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Oznaczono zawartość wapnia i fosforu w różnych serach. Na podstawie uzy-
skanych wyników oceniono realizację zalecanego dziennego zapotrzebowania 
na te pierwiastki, wyznaczono ich wzajemny stosunek stężeń, zbadano korelacje 
oraz wyznaczono czynniki wpływające na zróżnicowanie zawartości w poszcze-
gólnych rodzajach sera.
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Produkcja serów na świecie obejmuje kilka tysięcy gatunków różniących się ro-
dzajem mleka użytego do ich produkcji, a także sposobem wytwarzania mającym 
często swoje źródło w kulturze regionu. Podstawowymi składnikami serów są: biał-
ka, tłuszcze, woda, składniki mineralne (głównie Ca i P) i witaminy. Ze względu na 
znaczenie żywieniowe na szczególną uwagę zasługują Ca i P.

MATERIAŁ I METODY

Materiał badany stanowiło 78 różnych rodzajów sera, tj. serów dojrzewających 
z udziałem pleśni, serów dojrzewających z udziałem bakterii, serów topionych i se-
rów twarogowych. Badany materiał zhomogenizowano, zliofi lizowano i przygoto-
wano po trzy, 10-gramowe próbki. Przeprowadzono mineralizację na sucho (1).

Wapń oznaczono metodą spektrometrii atomowo-absorpcyjnej przy użyciu apara-
tu AAS PU 9100X fi rmy Philips. Zastosowano atomizację płomieniową i deuterową 
korekcję tła. Oznaczenia zawartości fosforu dokonano za pomocą metody kolory-
metrycznej z zastosowaniem odczynnika żelazawo-molibdenowego. 

Poprawność zastosowanej metodyki sprawdzano na drodze analizy materiału 
odniesienia – Whole Milk Powder-8435. Uzyskano zgodność pomiędzy wynikami 
badań własnych a wartościami deklarowanymi. Oszacowana wartość odzysku dla 
wapnia wynosiła 99,2%, a dla fosforu 99,8%.

WYNIKI I ICH OMÓWIENIE

Zawartość wapnia w organizmie człowieka ulega zmianie w ciągu życia z ok. 
20–50 g u noworodków do 1200–1300 g u osób dorosłych. Owa zmienność stano-
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wi przyczynę różnic w zapotrzebowaniu ustroju na ten pierwiastek w zależności 
od wieku oraz płci (2). Pokrycie zapotrzebowania oszacowano w oparciu o aktu-
alnie obowiązujące zalecane normy (3). Sery dojrzewające z udziałem bakterii re-
alizują zapotrzebowanie na Ca u osób dorosłych prawie w 90% (tab. I). Należy tu 
uwzględnić fakt, że z przeciętnej racji pokarmowej wchłania się ok. 30–40% spoży-
tego wapnia. Niemniej jednak produkty mleczne ze względu na obecność substan-
cji poprawiających biodostępność takich jak witamina D, fosfopeptydy powstające 
w wyniku hydrolizy kazeiny, L-lizyna, L-arginina, a także laktoza, są bezwzględnie 
najlepszym źródłem wapnia (4, 5). 

Ta b e l a  I. Zawartość wapnia i fosforu w serach, wzajemny ich stosunek stężeń, a także % realizacji zapotrzebo-
wania w odniesieniu do 100 g sera

Ta b l e  I. Content of Ca and P in different types of cheese, mutual proportion and percentage of daily requisition for 
discussed minerals contained in 100 g of cheese

