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wprowadzenie
Na obecnym etapie rozwoju produkcji zwierzęcej racjonalne, czyli w pełni zbilansowane, a jednocześnie ekonomicznie uzasadnione żywienie zwierząt jest dość trudne w realizacji. Limitowane jest
niedostateczną, w porównaniu z potrzebami, wartością energetyczną dawek i mieszanek, a często także
niedoborem białka lub niektórych niezbędnych aminokwasów. Koncentrację energii w dawce czy mieszance podwyższyć można, m.in. poprzez dodatek tłuszczu z nasion roślin oleistych, ekstruderatów,
makuchów czy też olejów. Jednocześnie obok zapewnienia optymalnego poziomu energii i składników
odżywczych w dawkach, poszukuje się dodatków poprawiających zdrowie i efektywność chowu zwierząt, a także jakość pozyskiwanych produktów zwierzęcych.
Jedną z wykorzystywanych w doświadczeniach wysokoenergetycznych pasz są nasiona lnu. Od lat
znane jest też ich prozdrowotne działanie na organizm ludzi i zwierząt. Spożywanie gniecionych, mielonych lub preparowanych nasion wykazuje działanie dietetyczne, przeczyszczające i osłaniające, dlatego stały się one szczególnie przydatne w leczeniu chorób przewodu pokarmowego (zaparcia, nieżyty
żołądka i jelit), a także w stanach zapalnych pęcherza i dróg moczowych. Tłuszcz nasion lnu w zależności od odmiany bogaty jest w kwas linolenowy (odmiany tradycyjne) lub linolowy (odmiany o zmienionych proporcjach kwasów tłuszczowych). Obydwa te kwasy zaliczane są do niezbędnych składników dla organizmu. Prowadzone badania pozwalają na pogłębienie wiedzy i lepsze zrozumienie roli
nasion lnu w żywieniu ludzi i zwierząt. Być może spowodują coraz szersze i bardziej powszechne
ich użycie.
Liczne badania jednoznacznie wskazują również na pozytywne aspekty wynikające z zastosowania
w żywieniu ludzi i zwierząt prebiotyków, m.in. inuliny. Łatwa uprawa roślin inulinodajnych (topinambur, cykoria) połączona z nieskomplikowanym procesem pozyskiwania tego polisacharydu o szerokim spektrum działania, czynią inulinę wysoce atrakcyjnym dodatkiem. Wzrost zainteresowania tym
prebiotykiem na przestrzeni ostatnich lat odzwierciedlają prowadzone w kraju i zagranicą badania,
a także wiele produktów rynkowych zawierających inulinę.
Konferencja ta poświęcona jest m.in. problematyce zastosowania różnych form i odmian lnu oleistego, rośliny bogatej w białko, tłuszcz (o wyjątkowym składzie), witaminy, związki mineralne i substancje metabolizmu wtórnego, które mogą korzystnie oddziaływać na organizm ludzi i zwierząt,
a także wykorzystania oligosacharydów (inulina) jako czynnika korzystnie modulującego mikroflorę
przewodu pokarmowego gospodarza. Będzie, więc okazja do przybliżenia wyników najnowszych
badań, produkcji różnych preparatów oraz ich wykorzystania w żywieniu zwierząt i w diecie ludzi
oraz korzyści, jakie można uzyskiwać po ich zastosowaniu. Konferencja będzie też okazją do wymiany
opinii odnośnie walorów odżywczych i dietetycznych żywności pochodzenia zwierzęcego po zastosowaniu różnych materiałów i dodatków paszowych.
Serdecznie dziękujemy wszystkim Współautorom niniejszego opracowania oraz Recenzentom, za
ich zaangażowanie w przekazanie najnowszej wiedzy z zakresu wykorzystania lnu oraz inuliny dla
poprawy zdrowia i efektywności żywienia ludzi i zwierząt. Dziękujemy także sponsorom Konferencji,
za wsparcie tego przedsięwzięcia, życząc im satysfakcji z szerzenia wiedzy z tego zakresu dla poprawy
efektywności produkcji zwierzęcej i lepszej jakości żywności.

Anna Czech i Renata Klebaniuk
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WSTĘP
Len zwyczajny (Linum usitatissimum L.) jest gatunkiem rośliny jednorocznej rzadziej dwuletniej,
należącej do rodziny lnowatych. Roślina to ze względu na skład chemiczny oraz swoje właściwości,
zaliczana jest również do ziół. Ma bardzo szerokie zastosowanie w przemyśle i medycynie. Nasiona
lnu, czyli siemię lniane (Semen lini), były i są zwyczajowo stosowane, jako pokarmy dietetyczne
w żywieniu ludzi i zwierząt, a także poprawiające kondycję oraz wygląd zwierząt.
RYS HISTORYCZNY
Len zwyczajny (Linum usitatissimum L.) jest zaliczany do najstarszych udomowionych roślin.
Jego uprawa rozpoczęła się w żyznych dolinach Tygrysu i Eufratu w Mezopotamii [Zohary i Hopf,
1993; Smith, 1995]. Ponadto był uprawiany w starożytnym Rzymie, gdzie dokładnie zostały opisane
metody obróbki lnu. Z Europy południowej znajomość uprawy lnu przeniosła się do Galii,
Niderlandów, Germanii i dalej m.in. do Polski. W Polsce największy rozkwit przemysłu lniarskiego
rozwinął się w XVI i XVII wieku. Obecnie na świecie uprawia się ok. 2,5 mln ha lnu, z czego około
23% w Kanadzie, 21% w Chinach, 20% w Indiach, 8% w Etiopii i 6% w USA. Udział Europy
w globalnym areale uprawy lnu wynosi ok. 13%. Dobrym miernikiem pozycji gospodarczej
w produkcji lnu jest wielkość zbioru nasion. W produkcji siemienia lnianego największy udział
w światowych zbiorach ma Kanada (ok. 32,8%), następnie Chiny (ok. 24,8%), Indie (ok. 8,7%), USA
(ok. 7,8) i Etiopia (ok. 5,6%). Udział Europy w światowych zbiorach nasion lnu, wynoszący
ok. 11,2%, wskazuje na stosunkowo niskie ich plony, na co prawdopodobnie wpływa duży udział
w uprawie formy włóknistej lnu, dającej mały plon nasion, jedynie w formie plonu ubocznego.
Łącznie udział pięciu wiodących krajów Europy (Francja, Białoruś, Ukraina, Belgia i Wielka
Brytania) w światowej powierzchni uprawy i zbiorach nasion lnu wynosił odpowiednio: 90,3 i 90,9%
1
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[Zając i wsp., 2010].
Ze względu na warunki klimatyczne oraz sposób wykorzystania lnu w różnych regionach
geograficznych uprawiano różne odmiany tej rośliny. W Egipcie, gdzie len był głównie
wykorzystywany w tkactwie, odmiany charakteryzowały się wysoką łodygą przy minimalnym
rozgałęzieniu, co służyło pozyskaniu dłuższych włókien lnianych. Odmiany te wysiewano blisko
siebie, aby nie dopuścić do rozgałęzienia łodyg. Wzdłuż południowego Nilu, uprawiano natomiast
niższe odmiany lnu, z których uzyskiwano nasiona do produkcji oleju jadalnego oraz mąki [Judd,
1995].
Praktyki zbioru lnu opracowywane były zgodnie z kierunkiem jego wykorzystania. W regionach
gdzie len był uprawiany na włókna, łodygi wyciągano wraz z korzeniami zanim nasiona dojrzały.
Takie łodygi przechowywano w pozycji pionowej do wyschnięcia w celu łatwiejszego oddzielenia od
trzonu [Wilson, 1979].
ODMIANY LNU
Len zwyczajny Linum usitatissimum ssp. usitatissimum jest drobną rośliną z turkusowo-błękitnymi
kwiatami. Posiada pojedynczą, wyprostowaną, wysmukłą łodygę, rozgałęzioną w górnej części.
Łodyga jest gładka z siedzącymi, lancetowatymi liśćmi o długości około 2,5 cm. Len zwyczajny
rośnie do wysokości 30 - 60 cm (Ryc. 1).

Rycina 1. Len zwyczajny (Linum usitatissimum L.) [http://parda.w.interia.pl/101.html]
Owocem lnu zwyczajnego jest jajowata torebka nasienna, która dzieli się na 10 komór nasiennych.
W środku każdej komory nasiennej można znaleźć od 6 do 8 płaskich nasion. Nasiona są błyszczące,
w kolorach od czerwonawo-brązowych do jasnożółtych. Kolor nasion zależy od ilości pigmentu
w zewnętrznej części, im więcej pigmentu tym ciemniejszy materiał siewny. Kiedy torebki nasienne
są dojrzałe (ale nie nasiona), wyrywa się je i wiąże w pęczki. Nasiona lnu zwyczajnego są wielkości
od 3,0 do 6,4 mm długości, szerokości od 1,8 do 3,4 mm, oraz grubości od 0,5 do 1,6 mm [Freeman,
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1995]. Wymiary nasion zależą od odmiany lnu, odmiany oleiste są większe niż włókniste [Green
i Marshall, 1981]. Nasiona cechuje przyjemny zapach i orzechowy smak [Carter, 1993; Coskuner
i Karababa, 2010].
Linum usitatissimum L. czyli len zwyczajny posiada kilka grup odmian botanicznych, z których
znaczenie uprawowe mają: crepitans (skoczeń), usitatissimum (włóknisty) i mediterraneum
(protoplast formy oleistej) [Hanelt, 2001]. Najbardziej prymitywną i starą odmianą jest forma jara crepitans. Cechuje ją zaledwie 40-dniowy okres wegetacji i pękanie torebek po dojrzeniu. Dostarcza
olej i włókno niskiej jakości, dlatego odmiana ta powoli zanika w uprawie. Występuje obecnie
w Portugalii i Hiszpanii oraz Austrii i Rosji, jako reliktowa roślina uprawna. Kolejną odmianą jest
usitatissimum, czyli len włóknisty o długiej łodydze i zamkniętych torebkach. Ma duże wymagania
wodne, dobrze rozwija się w klimacie umiarkowanym. Występuje w Europie, Azji, obu Amerykach
i Australii. Formy grubonasienne o krótkiej łodydze wywodzą się z odmiany mediterraneum.
Rozwijają się najlepiej w klimacie ciepłym i suchym, dostarczające nasiona i olej, dlatego należy je
uznać za protoplastów formy oleistej. Uprawia się także len przejściowy, jako formę pośrednią
pomiędzy lnem włóknistym i oleistym. Zohary [1993] oraz Lityńska-Zając i Wasylikowa [2005],
uważają, że wszystkie formy uprawne lnu pochodzą od dzikiego lnu wąskolistnego L. usitatissimum
ssp. angustifolium (Huds.) Tell. (syn. L. bienne Mill.), ponieważ mają tą samą liczbę chromosomów
i krzyżują się wzajemnie, dając płodne mieszańce. Według Kresanek [1988], poza lnem zwyczajnym
istnieją także cztery inne gatunki z rodziny lnowatych, występujące na obszarze Polski. Należą do nich
len cienkolistny (Linum tenuifolium L.), len trwały (Linum perenne L.), len austriacki (Linum
austriacum L.) i len włochaty (Linum hirsutum L.). Nie mają one jednak większego znaczenia
gospodarczego.
Rumińska i wsp. [1990] podają, że w Polsce rośnie dziko także jednoroczny len przeczyszczający
(Linum catharticum L.), zwany też lnem łąkowym, którego ziele było w przeszłości wykorzystywane
do celów leczniczych (Ryc. 2).

Rycina 2. Len przeczyszczający (Linum catharticum L.) [http://panogrodu.pl/rosliny-trujace/lenprzeczyszczajacy]
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Ze względu na sposób użytkowania wyróżnia się dwie formy uprawne lnu: len włóknisty, którego
masa 1000 nasion wynosi 4,0-6,5 g (len drobnoziarnisty) oraz len oleisty o masie 1000 nasion 6,6-15,0
g (len gruboziarnisty) [Grabowska i Heller, 2009].
Len włóknisty jest rośliną klimatu umiarkowanego i głównym jego producentem jest Polska.
Najbardziej korzystne do jego uprawy są gleby lessowe oraz gliniasto-piaszczyste i piaszczystogliniaste. Do najczęściej wykorzystywanych i uprawianych odmian tej formy należą m.in. Artemida,
Arena, Nike, Luna, Selena i Temida. Poszczególne odmiany różnią się między sobą m.in. zawartością
ogólną włókna oraz włókna długiego, plonem słomy i nasion oraz odpornością na wyleganie (Tab. 1).
Tabela 1. Charakterystyka odmian lnu włóknistego [http://www.farmer.pl/drukuj/7369.html]
Odmiana
NIKE

zawartość
długość ogólna
ogólna włókna
i techniczna
oraz włókna
słomy
długiego
mała
duża

plon słomy

plon nasion

odporność na
wyleganie

duży

duży

mała

odporność na
mączniaka
prawdziwego
i fuzariozę
duża

ARTEMIDA

średnia

średnia

średni

średni

średnia

duża

ESCALINA

duża

średnia

średni

średni

mała

duża

MODRAN

duża

duża

duży

mały

średnia

duża

SELENA

duża

duża

mały

duży

mała

średnia

LUNA

duża

duża

duży

duży

średnia

średnia

ATENA

duża

średnia

duży

mały

średnia

średnia

średnia

duża

bardzo duży

mały

duża

średnia

duża

mała

duży

mały

średnia

średnia

SARA
TEMIDA

Len włóknisty uprawiany jest głównie dla łodyg, a w dalszej kolejności nasion. Ważną cechą
w budowie morfologicznej łodyg lnu włóknistego jest jej grubość. Ma ona wpływ na wydajność
włókna oraz jego jakość. Im mniejsza grubość słomy lnianej tym większa wartość uzyskanego
surowca [Grabowska i Heller, 2009].
Z włókna lnianego wytwarzane są głównie dzianiny i tkaniny odzieżowe, które charakteryzują się
wysokimi walorami zdrowotnymi. Surowiec ten zalicza się do tzw. włókien ekologicznych. Tkaniny
lniane doskonale wchłaniają pot, a także stanowią dobry wymiennik ciepła. Ponadto cechują się małą
podatnością na elektryzowanie. Len włóknisty stosowany jest również do produkcji materiałów użytku
domowego takich jak obrusy i serwety oraz materiały obiciowe. W ostatnich latach włókno lniane jest
wykorzystywane do produkcji wykładzin podłogowych. Odpady roszeniowe, na które składają się
krótkie włókna i resztki paździerzy, wykorzystywano kiedyś, jako materiał termoizolacyjny służący
m.in. do produkcji papieru [Grabowska i Heller, 2009].

16

SKŁAD I WŁAŚCIWOŚCI NASION LNU
Len oleisty uprawiany jest głównie w Kanadzie, w której co roczna powierzchnia uprawy wynosi
600-850 tys. ha. W Europie do największych producentów lnu oleistego zaliczamy takie kraje jak:
Niemcy, Wielka Brytania i Francja. W Polsce obserwuje się spadek uprawy lnu oleistego –
w ostatnich latach areał uprawowy tej rośliny wynosił 2,5 tys. ha. W Polsce uprawiana jest głównie
forma jara lnu oleistego, m.in. odmiany: Opal, Szafir, Oliwin, Jantarom (Tab. 2).
Tabela 2. Charakterystyka odmian lnu oleistego uprawianych w Polsce
[http://www.farmer.pl/drukuj/7369.html]
Odmiana

plon słomy

plon
nasion/masa
tys. nasion
duży/duża

zawartość
tłuszczu

zawartość
białka

zawartość
włókna

mała

duża

mała

odporność na
wyleganie
i choroby
duża

OPAL

duży

SZAFIR

mały

mały/duża

mała

mała

duża

duża

OLIWIN

mały

mały/mała

bardzo duża

duża

duża

duża

bardzo duży

duży/mała

średnia

mała

duża

duża

JANTAROL

Len oleisty jest rośliną wymagającą, może być uprawiany na obszarach, których roczna suma
opadów wynosi 500-600 mm. Ważne dla wzrostu lnu oleistego są majowe i czerwcowe opady, które
przyczyniają się do intensywności gromadzenia biomasy. Odpowiednia ilość opadów w tym okresie
zapobiega przedwczesnemu starzeniu roślin, sprzyja odpowiedniemu ich ulistnieniu oraz
optymalnemu gromadzeniu substancji zapasowych w poszczególnych częściach rośliny. W pełni
przydatne do uprawy lnu oleistego są gleby kompleksu pszennego bardzo dobrego i dobrego oraz
żytniego bardzo dobrego (gleby klasy I–IVa) [Grabowska i Heller, 2009].
Zawartość tłuszczu w nasionach lnu odmian oleistych wynosi średnio 38-44% i jest wyższa o kilka
procent w porównaniu z nasionami odmian włóknistych. Celem uprawy lnu oleistego jest uzyskanie
jak największych plonów nasion, które są surowcem do otrzymywania oleju. Olej ten cechuje szybka
podatność na schnięcie i utwardzanie, nawet pod wpływem działania powietrza i światła słonecznego,
dlatego nazwany jest on olejem schnącym. Wykorzystywany jest m.in. do wyrobu pokostu, farb,
lakierów, kitu, znajduje zastosowanie w produkcji lekarstw, jako środek oczyszczający dla owiec czy
koni, a także jako dodatek do pasz [Coskuner i Karababa, 2010].
SKŁAD CHEMICZNY LNU
Nasiona lnu (siemię lniane) są bogatym źródłem tłuszczu, białka oraz błonnika pokarmowego.
Zawierają znaczne ilości witamin z grupy A, B6, D i E oraz nienasycone kwasy tłuszczowe,
traktowane jako witamina F. W nasionach tych roślin można znaleźć również znaczne ilości substancji
śluzowych, lecytynę (bardzo ważny składnik odżywczy dla tkanek nerwowych organizmu), składniki
mineralne (w tym cenny cynk), a także wolne aminokwasy. Należy jednak pamiętać, że siemię lniane
zawiera również glikozydy cyjanogenne (m.in. linamarynę), które w wilgotnym środowisku i przy
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udziale odpowiednich enzymów przekształcają się w silnie trujący kwas pruski.
Skład chemicznych lnu zależy od wielu czynników m.in. od odmiany, warunków klimatycznych
i glebowych, części rośliny, czy procesów przetwarzania (Tab. 3, 4). Nasiona są znacznie bardziej
bogate w białko czy tłuszcz, natomiast łodygi we włókno surowe. Obróbka nasion wpływa natomiast
na wzrost zawartości białka i węglowodanów rozpuszczalnych w nasionach lnu, a spadek ilości
tłuszczu [Westcott i Muir, 2003]. Również w zależności od odmiany wraz ze wzrostem zawartość
białka w nasionach lnu zmniejsza się zawartość tłuszczu (oleju). Różny jest również skład kwasów
tłuszczowych w tłuszczu lnianym różnych odmian [Daun i DeClercq, 1994].
Tabela 3. Zawartość składników pokarmowych (g/kg) w świeżych i przetworzonych nasionach lnu
[Oomah i Giuseppe, 1998]
Białko (Nx5,41)

Tłuszcz

Popiół

Węglowodany

Kwasy fenolowe

Nasiona

Wyszczególnienie

203,4

437,9

48,1

98,6

13,14

Płatki

213,3

393,7

39,8

99,2

14,74

Makuchy

304,2

172,6

58,6

149,7

12,21

Mąka

344,6

57,2

72,5

151,8

8,81

Odtłuszczone nasiona

282,8

98,9

53,3

131,7

16,19

Odtłuszczone płatki

306,1

56,6

60,0

152,2

17,09

Odtłuszczony makuch

365,6

16,1

67,7

155,8

11,21

Odtłuszczona mąka

65,2

5,9

74,2

177,9

8,77

Tabela 4. Zawartość składników pokarmowych w różnych odmianach lnu
Wyszczególnienie
Brązowa odmiana
(świeża)
Brązowa odmiana
(wytłoki)
Brązowa odmiana
(siemię)
Żółta odmiana
(świeża)
Żółta odmiana
(wytłoki)
Żółta odmiana
(siemię)

Sucha masa
(g/100g)

Białko
(g/100g sm)

Popiół
(g/100g sm)

Tłuszcz
(g/100g sm)

Węglowodany
(g/100g sm)

92,6

± 0,41

23,4

± 0,06

3,50

±

0,10

45,2

±

1,12

27,8

± 1,08

87,4

± 0,28

40,9

± 2,54

6,30

±

0,85

12,4

±

1,97

45,3

± 1,48

90,3

± 2,21

43,3

± 1,13

6,30

±

0,03

1,67

±

0,04

48,7

± 1,14

92,7

± 1,36

23,3

± 0,88

3,38

±

0,03

44,0

±

1,97

29,4

± 1,06

91,4

± 0,64

36,9

± 2,58

6,19

±

1,01

7,55

±

1,91

44,5

± 3,14

89,2

± 0,73

39,8

± 1,41

6,34

±

0,35

1,13

±

0,20

52,7

± 1,96

Tylko część z nich zawiera znaczne ilości korzystnego dla zdrowia kwasu α-linolenowego (ALA).
Odmiany o dużej zawartości tego kwasu, ze względu na jego dużą podatność na utlenianie, w trakcie
zbyt długiego lub niewłaściwego przechowywania akumulują szkodliwe produkty peroksydacji
wielonienasyconych kwasów tłuszczowych [Łukaszewicz i wsp., 2004].
Zawartość podstawowych składników pokarmowych w nasionach lnu jest charakterystyczna dla
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typowych roślin oleistych czy wysokobiałkowych. Proporcje tych składników w lnie w porównaniu do
np. soi, rzepaku czy słonecznika, są nieco inne (Tab. 5).
Tabela 5. Zawartość podstawowych składników pokarmowych w makuchach roślin oleistych [Grela,
2010]
Składnik

Słonecznik

Len

Soja

Rzepak

88,0 - 91,4

83,0-92,3

86,0 - 92,0

87,0 - 91,2

5,4 - 9,8

5,3-9,4

6,5 - 12,8

5,8- 8,5

Białko ogólne, %

30,0 - 34,5

32,4-41,0

28 - 37,4

38,2 - 42,9

Włókno surowe, %

8,8 - 10,5

9,1-12,3

9 - 12,5

10,4 - 16,0

Energia metaboliczna, MJ/kg

12,5 - 15,0

12,6-14,7

13,5 - 16,0

12,0 - 14,5

Sucha masa, %
Ekstrakt tłuszczowy, %

obłuskany

KWASY TŁUSZCZOWE
Omawiając zawartość kwasów tłuszczowych w lnie mamy na myśli olej wytwarzany z jego nasion.
Olej lniany charakteryzuje się, niską zawartością nasyconych kwasów tłuszczowych (SFA) - 9%,
umiarkowaną zawartością jednonienasyconych kwasów tłuszczowych (MUFA) - 18% i znaczną
zawartością wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (PUFA) - 73%. Do najważniejszych kwasów
tłuszczowych oleju lnianego zaliczamy: α-linolenowy (ALA) (53,3%), linolowy (12,7%), oleinowy
(20,2%), palmitynowy (5,3%) i stearynowy (4,1%) [Hettiarachchy i wsp., 1990; Oomah i Mazza,
1993]. Zaletą oleju lnianego jest obecność kwasów tłuszczowych z rodziny ω-3 (głównie kwasu
α-linolenowego) [Hunter, 1990; Kelley i wsp., 1991]. Według Stillwela i wsp. [1993], długotrwałe
spożywanie NNKT ω-3 może zwiększać poziom kwasu eikozapentaenowego (EPA) oraz
dokozaheksaenowego (DHA) w tkankach. Uważa się, bowiem że w organizmach ludzkich
i zwierzęcych nasycone i nienasycone kwasy tłuszczowe w wyniku procesów desaturacji i elongacji,
przebiegających w retikulum plazmatycznym, mogą być syntetyzowane de novo. Proces ten, zwany
litogenezą, zachodzi zwłaszcza w wątrobie, nerkach, mózgu, płucach, tkance tłuszczowej i gruczole
sutkowym [Calviello i wsp., 1998]. NNKT wchodzą w skład wszystkich tkanek ustroju, regulują wiele
ważnych czynności fizjologicznych, obniżają poziom triacylogliceroli w surowicy krwi oraz są
substratami w syntezie ważnych związków o szerokim spectrum aktywności fizjologicznej
i farmakologicznej, zwanych eikozanoidami. Związki te to m.in. prostaglandyny, prostacykliny,
tromboksany, leukotrieny i lipoksyny. Prostaglandyny, prostacykliny i tromboksany powstają
z przemiany kwasu arachidonowego pod wpływem enzymu cyklooksygenazy; lukotrieny i lipoksyny
są syntetyzowane szlakiem lipoksygenazy [Jump i Clarke, 1999; Schlemmer i wsp., 1999; James
i wsp., 2000; Mori i wsp., 2000; Stark i wsp., 2000; Watkins i wsp., 2000; Watkins i wsp., 2001a,b;
Zeitlin i wsp., 2003].
Zawartość kwasu α-linolenowego (ALA) w olejach innych roślin oleistych jest zdecydowanie
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niższa w porównaniu do oleju lnianego (Tab. 6). Olej rzepakowy zawiera go 11,3%, sojowy 6,8%,
a kukurydziany jedynie 0,4%, całkowitej zawartości tłuszczu [Exler i Weihrauch, 1985; Hunter,
1990]. Olej rybi natomiast zawiera 20-25% kwasów tłuszczowych ω-3, jednak tylko ok. 2-3% kwasu
ALA [Exler i Weihrauch, 1985; Hunter, 1990].
Kwas α-linolenowy (ALA), jest niezbędne w diecie, ponieważ organizm nie jest w stanie
samodzielnie go syntetyzować. ALA i inne ω-3 kwasy tłuszczowe konkurują z kwasami tłuszczowymi
ω-6 o te same enzymy desaturazy zaangażowane w ich metabolizm. Ważną rolą biologiczną ALA jest
(podobnie jak EPA i DHA), włączanie tego kwasu do fosfolipidów błon komórkowych. Uzupełnienie
diety tradycyjnej siemieniem lnianym, zwiększa zawartość ALA fosfolipidów we krwi, trójglicerydów
i/lub estrów cholesterolu z dwóch do ośmiu razy [Cunnane i wsp., 1994; Mantzioris i wsp., 1994].
Zwiększone zawartości ALA, EPA i DHA w błonach komórkowych wpływają na działalność
fosfolipidów błon [Nair i wsp., 1997]. Kwasy tłuszczowe ω-3 wpływają również na płynność błon
i ich elastyczność. Nestel i wsp. [1997] podają, że spożywanie dużej ilości ALA w diecie, w której
ALA pochodzi z margaryny na bazie oleju lnianego, zwiększa elastyczność membran tętnic u osób
z nadwagą. Ponadto ALA i inne kwasy tłuszczowe ω-3 blokują produkcję kwasu arachidonowego
i tworzenie silnych eikozanoidów i innych mediatorów pochodzenia lipidowego. Eikozanoidy są to
20-węglowe kwasy tłuszczowe pochodzące z konkretnych ω-3 i ω-6 kwasów tłuszczowych; obejmują
one prostaglandyny, leukotrieny i tromboksany. Eikozanoidy są mediatorami lipidowych reakcji
zapalnych [Heller i wsp., 1998].
Tabela 6. Profil kwasów tłuszczowych w różnych olejach [Jelińska, 2005]
Kwasy
tłuszczowe

Słonecznikowy

Z pestek
winogron

C14:0

0,08

0

C16:0

6,66

6,79

C16:1

0,08

C18:0

4,27

C18:1n-9
C18:1n-7

Pochodzenie oleju
Oliwa
z
Sojowy
Kukurydziany
oliwek
0
0
0,11

Rybny
(śledź)

Lniany

0

7,4

0

4,68

13,9

5,06

0,09

0

13,1

0

3,76

2,36

2,7

3,73

68,8

21,7

57,1

11,6

19,7

0

1,61

3,40

2,0

0,68

56,3

10,5

55,1

21,2

12,4

16,2

0,4

0,67

6,89

11,3

2,1

54,2

0,29

0

0

0,28

0

1,5

0,12

0

0

0

0

0

17,2

0

10,1

11,46

10,6

0,10

0

0,96

3,63

1,6

2,20

24,2

17,8

31,4

0,58

0

0

C18:2n-6

63,7

65,9

C18:3n-3

0,19

0,38

C20:1

0,28
0

C20:5n-3

Rzepakowy

C22:5n-3

0

0

0

0

0

0

9,0

0

Stosunek
n-6/n-3

335,0

173,4

140,8

15,7

8,0

1,88

0,44

0,30
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Poza kwasami tłuszczowymi, na ogólną zawartość tłuszczu w nasionach roślin oleistych w tym lnu,
składają się frakcje lipidów których rodzaj i zawartość przedstawiono w tabeli 7. Dominującą frakcję
lipidów stanowią acyloglicerole i kwasy tłuszczowe, natomiast estry steroli, glikolipidy i fosfolipidy
stanowią około 5% wszystkich lipidów nasion lnu.
Tabela 7. Składniki lipidowe w nasionach lnu [Daun i wsp., 2003]
Wyszczególnienie

Min

Max

Min

g/100 g nasion

Triacyloglicerole

36,0

40,7

Monoacyloglicerole

0,5

0,9

Diacyloglicerole

0,9

2,6

Wolne kwasy tłuszczowe

0,1

3,4

Sterole, esrty steroli i węglowodory

0,5

2,9

Cholesterol

Max
Rel.%

0

0,09

Brasykasterol

0,1

0,7

Campesterol

25

31

6

9

Fosfatydyloinozytol

6,9

23,4

Fosfatydylocholina

29,1

67,5

Fosfatydyloglicerol i lysofosfatydyloglicerol

2,5

19,5

Fosfatydylo etanoloamina i fosfatydyloseryna

3,1

35,9

Kardiolipina

19,5

20,3

Stigamsterol
Tłuszcz całkowity

38,6

43,4

Complex lipids

0,4

1,8

Glikolipidy

1,0

2,9

Fosfolipidy

0,1

2,3

BIAŁKO
W ostatnich latach badania naukowe prowadzone z udziałem lnu i jego produktów, skupiały się
głównie na analizie jego składu lipidowego i zawartości polisacharydów. Niewiele uwagi natomiast
zwracano na zawartość białka i jego skład aminokwasowy. Siemię lniane jest jednak bogatym źródłem
cennego białka. Według Oomah i Mazza [1993] zawartość białka w nasionach lnu (% azotu × 5,41)
waha się od 20,9-48,1%; w odmianach kanadyjskich od 21,8 do 24,1% (% azotu × 6,25 na suchej
masy [http://www.grainscand.gc.ca] natomiast Grela [2010] twierdzi, że jego ilość oscyluje
w granicach od 30,0 do 34,5%. Zawartość białka w nasionach lnu jest zbliżona do zawartości tego
składnika w nasionach rzepaku, natomiast nieco niższa niż w nasionach soi (Tab. 5).
Podobnie jak w przypadku innych roślin oleistych białka zapasowe lnu możemy podzielić na
albuminy i globuliny. Albuminy są rozpuszczalne w wodzie, z kolei globuliny rozpuszczalne
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w rozcieńczonych roztworach soli. Globuliny (o współczynniku sedymentacji 12) stanowią około
dwóch trzecich całkowitej masy białka w roślinie. Masę cząsteczkową dla tej frakcji szacuje się na
250-300 kDa. Albuminy, których współczynniki sedymentacji wynosi 1,6S mają masę cząsteczkową
15-17 kDa. Białka 12S (globuliny) bogate w argininę, kwas asparaginowy i glutaminowy mogą być
postrzegane jako rezerwa azotu. Białko 1.6S zasobne w cysteinę i metioninę może być postrzegane
jako źródło siarki [Westcott i Muir, 2003]. Właśnie ze względu na skład aminokwasowy nasiona lnu
są porównywane do nasion soi (Tab. 8). Posiadają stosunkowo wysoki poziom kwasu asparaginowego
(+aspargine), kwasu glutaminowego (+glutamina) i argininę. Na uwagę zasługuje również obecność
aminokwasów limitujących tj. lizyna, treonina i tyrozyna [Bhatty i Cherdkiatgumchai, 1990].
Tabela 8. Skład aminokwasowy [g/16g N] nasion lnu i innych roślin oleistych [Wanasundara
i Shahidi, 2003; Khorasani i wsp., 1990]
Nasiona lnu

Nasiona rzepaku

Nasiona soi

Alanina (Ala)

Aminokwas

4,8

3,64

4,84

Arginina (Arg)

11,5

5,10

6,20

Kwas asparaginowy (Asn)

9,2

5,10

8,30

Cysteina (C-C)

3,3

bd

bd

Kwas glutaminowy (Glu)

16,7

12,93

14,46

Glicyna (Gly)

6,4

4,67

3,96

Histydyna (His)

2,7

2,19

2,20

Izoleucyna (Ile)

4,8

3,37

4,06

Leucyna (Leu)

6,7

5,71

6,50

Lizyna (Lys)

4,4

4,77

5,52

Metionina (Met)

1,5

1,15

0,96

Fenyloalanina (Phe)

5,1

3,37

4,32

Prolina (Pro)

3,6

bd

bd

Seryna (Ser)

4,9

3,39

3,82

Treonina (Thr)

3,4

3,39

3,17

Tryptofan (Trp)

0,5

bd

bd

Tyrozyna (Tyr)

2,2

2,37

2,18

Walina (Val)

5,7

4,11

4,11

Nasiona

lnu

posiadają

też

białka,

które cechują

się

aktywnością

przeciwgrzybiczą.

Przeciwgrzybicze białka (linusitin) są częścią mechanizmu obrony roślin przed inwazją patogenów
grzybowych i wyizolowane, mogą być wykorzystywane do celów farmaceutycznych. Vigers i wsp.
[1991] oraz Borgmeyer i wsp. [1992] wykazali, że białko zawierające ekstrakt z siemienia lnianego
silnie hamuje wzrost patogenu Alternaria solani i ludzkiego patogenu Candida albicans.
W porównaniu z innymi roślinami oleistymi w nasionach lnu występują także duże ilości
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składników azotowych niebiałkowych [Wanasundara i Shahidi, 1994]. Z tego powodu przy określeniu
jakości białka zawartego w lnie, obliczanie jedynie zawartości białka ogólnego na podstawie azotu
całkowitego, jest mało dokładne.
Zawartość białka w nasionach lnu zależy od ich zasobności w olej, im wyższa jest jego ilość tym
zawartość białka maleje [Bhatty, 1997; Oomah i Mazza, 1997]. W związku z tym len uprawiany
w chłodniejszym klimacie zwykle zawiera niższą zawartość białka niż rośliny rosnące w klimacie
cieplejszym (np. len uprawiany w Stanach Zjednoczonych ma wyższą zawartość białka i mniejszą
zawartość oleju niż nasiona odmian kanadyjskich). Oprócz tego na zawartość białka mają również
wpływ zabiegi agrotechniczne, genetyka czy czynniki środowiskowe.
WŁÓKNO POKARMOWE - BŁONNIK
Średnią zawartość błonnika w siemieniu lnianym szacuje się na ok. 28%. Odsetek frakcji
rozpuszczalnej do nierozpuszczalnej waha się między 20:80 a 40:60. Składnikiem rozpuszczalnym
błonnika z nasion lnu jest głównie substancja żelująca [Vaisey-Genser i Morris, 1997]. Znajduje się on
w zewnętrznej warstwie okrywy nasiennej nasion lnu. Śluz stanowi około 5-8% wagi nasion, ale jego
wydajność zależy w dużej mierze od metody pozyskania i waha się między odmianami. Cechuje go
wysoka wodochłonność i właściwości funkcjonalne podobne do gum arabskich [Cui i wsp., 1996;
Rebola i wsp., 2002]. Ze względu na te właściwości wykorzystywany jest w przemyśle spożywczym
jako guma.
Rozpuszczalny błonnik wpływa również na regulacje procesów metabolicznych, a przede
wszystkim na obniżenie koncentracji cholesterolu całkowitego i jego frakcji LDL we krwi [Jenkins
i wsp., 1999]. Działa pobudzająco na ukrwienie i perystaltykę jelit oraz powoduje uczucie sytości.
Siemię lniane ułatwia wypróżnianie, ponieważ zawiera zarówno rozpuszczalny błonnik, który
wchłania wodę z przewodu pokarmowego oraz zwiększa objętość stolca, a także błonnik
nierozpuszczalny, przyspieszający szybkość wypróżniania. Cunnane i wsp. [1994] odnotowali 30procentowy wzrost wypróżnień u osób, które jadły 50 g siemienia lnianego dziennie, przez cztery
tygodnie.
WITAMINY I SKŁADNIKI MINERALNE
Len zawiera niewielkie ilości witamin zarówno rozpuszczalnych w wodzie jak i w tłuszczach.
Do witamin rozpuszczalnych w wodzie występujących w nasionach lnu należy witamina C oraz
witaminy z grupy B (Tab. 9). Zawartość witaminy C w lnie oscyluje w granicach 0,5± 0,05 mg/100g.
Jej rola polega m.in. na wymiataniu rodnika hydroksylowego i tlenu singletowego. Uważana jest za
główny antyoksydant fazy wodnej (cytosolu, osocza). Uczestniczy również w regeneracji witaminy E
oraz karotenoidów.
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Tabela 9. Zawartość witamin i składników mineralnych w nasionach lnu
Wyszczególnienie

mg/100g

mg/łyżeczkę mielonego lnu

Kwas askorbinowy/witamina C

0,50

0,004

Tiamina/Witamina B1

0,53

0,04

Ryboflawina/Witamina B2

0,23

0,02

Niacyna

3,21

0,26

Pirydoksyna/Witamina B6

0,61

0,05

Kwas pantotenowy

0,57

0,05

µg/100g

µg/100g

112

9,0

6

0,5

mg/kg

mg/łyżeczkę mielonego lnu

nb

nb

Kwas foliowy
Biotyna
Witamina A
Witamina E


Alfa-tokoferol

7

0,10



Delta-tokoferol

10

0,14



Gamma-tokoferol

552

7,73
µg/łyżeczkę mielonego lnu

Witamina K

0,3
mg/100g

mg/łyżeczkę mielonego lnu

Wapń

236,0

19,0

Miedź

1

0,1

Żelazo

5

0,4

Magnez

431

34,0

Mangan

3

0,2

Fosfor

622

50,0

Potas

831

66,0

Sód

27

2,0

Cynk

4

0,3

Witamina E, jest obecna w lnie przede wszystkim jako gamma-tokoferol. Gamma-tokoferol jest
przeciwutleniaczem, który chroni białka i tłuszcze komórek przed utlenianiem, promuje wydalanie
sodu z moczem, co może pomóc obniżyć ciśnienie krwi oraz zmniejsza ryzyko wystąpienia chorób
serca, niektórych rodzajów raka i choroby Alzheimera. Na zawartość tokoferolu w nasionach lnu ma
wpływ odmiana, dojrzałość nasion, region i warunki uprawy, a także sposób ekstrakcji. Zawartość
gamma-tokoferolu wynosi od 8,5 do 39,5 mg/100 g nasion lub od 0,7 do 3,2 mg na łyżeczkę
zmielonego lnu. Len zawiera również niewielką ilość witaminy K (0,3 µg) w formie filochinonu.
Witamina K odgrywa istotną rolę w powstawaniu niektórych białek biorących udział w krzepnięciu
krwi oraz w budowaniu kości. Ilość witaminy K w 1 łyżeczce mielonego lnu jest zbliżona do
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zawartości w 1 kolbie słodkiej kukurydzy lub 1 filiżance gotowanych buraków.
Nasiona lnu są również źródłem składników mineralnych tj. wapnia, magnezu, fosforu i potasu
(Tab. 9). Jedna łyżka mielonego lnu zawiera 34 mg magnezu. Analogiczną ilość magnezu znaleźć
można w 250 ml jogurtem o niskiej zawartości tłuszczu, ok. 30 g orzeszków pecan lub połowie
smażonej piersi z kurczaka (140g). Zawartość potasu z mielonego lnu wynosi około 66 mg na
łyżeczkę. Taka sama ilość potasu znajduje się w 1 kromce typowego chleba pumpernikiel.
Len cechuje natomiast niska zawartość sodu.
Obecnie coraz częściej pojawiają się publikacje na temat obecnych w nasionach i oleju z lnu
lignanów czyli związków które należą do tzw. fitoestrogenów. Organizm zwierząt i człowieka
przetwarza je na enterodiol i enterolakton – substancje, które działają jak estrogeny. Sądzi się nawet,
że siemię lniane jest bardziej bogatym źródłem fitoestrogenów niż soja, stąd naukowcy przypuszczają,
że korzystnie wpływa na równowagę organizmu kobiet w okresie menopauzy [Rickard-Bon
i Thompson, 2003].
SUBSTANCJE ANTYODŻYWCZE
Len zwyczajny, poza składnikami odżywczymi zawiera również składniki, które ograniczają jego
zastosowanie jako pożywienia w pełni bezpiecznego [Poulton, 1989]. Do substancji takich należą
glikozydy cyjanogenne, substancje antagonistyczne do witaminy B6 i kwas fitynowy, który hamuje
wchłanianie składników mineralnych, głownie fosforu, wapnia i cynku.
Do glikozydów cyjanogennych występujących w nasionach lnu zaliczamy antagonistę witaminy B 6
linustatynę (213 do 352 mg/100g nasion), neolinustatynę (91 do 203 mg/100g) i linamarynę
(<32 mg/100g) [Oomah i wsp., 1992]. Występują one w niewielkiej ilości w korzeniach i łodygach,
natomiast wyższa koncentracja tych substancji jest w nasionach [Niedźwiedź-Siegien, 1998].
Uwalnianie cyjanowodoru (HCN) możliwe jest wówczas, gdy tkanki roślin cyjanogennych zostają
zmacerowane, np. podczas procesów technologicznych czy zjadania przez roślinożerców, w wyniku,
czego dochodzi do kontaktu cyjanoglikozydów i hydrolizujących je enzymów (β-glikozydazy i liazy
hydroksynitrylowe). W przypadku roślin zawierających glikozydy cyjanogenne a niezawierających
enzymu, hydroliza cyjanoglikozydów może zachodzić w przewodzie pokarmowym zwierzęcia, pod
warunkiem, że zwierzę lub jego endosymbionty wytwarzają β-glikozydazę [Nahrstedt, 1993].
Toksyczne działanie glikozydów cyjanogennych polega na ich hydrolizie do cyjanowodoru
(Ryc. 3). Cyjanowodór jest związkiem toksycznym dla organizmów zwierzęcych z powodu
hamowania aktywności oksydazy cytochromowej w mitochondrialnym łańcuchu oddechowym.
Jest również skutecznym inhibitorem innych enzymów zawierających metale. Z tego też względu
związkom cyjanogennym występującym w tkankach roślin, przypisuje się rolę ochronną przed
roślinożercami (szczególnie owadami) i patogenami. Cyjanowodór może łączyć się także
z hemoglobiną tworząc cyjanohemoglobinę niedysocjującą do hemoglobiny. W celu zmniejszenia
zawartości tych glikozydów nasiona lnu poddaje się różnym procesom przetwarzania (Tab. 7).
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Rycina 3. Powstawanie cyjanowodoru (HCN) w wyniku hydrolizy glikozydów cyjanogennych
wg McMahon i wsp. [1995]

Tabela 7. Zawartość glikozydów cyjanogennych (mg/100g) w świeżych i przetworzonych nasionach
lnu [Oomah i Mazza, 1998]
Linamaryna
Nasiona
Płatki

Linustatyna

Neolinustatyna

Razem

Tłuszcz

15,4

±

3,6

149

±

13

144

±

39

309

±

45

549,7

9,6

±

5,0

148

±

10

127

±

13

282

±

23

465,1

Makuch

14,3

±

0,5

217

±

4

204

±

3

435

±

7

525,7

Mączka

10,6

±

1,4

247

±

9

218

±

8

476

±

13

502,2

2,0

±

0,0

207

±

23

190

±

18

397

±

40

440,6

212

±

7

213

±

6

425

±

2

450,5

Odtłuszczone
nasiona
Odtłuszczone
płatki
Odtłuszczone
makuchy
Odtłuszczona
mączka
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ND
7,0

