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lodine content ol feeds and the possibility inueasing it in milk
Summary

This revierv paper discusses the problem of increasing the iodine content of cow milk in Poland as related to
the low consumption of concentrate mixtures for dairy cows. Iodine deficiency in humans in Poland is prevented
by the iodization of table salt. Due to the elimination of salt from the diet, it is necessary to increase iodine in milk
and dairy products. The iodine content of cow milk averages 40-60 mg/l in Poland and 20-40 mg/| in the south of
Poland. It is estimated that on|y 4-9oh of cows from the tota| population of 3 million receive concentrate mix-
tures containing iodine. Therefore the authors recommend increasing the iodine content of mineral mixtures
and salt licks from 100 to 300 mg/kg, which rvould increase milk iodine to 80-120 mg/l. The pap€r discusses the
iodine content of fodder plants and cereal grains grown in Poland, the iodine content of cow milk in European
countries and the USA, milk iodine from the l,iervpoint of using udder disinfectants and milking machines, and
the possible effect of high iodine doses in milk on animal and human health.
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Jod jest niezbędnyrn pierwiastkiem w zyciu człowieka
i pozostałych ssakow. Koncentracja jodu w roślinach jest
za],eżrla od gatunku rośliny orazflzjologicznego stalrtt jej
rozwoju, jak również od rodzaju gleby (27). Naturalnylrl
żródłemjodu dla człowieka i innych ssaków są roślirry,
mleko, ryby morskl,e, a także powietrze. Wyzsze ilości
jodu stwierdzono w roślinach pastewnych. a niższe
w ziarnie zbóż (37),

U ludzi i ssaków jod jest niezbędnyn-r pierwiastkiern
w tworzeniu o1,az w funl<cjonowaniu honnonów wydzie-
lar-rych przez gruczoł tarczycy. Jod w znacz.rlylrr stopniu
wpĘwa na rozwój układu nerwowego noworodków. Jesz-
cze w drugiej połowie XIX wieku w powiatach górskich
woj. rnałopolskiego około 5% dzieci rodziło sięze znacz-
nym niedorozwojem układu nerwowego, a występowa-
nie wola było powszechne. Zespółzaburzeh z niedoboru
jodu Hetzel (26) dzieli na z,wiązane z płodenr i z osobą
dorosłą. Związane z płodem to: poroniellia, porody mart-
wych noworodków, wysoka umieralnośc noworodków,
endemiczny kretyniznr, niedorozwój utnysłowy, niedo-
czynność tarczycy i karłowatość. Zaburzęnia u osób do-
rosłych to: wole i jego powikłania, jawna lub subklinicz-
na niedoczyrrność tarczycy. upośledzony rozwoj unlysło-
wy iflzyczny oraz zmniejszona płodność, Niedobor jodu
rvystępuje na rozległyclr terytoriach rvielu kontvnentow
w tym Europy, Afryki i Azji i moze wpływac ujemnie na
rozwój intelektualny ludności całyclr regionów (25).

Jod posiada rórł,niez istotne zlaczenie w zywieniu
zwterza!. Zapotrzcbowanie bydła, w tyn] l<rów na jod,

lvedług danych ARC z l980 r., wynosi0,5 rng/kg suchej
llasy dawki pokarmowej, co odpowiada 9-1l rng/dobę
(1) W obecności substancji przeciwtarczycowych, jak
goitrogeny i azotany, wartość ta lvynosijuz 2 mg/kg su-
chej rnasy, co odpowiada 36-40 rng/dobę. Wobec wzTo-
stu wydajności zwierzal w ciągu ostatnich 20 lat oraz
wobec potrzeby zwiększenia zawartości jodu w mleku
dane te wydają się zbyt niskie. W niektorych krajach, jak
np. w lrlandii zapotrzebowanie na jod przyjrnuje się na
poziomie l2 mg/dobę dla krów zasuszonych i 60 mg/
/dobę dla krów w pełni laktacji. Stwierdzono, że przy
takim poziornie podazy jodu radykalnie poprawia się stan
cielności krów, a zawartość jodu w mleku wzrasta do
poziomu l50-200 pg/litr (34). W badaniach prowadzo-
nych na terenie południowej Polski stwierdzono bardzo
niski pozioIn jodu w rnleku nie przekraczający 20-45 p"gl
llitr, a ta|<ze wole występuja.ce u bydła (9, l9). Według
żródeł WHO przyjmuje się, ze niedobór jodu w Europie,
Niemczech i w Polsce występuje w forrrrie umiarkowa-
nej, a sporadycznic w formie ostrej (17, 40).

