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Niezwykłe 
właściwości 

CYNKU
Cynk (Zn) jest mikroelementem działającym jako aktywator ponad 200 enzymów, w tym 
regulujących metabolizm kwasów nukleinowych (4). Cynk jest niezbędny do prawidło-
wego rozwoju narządów limfoidalnych oraz aktywności leukocytów (heterofile, bazofile, 
monocyty, limfocyty T i limfocyty B), zapewnia prawidłowy przebieg procesów immuno-
logicznych (14) i wpływa na system antyoksydacyjny (12). Pełni ważną funkcję w zwal-
czaniu stanów zapalnych, polepszając gojenie się ran i utrzymując integralność tkanki 
nabłonkowej (20), wpływa na rozwój jelit i/lub ich regenerację podczas i po przebyciu 
stanów zapalnych (11).

Nieorganiczne formy Zn są stosowane od wielu lat w profilaktyce i lecz-
nictwie (12). Znaczenie cynku podawanego w formie tlenku zostało dość 
dobrze poznane w rozwoju i funkcjonowaniu jelita. Wykazano, że ZnO regu-
luje wydzielanie peptydów mózgowo-jelitowych, które stymulują spożycie 
paszy, a zwiększając stężenie greliny w surowicy krwi, zwiększa uwalnianie 
enzymów do światła jelita. Zwiększa produkcję białek antybakteryjnych 
przez komórki krypt jelitowych, skraca czas trwania procesów mitotycznych 
(3) oraz korzystnie wpływa na regenerację nabłonka jelitowego (1), wpływa 
na utrzymanie struktury i integralności oraz funkcji bariery jelitowej przez 
regulację powstawania połączeń ścisłych i stref przylegających komórek 
błony śluzowej jelita (5, 10, 16). Tlenek cynku pobudzając wzrost nabłonka, 
zwiększa grubość błony śluzowej oraz długość i szerokość kosmków, zwięk-
szając ekspresję jelitowego insulinopodobnego czynnika wzrostu-1 (IGF 1) 
i jego receptorów. ZnO wzmacnia barierę jelitową także poprzez zmniej-

szenie przepuszczalności międzykomórkowej. Ten efekt jest konsekwencją 
zwiększonej ekspresji białek połączeń ścisłych błony przypodstawnobocz-
nej w jelicie cienkim. Zwiększa ekspresję okludyny i ZO-1 (16). Redukując 
wydzielanie jonów do światła jelita, zwiększa resorpcję wody i zapobiega 
biegunce. Stabilizuje jelitową florę bakteryjną (19, 21) przez wpływ na meta-
boliczną aktywność bakterii. Zapobiega przywieraniu patogennych bakterii 
(E. coli i Enterococcus spp.) do kosmków jelitowych i ich translokacji w krez-
kowych węzłach chłonnych jelita cienkiego. Ponadto redukuje liczbę Clostri-
dium perfringens. 

Działanie immunomodulujące ZnO polega głównie na zmniejszeniu uwal-
niania prozapalnej histaminy poprzez hamowanie proliferacji, zmniejszeniu 
aktywacji i liczby komórek tucznych. Efektem działania ZnO jest również 
zmniejszenie ilości cytokin prozapalnych jak IL-8 i TNF alfa oraz uwalniania 
prostaglandyn i leukotrienów. 

– ze szczególnym uwzględnieniem jego wpływu na jamę ustną psów i kotów



11

Działanie antybakteryjne ZnO podanego w formie nanocząstek (NanoZ-
nO) zależy od ich wielkości i kształtu. Uważa się, że aktywne formy tlenu, 
generowane przez te cząstki mogą być głównym mechanizm ich aktywności 
przeciwbakteryjnej. NanoZnO uwalnia jony, które reagują z grupami tiolo-
wymi (-SH) białek na powierzchni otoczki bakteryjnej. Ponadto przenika do 
środka bakterii i wchodzi w reakcję z fosforem lub siarką obecnymi w DNA 
bakterii. Wpływa na bakterie Gram-dodatnie i Gram-ujemne jak i spory. Wy-
kazano przeciwbakteryjne działanie w stosunku do: C. jejuni, S. typhimurium, 
K. pneumoniae, E. coli, L. monocytogenes, V. cholerae. Obecność NanoZnO ha-
muje adhezję bakterii do powierzchni, utrudniając tworzenie się biofilmu. 
Zapobiega spadkowi glutationu (GHS) podczas stresu oksydacyjnego wywo-
łanego przez infekcje.