±

3,4

183

±

35

167

±

38

345

±

3

359,8

5,0

±

2,2

236

±

7

223

±

10

464

±

14

466,8
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Ze względu na obecność czynników antyżywieniowych w nasionach lnu, przed ich zastosowaniem
w żywieniu zwierząt poddaje się je coraz częściej nowoczesnym metodom uzdatniania nasion.
Jedną z takich metod jest obróbka barotermiczna - ekstruzja. Proces ten obok zmniejszenia zawartości
glikozydów wpływa na wzrost strawności zawartych w lnie węglowodanów strukturalnych i skrobi.
Ma to szczególne znaczenie w żywieniu zwierząt monogastrycznych, które są bardziej wrażliwe
na obecność czynników antyżywieniowych w paszach, niż zwierzęta przeżuwające. Ekstrudowane
nasiona lnu są szeroko stosowane w żywieniu zwierząt w celu zwiększenia w mieszankach paszowych
zawartości

wielonienasyconych kwasów tłuszczowych,

kwasu linolenowego (C18:3)

oraz

sprzężonego kwasu linolowego. Ekstrudowane nasiona lnu mogą być bez przeszkód stosowane
w żywieniu nawet młodych zwierząt. Nasiona ekstradowane w znacznym stopniu zachowują
właściwości prozdrowotne lnu, przy ograniczonym działaniu substancji antyodżywczych [Muir
i Westcott, 2003].
WŁAŚCIWOŚCI PROZDROWOTNE LNU
Obecność w nasionach lnu cennych dla zdrowia wielonienasyconych kwasów tłuszczowych,
witaminy E, oraz błonnika z fruktooligosacharydami czy ligninami, stawia go na jednym z pierwszych
miejsc wśród roślin zarówno do stosowania spożywczego, profilaktycznego, jak i leczniczego.
Korzystna wzajemna proporcja kwasów ω-3 i ω-6 sprawia, że len a konkretnie siemię lniane czy olej
lniany, jest polecany w przypadkach podwyższonego poziomu cholesterolu, w schorzeniach serca
i naczyń krwionośnych, chorobie wieńcowej, stanach związanych z zakrzepami i zatorami.
Choroby układu krążenia (choroba niedokrwienna serca, udar mózgu, choroba naczyń
obwodowych) stały się w ostatnich latach chorobami cywilizacyjnymi i powodują największy odsetek
śmiertelności ludzi w krajach uprzemysłowionych. Te wszystkie schorzenia mogą wynikać
z hipercholesterolemii, która jest ważnym czynnikiem ryzyka dysfunkcji śródbłonka, miażdżycy
i chorób naczyniowych. Rola hipercholesterolemii, której zapobiec w pewnym stopniu można przez
spożywanie siemienia lnianego czy oleju lnianego, w genezie miażdżycy, choroby niedokrwiennej
serca i udaru mózgu, jest obecnie dobrze udokumentowana. Na przykład eikozanoidy pochodzące
z ω -3 kwasów tłuszczowych EPA, tak obficie występujących w nasionach i oleju z lnu, hamują stany
zapalne i agregację płytek krwi - dwa patologiczne procesy związane z rozwojem miażdżycy
[Ross, 1999; Heller i wsp., 1998].
Badania przeprowadzone na szczurach udowodniły, iż 15% dodatek siemienia lnianego do karmy
powoduje znaczące zahamowanie płytkowego czynnika aktywującego (PAF) agregacji płytek
indukowanych [Hall i wsp, 1993]. Płytkowy czynnik aktywujący (PAF) jest biologicznie aktywnym
związkiem związanym z patologią przewlekłych chorób zapalnych, takich jak zapalenie stawów
i zapalenie reumatoidalne (SLE). W badaniu chorych z rozpoznanym SLE, spożywanie 15g lub 30g
siemienia lnianego dziennie przez cztery tygodnie, także hamowało PAF agregacji płytek
indukowanych [Clark i wsp., 1995]. Takie działanie ALA i innych ω-3 kwasów tłuszczowych mają
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duże znaczenie dla zdrowia i profilaktyki chorób przewlekłych. Dotyczą zwłaszcza procesów
zapalnych, chorób układu krążenia, w tym zawału serca i udaru mózgu [Nair i wsp., 1997].
Obecność w nasionach czy oleju lnianym dużej ilości kwasu α-linolenowego i innych kwasów
z szeregu ω-3 przyczynia się również do hamowania produkcji interleukiny-1 (IL-1) i czynnika
martwicy nowotworów TNF [Endres i wsp., 1989;. Chandrasekar i Fernandes, 1994], a także
ograniczenia produkcji mediatorów zapalnych i leukotrieny z monocytów [Lee i wsp., 1985].
Kwasom tym można również przypisać rolę w zmniejszeniu produkcji anionów ponadtlenkowych
(wolne rodniki tlenowe) przez monocyty [Fisher i wsp., 1986]. Działanie antyoksydacyjne przypisuje
się również innym związkom takim jak tokoferole, kwas askorbinowy czy flawonoidy, które
występują w nasionach i oleju lnianym. Wykazują one działanie farmakologiczne ograniczające stres
oksydacyjny i tym samym opóźniające rozwój miażdżycy hipercholesterolemicznej.
Nowotwory to

grupa

chorób

charakteryzująca

się

niekontrolowanym

wzrostem

oraz

rozprzestrzenianiem się (przerzuty) z nieprawidłowych komórek. Zawarty w lnie ALA zmienia skład
kwasów tłuszczowych błon komórkowych i w istotny sposób hamuje uwalnianie eikozanoidów
prozapalnych, które są jednymi z wielu czynników kontrolujących wzrost i inwazyjność komórek
nowotworowych [http://www.cancer.org]. W badaniach przeprowadzonych na myszach, u których
przeszczepiono do wątroby komórki norotworowe, ALA był równie skuteczny jak kwas
eikozapentaenowy (EPA) w blokowaniu rozwoju nowotworu (wychwyt kwasów tłuszczowych
z osocza i zapobieganianie konwersji kwasu linolowego do guza nowotworowego) [Zhou i Blackburn,
1997].
Dzięki obecności w nasionach lnu substancji śluzowych pochodzących z otoczki, powstały po
zalaniu wodą śluz posiada cenne właściwości osłaniające i powlekające. Jest on także znakomitym
środkiem łagodzącym schorzenia dróg oddechowych oraz przewodu pokarmowego. Olej lniany
wykorzystywany jest również w dermatologii i kosmetyce, służy do pielęgnacji skóry, a konkretnie do
produkcji kremów, masek i stosowanych doraźnie preparatów zmiękczających.
W ostatnim czasie z lnu genetycznie modyfikowanego pozyskano włókno, któremu przypisuje się
wyjątkowe cechy gojące. Zawiera ono substancje o silnych właściwościach przeciwutleniających oraz
bakteriobójczych. Wstępne badania na pacjentach chorych na cukrzycę, z trudno gojącymi się ranami
i niewydolnością żylną, dały niezwykle zachęcające wyniki.
PODSUMOWANIE
Len zwyczajny (Linum usitatissimum L.) jest bogatym źródłem tłuszczu (ok. 30-40%), białka
(ok. 20-25%), a także błonnika pokarmowego (ok. 20-28%). Zawiera także dużo substancji
śluzowych, witamin z grupy A, B6, D i E oraz nienasyconych kwasów tłuszczowych (witamina F),
lecytynę, składniki mineralne (w tym cenny cynk), a także aminokwasy. Len a przede wszystkim olej
lniany jest zasobny w wielonienasycone niezbędne kwasy tłuszczowe, przewyższając w tym
względzie wszystkie ważniejsze oleje roślinne, a także tłuszcz rybi. Ze względu na jego cenny skład
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jest rośliną o bardzo szerokim zastosowaniu m.in. w równych gałęziach w przemysłu tj. przemysł
chemiczny, papierniczy czy tekstylny, a także stosowany jest jako dodatek do żywności i pasz oraz
jako fitofarmaceutyk. Jego walory i wszechstronność użytkowania stawia go na czołowym miejscu
pośród roślin oleistych.
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SUMMARY
Linseed (Linum usitatissimum L.) is a rich source of fat (30-40%), protein (20-25%) and fiber (ca.
20-28%). It also contains a lot of mucous substances, vitamins A, B6, D and E and unsaturated fatty
acids (vitamin F), lecithin, minerals (including valuable zinc), and amino acids. Linseed and especially
linseed oil is rich in polyunsaturated essential fatty acids, exceeding in this respect, all the major
vegetable oils and fat of fish. In relation to its valuable composition the plant finds very wide range of
application in various branches of industry such as chemicals, paper and textiles, and is used as a food
additive and feed and as phytopharmaceutical agent. The qualities and versatility of use whether in the
form of linseed, pulp, meal, oil or infusions puts it in the front position among the oilseeds plants.
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WSTĘP
Postęp genetyczny, jaki dokonał się w ostatnich latach w hodowli zwierząt gospodarskich
spowodował znaczne zwiększenie ich potencjału produkcyjnego. Obecnie zwierzęta zdolne do
wysokiej produkcyjności, są jednocześnie bardzo wymagające pod względem żywienia i warunków
utrzymania. W związku z tym dużego znaczenia nabierają rodzaje i formy materiałów paszowych
stosowanych w żywieniu zwierząt wysoko produkcyjnych, warunkujące zarówno odpowiednią
koncentrację energii, jak i innych składników pokarmowych w dawkach. Jednocześnie wpływają one
na skład i jakość pozyskiwanych produktów odzwierzęcych, co zwłaszcza z punktu widzenia
konsumenta ma znaczenie priorytetowe. Jedną z najpowszechniej stosowanych form poprawy
koncentracji energii w dawkach dla zwierząt gospodarskich są dodatki tłuszczów pochodzenia
roślinnego: nasiona roślin oleistych, głównie rzepaku, soi, lnu i bawełny, makuchy, wytłoczyny, oleje
roślinne oraz tłuszcze chronione [Gubała, 2004; Barowicz, 2011].
Len (Linum usitatissimum) należy do rodziny lnowatych (Linaceae). Uprawiany jest przede
wszystkim dla nasion. Nasiona lnu występują w dwóch podstawowych odmianach: brązowej i żółtej
bądź złotej. W krajowym rejestrze znajdują się cztery odmiany lnu oleistego krajowej hodowli:
Bukoz, Jantarol, Oliwin i Szafir. Najstarsza z nich Szafir została zarejestrowana w roku 1994,
pozostałe 3 w przeciągu pięciu ostatnich lat. Kwiaty odmian Bukoz są bladoniebieskie, Jantarol- białe,
Oliwin- fioletowe, a Szafir- niebieskofioletowe. Odmiany Szafir i Bukoz mają nasiona jasnobrązowe,
natomiast odmiany Jantarol i Oliwin żółte. Większość typów nasion posiada podobne właściwości
odżywcze. Odmiany żółte zawierają więcej tłuszczu w nasionach [Budzyński i wsp., 2010].
Wyjątkiem jest rodzaj lnu żółtego Solin, który posiada inny profil oleju i nie jest tak zasobny w kwasy
omega-3. Len brązowy ma nieco inne zastosowania w porównaniu z lnem żółtym. Jest m.in. częściej
1
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wykorzystywany, jako składnik paszy dla zwierząt, zwłaszcza bydła.
Nasiona lnu, czyli siemię lniane, były i są zwyczajowo stosowane, jako pokarmy dietetyczne
i poprawiające kondycję oraz wygląd zwierząt. Len zawiera około 23% białka ogólnego, 36% tłuszczu
i wiele cukrów, zaliczanych do rozpuszczalnej frakcji włókna pokarmowego, które w przewodzie
pokarmowym tworzą pewnego rodzaju ochronę błony komórkowej. Nasiona lnu nie są jednak wolne
od składników antyodżywczych [Lipiec i Pisarski, 2010].
ENERGETYCZNE ZNACZENIE TŁUSZCZU W ŻYWIENIU KRÓW MLECZNYCH
Osiąganie wysokiej produkcyjności krów mlecznych, zwłaszcza w początkowym okresie laktacji
najczęściej limitowane jest niedostateczną, w porównaniu z potrzebami, wartością energetyczną
pobranej dawki, a często także zbyt niskim udziałem w dawce białka nieulegającego rozkładowi
w żwaczu. Koncentrację energii w dawce podwyższyć można zwiększając ilość skrobiowych pasz
treściwych (zbóż), jednak przy zbyt wysokim udziale tych pasz notuje się niebezpieczne obniżanie pH
żwacza, prowadzące do kwasicy [Cone, 1991]. Jako uzupełniające źródło energii może być
wykorzystany tłuszcz. Jest to źródło energii wysoko skoncentrowanej, ponieważ wartość energetyczna
tłuszczu jest ponad 2-krotnie wyższa niż pozostałych składników organicznych.
Tłuszcz w dawce pokarmowej oprócz wzrostu koncentracji energii, poprawia jej smakowitość
i wykorzystanie, jest także źródłem witamin A, D, E, K oraz niezbędnych nienasyconych kwasów
tłuszczowych (NNKT). Pod wpływem działania drobnoustrojów tłuszcz w żwaczu ulega
w zasadniczej

mierze

lipolizie,

nienasycone

zaś

wyższe

kwasy

tłuszczowe

(WKT)

–

biouwodorowaniu. Dodatek tłuszczu, zwłaszcza zawierającego wielonienasycone kwasy tłuszczowe,
może jednak wpływać ujemnie na aktywność bakterii żwacza, szczególnie celulolitycznych,
prowadząc do obniżenia strawności składników włókna surowego [Garnsworthy i Wiseman, 1997].
Stąd też ilość takiego tłuszczu w dawce musi być ograniczona. Coraz częściej, jako najważniejszą
zaletę tłuszczu paszowego podkreśla się jego pozytywny wpływ na gospodarkę hormonalną
i korzystne oddziaływanie na wskaźniki rozrodu, większą koncentrację progesteronu w surowicy krwi
oraz prawidłowy przebieg cyklu jajnikowego [Nowak i Wylęgała, 2006]. Zwiększona koncentracja
progesteronu stwarza lepsze warunki do implantacji zarodka i obniża śmiertelność zarodków.
Prekursorem syntezy progesteronu jest cholesterol, którego koncentracja w surowicy krwi zależy
w dużym stopniu od zawartości tłuszczu w dawce pokarmowej krowy mlecznej [Traczykowski, 2011].
Ponadto krowa każdego dnia wydatkuje olbrzymie ilości energii na produkcję mleka i obumarcie
zarodka, które może być spowodowane m.in. naturalną reakcją obronną organizmu krowy przed
nadmierną eksploatacją [Prorok, 2008]. Korzystny efekt dodatku tłuszczu na wyniki produkcyjne
i wskaźniki rozrodu może być ograniczony przez jego ujemne oddziaływanie na fermentację
w żwaczu, głównie na skutek obniżenia aktywności celuloitycznej mikroorganizmów żwacza.
Największym zagrożenie dla mikroorganizmów żwacza są nienasycone kwasy tłuszczowe, które
w procesie uwodorowania są detoksykowane przez mikroflorę i mikrofaunę żwacza [Nowak
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i Wylęgała, 2006]. Dodatkowo są pewne wątpliwości związane z wpływem tłuszczu paszowego na
metabolizm lipidów w wątrobie. Zdania żywieniowców są podzielone na ten temat. Część twierdzi, że
tłuszcz paszowy wpływa niekorzystnie, zwiększając koncentrację wolnych kwasów tłuszczowych
(WKT) w surowicy krwi i prawdopodobieństwo wystąpienia ketozy oraz zagrożenie syndromem
stłuszczenia wątroby. Jakkolwiek inni prezentują pogląd, że nawet po wprowadzeniu do dawek
znaczących ilości tłuszczu paszowego wzrost WKT jest mniejszy niż wynikający z nadmiernego
uruchamiania rezerw krów będących w zbyt dobrej kondycji [Klebaniuk, 2008]. Trzecim
niebezpieczeństwem związanym ze stosowaniem tłuszczu w żywieniu przeżuwaczy jest często
obserwowany jego negatywny wpływ na pobranie suchej masy. Często dochodzi do paradoksalnej
sytuacji, w której zwiększenie koncentracji energii w dawce powoduje zmniejszenie pobrania energii
wynikające ze zmniejszenia pobrania suchej masy. Wpływ tłuszczu na pobranie suchej masy zależy
przede wszystkim od jego rodzaju, wielkości dawki oraz podawanej formy [Nowak i Wylęgała, 2006].
Jednak zdaniem Nowaka [2003] wykorzystanie energii dawki na cele produkcyjne w procesie syntezy
mleka w gruczole mlekowym jest bardziej efektywne niż uruchomienie rezerw zawartych w ciele
zwierzęcia.
Na rynku są dostępne dwie formy tłuszczu paszowego niechroniona (oleje roślinne, olej rybny,
makuch) oraz chroniona. Oleje oraz makuch są bogatym źródłem jedno- i wielonienasyconych
kwasów tłuszczowych. Kwasy te jednak mogą stanowić zagrożenie dla środowiska żwacza poprzez
wspomnianą wcześniej modyfikację bytującej w nim mikroflory oraz wskaźników przemian
biochemicznych. Niewątpliwą jednak zaletą tłuszczu niechronionego jest zdecydowanie niższa cena
w porównaniu z tłuszczami chronionymi [Cieślak i Meller, 2007]. Ponadto dodatek niechronionego
tłuszczu paszowego może wpłynąć na prozdrowotne zmiany składu kwasów tłuszczowych mleka,
w tym przede wszystkim zwiększenie zawartości koniugowanego kwasu linolowego [Traczykowski,
2011]. Tłuszcz chroniony jest zazwyczaj mieszaniną soli wapniowych lub amidów tłuszczów
zwierzęcych, rybnych oraz olejów roślinnych. Najczęściej jest to sproszkowana substancja
o kremowej bazie, zawierająca nie mniej niż 80% tłuszczu surowego, w którym nienasycone kwasy
tłuszczowe stanowią ok. 50% [Barowicz, 2011]. Nie ulega on degradacji w żwaczu, a proces jego
trawienia następuje w trawieńcu, gdzie niski odczyn pH sprzyja ich rozkładowi. W ten sposób
zwiększeniu ulega pula dostępnych kwasów tłuszczowych. Stosowanie dodatku tłuszczu chronionego
nie tylko zwiększa wartość energetyczną dawki bez wpływu na trawienie włókna, ale również
zwiększa efektywność wykorzystania energii, wytrwałość laktacji, wydajność mleka i zawartość
tłuszczu w mleku. Dodatek tłuszczu może zmniejszyć procentową zawartość białka w mleku, jednak
dzięki zwiększonej produkcji mleka wydajność białka od krowy nie ulega zmianie. Zaletą preparatów
tłuszczu chronionego jest postać stała, dzięki czemu dobrze się mieszają z innym komponentami
paszy. Nie ulegają również procesowi tlenowej oksydacji oraz są nierozpuszczalne w wodzie,
co umożliwia ich przechowywanie. Dodatek tłuszczu chronionego niweluje także efekty stresu
cieplnego [Rzewuska, 2006].
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Jednym ze źródeł tłuszczu w dawce pokarmowej mogą być nasiona roślin oleistych, m.in. lnu.
Skład nasion lnu zależy w dużej mierze od odmiany [Borowiec i wsp., 2005]. Przy stosunkowo
niewielkim zróżnicowaniu w zawartości składników podstawowych (20-22% białka ogólnego,
40-45% tłuszczu surowego) należy odnotować ogromne różnice w składzie kwasów tłuszczowych.
Podczas, gdy w oleju nasion odmian tradycyjnych (konwencjonalnych) podstawowym kwasem jest
kwas linolenowy (C 18:3), stanowiący 53-55% tłuszczu, przy 12-18% udziale kwasu linolowego
(C 18:2), to w zmodyfikowanej pod względem składu kwasów tłuszczowych odmianie Linola
zawartość kwasu C18:3 jest rzędu zaledwie 3%, zaś zawartość kwasu C18:2 przekracza 70%
[Borowiec i wsp., 2005]. Obydwa te kwasy (linolenowy i linolowy) zaliczane są do niezbędnych
składników dla organizmu. Mimo że kwasy te, podobnie jak inne nienasycone kwasy tłuszczowe
ulegają w żwaczu w zasadniczej mierze biouwodorowaniu [Palmquist i Jenkins, 1980], pewna ich
część przechodzi przez żwacz w stanie niezmienionym.
Żywienie nasionami lnu krów laktujących jest jedną z metod zwiększania udziału kwasów
nienasyconych w mleku [Casper i wsp., 1990; Petit, 2003]. Udział wielonienasyconych kwasów
tłuszczowych zawartych w mleku krów otrzymujących tą paszę można dodatkowo zwiększyć przez
proces ekstruzji nasion [Akraim i wsp., 2007]. Tą drogą zwiększa się także ilość białka nieulegającego
rozkładowi w żwaczu [Schnigoethe i Ahrar, 1979]. Konsumenci oczekują dzisiaj na produkty
mleczne, bogate w wielonienasycone kwasy tłuszczowe (PUFA). Szczególną uwagę przypisuje się
możliwości podwyższania zawartości w mleku sprzężonego kwasu linolowego CLA i kwasu trans
wakcenowego [Jensen, 2002]. Właśnie produkty mleczne są dla człowieka głównym źródłem CLA.
Spośród poszczególnych izomerów CLA, największa uwaga skupia się na cis-9, trans-11 CLA,
mającego właściwości antymutagenne [Ha i wsp., 1987], mającego zasadniczy udział (75-85%)
w sumie CLA mleka krów oraz na trans-10, cis-12 CLA [Piperova i wsp., 2004]. Część cis-9, trans-11
CLA zawartych w mleku produkowana jest w żwaczu jako forma pośrednia kwasu linolowego,
najwięcej jednak pochodzi z syntezy endogennej w gruczole mlecznym z kwasu trans-wakcenowego
(trans-11 C18:1), z udziałem D9 desaturazy [Grimari i wsp., 2000]. Badania Adlofa i wsp. [2000]
wykazały, że synteza CLA z kwasu wakcenowego z udziałem D9 desaturazy zachodzi także
w tkankach ludzi, stąd zwiększenie zawartości tego kwasu w mleku może pośrednio podwyższyć
poziom CLA u człowieka. Zasadniczy wpływ na zawartość w mleku krów czy innych przeżuwaczy
zarówno CLA jak i kwasu trans-wakcenowego ma skarmiana dawka. Dawki bogate w kwas linolowy
czy linolenowy, a także oleinowy (szczególnie zawierające zielonkę pastwiskową i nasiona roślin
oleistych) sprzyjają podwyższonej zawartości tych kwasów w mleku [Dhiman i wsp., 2000].
Stosowanie nasion lnu w dawkach dla krów mlecznych obniża koncentrację kwasów o krótkich,
a przede wszystkim zaś kwasów o średnich łańcuchach węglowych uważanych za miażdżycogenne
[Williams, 2000], podnosi zaś zawartość kwasów o długich łańcuchach węglowych, w tym kwasów
nienasyconych – MUFA i PUFA [Gonthier i wsp., 2005; Mustafa i wsp., 2003]. Zdania, co do wzrostu
zawartości zarówno kwasu linolowego, jak i linolenowego, w tłuszczu mleka przy stosowaniu nasion
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lnu w dawkach dla krów, są podzielone. Wiadomo jednak, że absolutna większość tych kwasów
zawartych w dawce ulega biouwodorowaniu przez bakterie żwacza przy skarmianiu tłuszczu lnianego
w formie niechronionej. Według Chilliarda i wsp. [2009], koncentracja kwasu α-linolenowego
w tłuszczu mleka może osiągnąć nawet do 20% zawartości wszystkich kwasów, jeśli zapewniona
zostanie dobra ochrona tłuszczu paszy przed biouwodorowaniem w żwaczu.
W celu ochrony nasion oleistych przed rozkładem w żwaczu poddaje się je obróbce cieplnej –
najczęściej ekstruzji i mikronizacji [AbuGazuleh i wsp., 2002]. Według rozważań teoretycznych
Doreau i wsp. [2009], uszkodzenie w procesie ekstruzji ścian komórek roślinnych sprawia,
że trójglicerydy stają się bardziej dostępne dla bakterii żwacza, niż przy skarmianiu całych nasion,
co oznacza, że mogą one łatwiej ulegać lipolizie i procesowi biouwodorowania. Z drugiej strony,
Kennelly [1996] uważa, że wysoka temperatura w odniesieniu do surowców o wysokiej zawartości
tłuszczu a także białka, do których zależą nasiona lnu, może w znacznej mierze chronić tłuszcz przed
lipolizą i biouwodorowaniem dzięki powstawaniu otoczek wokół kuleczek tłuszczowych, tworzących
się ze zdenaturowanego białka. Ochronny wpływ procesu ekstruzji na kwasy tłuszczowe potwierdzają
badania przeprowadzone przez Doreau i wsp. [2009], które wykazały, że udział w jelicie cienkim
pośrednich form procesu biouwodorowania w żwaczu nienasyconych kwasów tłuszczowych
zwiększył się przy zastosowaniu lnu ekstrudowanego w porównaniu z użyciem lnu gniecionego.
Są jednak także badania niepotwierdzające pozytywnego ochronnego wpływu ekstruzji na rozkład
w żwaczu białka i tłuszczu [Gonthier i wsp., 2004]. Z nielicznych badań nad stosowaniem nasion lnu
poddanych ekstruzji i nasion surowych (gniecionych) w dawkach dla krów mlecznych wynika,
że ekstrudaty nie mają istotnego wpływu na wydajność mleczną tych zwierząt, a nawet mogą
powodować nieznaczne obniżenie ich wydajności [Akraim i wsp., 2007; Gontheir i wsp., 2005].
Różnice te nie zostały jednak potwierdzone statystycznie ze względu na niewielką liczebność użytych
do badań zwierząt. Badania przeprowadzone przez Akraim i wsp. [2007] wykazały natomiast przy
użyciu ekstrudatu lnu wyraźne obniżenie zawartości w osoczu krwi kwasów nasyconych C12:0,
C14:0, C16:0 i C18:0, podwyższenie zaś CLA i C18:3 w porównaniu ze stosowaniem nasion
surowych. Podobnie, w tłuszczu mleka przy stosowaniu lnu w formie ekstrudatu zanotowano istotnie
niższą zawartość kwasów od C6:0 do C18:0, a podwyższoną CLA (w tym cis-9, trans -11 C18:2
o 33% i trans-11, cis-15 C18:2 o 53%) oraz kwasów z grupy trans C18:1, stanowiących pośrednie
formy biouwodorowania w żwaczu [Akraim i wsp., 2007].
Nasiona lnu zawierają pewne ilości substancji antyodżywczych, do których należą glikozydy
cyjanogenne (linamaryna, linustatyna, neolinustatyna), antywitamina B6 (linatyna), taniny. W wyniku
ekstruzji uzyskuje się w znacznej mierze obniżenie ich zawartości w otrzymanym ekstrudacie [Wu
i wsp., 2008; Nibedita i wsp., 2007]. Może to mieć szczególne znaczenie przy stosowaniu lnu
ekstradowanego dla cieląt.
Dodatek nasion lnu w dawkach dla krów może mieć pozytywny wpływ na ich funkcje rozrodcze
[Petit i wsp., 2007; Petit i wsp., 2008]. Doświadczenie przeprowadzone przez Petit i Twagiramungu
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[2006] wykazało obniżoną zamieralność zarodków do 120 dnia po wycieleniu u krów otrzymujących
dodatek lnu. W innych doświadczeniach [Petit i wsp., 2001] stwierdzono, że stosując zamiast kwasów
tłuszczowych n-6, kwasy tłuszczowe n-3, uzyskuje się podwyższony wskaźnik inseminacji
(w przeprowadzonych badaniach wzrost z 50 do 87,5%). Wyniki doświadczenia przeprowadzonego
przez Petit i wsp. [2007] wykazały, że w efekcie stosowania nasion lnu w dawce dla krów mlecznych
w okresie okołoporodowym stwierdzono w wątrobie krów (2 i 4 tygodnie po wycieleniu) wyższą
koncentrację glikogenu, niższą zaś trójglicerydów w porównaniu z grupą kontrolną. Autorzy ci
twierdzą, że podawanie lnu krowom w tym okresie może chronić zwierzę przed wystąpieniem zespołu
stłuszczonej wątroby w okresie okołoporodowym.
LEN W ŻYWIENIU ZWIERZĄT RZEŹNYCH
Współczesne metody żywienia zwierząt opasowych pozwalają na modyfikowanie nie tylko
stosunku tłuszczowo-mięsnego, ale również udziału i wzajemnej proporcji niezbędnych,
nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT). Z większości badań wynika, że wpływ rasy na
zawartość kwasów tłuszczowych jest niewielki, a różnice wynikają ze zróżnicowanego sposobu
żywienia. Żywienie jest, więc najważniejszym sposobem modyfikacji jakości mięsa i tłuszczu oraz
zawartości poszczególnych rodzajów kwasów tłuszczowych w mięsie bydła [Zymon i Strzetelski,
2010]. Jednym z naturalnych i efektywnych ekonomicznie sposobów poprawy właściwości
prozdrowotnych wołowiny może być obniżenie intensywności żywienia zwierząt w końcowym
okresie opasania poprzez zwiększenie w dawce pokarmowej pasz objętościowych lub też modyfikacja
dawek poprzez wzbogacanie ich w pożądane składniki pokarmowe. Dawki o wyższym udziale pasz
objętościowych mają bardziej pożądany profil kwasów tłuszczowych w porównaniu do dawek
o wyższym udziale pasz treściwych, co przekłada się na pożądane zróżnicowanie w składzie kwasów
tłuszczowych w tkankach zwierzęcych (wzrost kwasu linolenowego). Zwierzęta żywione paszami
objętościowymi mają w tłuszczu śródmięśniowym niższy udział nasyconych kwasów tłuszczowych
SFA. Wyższy udział zielonki pastwiskowej w dawce wpływa na obniżenie w tłuszczu
śródmięśniowym

zawartości

SFA

oraz

na

podwyższenie

zawartości

kwasów

jedno-

i wielonienasyconych (MUFA i PUFA). Podobny efekt lub nawet zwiększony można uzyskać stosując
dodatkowo dodatek nasion lnu oleistego do mieszanki treściwej dla bydła opasowego [Klebaniuk
i Bąkowski, 2012]. Żywienie zielonką wpływa także na zwiększenie antyoksydantów, tj. witaminy E
oraz β-karotenu w mięsie [Murphy i wsp., 1995]. Wołowina pozyskana w warunkach naturalnych
(ekologicznych), zwłaszcza przy żywieniu pastwiskowym, charakteryzuje się większą zawartością
pożądanych kwasów tłuszczowych i substancji biologicznie czynnych. Taki właśnie sposób żywienia
preferuje się dla bydła simentalskiego i dlatego też mięso pozyskane od simentali posiada walory
prozdrowotne i dietetyczne [De Smet i wsp., 2004; za Bilikiem i wsp., 2006]. Można, więc stwierdzić,
że wołowina kulinarna jest cennym, naturalnym źródłem składników pokarmowych, które odgrywają
dużą rolę w racjonalnym żywieniu człowieka. Białka zawarte w mięsie wołowym odznaczają się
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większą wartością biologiczną niż białka roślinne i są wartościowym źródłem aminokwasów
egzogennych, witaminy B-kompleks, składników mineralnych o działaniu antyoksydacyjnym oraz
substancji biologicznie czynnych, np. sprzężonego kwasu linolowego CLA [Zymon i Strzetelski,
2010].
Nasiona roślin oleistych oraz oleje roślinne są bardzo istotnym czynnikiem w dawkach
pokarmowych dla zwierząt rzeźnych. Są źródłem składników odżywczych, energii, a także są
czynnikiem wpływającym na jakość surowego mięsa pozyskiwanego od tych zwierząt. Możliwość
stosowania nasion lnu w żywieniu zwierząt może jest i może być w dalszym ciągu dodatkowym
czynnikiem stymulującym produkcję nasion tej rośliny.
Forma olejów roślinnych podawanych w dawkach dla zwierząt przeżuwających ma istotne
znaczenie. Określa stopień ich ochrony przed procesami trawiennymi w przedżołądkach i tym samym
ich wykorzystanie oraz efekt w modyfikowaniu jakości mięsa. W żywieniu dorosłych przeżuwaczy
najlepszą metodą zapobiegania biohydratacji nienasyconych kwasów tłuszczowych w żwaczu jest
podawanie im całych nasion roślin oleistych [Borys i Borys, 2005]. W doświadczeniu żywieniowym
wykonywanym przez Borysa i Borysa [2005] używano nasion rzepaku 00 i lnu w różnych formach
w diecie zwierząt w celu określenia ich wpływu na efekt tuczu i niektóre wskaźniki jakości mięsa
jagniąt. Stosowanie rozdrobnionych nasion oleistych wpływało na wzrost zawartości tłuszczu
śródmięśniowego. Podawanie zwierzętom nasion roślin oleistych wpływało również na obniżenie
zawartości cholesterolu w mięśniach jagniąt. Żywienie jagniąt nasionami roślin oleistych
spowodowało wzrost zawartości CLA w mięśniach- szczególnie w grupie otrzymującej nasiona
rozdrobnione, natomiast żywienie z udziałem nasion rzepaku 00 i lnu przyczyniło się do wzrostu
wydajności rzeźnej oraz zwiększenie zawartości tkanki mięśniowej w udźcu i powierzchni oka
polędwicy- nie stwierdzono jednak wpływu badanych czynników na tempo wzrostu i wykorzystanie
składników pokarmowych pasz. Korzystny wpływ dodatku nasion lnu do dawek żywieniowych został
również udowodniony w doświadczeniu prowadzonym na małych przeżuwaczach przez PieniakLendzion i wsp. [2006]. 10% dodatek nasion lnu do dawki znacząco wpłynął na zawartość suchej
masy oraz zawartość tłuszczu w tuszach. Dodatkowo zmodyfikowana została zawartość kwasów
tłuszczowych w tłuszczu mięsa. W szczególności wzrosła zawartość C18:1, C18:2, C20:1, C20:3 oraz
C20:4.
W swoich doświadczeniach zagadnienie dodatku nasion lnu do dawek poruszał również Borowiec
i wsp. [2004]. Badano wpływ nasion lnu odmian o tradycyjnym (Opal, Omega) lub zmodyfikowanym
profilu kwasów tłuszczowych (Linola) na efekty produkcyjne oraz skład chemiczny mięsa i wątroby
tuczonych jagniąt. Zwierzęta żywiono sianem łąkowym oraz mieszanką treściwą bez dodatku nasion
lnu (grupa kontrolna) lub z 10% udziałem nasion lnu różnych odmian (grupy doświadczalne).
Nie stwierdzono statystycznie istotnego wpływu skarmiania mieszanek z dodatkiem lnu na przyrosty
masy ciała jagniąt, wykorzystanie paszy, wydajność rzeźną i skład chemiczny produktów.
Stwierdzono natomiast statystycznie istotne zmiany w składzie kwasów tłuszczowych mięsa
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i wątroby, zwłaszcza zwiększenie udziału kwasów C18:1, C18:2, C18:3 i CLA.
Baranowski i wsp. [2007] w wykonywanym doświadczeniu na tryczkach poruszyli zagadnienie
wpływu stosowania nasion lnu do dawki na wskaźniki uboju oraz skład chemiczny pozyskiwanego od
nich mięsa. Tryczki mieszańce o średniej wyjściowej masie ciała 16 kg tuczono do masy ciała około
35 kg, a następnie ubijano i poddawano analizie rzeźnej. W okresie tuczu tryczki grupy kontrolnej
i doświadczalnej żywiono indywidualnie do woli pełnoporcjowym granulatem. Przez cały okres tuczu
każdemu tryczkowi z grupy doświadczalnej podawano 3 g siemienia lnianego i 3 g biopleksu
mineralnego dziennie. Średnie przyrosty dobowe masy ciała w obu grupach okazały się do siebie
zbliżone Nie zostały również stwierdzone istotne różnice w zużyciu białka ogólnego i energii
metabolicznej na kg przyrostu masy ciała tryczków. W dniu zakończenia tuczu osocze krwi tryczków
z grup doświadczalnej i kontrolnej charakteryzował podobny poziom cholesterolu całkowitego,
cholesterolu frakcji HDL oraz cholesterolu frakcji LDL. Stosowane dodatki paszowe nie wpłynęły
istotnie na wydajność rzeźną tryczków i skład chemiczny mięśnia najdłuższego grzbietu.
W porównaniu z tryczkami kontrolnymi, śródmięśniowy tłuszcz tryczków żywionych z udziałem
nasion lnu i biopleksu mineralnego charakteryzował się istotnie (P≤0,001) większym udziałem
niektórych jednonienasyconych kwasów tłuszczowych (MUFA).
Grześkowiak i wsp. [2005] stosując nasiona lnu w paszach dla jagniąt wykazali, iż miały one
korzystny wpływ na wzrost masy półtusz i masy wyrębów w stosunku do zwierząt otrzymujących
dodatek soi (P ≤ 0,05). Badania potwierdziły również korzystny wpływ nasion lnu na profil kwasów
tłuszczowych w tkankach mięśniowych zwierząt [Borowiec i wsp., 2004].
Borowiec i wsp., [2004] w badaniach przeprowadzonych na tryczkach nie stwierdzili istotnego
wpływu dodatku nasion lnu na wartość tusz, jak również na zawartość podstawowych składników
w mięsie udźca. Zanotowali natomiast istotny wpływ skarmiania nasion lnu na obniżenie w mięsie
zawartości cholesterolu całkowitego, co wpływa na zwiększenie przydatności dietetycznej
i prozdrowotnej mięsa. Marciński i wsp. [2004] badali wpływ skarmiania nasion lnu za zawartość
CLA w mleku, mięsie, wątrobie i tłuszczu okołonerkowym owiec. Wykazali, iż 10% dodatek nasion
lnu w mieszankach dla owiec nie ma istotnego wpływu na zawartość tłuszczu w badanych produktach.
Odnotowali natomiast wzrost zawartości CLA w mleku, mięsie i wątrobie. Zawartość nienasyconych
kwasów tłuszczowych, w tym CLA (sprzężonego kwasu linolowego) w mięsie, stanowi istotny
wskaźnik jego wartości dietetycznej. W badaniach Yu i wsp. [2008] przy stosowaniu w żywieniu
jagniąt dwóch różnych źródeł wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (olej słonecznikowy i olej
lniany), jedynie przy dodatkowej suplementacji dawki selenem stwierdzono wzrost zawartości C18:
2trans-10, cis-12, CLA w osoczu krwi oraz wątrobie.
Według Barowicza i wsp. [1997] wykorzystanie nasion lnu oleistego w żywieniu tuczników
w formie 4% lub 8% dodatku do mieszanki treściwej spowodowało tendencję do obniżenia
w surowicy krwi zawartości triacylogliceroli, tłuszczu całkowitego i glukozy. Bałasińska [2007]
wykazała, że dodatek nasion lnu i rzepaku w diecie loch wpływa w pozytywny sposób na skład
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kwasów tłuszczowych mleka, nie ma natomiast wpływu na zawartość tłuszczu w mleku.
W badaniach Guillevic i wsp. [2009] świnie objęte doświadczaniem podzielono na dwie grupy: I –
żywiona mieszanką z udziałem słonecznika (Sł), II - z dodatkiem ekstrudowanego siemienia lnianego
(El) (70% ekstrudetatu lnianego + 30% ekstrudowanych otrębów pszennych). Stosowany dodatek
ekstrudatu lnu wpłynął na wzrost zawartości n-3 PUFA (zwłaszcza kwasu alfa-linolenowego -ALA,
kwasu eikozapentaenowego -EPA i 22:5 n-3) w tkance tłuszczowej podskórnej (Tab. 1)
i śródmięśniowej (Tab. 2). Nie zaobserwowano wpływu stosowania dodatku ekstrudatu na udział
kwasu dokozaheksaenowego (DHA) w tkance tłuszczowej. Procentowy udział n-6 PUFA był znacznie
wyższy w tkance tłuszczowej świń żywionych dietą słonecznikową, co wynikało ze wzrostu udziału
kwasu linolowego (LA) i kwasu arachidonowego (AA) (20:4 n-6). Stosunek kwasów 18:2 n-6 / 18:3
n-3 był znacznie niższy w przypadku stosowania siemienia lnianego w porównaniu z dietą
słonecznikową. Udział kwasów tłuszczowych w wątrobie (Tab. 3) i mięśniu najdłuższym grzbietu
(Tab. 4) wykazał analogiczny ogólny efekt. Zawartość długołańcuchowych PUFA (kwasu
arachidonowego, EPA, DPA i DHA) była znacznie wyższa w wątrobie w porównaniu z tkanka
tłuszczową i mięśniową.
Tabela 1. Profil kwasów tłuszczowych w tłuszczu podskórnym świń [Guillevic i wsp., 2009]
Wyszczególnienie*, g/100 g

Grupa
Sł

EL

SFA

38,50

38,82

MUFA

41,33

41,49

PUFA

20,16

19,69

18:2 n-6/18:3 n-3

22,37a

2,39b

18:2 n-6

17,95a

12,58b

a

20:4 n-6

0,36

Σ n-6 FA

18,39a

0,14b
13,50b

18:3 n-3

b

0,81

5,27a

20:5 n-3

0,01b

0,08a

22:5 n-3

b

0,21a

0,07

22:6 n-3

0,03

0,05

Σ n-3 FA

0,92b

5,62a

PUFA/SFA

0,52

0,51

Σ n-6 FA/Σ n-3 FA

19,99

2,40

a, b

– wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie statystycznie w wierszach przy p<0,001
*Objaśnienia: SFA – kwasy nasycone; MUFA - kwasy jednonienasycone; PUFA - kwasy wielonienasycone; Σ n-6 FA suma kwasów tłuszczowych (n-6); Σ n-3 FA - suma kwasów tłuszczowych (n-3)
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Tabela 2. Profil kwasów tłuszczowych w tłuszczu śródmięśniowym świń [Guillevic i wsp., 2009]
Wyszczególnienie*, g/100 g

Grupa
Sł

EL

SFA

36,50

35,70

MUFA

37,81

37,16

PUFA

25,69

27,14

18:2 n-6/18:3 n-3

20,53a

2,93b

18:2 n-6

23,00a

18,71b

a

20:4 n-6

0,47

Σ n-6 FA

23,46A

0,14b
19,60B

18:3 n-3

b

1,12

6,38a

20:5 n-3

0,03b

0,10a

22:5 n-3

b

0,26a

0,10

22:6 n-3

0,05

0,08

Σ n-3 FA

1,43b

6,91a

PUFA/SFA

0,70

0,76

Σ n-6 FA/Σ n-3 FA

16,40

2,84

a, b

– wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie statystycznie w wierszach przy p<0,001
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie statystycznie w wierszach przy p<0,01
*Objaśnienia: SFA – kwasy nasycone; MUFA - kwasy jednonienasycone; PUFA - kwasy wielonienasycone; Σ n-6 FA suma kwasów tłuszczowych (n-6); Σ n-3 FA - suma kwasów tłuszczowych (n-3)

Tabela 3. Profil kwasów tłuszczowych w wątrobie świń [Guillevic i wsp., 2009]
Wyszczególnienie*, g/100 g

Grupa
Sł

EL

SFA

40,85

41,45

MUFA

18,74

16,24

PUFA

40,41

42,31

a

5,39b

18:2 n-6

18,71

A

17,46B

20:4 n-6

17,07a

11,19b

a

29,13b

18:2 n-6/18:3 n-3

41,57

Σ n-6 FA

36,19

18:3 n-3

0,49b

3,42a

20:5 n-3

b

0,37

4,72a

22:5 n-3

1,66b

3,44a

22:6 n-3

1,21

1,20

Σ n-3 FA

3,74

12,78a

PUFA/SFA

0,99

1,02

Σ n-6 FA/Σ n-3 FA

9,68

2,28

a, b

b

– wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie statystycznie w wierszach przy p<0,001
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie statystycznie w wierszach przy p<0,05
*Objaśnienia: SFA – kwasy nasycone; MUFA - kwasy jednonienasycone; PUFA - kwasy wielonienasycone; Σ n-6 FA suma kwasów tłuszczowych (n-6); Σ n-3 FA - suma kwasów tłuszczowych (n-3)
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Tabela 4. Profil kwasów tłuszczowych mięśnia najdłuższego grzbietu świń [Guillevic i wsp., 2009]
Wyszczególnienie*, g/100 g

Grupa
Sł

EL

SFA

36,51

37,27

MUFA

44,58

43,19

PUFA

18,91

19,54

18:2 n-6/18:3 n-3

34,90a

5,64b

18:2 n-6

14,48A

12,88B

A

20:4 n-6

2,64

Σ n-6 FA

17,42A

2,15B
15,31B

18:3 n-3

b

0,42

2,28a

20:5 n-3

0,13b

0,65a

22:5 n-3

b

0,76a

0,34

22:6 n-3

0,15

0,19

Σ n-3 FA

1,04b

3,88a

PUFA/SFA

0,52

0,52

Σ n-6 FA/Σ n-3 FA

16,75

3,95

a, b

– wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie statystycznie w wierszach przy p<0,001
A, B – wartości oznaczone różnymi literami różnią się istotnie statystycznie w wierszach przy p<0,05
*Objaśnienia: SFA – kwasy nasycone; MUFA - kwasy jednonienasycone; PUFA - kwasy wielonienasycone; Σ n-6 FA suma kwasów tłuszczowych (n-6); Σ n-3 FA - suma kwasów tłuszczowych (n-3)

