie zawsze większej ilości energii czy białka odpowiadała wysoka 

zawamtość cynku. Brown i wsp. [3] wyliczyli, że dla wegetariańskiej diety 
szpitalnej stosunek cynku do energii wynosił 3,93 i cynku do białka 9,76, 
a dla normalnej diety szpitalnej odpowiedmio 4,62 i 11,30. Natomiast 
White [5] podawała, że w posiłkach przeznaczonych dla dziewcząt ze szko- 

ły średniej wymosiły one odpowiednio 8,6 i 20,38, a w posiłkach dla stu- 

dentów 8,8 i 21, 89, a więc były dużo wyższe niż stwierdzone w niniej- 

szej pracy, mimo że średnia zawartość w nich cynku była niższa. 

Należy tu podkreślić, że materiał do badań pobierany był w maju 
i w związku z występującymi w tym okresie niedoborami niektórych 
składników odżywczych (głównie witamin rozpuszczalnych w wodzie), 

spowodowanych m. in. stratami na skutek przechowywania oraz brakiem 

na rynku warzyw i owoców, kierownictwo stołówki zdecydowało o pod- 

wyższeniu gramatur w realizowanych recepturach, co było przyczyną . 

, większej zawartości energii białka, a w pewnym stopniu i cynku w ba- 

danych posiłkach. 

Ważnym czynnikiem wpływającym na powstawanie niedoborów skład- 

ników mineralnych w organizmie człowieka jest ich mała dostępność z 

produktów spożywczych. Wiadomo, że absorpcja cynku z przewodu po- 

karmowego zależy nie tylko od ilości tego składnika w diecie, ale głównie 

od zawartości w niej składników takich jak fityniany czy błonnik, które 

utrudniają jego wykorzystanie, czy też białka pochodzenia zwierzecego, 

ułatwiającego wchłaniamie tego mikroelementu. W badanych dietach oko- 

ło 40% cymku pochodziło z produktów zbożowych, 27,8% z mięsa, prze- 

tworów mięsnych i ryb, ponad 11%/0 z ziemniaków, 7,3%/0 z warzyw i owo- 

ców oraz 6,4%/6 z mleka i serów. Tak więc udział cynku z broduktów
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pochodzenia zwienzęcego w omawianych zestawach był stosunkowo wy- 
soki i można sądzić, że dostępność cynku z tych diet nie była niższa niż 
20°/o. 

Zakładając, że studenci spożywają całe należne im porcje, ilość cynku 
w badanych całodziennych posiłkach ze stołówki powinna pokryć ich 
zapotrzebowamie na ten mikroelement. 

Jak już wspomniano, zawartość energii i składników odżywczych w ca- 
łodziennych dietach nie była również równoznaczna z ich spożyciem. 
Wydawane porcje różniły się między innymi wielkością (np. kobiety otrzy- 
mywały mniej zupy czy ziemniaków), ilością adpadków talenzowych oraz 
udziałem pieczywa, którego spożycie było nieograniczone. 

W związku z tym u niektórych osób, np. spożywających mniejsze , iloś- 
ci produktów spożywczych czy przy większym udziale produktów pocho- 
dzenia roślinnego w diecie, mogą występować niedobory cynku. Sugestie 
te potwierdzają wykonane wcześniej badania [11] dotyczące oceny stanu 
wysycenia cynkiem studentów, które u 45% badanych osób stwierdziły 
niski poziom tego składnika w moczu, co świadczy o niedoborze cynku w 
organizmie, związanym z jego zbyt niską podażą w pożywieniu w stosunku 
do fizjologicznego zapotnzebowania. 

-_ WNIOSKI 

1. Stosowanie tabel składu i "wartości odżywczych produktów spo- 
żywczych do określenia zawartości cynku w przeciętnych dietach daje 
wyniki na ogół zgodne z oznaczeniami chemicznymi. 

2. Średnia zawartość cymku w całodziennych posiłkach ze stołówki 
studenckiej była wyższa od zalecanej normy WHO, jednak wahała się 

w dość szerokich granicach w zestawach z poszczególnych dni. 

3. Posiłki z poszczególnych dni mie były zrównoważone pod względem 
stosunku cynku do energii i cynku do białka. | 
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А. Бжозовска, В. Стех, Я. Скорковска-Зеленевска 

ОЦЕНКА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЦИНКА 
В КРУГЛОСУТОЧНОМ ПИТАНИИ`' 

В СТУДЕНЧЕСКОЙ СТОЛОВОЙ 

Резюме 

Определяли потребление цинка в круглосуточном питании в студенческой столовой, 

по методу АЗА и исчисляя его содержание на основании таблиц состава отдельных пище- 

вых продуктов и складских отчетов. Результаты химических определений были на 5% ниже, 

Потребление цинка в круглосуточном питании колебалось в пределах 12,8-20 мг (в сред- 

нем 16,3 мг) и было выше, чем рекомендуемое Мировой организацией здравоохранения 

(\НО) суточное потребление этого элемента (11 мг в сутки при 20%-ном использовании 

цинка из рациона). Оцениваемые пищевые рационы не были уравновешенными в отношении 

содержания цинка, энергии и белка. Так, например, соотношение цинка к энергии колебалось 

в пределах 3,8-6,8 кг на 4, 18 МУ (в среднем 4,8 мг), а соотношение цинка к белку — в пре- 

делах 9,7-19,0 мг на 100 г белка (в среднем 15,8 мг). Наибольше цинка (40%) было в хлебных 

продуктах, а также в мясе, мясных изделиях и рыбе (29%). Полученные результаты сравни- 

ваются с данными, касающимися потребления цинка в СССР, ФРГ, США, Канаде, Голлан- 

дии и Швеции. Обсуждаются также возможности появления дефицитов этого элемента 

у людей. 

A. Brzozowska, W. Stech, J. Skorkowska-Zieleniewska 

ZINC CONCENTRATION ESTIMATION 

IN THE WHOLE-DAY MEALS 

OF THE STUDENTS’ CANTEEN 

Summary 
a 

The zinc content in daily meals at a students’ canteen was determined usińg 

the ASA method and calculating this content on the basis of tables of the compo- 

sition of particular dishes and stock reports. The results of chemical analyses 

were, on the average, by 5%, lower. | 

The zine content in daily meals ranged within 12.8-20.0 mg (16.3 on the ave- 

rage) and was higher than the daily consumption of this element recommended 

by WHO (11 mg a day at 20% tual use of zinc from the diet). The food rations
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were not balanced with regard to the content of zinc, energy and protein; the 
zinc-energy ratio ranged withrin 3.8-6.8 mg per 4,18 MJ (4.8 mg on the average) 
and the zinc-protein ratio — within 9.7-19.0 mg per 100 g of protein (15.8 mg on 
the average). The' highest zinc amounts were supplied with cereal products (400%) 
as well as with meat, meat preserves and fish (290%). The results obtained were 
compared with the data concerning zinc consumption in the USSR, FRG, Canada, 
the Netherlands and Sweden. The probability of zinc deficiencies in men was 
discussed.


