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W racjonalnym żywientu zwierząt dązy się do do-
starczenia w paszy wszystkich niezbędnych składni-
ków pokarmowych na poziomie optymalnym w sto-
sunku do potrzeb. Obok podstawowych składnikow
odżywczych duzo uwagi zwraca się na bilansowanie
potrzeb mineralnych zwierząL Spośród wielu skład-
nikow mineralnych istotną rolę w organizmie zwię-
rząt spełnia cynk. Jest to pierwiastek od dawna już

Tab. 1. Wybrane, zawierające cynk enzymy obecne w orga-
nizmie oraz ich funkcie
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znany i doceniany r,v zywieniu śliń, ale jego funkcje
w organizmie sąwciąż na nowo odkrywane (44). Jego
obecność stwierdzono w ponad dwustu enzymach bio-
rących udział w reakcj ach bio chemicznych. Cynk j e st,
mlędzy innymi, składnikiem polimeraz DNA i RNA,
wpĘwa na aktywność rożnych hormonow, tj.: gluka-
gonu, insuliny, hormonów wzrostu i płciowych. Ak-
tywność biologiczna cynku w organizmie polega głow-
nie na obecności w metaloenzymach (tab. 1). Nalezy
do nich, między innymi, dehydrogenaza alkoholowa.
Jest ona niezbędna w procesie prawidłowego widze-
nta, gdyż uczestniczy w przekształcaniu alkoholowej
formy witaminy A (retinolu) w formę aldehydową (re-
tinenu). Z produkcyjnego punkfu widzenia niedobory
cynku zauw ażalne s ą w po stac i zahamowania wzro stu
(zmniejszona ekspresja genow) oraz obniżonego ape-
tytuzwrcrząt.

Z ap otr zeb owani e świń na cynk zaleĘ o d wi e lu c zyn-
ników. Wśrod nich na uwagę zasługują: wiek, kieru-
nek uzytkowani a i stan fizj o 1 o gic zny. Zalę c ęnia ryw ie -
niowe według norm polskich (2) i amerykańskich (27)
przedstawiono w tabeli 2. Biodostępność cynku z pa-
szy, a w konsekwencji jego stęzenie w osoczu zależy
od podazy w paszy, dojrzałości i sprawności przewo-
du pokarmowego, ldziału komponentów paszy,
a zwłaszcza składnikow zawterających cynk, np. fity-



Iab.2. Zalecenia żywieniowe odnośnie do zawartości cynku
w mieszankach dla świń

Tab. 3. Zmiany maksymalnych poziomów wybranych mikro-
elementów w paszach dla świń (3)

Objaśnicnia: * do 8, tygodnia życia,** do l2. tygodniażycia,
>k** 250 mg żelazaldzleń - prosięta do 1. tygodnia przed odsa-
dzeniem

niany, oraz zawartości niektorych hormonów, np. es-
trogenów, kortyzolu, hormonu wzrostu. Interesujące
są równiez relacje między ilością cyŃu w paszy, jego
zaftzymanlem w organizmie oraz stopniem wykorzy-
stania w odniesieniu do ilości pobranej. Nowe zarzą-
dzęnię UE (3), które weszło w zycie z dniem 26 sĘcz-
nla2004 r., zmniejsza dozwolony poziom niektórych
mikroelementów w zywieniu świń, w tym i cynku
(tab. 3). Srednia ,awirtość dostępnego rynku w pa-
szach podstawowy ch (zboża. śruty poekstrakcyjne,
nasiona roślin strączkowych) dla świń wynosi około
30-40 mglkg, stąd maksymalna ilość dodana w posta-
ci premiksu (mieszanki mineralnej) wynosić może do
1 1 0 mg/kg mieszanki pełnodawkowej,

