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Meat and meat products as a souloe of selenium in daily food rations
Summaty

The aim of the study has been to undertake an evaluation of the level of selenium in meat and meat products
and determine its intike in daily food rations and percentage of meat products in ingested rations. _ :

Se|enium was examined fluorimetrically after wet digestions and the reaction Of Se (IY) with 2.3-
diaminonaphthalene and an extraction of naphtho-[2.3-d]-2-seleno-1.3-diazole (piazoselenole) to cyclohexane.
The results of the investigation have indicated that the main source of selenium in Polish food rations Were

into it on av oń to 27 .2oń of the entire amount. The,levels of sele-
ge]d from 55 mglkg and were higher in comparison to the other
ihe averag€ elenium was less than or approaching,recommended
mentation is
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Selen jest pierwiastkiem niezbędnym dla prawidło-
wego funkcjonowania organizmu człowieka i wielu
gafunków.zw terząt, Optymalne warunki funkcj onowa-
nia organtzmu zapewnia tylko określona ilośc tego
pierwiastka, gdyż zarówno niedobór, jak i nadmiar
selenu mogąprowadzic do licznych schorzeń. Zaleca-
ne dzienne pobranie selenu wynosi 60 pgldobę dla
kobiet i 70 pgldobę dla mężczyzn, przy maksymal-
nym uwaz a ny m za b ezpteczny p oziomie 4 0 0 p g/dob ę
( 1 6). Naj większe ilości selenu są pobieran e przez czło -

wieka zżywnościąi dlatego jednym z celówpracybyło
ustalenie jakie grupy produktów w całodobowych ra-
cjach pokarmowych (CRP) są głównym źródłem tego
pierwiastka. Celem badań było ustalenie poziomu sele-
nu w krajowym mięsie i jego przetworach na tle wyni-
ków z innych krajów oraz ocęna pobrania tego pier-
wiastka przezduże grupy ludności Polski w świetle za-
leceń ekspertów FAO/WHO, krajowych norm żywie-
niowych oTazn:atle spozycia selenu w innych krajach.

Materiał imetody
Badania przeprowadzono na mięsie: kurcząt, kur, kaczek,

wołowym i wieprzowym oTazpodrobach drobiowych: wą-
trobach, żołądkach i sercach, Zróżntcowanie mięsa drobio-
wego na mięśnie piersiowe i udowe było podyktowane
względami poznawczymi oraz praktycznymi, ponieważ
konsumpcja tych rodzajów mięsa oprócz całych tuszek
jest w naszym kraju dość duza, natomiast w przypadku kur
i kaczek konsumpcji podlegają całe tuszki. W przypadku
mięsa wołowego i wieprzowego wybrano do badań najbar-
dziej popularne jego gatunki, a wśród produktów mięsnych
badano wyroby o róznym stopniu przetworzenia i skali
dodatków, popularne na rynku, których poziom spozycia
jest stosunkowo wysoki.

Do badań pobierano od 0,5 kg do 1,5 kg produktu lub
całe tuszki (w przypadku drobiu), z których mięśni sporzą-
dzono probkę średnią, Wszystkie próbki uśredniono przez
lromogenizację i wykonywano z nich nawazki analityczne
o masie od 1,0 g do 3,0 g,

Materiał do badań pobierano w okresie od stycznia do
maja 2000 r. z Lubelskich Zakładów Drobiarskich ,,Lub-
drob" S.A., Lubelskich Zakładów Mięsnych ,,Lubmeat"
S.A. oraz z sieci handlu detalicznego i półhurlowego w ilo-
ści od sześciu do jedenastu próbek zkażdego asońymentu.

Odtworzone, średnie krajowe racje pokarmowe otrzy-
mano w postaci zhomogenizowanej l, zamrożonej z Insty-
tutu Zywności i Zywienia w Warszawie. Całodobowe ra-

cje pokarmowe od osób indywidualnych pobierano meto-
dąpodwójnej porcji, wazono je (1eśli było to możliwe rów-
niez poszczególne składniki dań), homogenizowano części
jadalne i z jcdnorodnych próbek wykonywano naważki o
masie od 2,0 do 4,0 g.