Sery
niedojrze-

wające

Sery doj-
rzewające 
z udziałem 

pleśni

Sery doj-
rzewające 
z udziałem 

bakterii

Sery
topione

N 17 × 3 24 × 3 19 × 3 18 × 3

Średnia zawartość Ca (mg/100 g sera) 154,9±105 587,2±96,7 887,3±146 431,9±131

Średnia zawartość P (mg/100 g sera) 237±89,0 522,6±87,6 915,7±165 1253±307

Pokrycie 
zalecanego 
dziennego 
pobrania Ca (%)

dzieci 
(4–6 lat) 22,14 83,88 126,8 61,70

dziewczęta i chłopcy 
(10–18 lat) 11,92 45,17 68,25 33,22

kobiety i mężczyźni 
(19–50 lat) 15,49 58,72 88,73 43,19

Pokrycie 
zalecanego 
dziennego 
pobrania P (%)

dzieci 
(4–6 lat) 47,40 104,5 183,1 250,6

dziewczęta i chłopcy 
(10–18 lat) 18,96 41,81 73,25 100,2

kobiety i mężczyźni 
(19–50 lat) 33,86 74,65 130,8 179,0

Ca/P 0,69 1,13 0,99 0,35

Fosfor jest makroelementem szeroko rozpowszechnionym w pożywieniu, dlatego 
też u osób zdrowych, będących na zwyczajowej diecie, raczej nie obserwuje się jego 
niedoborów. Najczęściej występuje zbyt intensywne w stosunku do zaleceń żywie-
niowych pobranie fosforu z pożywieniem. Pierwiastek ten w stosunkowo dużych 
ilościach występuje w żywności nieprzetworzonej, jest ponadto dodawany w trakcie 
różnego rodzaju procesów technologicznych. Dodaje się go do przetworów mięsnych 
(poprawa soczystości gotowych wyrobów), proszku do pieczenia, napojów gazowa-
nych typu cola oraz serków topionych (6). I tak 100 g sera topionego pokrywa zapo-
trzebowanie dorosłego człowieka prawie w 180%, a u dzieci nawet w 250% (tab. I),
z czego ponad 40% ulega wchłanianiu (7). Sery dojrzewające z udziałem bakterii 
natomiast realizują zapotrzebowanie młodzieży na oba pierwiastki prawie w 70%.
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Ogólnoustrojowa gospodarka fosforanowa powiązana jest z gospodarką wapnio-
wą. Istotnym czynnikiem warunkującym utrzymanie homeostazy wapniowo-fosfo-
ranowej organizmu jest odpowiedni stosunek stężeń Ca:P w pożywieniu. Optymalny 

Ryc. 1. Interpretacja graficzna statystycznie istotnych współzależności pomiędzy Ca i P (mg/100 g) w po-
szczególnych grupach sera.
Fig. 1. Significant correlations between Ca and P concentrations (mg/100 g) in the analyzed cheese groups.

A

B
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molowy stosunek Ca:P dla osób dorosłych powinien wynosić 1:1, co po przeliczeniu 
na jednostki wagowe wynosi 1,3:1. Niski stosunek Ca:P w pożywieniu powodu-
je wtórną nadczynność przytarczyc, objawiającą się podwyższonym wydzielaniem 
PTH. Ponadto hiperfosfatemia hamuje syntezę i uwalnianie 1,25(OH)2D3, przez co 
obniża się jelitowe wchłanianie wapnia. Konsekwencją chronicznej hiperfosfatemii 
może być stymulacja resorpcji tkanki kostnej (6, 8).

Wyroby mleczne, a w szczególności sery dojrzewające stanowią grupę produk-
tów żywnościowych, dla których ww. stosunek ilościowy jest prawidłowy i wynosi 
odpowiednio 1,13:1 oraz 0,99:1 (tab. I). Poprzez dodatek topników do serów topio-
nych w procesie technologicznym (m.in. o-fosforanu sodu, pirofosforanu sodu i pi-
rofosforanu potasu), właściwy iloraz tych pierwiastków ulega obniżeniu do wartości 
wynoszącej zaledwie 0,35.

