



Zink
Door: E.S. Maan MsC, voedingskundige

Introductie

Werkingsmechanismee

    

 -

    ! 
"

 -

  #  $  #%



  

 

2*2-

78 9%7K:

%2*2      -

nen

ren de groei en het afweermechanisme78

9%7J.R:

. Zink

&!' (     

   #( (* 

)!*+ ,*+.  ((/%000'

 24S(  ""2*$S2 # (  *# 74$.

12. 3 .4%50064%000'

 ! (   

voor Christus78

!2 9

9%74:

. Zinkzouten werden vroeger

!  #  

 (2 .  #(

%

 !2      # 

Hieronder vallen IL-2 en IFN-γ%XSA!  !
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entie, met uitzondering van IL-10; de aanmaak van

van de alchemist Paracelsus in 1527, naar het Duitse
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IL-10 beïnvloedt negatief de functie van Th1-cellen
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Naast de rol in het afweermechanisme speelt zink


In Europa werd zink erkend als een enkelvoudig
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lichaam terechtkomen: door inhalatie, via de huid

neutraliseert, verhoogt zink de weerbaarheid van

en via inname met de voeding. Het lichaam bevat
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Klinische indicaties
Virale infecties
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het beste effect optreedt indien de zuigtabletten
binnen 24 uur na het ontstaan van de verkoudheid
        
ten minste 75 mg bedraagt. Zink vermindert
ICAM-1, een molecuul op celmembranen waaraan
het rhinovirus, veroorzaker van luchtweginfecties

Kristallijne (links) en gesublimeerd dendritische vorm van zink.

en verkoudheden, kan hechten78

Ter vergelijking: de kubus uiterst links heeft een inhoud van 1 cm3.
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Bacteriële infecties
Zinksuppletie kan de duur, de ernst en de kans op
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Zink vormt een onoplosbaar complex met penicillamine, waardoor de absorptie en activiteit
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infectie met de shigella-bacterie een positieve

verminderd. Zink vermindert het effect van laag

invloed hebben. Andere bacteriële infecties
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macrofagen door IFN-γ. Zink activeert de T-cellen en
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Ook antibiotica gebaseerd op quinolone of tetra(*(   (# {   
zink waardoor de absorptie van zowel het antibi(  %&2 !
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Met farmaceutica
Cisplatine, een middel dat soms wordt ingezet

Met andere nutriënten

tegen kanker, kan zich binden aan metallothio-

Een aantal andere voedingsstoffen kan invloed
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Zink verhoogt metallothioneïne, maar het is niet

van zink in het lichaam. In de meeste gevallen
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risico hebben op het ontwikkelen van een

opname van zink niet beïnvloed omdat de trans-

 ](+  {2  ! %
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absorberen van zink en het verminderen van zink-
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Als een supplement met zinksulfaat wordt inge-

ten worden gegeten. Ook vegetariërs consumeren
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Meerdere mineralen gebruiken dezelfde trans-
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portmoleculen als zink in de darm en kunnen hier-

Nederland is voor volwassenen mannen 10 mg en
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Dit resulteert in een verminderde opname van de
verschillende mineralen. Chroom en koper gebrui-

Deﬁciënties

ken dezelfde transportmoleculen als zink en hoge,
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Bijwerkingen en toxiciteit
Voor gezonde mensen ligt de aanvaardbare boven #50# %)  
te hoge doseringen zink hebben met name betrek#2 %` 2 .   .#.! #  
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uitslag als in de fase waarin laesies waren genezen werd speeksel afgenomen en het zinkgehalte
bepaald. Deze gegevens werden vergeleken met
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verhoging van de ratio LDL/HDL-cholesterol. Indien
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cludeerd dat het meten van de zinkconcentratie
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uitslag, alsmede ter preventie van terugkerende

dag of het gebruik van zinksupplementen gedu-
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