Uśrednione próbki mineralizowano w bloku aluminio-
wym mieszaninąkwasów: azotowego (V), chlorowego (Vll)
i siarkowego (VI) zgodnie z metodykąAOAC (B). Zawar-
tość selenu oznaczono metodą spektrofl uorymetryczną,
wykorzystując 2,3-diaminonaftalen, z którym Se (lV) tlvo-
rzy nafto-|2,3 -d] -2- seleno- 1, 3 -diazo1 (piazos eleno1) emitu-
jący promieniowanie mierzone przy długości fali 525 nm
(długość fali wzbudzającej 366 nm). Oznaczenia wykony-
wano po ekstrakcji piazoselenolu do cykloheksanu i usunię-
ciu wody zfazy organtcznej. Pomiary natęzenia fluorescen-
cji wykonywano w spektrofotometrze Cecil 6600 CE zuży-
ciem odpowiedniego fi ltru,

Do obliczeń pobrania selenu z racjami pokarmowymi
oraz ustalenia szeregów sekwencyjnych produktów spozy\,v-

czych, posługiwano się programem FOOD w (opracowa-
nym w IZZ), opartym na krajowej bazte danych (6) oraz
wynikami z niniejszych badań.



W celu zwalidowania stosowanej metodyki, posługiwa-
no się certyfikowanymi materiałami odniesienia orazwła-
snym materiałem o znanej zawartości selenu.

Wyniki iomówienie
Analizując materiały referencyjne NBS Bovine li-

ver RF l57J a,NIST/RF 8414 Bovine muscle powder
oraz dietę ARC/CL FD Total diet reference material
HDP uzyskano wartości odzysku w granicach od
87,3Yo do 95,20ń, średni błąd metody I0,2Yo, a współ-
czynnik zmienności od7,5oń do I2,2oń. CeĘfikowane
zawartośct selenu dla wymienionych materiałów wy-
nosiły odpowiednio 0,71 +0,0] nglg;.0,076 + 0,010
nglgt0,181+ 0,017 n!g,aoznaczone 0,63 + 0,11 nglg;
0,070 + 0,012 ngl g i 0,I 69 + 0,029 nglg. Anali za wŁa-
snego materiału złożonego z mleka w proszku i mąki
typ 500 forlyfikowanego selenem w ilości 250 nglg
dała w dwu seriach po dziesięć powtórzeń następują-
ce średnie parametry metody: średni odzysk 90,4-
92,20ń: xt s- 245+ 10,3 nglg i248+14,6nglg;x+ 1l"

- 245 + 19,69 t 248 + 27,5 nglg przy całkowitej za-
wartości selenu 27I + 5 nglg. Na podstawie przepro-
wadzonych b adań można stwierdzić, że otrzymane wy -
ntkt oznaczeń i powtarza|ność metody pozwalają sto-
sować ją do oznaczeń śladowych ilości selenu w ba-
danym materiale.

Oceniając zawartośc selenu w mięśniach drobiu
można zauważyć, że poziomy tego pierwiastka nie są
bardzo zróżnicowane, a tylko mięso kaczek odznacza
się zdecydowanie ntższą 1ego zawartością. Ponadto
stwierdzono statystycznie istotną nlższą zawartośc
selenu w mięśniach piersiowych w porównaniu do
udowych. Równi eż intere suj ąc a j est niższa zaw arto śc
selenu w mięśniach indyka w porównaniu do mięśni
tltrcząt,zarówno piersiowych, jak i udowych. Natomiast
zalxlartość selenu w mięsie kurcząt, j ak i kur naleĘ uznac
za porównywalną chociaż w przypadlutego pierwsze-
go wyniki sąśrednio o około I0ońwyższe.