Badania dotyczące składu i jakości mięsa prowadzono z wykorzystaniem nasion lnu oleistego lub
innych form lnu, również na różnych gatunkach drobiu. Zaobserwowano, że dodatek do mieszanki
paszowej oleju bogatego w PUFA kosztem SFA, zmniejsza ilość tkanki tłuszczowej u brojlerów,
zwłaszcza tłuszczu brzusznego [Sanz i wsp., 1999, 2000a, Crespo i Esteve-Garcia, 2002a; Newman
i wsp., 2002; Pinchasov i Nir, 1992; Villaverde i wsp., 2005; Zollitsch i wsp., 1997]. Również skład
kwasów tłuszczowych w diecie wpływa na skład tkanki tłuszczowej u kurcząt brojlerów.
Udział wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, takich jak kwasy linolowy (LA) i alfa-linolenowy
(ALA), w dawkach dla brojlerów kurzych wpływa bezpośrednio na zawartość tych kwasów w tkance
tłuszczowej ptaków [Bavelaar i Beynen, 2003]. Jednak podstawy metaboliczne tego zjawiska są mało
poznane [Crespo i Esteve-Garcia, 2002bc, 2003; Newman i wsp., 2002; Villaverde i wsp., 2006; Sanz
i wsp., 2000b].
W celu określenia wartości odżywczej i efektywności stosowania oleju lnianego w żywieniu
drobiu, przeprowadzono doświadczenie [Castrovili, 2003] na 32 kogutach dorosłych podzielonych na
cztery grupy: K - kontrolna i trzy doświadczalne (D1, D2, D3) otrzymujące odpowiednio mieszanki
z 3, 6 i 9% udziałem oleju lnianego. Mieszanki były wyrównane pod względem energetycznym.
Uzyskane wyniki wskazują na pogorszenie o około 15% efektywności wartości odżywczej mieszanki
z 9% udziałem oleju lnianego w porównaniu do mieszanki z 3% udziałem dodatku tego rodzaju
tłuszczu.
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Zawartość energii w diecie jest głównym czynnikiem, który wpływa na pobranie paszy u drobiu.
Tłuszcze i oleje są najbardziej skoncentrowanym źródłem energii, ale ich ilość i jakość dodana do
mieszanek, wpływa na dostępność energii metabolicznej z całej paszy [Blanch i wsp., 1996].
Duże znaczenie ma tu rodzaj tłuszczu, a zwłaszcza proporcje nasyconych i nienasyconych kwasów
tłuszczowych [Vilà i Esteve-Garcia, 1996a; Castrovilli i wsp., 2003], a także odsetek wolnych kwasów
tłuszczowych [Vilà i Esteve-Garcia, 1996b]. Kolejnym czynnikiem wpływającym na stopień
wykorzystania przez drób energii z mieszanek jest wiek ptaków. Wiseman i Salvador [1989]
odnotowali lepsze wykorzystanie tłuszczów z diety przez rosnące brojlery w porównaniu z ptakami
dorosłymi.
W badaniach Ferriniego i wsp. [2010] wyodrębniono trzy grupy doświadczalne kurcząt: kontrolną
żywioną mieszanką podstawową o niskiej zawartości tłuszczu i energii (BS) i dwie żywione
mieszankami wzbogaconymi w różny rodzaj tłuszczu, odpowiednio: grupa LO żywiona mieszanką
z dodatkiem KT n-3 wielonienasyconych (10% olej lniany) i grupa TA z dodatkiem nasyconych KT
(10% łoju). Kurczaki karmione dietą LO wykazały odkładanie tłuszczu podbrzusza oraz wzrost
stężenia hormonu T3 w porównaniu do ptaków grupy TA. Nie stwierdzono różnic w syntezie lipidów.
Wyniki tych badań wskazują, że zmniejszenie odkładania tłuszczu brzusznego u kurczaków
karmionych dietą bogatą w n-3 PUFA w porównaniu do SFA może być wynikiem zwiększonego
utleniania KT zamiast zmniejszenia syntezy de novo. Zmiany poziomu T3 wskazują na rolę tego
hormonu w mniejszym odkładaniu tłuszczu, spowodowane dodatkiem oleju lnianego.
Wpływ stosowania w dietach dla dorosłego drobiu sprzężonego kwasu linolowego na kolor tuszki
oraz stopień utlenienia lipidów mięsa surowego badali Du i wsp. [2000]. Czterdzieści osiem,
27 tygodniowych dorosłych kur żywiono dietą zawierającą 0, 1,25, 2,5 lub 5,0% sprzężonego kwasu
linolowego (CLA) przez 12 tygodni. Po tym czasie ptaki poddano ubojowi. Pobrane próby mięsa
mielono, zapakowano próżniowo i przechowywano w temperaturze 4ºC. Stwierdzono, że dodatek
CLA w diecie wpłynął na zmniejszenie poziomu oksydacji lipidów w surowym mięsie podczas
przechowywania, a także poprawił stabilność jego koloru. Z kolei w badaniach Mossab [2002] badano
wpływ diety z dodatkiem tłuszczów na metabolizm lipidów wątroby u indyków. Grupa kontrolna
otrzymywała standardowe mieszanki, natomiast dwie grupy doświadczalne żywiono odpowiednio:
1- z dodatkiem 10% smalcu (tłuszcz bogaty w nasycone i jednonienasycone kwasy tłuszczowe),
2- z 10% udziałem oleju lnianego (bogaty w wielonienasycone kwasy tłuszczowe, zwłaszcza 18:3
n-3). Potwierdzono w tych badaniach hipotezę, że metabolizm lipidów u indyków wykazuje specyfikę
w reakcji na stosowanie w diecie kwasów tłuszczowych, a zwłaszcza dodatku n-3 PUFA.
W przeciwieństwie do innych gatunków drobiu, stosowanie dodatku n-3 PUFA wpływa na
metabolizm fosfolipidów, a w konsekwencji HDL, znacznie bardziej niż na metabolizm
trójglicerydów i VLDL. Prawdopodobnie wynika to z bardzo niskiej syntezy i wydzielania
triglicerydów w wątrobie indyków.
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PODSUMOWANIE
Podsumowując przytoczone wyniki badań warto zwrócić uwagę na możliwość kształtowania
właściwości prozdrowotnych produktów pochodzenia zwierzęcego stosując dodatek nasion lnu do
dawek. Używając nasion lnu i/lub oleju lnianego, jak i innych form tłuszczu w żywieniu zwierząt
możemy korzystnie modyfikować profil kwasów tłuszczowych w tłuszczu produktów odzwierzęcych,
co polepsza ich jakość. Dzięki temu są częściej wybierane przez coraz bardziej wymagających
konsumentów, którzy coraz większą uwagę zwracają na jakość kupowanych produktów
żywnościowych.
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SUMMARY
Currently a lot of studies concentrate on the influence of nutrition on animal well-being, as well as
on the improvement of animal products quality. Genetic progress that has been made in recent years in
animal breeding has contributed to a significant increase in their productive potential. Simultaneously,
animals of high productivity have high demands in terms of nutrition and welfare.
On the other hand, today's consumers demand high quality animal products that contain healthpromoting ingredients, such as long-chain polyunsaturated fatty acids (PUFA). Thus, in animal
nutrition the emphasis is put on the possibility of increasing the share of PUFA, in particular content
of the conjugated linoleic acid (CLA).
One of the most common ways to improve animal nutrition, but also the composition and quality of
animal products, are fat additives of plant origin, such as oilseeds, mainly rapeseed, soybean, flax,
vegetable oils and protected fats. Linseed, rich in unsaturated fatty acids and protein as well as mucous
substances, beside a high nutritive value, has a stabilizing and protective effect, which positively
affects animal health.
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Mleko i jego przetwory stanowią integralną i nieodzowną część diety człowieka. Dlatego też,
najprostszym, naturalnym rozwiązaniem doskonalącym jakość mleka, jest działanie zmierzające
w kierunku uzyskania w nim zwiększonej zawartości składników korzystnie wpływających na
zdrowie konsumentów, poprzez odpowiednie żywienie krów. Prowadzone od wielu lat badania
wykazały, że żywienie jest głównym czynnikiem warunkującym jakość oraz ilość bioaktywnych
składników znajdujących się w mleku [Nałęcz-Tarwacka, 2006].
Tłuszcz mleka krowiego charakteryzuje się wysoką zawartością kwasów nasyconych, spośród
których szczególnie kwas laurynowy, mirystynowy, palmitynowy mają ujemny wpływ na zdrowie
ludzi uznawane są, bowiem za miażdżycogenne, podnoszące poziom cholesterolu całkowitego we
krwi, zwłaszcza frakcji LDL [Williams, 2000]. Od szeregu lat prowadzone są w Polsce, jak i innych
krajach, prace nad ograniczeniem zawartości w tłuszczu mleka kwasów nasyconych na korzyść
mających działanie prozdrowotne kwasów nienasyconych, poprzez wprowadzenie do dawek dla
laktujących przeżuwaczy, roślinnych dodatków tłuszczowych lub oleju rybnego. W krajach o wysokiej
pozycji rzepaku wśród roślin uprawnych, w tym i w Polsce, wiele badań koncentruje się na
wykorzystaniu paszowym czy to całych jego nasion, czy śruty poekstrakcyjnej lub też makuchu, czyli
produktów ubocznych przy pozyskiwaniu oleju. W ostatnich latach coraz większą uwagę zwraca się
na wykorzystanie w żywieniu przeżuwaczy nasion lnu, którego areał w naszym kraju rośnie,
zwłaszcza w rejonach podgórskim i nadmorskim [Borowiec i wsp., 2005]. Nasiona lnu, zwane
dawniej siemieniem lnianym, charakteryzuje wysoka (60-70%) zawartość niezbędnych dla organizmu
kwasów (głównie linolowego i linolenowego). Nasiona te mogą jednak różnić się, w zależności od
odmiany, składem chemicznym, zwłaszcza profilem kwasów tłuszczowych oleju. W odmianach
1
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tradycyjnych ponad połowę sumy kwasów stanowi kwas linolenowy, natomiast w nasionach
niektórych nowych odmian (np. kanadyjskiej odmiany Linola) zawartość tego kwasu jest obniżona na
korzyść kwasu linolowego [Zając i wsp., 2003]. Badania krajowe przeprowadzone na owcach,
żywionych dawkami z udziałem różnych odmian lnu, wskazują na korzystne zmiany składu
chemicznego mleka owiec [Marciński i wsp., 2003], w tym na podwyższony udział CLA w mleku,
a także w mięśniach i innych tkankach [Marciński i wsp., 2004]. Stwierdzana obecność określonych
kwasów w badanych tkankach była adekwatna do ich zawartości w stosowanej w żywieniu odmianie
lnu. Badania przeprowadzone przez Micka i wsp. [2004] z wykorzystaniem tradycyjnej odmiany lnu
wykazały, iż 10% dodatek nasion lnu do mieszanki treściwej dla owiec nie wpływa na podstawowy
skład chemiczny ich mleka. Może natomiast zmienić profil wskaźników biochemicznych osocza krwi
owiec, co z kolei może wpływać na zawartość cholesterolu w mleku. Nieco inne wyniki, co do
wydajności i składu podstawowego mleka, a zwłaszcza profilu kwasów tłuszczowych w tłuszczu
uzyskali Gómez-Cortes i wsp. [2009]. Celem tych badań była ocena wpływu suplementacji diety
ekstrudatem siemienia lnianego na wydajność zwierząt i zawartość kwasów tłuszczowych (KT)
w mleku owczym. Stado maciorek (300 sztuk) podzielono na 3 grupy: I – kontrolna bez dodatku
ekstrudatu lnu, II z dodatkiem 6, a III 12 g/100g suchej masy skarmianych pasz. Wydajność mleczna,
a co za tym idzie ilość uzyskanej suchej masy (białka, tłuszczu i laktozy) od owiec żywionych
z udziałem dodatku lnu wzrosła istotnie (Tab. 1) w porównaniu do grupy kontrolnej.
Tabela 1. Wydajność i skład mleka owiec żywionych dawkami z dodatkiem ekstrudatu lnu [GómezCortes i wsp., 2009]
Wyszczególnienie

SEM

Grupa
I

II

III

Wydajność, g/dzień
Mleko
Tłuszcz

534,0b
b

34,17

b

910a

824,0a

75,79

54,01

a

50,80a

4,751

a

a

4,136

41,20a

3,912

Białko

31,13

48,75

Laktoza

26,26b

46,12a

Sucha masa

b

a

44,12

141,97

a

12,47

95,07

155,26

Tłuszcz

6,51

6,10

6,12

0,386

Białko

5,89

5,38

5,36

0,181

Skład, %

a, b

Laktoza

4,91

5,05

5,01

0,079

Sucha masa

17,97

17,25

17,20

0,444

– wartości oznaczone różnymi literami różnią się statystycznie istotnie pomiędzy grupami przy p<0,05

Procentowa zawartość suchej masy i jej składowych w mleku nie uległy istotnym zmianom
w efekcie stosowania suplementacji dawek, lnem. Dodatek ekstrudatu lnu miał pozytywny wpływ na
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profil kwasów tłuszczowych w tłuszczu mleka. Zawartość kwasu alfa-linolenowego wzrosła z 0,36
w grupie kontrolnej do 1,91% całkowitej ilości KT w tłuszczu mleka owiec żywionych paszą
z dodatkiem lnu w ilości 12g/100g suchej masy pasz. Podobnie, cis-9 trans-11 C18:2 wzrosła z 0,73
do 2,33%, a trans-11 C18:1, wzrosła z 1,55 do 5,76% całkowitej KT. Ponadto, stosowanie wysokiego
udziału ekstrudatu lnu (12g/100g suchej masy pasz) zmniejszyło udział C12:0 (-30%), C14:0 (-15%)
i C16:0 (-28%), co znacząco poprawiło jakość tłuszczu mlekowego.
Badania Collomba i wsp. [2004] z zastosowaniem w dawkach nasion lnu dla krów mlecznych
wykazały wzrost kwasu alfa-linolenowego w tłuszczu mleka. Wyniki innych doświadczeń [Gonthier
i wsp., 2005; Mustafa i wsp., 2003] potwierdziły pozytywny wpływ użycia nasion lnu w żywieniu
krów na walory prozdrowotne tłuszczu uzyskanego od nich mleka. Brak jest tego typu badań w kraju
na krowach mlecznych, a także badań nad ewentualnym następczym wpływem żywienia krów
nasionami lnu, na odchów cieląt. Tego rodzaju badania rozpoczęto, z wykorzystaniem całych jak
i ekstradowanych nasion lnu, w ramach projektu badawczego finansowanego przez MRiSW –
N N311 609738, w Instytucie Żywienia Zwierząt i Bromatologii, UP w Lublinie. Wstępne wyniki
prowadzonych badań wykazują korzystny wpływ nasion lnu na wskaźniki krwi, oraz skład siary
i mleka krów. Oczekuje się, że poprzez wzrost udziału w tłuszczu siary i mleka nienasyconych
kwasów tłuszczowych, zwłaszcza zaś kwasów wielonienasyconych, w tym sprzężonego kwasu
linolowego, wystąpi pozytywny, następczy wpływ stosowania lnu, na wyniki odchowu cieląt.
Mleko krów doświadczalnych takie będzie miało także wyższą wartość dietetyczną dla ludzi.
Także użycie lnu w dawkach dla cieląt wykazać powinno jego pozytywny wpływ na wskaźniki ich
odchowu oraz niektóre wskaźniki krwi, a także profil kwasów tłuszczowych tłuszczu w mięsie cieląt.
Ewentualna ekstruzja badanych nasion lnu, poprzez zwiększenie w jelicie cienkim udziału białka,
które nie uległo rozkładowi w żwaczu, poprawi zaopatrzenie białkowe wysoko wydajnych krów
mlecznych [Schnigoethe i Ahrar, 1979]. Proces ekstruzji może też wpływać korzystnie na przemianę
tłuszczu w żwaczu działając w pewnym stopniu ochronnie na tłuszcz [Kenelly, 1996], ograniczając
zakres

biouwodorowania,

co

w

konsekwencji

powinno

zwiększyć

w

mleku

poziom

wielonienansyconych kwasów tłuszczowych w tym CLA. Dzięki procesowi ekstruzji, stosowany
ekstrudat będzie zawierał mniej substancji antyodżywczych (istotne zwłaszcza przy stosowaniu lnu
w dawkach dla cieląt). Zastosowanie dodatku lnu w dawkach dla krów może wykazać jego pozytywny
wpływ na wskaźniki rozrodu krów.
Z

dietetycznego

punktu

widzenia,

najkorzystniejszym

profilem

kwasów tłuszczowych

charakteryzuje się mleko kozie. Natomiast mleko owcze ma najwyższą zawartość izomeru cis-9, trans11 CLA [Chilliard i wsp., 2007]. Mleko krowie zawiera około 2 razy mniej tego izomeru
w porównaniu do mleka owczego, ale z uwagi na znikomą dostępność produktów mlecznych
wyprodukowanych z mleka owczego, mleko to nie stanowi istotnego źródła CLA w diecie.
Tłuszcz mleczny w diecie człowieka jest najłatwiej strawnym tłuszczem pochodzenia zwierzęcego.
Jego strawność wynosi od 97 do 99% [Barłowska i Litwińczuk, 2009b]. Tłuszcz syntetyzowany jest
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w komórkach mlekotwórczych gruczołu mlekowego ze składników pobranych z osocza krwi oraz
z lotnych kwasów tłuszczowych będących produktem przemian odbywających się w żwaczu
[Barłowska i wsp., 2005]. Tłuszcz mleczny jest substancją niejednorodną, występuje w postaci emulsji
kuleczek tłuszczowych. Składa się w 96-99% z tłuszczów prostych, pozostała część stanowią
fosfolipidy, sterole, cholesterol, wolne kwasy tłuszczowe i witaminy rozpuszczalne w tłuszczach – A,
D, E i K (Tab. 2). Wewnątrz kuleczek znajdują się tłuszcze proste, natomiast z zewnątrz otacza je
otoczka białkowo-lipidowa, która stanowi barierę ochronną przed dostępem enzymów lipolitycznych
[Barłowska, 2007].
Tabela 2. Skład lipidów mleka wg Jensena [2002]
Grupa lipidów
Tłuszcze proste

Tłuszcze złożone

Pochodne

Substancje towarzyszące

Składniki

Zawartość

triacyloglicerole

95,8-98,3 % całości tłuszczu

diacyloglicerole

0,28-2,25% całości tłuszczu

monoacyloglicerole

0,003-0,38% całości tłuszczu

fosfolipidy

0,2-1,11% całości tłuszczu

cerebrozydy

0,1% całości tłuszczu

gangliozydy

0,01% całości tłuszczu

wolne kwasy tłuszczowe

0,1-0,44% całości tłuszczu

sterole

0,3-0,46% całości tłuszczu

karotenoidy

6-10 μg/g tłuszczu

witamina A

6-20 μg/g tłuszczu

witamina D

ślady

witamina E

5-100 μg/g tłuszczu

witamina K

1 μg/g tłuszczu

Tłuszcz mleczny należy do najbardziej skomplikowanych tłuszczów naturalnych. Zawiera około
400 kwasów tłuszczowych [Jensen, 2002], ale tylko 15 z nich występuje w ilości ponad 1%. Stanowią
one (wagowo) około 95% całości kwasów tłuszczowych tłuszczu mleka. W ilości powyżej 0,1%
występuje około 35 kwasów wraz z ich izomerami. Pozostałe to kwasy, których ilość jest śladowa
[Barłowska, 2007]. Mleko, a w szczególności tłuszcz mlekowy, zawiera szereg bioaktywnych
komponentów wykazujących właściwości antyoksydacyjne [Żebrowska i wsp., 2009; Cichosz, 2007b;
Reklewska i Bernatowicz, 2002]. Do tych składników zalicza się: skoniugowany kwas linolowy
(CLA), α-tokoferol, koenzym Q10, witaminy A, D, E i K oraz fosfolipidy. Funkcja antyoksydacyjna
powyższych substancji biologicznie czynnych polega na zapobieganiu utlenianiu cholesterolu, a tym
samym zmniejszaniu

prawdopodobieństwa

wystąpienia

miażdżycy [Cichosz,

2007a]

oraz

zabezpieczeniu najistotniejszych narządów organizmu, jak również podstawowych struktur każdej
komórki (błony komórkowej) przed wolnorodnikowym uszkodzeniem, co odgrywa znaczącą rolę
w zapobieganiu i leczeniu wczesnego stadium chorób nowotworowych [Żegarska, 2005]. Działanie
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antyoksydantów zawartych w tłuszczu mlekowym jest tym bardziej istotne, że występujące
w owocach i warzywach substancje o właściwościach antyoksydacyjnych są mało skuteczne
w środowisku lipofilnym.
Zawarte w mleku (Tab. 3) krótko- i średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe (około 16% ogółu
kwasów) są wykorzystywane do celów energetycznych m.in. w mięśniach, sercu, wątrobie, nerkach,
płytkach krwi oraz w układzie nerwowym. Kwasy te nie przyczyniają się do wzrostu poziomu lipidów
we krwi ani nie stwarzają ryzyka otyłości.
Tabela 3. Średni udział kwasów tłuszczowych w tłuszczu mleka [Barłowska, 2007]
Kwasy tłuszczowe

Udział w sumie kwasów (%)

SFA (ogółem)

65,32

SFA (krótko i średniołańcuchowe)

15,68

SFA (długołańcuchowe)

49,64

UFA (ogółem)

34,68

MUFA

30,57

PUFA

4,13

Proporcje

Proporcje

SFA/UFA

2,07

MUFA/SFA

0,49

PUFA/SFA

0,07

W mleku znajdują się kwasy tłuszczowe o potencjalnym negatywnym oddziaływaniu na organizm
konsumenta [Parodi, 2004]. Kwasy laurynowy (C12:0), mirystynowy (C14:0) i palmitynowy (C16:0)
podwyższają poziom lipoprotein o niskiej gęstości (LDL) i ogólną zawartość cholesterolu we krwi,
zwiększają tendencję płytek krwi do agregacji, powodują zakrzepy naczyniowe. Nadmierne ich
spożycie zwiększa ryzyko chorób układu krążenia oraz zawału serca na podłożu miażdżycowym.
Kwas stearynowy (C18:0) jest w tym względzie neutralny, a ponieważ w organizmie bardzo łatwo
przechodzi w kwas oleinowy (C18:1, OA), zaliczany jest do kwasów nienasyconych, dlatego też coraz
częściej przypisywane są mu właściwości obniżające poziom cholesterolu we krwi [Barłowska, 2007].
Wśród długołańcuchowych kwasów tłuszczowych w mleku najcenniejsze, z punktu widzenia zdrowia
konsumenta, są wielonienasycone kwasy tłuszczowe [Reklewska i Bernatowicz, 2002]. Mają one
wiele pozytywnych właściwości [Nałęcz-Tarwacka, 2006], między innymi:


antynowotworowe: C18:1 (OA), C18:2 (CLA c9 t11), C20:4 (AA), C20:5 (EPA), C22:6
(DHA)



przeciwmiażdżycowe: OA, TVA, CLA c9 t11, AA, EPA



obniżające ciśnienie krwi: EPA, DHA



przeciwzapalne: AA, EPA, DHA



zwiększające odporność: CLA c9 t11.
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Czynnikiem, warunkującym skład mleka, na który największy wpływ ma człowiek jest żywienie.
Kelsey i wsp. [2003] wskazują na znaczne rozbieżności w wynikach badań odnośnie poza
żywieniowych czynników warunkujących zawartość składników funkcjonalnych w mleku. Zdaniem
wielu autorów [Nałęcz-Tarwacka i wsp., 2009; Whiting i wsp., 2004; Lock i Garnsworthy, 2003]
znacznie korzystniejszy profil kwasów tłuszczowych - z punktu widzenia konsumenta - występuje
w mleku krów żywionych zielonkami w porównaniu do mleka krów żywionych paszami
konserwowanymi. Żywienie pastwiskowe podwyższa udział nienasyconych kwasów tłuszczowych,
szczególnie PUFA w tym również CLA [Barłowska i Litwińczuk, 2009a]. Krowy żywione na
pastwisku produkują więcej CLA (5,7g/100g kwasów tłuszczowych) niż żywione kiszonkami
(2,8g/100g kwasów tłuszczowych).
Nałęcz-Tarwacka [2006] podaje, że w aspekcie prozdrowotnej wartości mleka najkorzystniejsze są
dawki pokarmowe oparte na zielonce pastwiskowej i sianie, z dodatkiem pasz treściwych poniżej 10%
suchej masy dawki. Mleko od tak żywionych krów (Tab. 4) charakteryzowało się najwyższą
zawartością kwasów pozytywnie oddziaływujących na zdrowie człowieka. Najwyższy natomiast
udział kwasów tłuszczowych nasyconych i cholesterolu całkowitego uzyskano w mleku
pozyskiwanym z intensywnej produkcji, tzn. od krów żywionych systemem TMR.
W wysoko wydajnych stadach bydła mlecznego, coraz powszechniej stosuje się całoroczne
alkierzowe utrzymanie krów z wykorzystaniem monodiety. W tym systemie zielonki zastępowane są
kiszonkami, a ponadto krowy otrzymują znaczne ilości paszy treściwej - nawet do 55% suchej masy
dawki [Mikołajczak, 2006]. Pasza podawana jest w formie dawki kompletnie wymieszanej – TMR
(Total Mixed Ration). Biorąc pod uwagę, że w przypadku krów wysoko wydajnych dawka kompletnie
wymieszana (TMR) jest zalecana i coraz powszechniej stosowana [Stępniak-Sołyga, 2005], poszukuje
się metod modyfikacji składu mleka poprzez suplementację dawki pokarmowej różnymi dodatkami
m.in. nasionami roślin oleistych.
Doskonalenie jakości tłuszczu mlekowego zmierza w kierunku uzyskania większej zawartości
składników pozytywnie wpływających na zdrowie konsumenta. Zdaniem Nałęcz-Tarwackiej i wsp.
[2008] oraz Caroprese i wsp. [2010] zawartość tych składników można zwiększyć między innymi,
poprzez stosowanie dodatku olejów czy nasion roślin oleistych do dawki pokarmowej dla krów.
Reklewska i wsp. [2002] podjęli próbę modyfikacji składu mleka krów żywionych z wykorzystaniem
systemu TMR, poprzez suplementację dawki pokarmowej nasionami lnu oleistego (21 g) połączoną
z mieszanką mineralną (21 g/dzień). Poziom cholesterolu w mleku krów w grupie doświadczalnej był
niższy od 3 do 32% w porównaniu z grupą kontrolną. Stosowany dodatek korzystnie wpłyną także na
profil kwasów tłuszczowych mleka. W grupie doświadczalnej udział nienasyconych kwasów
tłuszczowych w mleku był o 15% wyższy, a nasyconych o 8% niższy w porównaniu z grupą
kontrolną. Najbardziej wyraźne zmiany nastąpiły w poziomie CLA i zawartości kwasu linolenowego
w tłuszczu mleka. Dodatek nie miał wpływu na poziom tłuszczu i białka w mleku, miał znikomy
wpływ na wydajność mleczną krów.
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Tabela 4. Zawartość wybranych kwasów tłuszczowych i cholesterolu całkowitego (g/100g tłuszczu)
w tłuszczu mleka krów żywionych systemem TMR i tradycyjnie [Nałęcz-Tarwacka, 2006]
Kwasy tłuszczowe

Tradycyjny

TMR

Sezon letni

Sezon zimowy

Korzystne
C4:0 (BA)

3,039

3,187

3,381

C18:1trans 11(TVA)

1,971

3,038

1,651

C18:1 cis (OA)

22,233

23,479

22,049

C18:2 (LA)

2,035

1,838

1,783

C18:2 c9t11 (CLA)

0,371

0,783

0,515

C18:3 (LNA)

0,533

0,781

0,643

C20:4 (AA)

0,135

0,110

0,123

C20:5 (EPA)

0,069

0,058

0,047

C22:6 (DPA)

0,052

0,075

0,046

C22:6 (DHA)

0,0124

0,0138

0,0119

n-3

2,169

1,948

1,907

n-6

0,752

0,993

0,786

Niekorzystne
C12:0

2,812

2,989

2,990

C14:0

9,704

8,839

9,493

C16:0

31,149

25,511

30,447

Cholesterol całkowity

0,471

0,263

0,262

WKT

0,465

0,255

0,336

Możliwość modyfikacji składu tłuszczu mleka istnieje nie tylko przy systemie TMR. Collomb
i wsp. [2004] stwierdzili pozytywną zmianę profilu kwasów tłuszczowych po wprowadzeniu do dawki
pokarmowej dla krów nasion roślin oleistych: rzepaku, słonecznika i lnu. Badania przeprowadzono
w okresie zimy, w rejonie gdzie stosuje się tradycyjne dawki pokarmowe. Stężenie nasyconych
kwasów tłuszczowych (SFA) w tłuszczu mleka krów zmniejszyło się po dodaniu do dawki
podstawowej (siano i buraki pastewne) nasion roślin oleistych. Najwyższe stężenie nienasyconych
kwasów tłuszczowych (UFA) i skoniugowanego kwasu linolowego (CLA) stwierdzono w mleku od
krów z dodatkiem nasion słonecznika. Dodatek nasion lnu spowodował najwyższą zawartość kwasu
alfa-linolenowego (ALA, n-3) w tłuszczu mleka. Gonthier i wsp. [2005] suplementując dawkę
pokarmową dla krów surowymi nasionami lnu oraz nasionami ekstrudowanymi zaobserwowali
znacząco wyższą koncentracje CLA tłuszczu mlekowego zwierząt otrzymujących nasiona poddane
obróbce w porównaniu do żywienia z dodatkiem surowych nasion lnu. Wyniki wielu prac [Collomb
i wsp., 2004; Brzóska, 2005; Nałęcz-Tarwacka i wsp., 2008; Caroprese i wsp., 2010] wykazały
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korzystny wpływ wprowadzania nasion lub makuchów roślin oleistych do dawek pokarmowych dla
przeżuwaczy na wzrost zawartości PUFA w tłuszczu, pomimo, że kwasy te zostają w znacznej części
uwodorowane w żwaczu [Zymon i Strzetelski, 2007]. W doświadczeniach, w których badano wpływ
trzech różnych form fizycznych nasion lnu na wydajność krów, profil kwasów tłuszczowych tłuszczu
mleka i wydalanie metanu przez krowy [Chilliard i wsp. 2009] stwierdzono, że pobranie suchej masy,
w porównaniu do grupy kontrolnej, nie uległo zmianie u krów otrzymujących w dawce całe nasiona
lnu. Mniejsze pobranie suchej masy pasz stwierdzono natomiast u krów otrzymujących w dawce
ekstrudowane nasiona oraz olej lniany. W porównaniu do grupy kontrolnej u wszystkich krów
otrzymujących dodatek lnu w różnych formach pozytywnej modyfikacji ulegał profil kwasów
tłuszczowych w tłuszczu mleka. Dlatego można stwierdzić, iż dodatek lnu może kształtować
właściwości prozdrowotne mleka.
PODSUMOWANIE
Dodatek tłuszczu w żywieniu zwierząt przeżuwających może niejednokrotnie wiązać się
z pozytywnym aspektem, wymiernymi w stosunku do człowieka. Są to zarówno aspekty ekologiczne
jak i prozdrowotne. Stosowanie dodatku tłuszczu może korzystnie oddziaływać na środowisko
poprzez redukcję emisji metanu należącego do tzw. gazów cieplarnianych, powodujących m.in.
znaczące zmiany klimatyczne, które obserwujemy w ostatnim czasie [Cieślak i Meller, 2007].
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SUMMARY
Milk and dairy products are integral and indispensable part of human diet. The fat of cow's milk
contains saturated fatty acids, among which especially lauric, myristic, palmitic acids have a negative
impact on human health. For many years, in Poland and other countries, studies are conducted on
improving ratio of beneficial to human health polyunsaturated (PUFA) to saturated fatty acids and a
more favorable balance between n-6 and n-3 PUFA. It is achieved mainly through the introduction of
different fat additives, such as oilseeds, plant oils protected fats or fish oil, to the diets of lactating
cows. Increasing attention is paid to the use of linseed in ruminant nutrition. However, its chemical
composition, especially the oil fatty acid profile, can differ greatly depending on the variety. Number
of studies on utilization of linseed in various forms in ruminants’ nutrition proved a positive
modification of fatty acids in milk fat. It can therefore be concluded that the addition of flax can
improve health-promoting properties of milk.
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WSTĘP
W ostatnich latach wykazano liczne zależności między sposobem odżywiania, stylem
życia i dietą, a składem mikroflory przewodu pokarmowego gospodarza. Spowodowało to
poszukiwanie strategii żywieniowej, która będzie stymulować rozwój korzystnych
mikroorganizmów. Na szczególną uwagę zasługują niestrawne oligosacharydy (NDOs).
Cukry te, ze względu na budowę chemiczną, nie ulegają trawieniu przy udziale enzymów
własnych przewodu pokarmowego ludzi i zwierząt monogastrycznych, dzięki czemu
docierają w prawie niezmienionej postaci do jelita grubego. Tam następuje dezintegracja tych
związków do niskocząsteczkowych kwasów tłuszczowych, co sprzyja poprawie zdrowia.
Jednym z dowodów wzmożonego zainteresowania tymi substancjami jest wzrost badań nad
długołańcuchową inuliną jak i produktami jej rozkładu oraz zmianami metabolicznymi
w obrębie organizmu, ze szczególnym zwróceniem uwagi na budowę i funkcje przewodu
pokarmowego.
DEFINICJA I POCHODZENIE
Inulina została odkryta przez Valentine Rose w 1804 roku, który uzyskał „swoistą
substancję roślinnego pochodzenia” poprzez gotowanie korzeni omanu [Rose, 1804].
Nazwana początkowo alantyną, swoją obecną nazwę zawdzięcza Thomsonowi [Thomson,
1818]. Substancja była również określana takimi terminami jak: helenina, meniantina,
sinanternina, sinisterina czy dahlina [Franck i De Leenheer 2005].
Inulina jest polisacharydem należącym do fruktanów [Murray, 1996] (Ryc. 1). Ten liniowy
polimer -(2-2)-D-fruktozy i -(1-2)-D-glukozy, w którego skład wchodzi 30-35 reszt
*
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fruktozy, ma masę cząsteczkową około 5000 [Bednarski i Reps, 2003; Kączkowski, 1993].
Inni autorzy szacują, że stopień polimeryzacji inuliny mieści się w zakresie od 2 do 60
jednostek fruktozy [Gibson, 1995]. Podział węglowodanów ze względu na stopień
polimeryzacji został przedstawiony w tabeli 1.

Rycina 1. Wzór strukturalny cząsteczki inuliny [Rajpurohit i wsp., 2010]
Tabela 1. Główne węglowodany [FAO, 1998]
Klasa (DP*)
Cukry (1,2)

Oligosacharydy (3-9)

Podgrupa

Komponenty

Monosacharydy

Glukoza, laktoza,fruktoza

Disacharydy
Polisacharydy

Sacharoza, laktoza, trehaloza
Sorbitol, mannitol

Maltooligosacharydy

Maltodekstryny

Inne oligosacharydy

Rafinoza, stachioza, fruktooligosacharydy

Skrobia
Polisacharydy (>9)

Polisacharydy nie
skrobiowe

Amyloza, amylopektyna, skrobia
modyfikowana
Celuloza, hemiceluloza, pektyny,
hydrokoloidy

*Stopień polimeryzacji (Degree of polymerization)

Inulina występuje głównie w tkankach spichrzowych roślin. Najczęściej magazynowana jest w
kłączach, korzeniach oraz bulwach. Najpopularniejszymi źródłami tego polisacharydu są bulwy
topinamburu (Helianthus tuberosus), kłącza kosaćca (Iris germanica), korzenie mniszka pospolitego
(Taraxacum officinale), korzenie łopianu większego (Arctium lappa), cebulki czosnku (Allium
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sativum) oraz korzenie cykorii (Cichorium intybus) [Kączkowski, 1993]. Fruktany są obecne
w składzie ponad 36000 gatunków roślin [Carpita i wsp., 1989]. Najważniejsze źródła inuliny
zestawiono w tabeli 2. Obecnie do przemysłowej produkcji inuliny wykorzystywane są topinambur
oraz cykoria [Franck, 2000].
Tabela 2. Zawartość inuliny (% świeżej masy) w roślinach, które są powszechnie stosowane
w żywieniu człowieka [Van Loo i wsp., 1995]
Źródło

Jadalna część

Zawartość
suchej masy

Zawartość inuliny

Cebula

Cebula (pochwy liściowe)

6-12

2-6

Topinambur

Bulwa

19-25

14-19

Cykoria

Korzeń

20-25

15-20

Por

Cebula

15-20*

3-10

Czosnek

Cebula

40-45*

9-16

Karczoch zwyczajny

Kwiatostan

14-16

3-10

Banan

Owoc

24-26

0,3-0,7

Żyto

Zboże

88-90

0,5-1*

Mniszek lekarski

Korzeń

50-55*

12-15

Łopian

Korzeń

21-25

3,5-4

Kamasja

Cebula

31-50

12-22

Microseris scapigera

Korzeń

25-28

8-13

Yacon

Korzeń

13-31

3-19

Salsefia

Korzeń

20-22

4-11

* Szacowana wartość

METODY EKSTRAKCJI
W 1920 roku inulina została po raz pierwszy wyprodukowana na skalę pilotażową
w Deutsche Kulorfabrik przez Schöne, a później ekstrahowana na skalę przemysłową w 1927
roku przez Belval. W 1931 roku udoskonalono proces ekstrakcji, który został opatentowany
przez Raffinerie Tirlemontoise, Belgia [Franck, 2000]. Ekstrakcja inuliny z tkanek roślinnych
jest porównywalna do procesu pozyskiwania sacharozy z buraków cukrowych. Produkcja
składa się z trzech głównych etapów: ekstrakcja inuliny gorącą wodą, oczyszczenie
otrzymanego ekstraktu oraz suszenie oczyszczonego produktu, aż do momentu uzyskania
proszku inuliny (Ryc. 2) [Angus i wsp., 2005]. Gotowy proszek zawiera zwykle ok. 6-10%
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glukozy, fruktozę i sacharozę; posiada stopień polimeryzacji (DP) na poziomie 10-12 [Niness,
1999]. Wyciąg inuliny może zostać oczyszczony z mono-, di- oraz oligosacharydów. Opisano
kilka różnych technik ekstrakcji inuliny z różnych roślin np. z korzeni topinamburu,
suszonych plastrów bulw topinamburu [Marchand, 1951; Yamazaki i wsp., 1989],
z mielonych na mokro lub kruszonych korzeni cykorii [Leite Toneli i wsp., 2007],
z przylistków karczocha [Lopez-Molina i wsp. 2005], z bulw topinamburu [Laurenzo i wsp.
1999], z bulw dalii [Mitchell i Mitchell, 1995], ze świeżo rozdrobnionych korzeni cykorii
[Berghofer i wsp., 1993]. Ekstrakcja przeprowadzana jest w różnych temperaturach,
najczęściej pomiędzy 60 i 85°C (czasami nawet w 100°C) w czasie od 20 min do 1 godziny.
Niedawno zastosowano ultradźwięki w celu zwiększenia efektywności wydobycia inuliny
z tkanek roślin [Lingyun i wsp., 2007]. Kolejnym etapem jest oczyszczanie ekstraktu
(np. przez wapnowanie i karbonatyzację oraz filtrowanie) i rafinowanie (kolumna
jonowymienna, węgiel aktywny). Jako alternatywę można zastosować ultrafiltrację
membranową, która pozwala na oczyszczenie inuliny np. z popiołu i substancji azotowych
[Berghofer i wsp., 1993; Laurenzo i wsp., 1999; Lopez-Molina i wsp., 2005].

Rycina 2. Proces produkcji inuliny
W Instytucie Żywienia Zwierząt i Bromatologii podjęto prace nad otrzymywaniem inuliny
z zastosowaniem dwustopniowej ekstrakcji: wodnej, a następnie alkoholowej, z surowców
naturalnych i suszonych w celu pozyskania obok inuliny także innych aktywnych związków
cukrowych.
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DZIAŁANIE W PRZEWODZIE POKARMOWYM
Zarówno oligosacharydom jak i polisacharydom nieskrobiowym (NSP- non-starch polysccharides)
przypisywane są właściwości prebiotyczne, szczególnie podkreślane w przypadku fruktanów takich
jak: inuliny, oligofruktozy czy fruktooligosacharydy [Świątkiewicz i Świątkiewicz, 2008].
Właściwości takie związane są z brakiem możliwości trawienia tych związków przez zwierzęta
monogastryczne bez pomocy specyficznych enzymów pochodzenia mikrobiologicznego [De Souza,
2003]. W jelicie grubym inulina ulega fermentacji bakteryjnej, przyczyniając się do stymulacji
wzrostu pałeczek kwasu mlekowego. Powstaje tzw. „efekt bifidogenny” związany z selektywną
fermentacją fruktanów przez bakterie z rodzaju Bifidobacterium [Gibson, 1995]. Za korzystne efekty
działania bifidobakterii uznaje się, m.in. ochronę przed zakażeniami jelitowymi, zmniejszenie wartości
pH w jelicie, zwiększoną produkcję krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych, hamowanie rozwoju
bakterii gnilnych i patogennych, produkcję witamin, stymulowanie odpowiedzi immunologicznej,
pobudzenie pracy jelita, a przez to zwiększenie efektywności trawienia i absorbcji [Kolida i wsp.,
2002]. W ciągu ostatnich lat przeprowadzono szereg badań, które potwierdzają korzystny wpływ
inuliny na organizm.
Jelito

grube

jest,

spośród

wszystkich

odcinków

przewodu

pokarmowego

monogastrycznych, najbardziej skolonizowane przez bakterie, występuje tu ponad 1x10

zwierząt
11

bakterii

w 1 gramie treści pokarmowej [Wollowski i wsp., 2001]. Jedną trzecią populacji bakterii przewodu
pokarmowego stanowią bakterie kwasu mlekowego i bifidobakterie. W niektórych przypadkach ilość
pożytecznych bakterii może być tak mała, że jest niewykrywalna. Ilość bifidobakterii jest traktowana,
jako marker stabilności mikroflory bakteryjnej [Mutai i Tanaka, 1987].
Znaczenie

miejscowej

mikroflory,

jako

naturalnego środka

zwalczającego potencjalne

mikroorganizmy chorobotwórcze zostało uznane przez Metchnikoffa podczas badań nad cholerą
w XIX wieku [Bibel, 1988]. Badania przeprowadzone przez Mutai i Tanakę [1987], a także innych
badaczy pozwoliły na dokładniejsze określenie roli bifidobakterii [Mitsuoka, 1990; Romond
i Romond, 1987] oraz innych bakterii kwasu mlekowego, głównie Lactobacillus [Salminen i wsp.,
1993a i 1993b; Tannock, 1990] jaką pełnią w organizmie gospodarza. Stymulacja bifidobakterii jak
również i laktobakterii w jelicie grubym jest korzystna dla zdrowia gospodarza (Ryc. 3).
Bifidobakterie, które w znacznym stopniu wpływają na mikroflorę jelitową, same są również
zależne od wielu czynników egzo- i endogennych. Rasic [1983] wymienia między innymi takie
czynniki jak: gatunek zwierząt, wiek, płeć, klimat, dieta, stres, mechanizmy immunologiczne
gospodarza. Operacja żołądka lub jelita cienkiego, choroba nerek, wątroby, nowotwory,
niedokrwistość złośliwa, zespół ślepej pętli oraz zmiana kwasowości soku żołądkowego, również
mogą wpłynąć na zmiany w składzie mikroflory jelitowej [Modler i wsp., 1990].
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Rycina 3. Działanie prebiotyków w przewodzie pokarmowym w opracowaniu własnym na podstawie
informacji z pracy Kolida i wsp. [2002]
Podczas ostrych infekcji bakteryjnych, zastosowana antybiotykoterapia może być przyczyną
zaburzeń trawiennych spowodowanych zmianą prawidłowej flory jelit. Bifidobakterie są oporne na
streptomycynę, ale mają tylko średnią oporność na penicylinę, tetracyklinę, neomycynę [Kurmann
i Rasic, 1991]. Z kolei zastosowanie erytromycyny, spiramycyny i chloramfenikolu przy innych
infekcjach może doprowadzić do całkowitego wyniszczenia bifidobakterii w organizmie.
Zmniejszenie, lub eliminacja korzystnej mikroflory jelitowej wywiera negatywny wpływ na
zdrowie i funkcjonowanie organizmu, zmieniając m.in. produkcję toksycznych metabolitów, np.
przekształcone zostają prokancerogeny w aktywne substancje rakotwórcze [Perman, 1989; Roland
i wsp., 1993; Rowland, 1988]. E. Coli oraz bakterie z rodzaju Clostridium rozkładają białka do
aminokwasów, a następnie do amoniaku i amin (toksyny); powstają także fenole, krezole, indole,
skatole, aglikony flawonoidowe, barwniki azowe, fekapentaeny, drugorzędowe kwasy żółciowe oraz
estrogeny (karcynogeny) [Hughes i wsp., 2000; Nowak i Libudzisz, 2004]. Oprócz produkcji
toksycznych metabolitów, kilka potencjalnie chorobotwórczych gatunków bakterii, takich jak
Salmonella, Shigella, Listeria, Bacteroides, Proteus, Escherichia coli, Clostridium perfringens
i Vibriocholerae może wywoływać biegunki i uszkodzenia wątroby. Zwiększona populacja
bifidobakterii i innych korzystnych mikroorganizmów hamuje wzrost bakterii potencjalnie
chorobotwórczych. Następuje stymulacja układu odpornościowego, zmniejszenie problemów
związanych z nadmierną produkcją gazów. Towarzyszy temu poprawa trawienia i wchłaniania
składników odżywczych, a także synteza witamin [Gibson, 1995; Gibson i wsp., 1995b; Roberfroid
i Delzenne, 1993].
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WPŁYW NA ZDROWIE
Podawanie 5 i 10 g inuliny dziennie powoduje znaczny wzrost liczby bifidobakterii w okrężnicy
(p<0,05), natomiast dawki równe lub mniejsze niż 2,5 g/d nie mają statystycznie istotnego wpływu na
ich liczbę [Bornet i wsp., 1997b]. W podobnym badaniu, dwanaście osób w wieku 69 ± 2 lat
spożywało 8 g inuliny dziennie przez 4 tygodnie. Zaobserwowano wzrost liczby bifidobakterii z 8,52
± 0,26 do 9,17 ± 0,17 log jtk / g (p <0,05) [Bornet i wsp., 1997a]. Z kolei Roberfroid i wsp. [1998]
stwierdzili, że wzrost liczby bifidobakterii nie musi korelować z wielkością dawki inuliny, ale zależy
od początkowej liczby bifidobakterii. Jeżeli wyjściowa liczba bifidobakterii była nieznaczna, to
w przypadku podawania 4-20g inuliny obserwowano ich znaczny wzrost. Gibson i wsp. (1995a)
wykazali ponadto, że u człowieka spożywającego przez okres dwóch tygodni 15 gramów inuliny
w ciągu dnia (DP 2 do 60) istotnie wzrasta liczba bifidobakterii (p <0,001).W badaniach, mających na
celu ustalenie wpływu prebiotyków i probiotyków na skład mikroflory jelita, Bouhnik i wsp. [1996]
wykazali, że długotrwałe spożycie Bifildobacterium sp. zwiększyło udział bifidobakterii w okrężnicy
u zdrowych osób. Stwierdzono, iż jednoczesne podawanie bakterii i inuliny nie wzmocniło tego
efektu. Nie odnotowano zmian całkowitej liczby anaerobów ani zmian wartości pH.
Inulina może również wpływać na enzymy jelitowe i wątrobowe, pełniące istotną rolę w usuwaniu
toksyn z organizmu. Roland i wsp. [1993] stwierdzili, że aktywność GSH-T u szczurów
otrzymujących w diecie dodatek inuliny była znacznie wyższa niż przy stosowaniu błonnika (włókna
pokarmowego). W badaniach z udziałem 12 zdrowych mężczyzn stwierdzono znaczący wzrost
wszystkich bakterii beztlenowych i bakterii z rodzaju Lactobacillus, zmniejszenie zawartości
amoniaku w kale i aktywności β-glukuronidazy, po podaniu 20 g inuliny (DP 2 do 60) do dziennej
porcji żywieniowej [Causey i wsp., 2000]. Badania wykazały ponadto trend w kierunku zmniejszenia
β-glukozydazy, wartości pH stolca oraz obecności gatunków Clostriduium i Enterobacteriaceae.
Regularne przyjmowanie inuliny nie wpłynęło na aktywność hydroksylazy kwasu glikocholowego.
Znaczącą rolę odgrywa inulina w badaniach, dotyczących wpływu probiotyków i prebiotyków
w hamowaniu rozwoju raka jelita grubego [Reddy, 1999]. Wykazano, że probiotyki mają właściwości
przeciwnowotworowe i antymutagenne [Bodana i Rao, 1990; Goldin i Gorbach, 1980;. Lidbeck
i wsp., 1992]. Bakterie kwasu mlekowego, w tym bifidobakterie, są dominującymi gatunkami bakterii
w jelitach [Gallaher i Khil, 1999]. Oprócz produkcji kwasu mlekowego bakterie te wytwarzają
również kwas octowy, a połączenie tych dwóch substancji hamuje rozwój bakterii gnilnych [Rasic,
1983]. Inulina lub oligofruktoza stymulują natomiast wzrost bifidobakterii kosztem gatunków bakterii
gnilnych [Gibson, 1995b]. Ponadto fermentacja tych węglowodanów w okrężnicy prowadzi do
powstawania krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych [Roberfroid i Delzenne, 1993; Wang
i Gibson, 1993]. Dowiedziono, iż kwas masłowy powoduje zamieranie komórek raka okrężnicy
[Hague i wsp., 1993; Scheppach, 1998]. Produkcja kwasu mlekowego może obniżyć wartość pH treści
pokarmowej. Istnieją dowody, że zwiększenie liczby bifidobakterii w jelicie grubym i zmniejszenie
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pH treści jelit ma bezpośredni wpływ na raka jelita grubego [Goldin i Gorbach, 1980; Hill, 1988; Koo
i Rao, 1991].
Zmiany mikroflory, przez stymulację wzrostu bifidobakterii, przy jednoczesnym zachowaniu małej
liczebności Escherichia coli i Clostridium są jedną z możliwości hamowania wzrostu niepożądanych
komórek. Rumney i Rowland [1995] sugerują, że produkcja toksycznych metabolitów może zostać
zmniejszona

przez

zwiększenie

udziału

korzystnej

mikroflory

jelita,

które

konkurują

z mikroorganizmami chorobotwórczymi. Obniżony zostaje poziom toksyn i enzymów uczestniczących
w procesie powstawania substancji rakotwórczych (Ryc. 4).

