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Wpływ dodatku oleiu soiowego i witaminy E w żywieniu
tuczników na wz]Ost i niektóre składniki tkankowe
EUGENlUsz R. GRELA
lnstytut żywienia Zwierzą|Wydziału Biologii i Hodowli Zwierząl AR, ul. Akademicka 13, 20-034 Lublin

Grela E. R.l
The effect of soybean ńil and vitamin E supplementation in pig diets on peffomance
and content of some tissue components
Sumrrrary

Three groups of 25 growing pigs (pbz x wbp) x pietrain each initially weighing 50 Ę were fed with loose full
feed mlrtures. Th" experimeńial faCtors consisted of adding the following ingredients to their diets: 87o soYbean oil, containing {1.1; SS.Z und, 7.8o/o of oleic, linoleic and linolenic acid for both group Ir and III' and
vitamin E - 500 mg?-tocopherol acetate (group III). At l05 kg body weight the animals were slaughtered and
the longissimus dorsi, liver and backfat were chemically analysed. B|ood
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The 87o soyhean'oil additive to the diet increased daily gains and elevated the HDL cholesterol content in
the blood. rłr"e n-S and n-6 PUFA contents in the longissimus dorsi muscle, liver and backfat Of fattening Pig§
also increased. Simultźneously, adding 80 g soybean oil and 500 mg a-tocoPherol acetate to the diets enahled
pork with a higher vitamin E and essóntial fatĘ acid content but containing a lower level of total cholesterol
in backfat to be obtained.
Kel.words: soybean oil, vitamin E, fattening pigs,

faĘ acid composition,

Istotnym elementem w chowie świńjest dążenie do
uzyskania wysokich przyrostów masy ciała przy stosunkowo niskim zużyctupaszy. Coraz częściej jednak
Ll\Ą/aga konsumentow skierowana jest na walory dietety c zne w i ep rz owiny, a w i ę c zaw at1o śc tłuszc ztl w mi ę sie, poziom cholesterolu i skład kwasów tłuszczowych.
Zdaniem niektórych autorów (I ,7 ,9 , 1 1) dodatek tłuszczow roślinnychdo paszy dla tuczników pozwala uzyskiwać wieprzowinę o zwiększonej zawańości niezb ę dnych ni enasyc onych kwa s ów tŁuszczowy ch pr zy
jednoczesnym zmniejszeniu poziomu cholesterolu.
Znaczącąrolę w takim postępowaniu żyłvieniowym
odgrywaj ą przeci wutle nlacze naturalne, m. in. tokoferole (2, II,I2).Ich dodatek modyfikowac moze fuŃcje ochronne organizmu przednadmiemym tworzeniem
wolnych rodników oraz zabezpiecza produkty poubojowe przed procesami jełczeniatŁuszczow (2, 4,I3).
Celem pracy było określenie wpływu dodatku oleju
sojowego i octanu a-tokoferolu do mieszanek dla fuczników na efekty produkcyjnę oraz zawartośćkwasów
tłuszczowych, witaminy E i cholesterolu w mięśniu
najdłuższym,słoninie i wątrobie.

Materiał imetody
Badania r,vykonano w chlervni RSP Srebrzyszcze na 7 5
tucznikach obu płci (1oszki i wieprzki) ras (pbzxwbo; x pie-

cholesterol.

train o masie początkowej około 25 kg, podzielonych na 3
grupy. W kojcu utrzymywano 5 loszek lub 5 wieprzków.
Zwi erzętaz}rviono ad li b itu m,pełnodawkowymi mieszankami sypkimi, ktoryclr skład recepturowy i wartośćpokarmowąpodano w tab. 1. W początkowym okresie tlczll(ż5-50 kg masy ciała) całąstawkę zwierzątżywiono mieszanl<ą
typu PT-1 standard. Czynnikiem różnicującym grupy w
drugim okresie tuczu (50-105 kg) był dodatek oleju sojowego do mieszanek dla grupy II i III oraz witaminy E w
grupie III. Tuczniki g-py I otrzymywały mieszankt o zawafiości białka ogólnego, Bzyny, aminokwasów siarkowych
i energii metabolicznej zgodnej z zaleceniami Norm Zywienia Świń (l993). W grupie II i lll zastosowano B% dodatek
oleju sojowego (J4,90ń kwasu oleinowego, 53,2oń kwasu
linolowego 1] ,8oń kwasu linolenowego), zaśtucznikom w
grupie lll dodano jeszcze 500 mg octanu a-tokoferolu.
Zwierzętawazon o trzykrotnie: na początku doświadczenia,
przy masie około 50 kg i tuż przed ubojem. Kontrolę zużycia mieszanek w poszczególnych kojcach prowadzono przez
systematyczne notowanie zasypów do automatów paszowych. Krew do oznaczen pobrano z żyłyszyjnej 1arzmowej trzykrotnie: przy masie około 80 kg, 90 kg i tlżprzed
ubojem. Po zakończeniu tuczu zwteruętapoddano ubojowi
i analjzie rzeźnej (6 sztuk zkażdej grupy) według metodyki przyjętej w SKURzTCh. Określono masę prawej półtuszy, sadła, grubośćsłoniny grzbietowej, powierzchnię