Wpływ cynku na jamę ustną psów i kotów
Z badań Clarke (2) wynika, iż cynk stosowany w formie żelu  zawierające-

go askorbinian cynku znacznie ogranicza rozwój flory bakteryjnej w jamie 
ustnej kotów, odpowiedzialnej za rozwój zapalenia dziąseł. Czterdziesto-
dwudniowymi obserwacjami objęto dwie grupy kotów (badana i kontrolna), 
w których u zwierząt stosowano askorbinan cynku (grupa badana), lub płyn 
fizjologiczny (grupa kontrolna). Koty 
obu grup badano klinicznie w odstę-
pach dwutygodniowych zwracając 
uwagę na: formowanie się płytki 
nazębnej, obecność nieprzyjemnego 
zapachu z jamy ustnej, stan dziąseł. 
W dniu 0 i 42 trwania doświadczenia 
wykonano badanie bakteriologiczne 
wymazów z dziąseł w kierunku bak-
terii tlenowych oraz beztlenowych. 
W grupie zwierząt, u których stoso-
wano askorbinian cynku, w porówna-
niu do grupy kontrolnej stwierdzono 
mniejszego stopnia odkładanie się 
płytki  nazębnej, zmniejszenie czę-
stotliwości pojawiania się zapaleń 
dziąseł, a także w badaniach mikro-
biologicznych zmniejszoną liczbę 
bakterii beztlenowych izolowanych 
z wymazów z jamy ustnej. Nie stwierdzono natomiast różnic pomiędzy grupą 
badaną, a kontrolną w odniesieniu do ograniczenia nieprzyjemnego zapachu 
z jamy ustnej. Obserwacje te wskazują, iż preparaty do pielęgnacji jamy ust-
nej oparte na cynku znacznie ograniczają możliwość rozwoju stanu zapalne-
go w jej obrębie, w porównaniu do zwierząt, u których takowa profilaktyka 
nie jest prowadzona.

Wytyczne Australian Veterinary 
Association opracowane przez dr 
Tarę Cashman (9) wskazują na sole 
cynku jako skuteczne substancje 
stosowane w profilaktyce i lecze-
niu infekcji bakteryjnych jamy ust-
nej u małych zwierząt. Zarówno 
askorbinian cynku, jak i  glukonian 
cynku przyczyniają się do ogra-
niczenia namnażania się drobno-
ustrojów w jamie ustnej zwierząt, 
konsekwencją czego jest ograni-
czenie nieprzyjemnego zapachu 
z pyska (blokowane jest uwalnia-
nie związków siarkowych przez 
bakterie jamy ustnej). Glukonian 
cynku blokuje odkładanie się płyt-
ki nazębnej oraz zapobiega for-
mowaniu się kamienia nazębnego, 
a w preparatach skojarzonych na-
sila działanie cholrheksydyny 

Z kolei askorbinian cynku sty-
muluje produkcję kolagenu, dzięki 
czemu przyspieszone jest gojenie 
ubytków w jamie ustnej. Taka wła-
ściwość wykorzystywana jest m in 
w leczeniu wspomagającym (te-
rapii prednizolonem) przypadków 
wrzodziejącego zapalenia jamy 
ustnej na tle czynników zakaźnych 
u kotów takich jak wirus białaczki 
(FeLV), wirus niedoboru immuno-
logicznego (FIV), czy kaliciwirus 

kotów (FCV) (18).
Podobny mechanizm działania cynku obserwowano także u psów. Howell 

i wsp (7,8) badali wpływ stosowania sulfadiazyny z solą cynkową (ZnSD) orz 
srebrnej sulfadiazyny (AgSD) na ograniczenie tworzenia się płytki nazębnej 
oraz redukcję nasilenia stanu zapalnego dziąseł u psów rasy beagle. Obser-
wacjami czternastotygodniowymi objęto psy, u których wywoływano zapa-
lenie dziąseł oraz prowokowano powstawanie płytki nazębnej. Następnie 
u części pacjentów dwa razy dziennie stosowano miejscowo 3% sól cynkową 
sulfadiazyny, zaś u czterech zwierząt kontrolnych stosowano żel placebo. Po 
dwóch tygodniach leczenia, u psów z grupy badanej obserwowano znaczne 
ograniczenie stanu zapalnego dziąseł oraz ograniczenie krwawień z dziąseł 
w porównaniu z grupą kontrolną. Także rozwój płytki nazębnej w grupie ba-
danej został istotnie zahamowany w porównaniu do grupy kontrolnej.

Podobne rezultaty uzyskali Richtey i wsp (15), którzy objęli obserwacja-
mi 21 psów z zapaleniem dziąseł. Autorzy w leczeniu tego stanu stosowali 
chlorek cetypirydyny w stężeniu 0,05%, lub chlorek cetylpirydyny w stęże-
niu 0,05% łącznie z chlorkiem cynku. Siedmiotygodniowa terapia zarówno 

samym chlorkiem cetylpirydyny, jak 
i chlorkiem cetylpirydyny z chlorkiem 
cynku przyczyniła się do zmniejsze-
nia nasilenia stanu zapalnego dziąseł 
oraz redukcji płytki nazębnej, nato-
miast przebarwieniom zębów oraz 
gromadzeniu się kamienia nazębnego 
zapobiegał jedynie chlorek cetylpiry-
dyny łącznie z chlorkiem cynku.