Skutecznym sposobem profilaktyki schorzeń wynika-
jących z njedoboru jodu w wielu krajach, w tym równiez
w Polsce, jest jodowanie soli krrchennej, Metoda ta za-
proponowana zostałajuz w l t]98 r. przez alstrl,ackiego
uczonego, 1aureata Nagrody Nobla, Iekarza Wagnera von
Jauregga. Nalezy przyponlnieć, ze pod koniec XIX wie-
ku endemiczne wole występowało u 48oń, a kretynizm
u ponad l0% ludności zamieszkLrjącej górskie rejony Au-
strii ( l 8). Niedobór jodu, podobnie jak cukrzyc a, został



uznany przez Światową Organizację Zdrowia za jeden
z głównych czynników wpływających na stan zdrowia
populacji ludzkiej w skali światowej. W obszarach nie-
doboru jodu zyje około 30% populacji globu, z azego
u ponad 650 mln występuje endemiczne wole (l7).

Niedobór jodu w diecie mieszkańców Polski zaczęto
zwalczać w latach międzywojennych XX wieku, stosu-
jąc od 1935 roku umiarkowane jodowanie soli kuchen-
nej jodkiem potasu. Obecnie zgodnie zrozporza§zeniem
Ministra Zdrowia i Opieki Społecznej zakazlje się pro-
dukcji i wprowadzania do obrotu soli przeznaczonej do
spożycia przez hldzi,jeśli nie zawiera ona jodku potasu
w ilości 30 + 10 mg/kg (41,42). Monitoring populacji
w zakresie zaopatrzenia w jod nadzoruje Polska Komi-
sja ds. Zabvzęń z Niedoboru Jodu, akredytowana przy
Katedrze i Klinice Endokrynologii Collegium Medicum
UJ (43). W ramach Kornisji działa 6 zespołów proble-
mowych, w tym zespoły monitorujące stan zaopatrzenia
w jod noworodków, a za ich pośrednictwem rodzących
matek (38, 39), W opinii lekarzy endokrynologów, me-
toda jodowania soli jest nadzwyczaj skuteczna, a Polska
:.lznana została przez WHO za kraj, który problem nie-
doboru jodurozwiązał w sposób modelowy (39). Bada-
nia monitoringowe mŁodzieży szkolnej w Polsce, jako
reprezentantów całej populacji wskazują ze endemia jo-
dowa w Polsce występuje na całym terytorium o nasile-
niu umiarkowanym, a w wąskiej strefie nadmorskiej o na-
sileniu lekkim (38, 4l). Powszechny system jodowania
soli jest również zgodny z zaleceniami Międzynarodo-
wej Komisji ds. KontroltZabwzeń Niedoboru Jodu oraz
Funduszu Narodów Zjednoczonych na Rzecz Dzieci
L]NICEF.

Zapotrzebowanie na jod dla ludzi dorosłych za|eży od
wieku oraz stanu fizjologicznego organizmu. Według
rekomendacji Międzynarodowej Komisji ds. Kontroli
Zaburzeń z Niedoboru Jodu, dzienne zapotrzebowanie
na jod w Polsce waha się, w zależności od wieku i z
uwzględnieniem ciązy, od 90 do 200 1lg, zaś według
szczegołowych norm zywienia l udno śc i zapotrzeb ow a-

nie na jod chłopców i dziewcząt w wieku od l0 do 15 lat
wynosi 150 p,gldzień, kobiet l,mężczyzn w wieku od 16

do 60 lat wynosi 160 p,gldzień, kobiet cięzarnych l80 pg/
ldzięh, a matek karmiących 200 p,gldzień (2, 16). Górne
granice jodu w diecie człowieka określono na 17 p"glkg
masy ciała, co odpowiada około l000-1200 pgldobę (2,
4, 16).