Rycina 4. Mechanizmy chemio-prewencji i hamowania wzrostu nowotworów [Artym, 2006]
W

badaniach

Hidaka

i

wsp.

[1986],

w

których

szczury

otrzymywały

dodatek

fruktooligosacharydów (od 0,4 do 10% diety), wykazano zmniejszenie ilości p-krezolu w kale.
Buddington i wsp. [1996] stwierdzili znacznie zmniejszoną aktywność nitroreduktazy w wyniku
podawania 4 g FOS na dobę. Ponadto wykazano zmniejszenie ilości enzymów redukcyjnych
β-glukuronidazy (o 75%) i hydroksylazy kwasu glikocholowego (o 90%). Rowland i wsp. [1998]
wykazali również zmniejszenie stężenia amoniaku i aktywności β-glukuronidazy w treści pokarmowej
jelita ślepego w przypadku podawania probiotyku (bifidobakterii) lub inuliny, a także przy
spożywaniu obydwu dodatków. Ostatnie badania dowodzą, że fruktany typu inulin, zawarte w diecie,
zmniejszają ryzyko raka okrężnicy poprzez redukcję ekspozycji genotoksycznych czynników
rakotwórczych w jelicie [Pool-Zobel, 2005].
Zmiana składu mikroflory okrężnicy może więc wywoływać efekt przeciwnowotworowy, poprzez
wiązanie substancji rakotwórczych, które zostaną wydalone wraz z mikroorganizmami w kale
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[Tomomatsu, 1994]. Hipoteza, że ryzyko zachorowania na raka może być zależne od zmian
mikroflory jelitowej znajduje w literaturze także inne wyjaśnienia. Spożywanie Lactobacillus caseii
i Lactobacillus acidophilus powoduje zmniejszenie mutagenności moczu i kału związanej ze
spożyciem substancji rakotwórczych w gotowanym mięsie [Lidbeck i wsp., 1992]. Inni autorzy jak
Mizutani i Mitsuoka [1980], Hashimoto [1985] oraz Mizota i wsp. [1987] zauważyli, że zmniejszenie
lub zahamowanie wzrostu niektórych bakterii chorobotwórczych powoduje zmniejszenie ilości
związków N-nitrozowych, produktów fenolowych tyrozyny i tryptofanu, drugorzędowych kwasów
tłuszczowych i innych potencjalnych czynników rakotwórczych w jelicie grubym. Istnieje także
przypuszczenie, że bakterie kwasu mlekowego mogą chronić przed rakiem, zapobiegając
uszkodzeniom DNA i wystąpieniu mutacji, które są uważane za wczesny etap kancerogenezy
w hodowlach komórkowych lub w organizmie zwierząt. Pool-Zobel i wsp. [1993b] wykazali, że kilka
gatunków Lactobacillus hamuje indukcję mutacji w Salmonella typhimurium o 60-85%. Podawanie
tego typu bakterii może zmniejszyć uszkodzenia DNA indukowane przez N-methylo-N-nitro-Nnitrozoguanidynę w błonie śluzowej żołądka i okrężnicy u szczurów [Pool-Zobel i wsp., 1993a].
Odporność przeciwnowotworowa organizmu może być podwyższana również przez zwiększenie
tkanki limfatycznej jelita dzięki spożyciu prebiotyków [Pierre i wsp., 1997]. W badaniach Reddy
i wsp., [1997] stwierdzono zmniejszenie liczby ognisk nieprawidłowych krypt nowotworowych
w jelicie grubym u zwierząt żywionych z dodatkiem do pasz inuliny.
Ogniska nieprawidłowych krypt są uznawane za pierwsze przed nowotworowe zmiany w obrębie
jelita grubego. Koo i Rao [1991] wykazali, że włączenie 5% inuliny do karmy dla myszy również
zmniejszało częstotliwość występowania nieprawidłowych krypt. Verghese i wsp. [2002],
w badaniach z udziałem 344 samców szczurów, wykazali, że dieta zawierająca 10% inuliny
spowodowała 400-procentowy wzrost masy jelita ślepego i zmniejszenie wartości pH jego treści (od
6,04 do 3,74) w porównaniu z grupą kontrolną. Dodatek inuliny zredukował ponadto azoksymetan
i dichlorowodorek dimetylo-hydrazyny, które powodują powstawanie ognisk nieprawidłowych krypt.
W badaniach Żary-Sikorskiej i Juśkiewicz [2007] zastosowanie inuliny w diecie szczurów wpłynęło
na znaczny wzrost masy ściany oraz treści jelita ślepego w porównaniu z grupą kontrolną. Istotnie
zmniejszyła się wartość pH i koncentracja amoniaku. Dowiedziono, że inulina wpływała korzystnie
nie tylko na produkcję lotnych kwasów tłuszczowych (LKT) w porównaniu z FOS, ale również
korzystniej oddziałuje na aktywność enzymatyczną mikroflory jelita ślepego [Żary-Sikorska
i Juśkiewicz, 2007]. Rowland i wsp. [1998] badali skutki spożycia przez szczury diety z udziałem
bifidobakterii

z

inuliną.

Połączenie

to

powodowało

zahamowanie

powstawania

ognisk

nieprawidłowych krypt. Działanie to było znacznie bardziej efektywne, niż w przypadku stosowania
dodatków pojedynczo. Taper i wsp. [1997] badali wpływ 15% dodatku inuliny w pożywieniu na
wzrost nowotworu u mysz. Zwierzętom przeszczepiono odpowiednio komórki nowotworowe EMT6
(rak piersi) oraz komórki TLT (guz wątroby). Wyniki wykazały, iż komórki EMT6 i TLT rosły
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wolniej u mysz żywionych paszą z dodatkiem inuliny niż z grupy kontrolnej. W badaniach van Loo
i wsp. [1999] stwierdzono również, że podawanie inuliny w pokarmie przeciwdziała karcynogenezie.
CUKRZYCA
Cukrzyca jest jedną z chorób cywilizacyjnych. Powikłania wynikające z tej choroby to między
innymi choroby naczyniowe, takie jak nadciśnienie tętnicze, udar mózgu i choroby naczyń
obwodowych. Cukrzyca jest najczęstszą przyczyną chorób nerek oraz ślepoty [Campbell, 1997],
a także bez urazowych amputacji kończyn dolnych, w następstwie uszkodzeń nerwów i poważnych
zakażeń [Kroom i wsp., 1997]. W związku ze wzrostem częstotliwości występowania tej choroby,
zaczęto modyfikować nawyki żywieniowe, obniżając indeks glikemiczny spożywanej żywności
i uzupełniając dietę o składniki aktywne, które mogą mieć wpływ na poziom glukozy we krwi. Dużą
nadzieję wiąże się z żywnością zawierającą fruktany.
Pierwszą opisaną próbą określenia roli inuliny w organizmie człowieka była dokonana przez Külza
[1874], ocena jej metabolizmu u osób chorych na cukrzycę. Jednym z pierwszych zastosowań roślin
o wysokiej zawartości inuliny jako czynnika hipoglikemicznego, było wykorzystanie do tego celu
mniszka lekarskiego (Taraxacum officinalis) przez greckiego lekarza Teofrasta [Bolyard, 1981].
W Ameryce Północnej do obniżenia poziomu cukru we krwi wykorzystany był oman (Inula
helenium), zaś tamtejsze plemiona Indian używały lilii camas (Camassia quamash) jako substytutu
cukru [Foster i Duke, 1990]. W dwudziestym wieku Root i Baker [1925] zastosowali w diecie
diabetyków topinambur. Jego włączenie do diety nie spowodowało zwiększenia poziomu glikozurii,
jak też nie został wykryty cukromocz. Zdobyte informacje dają nadzieję na zastosowanie produktów
spożywczych zawierających inulinę w diecie cukrzycowej. Włączenie do diety produktów
spożywczych zawierających inulinę może być korzystne dla osób dotkniętych cukrzycą, ze względu
na ich wpływ na zmniejszenie zużycia glukozy, a tym samym zmniejszenie hiperglikemii po
posiłkowej [Kim i Shin, 1996]. Yamashita i wsp. [1984] podawali w diecie osiemnastu osobom
chorym na cukrzycę po 8 g FOS/dobę przez 14 dni. Pod koniec badań u chorych odnotowano
zmniejszenie stężenia glukozy we krwi. Implikacje tego badania sugerują, że produkty zawierające
inulinę mogą być przydatnym substytutem węglowodanów w diecie diabetyków.
Korzyści zdrowotne wynikające z zastosowania oligosacharydów w diecie mogą wykraczać poza
bezpośredni wpływ na stężenie glukozy lub insuliny. Niektórzy badacze sugerują, że niedobór
magnezu zwiększa ryzyko cukrzycy i zawału mięśnia sercowego. Fruktooligosacharydy natomiast
pomagają zwiększyć absorpcję magnezu [Ohta i wsp., 1994; Ohta i wsp., 1995], mogą być zatem
pomocne w zmniejszeniu ryzyka zachorowania na obie z wyżej wymienionych chorób.
UKŁAD ODPORNOŚCIOWY
Istnieje kilka hipotez dotyczących wpływu inuliny na układ odpornościowy, ale nie zostały one
dotychczas wyjaśnione i wymagają dalszych badań. Jedna z nich zakłada, że spożywanie inuliny może
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wpływać na działanie limfocytów w organizmie [Hitchins i McDonough, 1989; Van de Water i wsp.,
1999]. Uważa się, że rozwój bakterii kwasu mlekowego może być stymulowany przez spożycie
inuliny. Można się zatem spodziewać podobnej lub wzmożonej reakcji immunologicznej przy
spożyciu bakterii z rodzaju Lactobacillus i inuliny.
Interesujące wydaje się być również historyczne wykorzystanie immunostymulujących ziół
leczniczych, zawierających inulinę. Najbardziej znaną z tych roślin jest jeżówka wąskolistna
(Echinacea angustifolia), zawierająca około 6% inuliny. Inulina, jako główny, rozpuszczalny
w wodzie polisacharyd pochodzący z tej rośliny, stymuluje rozwój komórek układu odpornościowego
[Bauer i Wagner, 1991]. Jeżówka i pozyskiwane z niej preparaty należą do najlepiej poznanych
i sprzedających się leków ziołowych w Stanach Zjednoczonych; są także ważnymi preparatami
w Europie.
Badania dotyczące immunomodulujących właściwości inuliny przeprowadzili na myszach KellyQuagliana i wsp. [1998]. W badaniach, których celem była ocena średniej DP 22 stwierdzono, że
wśród myszy karmionych inuliną wzrósł odsetek komórek NK (Natural Killer) i/lub zwiększyła się
szybkość reakcji makrofagów (p<0,0005). Causey i wsp. [1998] wykazali natomiast, iż długie
łańcuchy cząsteczek inuliny pobudzają układ immunologiczny człowieka przez wiązanie się ze
specyficznymi lektyno-podobnymi receptorami na leukocytach. Wyniki te wskazują, że długie
łańcuchy cząsteczek inuliny stymulują proliferację makrofagów bez jednoczesnego wzrostu markera
zapalnego leukotrienów B4 (LT-B4).
UKŁAD POKARMOWY I MOCZOWY
Rośliny zawierające fruktany były używane od wieków w leczeniu zaburzeń przewodu
pokarmowego. Najczęściej historycznie używaną rośliną do leczenia przewodu pokarmowego
i zaburzeń układu moczowego przez kultury starożytne i średniowieczne był korzeń cykorii
(Cichorium intybus). Wspomniany wcześniej Teofrast z Eresos używał mniszka lekarskiego
(Taraxacum officinalis) jako skutecznego środka przeczyszczającego i moczopędnego [Bolyard,
1981]. Nowozelandzcy i Australijscy Aborygeni przypisują roślinie Taraxacum magellanicum
właściwości przeczyszczające i stosują ją w leczeniu przewlekłych zaparć [Brooker i wsp., 1987].
Hipokrates, ojciec medycyny, używał omanu (Inula helenium) jako leku moczopędnego
i przeczyszczającego [Potter, 1907]. Różne gatunki korzeni Inula były też szeroko stosowane w Azji
do utrzymania zdrowia przewodu pokarmowego i dróg moczowych. Spośród nich, Inula Helenium
i Inula Britannica są używane w Chinach w celu hamowania biegunki i czerwonki jak również
utrzymania stanu równowagi mikrobiologicznej jelit [Hsu i wsp., 1986]. Inula racemosa była także
używana w Kaszmirze jako środek moczopędny [Kurup i Ramadas, 1979].
Obecnie prowadzone badania z wykorzystaniem inuliny lub roślin inulinodajnych w żywieniu
zwierząt dostarczają szeregu cennych i pozytywnych wyników. W doświadczeniach na świniach
wykazano np., iż włączenie dodatku inuliny do diety powoduje poprawę pracy jelit poprzez redukcję
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wartości pH treści jelita i zwiększenie wysokości kosmków jelitowych [Pierce, 2006]. Dodatek
fruktooligosacharydów wpłynął na zwiększenie stosunku długości kosmków jelitowych do głębokości
krypt nabłonka jelita czczego [Xu i wsp., 2003]. Campbell i wsp. [1997] sugerują, że zdrowie
przewodu pokarmowego można poprawić poprzez stosowanie w żywieniu oligosacharydów. Ich
obecność w dawkach pokarmowych wpływa na produkcję krótkołańcuchowych kwasów
tłuszczowych, które obniżają wartość pH w jelitach oraz przyczynia się do zwiększenia ilości
bifidobakterii w tym środowisku. Ponieważ oligosacharydy docierają do jelita grubego w dużej mierze
nienaruszone, istnieje możliwość pojawienia się uczucia dyskomfortu w przewodzie pokarmowym
[Rumessen i wsp., 1990]. U szczurów po zastosowaniu diety z dodatkiem FOS (10 g na 1kg masy
ciała) pojawiała się biegunka, trwająca nawet dwa lub trzy tygodnie [Tokunaga i wsp., 1986].
Saunders i Wiggins [1981] wykazali, że ludzka okrężnica jest w stanie usunąć znaczne ilości słabo
przyswajalnych węglowodanów, ale w przypadku dużej ich ilości może pojawić się biegunka. Badania
na ludziach wykazały też, że u niektórych osób przy spożywaniu diet bogatych w słabo przyswajalne
węglowodany mogą wystąpić dolegliwości jelitowe, zwłaszcza wzdęcia [Davidson i Maki, 1999;
Pedersen i wsp., 1997]. Zastosowanie w żywieniu cząsteczek inuliny o różnym stopniu polimeryzacji
(od DP 2 do 60) jest lepiej tolerowane przez organizm [Kleessen i wsp., 1997]. Powoduje jedynie
niewielki dyskomfort przy spożyciu ponad 40 g dziennie. Zarówno inulina jak i inne
fruktooligosacharydy mogą wywierać lekki efekt przeczyszczający, są zatem pomocne w zmniejszeniu
liczby przypadków zaparć, powodując tylko niewielki dyskomfort [Hidaka i wsp., 1991; Kleessen
i wsp., 1997; Tominaga i wsp., 1999].
Z badań wynika, że u osób dotkniętych zespołem jelita drażliwego, można zastosować leczenie
wspomagające z zastosowaniem inuliny, ze względu na jej prebiotyczne działanie. Scheppach [1998]
podkreśla, że powstające w przewodzie pokarmowym maślany mogą odgrywać istotną rolę przy
wrzodziejącym zapaleniu jelita grubego oraz zaburzeniach wchłaniania. Hunter i wsp. [1999]
stwierdzili, że spożywanie 6 g oligofruktozy (trzy razy po 2 g na dobę) nie było wystarczające do
osiągnięcia różnic w masie kałowej, wartości pH, czasu tranzytu jelitowego, i stężenia wodoru
w wydychanym powietrzu osób cierpiących na zespół jelita drażliwego. Jednak wyższy udział tego
krótkołańcuchowego fruktanu może powodować niepożądane reakcje (biegunka, ból, wzdęcia).
Ponadto oligofruktoza jest łatwo fermentowana w bliższej części jelita grubego, natomiast
wrzodziejące zapalenie jelita grubego i choroby zapalne jelit są nasilone w dalszych częściach jelita
grubego. Stosunkowo ważne wydaje się być otrzymanie maślanu w końcowym odcinku jelita grubego.
Cząsteczki inuliny, charakteryzujące się długimi łańcuchami, są na ogół fermentowane wolniej, zatem
są one w stanie dotrzeć do dalszych części okrężnicy. Prawdopodobnie dzięki temu zapewniają
korzystniejszą odpowiedź, wywołując jednocześnie mniejszą liczbę niepożądanych reakcji, takich jak
biegunka, ból lub wzdęcia [Hunter i wsp.,1999].
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JAMA USTNA I ZĘBY
Zastosowanie inuliny jako substytutu innych węglowodanów może odgrywać rolę w zdrowiu jamy
ustnej. Inulina i oligofruktoza mają działanie synergistyczne w połączeniu ze środkami słodzącymi.
Znajdują zastosowanie w produktach takich jak gumy do żucia i słodycze twarde. Ponadto inulina
i oligofruktoza

zapewnia

lepszą

elastyczność

i

zapobiegają

wysuszeniu tych produktów.

Doświadczenia in vitro z wykorzystaniem płytki nazębnej, wykazały, że fruktany o niewielkim
stopniu polimeryzacji mogą służyć, jako substraty dla mikroorganizmów jamy ustnej, takich jak
niektóre szczepy paciorkowców [Nilsson i Bjorck, 1988]. Jednak ilość powstającego (w wyniku
rozkładu inuliny) kwasu była stosunkowo niska w porównaniu do ilości kwasu otrzymanej po
zastosowaniu glukozy. Inne badania [De Soete, 2000] wykazały, że inulina to jedyna substancja
wypełniająca używana w produkcji gumy do żucia, która nie powoduje spadku wartości pH jamy
ustnej poniżej krytycznej granicy 5,7.
KOŚCI
Kości składają się przede wszystkim z fosforanu wapnia. Wapń jest więc kluczowym elementem
w budowaniu szkieletu. Niedobór pierwiastka, jakim jest wapń, na jakimkolwiek etapie życia
i rozwoju organizmu, może mieć negatywne skutki czyniąc szkielet bardziej kruchym i podatnym na
uszkodzenia. Niskie spożycie wapnia i witaminy D (kofaktor wchłaniania wapnia) jest szczególnie
niepokojące u dzieci i młodzieży (osteomalacja), kobiet ciężarnych i karmiących oraz kobiet po
menopauzie (osteoporoza), (ryc. 5).

Rycina 5. Efekt działania inuliny w jelicie. Prawdopodobne mechanizmy powodujące zwiększenie
biodostępności wapnia [Coxam, 2007]
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Osteoporoza jest częstą chorobą dotykającą zarówno kobiety jak i mężczyzn. Szczególnie podatne
na zachorowania są kobiety w okresie menopauzy, których organizm jest narażony na zmiany
hormonalne oraz brak odpowiedniego wchłaniania i wykorzystania wapnia. Osteoporoza, dosłownie
oznacza „porowatą kość”, która tworzy się w wyniku stopniowej utraty masy kostnej. Sytuacja taka
prowadzi do osłabienia struktur kości i ich dużej podatności na złamania [Cooper, 2010]. Istnieje kilka
czynników, które predysponują ludzi do wystąpienia osteoporozy, takie jak: genotyp, stan
fizjologiczny,

stosowanie

kortykosteroidów,

niskie spożycie

wapnia,

palenie papierosów,

nadużywanie alkoholu, mała ekspozycja na światło słoneczne i brak aktywności fizycznej. Jednak
dwoma najczęstszymi czynnikami w etiologii osteoporozy są: niskie spożycie wapnia i niedobór
estrogenów. Osteoporoza dotyczy jednak głównie kobiet, ponieważ osiągają one niższą szczytową
masę kostną niż mężczyźni. W wyniku menopauzy tracą estrogen, który jest odpowiedzialny za
gospodarkę wapniową. Powoduje to zmniejszenie odkładania pierwiastka w kościach.
Spożywanie, szczególnie w połączeniu z innymi składnikami odżywczymi inuliny może odgrywać
istotną rolę w zapobieganiu osteoporozie, powodując zwiększenie całkowitego wchłaniania wapnia z
pożywienia. Inulina, pozyskiwana z cykorii, stosowana jako dodatek żywieniowy, nie tylko zwiększa
absorbcję wapnia, ale także gęstość mineralną kości [Marcel i wsp., 2002].
ZAKAŻENIA OPORTUNISTYCZNE
Zakażenia układu moczowego (ZUM) są bardzo często występującymi infekcjami. Szczególnie
podatną grupę na tego rodzaju infekcje, ze względu na budowę anatomiczną, stanowią kobiety.
Najczęstszą przyczyną zakażeń dróg moczowych są bakterie Escherichia coli (85%), które znajdują
się w końcowych odcinkach jelita, stanowiąc fizjologiczną mikroflorę. Również i inne
mikroorganizmy

m.in.

Staphylococcus

saprophyticus,

(10%),

Klebsiella

(5%),

a

także

Proteusmirabilis lub Enterococcus faecalis, Enterobacter Sp. I Pseudomonas sp., prowadzą do
wystąpienia ZUM, [Graber i Martinez-Bianchi, 1995]. Probiotyki, zwłaszcza szczep Lactobacillus
acidophilus, zostały wykorzystane w celu utrzymania równowagi mikroflory okrężnicy [Elmer i wsp.,
1996; Kageyama i wsp., 1984; Pochart i wsp., 1992]. Te korzystne szczepy bakteryjne są w
szczególności wykorzystywane jako pomoc w leczeniu i zapobieganiu nadmiernego wzrostu
mikroorganizmów patogennych, zwłaszcza po okresach antybiotykoterapii lub u osób z osłabionym
układem immunologicznym. [Elmer i wsp., 1996]. Nieprawidłowe nawyki żywieniowe mogą również
wpływać na zmiany korzystnej mikroflory jelitowej. Nadużywanie alkoholu, tytoniu, kawy lub
napojów zawierających kofeinę [Lee, 1988; Gates, 1996] może prowadzić do wytworzenia warunków
sprzyjających przerostom oportunistycznych drożdży, powstawaniu pleśniawki u karmionych piersią
niemowląt i innych problemów zdrowotnych związanych z kandydozą.
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PRODUKCJA ZWIERZĘCA
W ostatnim okresie znacznie wzrosło zainteresowanie stosowaniem prebiotyków, w tym i inuliny
w żywieniu zwierząt monogastrycznych. W badaniach Kjos i wsp. [2009] na tucznikach stwierdzono
wyraźne zwiększenie przyrostów masy ciała w pierwszym i drugim okresie tuczu wraz ze wzrostem
udziału inuliny w paszy. Wykazano również działanie antypasożytnicze inuliny. Zauważalnie mniejszą
ilość nicieni włosogłówki świńskiej odnotowano u osobników, którym podawano ten polisacharyd.
Stwierdzono także mniejszą liczbę stanów zapalnych błony śluzowej okrężnicy [Krag i wsp., 2006].
Pozytywny wpływ inuliny w doświadczeniach prowadzonych na tucznikach wynikał z korzystnej
zmiany mikroflory jelit. Nastąpiło zwiększenie liczby bakterii z rodzaju Bifidobacterium przy
jednoczesnym obniżeniu liczby enterobakterii [Lynch, 2007]. Z kolei świnie żywione mieszanką
opartą głównie na kukurydzy i soi z 4%. dodatkiem inuliny w miały zwiększoną koncentrację
hemoglobiny we krwi. Mogło to być wynikiem lepszego wykorzystania żelaza pochodzącego
z suplementowanej inuliną paszy [Yasuda i wsp., 2006]. Stosowanie w żywieniu świń roślin bogatych
w inulinę obniża poziom skatolu, indolu oraz krezolu w treści jelita grubego. Stwierdzono także
zmniejszenie ilości skatolu we krwi i słoninie zwierząt żywionych domieszką inuliny lub dodatkiem
korzeni cykorii, czego konsekwencją była redukcja intensywności zapachu płciowego w mięsie
knurów [Jansen i Hansen, 2006].
Korzyści ze stosowania inuliny są również zauważalne w przypadku drobiu. Jednoprocentowy
dodatek polisacharydu do mieszanki paszowej powodował zwiększanie długości kosmków jelitowych
i głębokości krypt w porównaniu z grupą kontrolną brojlerów. Dodatek ten nie zmieniał jednak
wzajemnego stosunku długości kosmków do głębokości krypt, nie wykazał także wpływu na transport
glukozy i glutaminy w jelicie cienkim [Rehman i wsp., 2007]. Taki sam procent udziału inuliny
zwiększał o 13,3% wydajność nieśną kur w porównaniu do grupy kontrolnej. Ponadto powodował
zwiększenie masy całkowitej jaj wyprodukowanych w okresie doświadczenia oraz poprawił
wykorzystanie paszy [Chen i wsp., 2005a]. Dowiedziono także, iż inulina wpływa na zawartość
cholesterolu całkowitego w żółtkach jaj. W badaniach Chena i wsp., [2005b], jaja ptaków z grupy
kontrolnej zawierały średnio 199 mg cholesterolu, podczas gdy żywionych mieszanką z udziałem
inuliny, tylko 153 mg cholesterolu.

PODSUMOWANIE
Liczne badania jednoznacznie wskazują na pozytywne aspekty wynikające z zastosowania
inuliny w żywieniu ludzi i zwierząt. Łatwa uprawa roślin inulinodajnych (topinambur,
cykoria) połączona z nieskomplikowanym procesem pozyskiwania polisacharydu o szerokim
spektrum działania, czynią inulinę wysoce atrakcyjnym dodatkiem o charakterze prebiotyku.
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Wzrost zainteresowania tym prebiotykiem na przestrzeni ostatnich lat odzwierciedlają
prowadzone w kraju i zagranicą doświadczenia, a także obecność na rynku produktów
zawierających inulinę (topinulin, inulina-BIO, orafti HPX, orafti GR, fin inubitabs i inne).
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SUMMARY
The role of microorganisms in development and activity of gastro-intestinal-tract is
a subject of interest in human’s diets and animal production. Oligosaccharides which are not
digested by the enzymes of digestive tract can be a substrate for microorganisms. Products of
their activity influence markedly intestinal environment. It leads to changes in digest a pH,
through increase in short chain fatty acids production. This can influence the profile of
microorganisms – increasing number of lactic acid bacteria and decreasing pathogenic ones.
Among the lactic acid bacteria Bifidobacterium and Lactobacillus can develop themselves
using inulin as substrate. Inulin can be produced from several plants like chicory, Jerusalem
artichoke and dandelion by water extraction. Inulin added to the diet or present in natural
products can influence not only the development of gastrointestinal tract, but also the
digestibility of nutrients, slow down the development of large intestinal cancer, diabetes,
stimulate the immunological system, decrease the number and extend of cases of osteoporosis
and decrease cholesterol level. In animal production it can also stimulate growth of pigs and
broiler chicken as well as egg production.
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WSTĘP
Właściwe żywienie jest istotnym czynnikiem środowiskowym determinującym prawidłowy rozwój
fizyczny człowieka i jego dobre samopoczucie. W pewnych grupach społeczeństwa obserwuję się
większe niż dotychczas śledzenie związków pomiędzy jakością żywności a zdrowiem człowieka.
Interpretacja jakości żywności i oczekiwania konsumentów z krajów europejskich bywa
zróżnicowana, nie mniej jednak w końcowym efekcie produkt spożywczy oferowany konsumentom
musi być bezpieczny [Maciaszek i Strzetelski, 2006].
Współczesne badania medyczne w dziedzinie etiologii chorób, potwierdzają ścisłą zależność,
pomiędzy jakością żywności i występowaniem różnych schorzeń. Obecnie zdiagnozowano około 80
jednostek chorobowych wywołanych nieprawidłowym żywieniem. Do najczęściej wymienianych
zalicza się: choroby nowotworowe, krążenia, otyłość czy choroby układu pokarmowego [Jarosz
i wsp., 2006].
W badaniach ankietowych wykazano, że polscy konsumenci przywiązują dużą uwagę do
pochodzenia surowców wykorzystywanych do produkcji żywności, ponad 80% respondentów uważa,
że bezpieczna żywność to ta, która jest produkowana z surowców krajowych. Ankietowani
wskazywali również na cechy decydujące o bezpieczeństwie żywności. Najwięcej obaw ich zdaniem
budzą: BSE- 65%, sztuczne dodatki- 60%, skażenia bakteryjne - 54%, pozostałości chemicznych
środków ochrony roślin 52% oraz zawartość tłuszczu - 52% [Zduńczyk, 2004]. Poważnym
zagrożeniem w produkcji żywności są: zoonozy odżywnościowe, nowe pasożyty oraz wirusy. Problem
ten był szeroko omawiany podczas konferencji w Padwie w 2004, gdzie dyskutowano nad możliwymi
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rozwiązaniami, wskazując równocześnie na bariery w zapewnieniu bezpieczeństwa w produkcji
i dystrybucji żywności [Krajewska-Kołożyn, 2008].
Produkty spożywcze szczególnie pochodzenia zwierzęcego często poddawane są ostrej krytyce.
Dzieje się tak przede wszystkim za sprawą obecności tłuszczu w tych surowcach i to zarówno
w mięsie jak i w mleku. W ostatnim dwudziestoleciu ubiegłego wieku, niektóre środowiska lekarzy
oraz dietetyków zalecały nawet wyeliminowanie mięsa czerwonego z diety człowieka [Oprządek,
Oprządek, 2003]. Sugestie te były podyktowane głównie obecnością w tkance mięśniowej i w mleku
tłuszczu, który zdaniem niektórych badaczy jest przyczyną zwiększonej zachorowalności na choroby
cywilizacyjne.
Obecnie preferowane tłuszcze roślinne zaspokajają około 60% krajowego popytu na tłuszcze.
Jednakże fakt ten nie spowodował znaczącej poprawy zdrowia społeczeństwa, a wręcz przeciwnie,
pewne jednostki chorobowe występują obecnie z większym nasileniem (np. miażdżyca, choroby
nowotworowe). Powyższą opinie potwierdzają badania min. Cichosz i Czeczot [2011] oraz
Żegarskiej [2005]. Zdaniem innych badaczy [Simopoulos, 2002] mimo wielu zalet tłuszczów
zwierzęcych, ze szczególnym wskazaniem mlekowego, dla pełnej równowagi zapotrzebowania
organizmu człowieka w niektóre niezbędne składniki konieczne jest np. uzupełnienie diety
w wielonienasycone kwasy tłuszczowe n-3, których najlepszym źródłem są zimnowodne ryby i ssaki
morskie. Coraz większa wiedza na temat zależności: żywność a zdrowie, skłania do intensywniejszych
poszukiwań właściwych rozwiązań w dietetyce i proponowania naturalnych jej składników.
SYTUACJA W CHOWIE KÓZ W POLSCE
W ostatnich latach w krajowym rolnictwie, które jest głównym dostarczycielem surowców
i produktów żywnościowych, zachodzi cały szereg dynamicznych zmian. Są one powodem m.in.
poszukiwań nowych źródeł żywności lub powtórnego odkrywania już istniejących. Działania
te zmierzają z jednej strony do poprawy efektywności gospodarowania, z drugiej zaś spełniania
oczekiwań pewnej części społeczeństwa. Koniec lat osiemdziesiątych ubiegłego wieku przyniósł
również pewne zmiany w chowie małych przeżuwaczy. Odnotowano znaczące obniżenie pogłowia
owiec wynikające głównie ze spadku opłacalności produkcji, ale równocześnie wzrosło
zainteresowanie kozami. Powolny, ale systematyczny wzrost liczebny populacji kóz stał się efektem
potrzeb społeczeństwa, które dążyło do wzbogacenia asortymentu żywności dostępnej na rynku i jest
wyrazem intensywności zmian cywilizacyjnych w tym społeczeństwie. W początkowym okresie chów
kóz ukierunkowany był na produkcję mleka i ta cecha była przedmiotem genetycznego doskonalenia
aktywnej populacji. Wydajność mleczna ocenianych kóz z roku na rok ulegała poprawie,
a uruchamianie przydomowych przetwórni, znacznie rozszerzyło asortyment produktów mleczarskich.
W ostatnim dziesięcioleciu ubiegłego wieku w kraju oceną mleczności objęto ponad 3000 szt. kóz
utrzymywanych w około 200 stadach [Szymanowska, Lipecka, 2000]. Obecnie liczba ta drastycznie
spadła, ale nie jest to wynik znaczącego spadku pogłowia ogółem, a raczej odstąpienie wielu
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hodowców od oceny i wyrejestrowanie swoich stad, jako zarodowe. Fakt ten nie ogranicza produkcji
mleka, a realia gospodarcze wskazują na duże szanse do zaistnienia polskiego surowca (mleko kozie
i jego przetwory) na rynkach zachodnich, głównie Niemiec czy Francji. Poziom produkcji surowca
wysokiej jakości jest, bowiem w Polsce porównywalny z tym, jaki uzyskują hodowcy kóz w Norwegii
[Strzelec i Niżnikowski, 2009]. Po względem wielkości pogłowia Polska plasuje się na 8 lub 9 miejscu
w Europie, co przy korzystnej koniunkturze na surowce i produkty koziarskie daje potencjalne
możliwości właściwego rozwoju chowu i hodowli kóz [FAO].
MIĘSNY KIERUNEK UŻYTKOWANIA KÓZ
W początkowym etapie rozwijającego się chowu i hodowli kóz w Polsce szczególną uwagę
zwracano na jakość mleka, ponieważ ten surowiec był najbardziej poszukiwany z uwagi na
niezaprzeczalne odżywcze i prozdrowotne wartości. Prowadzone badania nad metabolizmem
i trawieniem składników mleka koziego w porównaniu z krowim potwierdziły lepsze przyswajanie
białek mleka koziego oraz lepsze przyswajanie żelaza i miedzi [Agǜero, 2004; Barrionuevo, 2004 cyt.
za Wszołek, 2005]. Jednakże uwarunkowania ekonomiczne polskiej hodowli zmusiły do wdrażania
alternatywnych rozwiązań, które jeszcze bardziej upowszechniłyby chów kóz w Polsce. W związku
z tym wydaje się, że kombinowany mleczno-mięsny kierunek użytkowania przyniósłby pozytywne
efekty i stworzyłby szansę rolnikom i mniejszym zakładom mięsnym zaistnienia na rynku
z produktem niszowym. W krajach Basenu Morza Śródziemnego szacuje się, że dwukierunkowy
model użytkowania stada, przynosi dochody z pozyskiwanych tuszek kozich wartości około 12%
dochodu ogółem. We Włoszech i Grecji mięso młodych koźląt odchowywanych na diecie mlecznej do
masy 8-12kg stanowi przysmak kulinarny [Cegiełka i Tyburcy, 1995]. Produkcja koźląt mlecznych
stała się bardziej popularna w Słowacji [Bachyncova, 1997]. Niewątpliwą barierą dla
rozpowszechnienia koźlęciny w Polsce jest brak tradycji spożywania mięsa małych przeżuwaczy oraz
trudności w przekonaniu konsumenta o zaletach odżywczych i kulinarnych tego surowca.
Wzrost i rozwój koźląt utrzymywanych w stadach, którym zaproponowano mleczno-mięsny
kierunek

użytkowania

był

przedmiotem

badań,

jakie

podjęła

Szymanowska

[2000].

Ścisłymi obserwacjami objęto zarówno koziołki jak i kózki rasy: saaneńskiej, białej uszlachetnionej
oraz mieszańce biała uszlachetniona x burska. W wieku 60 dni koźlęta osiągnęły masę ciała od 13 do
17 kg, a średni dobowy przyrost w tym okresie wynosił od 160 do 200g. Odchów materiału, który
można potraktować jako rzeźny odbywał się przy matkach z pełnym wykorzystaniem ich mleka
i niewielkim

udziałem

pasz

treściwych

pochodzenia

gospodarskiego.

Przy

wzrastającym

zainteresowaniu konsumentów mlekiem kozim i jego produktami, od hodowców oczekuje się
maksymalnego przedłużenia produkcji mleka i ograniczenia jego sezonowości. Jednym z rozwiązań
jest zastąpienie mleka matki preparatami mlekozastępczymi, które obecnie dostępne są na rynku
w dość szerokim asortymencie. Podstawowym warunkiem sukcesu przy zastosowaniu sztucznego
odchowu koźląt jest zmniejszenie szoku odłączeniowego, by nie dochodziło do zachwiania wzrostu
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i rozwoju młodych zwierząt. W krajach o bogatych tradycjach chowu koźląt rzeźnych proponuje się
jak najwcześniejsze odłączenie (w wieku około 4 dni) po pobraniu siary i dalszy ich odchów odbywa
się z wykorzystaniem preparatów mlekozastępczych. Jednakże zdania praktyków jak i uzyskane
wyniki badań prowadzone w różnych niezależnych ośrodkach nie są w tym względzie jednoznaczne.
W krajowej literaturze tematu [Szymanowska i wsp., 1997] zwrócono uwagę, że wcześniejsze
eliminowanie mleka matki (odłączenie koźląt od matek w wieku 14 lub 30 dni) z codziennej dawki
rosnącego potomstwa i włączenie preparatu mlekozastępczego istotnie wpłynęło na obniżenie
przyrostów dobowych do poziomu 120 g. Doświadczenia hodowców słowackich [Kuchtik,
Sedlackova, 2002] wskazują, że wcześniejsze odłączenie koźląt spowalnia ich dalszy wzrost i obniża
wydajność rzeźną. Jednakże z ekonomicznej analizy nakładów poniesionych przy sztucznym
odchowie koźląt i równoczesnej koniunkturze cenowej na mleko kozie, odchów taki uważa się
za celowy.
JAKOŚĆ MIĘSA KOZIEGO
Polski rynek mięsny nie wykazuje większego zainteresowania tym gatunkiem zwierząt, co może
być związane zarówno z brakiem tradycji spożywania koźlęciny jak i brakiem rynku na produkty
kozie, a także zbyt małą ilością młodych zwierząt, które byłyby dostępne jako sztuki rzeźne. Obecnie
w większości przypadków koźlęta rzeźne w Polsce przeznaczane są na samozaopatrzenie i tylko
niewielka ilość trafia na rynki zachodnie w okresie wiosennym, przy okazji skupu i eksportu żywca
jagnięcego.
Wiedza polskiego konsumenta dotycząca jakości odżywczej i dietetycznej mięsa koziego w stosunku
do innych gatunków zwierząt jest zdecydowanie mniejsza. Współczesny konsument preferuje dietę z
udziałem mięsa chudego o korzystnym profilu kwasów tłuszczowych. W opinii dietetyków przy
pożądanym 30% udziale energii tłuszczu w całkowitej energii racji pokarmowej człowieka około 1/3
tej energii powinny dostarczać kwasy tłuszczowe nasycone, ponad 1/3 kwasy nienasycone i nieco
mniej niż 1/3 kwasy tłuszczowe wielonienasycone [Borys, 2001].
Publikowane opracowanie przeglądowe Banskaliewej i wsp. [cyt za Borys, 2001] dotyczące składu
kwasów tłuszczowych w tłuszczach kozich wskazuje na korzystniejsze parametry w porównaniu
z tłuszczami bydlęcymi i jagnięcymi. Prace badawcze wykonane w tym zakresie potwierdzają
możliwość bezpiecznego modyfikowania składu chemicznego tkanki mięśniowej w pożądanym
kierunku. Tę możliwość daje badaczom specyfika przewodu pokarmowego i trawienia u przeżuwaczy.
Współczesne żywieniowe metody modyfikowania składu żywności maja charakter doraźny i dotyczą
jednego cyklu produkcyjnego. W żywieniu przeżuwaczy w tym również koźląt stosowane są oleje
roślinne podawane w różnej postaci, które są źródłem jedno i wielonienasyconych kwasów
tłuszczowych. Najczęściej stosuje się całe nasiona roślin (rzepak, len, słonecznik), sole wapniowe
kwasów tłuszczowych. Uzyskiwane zmiany w składzie dotyczą zmniejszenia udziału nasyconych przy
równoczesnym wzroście jedno i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w tłuszczu tkanki
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mięśniowej. Taki efekt jest szczególnie pożądany ze względu na przeciwmiażdżycowe
i przeciwnowotworowe działanie kwasów nienasyconych. Natomiast niekorzystną zmianą bywa
spadek stabilności oksydacyjnej tłuszczu i często pogorszenie cech sensorycznych takiego produktu.
Efektywną żywieniową metodą, która ogranicza te niekorzystne zmiany jest podawanie zwierzętom
wraz z olejami roślinnymi dodatku antyoksydacyjnej witaminy E.
Suplementacja mieszanki paszowej dla tuczonych koźląt nasionami lnu (10%) lub tłuszczem
chronionym (5%) była przedmiotem badań Szymanowskiej [2006]. Proponowany przez autorkę model
żywienia miał korzystny wpływ na przyrosty masy ciała w okresie tuczu, natomiast w ocenie
poubojowej nie odnotowano istotnych zmian w wydajności rzeźnej i składzie tkankowym tuszy.
Istotne pozytywne zmiany stwierdzono w jakości tkanki mięśniowej. Dotyczyły one zwiększenia
nienasyconych kwasów tłuszczowych ze szczególnym zwróceniem uwagi na dwukrotny wzrost kwasu
linolenowego (C18:3) oraz zwiększenie stężenia kwasów eikozenowego (C20:1) i arachidonowego
(C20:4). Uzyskane zmiany w istotny sposób wpłynęły na poprawę walorów odżywczych mięsa
młodych koźląt [Szymanowska, 2006].
Skład chemiczny tkanki mięśniowej to cecha, która zdaniem różnych autorów [Babiker i wsp.,
1990; Dhanda i wsp., 1999; Ringdorfer 2001; Szymanowska, 2006] zależy m.in. od wieku, rasy,
żywienia płci zwierząt. Tkanka mięśniowa koźląt utrzymywanych w warunkach chowu alkierzowego
przy matkach, żywionych tradycyjnie w swoim składzie podstawowym zawiera: 23-24% suchej masy,
18,5-22,0% białka, 1,30-4,95% tłuszczu,1,0-1,2% popiołu. Tłuszcz jest składnikiem, którego udział
jest istotnie zależny od genotypu koźlęcia i jego płci. W badaniach cytowanych autorów wykazano, że
istotnie więcej zawierała go tkanka mięśniowa mieszańców rasy białej uszlachetnionej z mięsną rasą
burską oraz kózki i koziołki kastrowane.
Istotnym elementem oceny jakości tkanki mięśniowej jest skład i profil kwasów tłuszczowych.
Doświadczenia niektórych badaczy [Potchoiba i wsp., 1990; Zygoyiannis i wsp., 1992] dowiodły,
że w okresie ssania i karmienia mlekiem profil kwasów tłuszczowych tkanki mięśniowej koźląt miał
ścisły związek z udziałem tych kwasów w mleku matki. Tkanka tłuszczowa wykazywała większą
koncentrację kwasów nasyconych i niższy stosunek kwasów wielonienasyconych do nasyconych.
Jednakże z wiekiem koźląt i zmianą diety na pastwiskową, odnotowano wyższą koncentrację
wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. Analiza porównawcza tkanki mięśniowej młodych
zwierząt rzeźnych (buhajki, jagnięta, koźlęta) wskazała na różnice międzygatunkowe w zawartości
kwasów tłuszczowych. Tłuszcz koźląt zawierał najwięcej wielonienasyconych kwasów tłuszczowych,
wynik potwierdza wysoką jakość dietetyczną mięsa koźląt w porównaniu z innymi młodymi
przeżuwaczami [Patkowska-Sokoła i wsp. 2002 cyt. za Szymanowska, 2006].
W opinii niektórych badaczy koźlęcina pochodząca od zwierząt odchowywanych wyłącznie na
mleku matki, charakteryzuje się wyższą zawartością cholesterolu w porównaniu z tymi, które po
odłączeniu od matek żywione były paszami stałymi. Wówczas ilość tego składnika zdecydowanie
obniżała się, co najprawdopodobniej może mieć związek z rodzajem diety, ale i zmiennością
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wydzielania hormonów w różnym okresie życia. Zawartość cholesterolu w tkance mięśniowej koźląt
o masie ciała 20-30kg wynosiła od 60 do 100 mg/100g tkanki [Potchoiba i wsp., 1990; Ringdorfer,
2001; Szymanowska, 2006].
Istotnym chemicznym składnikiem tkanki mięśniowej jest popiół surowy. Koźlęcina w porównaniu
z mięsem innych zwierząt gospodarskich zawiera go więcej niż jagnięcina, wołowina, cielęcina.
Mięso młodych koźląt jest również bogatym źródłem żelaza i wapnia, a zawartość metali ciężkich nie
przekracza dopuszczalnych norm [Pieniak-Lendzion, 2001; Szymanowska, 2006].
Ocena sensoryczna mięsa pochodzącego z jednostopniowego krzyżowania kóz białych
uszlachetnionych z rasą burską wykazała pozytywny wpływ rasy mięsnej na niektóre cechy ocenianej
tkanki. Mięso mieszańców otrzymało lepsze oceny dla smakowitości, soczystości i kruchości,
co świadczy o jego lepszych walorach konsumpcyjnych. Wyższa jakość sensoryczna mogła wynikać
z wyższej zawartości tłuszczu śródmięśniowego [Kędzior i wsp., 1997; Stanisz i wsp, 2004].
PODSUMOWANIE
Prognozy chowu i hodowli kóz w Polsce są obiecujące. Jednakże biorąc pod uwagę słabo
funkcjonujący rynek i przetwórstwo mleka wydaję się, że upowszechnienie kombinowanego
(mleczno-mięsnego) użytkowania kóz mogłoby wpłynąć korzystnie na efektywność ekonomiczną
gospodarstw koziarskich. Szansą dla polskich producentów stał się rynek Unii Europejskiej, który
może być dostępny pod warunkiem, że oferowany żywiec będzie spełniał oczekiwania wymagających
konsumentów. Wyniki badań potwierdzają dobrą przydatność do tuczu koźląt (koziołków i kózek) ras
głównie występujących na obszarze Polski (rasa biała uszlachetniona i saaneńska). W takim
przypadku materiał rzeźny stanowiłyby zarówno kózki jak i koziołki wyeliminowane z dalszej
hodowli. Końcową masę ciała w tuczu zwierząt należałoby zróżnicować uwzględniając płeć. Wydaje
się, że najodpowiedniejsza byłaby 18kg dla kózek i 20kg dla koziołków. Tucz kózek do wyższej masy
ciała trwałby dłużej i mógłby okazać się mniej efektywny, a pozyskane tusze byłyby bardziej
otłuszczone o gorszych walorach smakowych i mniejszej przydatności kulinarnej.
Pozytywną ocenę uzyskały koźlęta-mieszańce po kozłach mięsnej rasy burskiej. Tusze mieszańców
charakteryzowała dobra wydajność rzeźna, większy udział wyrębów cennych. Stwierdzona również
wyższa zawartość tłuszczu podysekcyjnego świadcząca m.in. o większym otłuszczeniu tuszy ma
korzystne znaczenie ze względów technologicznych. Korzystny wpływ rasy burskiej na wartość
rzeźną mieszańców, upoważnia do poparcia działań zmierzających w kierunku propagowania tej rasy
i wykorzystania jej w poprawie walorów koźlęciny. Koźlęcina ze względu na wartości odżywcze oraz
korzystny niskokaloryczny skład, ma szansę zaistnieć na rynku.
Wysoka plenność kóz, ich stosunkowo małe potrzeby pokarmowe, łatwość w aklimatyzacji
pozwalają z optymizmem spoglądać na rozwijającą się hodowlę. Jednakże o dynamice rozwoju
mięsnego użytkowania kóz zadecyduje rynek, czyli konsumenci i możliwości eksportowe.
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GOAT KID MEAT AS A RICH NUTRIENT SOURCE
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SUMMARY
The early stage of the developing goat farming and breeding in Poland aimed at producing highdemand quality milk known for its nutritional and health benefits. The studies on metabolism and
digestion of goat milk components as compared to cow milk, have confirmed higher efficiency of goat
milk protein digestion as well as improved iron and copper absorption. The economic aspects of Polish
goat farming, though, imposed the meat/milk dual purpose goat production. It was found that goat kid
meat is of high nutritional and dietetic value. Low fat and cholesterol concentration, a higher protein
and ash content, favorable fatty acid profile ensure high assessment of this meat. It is noteworthy that
nutritional value of goat kid meat can undergo safe dietary manipulation through natural feed
supplements (flax, sunflower, herbs). The obtained research results have shown that goat kids of
White Improved, Saanen breed and crossbred kids from commercial crossing x Boer meat breed
constitute the high value slaughter material which should be present at the Polish market and compete
with other types of meat.
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WSTĘP
Procesy oksydacyjne zachodzące w organizmie ptaków na poziomie komórkowym i tkankowym są
równoważone poprzez złożony mechanizm antyoksydacyjny, celem, którego jest minimalizowanie
działania tzw. wolnych form rodnikowych, a więc utrzymywanie optymalnego stanu równowagi,
oksydo-redukcyjnej. Niemniej w skutek ekspozycji organizmu zwierząt na liczne czynniki
stresogenne, oraz wysoki poziom metabolizmu komórkowego, wynikające z warunków i specyfiki
chowu (obsada, wymiana i temperatura powietrza, czynniki epizootyczne, potencjał genetyczny)
bardzo częstym zjawiskiem w produkcji zwierzęcej jest destabilizacja bilansu oksydo-redukcyjnego
w kierunku nadmiernej aktywności form wolnych rodników. Niesie to za sobą niekorzystne
oddziaływanie na status zdrowotny. Jednocześnie wiele prac badawczych z ww. tematyki zwraca
uwagę, iż kolejnym efektem negatywnym braku stabilizacji antyoksydacyjnej organizmu są zmiany
jakościowe produktów odzwierzęcych jak np. struktury i trwałości mięsa, jaj, mleka itp. Modulowanie
statusu antyoksydacyjnego organizmu ptaków, poprzez określone zabiegi alimentarne, obejmujące
między innymi optymalizację poziomu i jakości żywienia, a zwłaszcza stosowanie dodatków
antyoksydacyjnych może być jednym z głównych, ale i wysoce efektywnych kierunków w zakresie
poprawy zdrowia a tym samym produkcyjności zwierząt.

