
Praca oryginalna

Krew zwierząt rzeźnych wykorzystywana jest w
żyłvieniu mvierzą| oraz w przemyśle farmaceuĘcz-
nym i technicznym (10). Jest ona także cenionym
składnikiem klwistych wyrobów podrobowych (ki-
szek, salcesonów i konserw). Stanowią one ok.4,5oń
produkcji przetworów mięsnych. Ilość krwi uzyskiwa-
nej od poszczególnych zwierząt w czasie uboju jest
zrożnicowana i zależy od gatunku, wieku i płci, a tak-
ze stanu odzlłvienia, warunków hodowlanych, typu
użytkowego i stanu fizjologtcznego zwierzęcia. Od
cieląt uzyskuje się w czasię uboju 2,0-3,5 kg, od bydła
16-23 kg, a od świń 2-3 kgkrui (2, 4, 10). Biorąc pod
uwagę Iiczbęubijanych zwierząt otrzymuje się w Pol-
sce rocznie ok.744 ton krwi cielęcej, 30 Ęs. ton krwi
wołowej i 50tys. tonkrwiwieprzowej (13). Ęlko część
tej krwi może być użyta na cele spoż;ywcze, pozostała
to krew paszowa t techniczna (2).

Jako surowiec spożyłvczy uważa się według Pol-
skiej Normy (9) krew wieprzową cielęcą i bydlęcą.

Original paper

Krew pełna dodawana jest do wędlin krwisĘch w ilo-
sci 20-250ń masy, w zalężności od rodzaju produktu.
Krew pełną charakteryzuj e sto sunkowo wys oka zaw ar -

tość białka ogólnego, porównyrvalna z jej ilością w
mięsie. Wartość tego białka zależy jednak od obecno-
ści w nim aminokwasów egzogennych, a zwłaszcza
ich wzajemnych proporcji ilościowych. Szersze zasto-
sowanie krwi pełnej w przetwórstwie mięsnym ogTa-
nicza jednakjej ciemna barwa, swoiste i nie zawsze
akceptowane cechy organolepty czne oT az ogr aniczo -
na trwałość (I0). Z Ęch też względów, jak i dla lep-
szego wykorzystania i poprawienia cech sensorycz-
nych, stosowany jest rozdziałpełnej krwi na dwie frak-
cje: osocze (plazmę) stanowiącą ok.600ń oraz krwin-
ki - ok. a0% jej składu (11).

Obie frakcje krwi rożntąsię zarówno składem che-
micznym, jak też właś ciwo ś ciami technolo gicznymi.
O s ocze o dznacza się lep szymi cechami organoleptycz-
nymi i właściwościami technologicznymi w porów-
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naniu do krwi pełnej i krwinek. W przetwórstwie mię-
snym stosowine jest jako dodatek zwiększający lep-
toSe i wlązanie farszu. Dodawane jest do treści wę-
dlin parzonych lub pieczonych oraz wyrobów garma-

żeryjnych (10). Składniki upostaciowane krwi (gę-

stwa), ze względrl na niekorzystną ciemnoczerwoną
barwę i niew]ekie właściwości wiązania, mogą być
użyteledynie do produkcji wędlin krwistycĘ w_stanie

suiowym lub susŹonym. W praktyce ma to j ednak małe
Znaczęnlę.

Celem badań było określenie wartości spofficzej
krwi bydła w podziale na frakcje - osocze i krwinki,
w zalĆżności Ód wieku rwierzęcia. Problem ten nie
był dotąd, według dostępnego piśmiennictwa, dokład-
ntej rozpoznany.

Materiał imetody

Badania przeprowadzono lua dwóch grupach zwierząt,
po 20 sztukw każdej: cielętach w wieku 6-8 łg. i masie

iiułu OO-SO kgorazbydle w wieku 14-18 mies. i masie cia-

ła 400-600 kg.
Do badań pobierano krew bezpośrednio z rany ubojo-

wej. Krew stabilizowano roźwoIem cytqmianu sodu (3 g/l),

a wirowaniem (4000 obr./ min. przez20 min.) rozdzielano
na dwie frakcje: płynną - osocze (surowica + włóknik) i
stałą - składniki upostaciowane krwi. W obu frakcjach
oznaczono:

a) skład podstawowy: za-wartość białka całkowitego met,

Kjeldahla wg PN (7 ), wody met. suszenia w temp. 105"C
do stałej masy wg PN (6 ) i popiołu wg PN (B),

b) warlość biologiczną białek, którą określono dwiema
metodami:

- za pomocąanalizy składu aminokwasowego, z v"ry|i-

czeniem wskaznika aminokwasu ogranlczalącego (CS) wg
Mitchella-Blocka i zintegrowanego wskaźnika aminokwa-
sów egzogennych (EAA) wg Osera (12). Wskaźnik CS
określi stosunek ilościowy poszczególnych aminokwasów
egzogennych w białku badanym w porównaniu do ich za-

*u.tóS.i w białku wzorcowym. Wartość wskaźnika CS naj-

niższa dladanego białka nosi nazwę wskaźnika aminokwasu

ograniczającego, a aminokwas, którego w białku jest naj-

-.ri".j rrury",uany j est aminokwase m o gr anlczającym ( 1 2),

Wskiźnik EAA oparly jest natomiast na zaŁożeniu, że do

budowy białka potrzebne są wszystkie aminokwasy egzo-
genne. Stąd też uwzględnia on sumę wszystkich Ęch ami-