Cynkzawarty w mieszankach paszowych pochodzi
zpasz roślinnych, zwierzęcych oraz dodatkow mine-
ralnych. Spośrod pasz roślinnych stwierdza się rela-
tywnie wyższąkoncentrację cynku w nasionach roślin
strączkowy ch (7 4 -8 4 m g/kg) w porówna niu z ziamęm
zbóż (58 mglkg i mniej) (11). Bogatsze w cynk są su-
rowce pochodzenia zwierzęcego, takie jak: mączki
mięsne, mięsno-kostne oraz rybne, ktore zawierają
średnio 80-120 mg/kg. Cynk w surowcach roślinnych
występuje głównie w trudno przyswajalnej formie fi-
tynowej . Kwas fi Ęnowy obniża przyswaj alnośc cyn-
ku i aktywność fosfatazy zasadowej, zmniejsza rów-
niez ilośc cynku w wątrobie i zaburzatym samym całą
gospodarkę cynku w organizmie (30). W porównaniu
z nieorgani cznymt źródłami, cytk zawarĘ w ziarnach
zboż jest przyswajalny w zaledwię 60Yo (4). Wzrost
dostępności cynku z komponentów roślinnych mozna
uzyskac poprzez dodatek fitazy (1). Niedobór cynku
w paszy uzupełnia się poprzez zastosowanie dodat-
ków mineralnych. Ze względów ekonomicznych, do-
stępności surowca oraz przyswaj alności naj częściej
stosowane dodatki to tlenek cynku (Zn0,7 5-800ń cyn-

ku), siarczan cynku (ZnSO., 30% cynku) oraz cynk
w p ołączeni ach organi czny ch (chelatów), naj części ej
zlizyną(Znliz)lubmetioniną(ZnMet)oraz jakobiał-
czany (6 - I 5 % Zn) . Opr ó cz zr ó żnic owanej z aw arto ś c i
cynku w róznych formach chemicznych istnieje row-
nteż zjawisko róznego stopnia ich przyswajalności
(42 ). Trudno j est j edno znaczn|ę określić, j aka j est przy-
swajalnośó cynku z poszczególnych żródeł. Względ-
na przyswajalność cynku w stosunku do ZnSOo, bio-
rąc zawskaźnik przyswajalności poziom cynku w su-
rowicy krwi, wynosi dla ZnMet, ZnLiz, ZnO odpo-
wiednio: 95,40ń,78,70^ i 87%. (41). W innych bada-
niach (32) oszacowano względną przyswajalność
cynku z ZnO, ZnMet t ZnLiz w stosunku do ZnSO.
na poziomie odpowiednio: 69-720ń, 77 -99Yo, 88o^.
Cynk z ZnSOow stosunku do ZnOjest równieżlepiej
przyswajalny u brojlerow kurzych (31). W przypadku
sto s owani a chelatów większą ich skuteczno ś ć zauw a-
ża się przy skarmianiu mieszanek paszowych bezmą-
czek zwierzęcych (2I). Zmienna przyswajalność cyn-
kll z różnych żródęł wydaj e się nieskorelowana z efek-
tami produkcyjnymi (I5). Zgodne jest to z wynikami
doświadczeń innych badaczy przy zastosowaniu
organicznych form cynku w przypadkujego niedobo-
ru (16, 36,37) oraz jako środka farmakologlcznego
(13,32).

Przy stosowaniu pasz i składnikow mineralnych dla
zwierząt należy zwróctć uwagę na dostarczanie ich
w odpowiednich proporcjach. W przypadku bilanso-
wani a cynku należy szcze góInąuwagę zw r ó ció na za-
wartość żelaza, miedzi i wapnia. Stosowanie wyso-
kich dawek cynku w paszy (3000 mg/kg) w okresie
okołoodsadzeniowym powoduj e obnizenie zawartości
żelaza oraz wzrost zawartości miedzi w nerkach, Nie
stwierdza się natomiast zmiany w koncentracji Cu i Fe
w wątrobie (32). Zwiększenie dawki cynku (ZnO) do
poziomu 1000, 2000 i 3000 mg/kg paszy obniza kon-
centrację miedzi w surowicy krwi (18) i moze tym
samym p op r zez zmntejszeni e koncentracj i enzymu ce-
rul op l azminy obnizyć wykorzysta nie żelaza. Wy ższe
dawki miedzi na poziomie 250 mg/kg paszy, alę bez
dodatku cynku, mogą natomiast wywołać objawy
parakeratozy oraz zwiększyć śmiertelność (35). Do
obnizenia przy sw aja|ności cynku, pr zejaw tającej się
obniżeniem jego koncentracji we krwi oraz zahamo-
waniem wzrostu możę dojść w sytuacji podwyzszonej
zawarto ś ci wapnia ( 3 8 ). U kurc ząt r zeźmy ch nięznac znę
podwyższenię zawartości wapnia w paszy z 6 do
7,4 glkgmożę ponad 3-krotnie zmniejszyć absorpcję
cynku @2). Ryzyko wystąpienia obj awow niedoboru
cynku zmniejsza się w przypadku stosowania pasz po-
chodzenia zwierzęcego lub produktów mlecznych (ka-
zeina) oraz w sytuacji bilansowania wapnia i miedzi
na optymalnym poziomie. Zwiększenie poziomu biał-
ka, a zwłaszcza niektorych aminokwasów w diecie
zwi ększa ab sorpcj ę cynku z przew o du pokarmowe go.
Natomiast o dwrotne działante wykazuj ą fi tyniany,
szczawiany oraztaniny i glukozynolany (40).
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Wpływ cynku na pobranie paszy