1
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STATUS OKSYDO-REDUKCYJNY ORGANIZMU
Status

oksydo-redukcyjny

(red-ox)

organizmu

jest

kluczowym

markerem

homeostazy

metabolicznej oraz sprawności układu immunologicznego, co bezpośrednio związane jest ze statusem
zdrowotnym i produkcyjnym zwierząt. Jednak ocena stanu oksydo-redukcyjnego może dotyczyć
zarówno stanu fizjologicznego jak i patologicznego organizmu lub może być wykorzystana do badania
wpływu związków przeciwutleniających podawanych w diecie na jego kształtowanie się. Miernikiem
statusu antyoksydacyjnego organizmu jest tzw. bilans lub stosunek pomiędzy czynnikami
oksydacyjnymi a antyoksydacyjnymi. Do tych pierwszych należą produkty peroksydacji lipidów
(sprzężone dieny, rodniki nadtlenkowe, hydronadtlenki kwasów tłuszczowych, rodniki alkilowe,
aldehydy). Do grupy drugiej zalicza się natomiast endogenne i egzogenne substancje supresyjne
w stosunku do rodników i innych reaktywnych form tlenu (RFT), którymi są specjalne grupy
enzymów jak: dysmutaza ponadtlenkowa, peroksydaza glutationowa, czy katalaza. Funkcję
antyoksydacyjną spełnia także wiele drobnocząsteczkowych przeciwutleniaczy, takich jak: bilirubina
i produkt jej utleniania – biliwerdyna, zredukowana forma kwasu α-liponowego, α-ketowasy
(α-ketoglutaran), kwas moczowy, melatonina, pochodne estronu i estradiolu oraz ubihydrochinon
(zredukowany koenzym Q), glutation, aktywne formy witamin (E i C), zdysocjowane kationy metali
(Cu, Zn, Mn, Fe, Se) stanowiące całkowity potencjał antyoksydacyjny osocza (FRAP) (Tab. 1),
[Bartosz, 2004].
Kiedy równowaga pomiędzy czynnikami anty- i pro-oksydacyjnymi zostanie zachwiana, co ma
miejsce w sytuacji, gdy komórki czy też tkanki narażone będą na dodatkowe źródła wolnych
rodników, lub gdy zwiększy się tempo ich endogennej produkcji będziemy mieli doczynienia ze
stresem oksydacyjnym. Z definicji, stres oksydacyjny to zaburzenie równowagi prooksydacyjnoantyoksydacyjnej w kierunku reakcji utleniania [Sies i Cadenas, 1985].
Działanie ochronne organizmu obejmuje procesy związane z hamowaniem inicjacji reakcji
wolnych rodników, następnie z hamowaniem cyklu reakcji, w których biorą udział wolne rodniki,
a w konsekwencji procesy związane z usuwaniem skutków reakcji RFT z elementami komórki.
Obronę antyoksydacyjną ustroju można podzielić na 3 grupy [Wolski i wsp., 2007]:
 układ zapobiegający inicjacji łańcucha reakcji, w których powstają wolne rodniki.
Przykładem może być tu dysmutaza ponadtlenkowa, peroksydaza glutationowa i katalaza.
 układ przerywający łańcuch reakcji na etapie propagacji. Do układu tego zaliczamy
antyoksydanty, takie jak witaminy A, C i E, bilirubinę, glutation, kwas moczowy, karnitynę
i flawonoidy.
 enzymy naprawiające uszkodzenia wywołane działaniem wolnych rodników, na przykład
uszkodzenia DNA. Do nich zaliczana jest polimeraza DNA.
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Tabela 1. Główne antyoksydanty enzymatyczne i nieenzymatyczne osocza krwi ssaków [Bartosz,
2004]
Antyoksydanty enzymatyczne (U/ml)
Dysmutaza ponadtlenkowa (SOD)

5-20

Katalaza (CAT)

rozbieżne dane

Peroksydaza glutationowa (PGX)

0,4

Reduktaza glutationowa (GSR)

0,03

S-transferaza glutationowa (GST)

0,005
Antyoksydanty nieenzymatyczne (μmol/l)
Rozpuszczalne w wodzie

Askorbinian

30-150

Glutation

1-2

Kwas moczowy

160-450

Bilirubina

5-20

Glukoza

4500

Pirogronian

30-70
Rozpuszczalne w lipidach

α-Tokoferol

15-40

β-Tokoferol

3-5

α-Karoten

0,05-0,10

β-Karoten

0,3-0,6

Likopen

0,5-1,0

Luteina

0,1-0,3

Zeaksantyna

0,1-0,2

Ubihydrochinon-10

0,4-1,0
Całkowita zdolność antyoksydacyjna FRAP (%)

Kwas moczowy

60

Grupy białek- SH

10

Tokoferol

5

Askorbinian

15

Do głównych enzymów antyoksydacyjnych usuwających RFT należą: dysmutaza ponadtlenkowa,
katalaza i peroksydaza glutationowa.
Dysmutaza ponadtlenkowa (SOD EC 1.15.1.1) jest metaloenzymem katalizującym reakcję
dysmutacji anionorodnika ponadtlenkowego. U ssaków występują trzy rodzaje dysmutaz
ponadtlenkowych: miedziowo-cynkowa SOD, manganowa SOD i dysmutaza ponadtlenkowa
zewnątrzkomórkowa. Miedziowo-cynkowa dysmutaza (Cu/ZnSOD, SOD-1) u ssaków jest głównie
zlokalizowana w cytozolu oraz w mniejszej ilości w przestrzeni międzybłonowej mitochondrium.
Dodatkowo, jej aktywność stwierdzono w jądrze, lizosomach i peroksysomach. Manganowa
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dysmutaza ponadtlenkowa (MnSOD, SOD-2) jest homotetrametrem o masie 22 kDa. W ludzkiej
SOD-2 każda podjednostka posiada jeden atom manganu (Mn3+) zlokalizowany w centrum aktywnym,
pełni on zarówno funkcję katalityczną jak i stabilizującą enzym. SOD-2 występuje u ssaków we
wszystkich komórkach a umiejscowiona jest w mitochondrium jak również może występować
w peroksysomach. Wzrost aktywności miedziowo-cynkowej dysmutazy (Cu/ZnSOD, SOD-1)
i manganowej dysmutazy ponadtlenkowej (MnSOD, SOD-2) chroni komórki przed stresem
oksydacyjnym. Zewnątrzkomórkowa dysmutaza ponadtlenkowa (EC-SOD, SOD-3) jest glikoproteiną
o masie 135 kDa i występuje jako dimer, tetrametr jak również może tworzyć multimetry. EC-SOD
występuje w tkankach, osoczu krwi i płynach zewnątrzkomórkowych takich jak limfa, maź stawowa
i inne. Głównym miejscem występowania tej dysmutazy w tkankach jest macierz pozakomórkowa
i powierzchnia komórek. SOD-3 w największych ilościach występuje w naczyniach krwionośnych,
płucach i łożysku. Funkcją tego enzymu jest usuwanie anionorodnika ponadtlenkowego, a reakcja
dysmutacji przebiega identycznie jak reakcja katalizowana przez SOD-1 [Culotta i wsp., 2006;
Terlecky i wsp., 2006].

Kolejnym enzymem antyoksydacyjnym jest katalaza (CAT, EC 1.11.1.6) rozkładająca nadtlenek
wodoru. Katalaza jest homotetramerem zbudowanym z podjednostek o masie cząsteczkowej 60 kDa.
Katalaza jest enzymem o podwójnej aktywności; katalazowej i peroksydazowej. Podstawowa funkcja
katalazy to udział w reakcji dysproporcjonowania nadtlenku wodoru. Pierwszy etap reakcji polega na
utlenieniu przez nadtlenek wodoru żelaza hemowego katalazy przyczyniając się do powstania rodnika
porfirynowego (związek A): następnie, związek A zostaje zredukowany przez kolejną cząsteczkę
H2O2, w wyniku, czego powstaje tlen cząsteczkowy i woda. Związek A powraca do stanu
wyjściowego, w którym żelazo jest na trzecim stopniu utlenienia. Katalaza posiada również
ograniczoną aktywność peroksydazową, gdzie aktywny związek A może utleniać substraty takie jak
etanol, metanol, fenol i mrówczan (RCH2OH): w komórkach ssaków występują dwa typy katalazy:
cytoplazmatyczny (erytrocyty) i peroksysomalny, dodatkowo znaleziono aktywność tego enzymu
w jądrze i mitochondriom szczurzych komórek serca [Terlecky i wsp., 2006].
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związek A
związek A
związek A
Peroksydaza glutationowa (EC 1.11.1.9) jest kolejnym enzymem antyoksydacyjnym a jej główną
funkcją enzymatyczną jest redukcja nadtlenku wodoru i nadtlenków organicznych przy udziale
zredukowanego glutationu. Peroksydaza glutationowa jest tetrametrem o masie około 85 kDa, każda
jej podjednostka zbudowana jest z 201 aminokwasów i w pozycji 47 zawiera selenocysteinę, czyli
analog cysteiny posiadający zamiast atomu siarki atom selenu. Obecność selenocysteiny w centrum
aktywnym enzymu umożliwia utlenienie glutationu bez uwalniania wolnego rodnika tiolowego
glutationu. Reakcja utlenienia glutationu przebiega w trzech etapach. W pierwszym etapie nadtlenek
wodoru utlenia resztę selenocysteiny: W kolejnym etapie zostaje utleniony glutation i tworzy
z enzymem mieszany selenosulfid: Powstały selenosulfid wchodzi w reakcję z kolejną cząsteczką
glutationu regenerując zredukowaną formę selenocysteiny: GPx występuje w pięciu izoformach:
cytozolowej (cGPx, GPx-1), osoczowej (pGPx, GPx-3), jądrowej (snGPx), jelitowo-żołądkowej
(giGPx, GPx-2) i jako peroksydaza wodoronadtlenków fosfolipidowych (phGPx, GPx-4)
umiejscowiona w mitochondriach i cytoplazmie. Peroksydaza glutationowa zaangażowana jest
w ochronę antyoksydacyjną tylko podczas wzmożonego stresu oksydacyjnego i nie odgrywa większej
roli przy niskim poziomie endogennego nadtlenku wodoru [Bartosz, 2004].

Inną grupą przeciwutleniaczy są antyoksydanty niskocząsteczkowe nazywane zmiataczami
wolnych rodników. Do najistotniejszych antyoksydantów hydrofilowych zaliczamy glutation.
Glutation (γ-glutamylocysteinyloglicyna) jest związkiem występującym w formie zredukowanej jako
GSH i utlenionej jako disulfid glutationu GSSG. W komórce jest zlokalizowany głównie w cytozolu,
ale występuje także w mitochondriach,

mikrosomach i jądrze komórkowym. Działanie

antyoksydacyjne glutationu polega na tym, że wchodzi on w reakcje z wolnymi rodnikami (głównie
z rodnikiem wodorotlenowym) dzięki reaktywnej grupie – SH. Jeśli czynnikiem utleniającym jest
nadtlenek wodoru lub nadtlenki organiczne, wówczas reakcję utleniania glutationu przyspiesza
peroksydaza glutationowa. Główną funkcją glutationu jest utrzymywanie grup tiolowych białek
w stanie zredukowanym (w celu zachowania ich aktywności). Redukcja utlenionych grup -SH przez
glutation może zachodzić spontanicznie i przy udziale tiolotransferaz glutationowych. Istotny spadek
ilości mitochondrialnego GSH w komórce może prowadzić do uszkodzeń mitochondriów, całych
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organów i prowadzi do śmierci nowonarodzonych zwierząt [Meister, 1995]. W organizmie glutation
występuje w większości w formie zredukowanej (98%), a stosunek glutationu zredukowanego do
utlenionego świadczy o poziomie stresu oksydacyjnego w komórce. Glutation jest niezbędnym
elementem systemu odtruwania komórkowego. Jest on również substratem szeregu enzymów. Oprócz
neutralizowania wolnych rodników, odpowiada także za utrzymywanie aktywności antyoksydacyjnej
innych przeciwutleniaczy, stabilizując ich formę zredukowaną. W celu uzupełnienia zasobów
glutationu w ustroju można spożywać cysteinę, która jest jego prekursorem [Czeczot, 2003].
UTLENIANIE LIPIDÓW
Duża zawartość nienasyconych kwasów tłuszczowych w paszach powoduje, że mogą być one
podatne na utlenienie (jełczenie). Przemiany nienasyconych lipidów spowodowane utlenianiem
z udziałem tlenu atmosferycznego są jedną z przyczyn niepożądanych zmian żywności. Przemiany te
należą do wyjątkowo złożonych, stąd procesy te są nieprzerwanie przedmiotem często
podejmowanych badań od ponad 100 lat. Utlenianie lipidów może przebiegać według dwóch różnych
mechanizmów prowadzących do powstawania nieco innych produktów. Procesy te to autooksydacja
(samoutlenienie) i utlenianie fotosensybilizowane (utlenianie pod wpływem światła). Autooksydacja
lipidów jest wolnorodnikową reakcją łańcuchową prowadzącą do wzrostu reaktywnych wolnych
rodników inicjujących dalsze reakcje. Podczas autooksydacji okres, w którym tworzenie się
nadtlenków jest niewykrywalne lub bardzo małe nazywa się okresem indukcji. Wyróżnia się trzy
etapy autooksydacji określane jako: inicjacja, propagacja i terminacja [Bartosz, 2004; Ahn i wsp.,
1993]. Proces peroksydacji lipidów, opisywany początkowo jako proces dotyczący wyłącznie samych
lipidów obecnie uważany jest za główny mechanizm uszkodzenia komórek, a w wielu przypadkach
jako główna przyczyna ich śmierci (apoptoza). Jest to proces związany z powstawianiem reaktywnych
form tlenu (RFT), a działanie powstałych RFT, jako produktów peroksydacji ma dalsze skutki
metaboliczne w komórce [Bartosz 2004]. Co prawda pierwotnym celem wolnych rodników jest błona
komórkowa i tam właśnie dochodzi do procesu peroksydacji lipidów błonowych polegającej na
utlenianiu reszt wielonienasyconych kwasów tłuszczowych wchodzących w skład fosfolipidów.
Niemniej jednak RFT atakują także białka, węglowodany i DNA. Powoduje to powstawanie
nietypowych wolnorodnikowych produktów utleniania, które generują dalsze wolne rodniki oraz
wchodzą w reakcje z ważnymi komórkowymi metabolitami. Peroksydacja lipidów zachodzi zarówno
na drodze nieenzymatycznej jak i w wyniku reakcji enzymatycznych.
Proces nieenzymatycznej peroksydacji lipidów (Ryc. 1) jest kilku etapowy, w fazie inicjacji
dochodzi do odłączenia atomu wodoru od cząsteczki wielonienasyconego kwasu tłuszczowego (LH)
lub od reszty takiego kwasu wchodzącego w skład fosfolipidów. Peroksydację lipidów mogą
inicjować rodniki: wodorotlenowy (•OH), wodoronadtlenkowy (HO2•) będący uprotonowaną formą
O2•, tlenku azotu (NO•) oraz perferrylowy. Stymulacja procesu peroksydacji może odbywać się także
przy udziale rodników lipidowych: nadtlenkowego (LOO•), alkoksylowego (LO•) i alkilowego (L•).

106

ZNACZENIE ANTYOKSYDANTÓW W KSZTAŁTOWANIU REAKCJI OKSYDO-REDUKCYJNYCH U ZWIERZĄT
W rezultacie inicjacji powstają wolne rodniki alkilowe, które w reakcjach prolongacji (propagacji)
reagują z tlenem tworząc wolne rodniki nadtlenkowe. Rodniki nadtlenkowe zlokalizowane na końcu
układu wiązań podwójnych wchodzą w reakcje z kolejnymi cząsteczkami wielonienasyconych
kwasów tłuszczowych dając nadtlenki (wodoronadtlenki) kwasów tłuszczowych (LOOH). Powstałe
w ten sposób wodoronadtlenki są pierwszymi produktami peroksydacji lipidów charakteryzującymi
się względną trwałością w nieobecności jonów metali przejściowych. Następnie reakcje peroksydacji
lipidów przechodzą do reakcji terminacji, podczas której powstają produkty reakcji pomiędzy
wolnymi rodnikami. Produkty te to dimery kwasów tłuszczowych oraz keto- lub hydroksykwasy
tłuszczowe.

Rycina 1. Nieenzymatyczna peroksydacja lipidów [Gutteridge i Halliwell, 1990]
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W procesie peroksydacji lipidów dochodzi także do zjawiska reinicjacji, które polega na redukcji
wodoronadtlenków lipidowych przez jony metali przejściowych do rodników alkoksylowych, które
z kolei ulegają β-eliminacji z utworzeniem wielu produktów. Powstają związki epoksydowe
(np. 2,3-epoksy-4-hydroksynonenal)

oraz

aldehydy

nasycone

(np.

heksanal,

pentanal)

i α, β-nienasycone (np. 4-hydroksynonenal 4-HNE). Jeżeli grupa nadtlenkowa znajduje się wewnątrz
łańcucha kwasu tłuszczowego rodnik ulega cyklizacji do cyklicznego nadtlenku. Cykliczny nadtlenek
może przekształcić się w rodnik nadtlenkowy bądź ulec ponownej cyklizacji do bicyklicznego
nadtlenku, który po kolejnych reakcjach utleniania i redukcji staje się cyklicznym endonadtlenkiem.
Następnie zachodzi konwersja bicykliczna grupy nadtlenkowej i powstają izoprostany i dialdehyd
malonowy (MDA), jako ostateczne produkty peroksydacji lipidów [Gutteridge i Halliwell, 1990].
Proces enzymatycznej peroksydacji lipidów związany jest z powstawaniem wodoronadtlenków
lipidowych z udziałem enzymów z grupy lipooksygenaz (LOXs). Donorem wolnych kwasów
tłuszczowych do tego procesu jest enzym fosfolipaza A2 (EC 3.1.1.4). Inicjacja peroksydacji
następuje podczas aktywacji enzymu a przebieg tego procesu jest kilkuetapowy: usunięcie atomu
wodoru z grupy metylenowej łańcucha reszty wielonienasyconych kwasów tłuszczowych, co
prowadzi do wytworzenia rodnika alkilowego (L•). Z kolei następne reakcje zmiany lokalizacji
elektronu w obrębie łańcucha węglowego kwasu tłuszczowego prowadzą do powstania LOOH.
Ostatni etap peroksydacji enzymatycznej to wbudowanie cząsteczki tlenu i wytworzenie rodnika
nadtlenkowego, który może ulec redukcji do odpowiedniego anionu. Enzymatyczna peroksydacja
lipidów różni się od nieenzymatycznej tym, że w trakcie procesu z udziałem enzymów wytworzone
rodniki nadtlenkowe lipidów zostają przekształcone w aniony, w wyniku czego dochodzi do
wyczerpania substratu zawierającego niesparowany elektron, a tym samym do zahamowania generacji
wodoronadtlenków. Enzymatyczna peroksydacja lipidów jest także procesem zapoczątkowującym
powstawanie związków biologicznie czynnych, takich jak prostaglandyny, tromboksany i leukotrieny
[Yamamoto, 1991]. Zarówno nieenzymatyczna jak i enzymatyczna peroksydacja lipidów może
zachodzić w tym samym czasie.
Fotosensybilizowane utlenianie lipidów obejmuje reakcję alkenu z tlenem w obecności światła
i odpowiedniego sensybilizatora (uczulacza). Fotosensybilizowane utlenianie jest dużo szybsze niż
autooksydacja. Autooksydacja tłuszczów może być zainicjowana przez fotoutlenienie, wskutek
obecności w nich określonych barwników. Powstałe wskutek fotosensybilizowanego utleniania
wodoronadtlenki rozpadają się tworząc rodniki, które mogą zapoczątkować reakcję łańcuchową
autooksydacji. Z uwagi na wyjątkowo skomplikowany proces, jakim jest autooksydacja jak dotąd nie
jest ona w pełni rozpozna. Przyczyną tego jest między innymi wyjątkowa niestabilność produktów
pośrednich, złożony wpływ katalizatorów i przeciwutleniaczy oraz przebiegająca równocześnie
reakcja fotosensybilizowanego utleniania [Drozdowski, 2007]. Ponadto inne składniki żywności takie
jak sacharydy, białka, związki polifenolowe, barwniki mają również duży wpływ na kierunek
i szybkość przebiegu autooksydacji W inicjacji procesu jełczenia tłuszczu dużą rolę odgrywają także
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drobnoustroje lub enzymy. Stąd wyróżnia się jełczenie hydrolityczne oraz oksydacyjne. Jełczenie
hydrolityczne polega na przyłączeniu cząsteczki wody i zachodzi pod wpływem lipaz obecnych
w surowcu. Powstają wtedy wolne kwasy tłuszczowe, które jako niskocząsteczkowe są wyczuwalne,
zaś jako wysokocząsteczkowe nie są wyczuwalne sensorycznie. Dalsza oksydacja powstałych kwasów
tłuszczowych pod wpływem np. pochodzących od drobnoustrojów lipooksydaz i peroksydaz prowadzi
do powstania nadtlenków, aldehydów, ketonów i innych szkodliwych związków chemicznych.
Jak wykazują liczne badania powstałe w procesie oksydacji związki mają negatywny wpływ na
wartość dietetyczną tłuszczu i są szkodliwe dla organizmu [Hęś i Korczak, 2007; Robey i Shermer,
1994]. Zatem żywienie zwierząt hodowlanych niepełnowartościowym pokarmem może prowadzić do
indukcji stresu oksydacyjnego, obniżenia odporności a w konsekwencji do rozwoju stanów
patologicznych i obniżenia jakości dietetycznej produktów odzwierzęcych [Karpińska-Tymoszczyk
i wsp., 2004; Jang i wsp., 2008; Wettzel i wsp., 1989; Noguchi, 1998]. Procesy oksydacji lipidów w
paszy, na poziomie komórek i tkanek organizmu mogą być skutecznie kontrolowane i ograniczane
przez stosowanie związków o charakterze przeciwutleniaczy. Dlatego też w ostatnich latach
przedmiotem wielu prac badawczych jest ocena mechanizmu działania przeciwutleniaczy jako
modulatorów procesów oksydo-redukcyjnych w żywności oraz w elementach morfotycznych
i tkankach zwierząt.
MECHANIZM DZIAŁANIA NATURALNYCH PRZECIWUTLENIACZY
Jednym z obserwowanych trendów w stosowaniu antyoksydantów jest zastępowanie syntetycznych
przeciwutleniaczy naturalnymi inhibitorami utleniania o różnym pochodzeniu. Właściwości
antyoksydacyjne wykazują związki dostarczane z pożywieniem: witaminy: E i C, karotenoidy,
ksantofile, koenzym Q10, selen, flawonoidy i fenole. Z innych naturalnych przeciwutleniaczy należy
wymienić m.in. sezamol (występuje w oleju sezamowym), tyrozol oraz hydroksytyrozol (występuje
w oleju oliwkowym). Naturalne przeciwutleniacze otrzymuje się głównie z roślin a zwłaszcza z ziół,
takich jak rozmaryn, oregano, majeranek, tymianek, szałwia. Istnieją także preparaty wyizolowane
z owsa, łuski orzechów ziemnych, z nasion soi, ze śruty rzepakowej lub grochu (Tab. 2), [Szukalska,
1999]. Przeciwutleniacze naturalne budzą mniejsze zastrzeżenia w badaniach toksykologicznych
i mniejszy opór organizacji konsumenckich, niemniej jednak nie znalazły one dotychczas szerokiego
zastosowania, ponieważ często ogranicza je profil smakowy, barwa i stosunkowo wysoka cena.
Ponadto, jak podkreśla Szukalska [1999] „naturalny” jest tylko surowiec (np. zioła, owies, śruta
rzepakowa), z którego poprzez wiele procesów chemicznych, przebiegających w wysokiej
temperaturze czy z wykorzystaniem toksycznych rozpuszczalników, ekstrahuje się związki
o właściwościach antyoksydacyjnych. Jednak często otrzymany w ten sposób preparat, poza
składnikiem biologicznie aktywnym (zwykle określanym jako polifenol lub flawonoid) może być
wzbogacany w związki naturalne, ale nie zawsze obojętne dla zdrowia [Lee i wsp., 2010].
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Tabela 2. Substancje pochodzenia roślinnego o właściwościach antyoksydacyjnych [Ball, 2001]
Indeks właściwości antyoksydacyjnych
(działanie osłaniające na tłuszcz)

Ekstrakt
Rozmaryn

12,6

Szałwia

8,4

Tymianek

5,7

Oregano

3,4

Imbir

2,4

Goździki

2,3

Ostryż (kurkuma)

1,8

Liść laurowy

1,5

Pieprz cayenne

1,2

Tokoferol

(witamina

E)

jest

jednych

z

ważniejszych

przeciwutleniaczy

naturalnych

rozpuszczalnych w tłuszczach i stanowiących jeden ze składników błon biologicznych [Spears
i Weiss, 2008]. Występuje głównie w części węglowodorowej dwuwarstwy lipidowej błony, gdzie
chroni fosfolipidy przed utlenianiem [Sahin i wsp., 2002]. Witaminą E można nazwać grupę
związków o właściwościach antyoksydacyjnych zaliczanych do tokoferoli i tokotrienoli. Do pierwszej
grupy zalicza się: α, β, γ i δ- tokoferol, na drugą zaś składają się: α, β, γ oraz δ- tokotrienole, a także
desmetyl i didesmetyl tokotrienolu. Związki z każdej grupy maja budowę homologiczną i zaliczane są
do związków fenolowych wykazujących właściwości przeciwutleniające. W warunkach beztlenowych
tokoferole są odporne na działanie zasad, kwasów i wysokiej temperatury. W obecności tlenu, pod
wpływem światła oraz jonów metali (np. Fe+2, Cu+2) łatwo ulegają rozpadowi (utlenianiu). Podczas
utleniania tokoferole i tokotrienole tworzą formy rodnikowe a w kolejnych reakcjach, w zależności od
panujących warunków, ulegają di- lub trymeryzacji [Grajek i wsp., 2007; Barowicz, 2002].
Uzupełnienie diety witaminą E powoduje podwyższenie stężenia α – tokoferolu w błonach
komórkowych, dzięki czemu następuje znaczne obniżenie podatności na utlenianie lipidów [Oriani
i wsp., 2001]. Dostępna literatura dowodzi, że wraz ze wzrostem zawartości witaminy E w paszy
następuje liniowy wzrost jej koncentracji w tkankach [Młodkowski i wsp., 2002; Sijben i wsp., 2002;
Malczyk, 2001], a to z kolei manifestuje się z reguły zwiększoną obroną przeciwwolnorodnikową.
Wzrost zawartości α-tokoferolu w osoczu oraz wątrobie indyków i kurcząt wraz ze wzrostem
koncentracji tokoferolu w paszy odnotowali Sklan i wsp. [2011] oraz Flachowsky i wsp. [2002].
Stwierdzono, że niedobór witaminy w tkankach zwierzęcych powoduje duże zużycie tlenu, a z kolei
w mitochondriach zwiększone

utlenianie

kwasów

tłuszczowych [Bartosz,

2004].

Badania

przeprowadzone na kurczętach wykazały, że dodatek witaminy E do paszy w ilości 100 mg/kg
przyczynił się do spadku TBARS w mięśniach i wątrobie, ale nie wpłynął znacząco na aktywność
dysmutazy ponadtlenkowej (SOD) i katalazy (CAT), [Guo i wsp., 2003]. Podobnie wpływ
zwiększonego poziomu dodatku witaminy E do paszy dla brojlerów owocował obniżeniem poziomu
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produktów peroksydacji lipidów w wątrobie i tkankach mięśniowych [Guo i wsp., 2001]. Pozytywny
efekt wyrażający się inhibicją peroksydacji lipidów (obniżenie poziomu dialdehydu malonowego)
w wątrobie odnotowano u kurcząt z krwotocznym zapaleniem wątroby [Wu i Squires, 1997].
Podobnie, stosowanie wyższych od zalecanych przez normy poziomów witaminy E jako dodatku do
paszy dla świń spowodowało wzrost koncentracji witaminy E i TBARS oraz obniżenie poziomu
dialdehydu malonowego (MDA) w mięśniach świń [Lahucky i wsp., 2007]. Jak podaje Lindqvist
i wsp. [2011] w wyniku stosowania dodatku witaminy E do paszy dla krów w okresie laktacji
stwierdzono wzrost stężenia α – tokoferolu w osoczu krwi i mleku. Także Chawla i Kaur [2004]
stosując do paszy dodatek witaminy E dla krów w okresie okołoporodowym stwierdzili jej wpływ na
wzrost poziomu α – tokoferolu oraz całkowitego poziomu antyoksydacyjnego (FRAP) w osoczu.
Z kolei spadek TBARS w mięśniach u królików otrzymujących w paszy zwiększony poziom witaminy
E odnotowali Oriani i wsp. [2001]. Wzrost stężenia α – tokoferolu w mięśniach u królików
otrzymujących w paszy zwiększony poziom witaminy E odnotowali Castellini i wsp. [1998]. Guo
i wsp. [2003] nie stwierdzili wpływu zwiększonej ilości witaminy E w paszy dla kurcząt broilerów na
aktywność dysmutazy ponadtlenkowej i katalizy w badanych tkankach ptaków.
Kwas askorbinowy (witamina C) jest także silnym, egzogennym, rozpuszczalnym w wodzie
antyoksydantem, który nie może być syntetyzowany w organizmie człowieka. Brak enzymu
przekształcającego lakton kwasu L- gulonowego w kwas askorbinowy powoduje, iż organizm musi
dostarczyć ją z pożywieniem. Reaguje głównie z nadtlenkiem wodoru, ale neutralizuje też
anionorodnik ponadtlenkowy i rodnik wodorotlenowy. Odgrywa istotną rolę w detoksykacji takich
substancji, jak dym tytoniowy, ozon i dwutlenek azotu. Wpływa na regenerowanie witaminy E oraz
zapobiega

peroksydacji

lipidów

[Kleszczewska,

2002].

Witamina

C

poprzez

działanie

antyoksydacyjnie chroni fotoreceptory, zapobiegając uszkodzeniom indukowanym przez światło.
Witamina C może wykazywać także aktywność prooksydacyjną w obecności jonów metali
przejściowych [Rubinstein, 1994; Jedlińska-Krakowska, 2006]. Szybkość utleniania witaminy
warunkuje temperatura, obecność tlenu, metali katalizujących reakcje utleniania (Cu+2, Fe+2) oraz
innych składników żywności. Rodnik askorbylowy to pierwszy produkt utleniania kwasu
L-askorbinowego. In vivo rodnik ten może zostać zredukowany do kwasu L-askorbinowego bądź dwie
cząsteczki rodnika na drodze przemian mogą utworzyć kwas L- dehydroaskorbinowy. Te trzy związki
i możliwe reakcje między nimi tworzą układ oksydo-redukcyjny i tym samym warunkują biologiczną
funkcję witaminy C [Gebert i wsp., 2006]. Jednak jej działanie zależy od stężenia i tak hamowanie
oksydacji notuje się przy wysokich dawkach witaminy a przyspieszenie oksydacji przy niskich.
Witamina C niszczy m.in.: tlen singletowy i rodnik wodorotlenkowy [Sembratowicz i Czech, 2005;
Drozda i wsp., 2007]. W płynach ustrojowych kwas askorbinowy eliminuje wolne rodniki w fazie
wodnej i dzięki temu może przyczyniać się do ochrony błon biologicznych. Wysoki poziom tej
substancji znajduje się w komórkach fagocytarnych, które zabijają patogeny [McDowell, 2007;
Nowaczewski i Konecka, 2000]. Sahin i wsp. [2003] wykazali, że suplementacja witaminy C w paszy
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dla zwierząt stymuluje status antyoksydacyjny organizmu powodując zwiększenie stężenia witaminy
E i C oraz spadek dialdehydu malonowego w osoczu krwi.
Karotenoidy są grupą barwników roślinnych występujących w owocach i warzywach. Stanowią
kolejną grupę substancji chroniących lipidy przed utlenianiem. Karotenoidy dzieli się na karoteny
(α, β, γ – karoten, likopen) i ksantofile (zeaksantynę, luteinę, wiolaksantynę oraz kapsantynę).
Najistotniejsze dla człowieka są jednak: β-karoten, α-karoten, β-kryptoksantyna, likopen, luteina
i zeaksantyna. Karotenoidy mają cenne właściwości biologiczne, z których najlepiej udokumentowana
jest ich aktywność prowitaminowa, jednak tylko związki o strukturze takiej samej jak retinol, czyli
zawierające β- jonon, wykazują najwyższą aktywność. β – karoten, który jest prekursorem witaminy A
posiada dwa pierścienie β-jononowe, co przekłada się na wysoką aktywność samej witaminy [Szterk
i Lewicki, 2007; Kozłowska-Wojciechowska, 2002]. Karotenoidy zalicza się do antyoksydantów
prewencyjnych i interwencyjnych, co wskazuje na ich szerokie spektrum działania. Unieczynniają one
wolne rodniki na drodze przenoszenia elektronów bądź też tworzą z nimi addukty. Witamina A
neutralizuje tlen singletowy i przerywa łańcuch wolnordnikowych reakcji [Dietrych-Szóstak i Bruda,
1999]. β-karoten (prowitamina A) wykazuje u człowieka wspomagające działanie przeciwutleniające,
natomiast likopen i neoksantyna – karotenowy barwnik szpinaku, uznawane są za antyoksydanty
o właściwościach antynowotworowych. Przeprowadzone badania in vivo wykazały antyoksydacyjne,
ale też i prooksydacyjne działanie karotenoidów. Natomiast badania przeprowadzone w warunkach
in vitro wykazały, że wszystkie karotenoidy posiadają właściwości przeciwutleniające [Ball, 2001].
Dotychczas przeprowadzono niewiele kontrolowanych badań na zwierzętach dotyczących oceny
wpływu stosowania karotenoidów na odpowiedz antyoksydacyjną organizmu. Niemniej jednak
badania przeprowadzone na ludziach wykazały, iż spożycie 60 mg likopenu dziennie przez 3 miesiące
powodowało zwiększone stężenie likopenu w surowicy i mniejszą zawartość produktów utleniania
lipidów, białek i DNA, obniżenie poziomu peroksydacji lipidów w surowicy oraz utlenianie LDL
proporcjonalnie do wzrostu likopenu [Rao, 2002]. Podobnie Sahin i wsp. [2002] stosując jako dodatek
do paszy dla broilerów witaminę E łącznie z witaminą A odnotowali obniżenie poziomu dialdehydu
malonowego oraz wzrost zawartości stosowanych witamin w osoczu krwi oraz w wątrobie ptaków.
Stosowanie dodatku β-karotenu i witaminy E w paszy dla krów w okresie zasuszenia i pocztkowym
okresie laktacji wpłynęło na wzrostem całkowitego potencjału antyoksydacyjnego osocza krwi krów,
ograniczyło występowanie stanów zapalnych wymion, a w efekcie przyczyniło się do poprawy
produkcji mleka [Chawla i Kaur, 2004].
Ubichinon (koenzym Q10) jest jedynym przeciwutleniaczem fazy lipidowej syntetyzowanym
endogennie. Występuje głownie w mięśniach szkieletowych dokładnie w błonach mitochondrialnych
i plazmatycznych, a także w lipoproteinach krwi (LDL). Pełni on ważną funkcję w mitochondriach,
która dotyczy przenoszenia elektronów w łańcuchu oddechowym [Grajek i wsp., 2007; Szkopińska,
2000]. Aktywność koenzymu jest zależna od wieku organizmu i w miarę starzenia się maleje, co
skutkuje spadkiem ilości ATP [Wartanowicz i Ziemlański, 1999]. Koenzym Q, zapobiegając
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peroksydacji lipidów, wpływa ochronnie na błony komórkowe. Stwierdzono, że dodatek do paszy
koenzymu Q10 dla królików, otrzymujących wysokotłuszczową paszę spowodował obniżenie poziomu
dialdehydu malonowego, sprzeżonych dionów i TBARS w osoczu krwi zwierząt doświadczalnych
[Singh i wsp., 2000]. Singh i wsp. [2000] oraz Ramirez-Torosa i wsp. [2008] stosując koenzym Q10
dla królików odnotowali wzrost poziomu witaminy E w osoczu. Juan i wsp. [2008] stwierdzili, iż
podaż koenzymu w diecie dla królików może powodować wzrost aktywności dysmutazy
ponadtlenkowej i katalazy.
Selen (Se) uważany jako toksyczny mikroelement, jest także niezbędny w diecie, bowiem,
odgrywa kluczową rolę w procesie antyoksydacji [Schwarz i Foltz, 1957]. Jest on integralnym
składnikiem przynajmniej 25 selenoprotein, które chronią organizm przed szkodliwym dzianiem
wolnych rodników. Pierwiastek ten jako suplement w diecie zwierząt jest podawany w formie
nieorganicznej soli lub jako bardziej przyswajany i łatwiej metabolizowany, pochodzący od drożdży
komponent organiczny. Selen jest kofaktorem peroksydazy glutationowej (GPX), która jest
podstawowym enzymem chroniącym komórki przed stresem oksydacyjnym [Yanyan i wsp., 2011].
Muller i wsp. [2002] stosując selen w żywieniu królików odnotowali spadek aktywności peroksydazy
glutationowej w osoczu oraz narządach królików. Spadek aktywności peroksydazy glutationowej oraz
poziomu GSH u kurcząt otrzymujących jako dodatek do paszy selen uzyskali Avanzo i wsp. [2001].
Dodatek selenu w połączeniu z witaminą E dla kurcząt z krwotocznym zapaleniem wątroby ograniczył
indukcję procesu peroksydacji lipidów, o czym dowodził spadek poziomu MDA w osoczu krwi
ptaków [Wu i Squires, 1997]. Zhan i wsp. [2007] stosując selen w postaci selenometioniny i selenian
sodu do paszy dla świń odnotowali wzrost aktywności peroksydazy glutationowej w osoczu oraz
spadek poziomu MDA w wątrobie i w mięśniach zwierząt. Rezultaty w postaci wzrostu aktywności
peroksydazy glutationowej i katalazy w wątrobie brojlerów otrzymujących dodatek selenu w paszy
odnotował Mahmoud i Edens [2003]. Jak podaje Zoidis i wsp. [2010] nadmiar selenu organicznego
w paszy może powodować obniżenie poziomu peroksydazy glutationu w wątrobie. Z kolei Yanyan
i wsp. [2011] stosując selenu jako dodatek do paszy dla królików odnotowali wzrost aktywności
peroksydazy glutationowej, dysmutazy ponadtlenkowej, całkowitej zdolności antyoksydacyjne, oraz
obniżenie poziomu dialdehydu malonowego w wątrobie. Suplementacja selenem diety owiec opisana
przez Yu i wsp. [2008] oraz Sgorlon i wsp. [2006] nie tylko podniosła koncentracje tego pierwiastka
we krwi i wątrobie, ale także wzmocniła aktywność peroksydazy glutationowej.
Przeciwutleniacze roślinne to głównie związki polifenolowe: fenolokwasy, flawonoidy, taniny
i katechiny [Ball, 2001]. Flawonoidy dzięki strukturze polifenolowej wykazują silne właściwości
antyoksydacyjne. Działają ochronnie, zapobiegając peroksydacji lipidowej, odpowiadają także za
utrzymywanie właściwego poziomu glutationu w komórkach. Do flawonoidów i ich pochodnych
o najsilniejszym potencjale antyoksydacyjnym należą: delfinina, epikatechina, kemferol, kwercetyna,
luteolina. W znacznych ilościach występują w owocach cytrusowych, winogronach, produktach
sojowych i czerwonym winie [Ball, 2002]. Wykazano, że mogą one hamować powstawanie
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reaktywnych form tlenu (RFT) oraz tworzyć trwałe kompleksy (chelaty) z metalami grup
przejściowych (Cu2+, Fe2+) uniemożliwiając w ten sposób przebieg reakcji Habera-Weissa i Fentona.
Ponadto flawonoidy mogą przerywać kaskadę reakcji wolnorodnikowych (przez wychwyt rodników
lipidowych i alkoksylowych), prowadzących do peroksydacji lipidów, i w ten sposób wpływać
ochronnie na inne antyoksydanty na przykład askorbinian w cytozolu i tokoferol w błonach
biologicznych.
Istnieją doniesienia wskazujące, iż obecne w owocach, warzywach, ziołach, zbożach związki
polifenolowe oraz witaminy i składniki mineralne mogą stymulować status obrony antyoksydacyjnej
a tym samym być skutecznym środkiem w profilaktyce zdrowia zwierząt. I tak polifenole zawarte
w zielonej herbacie podawane świniom w paszy nie wpłynęły znacząco na większość parametrów
statusu antyoksydacyjnego, stwierdzono jednak nieznaczny wzrost poziomu całkowitego potencjału
antyoksydacyjnego (FRAP) w porównaniu do kontroli [Augustin i wsp., 2007]. Z kolei dodatek ziół
(rozmarynu) i herbaty do paszy dla krów także nie spowodował znaczących zmian w kształtowaniu się
statusu oksydo-redukcyjnego u tej grupy zwierząt. Jednak zastosowanie tych dodatków do marynaty
mięsa wołowego, w przypadku obydwu dodatków spowodowało poprawę koloru i stabilności
oksydacyjnej lipidów mięsa [O’Grady i wsp., 2006]. O stymulacji mechanizmów obrony
antyoksydacyjnej w wyniku wzbogacania żywienia zwierząt świeżą zielonką z pastwisk dowodzą
badania Merciera i wsp. [2004]. Autorzy badań, w mięsie opasów żywionych paszą zbożową
i kiszonką oraz dodatkowo trawą pastwiskową, odnotowali wyższy poziom witaminy E, wyższą
aktywność dysmutazy ponadtlenkowej (SOD) i katalazy (CAT) oraz niższą aktywność peroksydazy
glutationowej (PGX), w porównaniu z grupą kontrolną żywioną bez udziału zielonki pastwiskowej.
Podobnie Descalzo i Sancho [2008] wypasając krowy na pastwiskach odnotowali wyższe poziomy
α-tokoferoli, β- karotenu, witaminy C i glutationu w osoczu krwi tych krów w porównaniu do krów
żywionych bez dodatku zielonki.
Stosowanie świeżych pasz zielonych, a także w różnych formach dodatków ziołowych
wykazujących właściwości antyoksydacyjne, może mieć także zastosowanie w różnorodnych stanach
patologicznych u zwierząt, w których niewątpliwie indukowany jest stres oksydacyjny. Potwierdzają
to badania przeprowadzone na owcach zainfekowanych bakteryjną E.tennella. W grupie chorych
owiec, które jako dodatek do paszy otrzymywały bogaty w związki polifenolowe ekstrakt z pestek
winogron i przecier pomidorowy odnotowano wzrost enzymatycznych i nieenzymatycznych
antyoksydantów (aktywności dysmutazy ponadtlenkowej, peroksydazy glutationowej i glutationu)
oraz spadek dialdehydu malonowego, jako końcowego produktu peroksydacji lipidów [Wang i wsp.,
2008]. Również Luciano i wsp. [2011] stosując ekstrakt z rośliny Schinopsis lorentzii (zawierający
taniny) w paszy dla owiec odnotowali znaczący wzrost całkowitego potencjału antyoksydacyjnego
(FRAP) w osoczu krwi. Podobnie znaczący wzrost całkowitego potencjału antyoksydacyjnego
(FRAP) skorelowany jednak ze spadkiem aktywności dysmutazy ponadtlenkowej oraz katalazy
w osoczu krwi jagniąt otrzymujących w mieszance paszowej 1,5% i 3 % udział koncentratu białkowo-
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ksantofilowego (PX) z lucerny odnotowali Ognik i wsp. [2012]. Jak podkreśla autor koncentrat
białkowo-ksantofilowego (PX) z lucerny, zawierający około 55% białka ogólnego i ponad 1200 mg
ksantofili w 1 kg preparatu, posiada dodatkowo wiele innych cennych związków czynnych
m.in. glikozydy saponinowe (2-3%), związki polifenolowe, obdarzone aktywnością estrogenną
(biochanina A, daidzeina) a także witaminy (A, B1, B6, B12,C, E, K), prowitaminy (β-karoten) oraz
związki mineralne, które mogą stymulować status antyoksydacyjny organizmu [Newall i wsp., 1996;
EFSA, 2009]. Także wyniki badań przeprowadzone przez Deger i wsp. [2008] dowodzą, że poprzez
stosowanie antyoksydantów w żywieniu owiec można w znacznym stopniu ograniczyć mechanizmy
powstawania rodników oraz stres dzięki stymulacji reakcji antyoksydacyjnych. Właściwości
antyoksydacyjne lucerny potwierdzają także badania przeprowadzone na krowach mlecznych
otrzymujących zielonkę z lucerny, u których obserwowano wzrost zawartości nieenzymatycznych
antyoksydantów: witamy E w surowicy oraz w mleku [Calderon i wsp., 2007]. Stwierdza się także,
że poprzez stosowanie ziół w żywieniu drobiu także można stymulować obronę antyoksydacyjną
[Zujko i wsp., 2005; Holthausen i wsp., 2008]. Pozytywny wpływ na status antyoksydacyjny w postaci
wzrostu całkowitego potencjału antyoksydacyjnego odnotowano w wyniku stosowania koncentratu
białkowo-ksantofilowego PX z lucerny w paszy dla indorów [Ognik i Czech, 2010] i indyczek [Czech
i wsp., 2012]. Istnieją doniesienia wskazujące o antyoksydacyjnych właściwościach białek
ekstrahowanych z różnych roślin a także z liści lucerny [Je i wsp., 2005; Moure i wsp., 2006; Uchida
i Kawakishi, 1992]. Białka liści lucerny wykazują zdolność oddawania elektronów lub wodoru a tym
samym posiadają właściwości neutralizowania rodników nadtlenkowych, hydroksylowych i DPPH
[Xie i wsp., 2008]. Wysoka aktywność zmiatania rodników przez białka lucerny dodatkowo wzmacnia
antyoksydacyjne działanie obecnych w niej związków czynnych. Badania Fu [2003] prowadzone
na myszach wykazały, że białka liści lucerny zwiększały aktywność peroksydazy glutationowej,
dysmutazy ponadtlenkowej oraz zmniejszały koncentrację dialdehydu malonowego a także wpływały
na

wzrost

całkowitego

potencjału

antyoksydacyjnego.