W ostatnich latach lekarzy endokrynologów zaniepo-
koił fakt zwiększania się częstotliwości występowania
schorzeń układu krĘenia i nadciśnienia tętniczego.
W profilaktyce tych schorzeń niezbędne jest unikanie
diety solnej , co wiĘe się z ograniczeniem soli kuchen-
nej w pozywieniu. Przewiduje się, żewdrożenie narodo-
wego programu zwalczania tych schorzeń spowoduje
spadek konsumpcji soli z około 10 g dziennie/osobę na-
wet o 307o, a tym samym pogorszy zaopatrzenie ludnoś-
ci w jod. Stąd za istotne uznano zwiększenie zawartości
jodu w produktach pochodzeni a zwierzęcego.

Zwiększenie jodu w diecie ludzi uzyskać mozna po-
przez jodowanie pasz dla zwierząt i wzrost jego zawar-
tości w mleku, jajach i mięsie. Przepisy prawa paszowe-
go obowiązujące w kraju zezwalająna stosowanie w pa-

szach jodku potasu, jodku sodu, uwodnionego czterojo-
danu wapnia i bezwodnego jodanu wapnia. W USA po-
wszechnie w tym celu stosowany jest etylenodwuamino
dwuhydrojodan - EDDI (6).

Analizując poziom jodu w produktach zywnościowych
w krajach zachodnich mozna stwierdzić zdecydowanie
w y ższą j e go zawarto ś ć, zwłaszcza w ml ek u spozywczym
i produktach pochodzenia mlecznego. Z danych amery-
kańskich wynika, ze w latach 1965l'70-1980 zawartość
jodu w rnleku w USA zwiększyła się o około 300-500%,
głównie z powodu wprowadzenia jodowania pasz dla
krów, a takze stosowania preparatów jodowych do strzy-
ków i płynow dezynfekcyjnych do wymion (25). Przyj-
muj e się, że j od zawally w mleku w USA pokrywa w 20-
-30oń potrzeby dorosłych i dzieci powyzej 2 Lat, zaś
w 59%o zapotrzebowanie na jod dzieci do 2. roku życia.
Badania wykonane w końcu lat osiemdziesiątych ubieg-
łego wieku wykazały, ze średnia zawartość jodu w mle-
ku spozywczym w USA wynosiła od 160 do 340 1lglkg
i była silnie zróżnicowana regionalnie (32). Na podsta-
wie badań wykonanych w Niemczech szacuj e się, że 37oń
jodu zawartego w diecie kobiet pochodzi z mleka i pro-
duktów mlecznych (28). Rowniez lv Wielkiej Brytanii
(31) głów4ym źródłem jodu dla ludzi jest mleko i jego
produkty. Srednia zawartość jodu w mleku spozywczym
waha się tam od l30 do ż00 p,gl|itr (33). Jod zawarty
w mleku oraz jajach jest jego głównym źródłem dla
mieszkańców Finlandii. Przyjmuje się, ze zalędwte2Ooń
spożywanego jodu w tym kraju pochodzi z solijodowa-
nej (30). Srednia zawartośó jodu w mleku w Norwegii
w okresie letnim wynosiła 88 pgllitr, a w zimie 23ż ,p,gl

litr.Przy zapotrzebowaniu jodu na 150 pgldzieh,0,4lit-
ra mleka pokrywało potrzeby człowieka na jod w 25oń
latem i powyzej 60% zimą(I5). Badania wykonane w Ir-
landii w latach 1992-1995 na 69 próbkach mleka pobra-
nych ze zbiorników - cystenr wykazaĘ obecność śred-
nio 139 pgllltr, z wahaniamiż-435 pg/litr (36), Groppel
i Hótzel (23) rozważając rnozliwości pokrycia potrzeb
pokarmowych rnieszkańców Nierniec na jod, za główne
jego źrodło uwazająmleko i produkty pochodne, atakże
ryby pochodzenia morskiego. Badania 28 bawarskich
zakŁadów mleczarskich wykazały średnio l l5 prg/litl
mleka, przy wyższej jego zawartości w miesiącach let-
nich (35).

