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Okrelono zawartoæ ¿elaza i manganu w zbo¿ach i produktach zbo¿owych
(m¹kach ¿ytnich i pszennych, pieczywie ¿ytnim i pszennym). Oznaczenia
przeprowadzono metod¹ AAS po uprzedniej mineralizacji na sucho. Stwierdzono zró¿nicowane zawartoci badanych pierwiastków w zale¿noci od wymia³u
(m¹ki) i rodzaju zbo¿a (pieczywo).

WSTÊP
Rola manganu i ¿elaza w organizmach ¿ywych jest niezmiernie wa¿na, gdy¿ oba te pierwiastki bior¹ udzia³ w procesach red-ox [4].
Mangan jest aktywatorem wielu enzymów jak kinazy, dekarboksylazy, hydrolazy, bierze
udzia³ w oddychaniu komórkowym. Jest antyoksydantem, wchodz¹c w sk³ad dysmutazy
nadtlenkowej, aktywuje glikotransferazy, które uczestnicz¹ w wytwarzaniu protrombiny 
niezbêdnej w procesie krzepniêcia krwi [9, 15].
G³ówna rola ¿elaza to udzia³ w procesach oddychania komórkowego i reakcjach, w których wystêpuje transport elektronów [9]. Wchodzi w sk³ad cytochromu, oksydaz, katalazy
i peroksydazy, warunkuje prawid³ow¹ biosyntezê kwasu dezoksyrybonukleinowego (DNA)
i podzia³y komórkowe [15].
Produkty zbo¿owe s¹ dobrym ród³em ¿elaza i manganu, jak równie¿ stanowi¹ znaczny
udzia³ w diecie (ponad 50%) i zawartoæ ich w tych produktach powinna byæ badana [2, 5].
Pierwiastki te jednak w ró¿nym stopniu uwalniane s¹ w procesie trawienia, w zale¿noci od
wyci¹gu m¹ki i technologii wypieku [12].
Celem podjêtych badañ by³o okrelenie zawartoci manganu i ¿elaza w szerokim asortymencie produktów zbo¿owych. Dane te mog¹ byæ wykorzystywane do oceny spo¿ycia
¿elaza i manganu z t¹ grup¹ rodków spo¿ywczych.
MATERIA£ I METODY
Materia³ badany stanowi³y próbki:
1. Ziaren pszenicy o ró¿nej zawartoci glutenu i czterech typów m¹ki pszennej (typ 450, 500,
550, 750), otr¹b pszennych. Próbki pochodzi³y z m³yna gospodarczego spod Lublina.
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2. Czterech typów m¹k pszennych (typ 550, 650, 850, 1850), dwu typów m¹k ¿ytnich (typ 720,
2000), piêciu asortymentów chleba pszennego (regionalny, wiejski, mieszany, graham, górski), omiu
asortymentów chleba ¿ytniego (s³onecznikowy, malany ze s³onecznikiem, sojowy, razowy, pe³noziarnisty, ¿ytnio-miodowy, liwkowy, firmowy), piêciu asortymentów pieczywa pszennego zwyk³ego oraz czterech asortymentów pieczywa pszennego pó³cukierniczego. Próbki pochodzi³y
z du¿ej piekarni w Lublinie.
3. Trzech typów m¹k pszennych (typ 500, 750, graham 1850), dwu typów m¹k ¿ytnich (typ 720
i 2000), jednego asortymentu chleba pszennego (wiejski), trzech asortymentów chleba ¿ytniego (razowy z soj¹ i s³onecznikiem, zwyk³y, razowy), trzech asortymentów pieczywa pszennego zwyk³ego
(bu³ka zwyk³a, bu³ka zwyk³a z makiem, bu³ka zwyk³a z kminkiem), pieczywa pszennego pó³cukierniczego (bu³ka malana, bu³ka malana z makiem, rogal malany, cha³ka, p¹czek). Próbki pochodzi³y z piekarni z Podkarpacia.
Do badañ pobierano od 2 do 4 sztuk wyrobów jednostkowych, z których sporz¹dzano redni¹
próbkê wg ogólnie przyjêtych zasad. Odwa¿ano 10 równoleg³ych próbek po 20 g i do tygli kwarcowych i mineralizowano próbki na sucho w temperaturze 450°C. Popió³ roztwarzano w kwasie chlorowodorowym Suprapur o stê¿eniu 6 mol/l i przenoszono za pomoc¹ wody dejonizowanej do kolb
miarowych o pojemnoci 50 ml. W przypadku niezupe³nej mineralizacji stosowano dodatkowo utlenienie 10% kwasem azotowym.
Oznaczenia manganu i ¿elaza przeprowadzono z roztworu wodnego metod¹ p³omieniowej atomowej spektrometrii absorpcyjnej (FASA) [6, 10].
Przed przyst¹pieniem do badañ wykonano badania odzysku, dodaj¹c znane zawartoci manganu
i ¿elaza do próbek przed mineralizacj¹. Uzyskany odzysk dla m¹k wynosi³ w przypadku manganu
rednio 97,0 ± 3,2%, a w przypadku ¿elaza rednio 98,0 ± 2,5% przy RDS 2,5 i 3,8%.
Dok³adnoæ i precyzjê metody sprawdzono poprzez wykonanie oznaczeñ zawartoci manganu
i ¿elaza w materiale certyfikowanym Durum Wheat Flour RN 8436 dostêpnym z NIST. Zawartoæ
manganu wg certyfikatu w m¹ce pszennej wynosi³a 16,0 ± 1,0 mg/kg a zawartoæ oznaczona 15,9
± 1,1 mg/kg. Zawartoæ ¿elaza wg certyfikatu wynosi³a 41,5 ± 4,0 mg/kg a zawartoæ oznaczona
41,3 ± 3,5 mg/kg. Wspó³czynnik zmiennoci (RSD) dla tych oznaczeñ waha³ siê od 2,9% do 5,6%.