Wzrost

całkowitego

potencjału

antyoksydacyjnego (FRAP) skorelowany ze spadkiem poziomu dialdehydu malonowego (MDA)
w mięsie ptaków otrzymujących przecier z winogron odnotował Brenes i wsp. [2008]. Jak podkreślają
autorzy badań do stymulacji statusu antyoksydacyjnego u ptaków otrzymujących w paszy przecier
z winogron przyczynić mógł się flawonoid- rezveratrol obecny w winogronach. Podobnie, wzrost
aktywności dysmutazy ponadtlenkowej oraz całkowitego potencjału antyoksydacyjnego w osoczu
krwi indyczek otrzymujących do wody wyciąg z aloesu z dodatkiem rezveratrolu odnotowały Ognik
i Czech [2010]. Ognik i Sembratowicz [2007] stosując preparat Bioaron C do wody dla indyczek także
odnotowały wzrost aktywności dysmutazy ponadtlenkwej, peroksydazy glutationowej oraz miedzi.
Niewątpliwie może to świadczyć o pobudzeniu układu antyoksydacyjnego zwłaszcza, że preparat
Bioaron C jest to ekstrakt z aloesu z dodatkiem soku z owoców bzu czarnego i witaminy C. Zarówno
aloes jak i bez czarny są to składniki bogate w związki biologicznie czynne (polisacharydy,
flawonoidy, fenolokwasy) które mogą wykazywać właściwości antyoksydacyjne. Wzrost koncentracji
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witamin o właściwościach antyoksydacyjnych (witaminy A, E i C) oraz spadek poziomu dialdehydu
malonowego odnotowano w osoczu krwi przepiórek w wyniku dodatku do wody ekstraktu z zielonej
herbaty [Tuzcu i wsp., 2008].
MECHANIZM DZIAŁANIA SYNTETYCZNYCH PRZECIWUTLENIACZY
Spośród syntetycznych związków najbardziej rozpowszechnione są di-tetr-butylohydrokstoluen
(BHT), mono-tetr- butylohydroksyanizol (BHA), tetr-butylohydrochinon (TBHQ) i estry kwasu
galusowego (np. galusan propylu, ortylu, dodecylu). Ilość i rodzaj stosowanych przeciwutleniaczy
dopuszczonych do stosowania w żywieniu zwierząt reguluje Rozporządzenie (WE) nr 1831/2003
Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 22 września 2003.
BHA (mono-tetr-butylohydroksyanizol) jest to syntetyczny związek przeciwutleniający oporny na
wysoką temperaturę, jest nierozpuszczalny w wodzie, a w tłuszczach zwierzęcych wykazuje dużą
skuteczność. Działa synergistycznie z butylohydroksytoluenem, galusanami oraz kwasem cytrynowym
[Matyka, 2005; Sicińska, 2008]. Dla człowieka dzienna dawka jest liczona jako suma BHA i BHT
i wynosi 0,5 mg /kilogram masy ciała [Smulikowska, 1994].
BHT (di-tetr-butylohydrokstoluen) jako przeciwutleniacz posiada podobne właściwości jak BHA
i tak samo rozpuszcza się w etanolu i tłuszczach, ale ma mniejsza odporność temperaturową. BHT ma
lekko wyczuwalny zapach i współdziała z BHA. Badania wykazały, iż BHT może zaburzać pracę
wątroby, tarczycy oraz powodować krwotoki [Matyka, 2005; Sicińska, 2008]. Może też powodować
wysypki u osób uczulonych. Substancja ta razem z BHA jak i estrami kwasu galusowego jest
niezalecana w produktach dla dzieci [Rutkowski i wsp., 2003]. Stwierdzono też większą skuteczność
BHT nad BHA w stabilizacji frakcji lipidowej [Matyka i wsp., 1997]. Zaobserwowano, że BHT
nie działa prooksydacyjnie mimo przekroczenia zalecanej dawki tak jak ma to miejsce przy innych
syntetycznych antyoksydantach [Smulikowska, 1994].
EQ (etxyquin, satoquin, santochina) jest antyutleniaczem w płynie i dobrze rozpuszcza się
w tłuszczach i alkoholu. Stosowany jest jedynie do stabilizacji produktów paszowych [Smulikowska,
1994].
Estry kwasu galusowego a szczególnie powszechnie używane: galusan propylu, ortylu i dodecylu
należą także do syntetycznych antyutleniaczy. Ze względu na swoją budowę i długość łańcucha
alifatycznego

charakteryzują

się

różną

efektywnością

i

rozpuszczalnością

w

wodzie.

Wraz ze wzrostem długości łańcucha tych substancji zwiększa się ich rozpuszczalność w tłuszczach,
a efektywność antyutleniająca obniża się. Galusany działają synergistycznie razem z BHT i BHA.
Mają też cechy alergenne, których natężenie wzrasta wraz z długością łańcucha [Sicińska, 2008]
Stwierdzono, że stosowanie syntetycznych preparatów antyoksydacyjnych, zawierających
w składzie BHA i EQ może wpłynąć na obniżenie poziomu dialdehydu malonowego w mięsie
tuczników [Hanczakowska, 2004]. Z kolei dodatek mieszaniny syntetycznych przeciwutelniaczy:
17%BHT (E321), 6% galusan propylu (E310), 2,4% etoksyquin (E324), 25% kwas cytrynowy (E330)
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do paszy dla indyków spowodował wzrost aktywności dysmutazy ponadtlenkowej, kwasu
moczowego, miedzi i cynku oraz spadek całkowitego potencjału antyoksydacyjnego, bilirubiny
i kreatyniny w osoczu krwi indyków. Stosowanie ww. mieszaniny syntetycznych antyoksydantów nie
miało jednak wpływu na wzrost produktów utleniania lipidów (nadtlenku wodoru i dialdehydu
malonowego) [Czech i Ognik, 2010].
PODSUMOWANIE
Przewlekły stres oksydacyjny leży u podłoża zaburzenia homeostazy metabolicznej obniżenia
odporności immunologicznej i antyoksydacyjnej, co wpływa na status zdrowotny i produkcyjny
zwierząt. Utrzymanie prawidłowej aktywności antyoksydacyjnej ustroju jest istotnym elementem
profilaktyki, gdyż zaburzenie tych mechanizmów obronnych prowadzi do uszkodzenia lipidów, białek
i struktur DNA, Nie wszystkie mechanizmy patologiczne związane z aktywnością wolnych rodników
są do końca poznane, jednak już teraz wiadomo, że spożywanie antyoksydantów w diecie
i utrzymywanie ich prawidłowego poziomu w organizmie ma kluczowe znaczenie dla zachowania
zdrowia. Antyoksydanty, takie jak tokoferol, askorbinian, ubichinin, selen, związki polifenolowe,
flawonoidy, taniny, karotenoidy dodawane do paszy dla zwierząt korzystnie stymulują status
antyoksydacyjny w organizmie minimalizując jednocześnie przebieg reakcji peroksydacji lipidów.
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The status of oxidation-reduction (red-ox) of the body is a key marker of metabolic
homeostasis and immune function. The indicator of antioxidant status of the body is the balance or the
ratio between oxidative and antioxidant factors. The first group of this factors includes lipid
peroxidation products (conjugated dienes, peroxyl radicals, hydroperoxyl of fatty acids, alkyl radicals,
aldehydes). The second group contains the group of enzymes such as superoxide dismutase,
glutathione peroxidase, and catalase and many small molecule antioxidants such as bilirubin and its
oxidation product - biliverdin, the reduced form of α-lipoic acid, α-keto acides (α-ketoglutarate), uric
acid, melatonin, derivatives of estrone and estradiol and ubihydrochinon (reduced coenzyme Q),
glutathione, active forms of vitamins (E and C), dissociated metal cations (Cu, Zn, Mn, Fe, Se)
forming the total antioxidant status in plasma (FRAP). The antioxidants such as tocopherol, ascorbate,
ubichinin, selenium, polyphenolic compounds, flavonoids, tannins, carotenoids used as additives
to animal feed profitably stimulating of the antioxidant status in the body simultaneously minimizing
the reaction of lipid peroxidation.
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WSTĘP
Zwrócenie uwagi w ostatnich latach na stosowanie dodatków tłuszczowych w dawkach dla
zwierząt związane jest m.in. z możliwością modyfikacji profilu kwasów tłuszczowych uzyskiwanych
produktów zwierzęcych. Stosowanie w żywieniu zwierząt rosnących może polepszać ich przyrosty,
choć wyniki badań nie są jednoznaczne [Borowiec i wsp., 2004]. Celem badań było określenie
wpływu użycia w żywieniu cieląt dodatku nasion lnu, odmiany tradycyjnej i lnu o zmodyfikowanym
składzie kwasów tłuszczowych, na przyrosty masy ciała oraz zużycie paszy.
MATERIAŁ I METODY
Badania przeprowadzono na 24 cielętach w okresie od urodzenia do końca 12-tego tygodnia życia,
utrzymywanych indywidualnie, a następnie w kojcach po 2 sztuki. Przez pierwsze 14 dni życia cielęta
pojone były siarą i mlekiem od matek. Po tym okresie, podstawą żywienia cieląt były preparaty
mlekozastępcze podawane zgodnie z zaleceniami producenta. Od 7 tygodnia życia skarmiano
mieszankę pełnoporcjową, przy stałym dostępie do siana i wody.
Czynnikiem doświadczalnym był dodatek siemienia lnianego dwóch odmian - tradycyjnej (L) lub
zmodyfikowanej (LM) – zawierającej podwyższony poziom kwasu linolowego. Cielęta podzielono na
trzy grupy: kontrolną (Kc), otrzymującą pasze bez dodatku lnu, grupę Lc – żywioną dawką
z dodatkiem lnu odmiany tradycyjnej oraz grupę LMc – z dodatkiem lnu zmodyfikowanego, w ilości
6% w suchej masie dawki. W czasie trwania badań określano pobranie i skład chemiczny pasz (siara,
mleko, preparat mlekozastępczy, len) oraz masę ciała cieląt.
WYNIKI I DYSKUSJA
Uzyskane średnie dzienne przyrosty cieląt w przeprowadzonych badaniach były zróżnicowane
pomiędzy grupami doświadczalnymi. Wstępne wyniki wskazują na poztywny wpływ zastosowanego
dodatku lnu, zwłaszcza odmiany tradycyjnej, do dawek pokarmowych na pobranie paszy oraz
uzyskane przyrosty. Nie zanotowano zaś znaczącego wpływu dodatku nasion lnu na zużycie pasz na
1 kg przyrostu.
PODSUMOWANIE
Zastosowanie w żywieniu cieląt nasion lnu (6% s.m. dawki) obydwu badanych odmian (tradycyjnej
i zmodyfikowanej – o wysokim udziale kwasu linolowego) wpływało korzystnie na uzyskiwane
przyrosty cieląt.
PIŚMIENNICTWO
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INTRODUCTION
Much research has recently concentrated on the possibility of modification of fatty acid profile of
animal fat, through utilization of various fat additives to the diet. The supplements used in nutrition of
growing animals may improve their gains, although the results of the experiments are not univocal
[Borowiec et al., 2004]. The aim of the study was the examination of the influence of two varieties of
linseed additive to the calves’ diets on their performance.
MATERIAL AND METHODS
The experiment was carried out on 24 calves from birth through 12 weeks of their life. They were
kept individually and afterwards in twos per cage. During first 14 days of life they received colostrum
and milk of their mothers. Since 3rd week of life their diet based on milk replacement, given according
to recommendation of producer. Since 7th week of life a full feed mixture was fed at free access to hay
and water. The experimental factor was an additive of linseed of two varieties - traditional (L) and
modified (LM) – containing the increased level of linoleic level. The calves were assigned into
3 groups: control (Kc) – fed with the standard feeds and two experimental ones, receiving linseed
additive to the diet – either of traditional variety (Lc-group) or modified (LMc group). Linseed was
added in the amount of 6% of diets’ dry matter. Feed intake, chemical composition of feeds, according
to AOAC (2000) (colostrum, milk, milk replacer, full fed mixture, linseed) as well as body weight of
animals were determined.
RESULTS AND DISCUSSION
The achieved average daily gains differed among the treatments. The preliminary results point at
the positive influence of additive of both linseed varieties (especially traditional variety) on daily gains
of calves, whereas feed utilization per 1kg gain were similar in the all groups.
CONCLUSIONS
The utilization in calves’ nutrition of linseed additive (6% of diet’s dry matter) of both investigated
varieties (traditional and modified – containing high level of linoleic acid) had a positive impact on the
achieved gains of the animals.
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WSTĘP
Stosowane w żywieniu zwierząt siemię lniane, bogate w nienasycone kwasy tłuszczowe oraz
białko a także substancje śluzowe, oprócz wysokiej wartości odżywczej, ma także działanie
stabilizujące oraz osłonowe, co pozytywnie wpływa na zdrowotność zwierząt. Celem badań było
określenie wpływu użycia w dawkach dla cieląt nasion lnu oleistego odmiany tradycyjnej
i o zmodyfikowanym składzie kwasów tłuszczowych na wybrane wskaźniki krwi cieląt.
MATERIAŁ I METODY
Badania przeprowadzono na 24 cielętach od urodzenia do końca 12-tego tygodnia życia,
utrzymywanych indywidualnie, a następnie w kojcach po 2 sztuki. W okresie pierwszych 14 dni życia
cielęta pojone były siarą i mlekiem od matek, następnie podstawą żywienia były preparaty
mlekozastępcze. Od 7 tygodnia życia skarmiano mieszankę pełnoporcjową, przy stałym dostępie do
siana i wody. Cielęta po urodzeniu przydzielono do trzech grup: kontrolnej (Kc) żywionej paszami
podstawowymi bez dodatku lnu oraz do dwóch grup doświadczalnych otrzymujących dodatek lnu
w ilości 6% w suchej masie dawki odmiany tradycyjnej (grupa Lc) lub odmiany o zmodyfikowanym
składzie kwasów tłuszczowych (grupa LMc). W okresie doświadczalnym od cieląt trzykrotnie
pobrano krew do analiz. W osoczu krwi oznaczono zawartość glukozy, białka całkowitego, mocznika,
kreatyniny, bilirubiny oraz cholesterolu, triacylogliceroli i frakcji HDL cholesterolu, a także
aktywność wybranych enzymów (transaminaz alaninowej i asparaginianowej oraz fosfatazy
alkalicznej).
WYNIKI I DYSKUSJA
Uzyskane w badaniach wyniki wskaźników biochemicznych krwi cieląt w większości mieściły się
w granicach wartości referencyjnych podawanych w literaturze (Winnicka, 2008; Baumgartner, 2005).
Dodatek lnu, zwłaszcza odmiany tradycyjnej korzystnie wpłynął na wskaźniki przemiany białkowej.
W osoczu krwi zwierząt obydwu grup otrzymujących w dawce len obserwowano także wyższy udział
frakcji HDL cholesterolu w porównaniu do grupy kontrolnej. Nie odnotowano wpływu dodatku lnu na
aktywność analizowanych enzymów.
PODSUMOWANIE
Zastosowanie w żywieniu cieląt nasion lnu obydwu badanych odmian (tradycyjnej
i zmodyfikowanej – o wysokim udziale kwasu linolowego) wpływało korzystnie na wskaźniki krwi
cieląt.
PIŚMIENNICTWO
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INTRODUCTION
Linseed, rich in unsaturated fatty acids and protein as well as mucous substances, beside a high
nutritive value, has a stabilizing and protective effect, which positively affects animal health. The aim
of the study was the examination of the influence of linseed of two varieties (traditional or modified –
containing higher level of linoleic acid) in calves’ diets on some blood biochemical parameters.
MATERIAL AND METHODS
The experiment was carried out on 24 calves from their birth through 12 weeks of life. They were
kept individually and afterwards in twos per cage. During first 14 days of life calves received
colostrum and milk of their mothers, than till 6th week - milk replacer and since 7th week - a full feed
mixture, at free access to hay and water. The calves were assigned into 3 groups: control (Kc) – fed
with the standard feeds and two experimental ones, receiving linseed additive to the diets – either of
traditional variety (Lc-group) or modified (LMc) – containing high level of linoleic acid. Blood
samples were taken 3 times during the trial. In blood plasma the contents of glucose, total protein,
urea, creatinine, bilirubine, total cholesterol, triacylglycerols and HDL cholesterol fraction as well as
the activity of alanine aminotranspherase, aspartate aminotranspherase, and alkaline phosphatase were
determined.
RESULTS AND DISCUSSION
The achieved results of biochemical blood indices of calves were within the reference values
[Winnicka, 2008; Baumgartner, 2005]. Linseed additive, especially of traditional variety had positive
influence on protein metabolism indices. In blood plasma of both groups of animals receiving linseed,
higher content of HDL cholesterol fraction was observed, in comparison with control. Not any impact
of linseed additive on blood plasma enzymes’ activity was noted.
CONCLUSIONS
The utilization of both varieties of linseed (traditional or modified - with high level of linoleic acid) in
calves’ feeding positively influenced biochemical blood indices of calves.
REFERENCES
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WSTĘP
Dodatek do dawek dla przeżuwaczy oleju bądź nasion roślin oleistych może modyfikować proces
fermentacji w żwaczu i pośrednio strawność składników pokarmowych dawki, choć wyniki badań nie
są jednoznaczne [Zhang i wsp., 2007]. Celem badań było określenie wpływu dodatku lnu odmian
różniących się składem tłuszczu do dawek dla krów mlecznych na współczynniki strawności
składników pokarmowych.
MATERIAŁ I METODY
Badania prowadzono na 56 krowach mlecznych, podzielonych na 3 grupy: kontrolną i dwie
doświadczalne. Dawki pokarmowe dla wszystkich grup oparte były na paszach gospodarskich
(kiszonka z kukurydzy, sianokiszonka, mieszanka treściwa) i zbilansowane zgodnie z normami [IZPIB INRA, 2009]. Czynnik doświadczalny stanowił dodatek nasion dwóch odmian lnu (tradycyjna
oraz o podwyższonym udziale kwasu linolowego). Len podawano w formie gniecionej, w ilości
stanowiącej 3% i 6% suchej masy dawki, odpowiednio w okresie zasuszenia i podczas laktacji.
Strawność pozorna składników pokarmowych dawek pobieranych przez krowy, określona została
dwukrotnie - w okresie zasuszenia (3-ci tydzień przed przewidywanym wycieleniem) oraz w czasie
laktacji (10-ty tydzień po wycieleniu), metodą wskaźnikową (SiO2), na 4 zwierzętach z każdej grupy.
WYNIKI I DYSKUSJA
Średnie współczynniki strawności pozornej (kałowej), wskazują na brak wpływu dodatku lnu
(niezależnie od odmiany) do dawek pokarmowych skarmianych w okresie zasuszenia na strawność
składników pokarmowych w okresie zasuszenia. W okresie laktacji zanotowano natomiast w grupach
doświadczalnych, otrzymujących siemię lniane obydwu badanych odmian, podwyższone
o 5,0 i 3,3 punktów procentowych, odpowiednio w grupie otrzymującej len odmiany tradycyjnej
i zmodyfikowanej, średnie współczynniki strawności tłuszczu. Dodatek lnu, niezależnie od odmiany,
wpłynął natomiast ujemnie na strawność włókna surowego, obniżając współczynniki strawności tego
składnika pokarmowego o ok. 5 punktów procentowych.
PODSUMOWANIE
Dodatek nasion lnu obydwu badanych odmian w ilości stanowiącej 6% s.m. dawki dla krów
w początkowym okresie laktacji podwyższa znacząco współczynniki strawności tłuszczu surowego,
obniża zaś strawność włókna surowego.
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Apparent total tract nutrients’ digestibility of the dairy cow
diets supplemented with linseed of different varieties
J. Matras1, R. Klebaniuk, E.R. Grela, G. Rocki
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Akademicka 13, 20 – 637 Lublin, Poland
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INTRODUCTION
The diets for ruminants enriched with an oil or oil seeds can however modify the ruminal
fermentation processes and directly may change digestibility of the diet, although the results of the
experiments are not univocal [Zhang et al., 2007].The aim of the study was determination of
supplement of linseeds of different varieties to the dairy cow diets on their apparent total tract
digestibility coefficients (ATTDC) of nutrients.
MATERIAL AND METHODS
The study was conducted on 56 dairy cows divided into 3 groups: control and two experimental
ones. The diet of all groups based on farm feeds (maize silage, haylage, concentrate) and balanced
according with norms [IZPiB-INRA, 2009]. An experimental factor was linseed of two varieties –
traditional (L) or modified (LM) – containing higher level of linoleic acid. They were served in
amounts of 3 or 6% of diets’ dry matter during dry period or lactation, respectively. The ATTDC of
nutrients of cow rations were determined twice – in dry period (3rd week proceeding expected calving,
and during lactation (10th week), using indicator method (SiO2) on 4 animals from each group.
RESULTS AND DISCUSSION
Not any significant influence of both varieties of linseed additive (3% of diet’s dry matter) on
nutrient ATTDC of the dry period diet was observed. The additive of linseed to the lactation diets (6%
of diet’s dry matter) increased significantly (by 5.0 and 3.3 percentage points in groups receiving
traditional or modified variety of linseed, respectively) the average digestibility coefficients of ether
extract and decreased by about 5 percentage points ATTDC of the diet’s crude fibre.
CONCLUSIONS
The additive of both varieties of linseed (traditional or with increased level of linoleic acid), given
in amount of 6% of diet dry matter to the dairy cow rations during lactation, increased considerably
apparent total tract digestibility coefficients of ether extract, decreasing however digestibility of crude
fibre.
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Wpływ udziału nasion lnu w dawkach dla bydła mięsnego na
wybrane wskaźniki biochemiczne krwi
R. Klebaniuk1, M. Bąkowski
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii
ul. Akademicka 13, 20-950 Lublin
SŁOWA KLUCZOWE: nasiona lnu, bydło mięsne, wskaźniki biochemiczne krwi

WSTĘP
Aktualnie wiele badań koncentruje się nad wpływem żywienia na zdrowotność zwierząt oraz
jakość uzyskanych produktów. Ważnym zagadnieniem jest ocena wskaźników biochemicznych krwi.
Celem badań była ocena wpływu stosowania nasion lnu w dawkach dla bydła mięsnego na wybrane
wskaźniki biochemiczne krwi, świadczące o aktywności i obciążeniu metabolicznym wątroby.
MATERIAŁ I METODY
Badania przeprowadzono w gospodarstwie prowadzącym chów bydła mięsnego rasy limousine.
W okresie zimowym stado utrzymywane było w oborze wolnostanowiskowej i żywione
sianokiszonką, kiszonką z kukurydzy, sianem łąkowym oraz paszą treściwą. W okresie letnim
przebywało na pastwisku, gdzie otrzymywało ponadto siano łąkowe oraz mieszankę treściwą.
Doświadczeniem objęto 22 zwierzęta (14 krów i 8 cieląt), podzielone proporcjonalnie na 2 grupy:
kontrolną (K) oraz doświadczalną (D) – w żywieniu której stosowano mieszankę treściwą w której
6% śruty zbożowej zastapiły nasiona lnu. W okresie badawczym trwającym 5 miesięcy, 3-krotnie
pobrano krew do analiz. W osoczu oznaczono zawartość bilirubiny, triacylogliceroli, cholesterolu
całkowitego, frakcji HDL-Chol, jak również aktywność enzymów: aminotransferazy alaninowej,
aminotransferazy asparaginianowej, fosfatazy zasadowej oraz dehydrogenazy mleczanowej.
WYNIKI I DYSKUSJA
Stosowanie dodatku lnu w dawkach wpłynęło pozytywnie na wartość wskaźników krwi zwierząt.
U krów otrzymujących ten dodatek stwierdzono istotnie wyższą zawartość w osoczu krwi cholesterolu
całkowitego, co w odniesieniu do tej grupy zwierząt, można uznać za zjawisko pozytywne.
Cholesterol jest prekursorem syntezy hormonów sterydowych, dlatego jego koncentracja we krwi jest
pozytywnie skorelowana ze spożyciem paszy i zdrowotnością zwierząt [Winnicka, 2008],
a w szczególności wpływa na reprodukcję [Petit i wsp., 2008]. U cieląt stwierdzono natomiast istotny
wzrost frakcji HDL-Chol, przy wyrównanej zawartości cholesterolu całkowitego. Dodatek nasion lnu
w dawkach dla krów i cieląt wpłynął na wzrost aktywności badanych enzymów, ale jedynie wzrost
aktywności fosfatazy w osoczu cieląt otrzymujących dodatek lnu była potwierdzona statystycznie.
PODSUMOWANIE
Dodatek nasion lnu w dawkach dla bydła mięsnego podwyższył poziom cholesterolu całkowitego
w osoczu krwi krów oraz istotnie zwiększył udział frakcji HDL cholesterolu w osoczu krwi cieląt.
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The impact of linseed in beef cattle diets on some blood
indices of liver profile
R. Klebaniuk1, M. Bąkowski
University of Life Sciences in Lublin
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Akademicka 13, 20 – 637 Lublin, Poland
KEY WORDS: linseed, beef cattle, blood indices, liver profile