Dane dotyczące zawartości selenu w mięsie drobiu
sąbardzo zróżnicowane i średnio mieszcząsię wprze-
dzialę o d 47 p"glkg do 230 pglkg (3, 7, 8, 12, I 4). D ane
uzyskane przez Simonoff i wsp, (12) wskazuj ąże cho-
ctaż zawartośó selenu w mięsie kurcząt francuskich
jest około dwukrotnie niższa, to jednak jego ilości w
mięśniach ud są istotnie wyższe ntż w piersiowych, co
znajduje potwierdzenie w wynikach niniejszych badań.

Największe ilości selenu stwierdzono w wątrobach
badanego drobiu - dochodzące do 32] pglkg, a zde-
cydowanie mniejsze w żołądkach i sercach. Wątroby
zawieraĘ największe ilości selenu w porównaniu do
mięśni, zarówno w grupie kur, kurcząt, jak i indyków,
natomiast żołądki i serca wykazywały analogtczną
zależnośc jedynie w przypadku kurcząt. Podobnąpra-
widłowo ś ó stwi erdzili inni autorzy, cho ctaż doty czyła
onanajczęściejnaruądowwewnętrznychzvvterzątrzeż-
nych zwłaszcza wątrób (3,7 , I0, I2).

Analtzamięsadużychzwierzątrueźnychwykazała,
że zawartość selenu w mięsie wołowym jest ponad
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dwukrotnie niższa niż w wieprzowym, które z kolei
nie odbiega zbytnio zawartością tego pierwiastka od
mięsa drobiowego. W publikacj ach zagrantczny ch
spotyka się następujące poziomy selenu w wieprzo-
winie: we Francji od 82 do I32 pglkg (12), w Niem-
częch 1 18 pglkg (9), w Austrii 150 pglkg (3), w USA
35 pglkg (10) i 50-80 płglkg w Finlandii (7). Wyniki
te są na ogoŁ zbltżone lub niższe w porównaniu do
przedstawionych w tab. 1. Wołowina zawterała od
ok. 10 pglkg selenu w Finlandii do ok, 100 pglkg we
Francji, jednak proporcja zawartości selenu w mię-
sie wołowym do wieprzowego była podobna w więk-
szości publikacji, choctaż zalężnośc ta nie zawsze
była tak istotna.

Za-wartośc selenu w wędlinach drobiowych była na
ogół zbltżona do jego ilości w mięsie, chociaż indyk
grilowy miał istotnie niższy poziom selenu, a polędwi-
caz indyka odznaczaŁa się znacznie wyższązawarto-
ściątego pierwiastka.

Bardzo d.użę zróżnicowanie wyników wystąpiło w
przefuv or ach mięsnych, w których surowcem byĘ tkan -

ki bydła i świń, ponieważ średnie zawartości selenu
mieściły się w przedziale od 58 pglkg do 329 pglke.
Zawartośc selenu w bekonie, polędwicy i szynce wie-
przowej była zbliżona do jego poziomu w mięsie, je-
żeltweźmiemy pod uwagę ewentualny wpływ proce-
su technologicznego oraz duży udziałtŁuszczu w tym
pierwszym. Poziom selenu w kiełbasach zdecydowa-
nie odbiegał od jego ilości w mięsie i pozostałych
wyrob ach p oni eważ kiełb asy, zaw ier aĘ pr ze ctętnie 2 -

3-krotnie więcej tego pierWiastka. Fakt ten nie daje
się wytłumaczyc zawartościąselenu w surowcu (mię-
sie), a przyczyny jego należy raczej szukać w dodat-
kach stosowanych w procesie technologicznym, jak
też wpływem samego procesu.

Zawartość selenu w parówkach, kiełbasaeh i mięsie
przetworzonym wynosi średnio: wg Tinngi (14) od 71
pglkg do 94 plglkg, wg Pennington (10) od 10 pglkg
do 30 pglkg, a wg Simonoff (12) ok. 60 pglkg. Nuur-
tamo (7) oznaczył selen w ilości ok. 80 pg/kg nato-
miast Combs (2) podaje zawartościw granicach od 82
pelkg do 365 pgikg.