Ptzypuszcza się, ze wysoka zawartośćjodu w mleku
w USA i Wielkiej Brytanii powodowana jest jodem za-
wartym w paszach oraz powszechnym stosowaniem pre-
paratów jodowych do dezynfekcji gruczołow mlecznych
iurza§zeńudojowych (20). W Polsce zaczęto odchodzić
od tej metody, przyjmując argumentację, ze preparaty jo-
dowe stosowane do dezynfekcji urządzeń udojowych są
czynnikami hamującymi i powstrzymującymi proces fer-
mentacji mleka w technologiach produkcji kefiru i jo-
gurtu.

W 1995 r. do badań nad jodem wła3,zył się Instytut
Zootechniki w Krakowie. Określono poziom jodu w mle-
ku krow na południu Polski (9) oraz zawartość jodu w pa-
szach objętościowych i zlarnie zbóżkrajowych (37). Ta-
bele składu mineralnego pasz, zawatlości składników
p okam owy ch or az w atl.o śc i p ok armowej p asz kraj owych
t zagranicznych ni e uwzględniały dotychczas zawartości



j odu. Wykonano równie ż badania nad efektyłvno ściąróż-
nych dawek i form chemicznych jodu, atakżejodowa-
nych dodatków paszowych w zywieniu krów (8, 10-13).

Zawailośó iodu w paszach

Badania nad poziomem jodu w paszach podjęto we
wspołpracy z Centralnym Ośrodkiem Badania Odmian
RoślinUprawnych (COBORU) w Słupi Wielkiej. Zebra-
no łączni e 2 57 pr ób ek roś lin pastew ny ch or az ziama zb oż
pochodzących z 40 Stacji Oceny Odmian, połozonych
w roznych rejonach kraju i uprawianych w roznych wa-
runkach gl eb owo -kl imaty czny ch. Zawarto ś ć j o du anali -

zowano w próbkach następujących gatunkow: kostrze-
wy łąkowej, kupkówki pospolitej, koniczyny czerwonej,
koniczyny białej i kukurydzy przeznaczonej na kiszon-
kę. Spośród ziarna zbóż badano żyto ozime, pszenicę
ozimau jęczmień jary. Stwierdzono, że zawartość jodu
w paszach zależy od gatuŃu, odmiany oraz miejsca i roku
uprawy. Zawartość ta była umiarkowana i wynosiła śred-
nio: w trawach 0,Iż9 + 0,007, w koniczynach 0,106
+ 0,010, awkukurydzy 0,094 + 0,008 mg/kg suchej masy.
W ziarnie zbóż wynosiła w: pszenicy ozimej 0,055 + 0,004;
jęczmieniu jarym 0,038 + 0,004; życie ozimym 0,053
+ 0,004 i kukurydzy 0,048 + 0,003 mg/kg suchej masy
(37). Zmienność zawartości jodu w dwóch kolejnych
latach, w tych samych gatunkach i odmianach roślin
pastewnych różniła się o ponad 100% w roślinach pa-
stewnych i około 20oń w ziarnl,e zboż. W próbkach po-
chodzących z różnych miejscowości i gleb rózniła się
o około 30%. Gleby pod względem malejącej zawar-
tości jodu w roślinach pastewnych można uszeregować
następująco: mady > gleby brunatne > gleby murszowe
> gleby bielicowe > gleby brunatne wyługowane > rę-
dziny > gleby bielicowe. Stwierdzono, ze pobieranie jodu
przez rośliny z gleby w dużym stopniu uzaleznione jest
od roku uprawy, co moze mieć związek z wysokością
i rozkładem temperafur oraz ilościąopadów atmosferycz-
nych w, poszczególnych latach i sezonach wegetacyjnych
(37). Badania wykonane w Niemczech jednoznacznte
wskazują, że zawartość jodu w roślinach pastewnych
zależy od rodzaju gleby i jej oddalenia od morza. Rośli-
ny pochodzap e z gleb zlewnych i ilastych, połozone w dol-
nych partiach lub deltach rzek zawl,erają wyższe ilości
jodu aniżeli rośliny pochodzące z gleb leżących na pod-
łozu wapieni i granitów (5). W rejonie Erfurtu zawartość
jodu w zielonkach traw i roślin motylkowatych wynosiła
0,049-0,066 mg/kg suchej masy (5). Badania własne
wskazuja, że trawy kumulują wyższe ilości jodu aniżęli
rośliny motylkowate i kukurydza, zaś zl,arna zbóż sąbar-
dziej ubogie w jod niz wegetatywne części roślin. Uzys-
kane wyniki pokrywają się lub sąwyższe od wybranych
rejonow Europy i Azji. Georgievskii i wsp. (21) podają
zawartość jodu w trawie pastwiskowej, w koniczynie
czerwonej, lucernie siewnej i tnieszance wyki z owsem
na poziomie 0,040-0,070 mglkg suchej masy.