INTRODUCTION
Currently a lot of studies concentrate on the influence of nutrition on animal well-being, as well as
on the improvement of animal products quality. An important issue in this matter is assessment of
biochemical blood indices. The aim of the study was the determination of the influence of linseed in
beef cattle diets on some biochemical blood indices, illustrating the metabolic profile of the liver.
MATERIAL AND METHODS
The study was conducted on a farm specializing in rearing of beef cattle of Limousine breed.
During winter time the herd was reared in a loose barn and fed with haylage, maize silage and
a concentrate. In the summer time all the animals were placed on the pasture. Besides, they received
meadow hay and concentrate mixture. The experiment was carried out on 22 animals (14 cows and
8 calves) divided into 2 groups: control (K) and experimental one (D), receiving a farm concentrate
mixture, where 6% of grain was substituted by linseeds. During the 5-month-lasting experiment, blood
samples from all the animals were taken 3 times. In blood plasma the contents of bilirubin,
triacyloglycerols, total cholesterol and HDL cholesterol fraction as well as the activity of alanine
aminotranspherase, aspartate aminotranspherase, alkaline phosphatase and lactate dehydrogenase were
determined.
RESULTS AND DISCUSSION
Including of linseeds into beef cattle diets had a positive influence on the content of the
investigated indices of blood plasma. In the blood of cows fed the diets containing linseeds a higher
cholesterol level in comparison with control animals, was noted. Regarding these animals a higher
level of this parameter is recognized positively. Cholesterol plays a role as a precursor in steride
hormones’ synthesis that is why its concentration in blood is positively correlated with feed intake and
health of the animals [Winnicka, 2008] and has the influence on reproduction [Petit et al., 2008]. In
blood plasma of calves, a significant increase of HDL-Chol was noted. Linseed additive in cow and
calves’ diets increased the activity of examined enzymes, but only the increase of phosphatase activity
was proved statistically.
CONCLUSIONS
Linseed additive to the beef cattle diets, increases total cholesterol level in blood plasma of cows
and elevates HDL-chol in the calves.
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Wpływ dodatku makuchu z Camelina sativa
na fermentację w żwaczu u rosnących jagniąt*
A. Cieślak1x, P. Zmora1, J. Szczechowiak1, A. Nowak1, E. Pers-Kamczyc1, M. Stanisz2,
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WSTĘP
Pokrycie zapotrzebowania zwierząt przeżuwających w okresie wzrostu na składniki pokarmowe
wiąże się z dużym udziałem pasz treściwych w dawce pokarmowej. Zastosowanie dużych ilości pasz
treściwych, nośnika skrobi, może być przyczyną zaburzeń w funkcjonowaniu żwacza między innymi
poprzez ograniczenie wartości pH oraz hamowanie stawności włókna surowego. Zastosowanie
makuchów, bogatego źródła białka ogólnego oraz tłuszczu surowego będącego źródłem energii, może
zmniejszyć nie tylko deficyt energetyczny, ale bezpośrednio pozytywnie oddziaływać na środowisko
żwacza [Szumacher-Strabel i Cieślak, 2012]. Celem prezentowanych badań była ocena wpływu
dodatku makuchu z Camelina sativa (CSC) do dawek dla jagniąt rosnących na wskaźniki
biochemiczne w żwaczu oraz populację pierwotniaków.
MATERIAŁ I METODY
W doświadczeniu wykorzystano 45 tryczków (polska owca mleczna linii 05), które losowo
przydzielono (n=15) do 3 grup: 1) kontrolna, 2) doświadczalna I z dodatkiem 10% CSC do paszy
treściwej, 3) doświadczalna II z dodatkiem 20% CSC do paszy treściwej. W 105 dniu tuczu zwierzęta
ubijano i pobierano płyn żwacza, w którym oznaczono podstawowe wskaźniki biochemiczne (pH,
amoniak, lotne kwasy tłuszczowe; LKT) oraz określono populacje pierwotniaków i bakterii.
WYNIKI I DYSKUSJA
W wyniku przeprowadzonych badań swierdzono brak istotnego wpływu CSC na wartość pH
w płynie żwacza niezależnie od poziomu zastosowanego dodatku. Najwyższą koncentrację amoniaku
stwierdzono w grupie z dodatkiem 20% CSC. Wraz ze wzrostem udziału CSC w dawce zmniejszał się
stosunek kwasu octowego do propionowego, natomiast zwiększała sie liczebność bakterii przy
jednoczesnym ograniczeniu populacji pierwotniaków.
PODSUMOWANIE
Na podstawie powyższych badań stwierdzono, że optymalnym poziomem CSC w żywieniu
rosnących jagniąt jest dodatek 10% makuchu z Camelina sativa do paszy treściwej.
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Effect of Camelina sativa cake on rumen parameters
of growing lambs*
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INTRODUCTION
Growing ruminants are usually fed high amounts of concentrate. Diets containing high levels of
concentrate, rich in starch, may implicate negative effects on rumen parameters, e.g. decrease rumen
pH and inhibition of fibre degradation. The use of Camelina sativa cake in growing ruminants diets,
a rich source of protein and crude fat (energy source), can not only decrease the energy deficit, but
also may have positive effect on the rumen ecosystem [Szumacher-Strabel and Cieslak, 2012]. The
aim of the present study was to evaluate the effect of Camelina sativa cake (CSC) supplementation to
diets for growing lambs on rumen fermentation pattern and protozoa population.
MATERIAL AND METHODS
Forty five ram lambs (Polish dairy sheep line 05) were randomly allocated to one of three groups
(n=15) and fed with: 1) basal diet (control), 2) basal diet plus 10% of CSC in concentrate
(experimental I), 3) basal diet plus 20% of CSC in concentrate (experimental II). Animals were
slaughtered at 105 day of experiment and. rumen fluid samples were collected from each lamb and
basic rumen parameters (pH, ammonia, volatile fatty acids, VFA) and protozoa and bacteria
population were determined.
RESULTS AND DISCUSSION
Supplementation of CSC to the lamb’s diet did not affect pH. The highest concentration of
ammonia was found in the group with 20% CSC. Increasing dose of CSC in the diets decreased the
ratio of acetic to propionic acid, whereas the number of bacteria was increased and protozoa
population reduced.
CONCLUSIONS
Our studies showed that the optimal level of Camelina sativa cake in the nutrition of growing
lambs is the amount of 10% of concentrate.
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Efektywność dodatku siemienia lnianego w żywieniu
indyczek*
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WSTĘP
Udział nasion lnu w mieszankach paszowych nie powinien być zbyt wysoki, z uwagi na to,
iż oprócz cennych dla organizmu kwasów tłuszczowych i składników o właściwościach
antyoksydacyjnych zawierają one również glikozydy cyjanogenne – linamarynę i lotaustralinę
[Zagrobelny i wsp., 2008]. Dlatego też dobór dawkowania nasion lnu dla zwierząt musi być bardzo
precyzyjny polegający na wnikliwej analizie zarówno paszy jak i biomarkerów, które świadczą
o narażeniu zwierząt na te związki.
MATERIAŁ I METODY
Badania przeprowadzono 480 rosnących indyczkach (Big-6) w wieku od 1 do 16 tygodnia życia,
podzielonych na cztery grupy. Grupa I (K) stanowiła grupę kontrolną, otrzymującą standardowe
mieszanki. Indyczki z grupy II, III i IV otrzymywały mieszankę pełnoporcjową odpowiednio
z dodatkiem 2%, 4% i 6% nasion lnu. Mieszanki te, w celu wyrównania zapotrzebowania na energię
zgodnie z NŻD [2005], uzupełniono olejem lnianym. W trakcie trwania doświadczeń na indyczkach
kontrolowano ich masy ciała oraz spożycie paszy. Na podstawie wyników produkcyjnych dla
poszczególnych grup obliczono wartość europejskiego wskaźnika produkcyjnego WEO.
WYNIKI I DYSKUSJA
Indyczki z grupy kontrolnej przez cały okres trwania doświadczenia były nieco cięższe, co
z kolei miało odzwierciedlenie również w tygodniowych przyrostach. W przeprowadzonym
doświadczeniu nieco mniejsze zużycie paszy w przeliczeniu na kilogram przyrostu masy ciała
stwierdzono w grupie III, czyli u ptaków otrzymujących w paszy 4% dodatek nasion lnu. Spożycie
wody, notowane w każdym tygodniu obserwacji nie odbiegało od norm przyjętych dla drobiu
[NŻD 2005].
Uzyskane dane znalazły również odzwierciedlenie w wartościach europejskiego wskaźnika
wydajności –WEO. Najwyższą wartość tego wskaźnika (449,2 pkt) zanotowano w grupie
otrzymującej 4% dodatek siemienia lnianego. Z kolei najniższą wartość WEO (399,3 pkt) stwierdzono
w grupie z 6% dodatkiem siemienia lnianego.
WNIOSKI
Zastosowanie w żywieniu indyczek siemienia lnianego nieznacznie wpłynęło na poprawę
efektów produkcyjnych (mniejsze zużycie paszy w przeliczeniu na kilogram przyrostu masy ciała oraz
wyższa wartość WEO) zwłaszcza w grupie otrzymującej 4% siemienia lnianego.
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Efficiency addition of linseed in turkey hens feeding*
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INTRODUCTION
Due to the fact that besides valuable fatty acids and antioxidant components, linseed contain also
cyanogenic glycosides - linamarin and lotaustraline, its participation in mixtures should not be too
high [Zagrobelny et al, 2008]. Therefore, adjustment of dosage of linseed for animals has to be very
precise, involving a careful analysis of both feed and biomarkers that demonstrate the exposure of
animals to these compounds.
MATERIAL AND METHODS
The experiment was conducted on 480 growing turkey hens (Big-6) from 1st till 12th week of life,
divided on four groups. Group I, which was a control one, was fed a complete mixture. Birds of group
II, III and IV received a complete feed supplemented with 2%, 4% and 6% flaxseed. These mixtures,
in order to compensate for energy demand according to the NZD [2005], were supplemented with
linseed oil.During the trial, feed intake and body weight were noted. Based on the results of
productivity, the values of the European performance index -WEO for each group were calculated.
RESULTS AND DISCUSSION
Turkey in the control group throughout the experiment was slightly heavier, which in turn was
reflected also in weekly increments. The experiment slightly lower feed consumption per kilo of
weight gain noted in the group III, the birds treated with 4% supplement of linseed. The consumption
of water, listed in each week of observation does not deviate from the standards for poultry [NZD
2005].
These data were also reflected in the values of the European performance index -WEO. The highest
value of this indicator (449.2 points) was recorded in the group receiving 4% linseed supplement. The
lowest value of the WEO (399.3 points) was observed in the group with 6% addition of linseed.
CONCLUSIONS
The use of flaxseed feeding turkeys significantly improved the production effects (lower feed
conversion ratio per 1 kg of gain and higher WEO value) especially in the group receiving 4% flax.
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WSTĘP
Nasiona lnu są bogatym źródłem długołańcuchowych wielonienasyconych kwasów tłuszczowych
z szeregu n-3 (LC PUFA n-3), głównie kwasu eikozapentaenowego i dokozaheksaenowego, które
wykazują efekt przeciwzapalny i przeciwmiażdzycowe. Nasiona lnu oprócz kwasów tłuszczowych są
także bogatym źródłem aktywnie biologicznych lignanów, oraz witaminy E czy fitoestrogenów
[Gambuś i wsp., 2004]. Dobór odpowiedniej dawki nasion lnu w żywieniu ptaków musi być bardzo
precyzyjny, gdyż z jednej strony ich nadmiar może prowadzić do niepożądanych skutków, natomiast
odpowiednia ich ilość korzystnie wpłynąć m.in. na gospodarkę lipidową.
MATERIAŁ I METODY
Badania przeprowadzono 480 rosnących indyczkach (Big-6) w wieku od 1 do 16 tygodnia życia,
podzielonych na cztery grupy. Grupa I (K) stanowiła grupę kontrolną, otrzymującą standardowe
mieszanki. Indyczki z grupy II, III i IV otrzymywały mieszankę pełnoporcjową odpowiednio
z dodatkiem 2%, 4% i 6% nasion lnu. Podczas doświadczenia trzykrotnie w 9, 12 i 15 tygodniu życia
z żyły skrzydłowej od 10 ptaków z każdej grupy pobrano krew do badań. W zakresie parametrów
biochemicznych w osoczu krwi ptaków oznaczono: zawartość białka ogólnego, glukozy,
trójacylogliceroli, cholesterolu całkowitego oraz jego frakcji HDL i LDL, a także aktywność
enzymów: AST, ALT, AP, LDH.
WYNIKI I DYSKUSJA
W osoczu krwi indyczek z grup II i III zanotowano istotne obniżenie ilości CHOL całk. oraz jego
frakcji LDL w stosunku do grupy K, co prawdopodobnie było następstwem lepszego wykorzystania
składników lipidowych. W grupach tych, a szczególnie w grupie ptaków otrzymujących 4% dodatek
nasion lnu, stwierdzono również obniżoną zawartość TG (p ≤ 0,05). Indyczki grupy III cechowały się
znacznie wyższym poziomem frakcji HDL-chol. i także jego procentowym udziałem, co jest bardzo
korzystne z punktu widzenia zdrowia ptaków. Pozostałe wskaźniki biochemiczne krwi (TP, Glu, AST,
ALT, AP, LDH) nie uległy znaczącym zmianom, jedynie na uwagę zasługuje fakt, iż u indyczek
z grupy III zaobserwowano obniżenie aktywności ALT, natomiast podwyższenia aktywności AST
i LDH.
WNIOSKI
Nasionom lnu przypisuje się aktywność hipocholesterolemiczną, co zostało potwierdzone
w przeprowadzonym doświadczeniu, szczególnie jest to widoczne w przypadkiem 4% udziału tych
nasion w dawce dla indyczek. Pozostałe wskaźniki biochemiczne krwi (TP, Glu, AST, ALT, AP,
LDH) nie uległy znaczącym zmianom.
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INTRODUCTION
Linseeds are a rich source of long-chain polyunsaturated fatty acids of n-3 (LC n-3 PUFA), mainly
eicosapentaenoic acid and docosahexaenoic acid, which have anti-inflammatory and antiatherogenic
effect. Linseeds except fatty acids are a major source of biological active lignans, and vitamin E and
phytoestrogens [Gambusa et al, 2004]. The choice of the dose of linseed in birds feeding must be very
precise because the excess of its share can lead to adverse effects, while appropriate amount can have
a positive impact i.a. on lipid metabolism.
MATERIAL AND METHODS
The experiment was conducted on 480 growing turkey hens (Big-6) from 1st till 12th week of life,
divided on four groups. Group I (K) was the control group, receiving standard feed mixture. Turkey
hens from group II, III and IV were receiving a mixture of TMR properly with 2%, 4% and 6% of
linseeds. These mixtures, in order to compensate energy requirements according to NZD [2005], were
supplemented with linseed oil. During the experiment blood samples were taken three times (in 9th,
12th and 15th week of age) from the wing vein of 10 birds from each group. In blood plasma the
contents of total protein, glucose, triacylglycerols, total cholesterol, and its fractions HDL and LDL as
well as the activity of enzymes: AST, ALT, AP, LDH were determined.
RESULTS AND DISCUSSION
In the blood plasma of turkey hens from groups II and III, a significant decrease of total cholesterol
and the LDL cholesterol fraction , in comparison to group K, was noted, which probably was the
consequence of better use of lipid components. In these groups, especially in the group of birds which
received 4% supplementation of linseeds, the content of TG was also reduced (p ≤ 0.05). Turkey hens
of group III characterized a much higher level and percentage share of HDL cholesterol fraction which
is beneficial for the birds health. Other blood biochemical indices (TP, GLU, AST, ALT, AP, LDH)
did not change significantly; only in blood of turkeys from group III a reduction of the activity of ALT
and an increase AST and LDH activity was observed.
CONCLUSIONS
In the experiment, a hypocholesterolemic activity of linseed was confirmed, which is especially
evident in the case of 4% share linseeds in doses for turkey hens. Other blood biochemical indices
(TP, GLU, AST, ALT, AP, LDH) did not change significantly.
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WSTĘP
Z punktu widzenia poprawy zdrowia ptaków ważne jest, wprowadzenie do mieszanek paszowych
a w konsekwencji do organizmu NNKT a także antyoksydantów, które jednocześnie będą ograniczały
procesy utleniania oraz stymulowały naturalne mechanizmy obrony immunologicznej
i antyoksydacyjnej organizmu. Takiego działania upatruje się m.in. w dodatku nasion lnu.
MATERIAŁ I METODY
Badania przeprowadzono na 480 rosnących indyczkach (Big-6) w wieku od 1 do 16 tygodnia
życia, podzielonych na cztery grupy. Grupa I (K) stanowiła grupę kontrolną, otrzymującą standardowe
mieszanki. Indyczki z grupy II, III i IV otrzymywały mieszankę pełnoporcjową odpowiednio
z dodatkiem 2%, 4% i 6% nasion lnu. Mieszanki te, w celu wyrównania zapotrzebowania na energię
zgodnie z NŻD [2005], były uzupełnione olejem lnianym. Podczas doświadczenia trzykrotnie w 9, 12
i 15 tygodniu życia od 10 ptaków z każdej grupy pobrano krew do badań. Analiza wskaźników
immunologicznych we krwi obejmowała oznaczenie aktywności fagocytarnej leukocytów wobec
szczepu 209P Staphylococcus aureus, wyrażonej w postaci odsetka komórek fagocytujących (%kf)
oraz indeksu fagocytarnego (IF), zdolności pochłaniania i redukcji błękitu nitrotetrazoliowego przez
heterofile (test NBT) – według metody Parka i wsp. (1968). Oznaczono także poziom lizozymu
(klasyfikowanego obecnie jako bariera ochronna organizmu) w surowicy krwi – metodą dyfuzji
w żelu agarozowym [Hankiewicz, Świerczek, 1974].
WYNIKI I DYSKUSJA
Wyniki analiz immunologicznych wskazują na brak istotnego wpływu stosowania 2% i 6% udziału
nasion lnu do paszy dla indyczek na stymulację odporności nieswoistej indyczek. Należy jednak
podkreślić, że w grupie ptaków otrzymujących 4% lnu w paszy stwierdzono pozytywną tendencję do
wzrostu wskaźników immunologicznych (%KF, IF oraz % komórek redukujących NBT)
w początkowym okresie odchowu, zaś statystycznie istotny wzrost parametrów immunologicznych we
krwi indyczek otrzymujących 4% udział nasion lnu w paszy odnotowano dopiero pod koniec okresu
doświadczalnego.
WNIOSKI
Z przeprowadzonych badań wynika, że spośród stosowanych dawek nasion lnu do paszy dla
indyczek, jedynie 4% udział nasion w paszy spowodował pobudzenie układu odpornościowego
(wzrost komórek fagocytujących, indeksu fagocytarnego oraz wzrost komórek redukujących NBT).
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Effect of using linseed in turkey hens feed on the immune
status*
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INTRODUCTION
From the point of view of the improvement of birds' health, it is important to introduce to the
compound feed and consequently to the body essential fatty acids and antioxidants, which also will
reduce the process of oxidation and stimulate the natural immune defense and antioxidant
mechanisms. Such activity is observed when linseeds are added to the feed.
MATERIALS AND METHODS
The study was conducted on 480 growing turkey hens (Big-6) from 1st till 12th week of life, divided
into four groups. Group I (K) was the control one, receiving standard feed mixture. Turkeys from
group II, III and IV received a mixture of complete feed, supplemented with 2%, 4% and 6% of flax
seed, respectively. Content of nutrients in mixtures was balanced by linseed oil, in accordance with
Polish Norms of Poultry Nutrition [NŻD, 2005]. During the experiment blood samples were taken
three times (in 9th, 12th and 15th week of age) from the wing vein of 10 birds from each group. Analysis
of immunological blood indices included an indication of phagocytic activity of leukocytes in the
presence of Staphylococcus aureus 209P strain, expressed as a percentage of phagocytic cells (% kf)
and phagocytic index (IF), the ability of heterphils to absorb and reduce the nitrotetrazolium blue
(NBT test) - according to the method of Park and et al (1968). Also, the level of lysozyme was assayed
(classified currently as a protective barrier of the body) in blood serum - as diffusion in agarose gel
[Hankiewicz, Świerczek, 1974].
RESULTS AND DISCUSSION
The results of immunological analysis do not indicate any significant effect for use of 2% or 6%
flax seed added to turkeys feed for the stimulation of their innate immunity. It should be noted,
however, that the birds in the group which received 4% linseed in the feed showed a positive trend of
increased immunological indicators (% KF, IF and% of cells reducing NBT) in the initial stage of
rearing. A statistically significant increase of immune parameters in blood of turkeys which received
4% flax seeds in the feed was recorded until the end of the experimental period.
CONCLUSIONS
The study shows that among the investigated doses of flax seed in the turkey diet, the only 4% of
the seeds in the feed caused a stimulation of the immune system (an increase in phagocytic cells,
phagocytic index and the growth of cells reducing NBT).
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profil oksydo-redukcyjny krwi *
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WSTĘP
Dostarczanie w diecie odpowiednich substancji biologicznie czynnych o właściwościach
antyoksydacyjnych może istotnie zwiększyć potencjał antyoksydacyjny a przy tym skutecznie
ograniczyć ryzyko wystąpienia wielu chorób zwierząt oraz wad mięsa spowodowanych procesami
oksydacyjnymi. Nasiona lnu oprócz wysokiej zawartości wielonienasyconych kwasów tłuszczowych
są także bogatym źródłem aktywnie biologicznych lignanów: secoizolariciresinolu i jego diglukozydu
oraz witaminy E, cynku, fitosteryn, flawonoidów czy fitoestrogenów. Związkom tym przypisuje się
właściwości przeciwnowotworowe, antymutagenne, immunostymulującei i antyoksydacyjne [Weill
i wsp., 2002]. Celem badań było porównanie efektywności wprowadzenia do paszy dla rosnących
indyczek siemienia lnianego w oparciu o ocenę mechanizmów obrony antyoksydacyjnej organizmu.
MATERIAŁ I METODY
Badania przeprowadzono na 480 rosnących indyczkach (Big-6) w wieku od 1 do 16 tygodnia
życia, podzielonych na cztery grupy. Grupa I (K) stanowiła grupę kontrolną, otrzymującą standardowe
mieszanki paszowe. Indyczki z grupy II, III i IV otrzymywały mieszankę pełnoporcjową odpowiednio
z dodatkiem 2%, 4% i 6% nasion lnu. Mieszanki te, w celu wyrównania zapotrzebowania na energię
zgodnie z NŻD [2005], uzupełniono olejem lnianym. Podczas doświadczenia trzykrotnie w 9, 12 i 15
tygodniu życia z żyły skrzydłowej od 10 ptaków z każdej grupy pobrano krew do badań. W zakresie
parametrów antyoksydacyjnych oznaczono: dysmutazę ponadtlenkową (SOD), katalazę (CAT),
całkowity potencjał antyoksydacyjny (FRAP), witaminę C (Wit C), glutation (GSH), zaś w zakresie
parametrów prooksydacyjnych oznaczono: nadtlenki (H2O2) oraz dialdehyd malonowy (MDA).
WYNIKI I DYSKUSJA
Zastosowanie w żywieniu indyczek siemienia lnianego w ilości 4% i 6% do paszy spowodowało
wzrost całkowitego potencjału antyoksydacyjnego osocza odpowiednio o 4,3% i o 9,2% w odniesieniu
do grupy kontrolnej. W grupie indyczek otrzymującej w paszy 4% udział siemienia lnianego
stwierdzono najniższy poziom nadtlenków.
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INTRODUCTION
Including adequate biologically active substances with antioxidant properties in a diet can
significantly increase the antioxidant potential and simultaneously effectively reduce the risk of many
animals’ diseases and defects of meat caused by oxidative processes. Linseed, apart from its high
content of polyunsaturated fatty acids, is also rich source of biologically active lignans:
secoisolariciresinol and its diglucoside, as well as vitamin E, zinc, phytosterols, flavonoids and
phytoestrogens. Anticancer, antimutagenic, immunostimulating and antioxidant properties are
attributed to those compounds [Weill et al., 2002]. The aim of this study was to compare the
effectiveness of introducing the feed enriched with linseed for hen turkey poults, based on the
assessment of antioxidant defense mechanisms.
MATERIAL AND METHODS
The study was conducted on 480 growing turkey hens (Big-6) from 1st till 12th week of life, divided
into four groups. Group I (K) was the control group, receiving standard feed mixture. Turkeys from
group II, III and IV received a mixture of complete feed supplemented with 2%, 4% and 6% linseed
respectively. Content of nutrients in mixtures was balanced by linseed oil, in accordance with Polish
Norms of Poultry Nutrition [NŻD, 2005]. During the experiment blood samples were taken three times
(in 9th, 12th and 15th week of age) from the wing vein of 10 birds from each group. In terms of
antioxidant parameters blood samples were determined for: superoxide dismutase (SOD), catalase
(CAT), total antioxidant status (FRAP), vitamin C (Vit C), glutathione (GSH), and in terms of
determined pro-oxidants: peroxide (H2O2) and malondialdehyde (MDA).
RESULTS AND DISCUSSION
The use of 4% and 6% linseed in the turkeys’ feed increased the total antioxidant capacity of
plasma (FRAP), by 4.3% and 9.2% respectively, in comparison to the control group. In the group of
turkeys receiving the feed with 4% linseed the level of peroxides was the lowest.
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WSTĘP
O wartości odżywczej mięsa decyduje obecność wartościowych białek i tłuszczy, a także szereg
bioaktywnych składników prozdrowotnych, m.in. kwasy tłuszczowe glutation, witaminy, związki
mineralne. Do jednych z ważniejszych czynników wpływających na jakość mięsa należą procesy
utleniania. Dlatego też uważa się, że ograniczenie lub spowolnienie procesów oksydacji, które
stwierdza się już na poziomie płynów ustrojowych można ograniczyć stosując różnorodne dodatki
paszowe o właściwościach antyoksydacyjnych. Takich właściwości upatruje się w stosowaniu lnu
w żywieniu indyków.
MATERIAŁ I METODY
Badania przeprowadzono na 480 rosnących indyczkach (Big-6) w wieku od 1 do 16 tygodnia
życia, podzielonych na cztery grupy. Grupa I (K) stanowiła grupę kontrolną, otrzymującą standardowe
mieszanki. Indyczki z grupy II, III i IV otrzymywały mieszankę pełnoporcjową odpowiednio
z dodatkiem 2%, 4% i 6% nasion lnu. Mieszanki te, w celu wyrównania zapotrzebowania na energię
zgodnie z NŻD [2005], były uzupełnione olejem lnianym. W 16- tym tygodniu doświadczenia ptaki
ubito i pobrano mięśnie piersiowe oraz udowe do analiz. W zakresie parametrów antyoksydacyjnych
oznaczono: dysmutazę ponadtlenkową (SOD), katalazę (CAT), całkowity potencjał antyoksydacyjny
osocza (FRAP), witaminę C, glutation (GSH+ GSSG), nadtlenki (H2O2), dialdehyd malonowy (MDA)
według Bartosza [2004].
WYNIKI I DYSKUSJA
W wątrobach indyczek otrzymujących trzy poziomy nasion lnu tj. 2%, 4% i 6% stwierdzono
obniżoną aktywność dysmutazy ponadtlenkowej – SOD oraz wzrost koncentracji witaminy C
w odniesieniu do grupy kontrolnej. Z kolei dodatek nasion lnu w ilości 4% i 6% spowodował wzrost
aktywności dysmutazy ponadtlenkowej w mięśniu piersiowym i udowym oraz spadek aktywności
katalazy w mięśniu piersiowym. Podobnie jak w wątrobie nastąpił wzrost koncentracji witaminy C
w mięśniu piersiowym indyczek otrzymujących 2%, 4% i 6% nasion lnu w paszy.
WNIOSKI
Z przeprowadzonych badań wynika, że stosowanie 2%, 4% i 6% udziału nasion lnu w paszy dla
indyczek nie indukuje procesu oksydacji lipidów w wątrobie i tkankach mięsnych, jednocześnie
pobudzając układ antyoksydacyjny.
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INTRODUCTION
The nutritional value of meat is determined by the presence of valuable proteins and fats, and
a number of bioactive components, such as: fatty acids, glutathione, vitamins and minerals. One of the
most important factors, affecting the quality of the meat is the oxidation process. It is therefore
considered that limiting or slowing the oxidation process, which is often found at the level of body
fluids, can be reduced by use of variety of additives which have antioxidant properties. Such
properties of linseed were used in the birds’ diet.
MATERIALS AND METHODS
The study was conducted on 480 growing turkey hens (Big-6) from 1st till 12th week of life, divided
into four groups. Group I (K) was the control group which received standard feed mixture. Turkeys
from group II, III and IV received a mixture of complete feed supplemented respectively with 2%, 4%
and 6% linseed. Content of nutrients in mixtures was balanced by linseed oil, in accordance with
Polish Norms of Poultry Nutrition [NŻD, 2005]. In 16th week of experiment birds were slaughtered
and samples of pectoral and thigh muscles were taken to analysis. In terms of antioxidant parameters
blood samples were determined for: superoxide dismutase (SOD), catalase (CAT), total antioxidant
status (FRAP), vitamin C (vit C), glutathione (GSH), and in terms of determined pro-oxidants:
peroxide (H2O2) and malondialdehyde (MDA) [Bartosz, 2004].
RESULTS AND DISCUSSION
The test of livers of turkeys receiving three levels of flax seeds: 2%, 4% and 6% showed
a decreased activity of superoxide dismutase - SOD and an increase in the concentration of vitamin C
in comparison to the control group. The addition of linseed at 4% and 6% caused an increase
in superoxide dismutase activity in pectoral and thigh muscles and decrease of catalase activity in the
pectoral muscle. Like in the liver there was an increase in concentration of vitamin C in pectoral
muscle in turkey hens fed with addition of 2%, 4% and 6% linseed in the diet.
CONCLUSIONS
The study shows that the use of 2%, 4% and 6% of the linseed in feed for turkeys does not induce
the process of lipids oxidation in the liver and meat tissue, simultaneously stimulates the antioxidant
system.
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Wpływ źródła oleju na profil lipidowy i antyoksydacyjny
mięśni nóg gęsi
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WSTĘP
Bogatym źródłem kwasu EPA (eikozapentaenowemu) i DHA (dokozaheksaenowemu jest tłuszcz
ryb i ssaków [Masters, 1996]. W związku z tym w ostatnich latach przeprowadzono wiele badań
mających na celu zwiększenie poziomu wielonienasyconych kwasów tłuszczowych w produktach
pochodzenia zwierzęcego w tym i drobiarskich tj. jaja czy mięso m.in. poprzez dodanie do pasz oleju
z ryb [Woods, Fearon, 2009]. Celem badań była ocena wpływu oleju rybnego na ich przyrosty
rosnących gęsi, profil lipidowy i antyoksydacyjny ich mięśni nóg.
MATERIAŁ I METODY
Materiał badawczy stanowiły 30-dniowe gęsi rasy Arzamas odchowywane do 60 dnia życia. Ptaki
z grupy I żywiono standardowymi mieszankami, w których zawartość składników pokarmowych była
zgodna z NRC [1994] a źródłem tłuszczu był w nich olej sojowy. Grupa II otrzymywała tę samą
paszę, ale jako źródło tłuszczu zastosowano 5% dodatek oleju rybnego.
WYNIKI I DYSKUSJA
Dodatek oleju rybnego nie spowodował zmian w ogólnej zawartości lipidów oraz
triacetylogliceroli w mięśniach ptaków (p > 0,05). Zawartość fosfolipidów była istotnie wyższa
u ptaków otrzymujących dodatek oleju rybnego różnice sięgały około 22% (p ≤ 0,01). Natomiast
odwrotną zależność odnotowano w przypadku koncentracji mono i diacylogliceroli (p ≤ 0,05),
wolnych kwasów tłuszczowych (p ≤ 0,05), a także wolnego (p ≤ 0,01) i zestryfikowanego cholesterolu
(p ≤ 0,05). W przeprowadzonym doświadczeniu stosunek kwasów n- 6 do n-3. w grupie kontrolnej
wynosił 3,89. Natomiast w grupie gęsi otrzymujących dodatek oleju rybnego miał znacznie niższą
wartość i wynosił 1,07. W przeprowadzonym doświadczeniu nie stwierdzono jednak różnic
statystycznie istotnych odnośnie zawartości zarówno produktów peroksydacji lipidów
(wodoronadtlenków lipidowych, aldehydu malonowego) i aktywności enzymów antyoksydacyjnych
(dysmutazy ponadtlenkowej, peroksydazy glutationowej).
PODSUMOWANIE
Dodatek do pasz dla gęsi oleju rybnego przyczynił się do zwiększenia udziału nienasyconych
kwasów tłuszczowych w tym przede wszystkim EPA i DHA, i zmniejszenia w tłuszczu zdecydowanej
przewagi kwasów z rodziny n-6 nad kwasami z rodziny n-3. Spowodował również znaczny wzrost
zawartości fosfolipidów a spadek zawartości wolnego i zestryfikowanego cholesterolu.
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INTRODUCTION
A rich source of eicosapentaenoic (EPA) and docosahexaenoic (DHA) acids are fish oil and fat of
mammals [Masters, 1996]. Hence, a number of experiments have been conducted in recent years
aimed at increasing the number of polyunsaturated fatty acids in food products of animal origin,
including poultry products, i.e. eggs or meat, through among other things addition of fish oil to
feedstuffs [Woods and Fearon, 2009]. The aim of this study was to evaluate the effect of fish oil on the
growth of geese as well as on lipid and antioxidant profile of their leg muscles
MATERIAL AND METHODS
The experimental material was 30 days old Arzamas geese reared until the 60th day of life. Birds
from group I received standard feed mixtures, in which the content of nutrients was consistent with
NCR (1994) and the source of fat was soybean oil. Birds from group II received the same feed
mixture, but with 5% fish oil addition as a source of fat.
RESULTS AND DISCUSSION
The addition of fish oil did not result in any changes in the total content of lipids nor
triacylglycerols in bird muscles (p>0.05). The content of phospholipids was significantly higher in the
birds receiving the fish oil addition, and the differences reached ca. 22% (p≤ 0.01). The opposite
dependency was observed for concentrations of mono- and diacylglycerols (p≤ 0.05), free fatty acids
(p≤ 0.05) as well as frees (p≤ 0.01) and esterified (p≤ 0.05) cholesterol. In the conducted experiment,
the ratio of n-6 to n-3 acids in the control group amounted to 3.89, whilst in case of geese receiving the
fish oil addition, it was considerably lower and amounted to 1.07. Fish oil constitutes also a rich
source of antioxidative substances. In the conducted experiment however, no statistically significant
differences were recorded, in relation to contents of both lipid peroxidation products (lipid
hydroperoxides, malonaldehyde) and enzyme activities (superoxide dismutase, glutathione
peroxidase).
CONCLUSIONS
In conclusion, it can be stated that the addition of fish oil to feed mixtures for geese contributed to
an increase in the content of unsaturated fatty acids, including above all EPA and DHA, and to
a decreased ratio of n-6 to n-3 fatty acids in fat. It also resulted in a significant increase in the content
of phospholipids and a decrease in the content of free and esterified cholesterol.
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WSTĘP
Czosnek pospolity (Allium sativum) był ceniony i stosowany w medycynie ludowej od tysięcy lat
[Steiner Li, 2001] ze względu na swoje właściwości antybakteryjne, grzybobójcze, wirusobójcze,
przeciwrobaczycowe, przeciwutleniajace, przeciwzapalne oraz odkażające.
MATERIAŁ I METRODY
Badania przeprowadzono na 300-u 1-dniowych, indyczkach rzeźnych typu ciężkiego Big-6,
podzielonych równomiernie na 4 grupy. Grupa I była grupą kontrolną. Grupie II podawano do picia
wodę z dodatkiem wyciągu z surowego czosnku w ilości 0,1g/dm3 wody, grupie III – wodę
z dodatkiem wyciągu z surowego czosnku w dawce 0,5g/dm3 oraz grupie IV – preparat czosnkowy
Allivet w ilości 0,5ml/dm3 wody pitnej. Ptaki odchowywano do 16 tygodnia życia, w tych samych
warunkach zoohigienicznych, optymalnych dla tuczu indyków rzeźnych. Pod koniec 4, 7 i 10 tygodnia
obserwacji z żyły skrzydłowej od 20 sztuk ptaków pobrano krew do badań biochemicznych.
W zakresie tych badań oznaczono: AST, ALT, ALP, TP, GLU, UA, UREA, BIL oraz ALB.
Analizowano wielkość wybranych wskaźników przemian lipidowych w osoczu krwi: poziom TG,
CHOL oraz w frakcji cholesterolu HDL i LDL, poziom wolnych kwasów tłuszczowych (NEFA).
Po zakończonym odchowie (16 tydzień życia) przeprowadzono ubój.
WYNIKI I DYSKUSJA
Wodny wyciąg czosnkowy oraz handlowy preparat Allivet wykorzystane w eksperymencie
wpłynęły na obniżenie poziomu białka ogólnego oraz antyoksydantów nieenzymatycznych takich jak
kwas moczowy, mocznik, bilirubina, kreatynina i albumina w osoczu krwi badanych ptaków.
W grupie metabolitów przemian lipidowych obniżeniu uległy wartości triacylogliceroli oraz
cholesterolu całkowitego, zaś koncentracja wolnych kwasów tłuszczowych oraz frakcji HDL
cholesterolu uległy podwyższeniu. Zastosowanie dodatków czosnkowych spowodowało również
obniżenie aktywności LDH i AST w osoczu krwi. Dodatek czosnku wpłynął pozytywnie na efekty
odchowu i skład chemiczny tkanek mięśni badanych ptaków.
WNIOSKI
Zastosowane dodatki wpłynęły na obniżenie koncentracji białka, poziomu niektórych wskaźników
lipidowych (triacylogliceroli i cholesterolu) oraz kwasu moczowego. Dodatek czosnku wpłynął
pozytywnie na efekty odchowu i skład chemiczny tkanek mięśni badanych ptaków. Uzyskane
rezultaty badań wskazują na przydatność stosowania zarówno wodnego wyciągu ze świeżego czosnku
pospolitego (Allium sativum) jak i gotowego, handlowego prepartu Allivet celem poprawy
wskaźników lipidowych krwi indyczek rzeźnych i efektów odchowu.
[1]
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INTRODUTION
Garlic (Allium sativum) has been valued and used in traditional medicine for thousands of years
[Steiner, Li, 2001] due to its antibacterial, fungicidal, virucidal, antioxidant, anti-inflammatory and
antiseptic properties.
MATERIAL AND METHODS
The study was carried out on 300, one-day-old, turkey hens of medium-heavy type BIG-6 divided
into four experimental groups. Group I (control) did not receive experimental additives. The turkeyhens from experimental groups received a garlic extract and Allivet garlic preparation with drinking
water. The birds in group II were given raw garlic extract in doses of 0.1 g/dm3 of water, III - the
addition of water extract of raw garlic at 0.5 g/dm3 and IV Allivet - garlic preparation in the amount of
0.5 ml/ dm3 drinking water. At the end of weeks 4, 7 and 10 of observation, blood was sampled from
the brachial vein of 20 birds for biochemical analyses that included determinations of: AST, ALT,
ALP, TP, GLU, UA, UREA, BIL and ALB. There were analyzed the value of selected indicators of
changes in plasma lipid levels: TG, CHOL, HDL and LDL cholesterol fraction, the level of free fatty
acids (NEFA). After the end of rearing (16th week of life), the birds were slaughtered.
RESULTS AND DISSCUSION
Water garlic extracts and Allivet garlic preparation used in the experiment affected the reduction
levels of protein and non-enzymatic antioxidants such as uric acid, urea, bilirubin, creatinine and
albumin in blood plasma of studied birds. In the group of lipid metabolites, lower values of
triglycerides, total cholesterol whereas the concentration of free fatty acids and HDL cholesterol were
increased. Application of garlic additives decreased the activity of LDH and AST in blood plasma.
The addition of garlic has favored the effects of rearing and chemical composition of the examined
muscle tissue of birds.
CONCLUSIONS
The additives affected the decrease concentration of protein levels, certain indices of lipid
(triglycerides and cholesterol) and uric acid. The addition of garlic has favored the effects of rearing
and chemical composition of the examined muscle tissues of birds.The obtained results show the
suitability of both the water extract of fresh garlic (Allium sativum) and Allivet preparation to improve
blood lipid indicators of turkeys for fattening and rearing effects.
[1]
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Wycofanie antybiotykowych stymulatorów wzrostu spowodowało znaczny wzrost zainteresowania
innymi dodatkami paszowymi, akceptowanymi przez konsumentów. Ich rolą jest głównie
kształtowanie środowiska przewodu pokarmowego, a dzięki temu prawidłowego wzrostu i rozwoju
zwierząt, ich dobrostanu i cech prozdrowotnych, głównie mięsa. Wśród tych dodatków są: probiotyki,
konserwanty (zakwaszacze), prebiotyki, zioła, i synbiotyki. Ich naturalne pochodzenie i brak
szkodliwości sprawia, że są powszechnie akceptowane. Niestety ich skuteczność w porównaniu
z antybiotykowymi stymulatorami wzrostu jest z reguły mniejsza, a działanie nie zawsze
jednoznacznie pozytywne. Z tego powodu prowadzone są ciągle badania zmierzające do wyboru
najlepszego dodatku lub preparatu wieloskładnikowego i opracowania zasad jego stosowania.
Inulina jest rozpuszczalnym w wodzie polisacharydem o różnej długości łańcucha, zbudowanym
z cząsteczek fruktozy, połączonych wiązaniami α-2,1-glikozydowymi i cząsteczki glukozy. Ten rodzaj
wiązań powoduje, że inulina nie jest trawiona przez enzymy własne zwierząt, a jedynie przy udziale
enzymów mikroorganizmów przewodu pokarmowego. Jest dobrą pożywką dla bakterii
Bifidobacterium i Lactobacillus. Ma, więc właściwości prebiotyczne, dzięki którym hamuje rozwój
bakterii patogennych. Występuje w wielu roślinach, a głównie w cykorii, słoneczniku bulwiastym
i mniszku lekarskim.
Powstające, w wyniku przemian mikrobiologicznych, krótko łańcuchowe kwasy tłuszczowe oraz
zmiana pH treści pokarmowej mogą wpływać na rozwój przewodu pokarmowego, strawność
składników odżywczych, a przez to na wzrost zwierząt i zużycie paszy. Kwasy te mogą być źródłem
energii, a kwas masłowy - zwłaszcza dla nabłonka jelita grubego.
Inulina sprzyja, na skutek przemian zachodzących w przewodzie pokarmowym, wchłanianiu
składników mineralnych, a szczególnie Ca, Mg, Zn, Cu i Fe. Pozwala to na zmniejszenie dodatku tych
pierwiastków do diety, co może przyczynić się do zmniejszenia zanieczyszczenia środowiska.
Wykazano również efekt hipocholesterolemiczny inuliny, który może wynikać ze zmniejszonego
wchłaniania składników odżywczych, zwiększonego wydalania steroidów kwasów żółciowych lub
zwiększonej produkcji kwasu propionowego przez mikroorganizmy przewodu pokarmowego.
Inulina jest także wykorzystywana w przemyśle spożywczym, jako dodatek do napojów, pieczywa,
dżemów, wyrobów mlecznych, marynat, jako środek zastępujący tłuszcz w produktach cukierniczych.
Znalazła także zastosowanie w diagnostyce chorób nerek oraz w dietetyce - zwłaszcza w preparatach
odchudzających.
PODSUMOWANIE
Biorąc pod uwagę skutki działania preparatów inuliny na organizmy zwierząt, można sądzić, że
lepsze poznanie jej oddziaływania na organizmy zwierząt monogastrycznych przyczyni się do
możliwości szerszego jej wykorzystania w żywieniu zwierząt.
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The withdrawal of antibiotic growth promoters caused a significant increase of interest in other
feed additives acceptable by consumers. Their role is mainly the development of the environment of
gastrointestinal tract, and thus they ensure proper growth and development of animals, their welfare
and forming health promoting features, mainly of meat. Among these additives there are: probiotics,
preservatives (acidifiers), prebiotics, herbs and synbiotics. Having natural origin and being practically
harmless make them widely accepted. Unfortunately, the effectiveness compared to antibiotic growth
promoters is generally lower, and the effect is not always clearly positive. For this reason, researches
are still carried out on choosing the best additive or compound preparation and its proper application.
Inulin is a water-soluble compound with polysaccharide chains of varying length, built with
fructose bounded with α-2,1 glycosidic bounds and glucose. This type of bond makes the inulin not
digestible by the enzymes of the animals, but only by the enzymes produced by microorganisms living
in the gastrointestinal tract. It is a good medium for growth of bacteria Bifidobacterium and
Lactobacillus, and thus it has prebiotic properties, inhibiting the growth of pathogenic bacteria at the
same time. The inulin can be found in many plants, mainly in chicory, Jerusalem artichoke and
dandelion.
Short-chain fatty acids resulting from microbiological changes, as well as change of pH of digesta
may affect the development of the gastrointestinal tract, digestibility of nutrients, and thus the growth
of animals and feed consumption. These acids can be a source of energy, the butyric acid - especially
for the epithelium of the large intestine.
As a result of changes occurring in the gastrointestinal tract, the inulin enhances absorption of
minerals, especially Ca, Mg, Zn, Cu and Fe. This allows a reduction of these elements added to the
diet which may help to reduce environmental pollution.
The research also demonstrated hypocholesterolemic effect of inulin, which may result from
reduced absorption of nutrients, increased excretion of steroids, bile acids or increased production of
propionic acid by gastrointestinal microorganisms.
Inulin is also used in the food industry as an addition to beverages, baked goods, jams, dairy
products, pickles, and as a fat substitute in confectionery products. It can be also applied in diagnosis
of kidney diseases and dietetics - especially in slimming preparations.
SUMMARY
Taking into account the effects of inulin preparations on organisms of animal, one can conclude
that better understanding of this influence on monogastric organisms may lead to wider application in
animal nutrition.
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WSTĘP
Ograniczenie stosowania antybiotykowych stymulatorów wzrostu w żywieniu świń przyczyniło się
do intensyfikacji badań nad alternatywnymi dodatkami paszowymi. Na uwagę zasługują badania
dotyczące stosowania probiotyków i prebiotyków [Grela, 2011]. Inulinę jako rozpuszczalny w wodzie
polimer fruktozy należy zaliczyć do prebiotyków. Wywiera działania zdrowotne, zwiększa
wchłanianie jelitowe składników mineralnych, moduluje poziom insuliny i lipidów osocza oraz
wpływa korzystnie na system immunologiczny jelit [Roberfroid, 1993].
Celem badań było dokonanie oceny wpływu dodatku dwóch źródeł i trzech poziomów inuliny na
liczbę odchowanych prosiąt, ich masę ciała przy odsadzeniu oraz w 42 i 84 dniu życia, a także
pobranie i wykorzystanie paszy.
MATERIAŁ I METODY
Badania wykonano na prosiętach od 28 loch linii hybrydowej PIC krytych knurami Penarlan P76,
podzielonych na 7 grup po 4 mioty. Utworzono grupę kontrolną (I) oraz po 3 grupy (II-IV)
z dodatkiem wyciągu wodnego lub wodno-alkoholowe (V-VII) w ilości 10, 20 lub 30 g w 1 kg
mieszanki. Dodatek inuliny wprowadzony był wraz z rozpoczęciem dokarmiania (około 10-12 dzień
życia prosiąt). Kontrolowano pobranie paszy, efekty zdrowotne: biegunki i upadki oraz ważono
zwierzęta w 10, 28 i 42 oraz 84 dniu życia. Uzyskane dane liczbowe poddano analizie statystycznej,
a istotność różnic wyznaczono testem Duncana.
WYNIKI I DYSKUSJA
Średnie przyrosty prosiąt od urodzenia do 84 dnia życia kształtowały się na poziomie 333, 335,
355, 371, 363, 372 i 345 g dziennie, odpowiednio w grupach I-VII. Upadki prosiąt od rozpoczęcia
dokarmiania do 84 dnia życia w tych grupach wyniosły 7,14; 9,23; 9,26; 5,12; 7,69; 8,17 i 8,93%.
Zużycie paszy wahało się od 1,7 kg w grupie V do 1,91 kg na 1 kg przyrostu w grupie I kontrolnej.
O pozytywnym wpływie inuliny w odchowie prosiąt informuje praca van Loo [2007].
PODSUMOWANIE
Uzyskane efekty wskazują, że najbardziej rozsądnym postępowaniem okazało się zastosowanie
dodatku wyciągu wodnego inuliny na poziomie 3% (grupa IV), zaś wodno-alkoholowego na poziomie
2% (grupa VI).
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INTRODUCTION
The dietary restrictions on antibiotic use for pig growth promotion favored intensive studies on
alternative feed supplements and consequently, the researches on probiotics and prebiotics have
gained more attention [Grela 2011]. Inulin as a water soluble fructose polymer belongs to a group of
prebiotics. It improves health, promotes intestinal absorption of minerals, modulates a level of insulin
and plasma lipids and supports the intestinal immune system [Roberfroid, 1993].
The objective of the present studies was to assess the effect of additional two dietary sources of
inulin and its three levels on the number of raised piglets, their body weight at weaning and on 42 and
84 day of life as well as feed intake and conversion (FCR).
MATERIAL AND METHODS
The studies involved piglets from 28 hybrid line PIC sows mated by Penarlan P76 boars. The
piglets were assigned into 7 groups, 4 litters each. There were formed the control group (I), three
groups (II-IV) with dietary supplement of inulin aqueous extract and the other three groups (V-VII)
with aqueous-alcohol extracts feed additive at amount of 10, 20 or 30 g kg-1 diet. Dietary inulin was
introduced upon the onset of supplementary feeding of animals (about 10-12 day of life). Feed intake,
health effects, like diarrhea events and mortality rate were monitored and the animals weighed on 10,
28, 42 and 84 day of life. The obtained numerical data were analyzed statistically and the significance
of differences determined by Duncan`s test.
RESULTS AND DISCUSSION
Average piglet body gains (ADG) until 84 day of life were 333, 335, 355, 371, 363, 372 and 345 g
respectively in groups I-VII. Piglet mortality rate recorded from the supplementary feeding start until
84 day of life reached 7.14; 9.23; 9.26; 5.12; 7.69; 8.17 and 8.93% in the respective groups. Feed
conversion ratio ranged between 1.70 kg in group V up to 1.91 kg per 1 kg body gain in the control
group. Beneficial nutritional effect of inulin on piglet performance is presented in the research paper
of van Loo [2007].
CONCLUSIONS
The obtained results indicate that the implementation of 3% inulin aqueous extract (group IV) and
2% aqueous alcohol extracts (group VI) as feed supplements was the most appropriate proceeding.
REFERENCES
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Morfologia jelita prosiąt żywionych paszą z dodatkiem
inuliny*
M. Barszcz1, A. Tuśnio, M. Taciak, Ł. Staśkiewicz, P. Zakrzewski, E. Święch, J. Skomiał
Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN
Instytucka 3, 05-110 Jabłonna
SŁOWA KLUCZOWE: prosięta, inulina, jelito cienkie, jelito grube

WSTĘP
Inulina jest roślinnym wielocukrem zapasowym, który po spożyciu może modyfikować strukturę
nabłonka jelitowego. W literaturze jest jednak niewiele danych na temat jej wpływu na budowę
poszczególnych odcinków jelita. Celem badań było określenie wpływu różnych rodzajów i poziomów
ekstraktu inuliny na morfologię jelita cienkiego i grubego prosiąt.
MATERIAŁ I METODY
Doświadczenie przeprowadzono na 56 wieprzkach (PIC x Penarlan P76), podzielonych na 7 grup
po 8 sztuk w każdej, żywionych od 2 tygodnia życia paszami zawierającymi 1, 2 lub 3% ekstraktu
wodnego (WE) inuliny lub ekstraktu wodno-alkoholowego (WAE). Grupa kontrolna otrzymywała
paszę bez dodatku inuliny. Prosięta uśmiercono w wieku ok. 50 dni i pobrano próby tkanek z jelita
cienkiego i grubego do badań histologicznych.
WYNIKI I DYSKUSJA
Dodatek WE inuliny nieznacznie zmniejszył wysokość kosmków, głębokość krypt oraz grubość
błony śluzowej w dwunastnicy i jelicie biodrowym oraz zwiększył grubość błony śluzowej i wysokość
kosmków w jelicie czczym. Dodatek 2% WE istotnie zmniejszył głębokość krypt i zwiększył stosunek
wysokości kosmków do głębokości krypt w jelicie czczym w porównaniu z pozostałymi grupami.
Dodatek inuliny spowodował również istotne zwiększenie grubości błony mięśniowej jelita cienkiego,
z wyjątkiem prosiąt otrzymujących 2% WAE, u których błona mięśniowa w jelicie czczym była
istotnie cieńsza w porównaniu do pozostałych grup. Żywienie prosiąt paszą z WAE, w porównaniu
z grupą kontrolną, istotnie zmniejszyło grubość błony śluzowej, wysokość kosmków i głębokość krypt
w jelicie cienkim.
Dodatek WE nie wpłynął istotnie na głębokość krypt w jelicie ślepym i środkowej części
okrężnicy, natomiast w ilości 2% zwiększył głębokość krypt w początkowej części okrężnicy,
a w ilości 1% w końcowej części okrężnicy. Dodatek WE istotnie zwiększył grubość błony
mięśniowej w jelicie ślepym, natomiast zmniejszył w okrężnicy. Żywienie prosiąt paszą z WAE
istotnie wpłynęło na głębokość krypt w końcowym odcinku okrężnicy. W grupie otrzymującej 3%
dodatek głębokość krypt była istotnie większa niż w pozostałych grupach. Dodatek 1% WAE istotnie
zwiększył grubość błony mięśniowej w jelicie ślepym i początkowym odcinku okrężnicy
w porównaniu z grupą kontrolną, natomiast w ilości 2% i 3% zmniejszył grubość błony mięśniowej,
odpowiednio w środkowym i końcowym odcinku okrężnicy.
PODSUMOWANIE
Inulina wpływa na budowę błony śluzowej i mięśniowej przewodu pokarmowego prosiąt
w zależności od rodzaju ekstraktu, wielkości dodatku i odcinka jelita. Najkorzystniejsze zmiany
w morfologii nastąpiły w jelicie czczym prosiąt żywionych paszą z 2% dodatkiem ekstraktu.
W pozostałych odcinkach jelita nie wykazano jednoznacznego wpływu dodatku inuliny.
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Morphology of the intestine of piglets fed diet supplemented
with inulin*
M. Barszcz1, A. Tuśnio, M. Taciak, Ł. Staśkiewicz, P. Zakrzewski, E. Święch, J. Skomiał
The Kielanowski Institute of Animal Physiology and Nutrition PAS
Instytucka 3, 05-110 Jabłonna
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INTRODUCTION
Inulin is a plant storage polysaccharide, which acts as a prebiotic and can modify intestinal
epithelium structure after ingestion. There is a lack of literature dealing with its impact on morphology
of different parts of the intestine. The aim of the study was to determine the effect of increasing levels
of two types of inulin extract on the morphology of piglet small and large intestine.
MATERIAL AND METHODS
The experiment was conducted on 56 castrated male piglets (PIC x Penarlan P76) divided into
7 groups (n=8), fed from the 2nd week of life with the diets containing 1, 2 or 3% of water extract of
inulin (WE) or water-alcohol extract (WAE). Control group received diet without inulin
supplementation. Piglets were sacrificed at the age of 50 days and tissue samples from three segments
of small and four of large intestines were taken for histological analysis.
RESULTS AND DISCUSSION
Diets supplemented with WE decreased villous height (VH), crypt depth (CD) and mucosa
thickness (MuT) in duodenum and ileum and increased MuT and VH in jejunum. Diet containing 2%
of WE significantly decreased CD and increased VH to CD ratio in jejunum compared to other groups.
Both inulin supplementation increased also myenteron thickness (MyT) in the small intestine, with the
exception of group receiving diet with 2% of WAE, in which MyT in jejunum where thinner
compared to other groups. Feeding diets with WAE significantly decreased MuT, VH and CD in the
small intestine.
Supplementation of diets with WE did not affect significantly CD in the caecum and middle colon,
but in the amount of 1% and 2% increased CD in distal and proximal colon, respectively. Diets
supplemented with WE significantly affected MyT, which increased in the caecum and decreased in
the colon. Feeding diets with WAE significantly increased CD in distal colon, particularly in piglets
fed diet containing 3% of this extract. Water-alcohol extract in the amount of 1% significantly
increased MyT in the caecum and proximal colon in comparison with control group, but in the amount
of 2% and 3% decreased MyT in middle and distal colon, respectively.
CONCLUSIONS
Inulin affects mucosa and myenteron morphology, but its effect depends on the amount and type of
extract, and part of the piglet intestine. The most desirable changes occurred in the jejunum of piglets
given diet supplemented with 2% of inulin extract. Alterations in other parts of the intestine are
equivocal.
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Wskaźniki aktywności mikrobiologicznej w jelicie grubym
prosiąt otrzymujących dodatek inuliny w paszy*
M. Barszcz1, M. Taciak, A. Tuśnio, Ł. Staśkiewicz, E. Święch, J. Skomiał
Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. Jana Kielanowskiego PAN
Instytucka 3, 05-110 Jabłonna
SŁOWA KLUCZOWE: prosięta, inulina, fermentacja, jelito grube

WSTĘP
Inulina jest liniowym polimerem β-D-fruktozy, opornym na trawienie w jelicie cienkim. Ulega
natomiast bakteryjnemu rozkładowi w jelicie grubym, w wyniku czego powstają krótkołańcuchowe
kwasy tłuszczowe (SCFA). Celem badań było określenie wpływu dwóch rodzajów i różnych
poziomów ekstraktu inuliny na aktywność mikrobiologiczną w jelicie grubym prosiąt.
MATERIAŁ I METODY
Doświadczenie przeprowadzono na 56 wieprzkach (PIC x Penarlan P76), podzielonych na 7 grup
po 8 sztuk w każdej, żywionych od 2 tygodnia życia paszami zawierającymi 1, 2 lub 3% ekstraktu
wodnego (WE) inuliny lub ekstraktu wodno-alkoholowego (WAE). Grupa kontrolna otrzymywała
paszę bez dodatku inuliny. Prosięta uśmiercono w wieku ok. 50 dni i pobrano próby treści jelita
grubego w celu oznaczenia pH, koncentracji SCFA i aktywności bakteryjnej β-glukuronidazy (βGLN).
WYNIKI I DYSKUSJA
Dodatek WE inuliny nie wpłynął istotnie na koncentrację SCFA, z wyjątkiem kwasu
izomasłowego, którego stężenie w końcowym odcinku okrężnicy prosiąt żywionych paszą z 1, 2 i 3%
udziałem było istotnie wyższe w porównaniu z grupą kontrolną. Żywienie prosiąt paszą z 2%
dodatkiem WAE istotnie zwiększyło koncentrację kwasu propionowego i masłowego w jelicie
ślepym. Kwas masłowy ze względu na pozytywny wpływ na rozwój i funkcjonowanie błony śluzowej
jelita jest najważniejszym z SCFA. Wzrost jego koncentracji zaobserwowano również w okrężnicy
prosiąt żywionych paszą z 2% dodatkiem tego ekstraktu, jednak różnice nie były istotne statystycznie.
Dodatek 1% WAE istotnie zwiększył koncentrację kwasu izomasłowego i izowalerianowego
w początkowym odcinku okrężnicy, a dodatek 2% w środkowym i końcowym odcinku okrężnicy
w porównaniu z grupą kontrolną. Żywienie prosiąt paszą z 2% udziałem WE inuliny istotnie obniżyło
pH treści środkowego odcinka okrężnicy w porównaniu z grupą otrzymującą 1% dodatek, natomiast
żywienie paszą z 2% udziałem WAE istotnie obniżyło aktywność βGLN w środkowej części
okrężnicy w porównaniu z grupą otrzymującą 3% dodatek. Nie stwierdzono jednak różnic
w porównaniu z grupą kontrolną.
PODSUMOWANIE
Aktywność mikrobiologiczna różni się w zależności od odcinka jelita grubego prosiąt. Jako
substrat dla mikroflory inulina wpływa na procesy fermentacyjne, których profil jest najkorzystniejszy
przy 2% udziale ekstraktów w paszy.
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Indices of microbial activity in the large intestine of piglets
fed diet supplemented with inulin*
M. Barszcz1, M. Taciak, A. Tuśnio, Ł. Staśkiewicz, E. Święch, J. Skomiał
The Kielanowski Institute of Animal Physiology and Nutrition PAS
Instytucka 3, 05-110 Jabłonna
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INTRODUCTION
Inulin is a linear polymer of β-D-fructose, resistant to digestion in the small intestine. It undergoes
bacterial degradation in the large intestine, which leads to formation of short-chain fatty acids (SCFA).
The aim of the study was to determine the effect of increasing levels of two types of inulin extract on
microbial activity in the piglet large intestine.
MATERIAL AND METHODS
The experiment was conducted on 56 castrated male piglets (PIC x Penarlan P76) divided into
7 groups (n=8), fed from the 2nd week of life with the diets containing 1, 2 or 3% of water extract of
inulin (WE) or water-alcohol extract (WAE). Control group received diet without inulin
supplementation. Piglets were sacrificed at the age of 50 days and digesta samples from four segments
of the large intestine were taken for pH, SCFA and bacterial β-glucuronidase (βGLN) activity
determination.
RESULTS AND DISCUSSION
Supplementation of diet with WE did not affect significantly SCFA concentration, with the
exception of isobutyric acid concentration, that was higher in distal colon of piglets fed diets
containing 1, 2 and 3% of WE, compared to control group. Feeding diet with 2% of WAE significantly
increased propionic and butyric acid concentration in the caecum. Butyric acid is the most important
SCFA, since it has a positive influence on development and function of the intestinal mucosa. Increase
of its concentration were also observed in the colon of piglets fed diet with 2% of inulin extract, but
differences were not statistically significant.
Supplementation of diet with 1% of WAE significantly increased isobutyric and isovaleric acid
concentration in proximal colon, whereas diet with 2% of WAE increased concentration of these acids
in the middle and distal colon, compared to control group. Feeding diet with 2% of WAE significantly
decreased pH of digesta in the middle colon compared with piglets receiving diet with 1% of WAE,
and βGLN activity was smaller in comparison with group fed diet with 3% of extract. Digesta pH and
βGLN did not differ from control group.
CONCLUSIONS
Microbial activity differs between different parts of the piglet large intestine. Inulin as a substrate
for microflora affects fermentation processes i.e. SCFA profile which is the most beneficial when
piglets are fed diet supplemented with 2% of inulin extracts.
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Zastosowanie różnych dawek makuchu rzepakowego
w żywieniu tuczników
E.Hanczakowska1, K.Węglarzy, P. Hanczakowski
Instytut Zootechniki PIB
Dział Żywienia Zwierząt i Paszoznawstwa, 32-082 Balice ul Krakowska 1
Zakład Doświadczalny IZ PIB-Grodziec Śląski, 43-386 Świętoszówka
SŁOWA KLUCZOWE: makuch rzepakowy, tucz świń, jakość tusz.