Otrzymane wyniki w grupie badanych serów wskazują na brak istotnej korelacji 
pomiędzy pierwiastkami (r = 0,450, p = 0,00004). W celu znalezienia przyczyny 
braku istotności badanej współzależności wykorzystano wykres rozrzutu. Na ryci-
nie 1A można zaobserwować skrajne wartości w grupie serów topionych, których 
odrzucenie zmienia obraz rozmieszczenia (ryc. 1B). Wykazano mianowicie silny 
związek korelacyjny (p = 0,0000001) między zawartością Ca i P. Równanie regresji 

Ta b e l a  II. Wpływ poszczególnych czynników na zawartość Ca i P w serach w świetle testu rang Kruskala-Wallisa. 
Wyniki analizy podano jako wartość H

Ta b l e  II. Influence of different factors on Ca and P contents in cheeses in view of analysis of variance ANOVA 
Kruskal-Wallis. Results of analysis expressed as H value

N Ca P

Stopień przetworzenia
mało przetworzone; przetworzone; wysoko przetworzone 78 52,67 c 55,35 c

Sposób dojrzewania
niedojrzewające; z porostem pleśni; z przerostem pleśni; 
z udziałem bakterii

60 49,87 c 52,17 c

Rodzaj skrzepu
podpuszczkowe; kwasowe; podpuszczkowo-kwasowe 60 33,28 c 32,41 c

Receptura procesu technologicznego
z porostem pleśni; z przerostem pleśni; szwajcarski; szwajcar-
sko-holenderski; holenderski; angielski; włoski; plastry; do sma-
rowania; twaróg; twarożek; ziarnisty; z masy parzonej

78 64,48 c 70,99 c

Typ
camembert; brie; roquort; gorgonzola; mozzarella; ementaler; 
salami; gouda; mazdamer; cheddar; parmezan; śmietankowy; 
kremowy; tłusty; serwatkowy; ziarnisty

58 51,44 c 52,26 c

Zawartość tłuszczu w suchej masie
wysokotłusty; pełnotłusty; średniotłusty; niskotłusty 78 27,06 c 20,37 c

Technika obróbki skrzepu – zawartość wody
miękki; półmiękki; półtwardy; twardy; bardzo twardy 78 51,81 c 25,53 c

Kraj
Niemcy; Polska; Francja; Włochy; Szwajcaria, Holandia 75 14,88 a 06,21 c

a p<0,05, b p<0,01, c p<0,001
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przyjmuje postać P (mg/100 g) = 96,3556 + 0,8393Ca (mg/100 g). Współczynnik 
determinacji (0,79) świadczy o dobrym dopasowaniu funkcji regresji do danych em-
pirycznych. 

Wyznaczono czynniki, wysoce istotne statystycznie (test rang Kruskalla-Walli-
sa), tj. stopień przetworzenia, rodzaj skrzepu mleka, technika obróbki skrzepu – za-
wartość wody, zawartość tłuszczu w suchej masie, sposób dojrzewania, receptura 
procesu technologicznego, które różnicują (p<0,00001) zawartość oznaczanych 
pierwiastków w poszczególnych grupach (tab. II). Wykazano istotny statystycznie 
(p<0,05) wpływ regionu, z którego pochodził ser na zawartość wapnia (tab. II).

A.  K u s i u k,  M.  G r e m b e c k a,  P.  S z e f e r

INTERRELATIONS BEETWEN CALCIUM AND PHOSPHORUS CONTENT IN DIFFERENT KIND 
OF CHEESES AS A SOURCE OF WELL-BALANSED DIET

S u m m a r y

Determinations of calcium and phosphorus were performed in 78 kinds of commercially available 
samples of cheese. 

After dry mineralization Ca content was determined by fl ame atomic absorption spectrometry - FAAS 
with deuterium background correction. Phosphorus was determined in the form of phosphormolybdate 
blue by spectrophotometric method. Reliability of the procedure was checked based on analysis of certi-
fi ed reference materials.

Based on the received results, the percentage of daily requisition for discussed minerals contained in 
100 g of cheese was estimated, the mutual proportion was pointed out, the correlation was analyzed and 
the agents causing the different contents in each group of elements were indicated.
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