YWNO

. Nauka. Technologia. Jako , 2006, 2 (47) Supl., 342 - 347

HALINA STANIEK, EWELINA KRÓL, ZBIGNIEW KREJPCIO

OCENA ZAWARTO CI ELAZA, CYNKU I MIEDZI
W CAŁODZIENNYCH RACJACH POKARMOWYCH
WYBRANYCH GRUP LUDNO CI
Streszczenie
Celem bada było okre lenie poda y Fe, Zn i Cu w całodziennych racjach pokarmowych (CRP)
dzieci w wieku szkolnym i osób w wieku emerytalnym. Badania przeprowadzono w maju i listopadzie
2000 r. w Domu Dziecka i w Domu Pomocy Społecznej (DPS) z rejonu północnej Wielkopolski.
Stwierdzono, e CRP osób starszych były deficytowe w Zn i Cu, natomiast CRP dzieci dostarczały zbyt
mało Cu. Poda Fe w CRP pozwoliła na pokrycie zalecanej normy w obu badanych grupach. Pora roku
nie miała istotnego wpływu na zawarto badanych składników mineralnych w CRP badanych grup.
Słowa kluczowe: elazo, cynk, mied , dzieci, ludzie starsi, całodzienne racje pokarmowe

Wprowadzenie
elazo, cynk i mied nale do mikroelementów niezb dnych do prawidłowego
rozwoju i funkcjonowania ka dego organizmu. Ma to szczególne znaczenie w okresie
dzieci stwa, które charakteryzuje si bardzo ruchliwym trybem ycia, a jednocze nie
intensywnym wzrostem i rozwojem organizmu [18]. Rozwój medycyny prewencyjnej,
diagnostyki i terapii przyczyniaj si do wydłu enia ycia ludzkiego i wzrostu liczby
ludno ci w wieku powy ej 60 lat w społecze stwach rozwini tych [2]. U ludzi
starszych zmniejsza si podstawowa przemiana materii, a tym samym zmniejsza si
zapotrzebowanie na energi . Utrudnia to pokrycie zapotrzebowania na wszystkie
składniki pokarmowe, a szczególnie na składniki mineralne. Z licznych bada wynika,
e sposób ywienia dzieci oraz osób w wieku emerytalnym wskazuje na wiele
nieprawidłowo ci. Poziom pobrania tych składników mo e by zró nicowany w
zale no ci od populacji, regionu czy sytuacji ekonomicznej badanej grupy. W
badaniach wielu autorów [1, 2, 5, 6, 12, 17] stwierdzono zbyt niskie pobranie z diet
takich składników mineralnych, jak: Ca, Mg, Fe, Zn i Cu. wiadomo , e poprzez
prawidłowe ywienie mo na złagodzi , a nawet znacznie ograniczy wiele
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niekorzystnych objawów w organizmie sprawia, e ro nie zainteresowanie problemami
ywieniowymi wy ej wymienionych grup.
Celem bada było okre lenie poda y oraz ocena pokrycia zapotrzebowania na
wybrane składniki mineralne (Fe, Zn i Cu) w całodziennych racjach pokarmowych
(CRP) dzieci w wieku szkolnym oraz osób w wieku emerytalnym.
Materiał i metody bada
Materiał do bada stanowiły jadłospisy dekadowe z Domu Dziecka w
Trzemesznie i Domu Pomocy Społecznej w Skubarczewie, na podstawie których
okre lano zawarto Fe, Zn oraz Cu w całodziennych racjach pokarmowych badanych
grup. Przeanalizowano 10 jadłospisów z miesi ca maja i 10 jadłospisów z listopada
2000 r. Do oszacowania składników mineralnych w racjach pokarmowych posłu ono
si programem komputerowym „Dietetyk”. Do oceny pokrycia zapotrzebowania na
wybrane składniki mineralne zastosowano „Normy ywienia człowieka” opracowane
przez Ziemla skiego i wsp. [21]. W stosunku do Fe i Zn przyj to norm na poziomie
zalecanego spo ycia, natomiast Cu – redniego bezpiecznego spo ycia. Normy dla
dzieci ustalono jako redni wa on dla dwóch grup wiekowych: 7-9 lat i 10-15 lat
(chłopcy i dziewcz ta), a dla osób starszych jako rednia dla ludzi powy ej 60 roku
ycia.
Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej. Do okre lenia istotno ci ró nic
mi dzy warto ciami rednimi zawarto ci składników w racjach pokarmowych w
zale no ci od sezonu zastosowano test t-Studenta, przy poziomie istotno ci p<0,05.
Wszystkie obliczenia statystyczne wykonano przy u yciu programu kalkulacyjnego
Exel wersja 6.0.
Wyniki i dyskusja