;
,,oka" polędwicy, zaśszynkę rozdzielono na mięso, tłuszcz podskórny, kościi

1::::

,

l,,,,

Tab. 1. Skład recepturowy i wartośćpokarmowa mieszanek dla tuczników

skórę.

Podczas dysekcji pobrano znormalizowane próby słoniny znad łopatk| z
wątroby, serca i mięśnianajdŁuższego
(nl. longissimus) na wysokości 13/14

zebra do oznaczeń laboratoryjnych,
T|uszcz sródmięśniowy oraz z serca i
wątroby wyckstrahowano metodą Folcha i wsp. (6), zaśze słoniny uzyskano

przez wytopienie na łażniwodnej w
temp. 70'C. W tłuszczu z tkanek i na-

rządów oraz mieszanek (ekstrahowano
metodą Soxhl eta) ozłaczono zaw ati'.ość
kwasów tłuszczowych metodą chrom atografii gazowej, po uprzednim zmydlenlu i estryfikacji 14% BF. w metanolu.

warunki oznaczeń kwasów tłuszczowych przedstawialy się następująco:
kolumnakapilarna SCOT z sllarem 5CĘ
l5 m x 0,5 mm, temperatura kolumny
185oC, dozownika 300'C i detektora
250oC, gaz nośnyhel, przepĘw 2 ml/
/min.
Z uzy skany ch diagram ów,

p o

sługuj ąc

się standardami firmy Applied Science
Laboratories, zidentyfi kowan o n astęp ujące kwasy tłuszczowe:

kwasy nasycone: rnirystynowy
(14:0), palmirynowy (16:0) i stearyno-

wy (1B:0),

kwasy jednonienasycone: palmitooleinowy (1 6: 1 n-9), oleinowy (1 8 : 1n-9),
5-eikozenowy (20: ln-9), erukowy
(22:1n-9),
- kwasy thtszczowe wiel onienasyco-

-

ne: linolowy (18:2n-6), 1inolenowy
(

l

8

:

3n-3), arachidonowy (20:4n-6), tim-

nodonowy (20 5n-3

dokozatetraenowy
(22:4n-6), klupanodonowy (22:5n-3),
celwonowy (22:6n-3).
W mieszankach PT-l standard 1PT-ż
:

),

dla poszczególnych grup żlłvieniowych
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premiks mineralno-witaminowy*

1 kg mieszanki zawiera:
Sucha masa,

Lizyna,

%

g

g

Metionina z cystyną,
Tłuszcz surowy,

g

g

Kwas oleinowy (C 18:1n-9),

Kwas linolowy (G 18:2n-6),
Kwas linolenOwy (C 18:3n-3),

g
g

0

g

1

oznaczono zawartośćpodstawowych
składników pokarmowych i aminokwa- Objaśnienia: premiks mineralno-witaminowy* zawiera w 1 kg: witamina A 600 000
sów metodami standardowymi (3). Za- j.m., D. - 80 000 j.m.,E- 1,2 8, K, - 0,1 g, B, 0,1, B. 0,2 g,Bo 0,1 g, B,, 2mg,
waftoścwitaminy E oznaczono metodą kwas foliowy 0 mg, kwas nikotynowy 1,0 g, kwas pantotenowy - 0,8 g, chlorek
choliny 20 g, Mn - 5,0 g, Zn - l0 g, Cu 10 g, Fe 8,0 g, Se 30 mg, Co 40 mg,
H PLC wedlug poslępowania opisanego
w pracy Greli i wsp. (10). W tłuszczu J 50 rrrg.
tkanek i narządów oznaczono też żaw ar tośccholesterolu ogólnego metodą Rhee i wsp, (14), zaś
zawaftość cholesterolu frakcji HDL przy pomocy monotestu firmy Comey.
Uzyskane wyniki poddano analizie wariancji (ANOVA)

dla danych ortogonalnych z jednakową liczbą obserwacji
w podklasach, przy czyn istotnośćróznic (p < 0,05) dla
średnjchmiędzy grupami wyznaczono testem t-Studenta,