Zmniejszenie apetytu u zwterząt było pierwszym
zauw ażonym skutki em wys tąp i enia ni edoboru cynku
w paszy. U szcnlrów niedobór cynku w diecie może
spowodować obniżenie spozycia paszy nawet o 30oń.
Zmtany w pobraniu paszy sązwlązane z różnym po-
ziomem koncentracji aminokwasów wcho dzących
w skład neurotransmiterów w mózgu (28). Niedobor
cynku u szczurów zmtęnia ich preferencje smakowe.
Unikają one w pas7ry węglowodanów, poszukują na-
tomiast b iałka i tłuszczu. Unikanie w p aszy węgl owo -
danów możebyó spowodowane trudnościami z ich me-
tabolizmem poprzęz obniżenie koncentracji insuliny
we krwi. Przy czyną zmniej szenia produkcj i insuliny
j e st redukcj a aktywno ś ci ktnazy piro gronianowej, sp o-
wodowana niższą ekspresją genów na tle zaburzeń
w syntezie mRNA, w którego skład wchodzi cynk (20).
Obnizenie apetytu może być również spowodowane
zmtanąsmaku paszy. ZmysŁ smaku jest zawiadamia-
ny poprzęz cynk obecny w ślinie, zawarty w polipep-
tydzie gustynie. Niska koncentracja cynku w ślinie
może zmięniac smak paszy i tym samym zmniejszać
jej pobranie. W badaniach na owcach wykazano, że
niedobór cynku zmięnia zachowanle zwierząt wzglę-
dem paszy (9). Niedobór cynku możę powodować
obni żenie akĘwności enzymu steruj ącego pobraniem
paszy. W wyniku jego nizszej aktywności dochodzi
do nagromadzenia się jednego bądz wielu metaboli-
tów, ktore modyf,rkuj ą zachowanie się zw ierząt Obni-
zenie pobrania paszy możę być także spowodowane
jego nadmiarem. Do takiej sytuacji moze dojść w przy-
padku zastosowania cynku (ZnO) w ilości powyżej
4000 mg/kg mieszanki.

lmmunologia

O roli cynku w immunologii pisało juz wielu auto-
row (12, 33,44). Cynk uczestniczy w wielu reakcjach
będących ogniwem w procesach odpornościowych
organizmu. Poziom niektórych wskaźników immuno-
logicznych zaleĘ od dawki cyrku orazformy chemicz-
nej. Podawanie cynku w formie ZnLyz lub ZnSOo
w ilości powyzej 160 mglkg paszy możę zwiększyć
proliferację limfocytow w odpowiedzi na podanie fi-
tohemoaglutyniny (15), natomiast niedobor cynku tę
odpowiedź zmniejsza ( 1 0). Odpo wiedż ta j est i stotnie
mniejsza w przypadku niższychdawek cynku (80 mgikg
paszy w postaci ZnSO) lub po podaniu go w mniej
przyswajalnej formie (ZnO). Stosowanie wyższych
dawek cynku (od 160 mg) może równięż zwiększyć
aktywność makrofagów. Cynk odgrywa takżę kluczo -
wą rolę w tworzeniu komórek limfatycztlych i opor-
ności na wystąlienie niektórych zakażęń pasozytni-
czych, a jego niedobór moze spowodować inwolucję
gras icy (2 5, 4 4) . Kluczowym zagadnieniem wydaj e s i ę
pflanie, jak bardzo wrazliwy jest układ immunologicz-
ny na niedob ór cynku t czy obntżenie j e go aktywno ś c i
nie wynika z wtórnych czynników? Okazuje się bo-

wiem, iz osłabienie układu odpomościowego może byu
następstwem zmniejszenia apeĘtu, jakie ma miejsce
w trakcie przebiegu choroby (5).