Jeśli przyjap, ze dawka pokatmowa dla krowy zawie-
ra9-I2 kg suchej masy pasz objętościowych i około 3 kg
śrut lub otrąb zbożowych, atakże około 40 litrów wody,
wówczas ilość pobieranego jodu przezkrowy w paszach
objętościowych można szacować na około 1-3 mg/dobę,
co stanowi 3-I5% zapotrzebowania. Ilość jodu wdycha-

nego z powietrzem przezkrowy szacuje się na około 0,5
mg/dobę. Mozna zatemprzyjap, że def,rcyt jodowy krow
wynosi około l0-55 mgldziehi powinien byc uzupełnio-
ny jodem zawarlym w paszy mineralnej, stosowanym jako
dodatek do mieszanki paszowej i w lizawce solnej.

Zawartośó iodu w mieszankach
i minetalnych dodatkach paszowych

Dopuszczalna zawartość jodu w mieszankach pa-
szowych określona przez zalecenia Unii Europejskiej
wynosi 1 0 mg/kg (Dyr. 9 I l 248/EEC). Uwzględniaj ąc zu-
życie mieszanek paszowych w UE na poziomie 1 ,5 tony,
a w USA 2 tony/krowę/laktację, spozycie jodu przezWo-
wę wynosi około 30-50 mg/dobę. W świetle zapotrzebo-
wania krów na jod, zawartość jodu w mieszankach
mineralnych przeznaczonych do stosowania poza mie-
szankami paszowymi i podawanych krowom nte otrzy-
muj ącym mie s z anek p as z owych wy tw ar zanych meto da-
mi przemysłowymijest zbyt niska i wynosi około 100 mg
jodu/kg premiksu. Przy zalecanym dawkowaniu miesza-
nek mineralnych w ilości 100-200 gldzieńlkrowę, daje
to pobranie 10-20 mg jodu/dobę. Pobranie jodu w lizaw-
kach solnych równiez jest nie zadowalające. Zaledwie
2ońprodtlkowanych w kraju lizawek solnych zawiera jod
w ilości 60-100 mg/kg, co przy spozyciu 50-60 glizaw-
ki/krowę/dobę, daje pobranie 5 mg jodu na dobę.

Zawartośó iodu w mleku krów

Badania nad określeniem zawartości jodu w mleku
krów w.południowej Polsce wykonano po 30 latach od
czasu pierwszego monitoringu, ktorego wyniki opubli-
kował Ewy i wsp. (19). Wyniki badań własnych wyko-
nane na próbkach mleka zblorczego z kilkunastu mle-
czarń na południu Polski byŁy dlżym rozczarowaniem.
Zawartoścjodu w mleku konsumpcyjnym i do przerobu
kształtowała się na poziomie około 21 pg w lecie i około
40 pgllitr w zimie (9).Przy spozyciu około 0,4 litra mle-
kalmieszkańca, ilość jodu pochodząca z mleka stanowiła
zaledwie 3-5oń potrzeb jodu dla dorosłego człowieka.
W pozostałej części kraju, szczegolnie w części zachod-
niej i północnej zawartość jodu w mleku możebyć wyż-
sza, jakkolwiek szacujemy, że nie przekracza 50-60 pg/
/litr. Nie ulega wątpliwości, żew czasie minionych 30 lat
zawartość jodu w mleku nie zwiększyła się, a nawet lek-
ko obnizyła się. Oznacza to, że dodatki paszowe zawie-
raj ące j od, j ak mieszanki mineralne i lizawki solne, a takze
mieszanki paszowe wytwarzane komercyjnie nie są sto-
sowane powszechnie w zywieniu krów w rejonie połud-
niowej Polski lub ze zawartość w nich jodu jest za nis-
ka. Ograniczone jest równiez stosowanie preparatow
dezynfekcyjnych zawieraj ących j od w technologiach doju
krów. Tak więc za główne przyczyny niskiej zawartości
jodu w mleku w Polsce można przyjąc: njskie spozycie
przemysłowych mieszanek paszowy ch przez krowy, zbyt
małą zawatl''ość jodu w mieszankach mineralnych i li-
zawkach solnych oraz niskie zlżycie preparatów dezyn-
fekujących, zawierających jod w technologii pozyskiwa-
nia mleka.