Wyniki iomówienie
Dodatek oleju sojowego do mieszanek dla grupy II
i III spowodował wzrost ilościkwasu oleinowego, linolowego i linolenowego w tłuszczuw paszy (tab. 1),
co przyczyniło się następnie do zmian we wzroście
zw i er ząt, zttży c iu p as zy, ni ektó ry c h w s k aźnikó w ana Iizy rzeźnej hlsz oraz zawafiości kwasów tłuszczowych
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Tab.2. PrzyrosĘ dzienne (n:25), zażycie paszy (n:5) i rvybrane wskaźniki znajdują potwierdzenie we wczeanaliz1,, rzeźnej tusz (n : 6) badanych tuczników (x + s)
śniejszych badaniach własnych (.7, 9),
jak i innych autorów (1, 11, 13). Połl
l
nadto obserwacje własne wskazują
Ce cha
na zmniejszenie pylenia się miesza76
883b
69
875b
52
785u
Przyrosty dzienne (50-105 kg), g
nekz dodatkiem oleju, zarówno podczas produkcji, jak i podawaniapasz
g,12
3,28u 0,12 2,91h 0,13 2,93b
Zużycie paszy, kg/kg przyrostu
do koryt lub automatów paszowych,
o/o
2,6
78,1^
2,6
78,2u
2,8
76,5u
co nie jest bez znaczenia dla profiWydajnośćrzeźna,
laktyki schorzeń układu oddechowe2,4
2,3
61 ,3,
61,2u
2,6
62,4^
Udział mięsa w szynce, %
go świń.
Zawaftośc witaminy E (tab, 3) była
3,9
42,7^
42,gu
3,8
Powierzchnia oka polędwicy, cmz 42,8^ 3,4
istotnie większa w tkankach i narządach tuczników grupy III, otrzymuGrubośćsłoniny grzbietowei, mm 2l ,2" 2,6 33,8b 2,3 32,6b 2,1
jącej dodatek 500 mg octanu a-toko1,17" 0,21 1,24" 0,22 1,25, 0,21
Masa sadła, kg
ferolu do 1 kg paszy, co jest zgodne
z poglądami innych autorów (.2, 4,
objaśnienie: a. b - średnie ozl7aczonę różnymi literami różniąsię istotnie przy p < 0,05,
12). Na uwagę zasługuje zrożnicowai
tkankach
w
wybran.vch
ogólnego
ny pod wpływem dodatku octanua,
Tab. 3. Zawartośćwitaminy E i cholesterolu
narządach tuczników (n = 6; x + s)
-tokoferolu stopień gromadzenia witaminy E w poszczególnych organach
ll
i tkankach tucmików: mięsień najdłuzszy < serce < surowica krwi < słoniŁawarltlśćwitaminy
na < wątroba.Wyłączny dodatek oleju
sojowego (grupa II) nie spowodo0,25
1,g2^
0,1 1 4,86b
1 ,86. | 0,12
surowica krwi, mg/l
wał istotnych zmianw zawartości wi4,31. 0,32 4,23^ 0 ,33 7,28b 0,56 taminy E w badanych tkankach i natkanka mięśniowa, mg/kg
rządach.
5,28u | 0,39 5,97u 0,41 16,84b 0,97
słonina grzbietowa, mg/kg
Koncentracj a cholesterolu ogólnego (tab. 3) w surowicy krwi, mięsie i
15,92u 1,21 18,14u 1 ,43 75,23b 1 ,54
wąlroba, mg/g
wątrob i e nieznacznie zmniej szyła s i ę
8,03, | 0,45 7,36, 0,44 17,14h 1,12 pod wpływem 8% udziału oleju soserce, mg/kg
jowego w paszy dla fuczników. IstotZawarto śćcholesterol u
ne zmniejszenie tego sterolu zanotowano w słoninie. ZawartośćcholeIogółem, mmol/|
sterolu związanego z frakcj ą lipoprosurOwica krwi
mmol/|
tein HDL była istotnie większa w
IHDL,
grupach II i III, otrzymujących mietkanka mięśniowa, mg/g
szanki z olejem sojowym. Wskazuje
to
więc na korzystne oddziaływanie
grzbietowa,
mg/g
słOnina
dodatku tłuszczu roślinnego z dużym
I

l

Wątroba, mg/g

serce, mg/g
Objaśnienie:jak w tab. 2.