W tab. 1. przedstawiono zawarto Fe, Zn i Cu w CRP badanych grup oraz
stopie realizacji normy (RDA-Recommended Dietary Allowaces). rednia zawarto
Fe w CRP dzieci z domu dziecka wynosiła 15,8 ± 2,7 mg w okresie wiosennym, co
stanowiło 121% zalecanej normy na ten pierwiastek. Jesieni natomiast CRP
dostarczały 19,0 ± 4,2 mg Fe, co odpowiadało 146% zalecanej normy. Z kolei poda
Fe z CRP w DPS wiosn była na poziomie 14,1 ± 6,4 mg, a jesieni 13,5 ± 3,0 mg, co
stanowiło odpowiednio 101 i 96% zalecanej normy dla osób starszych. Zawarto Zn
w CRP podawanych dzieciom w domu dziecka w maju i listopadzie wynosiła
odpowiednio: 12,5 ± 1,8 mg i 15,2 ± 3,1 mg, pokrywaj c zapotrzebowanie na ten
pierwiastek odpowiednio w: 104 i 127%. Analizowane CRP dla osób starszych
dostarczały rednio 12,3 ± 3,1 mg Zn/dob wiosn oraz 12,5 ± 3,8 mg Zn/dob
jesieni , co odpowiadało 85 i 86% realizacji zalecanej normy. Racje pokarmowe z DPS
dostarczały rednio 1,16 ± 0,36 mg Cu, co stanowiło tylko 51% realizacji zalecanej
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normy w okresie wiosennym. Jesieni CRP dostarczały 1,24 ± 0,26 mg Cu jesieni , co
pozwalało na pokrycie zalecanej normy dla tej grupy w 55%. Z kolei poda Cu w
diecie dzieci z domu dziecka wynosiła rednio 1,63 ± 0,31 mg wiosn oraz 1,78 ± 0,42
mg jesieni , co stanowiło odpowiednio 93 i 101% zalecanej normy. Analiza
statystyczna nie wykazała istotnych ró nic w poda y Fe, Zn i Cu z CRP w zale no ci
od pory roku.
Wyniki wielu bada warto ci od ywczej racji pokarmowych spo ywanych przez
ró ne grupy ludno ci w Polsce [1, 2, 5, 6, 12, 17] ujawniły deficyt takich składników
mineralnych, jak: Ca, Mg, Fe, Zn i Cu. Wyniki niniejszych bada tak e wskazuj na
wyst powanie nieprawidłowo ci pod wzgl dem zawarto ci mikroskładników w CRP
dzieci i ludzi starszych. Dotyczy to zwłaszcza niedoborów Cu w diecie osób starszych,
dostarczana w ilo ciach stanowi cych jedynie około połow zalecanego dziennego
spo ycia. Nisk poda Cu w diecie pensjonariuszy z wielkopolskich DPS wykazali
równie Chalcarz i Spochacz-Przygocka [3]. Niedobory Cu w CRP kobiet i m czyzn
z regionu Wielkopolski stwierdzili w swoich badaniach tak e Bolesławska i wsp. [1].
Wyniki bada wielu prac krajowych i zagranicznych wskazuj na niski poziom Cu
w dietach wszystkich badanych grup ludno ci, niezale nie od wieku i płci [4, 10, 15].
Analiza badanych racji pokarmowych pod wzgl dem zawarto ci Zn wykazała
dostateczn poda tego pierwiastka w CRP dzieci, natomiast niedobory w diecie osób
w wieku emerytalnym. Podobnie Skop i wsp. [17] stwierdzaj niedostateczne spo ycie
Zn przez mieszka ców DPS. Znajduje to potwierdzenie równie w ród innych
wyników bada [1, 9, 20]. Rezultaty bada prowadzonych w ród polskiej młodzie y
szkolnej [6, 7, 8, 19] wskazuj na wyst powanie niedoborów Fe, Zn i Cu w tej
populacji, niezale nie od pory roku [5].
Badane racje pokarmowe zarówno dzieci, jak i osób starszych były na ogół
prawidłowo zbilansowane pod wzgl dem poda y Fe, w przeciwie stwie do wi kszo ci
publikowanych informacji o powszechnych niedoborach tego pierwiastka [1, 2, 6, 12,
13, 16], zawierały natomiast zbyt mało Zn i Cu. Pomimo obserwowanych, korzystnych
z punktu widzenia zasad prawidłowego ywienia zmian, skład polskiej diety w
dalszym ci gu nie odpowiada zaleceniom. Znajduje to potwierdzenie w licznych
wynikach bada wskazuj cych na wyst powanie niedoborów składników od ywczych,
w tym składników mineralnych w diecie polskiej populacji [1, 2, 6, 12, 13]. Jednym
z nich jest niedostateczna zawarto
składników mineralnych, których zarówno
niedobory, jak i nadmiar, utrzymuj ce si przez dłu szy czas, mog przyczynia si do
powstawania takich chorób cywilizacyjnych, jak: mia d yca, nowotwory, osteoporoza
czy cukrzyca [11].