Badania wykonane w kraju wykazały, ze stosowanie
jodu w postaci jodku potasu w zywieniu krow, w ilości
od 5,8 do 38,3 mg jodu na dziei, zwiększało zawartośó



jodu w mleku od 20,6 do 2I] ,0 p"gllitr (l2). Stwierdzo-
no, że forma chemiczna jodu w postaci jodku potasu,
jodanu potasu czy etylenodwuamino dwuhydroksyjoda-
nu (EDDI) nie wpływa istotnie na poziom jodu w mleku
krów (13). W dalszych badaniach wykazano, że poda-
wanie krowom nie otrzymującym jodu lizawek solnych
zawlerających 300 mglkg zwiększa zawartość jodu
w mleku do I0ż,9 p"gllitr, a równoczesne podawanie li-
zawęk i mieszanki mineralnej o podobnej zawartości jodu
pozwala uzyskać I81,2 p,g J/litr mleka (l l). Wykazano,
ze podawanie krowom poekstrakcyjnej śruty rzepakowej
w miejsce śruty sojowej zmniejszazawarlość jodu w mle-
ku o około 9-10Yo, prawdopodobnie poprzez ujemny
wpływ glukozynolanów śruty rzepakowej na wychwyt
jodu w tarczycy (l0). Badania wykonanę przez Bobka
i wsp. (8) wykazały, że za|edwie 1,2-2,50ń jodl z diety
krów przechodzi do mleka. W innych badaniach uzyska-
no znacznie wyższe wartości, co mogło być spowodo-
wane odmiennym składem dawki pokarmowej i wielkoś-
cią pobrania paszy przez krowy (1 1-13). Wyniki badań
jednoznacznie wskazują, ze podawanie jodu krowom
w postacijodkupotasowego (KJ) w ilości 45-55mgldziei
pozwala uzyskać w mleku 150-200 pg jodu/litr mleka.
Znajdlje to potwierdzenie w badaniach irlandzkich (36).
Badania krajowe, atakże zagraniczne nie wykazały, aby
poziom jodu w dawce pokarmowej dla krów ujernnie
wpĘwał na wydajność mleczną oraz skład mleka (12,
1 3, 22). Można przy puszczac, że wy ższe zawarto ś c i j o du
w mleku niż 200-250 1lgl|itr, co stwierdzano w USA
i Wielkiej Brytanii, mogły wynikać z zanieczyszczenia
mleka j odem stosowanym do dezynfek cji urządzeń udo-
jowych.

Preparaty jodowe w technologiach doju krów stoso-
wane sąw postaci stoperów kanałów strzykowych po doju
(teat dip), chroniących przed wnikaniem bakterii do ko-
mory strzykowej oraz w postaci preparatów jodowych
stosowanych do dezynfekcji wymion, aparatów udojo-
wych, baniek, rurociągów oraz zbiorników mleka (20).
Wczesne badania amerykańskie wykazały, ze stosowa-
nie stoperów strzykowych zawierajapych jod zwiększa
zawartośćjodu w mleku aż o 80-100 pg/litr (l4). Wyni-
kom tym przecządane uzyskane w Polsce w badaniach
nad preparatem Incozan stosowanym do dezynfekcji
strzyków, w których nie wykazano, aby prawidłowe sto-
sowanie tego preparatu zwiększało zawartość jodu w mle-
ku krów (24). Rogers (36) na podstawie obserwacji
irlandzkich sugeruje, że jod pochodzapy ze stoperów
strzykow i środków dezynfekcyjnych w niektórych przy-
padkach jest największym żródłem jodu w mleku spo-
żywczym. Wcześniej nazagadnienie to nie zwracanona-
Ieżytej uwagi i wymaga ono szczegółowego wyjaśnienia
w dalszych badaniach.