Do oceny pobrania selenu wybrano średnie odtwo-
rzonę dwu największych grup ludności - robotniczej i
nierobotniczej o średnich dochodach oraz osób doro-
sĘ ch zterenu woj e w o dztw alub elskie go. Średni e o zna-
czone analitycznie pobranie selenu z racjami odtwo-
rzonymi wynosiło 37,9 p,gldobę, a obliczone na pod-
stawie danych GUS i piśmiennictwa78,6 pgldobę. Po
uwzględnieniu nowych danych doty czący ch produk-
tow zbożowych (praca w druku) oraz wynikow niniej-
szych badań uległo obniżeniu do 50,6 pgldobę, Anali-
za pobrania selenu z CRP domowymi wykazała, że
wynosi ono średnio 60,4 +24,I ,p"gldobę (kobieĘ 56,0
+ I4,0 pgldobę, mężczyźni 67,0 + 24,0 p"gldobę).
Wyniki obliczeń dały średnie pobranie 91 pgldobę, a

po uwzględnieniu nowych danych pobranie obliczone
przy pomocy pro$amu FOOD wynosiło 69,6 pgldobę



125 t 53,8 61,0,227

'145 t 70,6 87,0-324

97,0 x24,8 67,0-138

128 t 36,5 75,0-174

122 ł 16,3 97,0-153

68,0 t 22,9 47,0-119

222 t 68,9 93,0-327

152 ł Ą8,4 90,0,2'l3

157 t 80,1 88,0-30'|

189 t 81 ,7 'l'14,296

126 ł 24,1 97,0-159

112 =11.4 104-129

193 t 8,2 181-206

55,0 t 7,4 50,0-67,0

131 t 53,9 59,0-204

lndyk grilowy

Polędwica z indyka

Kurczak wędzony

Mielonka drobiowa

parówki drobiowe

Bekon wieprzowy

Polędwica wieprzowa

Szynka wieprzowa

Kiełbasa parówkowa

Kiełbasa myśliwska

kiełbasa krakowska

Kiełbasa iałowcowa

Kiełbasa szynkowa

Fra n kfurle rki

Kasza n ka

paszletowa

82,5 t 10,4 70,0-95,0

,162 t 11,0 147-175

144 
= 

46,2 76,0-209

122 ł 4'l ,9 68,0-181

139 t 44,8 78,0-199

79,5 t 17,0 61,0-98,0

111 t 41,0 69,0-162

108 t 9,5 95,0-119

202 ł22,1 177-228

284 ł 27 ,2 253-316

254 ł 23,7 233-275

29'l t 18,4 266-308

329 ł23,1 280-370

295 t 28,5 276-337

58,0 t 14,8 38,0-76,0

145 ł 27,7 96,0-163

Tab. 1. Zawartość selenu w mięsie i po-
drobach (pg/kg)
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podsumowanie

Przeprowadzone b adan n 'vqlkaza-
ły, że mięso i jego przetwory cha-
r aktęry łLLJ ąs i ę sto sunkowo wys oki-
mi zawartościami selenu w porów-
naniu do innych grup produktów

tatów wcześniejszychbadah i wy-
ma1aaktualizacj i kraj owej bazy da-
nych, która jest w trakcie opracowy-
wania. Pobranie selenu z racjaml
odtwarzanyml nalęży :uznać za I7l-

skie w świetle zdięcęn FAO/WHO
jakikrajowyche ą-
cych się zywieni 1,

16). Spożycie se o-
mowymi jest znacznie ntższe nlż w
latach wcześniej s zy ch, ale zblrtżone
do danych innych autorów (4) i nie
wydaje się aby konieczna była su-
plementacj a tego pierwiastka.

Tab. 2, Zawartość selenu
mięsnych (t g/kg)

Kutczę

lndyk

Kura

Kaczka

Ku rczę

lndyk

Kura

plerŚ

udo

pierś

ud0

tuszka

tuszka

Wątroba

żołąd e k

serce

WąłrOba

żołąd ek

serce

WątrOba

Udziec wołowy

Ł0 patka

W leprz0Wa

całodobowej ilości sęlenu.