Famako!ogia
O pozytywnych efektach stosowania cynku jako

środka farmakologicznego w okresie odchowu prosiąt
po odsadzeniu informuje wielu autorów (I3,29,44).
Stwierdzono pozytyłvny wpĘw dodania tlenku cyn-
ku (ZnO) w ilości od 1500 do 2000 mg (18) oraz
3000 mg/kgpaszy (6). Tak wysokie dawki cynku od-
dzi afuj ą s e l ektywni e na mikro org anlzmy pr zewo du p o -
karmowe go, zmni ej s zając wy stępowanie bie gunek
spowodowanych zmianążywienia. Analizując dotych-
czasowe wyniki badań na|eĘ zauwaĘc,ze trudno jest
jednoznacznie okre śli ć,,bezpteczny" poziom farma-
kologicznej dawki cynku (6), koncentrację cynku w pa-
szy,przy której stwierdza się najlepsze parametry od-
chowu prosiąt i jednocześnie nie stwierdza się nega-
tywnych objawów przedawkowania cynku. Nalezy
podkreślić, iż ze względu na najni ższąprzyswaj alność
cynku i tym samym najmniejszą możliwość zatnscia
prosiąt najczęściej farmakologiczne dawki cynku po-
dawane są w postaci tlenku cynku (ZnO). W jednym
z doświadczeh (6) porównywano efektywność stoso-
wania cynku pochodzącego zróżnych form chemicz-
nych i w róznych dawkach. W grupie prosiąt żywionej
mieszankąpaszową zawierającą cynk (ZnO) w ilości
150 mg/kg paszy dzienne przyrosty masy ciała prosiąt
od odsadzenia (21 dni) do 4. Ęgodnia po odsadzeniu
wynosiły 350 gramow w przypadku dawki cynku
3000 mg - aż460 gramów, W grupie prosiąt otrzymu-
jących dawkę cynku 3000 mg w l kg mieszanki odno-
towano wyższe pobranie paszy średnio o I20 gramów
dziennie (580 g i 700 g) inięznacznieniższe jej wyko-
rzystanie (0,59 w stosunku do 0,65 kg/kg). Farmako-
logicznadawka cynku wpŁywa równiez pozytywnie na
ochronę zdrowiaprosiąt przedodsadzeniem. Podarva-
nie 3000 mg cynku (ZnO) w preparacie mlekozastęp-
czym z jednoczesną aplikacją lipopolisacharydu bak-
tęrli Escherichią coli prosiętom l4-dniowym o masie
4,5 kgmoze obniżyć istotnie wzrost leukocytów, kor-
tyzolu i białek ostrej fazy (23). Skuteczność stosowa-
nia cynku jako środka farmakologicznego jestwyższa
przy jednoczesnym zastosowaniu anĘbiotyku paszo-
wego lub leczntczego. Wymienia się przy tymróżny
poziom farmakologicznej dawki cynku oraz antybio-
tyków paszowych i leczniczych (18). Skuteczność
wysokich dawek cynku w podwyzs zanluwskaźników
odchowu prosiąt można równiez zwiększyó, dodając
do paszy miedż (CuSO) w ilości 250 mglkg(I7,34).
Profilaktyczne stosowanie wysokich dawek cynku
miało miejsce równiez w celu kontroli dyzenterii
u świń. Zewzględujednak na istnienie wąskiej grani-
cy pomiędzy dawką toksy czną a lecznicząpozytywne
efekty stosowania cynku w takich przypadkach nie są
w pełni zauwńalne (45).