Tabela 1
Zawarto oraz stopie pokrycia zalecanej dziennej poda y Fe, Zn i Cu w całodziennych racjach pokarmowych dzieci w wieku szkolnym i osób
starszych w zale no ci od pory roku.
Content and the realization degree of RDA for Fe, Zn and Cu in food diets of the school children and elderly people depending on the season of the
year.

Parametr
Parameter

Warto rednia ± SD
Mean value ± SD
Zalecana dzienna poda
RDA
% zalecanej dziennej poda y
% of RDA
Analiza statystyczna
Statistical analysis

Zawarto składników mineralnych w CRP [mg]
Minerals content in daily food rations [mg]
Dzieci
Osoby starsze
Children
Elderly people
Zn
Cu
Fe
Zn

Fe

Cu

W*

J**

W

J

W

J

W

J

W

J

W

J

15,8
±2,7

19,0
±4,2

12,5
±1,8

15,2
±3,1

1,63
±0,31

1,78
±0,42

14,1
±6,4

13,5
±3,0

12,3
±3,1

12,5
± 3,8

1,16
± 0,36

1,24
± 0,26

13,0
121

12,0
146

NI

104

1,75
127

NI

93

14,0
101

NI

101

14,5
96

NI

85

2,25
86

NI

Obja nienia: / Explanatory notes:
*
W – Wiosna / Spring; **J - Jesie / Autumn; NI - Ró nice nieistotne statystycznie / differences statistically non-significant;
RDA - zalecana dzienna poda /recommended dietary allowances.

51

55
NI

346

Halina Staniek, Ewelina Król, Zbigniew Krejpcio

Wnioski
1. Stwierdzono dostateczn poda Fe w diecie zarówno dzieci, jak i osób w wieku
emerytalnym.
2. Pokrycie zapotrzebowania na Zn w diecie dzieci było odpowiednie, zbyt mała była
natomiast poda Cu. Z kolei w CPR osób powy ej 60 roku ycia wyst piły
jednocze nie niedobory Zn i Cu.
3. Wykazano brak istotnych ró nic w poda y składników mineralnych w CRP
badanych grup ludno ci w zale no ci od pory roku.
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ASSESSMENT OF THE CONTENT OF IRON, ZINC AND COPPER IN THE DAILY FOOD
DIETS IN SELECTED GROUPS OF POPULATION
Summary
The aim of this study was to assess the content of Fe, Zn and Cu in the daily food diets (DFR) of
children at school age and elderly persons. The study was carried out in May and November 2000 in
Orphanage and Social Welfare Houses from Northen Wielkopolska region. The dietary Zn content was
too low in elderly people, while the Cu content was deficient in both groups. It was found that the intake
of Fe covered recommended norms in both studied groups. No seasonal differences in the content of Fe,
Zn and Cu in the daily food diets were observed.
Key words: iron, zinc, copper, children, older people, daily food diets