Skuteczność cynku w zapobieganiu 
chorobom przyzębia i błony śluzowej 
jamy ustnej został potwierdzony tak-
że u szczurów (13). W jednym z ba-
dań szczury rasy Sprague-Dawley 
podzielono na dwie grupy, z których 
jedna (grupa I) żywiona była karmą 
z niedoborem cynku, podczas, gdy 
grupa druga otrzymywała dietę za-
wierającą cynk. U zwierząt obu grup 

oceniano stan błony śluzowej jamy ustnej, określano wskaźnik dziąsłowy 
oraz wskaźnik  płytki nazębnej. Pierwsze różnice pomiędzy grupami noto-
wano 10-16 dnia eksperymentu. W grupie szczurów otrzymujących cynk 
wartości wskaźnika płytki nazębnej oraz wskaźnika dziąsłowego były niższe. 
Dodatkowo u osobników grupy pierwszej notowano skłonności do hiperke-
ratozy grzbietowej powierzchni języka. Uzyskane wyniki wskazują, iż niedo-

Z badań Clarke (2) wynika, iż 
cynk stosowany w formie żelu  

zawierającego askorbinian cynku 
znacznie ogranicza rozwój flory 

bakteryjnej w jamie ustnej kotów, 
odpowiedzialnej za rozwój zapalenia 

dziąseł.
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bór cynku jest istotnym czynnikiem predysponującym do rozwoju chorób 
jamy ustnej oraz przyzębia.

Identyczne badania do przedstawionych powyżej na szczurach rasy Wistar 
przeprowadzili Seyedmajidi i wsp (17). Uzyskane wyniki były analogiczne jak 
w doświadczeniu Orbaka i wsp. (13). U osobników karmionych dietą zawie-
rająca cynk, wskaźnik dziąsłowy oraz wskaźnik płytki nazębnej był niższy. 
Dodatkowo poziom Zn w surowicy tych zwierząt był wyższy, aniżeli w grupie 
kontrolnej. U zwierząt żywionych karmą z niedoborami cynku obserwowano 
powstawanie owrzodzeń na dnie jamy ustnej, co jest potwierdzeniem na to, 
że cynk bierze udział w syntezie kolagenu, a niedobór tego pierwiastka w or-
ganizmie może skutkować ubytkami błony śluzowej w jamie ustnej.

Przedstawiony powyżej przegląd piśmiennictwa wskazuje, iż cynk wykazu-
je działanie wielopłaszczyznowe, a w odniesieniu do jamy ustnej skutecznie 
zapobiega rozwojowi stanom zapalnym śluzówki jamy ustnej oraz przyspie-
sza ich leczenie, a także skutecznie zapobiega formowaniu się płytki nazęb-
nej. Obok tych właściwości dodatkowo podkreślić należy także skuteczność 
soli cynku organicznego w zapobieganiu halitozie (nieprzyjemny zapach 
z pyska). Cynk organiczny zawiera chelatowy związek cynku, który ma uni-
kalną zdolność́ do łączenia się̨ ze związkami zawierającymi siarkę̨. Własności 
tej nie posiadają̨ nieorganiczne związki cynku. Sole cynku poprzez wejście 
w reakcję ze związkami siarki odpowiedzialnymi za przykry zapach poma-
gają̨ likwidować przyczynę̨ powstawania nieświeżego oddechu. Skutecznie 
obniżają̨ poziom lotnych związków siarki i hamują̨ ich powstawanie. Cynk 
organiczny jest nietoksyczny i może być́ stosowany długotrwale. Nie dość́, 
że zapobiega odkładaniu się̨ kamienia nazębnego, to przeciwdziała mecha-
nizmom adsorpcyjnym i hamuje aktywność́ enzymów biorących udział w po-
wstawaniu płytki nazębnej. Cynk nie powoduje przebarwień́, ani nalotu na 
zębach. Nie wpływa również̇ szkodliwie na śluzówkę (6). Wszystko to razem 
sprawia, iż preparaty oparte na bazie tego pierwiastka nadają się idealnie 
do pielęgnacji jamy ustnej zarówno ludzi jak i zwierząt. Zaznaczyć jednak 
należy, że skuteczność leczenia wszystkich omawianych powyżej zaburzeń 
(stanów zapalnych dziąseł, halitozy itd.) będzie wysoka jedynie wtedy, gdy 
aplikacji preparatów cynkowych towarzyszyć będzie postępowanie mające 
na celu eliminację ich przyczyn (usunięcie korzeni zębów i kamienia nazęb-
nego, dokładne oczyszczanie zębów oraz przestrzeni międzyżebrowych).
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