WYNIKI I DYSKUSJA
W tabelach I-V przedstawiono wyniki zawartoci manganu i ¿elaza w ziarnach pszenicy,
otrêbach, m¹kach i pieczywie. Zawartoci manganu w pszenicy wynosi³y rednio od 24,6
± 1,3 do 27,1 ± 0,7 mg/kg a w otrêbach 84,5 ± 1,0 mg/kg. Podobne proporcje wystêpowa³y
w przypadku ¿elaza. Ziarna pszenicy zawiera³y ¿elazo w iloci od 24,2 ± 2,5 do 36,0 ±
1,6 mg/kg, a otrêby 87,9 ± 22,0 mg/kg. Nieco wy¿sze zawartoci ¿elaza w pszenicy i otrêbach stwierdza³ Sobiech i wsp. [13]. Podobne zawartoci stwierdzano w Finlandii [16] i na
Wêgrzech [1]. Zawartoæ manganu w pszenicy by³a znacznie wy¿sza na terenach miedziononych [14]. Mangan i ¿elazo wystêpowa³y w wiêkszych ilociach w pszenicy niskoglutenowej.
Zawartoæ manganu w m¹kach pszennych zawiera³a siê w granicach od 2,0 mg/kg do
46,9 mg/kg, rednio 11,9 ± 11,3 a w m¹kach ¿ytnich od 10,9 do 63,1, rednio 29,5 ± 19,0
i by³a skorelowana z wymia³em. rednia zawartoæ ¿elaza w m¹kach pszennych wynosi³a
18,8 ± 7,4 a w m¹kach ¿ytnich 28,6 ± 25,9 mg/kg.
Chleby pszenne zawiera³y mangan w iloci od 6,2 do 20,0 mg/kg, rednio 10,9 ± 4,0 mg/kg,
a ¿elaza od 6,2 do 29,1 mg/kg, rednio 15,1 ± 6,0 mg/kg. Iloci zarówno manganu jak
i ¿elaza w chlebach by³y ni¿sze ni¿ w m¹kach, z której te chleby by³y wypiekane. rednia
zawartoæ manganu w chlebach ¿ytnich wynosi³a 16,9 ± 5,9 mg/kg a ¿elaza 19,8 ± 3,2 mg/kg
i by³a wy¿sza ni¿ w m¹kach.
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Zawartoæ manganu i ¿elaza w pszenicy, otrêbach (mg/kg), zakres, rednia ± SD
Manganese and iron content in wheat, bran (mg/kg), range, mean ± SD
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Zawartoæ manganu i ¿elaza w m¹ce pszennej (mg/kg), zakres, rednia ± SD
Manganese and iron content in wheat flours (mg/kg), range, mean ± SD
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Ta b e l a I I I . Zawartoæ manganu i ¿elaza w m¹ce ¿ytniej (mg/kg), zakres, rednia ± SD
Manganese and iron content in rye flours (mg/kg), range, mean ± SD
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Zawartoæ manganu i ¿elaza w chlebach pszennych (mg/kg), zakres, rednia ± SD
Manganese and iron content in wheat breads (mg/kg), range, mean ± SD
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Generalnie obserwowano wy¿sze zawartoci manganu i ¿elaza w produktach ¿ytnich.
Znaczny ubytek manganu i ¿elaza w m¹kach w stosunku do ziaren wynika z tego, ¿e pierwiastki te wystêpuj¹ w okrywie nasiennej [8], w przeciwieñstwie np. do kadmu czy chromu
które s¹ w miarê równomiernie roz³o¿one w ziarniaku. W obu przypadkach z punktu ¿ywieniowego zjawisko jest niekorzystne, gdy¿ pierwiastki niezbêdne s¹ usuwane wraz z otrêbami, a pierwiastki toksyczne przechodz¹ do m¹ki. Podobne obserwacje poczyni³ Brüggemann [3] i Varo [16].
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Zawartoæ manganu i ¿elaza w chlebach ¿ytnich (mg/kg), zakres, rednia ± SD
Manganese and iron contents in rye breads (mg/kg), range, mean ± SD
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WNIOSKI
1. Ziarna pszenicy niskoglutenowej zawieraj¹ wiêcej manganu i ¿elaza ni¿ ziarna pszenica wysokoglutenowej.
2. Wy¿sze zawartoci ¿elaza i manganu stwierdza siê w produktach ¿ytnich.
3. Zawartoæ ¿elaza i manganu w m¹kach wzrasta wraz z wyci¹giem.
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CEREAL PRODUCTS AS A SOURCE OF IRON AND MANGANESE
Summary
Iron and manganese concentrations in wheat, wheat flours, rye flours, rye breads and wheat breads taken in Lublin province was determined. The study was performed in 1999-2003. Analyses
were performed using flame AAS, after dry ashing of samples in quartz crucible pats at 450°C.
Contents of the iron and manganese in the tested samples of wheat, wheat flours, rye flours, wheat
breads and rye breads were respectively for Mn: 24,6-27,1 mg/kg, 2,0-46,9 mg/kg,10,9-63,1 mg/kg,
6,2-20,0 mg/kg, 7,5-26,7mg/kg and for Fe: 24,2-36,0 mg/kg, 8,9-34,7 mg/kg, 10,2-97,5 mg/kg,
6,2-29,1 mg/kg, 8,7-26,2mg/kg.
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