w mięsie, wątrobie i słoninie. Z danych zestawionych
w tab. 2 wynika, że 80ń dodatek oleju sojowego (grupa II i III) spowodował istotny (p < 0,05) wzrostprzyrostow dziennych masy ciała orazwyraźne zmniejszente zużyciapaszy na 1 kg przyrostu. Dodatek witami-

ny E nie wywarł prawie żadnego wpływu na efekty
produkcyjne u tuczników. Wydajnośctzeźna tusz,
udział mięsa w szynce jak i powierzchnla oka polędwicy nie były zalężnę od udziału oleju i witaminy E
w mieszankach. Jedynie grubośćsłoniny byŁawyraźnie większa u tuczników w grupie II i ilI, żywionych
mieszanką z 80ń gdziałem oleju sojowego. Wyniki te

udziałem nienasyconych kwasów
tŁlszczowy ch na zaw

ar1o

ć chol e ste-

ś

rolu w organizmie tuczników. Potwierdzają to również inne publika-

cje (7, 8, 9).
Dodatek oleju sojowego do mieszanek dla zwterząt
grupy II i III przyczynlł się do istotnego zwiększenia
zawarlości wi elonienasyconych kwasów tłuszczowych
w tłuszczu śródmięśniowym,słoninie i wątrobie w
odniesieniu do grupy I (tab. 4).Dotyczyło to zarówno
kwasów zrodziny n-6 PUFA jak i n-3 PUFA. Wyraź,
nie zmniejszoną zawartośó zanotowano dla kwasów
jednonienasyconych kwasu palmitynoleinowego,
oleinowego, 5-eikozenowego i erukowego. Nie stwierdzono istotnych zmlanw poziomie kwasów tŁuszczowych nasyconych w tłuszczu środmięśniowymi słoninie. Dodatek witaminy E (grupa III) nie wywarłza-
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Tab. 4. Zalvartośćfrakcji kwasów tłuszczowych w lipidach
słoniny, wątroby i tkanki mięśniowej (n : 6; x + s)

i eł.ź:f;,,, "'l4l

2. Równoczesne zastosowanie 80

_s

oleju sojowego

i 500 mg octanu a-tokoferolu rł, 1 kg rnieszanki pozwa\a na uzyskanie wieprzowiny o wyzszej zawartościwitaminy E, zwiększonym udziale niezbędnych
nienasy conych krł,asów tłuszczotlly ch

Tkanka mięśniowa:

nej ilościcholesterolu w słonjnie.
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Latlitlsen Ch , Nir:lsen J. lJ , Hantkel P., Sorensen,Vl I: Antioxidative and

1,74 39,50b 1,78
0,56

6,62b

0,48

Objaśnienia: n-6 PUFA : C l8:2n-6 + 20,,1n-6 + 22:4n-6: n-3
PUFA: C l8:3n-3 + 20:5n-3 + 22:5n-3 + 22:6n-3; a,b średnie
oznaczone różnymi literami różnią się istotnie przy p < 0,05.
s
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kwas ow tłus zczowych,

choć dostrzęc można było nieznacznątendencję do
wzrostu poziomu kwasów wielonienasyconych pod
wpływem dodatku octanu a-tokoferolu. Podobne rezultaty odnośnie do wpływu dodatku oleju sojowego
lub rzepakowego na skład kwasów tłuszczowych w
mięsie itłlszczu zapasowym zanotowali inni autorzy
(I,5,7 ,13). Spostrzeżeniate prowadzic mogądo konkluzji, żepoprzez dodatek olejow roślinnychdo paszy
dla tuczników mozna zmlęn:'ac skład kwasów tłuszczowych w kierunku poprawy wartoŚci dietetycznej
Surowców wieprzowych.
Wnioski

]. Dodatek 8% oleju sojowego do paszy istotnie

zwiększaprzylosty dzienne masy ciała, zawaftośćcholesterolu frakcji HDL w surowicy krwi oraz udział
kwasów wielonienasyconych zrodziny n-3 i n-6 PUFA
w tłuszczu śródmięśniowym,wątrobie i słoninie tuczników.
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Vvt,oplasma óol,is izolorł,ano z treścitrar,vieńca poronioncgo plodu cielęcia
Poruniony płód pochotlził od krou,y ze stada licząccgo ] 2 sztrrk l<rów ll lecznl,ch
i.jedrrcgo buhaja M. btn,is tvyizolotłatlo lla podłoż-t agarolł,ym. agar Oxoid PPLO
inkLlbotl,anym w 37"C rł, atl,trosfcrze 59'ó drvut]en]<u rvęgla M óo1,1l zident),tjkorł,ano netodą sandrvich-ELISA stosując przecilvciała monoklonalnc Natotniast rł,suro,uvicy krowy, która poroniła- srvoiste przeciwciała dla M óorlr wykryto stosując pośrcdni test ELISA
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