1liedobfu cynku

Niedostateczna ilość cynku w dawce pokarmowej
ze względu na szerokie spektrum działanta tego pier-
wiastka w ustroju zwterzątmoże się objawiać w ńż-
nej postaci. Analirując poziom cynku we krwi i tkan-
kach stwierdza się zmniejszenie jego koncentracji
w surowicy krwi i tkankach miękkich, przy czymnaj-
większy spadek nofuje się w trzustce i wątrobie (36).
W przypadku niedoborów cynku stwierdza się rów-
nteż niższąjego koncentrację w męskich narządach
rozrodczych oraz ich wydzielinach (39). Analizując
parametry enzymatyczne krwi stwierdza się obniże-
nie aktywność anhydrazy węglanowej (26) oraz fos-
fatazy zasadowej (25), natomiast w jądrach, jelitach i wąt-
robie maleje aktywnośó dysmutazy nadtlenkowej (7).
Objawy niedoboru cynku mogą się także manifesto-
wać nat|ę zaburzęńprzemian witaminy A. Mimo za-
lecanej jej ilości w dawce pokarmowej, obniżona ak-
tywno ś ć wątrob owej dehydro ge nazy alkoho lowej
moze spowodować niedobór witaminy A, objawiają-
cy się ,,kurzą ślep ot{' (7). Deficyt cynku w paszy może
mieć równi ęż ęfęktteratogenny, Moze onwynlkać z za-
blstzęń w ekspresji genów (m.in. polimerazy DNA)
w centralnym uldadzienerwowym i redukowaó aktyw-
ność innych enzymów odpowiedzialnych za pr aw idło -
wy przebieg rozwoju komórek (8). Widocznymi obja-
wami niedoboru cynku jest zmniejszenie apetytu
i zmianapreferencji smakowych (9). U samców owiec
stwierdzono takżę dodatkowo zmniejszenie płod-
ności (24), Ta niezwykła wrażIiwość zmysłu smaku,
u wszystkich gatunków, na obecność cynku w pozy-
wieniu może świadczyć o kluczowej roli cynku, jaką
odgrywa we wzroście i rozwoju organizmów żywych.
Przy dłuższym okresie niedoboru cynku pojawiają się
zmiany skórne. Skóra staje się cieńsza,mniej elasĘcz-
na i popękana (parakeratosis), przęz co pojawiają się
choroby o podłozu dermatologicznym. Na skutek nie-
dob oru cynku następuj ą z abur zenia w rozwoj u ko ść c a
oraz ni e dorozwój nar ządow r o zr o dczy ch. Kons ekwen-
cjąniedoboru cynku jest równiez zmniejszona aktyw-
nośó systemu odpomościowego (10) oraz produkcja
cytokin przęz limfocyty B i l a w skrajnych przypad-
kach atrofia grasicy.

Toksycznośó

Większośó gatunkow zwierząt, w tym i świnie, to-
leruje stosunkowo wysoki poziom cynku od 1000 do
2000 mg/kgpaszy (40). Wysokie dawki cynku mogą
r ożnie wpĘwać na zw ieruęta ze w zględu na i stni eni e
interakcji pomiędzy tym pierwiastkiem a wapniem,
miedzią lub żęlazęm. Toksyczność jest również uza-
leżniona od formy chemicznej związkl,w jakiej znaj-
duje się cynk w paszy. Cynk podany w formie tlenku
jest bardziej toksyczny od mleczanu lub węglanu.
Wysokie dawki tlenku cynku zmniejszają przyrosty
masy ciała orazpobranie paszy. Podanie cynku do pa-
szy dla odsadzonych prosiąt na poziomie od 4000 do

8000 mg/kg zwiększa ich śmiertelność. Natomiast
zwiększenie poziomu wapnia w paszy z7 do 1l g/kg
paszy zmniejsza toksyczne dziŃanie cynku (w posta-
ci tlenku) napoziomie 4000 mgkgpaszy (19).W prrry-
padku zatructa cynkiem stwierdza się obnizenie po-
ziomu wapnia w surowicy krwl, oraz żęlaza w wątro-
bie, a także zwiększoną aktywność fosfatazy zasado-
wej. Stosowanie 3000 mg cynku w kg paszy zarówno
w formie ZnSOo, jak i ZnO wpĘwa negatywnie na
stan błony śluzowej żołądka odsadzonych prosiąt.
Stwierdzono, iż wysokie dawki cynku zwiększająroz-
pad komórek nabłonka w okolicy wpustowej i mogą
się pr zy c zyni ać do wy s tęp ow an ia ow r zo dzeń żołądka
lubloraz słabszych efektow produkcyjnych w końco-
wym okresie nrczu (44).