ńokwasów w białku badanym, w porównaniu do amino-

kwasów egzogennych białka wzorcowego, których sumę

przyjmuje się za 100 (12). Jako wzorzec dla obu wskaźni-
ków przyjęto skład aminokwasowy białka oplacowany
przezFAO w 1973 r. (lż),

- metodą PER (protein efficiency ratio), polegającą na

określeniu wydaj ności wzrostowej białka, przepr ow adzo-

ną w do św i adczeniu źyłvi eniowy m na szczllT ach szczepu
Wistar, wg Association of Official Agricultural Chemists
(USA) (1). Poziom badanego białka w dietach doświad-
cza|ny ch wyno s ił I 0oń. I ako b i ałka wzorc owe go lźy to ka-
zeiny wgHammarstena (f-my PARK).

Ńyn*i oznaczeń składu podstawowego i PER poddano

anallzię statystycznej testem t-Studenta.

Wyniki iomówienie

Wyniki badań podano w tab. 1-3.

Stwierdzono istotne rożnice w poziomie większo-

jąc maksymalne wartości w wieku 3 mies., po czym
"oLniZa 

siĘ w wieku 12 miesięcy do stabilnego pozio-
mu.

Istotne tóżntce w zależności od wieku rwterzątza-

wierało ono czterokrotnie mniej białka i około I,5 raza
więcej wody niż krwinki. Poziom popioh,r był podob-
ny w obu frakcjach.

Analiza skłaóu aminokwasowego białek krwi cieląt

oSoczem.

wał natomiast na wartość białek osocza.
Głównym składnikiem krwinek jest posiadająca

czerwonę rabarwienie hemoglobina, składająca się w



Tab. 1. Skład podstawowy krwi cieląt i bydła (%) (n : 20; i + s)

B iałko

Woda

Pop iół

c ie lęta

bydło

c ie lęta

bydło

cielęta

bydło

19,36 a t 0,23

15,71 b t 0,07

78,60 a t 0,57

82,33 b t 0,20

0,96 a t 0,02

0,91 b t 0,02

6,43 a t 0,23

6,54 a t 0,07

92,13 a t 0,57

91,85 b t 0,07

1,44 a t 0,11

0,83 b t 0,03

27,87 a t 0,34

30,06 b t 0,16

70,06 a t 0,50

69,40 b x0,32

0,90 a t 0,03

0,81 b t 0,01

Objaśnienie: a, b średnie ozl7aczor7e różnymi literami róznią się istotnie przy p < 0,01.

Tab.2. Aminokwasy niezbędne krwi cieląt i bydła (%)

Tab. 3. Wartość biologiczna (PER) krwi cieląt i bydła (n:20;
x+s)

poza małąprzyswaj alnością cechu-
je bowiem także niska przydatnośc
technologiczna spowodowana inten-
sywną barwą i niewielką rozp|Lsz-
czalnością w pH powyżej 5,0 i pod
wpły.rvem dodatku soli, czyli w śro-
dowisku, jakie istnieje w większości
farszów wyrobów mięsnych (14).
Natomiast wysoki poziom tego biaŁ
ka skłania do wykorzystania krwinek
w żywienitt zwierząt, jednak po
uprzednim wzbogaceniu ich w izo-
leucynę,

Osocze natomiast znalazłow przę-
myśle mięsnym szerokie zastosowa-
nie. Jest ono dobrym dodatkiem
funkcj onalnym, głównie ze względlt
na wysoką zawartośó albuminy, któ-
ra stanowi 3I,5o^ ogólnej ilości bia-
łek osocza u świń i 52,4Yo u bydła
(10). Białko to pod wpĘwem ogrue-
wania w temperaturz e powyżej 7 5" C
przecho dzi w żeI, który w tĘe tłuszcz
i wodę. Wartość technologiczną oso-
cza podwyższajątakże jego cechy
organoleptyczne - żółtawa barwa
oraz słabo zazuaczoty smak i zapach.

Wykorzystanie krwi zależy w
głównej mięrzę od dostępności su-
rowca i preferencji spożyłvczej. W
produkcji wędlin podrobowych za-
stosowanie prakĘczne znajduje jlż
zvvryczajowo krew świń. Krew woło-
wa uz}.vvana jest rzadko, mimo że
pod względem wartości spoĄwczej
nie ustępuje krwi wieprzowej (5).
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Objaśnienie: a, b, A, B średnie oznaczonę różnymi maĘmi lite-
rami różnią się istotnie w kierunku pionowym, dużymi - w kie-
runkupoziomymprzy p < 0,01.

doświadczalne dodanie syntetycznej izoleucyny do
dieĘ powodowało wzrost PER z - 1,05 do + 2,88.

Kfwinki mimo wysokiej zawartości globiny mają
maŁę znaczenie w przemyśle spożywczym. Globinę,
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Metionina + cystyna
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2,53aAt0,09

1,67 b A t 0,10

2,50 a t 0,05

2,54aAt0,07

0,96bBt0,11

2,50 a l 0,05