WSTĘP
Produkty rzepakowe zawierają białko bogate w aminokwasy siarkowe, ale ich wykorzystanie
w żywieniu zwierząt ograniczają substancje antyodżywcze, głównie glukozynolany [Lugasi i Varga,
2006]. Przyswajalność białka makuchu może być również obniżona przez wysoką zawartość włókna.
Ponieważ w uprawie pojawiają się nowe, ulepszone odmiany rzepaku, a także zmieniają
technologie pozyskiwania oleju, przeprowadzono doświadczenie nad możliwością zastosowania
otrzymywanego obecnie makuchu w żywieniu tuczników.
MATERIAŁ I METODY
Doświadczenie przeprowadzono na 600 tucznikach WBP po 150 tuczników w grupie. Tuczniki
trzymano w kojcach grupowych po 10 sztuk i żywiono ad libitum. Grupa I (kontrolna) otrzymywała
mieszanki, w których głównym źródłem białka była śruta sojowa. Mieszanki dla grupy II zawierały
makuch rzepakowy w ilości 5% (grower) i 10% (finiszer). W grupie III udział ten zwiększono do 10%
i 20%, a w grupie IV podawano 15% makuchu w ciągu całego tuczu. Tucz trwał od 30 do 108 kg
masy ciała. Dokonano oceny tusz. Oznaczono również barwę i wodochłonność mięsa.
Makuchy pochodziły z tłoczenia na zimno nasion rzepaku w Agrorafinerii w Zakładzie
Doświadczalnym IZ PIB w Grodźcu Śląskim.
WYNIKI I DYSKUSJA
W pierwszym okresie tuczu przyrosty zwierząt były podobne i wahały się w granicach od 693 g
(grupa II) do 699 g na dzień (kontrola). W drugim okresie tuczniki doświadczalne rosły nieco wolniej
(778-792 g dziennie) niż kontrolne (813 g). Obniżenie przyrostów w drugim okresie tuczu
spowodowało, że tuczniki grupy III miały przyrosty niższe o 2.9% niż kontrolne (p<0.05), a tucz trwał
o 5.8 dnia dłużej.
Zastąpienie śruty sojowej makuchem rzepakowym nie miało istotnego wpływu na wyniki oceny
poubojowej. Makuch wprowadzony do paszy w ilości 15% istotnie (P<0.05) podniósł wskaźnik
wodochłonności w stosunku do kontroli i grupy o jego najniższej ilości. Zmiany stwierdzono również
w jasności mięsa i w jego barwie – w ostatniej grupie stwierdzono wzrost wysycenia w kierunku żółci.
PODSUMOWANIE
Wyniki wskazują, że makuch rzepakowy może stanowić 15% paszy dla tuczników, bez istotnego
pogorszenia przyrostów i wykorzystania paszy. Makuchy nie obniżają również jakości tuszy.
PIŚMIENNICTWO

[1] Lugasi A., Varga T. 2006. Non-nutritive biologically active plant components: glucosinolates, their sources and their
nutritional significance. Orv. Hetil. 147, 1361-1368.

1

E-mail: hanczakowska@izoo.krakow.pl

158

International Scientific Conference
Modern trends in food production on the background of the sustainable development of rural areas

The use of different amount of rapeseed press cake (RPC) in
fattening of pigs
E. Hanczakowska 1, K. Węglarzy, P. Hanczakowski
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INTRODUCTION
Rapeseed products contain protein rich in sulphur amino acids but their utilization in animal
feeding is limited by antinutritional substances, mainly glucosinolates [Lugasi and Varga, 2006].
Availability of rapeseed press cake may be limited also by its high fiber content.
Because new, improved varieties of rape are cultivated and production processes are also changed,
experiments on possibility of using of presently produced rapeseed press cake in pig fattening were
performed.
MATERIAL AND METHODS
600 WBP pigs were allocated to 4 groups 150 animals each. Fatteners were kept in the group pens
(10 animals) and fed ad libitum. Group I (control) received mixtures in which soybean meal was the
main protein source. Mixtures for group II contained 5% or 10% of RPC in grower and finisher
period, respectively. In feed for group III content of RPC was increased to 10% and 20% and group IV
received 15% of RPC during the whole experiment. Fattening lasted from pigs body weight 30 to 108
kg. Carcasses quality, meat colour and water holding capacity were estimated.
RPC was cold pressed in production plant “Agrorafineria” in The Experimental Station of The
National Institute of Animal Production in Grodziec Śląski.
RESULTS AND DISCUSSION
In the first period of the experiment average daily weight gains of animals were similar and ranged
between 693 g (group II) to 699 g (control). In the second period daily gains in experimental groups
were lower (778-792 g) than in control (813 g). Due to lower body weight gains of fatteners in group
III (by 2.9%, compared to control, p<0.05) fattening period in this group lasted 5.8 days longer.
Replacing of soybean meal by RPC had no significant effect on carcass quality. RPC included to
feed at the level of 15% increased (P<0.05) water holding capacity of meat. Meat lightness and colour
were also changed - in the last group the yellowness was increased.
CONCLUSIONS
RPC can be used in fatteners’ diet at level of 15% without negative effect on fattening results and
product quality.
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Wpływ dodatku kwasu kaprylowego lub kaprynowego na
wskaźniki odchowu prosiąt
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WSTĘP
W paszy dla prosiąt w celu utrzymania prawidłowej równowagi mikrobiologicznej stosuje się
dodatek zakwaszaczy. Obniżenie pH treści przewodu pokarmowego, sprzyja rozwojowi korzystnych
bakterii i zapobiega buforowaniu paszy w początkowym odcinku przewodu pokarmowego [Blanchard
i Wright, 2000]. Poza kwasami o krótkim łańcuchu węglowym silne działanie antybakteryjne
wykazują również średniołańcuchowe kwasy tłuszczowe (MCFA) o łańcuchu od C6 do C12. [Nakai
i Siebert, 2002].
Celem podjętych badań było określenie wpływu kwasów kaprylowego (C8) i kaprynowego (C10)
dodanych do mieszanek, w których zastosowano standardowy zakwaszacz (kwas propionowy
i mrówkowy) na wskaźniki odchowu prosiąt i strawność składników pokarmowych paszy.
MATERIAŁ I METODY
Doświadczenie przeprowadzono na 24 miotach prosiąt podzielonych na 4 grupy po 6 miotów.
Prosięta żywiono standardowymi mieszankami do których wprowadzono odpowiednie dodatki. Grupa
I stanowiła kontrolę negatywną bez zakwaszacza. W grupach doświadczalnych zastosowano 0,25%
kwasu propionowego i 0.25% mrówkowego (II - kontrola pozytywna). W grupie III dodatkowo
wprowadzono 0,2% kwasu kaprylowego (C8) , a grupie IV- 0,2% kwasu kaprynowego (C10). Prosięta
odchowywano do 84 dnia życia. Wykonano badania strawności pozornej mieszanek paszowych
metodą wskaźnikową.
WYNIKI I DYSKUSJA
Dodatek samego kwasu propionowego i mrówkowego poprawił przyrosty prosiąt o 5,8%, a po
dodadniu kwasu kaprylowego były one wyższe o 11,6%. Kwas kaprynowy poprawił przyrosty
o 14,4% w porównaniu do uzyskanych przez kontrolne (P<0,01). Zużycie paszy na 1 kg przyrostu
w grupach doświadczalnych (odpowiednio 1,40 i 1,37 kg) było niższe niż w obu grupach kontrolnych.
Wprowadzenie do mieszanek kwasu propionowego i mrówkowego nie miało wpływu na strawność
składników pokarmowych. Dodatek kwasów kaprylowego lub kaprynowego do mieszanek poprawiły
zaś istotnie pozorną strawność białka (76,5 i 78,5%) w stosunku do obu grup kontrolnych (72,6%
i 73.3%) oraz wysokoistotnie strawność włókna surowego.
PODSUMOWANIE
Kwasy kaprylowy i kaprynowy poprawiają wskaźniki produkcyjne prosiąt. Podnoszą również
pozorną strawność białka i włókna mieszanki paszowej.
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The effect of caprylic or capric acids on piglet performance
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INTRODUCTION
Acidifiers are used in piglet feeds to provide a proper composition of intestinal microflora.
Lowering of pH in digestive tract supports development of favorable bacteria and prevent buffering of
feed in proximate parts of digestive tract [Blanchard and Wright, 2000]. Appart from short chain acids,
the medium chain fatty acids (carbon chain 6-12 atoms long) have strong antibacterial activity [Nakai
and Siebert, 2002].
The aim of this experiment was to estimate the effect of caprylic (C8) and capric (C10) acids added
to feed supplemented with the standard acidifier (propionic and formic acids) on piglet performance
and nutrients digestibility.
MATERIAL AND METHODS
24 litters of piglets were allocated to 4 groups 6 litters each. Group I (negative control) was fed
with standard mixture without acidifier. Group II (positive control) was fed the same mixture
supplemented with 0.25% of propionic and 0.25% of formic acid. Groups III and IV received
additionally 0.2% of caprylic or 0.2% of capric acid, respectively. Piglets were reared until 84th day of
age. Apparent digestibility of nutrients were estimated using the indicatory method.
RESULTS AND DISCUSSION
A standard acidifier improved piglet body weight gains by 5.8% and after additional supplement of
caprylic acid they were by 11.6% higher than in control. Capric acid improved them by 14.4%
(P<0.01). Feed utilization for 1kg of weight gain was in experimental groups 1.40 and 1.37 (C8 and
C10, respectively) while in controls 1.49 and 1.43 kg. Caprylic and capric acids significantly improved
apparent digestibility of protein (76.5% and 78.5%, respectively) when compared to both control
groups (72.6% and 73.3%). Digestibility of fiber was also significantly improved.
CONCLUSIONS
Caprylic and capric acids improve piglet performance and improve apparent protein and fiber
digestibility of feed mixture.
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Wpływ systemu żywienia, masy ciała, rasy na zawartość
tłuszczu oraz profil kwasów tłuszczowych w mięśniu
longissimus dorsi świń*
St. Raj1, G. Skiba, M. Wojtasik, D.Weremko
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WSTĘP
Badano wpływ systemu żywienia, masy ciała oraz genotypu świń na otłuszczenie tuszy, zawartość
tłuszczu śródmięśniowego oraz profil kwasów tłuszczowych (FA) w mięśniu longissimus dorsi
(MLD).
MATERIAŁ I METODY
32 loszki rasy wbp (n=16) oraz linii 990 (n=16), podzielono na 4 grupy (w obrębie każdej rasy)
i od 60 do 105 lub od 80 do 120 kg m.c. żywiono systemem dawkowanym lub do woli. Mieszanka
zawierała w 1 kg 13,4MJ EM i 7,4g lizyny standaryzowanej, strawnej do końca jelita cienkiego. Pasza
zawierała mieszaninę olejów lnianego i rzepakowego oraz tranu (łącznie 3%) wprowadzającą FA:
C18:2n-6, C18:3n-3, oraz EPA, DPA i DHA. Świnie ubito przy 105 lub 120 kg mc, zmierzono
grubość słoniny, pobrano próby z mięśnia longissimus dorsi (MLD) i określono koncentrację tłuszczu
śródmięśniowego (IMF) oraz profil FA.
WYNIKI I DYSKUSJA
Świnie obydwu ras żywione systemem dawkowanym pobierały dzienne średnio o 14% mniej paszy
i rosły wolniej o ok. 180 g/dzień. Wykorzystanie paszy nie różniło się między rasami. Świnie linii 990
były mniej mięsne i miały grubszą słoninę niż loszki wbp (odpowiednio 58,9% i 29,4mm vs. 60,8%
i 22,8mm), co jest zgodne z wynikami podanymi przez Różyckiego i Tyrę [2010]. Świnie żywione do
woli oraz ubite przy 120 kg m.c. miały grubszą słoninę, ale podobną zawartość tłuszczu
śródmięśniowego do zwierząt żywionych systemem dawkowym i ubitych przy 105 kg m.c.
Prezentowane badania, podobnie jak Monziolsa i wsp. [2005] wskazują, że zależność między
otłuszczeniem tuszy i zawartością IMF jest niewielka. Czynniki doświadczalne nie wpłynęły na profil
FA mięśnia, jednak zastosowana mieszanka pozwoliła na wyprodukowanie mięsa o parametrach
prozdrowotnych (PUFA/SFA oraz PUFA C18:2n-6/C18:3n-3 i wynosiła średnio odpowiednio
0,42 i 2,34), zalecanych przez WHO.
PODSUMOWANIE
Z badań wynika, że system żywienia, masa ubojowa oraz rasa świń nie wpływa na zawartość IMF
i profil FA MLD, natomiast uzupełnienie paszy mieszaniną olejów lnianego, rzepakowego i rybiego
pozwala wyprodukować mięso o parametrach zalecanych przez WHO.
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The influence of feeding level, body mass, breed on fatty
acids profile of longissimus muscle of pigs*
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INTRODUCTION
The aim of the study was to investigate the influence of feeding level, body weight and breed of
pigs on carcass fatness, intramuscular fat content (IMF) and fatty acids (FA) profile of musculus
longissimus dorsi (MLD).
MATERIAL AND METHODS
Thirty two gilts of Polish Large White (n=16) and synthetic line 990 (n=16) were allotted into
4 groups (within each breed) and from 60 to 105 or from 80 to120 kg BW fed restrictively or ad
libitum. Feed contained in 1 kg 13.4 MJ ME and 7.4g of standardized ileal digestible lysine. The diet
was supplemented with mixture of linseed, rapeseed and fish oil (total of 3%), which introduced to the
diet of FA: C18:23n-6, C18:3n-3, and EPA, DPA, DHA. The pigs were slaughtered at 105 or 120 kg
bw, afterwards backfat thickness were measured and samples of MLD were collected for analysis of
IMF and FA profile.
RESULTS AND DISCUSSION
Pigs of both breeds fed restrictively consumed daily by 14% less feed and grew slower by 180
g/day. Feed conversion did not differ between breeds. The carcass of synthetic line had lower meat
content and greater backfat thickness than the Large White (58,9% and 29,4 mm vs. 60,8% and 22,8
mm, respectively). Similar results were achieved by Różycki and Tyra [2010]. The pigs fed ad libitum
and slaughtered at 120 kg BW had greater backfat thickness but similar content of IMF compared to
those fed restrictively and slaughtered at 105 kg BW. Our results are in accordance with the
observation of Monziols at al. [2005] who showed small relationship between fatness of carcass and
IMF of pigs. Experimental treatments did not influence the FA profile of the MLD, however diet used
in the experiment allowed to produced meat fulfilling WHO recommendations (PUFA/SFA and
PUFAn-6/PUFAn-3 amounted on average 0.42 and 2.34, respectively).
CONCLUSION
The results indicate that neither feeding system nor pigs’ breed did not influence the IMF or FA
profile of the MLD. However, supplementation a diet with mixture of linseed, rapeseed and fish oils
allows to produce meat fulfilling recommendation of WHO.
PIŚMIENNICTWO
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Zależność między pobraniem kwasów tłuszczowych a ich
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WSTĘP
Badano zależności między pobraniem kwasów tłuszczowych z grupy PUFA n-3 (C18:3n-3, EPA,
DPA i DHA) a ich koncentracją w mięśniu najdłuższym grzbietu (mld) rosnących świń.
MATERIAŁ I METODY
Trzydzieści dwie loszki (♂Duroc♀PBZWBP) podzielono na 4 grupy i od 60 do 105 kg mc
żywiono paszami izobiałkowymi i izoenergetycznymi, w których 10% energii metabolicznej
zastąpiono dodatkami tłuszczowymi wnoszącymi kwasy C18:2n-6, C18:3n-3 oraz EPA, DPA, DHA.
Wszystkie diety zawierały podobną ilość kwasu C18:2n-6 i proporcje PUFA/SFA, ale różną zawartość
kwasu C18:3n-3, EPA, DHA i proporcję C18:2n-6/C18:3n-3. Świnie ubito przy 105 kg mc, pobrano
próbki mld do oznaczenia profilu (%) kwasów tłuszczowych. Zależności między pobraniem kwasów
tłuszczowych a ich zawartością w tkance przedstawiono w postaci równań regresji.
WYNIKI I DYSKUSJA
Stwierdzono liniową zależność między pobraniem kwasu C18:3n-3 a jego koncentracja w mld
(Y = 0,48(P<0,07)+0,10(P<0.02)X; R=0,70). Oznacza to, że zwiększenie pobrania kwasu C18:3n-3
w paszy o 1% zwiększy jego zawartośc w mld o około 0,58%. Podobne, ale bardziej skorelowane,
zależności obserwował Nguyen i wsp., [2003], badając koncentrację C18:3n-3 w słoninie. Dodatek
kwasów EPA, DHA do paszy zwiększał ich zawartość w mld, ale nie wykazano matematycznych
zależności między pobraniem tych kwasów a ich koncentracją w mld. Nguyen i wsp. [2003]
oszacowali liniową zależność między pobraniem EPA, DHA a ich zawartością w słoninie.
PODSUMOWANIE
Wyniki wskazują, że zwiększenie pobrania kwasu C18:3n-3 powoduje zwiększenie jego zawartości
w tkance mięsnej. Efektywność jego wykorzystania wynosiła ok. 60%. Brak korelacji między
pobraniem kwasów EPA i DHA a ich zawartością w mięsie oraz stwierdzenie takich zależności, przez
innych autorów w słoninie sugeruje, że łatwiej jest poprawić ich koncentrację w tkankach o dużej
zawartości tłuszczu.
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concentration in the carcass tissues*
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INTRODUCTION
Relationships between intake of PUFAn-3 fatty acid (C18:3n-3, EPA, DPA i DHA) and their
concentration in the musculus longissimus dorsi (mld) of growing pigs were investigated.
MATERIAL AND METHODS
Thirty two gilts (♂Duroc  ♀PBZWBP) were allotted into 4 groups and from 60 to 105 kg b.w.
fed isoprotein and isoenergetic diets, where 10% of metabolisable energy was changed for fat sources
incorporated of C18:2n-6, C18:3n-3 and EPA, DPA, DHA fatty acids (oils – of rapeseed, fish, linseed
and lard). All diets had similar amount of C18:2n-6 and the ratio of PUFA/SFA, but differed
in amount of C18:3n-3, EPA, DHA and the ratio of C18:2n-6/C18:3n-3. Pigs were slaughtered at
105 kg b.w. and samples of mld were collected for analysis a profile of fatty acids. Relation between
intake and concentration of fatty acid in tissue was measured using regression method.
RESULTS AND DISCUSSION
Linear relationship between intake of C18:3n-3 and its concentration in the mld was found (Y =
0,48(P<0,07)+0,10(P<0.02)X; R=0,70). It means that increasing of intake of C18:3n-3 by 1%
resulted in increased its concentration in the muscle by 0,58%. Similar but closer related relation was
obserwed by Nguyen et al. (2003) in the backfat. EPA and DHA supplementation resulted in increased
their content in the muscle, but any matematical relation between intake and tissue concentration of
these fatty acids was not detected. Contrary, a linear relation between intake and concentration in
backfat of EPA and DHA was presented by Nguyen et al. [2003].
CONCLUSIONS
Results indicated that higher intake of C18:3n-3 resulted in increasing its content in the muscle
tissue. Efficiency of its utilization amounted to approximately 60%. The lack of relationship between
intake and concentration of long chain PUFAn-3 in the muscle, and affirmation of such relation, by
other authors in the backfat, suggest that improvement of their concentration is easier to conduct in
tissue which characterize higher fat content.
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WSTĘP
Celem badań było określenie wpływu źródła kwasów tłuszczowych w paszy na ich metabolizm
w mięśniu longissimus dorsi (LD) i wskaźniki krwi świń.
MATERIAŁ I METODY
32 świnie w okresie wzrostu od 60 do 105 kg m.c przydzielono do 4 grup otrzymujących pasze
z 3,5% dodatkiem mieszaniny tłuszczów zawierającej tran z ryb, olej lniany lub rzepakowy oraz
smalec. Wszystkie mieszanki były izo-energetyczne i izo-białkowe, ale o różnej proporcji kwasów
tłuszczowych (FA) n-6/n-3 (A-3,88; B-4,37; C-1,76; D-2,19). Świnie ubito przy 105 kg, pobrano krew
i mięsień LD. W surowicy oznaczono: triaglicerole, cholesterol całkowity oraz o dużej i o małej
gęstości, a w mięśniu LD oznaczono zawartość kwasów tłuszczowych metodą estrów metylowych
oraz oszacowano aktywność wybranych enzymów: desaturazy 4 i 9 oraz elongazy.
WYNIKI I DYSKUSJA
Najniższą aktywność desaturazy 4 w mięśniu LD wykazano w grupie B, w której świnie żywiono
paszą z dodatkiem tranu z ryb. Z badań Wooda i wsp. [2008], wiadomo, że uzupełnienie paszy
tłuszczem ryb wpływa korzystnie na absorpcję DHA do tkanek tuszy, co zmniejsza aktywność
desaturazy 4. Jednocześnie w tej grupie świń stwierdzono największą aktywność desaturazy 9
(0,76) co skutkowało największą koncentracją MUFA w LD oraz najniższą aktywnością elongazy.
Z badań wynika, że obniżenie proporcji n-6/n-3 w diecie z 4,4 do 1,8, spowodowało poprawę cech
prozdrowotnych mięsa (n-6/n-3 zmniejszyła się z 12 do ok. 5), natomiast proporcja P/S była podobna
we wszystkich grupach. Nie stwierdzono różnic w badanych wskaźnikach krwi.
PODSUMOWANIE
Źródło kwasów tłuszczowych przez zmianę ich zawartości i proporcji w diecie ma wpływ na ich
metabolizm w tkankach. Nie stwierdzono wpływu zmian FA diety na badane wskaźniki krwi.
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INTRODUCTION
The aim of the study was to determine the influence of fatty acids source in the diet on their
metabolism in longissimus dorsi (LD) muscle and blood indicators in pigs.
MATERIAL AND METHOD
Thirty two pigs at 60 kg of body weight (BW) were allotted into 4 groups and up to 105 kg BW fed
a diet with fat mixtures (oils of fish, linseed or rapeseed, and lard). All diets were iso-energetic and
iso-protein, but had a different ratio of PUFA n-6/PUFA n-3 (n-6/n-3) (A-3.88; B-4.37; C-1.76;
D-2.19). Pigs were slaughtered at 105 kg BW, and samples of blood and LD muscle were taken. In
blood serum were determined triacylglycerides, total cholesterol and low- and high-density lipoprotein
cholesterol, whereas in LD muscle content of FA were determined using the method of methyl esters.
Besides, activity of selected enzymes (desaturases 4 and 9, elongase) was estimated.
RESULTS AND DISCUSSION
The lowest activity of 4desaturase in LD muscle has been shown in group B, where pigs were fed
a diet with fish oil supplementation. It is known from the study by Wood et al. [2008] that fish oil
supplementation has a beneficial effect on the absorption of DHA to the tissues, which reduces the
activity of 4desaturase. In this group of pigs the highest activity of 9desaturase (0.76) was also
noted, which was associated with the highest content of MUFA in LD muscle and the lowest activity
of elongase. Our results show that reduction of the ratio of n-6/n-3 in the diet from 4.4 to 1.8 resulted
in improvement of the health-promoting properties of meat (n-6/n-3 decrease from 12 to
approximately 5). However, the ratio of P/S was similar in all groups. There were also no differences
in examined blood indicators.
CONCLUSIONS
Source of the FA change their content and proportions in the diet and influences their metabolism
in tissues of carcass as well. Contrary, changes the FA in diets had any effect on blood indicators.
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Wpływ źródła tłuszczu w paszy na profil kwasów
tłuszczowych wybranych tkanek rosnących świń*
M. Wojtasik1, St. Raj, G. Skiba D., Weremko
Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im Jana Kielanowskiego Polskiej Akademii Nauk
Zakład Przemiany Białka i Energii
Instytucka 3, 05-110 Jabłonna
SŁOWA KLUCZOWE: świnie, tłuszcz, profil kwasów tłuszczowych, mięsień longissimus dorsi, słonina

WSTĘP
Celem badań było ustalenie, która z mieszanin tłuszczów oleju lnianego (L), rzepakowego (R)
i tranu (T) wpłynie najkorzystniej na profil kwasów tłuszczowych (FA), proporcję PUFA/SFA (P/S)
oraz PUFA n-6/PUFA n-3 (n-6/n-3) tak, aby uzyskać mięso wieprzowe o walorach prozdrowotnych.
MATERIAŁ I METODY
Badania przeprowadzono na 32 świniach mieszańcach ♂Duroc x ♀(wbp x duński landrace), które
przy 60 kg m.c. podzielono na 4 grupy (n=8) i do 105 kg m. c. żywiono paszami, w których 10%
energii metabolicznej zastąpiono mieszaniną tłuszczów (grupa A – 2,5% R i 1,0% L, grupa B – 1,0%
R, 2,0% T i 0,5% smalcu, grupa C – 2,5% L i 1,0% T, grupa D – 2,3% L, 1% R i 0,2% smalcu). Diety
były izoenergetyczne i izobiałkowe, miały podobną ilość PUFA n-6 (18:2 – LA), ale różniły się
koncentracją PUFA n-3 (18:3 – ALA, 20:5 – EPA, 22:5 – DPA i 22:6 – DHA). Świnie ubito przy
105 kg m.c., pobrano próby mięśnia longissimus dorsi (mld) i słoniny. Skład FA oznaczono metodą
Folcha i wsp. [1957].
WYNIKI I DYSKUSJA
We wszystkich grupach słonina miała większą zawartość LA i ALA, PUFA n-6 i ΣPUFA oraz
proporcję P/S (P<0,01), ale niższą zawartość EPA (P<0,05). W słoninie największy udział ALA
wykazano w grupie D, natomiast EPA, DPA i DHA w grupie B. Podobne wyniki uzyskali DuranMontgé i wsp. [2010]. Najkorzystniejszą proporcję P/S oraz n-6/n-3 uzyskano w grupie D.
W mld największy udział ALA uzyskano w grupie C, natomiast DPA i DHA w grupie B.
Zawartość EPA była podobna we wszystkich grupach. Mięso pochodzące od świń z grupy C uzyskało
zbliżone wartości do zaleceń WHO (proporcja P/S i n-6/n-3 odpowiednio: 0,39 i 3,51).
PODSUMOWANIE
Uzyskanie korzystnych proporcji P/S oraz n-6/n-3 przy zachowaniu dużego udziału kwasów
z rodziny n-3 (tj. ALA, EPA, DPA i DHA) zarówno w mld jak i w słoninie stwierdzono u świń
żywionych paszą zawierającą mieszaninę 2.5% oleju lnianego i 1% tranu.
PIŚMIENNICTWO
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Influence of fat source in the diet on fatty acid profile of
selected tissues of growing pigs*
M. Wojtasik1, St. Raj, G. Skiba and D. Weremko
The Kielanowski Institute of Animal Physiology and Nutrition
Polish Academy of Sciences
Department of Protein and Energy Metabolism
Instytucka 3, 05 – 110 Jabłonna, Poland
KEY WORDS: pigs, fat, fatty acid composition, longissimus dorsi muscle, backfat

INTRODUCTION
The aim of the study was to determine which of the fat mixtures composed of linseed oil (L),
rapeseed oil (R) and fish oil (T) influence the most preferably fatty acids (FA) profile and ratios of
PUFA/SFA (P/S) and PUFAn-6/PUFAn-3 (n-6/n-3) to obtain a good quality and health-promoting
properties of pork.
MATERIAL AND METHODS
Study has been carried out on 32 crossbred pigs ♂Duroc x ♀(Polish Large White x Danish
Landrace) that at 60 kg of body weight (BW) were allotted into 4 groups (n=8) and up to 105 kg BW
fed a basic diet where 10% of metabolic energy had been replaced with fat mixtures (group A – 2.5%
R and 1% L, group B – 1% R, 2% T and 0.5% lard, group C – 2.5% L and 1% T, group D – 2.3% L,
1% R and 0.2% lard). All diets were isoenergetic and isoprotein, and had a similar content of PUFAn6 (18:2 – LA), but a different content of PUFAn-3 (18:3 – ALA, 20:5 – EPA, 22:5 – DPA and 22:6 –
DHA). Pigs were slaughtered at 105 kg BW, samples of longissimus dorsi muscle (mld) and backfat
were taken. The FA composition in tissue sample was determined using the procedure of Folch et al.
[1957].
RESULTS AND DISCUSSION
In all groups of pigs backfat had a higher content of LA and ALA, PUFAn-6 and ΣPUFA as well as
the ratio of P/S (P<0,01), but lower content of EPA (P<0,05). The largest content of ALA in backfat
has been shown in the group D, whereas EPA, DPA and DHA – in group B. Similar results were
achieved by Duran-Montgé et at. [2010]. The most preferable ratios of P/S and n-6/n-3 were shown in
group D. The largest content of ALA in the mld was shown in group C, whereas DPA and DHA in
group B. Content of EPA was similar in all groups. The meat obtained from pigs of group C fulfill
WHO’s recommendations as the ratios of P/S and n-6/n-3 amounted to 0.39 and 3.51, respectively.
CONCLUSIONS
Preferable ratios of P/S and n-6/n-3 with keeping the high content of n-3 FA (i.e. ALA, EPA, DPA
and DHA) both in mld and backfat were observed in the group of pigs fed a diet containing a mixture
of 2.5% linseed oil and 1% fish oil.
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Wpływ skarmiania mieszanki o wysokim udziale śruty
z łubinu na wyniki produkcyjne u warchlaków
A. Zaworska, M. Kasprowicz-Potocka, K. Chilomer, A. Frankiewicz
Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu
Katedra Żywienia Zwierząt i Gospodarki Paszowej, ul. Wołyńska 33, 60-637 Poznan
SŁOWA KLUCZOWE: warchlaki, łubin żółty, łubin wąskolistny, przyrosty masy ciała

WSTĘP
Wartość pokarmowa nasion łubinu dla świń w decydującym stopniu zależy od ich składu
chemicznego i poziomu substancji antyżywieniowych [Kim i wsp., 2008; Jezierny i wsp., 2010].
Celem badań było określenie możliwości zastąpienia białka poekstrakcyjnej śruty sojowej (PSS)
białkiem nasion łubinu żółtego odmiany Lord (ŁL) oraz wąskolistnego odmiany Graf (ŁG)
w mieszankach dla warchlaków.
MATERIAŁ I METODY
Doświadczenie wzrostowe przeprowadzono w Z. D. Ż. Z. w Gorzyniu na 30 mieszańcach (wpb x
pbz) x (Pi x Ha) o początkowej masie ciała około 8,9 kg, które podzielono na 3 grupy. Zwierzęta
przebywały w kojcach indywidualnych. Grupa 1 (kontrolna) otrzymywała standardową mieszankę
pełnoporcjową, w której główną paszą białkową była poekstrakcyjna śruta sojowa (PSS). Grupy
doświadczalne (2 i 3) żywiono mieszankami, w których 75% białka PSS zastąpiono białkiem nasion
ŁL lub ŁG, które stanowiły odpowiednio 22% i 26,5% w mieszance. Przy bilansowaniu składu
aminokwasowego mieszanek uwzględniono własne współczynniki standaryzowanej jelitowej
strawności aminokwasów, a niedobory uzupełniono aminokwasami krystalicznymi (LYS, MET,
THR).
WYNIKI I DYSKUSJA
Zastąpienie 75% białka PSS białkiem nasion ŁL i ŁG wpłynęło na obniżenie przyrostów masy
ciała zwierząt. Średnie dzienne przyrosty masy ciała zwierząt żywionych mieszankami z dodatkiem
nasion ŁL wynosiły 535g, natomiast ŁG 526g, i były odpowiednio o 12,2% (P>0,05) oraz 13,6%
(P<0,05) niższe niż w grupie kontrolnej (609g). Zastąpienie 75% białka PSS białkiem nasion
badanych odmian łubinu nie wpłynęło istotnie (P>0,05) na wykorzystanie paszy. Warchlaki z grupy
kontrolnej zużywały średnio 1,95 kg mieszanki na przyrost 1 kg masy ciała. Podobne zużycie paszy
stwierdzono u zwierząt żywionych mieszanką z łubinem wąskolistnym (1,99kg), podczas gdy
warchlaki żywione mieszankami z nasionami łubinu żółtego wykorzystywały paszę o 7,2% gorzej
(P>0,05).
PODSUMOWANIE
Zastąpienie do 75% białka PSS w mieszankach dla warchlaków białkiem łubinu odmiany Lord
i Graf, nie wpłynęło istotnie na wykorzystanie paszy, jednak miało negatywny wpływ na przyrosty
zwierząt w okresie odchowu od około 10 kg do 30 kg masy ciała.
PIŚMIENNICTWO

[1] Jezierny, D., Mosenthin, R., Bauer, E. 2010. The use of grain legumes as a protein source in pig nutrition:
A review. Anim. Feed Sci.Technol. 157, 111-128.
[2] Kim, J.C., Pluske, J. R., Mullan, B. P. 2008. Nutritive value of yellow lupins (Lupinus luteus L.) for weaner pigs. Austr.
J. Exp. Agric. 48, 9, 1225–1231.

170

International Scientific Conference
Modern trends in food production on the background of the sustainable development of rural areas

Effect of feeding the mixture with high content of lupin meal
on performance of piglets
A. Zaworska, M. Kasprowicz-Potocka, K. Chilomer, A. Frankiewicz
University of Life Sciences in Poznan
Department of Animal Nutrition and Feed Management, 60-637 Poznan Wolynska 33
KEY WORDS: piglets, yellow lupine, blue lupine, performance

INTRODUCTION
Nutritional value of feed for pigs largely depends on their chemical composition and antinutritional
factors concentration [Kim et al., 2008; Jezierny et al., 2010]. The aim of this study was to determine
the possibility of replacing soybean meal (SBM) protein by protein of yellow lupin seeds var. Lord
(LL) or blue lupin seeds var. Graf (LG) in feed mixtures for piglets.
MATERIAL AND METHODS
The growth experiment was conducted in Animal Feeding Station in Gorzyn on 30 pigs
(PLW x PL) x (Pi x Ha) with an initial body weight about 8.9 kg, divided into 3 groups. Group 1
(control) received a complete standard mixture in which soybean meal (SBM) was the main protein
feed. Experimental groups (2 and 3) were fed with mixtures in which 75% of SBM protein was
replaced by protein of lupin LL (22%) and LG (26.5%), respectively. Amino acid composition of
mixtures was balanced using own standardized ileal digestibility coefficients of amino acids. Feed
mixtures were supplemented with crystal amino acids (LYS, MET, THR).
RESULTS AND DISCUSSION
The replacement of 75% SBM protein by both LL and LG resulted in lower body weight gains
of pigs. Average daily gains of animals fed with the diet containing LL were 535 g, while with LG 526g, what was lower by 12.2% (P> 0.05) and 13.6% (P <0.05), respectively, than in the control group
(609g). Replacing of 75% SBM protein by protein of lupin did not affect significantly (P> 0.05) feed
utilization. Piglets from the control group used about 1.95 kg feed per 1 kg of body gain. Similar feed
utilization (1.99 kg) was found in group 3, whereas piglets fed with diets containing LL utilized feed
by 7.2% less (P> 0.05) than in the control group.
CONCLUSIONS
The replacement of 75% soybean meal protein in mixtures for piglets by lupin seeds var. Lord and
Graf, did not influence significantly feed utilization, but had a negative impact on growth during
the rearing of animals from 10kg to 30kg.
[1]
[2]
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Profil kwasów tłuszczowych w nasionach lędźwianu siewnego
(Lathyrus sativus L.)
A. Winiarska-Mieczan1, M. Kwiecień, R. Krusiński, A. Danek-Majewska
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii
Akademicka 12, 20 – 950 Lublin
SŁOWA KLUCZOWE: Kwasu tłuszczowe, lędźwian siewny, Lathyrus sativus, nasiona

WSTĘP
Nasiona lędźwianu siewnego różnią się swoim składem chemicznym zależnie od stadium rozwoju
nasion oraz koloru kwiatów [Deshpande i Campbell, 1992]. Prawdopodobne są także różnice
związane z wielkością nasion. Biorąc pod uwagę wielkość nasion (MTN) wyróżnia się trzy formy
lędźwianu [Dziamba, 1997]: drobno- (50-150 g), średnio- (150-250 g) i grubonasienny (pow. 250 g).
Celem badań było porównanie profilu kwasów tłuszczowych w trzech formach nasion lędźwianu
siewnego.
MATERIAŁ I METODY
Profil kwasów tłuszczowych oznaczono metodą chromatografi gazowej (aparat INCO 505 M,
Praga, Czechy). Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej stosując program komputerowy
STATISTICA. Istotność różnic między średnimi dla grup wyliczono za pomocą testu Dunkana.
WYNIKI I DYSKUSJA
Stwierdzono dodatnią korelację między wielkością nasion a zawartością w nich kwasów
tłuszczowych (Tab. 1).
Tab. 1. Profil kwasów tłuszczowych w nasionach trzech odmian lędźwianu siewnego, g kg-1 kw. tłuszczowych
Σ kwasów tłuszczowych
Nasiona C 14:0 C 16:0 C 16:1 C 18:0 C 18:1 C 18:2 C 18:3
SFA
MUFA
PUFA
Drobne
0,27
9,80A
0,45B
6,55A
16,14
56,91A
7,45A
16,62A
16,59B
64,36
Średnie
0,33
10,51AB 0,36B
6,63B
16,20
57,25B
7,53B
17,47AB
16,56B
64,78
Grube
0,35
10,70B
0,15A
6,65B
16,28
57,30B
7,55B
17,70B
16,43A
64,85
SEM
0,02
0,14
0,05
0,02
0,07
0,06
0,02
0,16
0,02
8,46
R
NS
0,93*
0,92*
0,72*
NS
0,88*
0,72*
0,94*
-0,93*
NS
A, B- P≤ 0,05; * P≤ 0,05, NS- nieistotne; R- korelacja

PODSUMOWANIE
Skład kwasów tłuszczowych nasion lędźwianu, a szczególnie proporcje pomiędzy kwasami
nasyconymi i nienasyconymi, pozwala na stwierdzenie dietetycznych właściwości tego tłuszczu.
PIŚMIENNICTWO
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inhibitors of grass pea (Lathyrus sativus). Can. J. Plant Sci. 72, 1037-1047.
[2] Dziamba S. 1997. The biology and agrotechnics of chicking vetch. International Symposium: Lathyrus sativus –
cultivation and nutritive value in animals and humans. Radom, Poland, 27-33, (in Polish, English abstract).
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The fatty acid profile in the grass pea seeds
(Lathyrus sativus L.)
A. Winiarska-Mieczan1, M. Kwiecień, R. Krusiński, A. Danek-Majewska
University of Life Sciences in Lublin
Institute of Animal Nutrition and Bromatology
Akademicka 13, 20 – 637 Lublin, Poland
KEY WORDS: fatty acids, grass pea, Lathyrus sativus, seeds

INTRODUCTION
The seeds of grass pea differ in their chemical composition, depending on the stage of seed
development and colour of flowers [Deshpande and Campbell, 1992]. Differences resulting from the
size of seeds may also occur. Taking into account the size of the seeds (MTN), three forms of grass
pea can be distinguished [Dziamba, 1997]: small-seeded (50 – 150 g), medium-seeded (150 – 250 g)
and large-seeded (above 250 g). The aim of the study was to compare fatty acids profile in the seeds of
three cultivars of grass pea.
MATERIALS AND METHODS
The fatty acids profile was determined by the gas chromatography method, using INCO 505 M
apparatus (Praha, Czech Republic). The obtained results were statistically analysed (STATISTICA
6.0) software. The significance of differences between the mean values in the groups was estimated
with the use of Duncan’s multiple range test.
RESULTS AND DISCUSSION
Positive correlation was noted between the size of the seeds and the content in them of fatty acids
(Tab. 1).
Table 1. The fatty acid profile of the Lathyrus sativus seeds, g kg-1 fatty acids
Seeds

C 14:0

C 16:0

C 16:1

C 18:0

C 18:1

C 18:2

C 18:3

Small
0.27
9.80A
0.45B
6.55A
16.14 56.91A
AB
B
B
Medium
0.33 10.51
0.36
6.63
16.20 57.25B
Gross
0.35
10.70B 0.15A
6.65B
16.28 57.30B
SEM
0.02
0.14
0.05
0.02
0.07
0.06
R
NS
0.93*
0.92*
0.72*
NS
0.88*
A, B- P≤ 0,05; * P≤ 0.05, NS- not significant; R- correlation

7.45A
7.53B
7.55B
0.02
0.72*

SFA
16.62A
17.47AB
17.70B
0.16
0.94*

Σ fatty acids
MUFA
16.59B
16.56B
16.43A
0.02
-0.93*

PUFA
64.36
64.78
64.85
8.46
NS

CONCLUSIONS
The composition of the fatty acids contained in the seeds of grass pea, and especially the proportion
of saturated and unsaturated acids, are the cause of this fat being highly dietetic
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Zawartość kwasów tłuszczowych w dietach wysokoi niskowęglowodanowych
A. Winiarska-Mieczan1, M. Kwiecień, B. Kiczorowska
Uniwersytet Przyrodniczy w Lublinie
Instytut Żywienia Zwierząt i Bromatologii
Akademicka 12, 20 – 950 Lublin
SŁOWA KLUCZOWE: kwasu tłuszczowe, wegetarianizm, laktowegetarianizm, dieta wysokotłuszczowa

WSTĘP
Ponieważ zachorowalność na choroby cywilizacyjne dietozależne stale wzrasta dużą popularnością
cieszą się diety, które często są sprzeczne z obowiązującymi zasadami żywienia. Na szczególną uwagę
zasługują diety wysokowęglowodanowe (np. wegańska), oparte na produktach roślinnych oraz
niskowęglowodanowe (np. optymalna Kwaśniewskiego), których głównym założeniem jest
ograniczanie spożycia tych produktów [Winiarska-Mieczan i Mazurek, 2005; Winiarska-Mieczan
i Pyzik, 2006]. Celem pracy była analiza zawartości tłuszczu i kwasów tłuszczowych w dietach
wegańskiej, laktowegetariańskiej i wysokotłuszczowej (optymalnej).
MATERIAŁ I METODY
Badania wykonano metodą symulacji komputerowej. Używając programu komputerowego
„Dietetyk 2010” firmy JuMar ułożono przykładowy 7-dniowy jadłospis tradycyjny.
WYNIKI I DYSKUSJA
Zawartość tłuszczu w dietach była dodatnio skorelowana z ilością w nich produktów pochodzenia
zwierzęcego (Tab. 1). Niewątpliwą zaletą diet wegetariańskich jest fakt, że dostarczają one przede
wszystkim tłuszczu roślinnego, który zawiera znaczne ilości kwasów tłuszczowych nienasyconych.
Tab. 1. Zawartość tłuszczu, cholesterolu oraz kwasów tłuszczowych w analizowanych dietach
Dieta
Wysokotłuszczowa
Laktowegetariańska
Wegańska
Zalecenia [Ziemiański
i Socha, 1999]
Tłuszcz, g
198,5
77,2
51,9
77
SFA, g
55,9
27,3
15,8
25
MUFA, g
55,3
39,5
28,6
40
PUFA, g
57,9
37,8
15,3
10
Cholesterol, mg
1 723,2
274,3
0,17
300

PODSUMOWANIE
Dobrze skomponowana dieta laktowegetariańska dostarcza człowiekowi optymalną ilość tłuszczu,
cholesterolu oraz kwasów tłuszczowych.
PIŚMIENNICTWO
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INTRODUCTION
Because the incidence of diet related diseases of civilization is growing very popular diets that are
often contrary to the applicable rules of nutrition. Particularly noteworthy wysokowęglowodanowe
diet (eg vegan), based on plant foods and low carbohydrate (eg optimal Kwasniewski), whose main
goal is to reduce the consumption of these products [Winiarska-Mieczan and Mazurek, 2005;
Winiarska-Mieczan i Pyzik, 2006]. The aim of this study was to analyze the content of fat and fatty
acids in the diets of vegan, laktowegetariańskiej and high-fat (optimal).
MATERIALS AND METHODS
The study was carried out using computer simulation. Using the computer program "Dietician
2010" Jumar's stacked 7-day sample menu is traditional.
RESULTS AND DISCUSSION
The fat content of diets was positively correlated with the amount of these products of animal
origin (Table 1). An important advantage of vegetarian diets is that they provide mainly vegetable fat,
which contains significant amounts of unsaturated fatty acids.
Table 1. Content of fat, cholesterol and fatty acids in the analysed diets
Diet
High-fat
Lactovegetarian
Fat, g
SFA, g
MUFA, g
PUFA, g
Cholesterole, mg

198.5
55.9
55.3
57.9
1 723.2

77.2
27.3
39.5
37.8
274.3

Vegan
51.9
15.8
28.6
15.3
0.17

Recommends
[Ziemiański and Socha,
1999]
77
25
40
10
300

CONCLUSIONS
A well composed diet lactovegetarian provides man the optimum amount of fat, cholesterol and
fatty acids.
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