Zawafiośó cynku w tkankach

Zawartość cynku w masie bęztŁuszczowej organiz-
mu świń wynosi od 10,93 mglkgw okresie neonatal-
nym do 22,67 mg/kg przy masie ciaŁa 725 kg (22).
Większośc cynku znajdljącego się w krwiobiegu
(80%) znajńle się w erytrocytach, które zawierają
około 1 mg cyŃu na 106 komórek. Około 85% cynku
w erytrocytach wchodzi w skład enzymu anhydrazy
węglanowej i około 50ń razem z miedziąwystępuje
w dysmutazie nadtlenkowej. Bogate w cynk sąretiku-
locyty (około 6 mg na 106 komórek). Według Winnic-
kiej (43), wartość referencyjna cynku w surowicy krwi
wynosi 100 pgldl. W przypadku prosiąt stwierdza się
wzrost koncentracji cynku w surowicy krwi (0,53 vs.
1,18 mg/l) wraz zę zwiększeniem cynku w paszy (od
150 do 3000 mg, ZnO). Róznice teprzenosząsięrów-
nięż na zawartośó cynku w wątrobie (1,035 vs.
3,019 pelg i nerkach (58,1 vs. 79,41lglg; (6). W po-
dobnym doświadczeniu (32) uzyskano odpowiednio
zawartośc cynku w wątrobie 155 i 1I4I mglkg oraz
w nerkach 109 i 169 mglkg.Podwyższenie zawartoś-
ci cynku w surowicy krwi (od 0,6 do I,02 mgll) oraz
kościach (od 90,6 1l"glgdo I54,6 p"glgsuchej masybez-
tłuszczowej) może okazać się wprost proporcjonalne
do zawartości cynku w paszy (w zakresie od 5 do 80 mg
cynku jako ZnSOo) (41). Wzrost liniowy koncentracji
cynku w surowicy krwi i kościach odnotowali również
Schell i Kornegay (32).Zawartość cynku w surowicy
krwi rośnie równiez wraz zę zwiększeniem stopnia j ego
przyswajalności. W analizowanym doświadczeniu
(3000 mg cynku w 1 kg paszry) odnotowano róznice
w zawartości cynku w surowicy krwi (0,94 vs.
1,10 mg/l) w zalężności od zastosowanego żródła cyn-
ku (odpowiednio ZnO i ZnSO.).

Reasumując powyzsze rozważania można stwier-
dztć, że dokładniejsze bilansowanie składników po-
karmowych w stosunku do zapotrzebowania zmniej-
sza straty związane z ich niewykorzystaniem, aprzez
to obntża koszty zwięane żywieniem. W sytuacji
zwiększającej się koncentracji produkcji żywca wiep-
rzowego coraz większą rolę odgrywarównież zanię-
czy szczenie śro dowi ska nafu ralne go. Nie przyswoj o -



nę ptzez zwlęrzęta pierwiastki chemiczne poptzez
odchody dostają się do gleby i wod gruntowych. Dla-
tego też dokładne bilansowante, szczególnie elemen-
tów mineralnych, zmntejsza negatywny wpływ inten-
sywnej produkcji żywca wieprzowego na środowisko
naturalne. Niedobor, jak i nadmiar cynku w paszach
dlatrzody chlewnej możę wywołać zaburzęnia w po-
braniu paszy, funkcjonowaniu układu odpomościowe-
go, pokarmowego i hormonalnego, Szerokie spektrum
działania cynku w organizmie skupia uwagę wielu ży-
wieniowców, fizjologów i lekarzy weterynarlt oraz
ekologóą którzy w trosce o dobro środowiska natu-
ralne go wlr;vieraj ą pre sj ę na organy prawo dawc ze (3 ).
Stosowanie ntższych dawek dodatków mineralnych
zmllsza żywieniowców do podawania cynku w dodat-
kach mineralnych o vrryższej przyswajalności. Są one,
niestety, droższe, co podnosi i tak wysoktekoszty ży-
wienia trzody chlewnej.
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