Ploponowane lozwiązania ariększenia
zawanoŚcijodu w mleku

Zalecęnta UE w sprawie stosowania jodu w mieszan-
kach mineralnych dla krów nie przystają do rzeczywis-
tości naszego kraju. Produkcja mieszanek paszowych
dla krów w Polsce szacowana jest na około 300 tys. ton,
co stanowi 3-5Yo ogó|nej ich ilości (29). Jeśli przyjmie-
my, że na produkcję 4-6 tys. kg mleka potrzeba 0,5- 1 ,0

tony mieszanki paszowej, to wytwaTzalla w Polsce ilość
pasz treściwych zaspokaj apotrzeby zaledwie 120-ż70 Ęs.
krów. Przy populacji 3 mln. krów oznaczato,iżpokrycie
pokarmowe na mieszanki paszowe i jod w nich zawarly
wy starcza dla 4 -9% po głowia krow. Mozna r ów nież pr zy -

1ąć, że 0,8-1,6 mln litrów produkowanego mleka posia-
da zawartość jodu na poziomie I20-I40 pg J/litr i po-
chodzi od krów otrzymujących dodatek jodu, zaś 4,8-9,6
mln litrów mleka posiada zawartość jodu na poziomie
ż0-50 ,pgllitr i pochodzi od krów nie otrzymujących do-
datku jodu. Nieznana jest liczba krów otrzymujących
rnieszanki mineralne. Producenci tych dodatków paszo-
wych nie ujawniają informacji o wielkości produkcji ze
względów handlowych, Z ogolnej ilości l2 mln lizawek
solnych produkowanych w kraju, zaledwie 20ń posiada
dodatek jodu w ilości około 60-100 mglkg. Jeśli przyj-
miemy, że w żywieniu krów stosowane są zielonki i ki-
szonki z traw zawierające azotany, a także śruta poeks-
trakcyj na rzepakowa zaw i er aj ąc a gluko zynol any, wów-
czas zapotrzebowanie krów na jod nalezy szacować na
poziomie 2 mglkg suchej masy, tj. 32 mgldzleń wg sta-
rych norm (1) lub 3,5 mg/kg suchej masy dawki pokar-
mowej, tj. 56 mg/kg suchej masy wg propozycji ir|andz-
kich (36). Bez większego ryzyka llożna stwierdzić, że
stan,zaopattzenia.krów w jodw Polsce jest zły ikształtu-
je się na poziomie około 3-I5 mgldzień, co powoduje
niską zawartość jodu w tnleku, zły stan płodności krów
w stadach wysoko mlecznych oraz słabe zaopatrzenie
ludności w jod poprzęz mleko i produkty pochodne.

Lepsze zaopatrzente krów w jod moze natomiast na-
stąpic poprzez zwiększenie zawartości jodu w mieszan-
kach mineralnych znajdujących się w wolnym obrocie
i lizawkach solnych. Jeśli przyjmiemy,że zapotrzebowa-
nie krowy mlecznej o wydajności 6-7 tys. kg mleka rocz-
nie wynosi 30 kg mieszanki mineralnej oraz 1-2lizawki
solnej, to przy zwiększeniu zawartości jodu w obu ze
l00 do 200-300 mglkg, pobranie jodlprzez krowy wy-
nosiło będzie około 40-55 mgldzień. Zawartość jodu
w mleku wyniesie wowczas około 150-180 pgilitr.

Podane powyzej wartości są wyliczeniami teoretycz-
nymi. Faktyczny wzrost zawartości jodu w mleku byłby
zapewne niższy izależny od ilości gospodarstw stosują-
cych dodatki paszowe o zwiększonej zawartości jodu
w żywieniu krów. Nie ulega wątpliwości, ze dodatki pa-
szowe o zwiększonej zawatiościjodu powinny być do-
datkowo oznakowane i posiadać informację o posiada-
nej zawartości jodu, tak aby producenci mleka stosujapy
mieszanki paszowe wytwarzane metodami przemysłowy-
mi zawierające jod nie stosowali ich w zywieniu krów.

Mozna równiez rozważać jodowanie innych produk-
tów zywnościowych, jakkolwiek lekarze endokrynolo-
dzy lważają ze mleko i produkty mleczne są artykułami
najb ar dziej b ezpiecznymi sp o śród wielu innych znaj du-
jących się na rynku i że sąartykułami powszechnie spo-
zywanymi pr zęz p o szcze golne grupy wi e kowe ludno ś c i.

Zwiększona zawanośó iodu w dodatkach
paszowych a zdtowie zwierząt i ludzi

Wykazano, ze i ntoksykacj a j odem ma naj częściej miej -
sce, gdy oprócz podaży jodu w paszy stosuje się środki
dezynfekcyjne do ran, wymion, strzyków i racic (7).



Zwierzęta wykazują duzą tolerancję na zawartość jodu
w pożyrvieniu, a poziomy przyjęte za szkodliwe dla zwie-
rząt sąco najmniej 3-4-krotnie wyższe od postulowanych
ilości dla krow, Za maksymalny dopuszczalny poziom
pobrania jodlprzez ludzi w Wielkiej Brytanii przyjmuje
się l000 p"gldzieh (31), zaś przemysł mleczarski w USA
przyjmuje 500 pg jodullitr zamaksymalny dopuszczalny
poziom tego pierwiastka w mleku (ż5). Zalety profilak-
tyki jodowej u krów uwidoczniają się w przypadku ska-
zeń radioaktywnych wywołanych awarią reaktora atomo-
wego, kiedy do atmosfery uwalniany jest radioaktywny
izotop jodu IL3'. Wobec wysycenia tarczycy jodem po-
kamowym, jod radioaktywny nie jest wchłaniany przez
organizm zwierzal i Ludzi. Proponowany poziom jodu
w dawkach dla krów od 12 mg w okresie zasuszenia do
50-60 mg/dzieh w okresie laktacji, zgodne z normami
irlandzkimi, jest bezpieczny dla zdrowia zwierząt i po-
zwoliłby na przesunięcie Pol ski z kr ajls opieraj a3 e go plo-
filaktykę schorzeń tarczycy wyłącznie najodowanej soli,
do krajów o zwiększonej zawartości jodu w mleku i pro-
duktach pochodnych.

Badania medyczne jednoznacznie wskazuj ą że dłu-
gotr-wały nadmiarjodu, podobnie jakjego niedobór, moze
byc czynnikiem wolotwórczym u ludzi, Nadmiar jodu
w diecie prowadzić moze do powstawania efektu Wolf-
fa- Cha j ko ffa char aktery zuj ąc e go s ię zahamo w ani ern wy -
chwytu jodll przez tarczycę i procesu hormonogenezy.
Z dany ch zaw atlry ch w B iuletyni e Międzynarodowej Ko -
rnisji ds. Zabvzeh z Niedoboru Jodu wynika, że nad-
czynność tarczycy wzbudzona podawaniem jodu nie
moze być traktowana jako przeciwwskazanie do progra-
mu jodowania soli i pasz w świetle olbrzymich korzyści
jakie niesie ze sobą zmniejszenie niedoboru tego pier-
wiastka dla całej populacji ludzkiej (3). Nalezy wymie-
nić tu: poprawę biologicznych warunków życia dzieci
i ich zdolności uczenia się, poprawę zdrowia kobiet, jak
równiez ekonomicznych aspektów życta w okresie pro-
dukcyjnym. Sporadyczne przypadki uczulenia najod są
w duzej dysproporcji do korzyści wynikających ze sto-
sowania jodu jako czynnika zapewniającego prawidło-
we funkcjonowanie tarczycy i jego funkcji hormonalnej,
tak w odniesieniu do pojedynczych osób, jak i całych
społeczeństw.
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