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Duża ilość kwasów nasyconych i w konsekwencji
niekorzystne proporcje kwasów nienasyconych do na,
syconych w mięsie przeżuwaczy wynikaj ąz dzińal-
no ś ci b akte r tt żw aczowych. Mikro flor a żw acza pr zę -

tw ar za w procesie biohydrogenacj i wielon iena sycone
kwasy pochodząc e z tŁuszczu zawartego w paszy do
kwasów nasyconych i jednonienasyconych. W efek-
cie skład kwasów tŁaszczowych mleka i tkanek u prze-
żllw aczy j est w przewa żając ej czę ści nasycony (ryc. 1 ).

W ostatnich latach przeprowadzono wiele badań do-

Ę czący ch próby mo dyfi kacj i skł adu kwa s ów tŁuszczo -

wych w sufowcach i produktach pochodzących od
pr zeżuw aczy p opt zez o dpowie dni skład dawki p okar-
mowej. Badania te mająna celu dobór odpowiednich
pasz idodatków paszowych oraz ochronę wieloniena-
Śyconych kwasów tłuszczowych w nich zawartych
pized biouwodorowanie m w żw aczu. Modyfikowanie
Śkładu tŁuszczów zwletzęcych ma na celu uzyskanie
wysokiej jakości produktóq które powinny spełniać
zar ów no zalrę c ęnta di etetykó w, j ak t lekaruy. Prop o nu-
ją oni obniżenie spożycia nasyconych kwasów tłusz-
czowych i cholestero\l oraz zwiększenie spożycia
mononienasyconych i wielonienasyconych kwasów
tŁuszczowych jako profilaktykę przed otyłością cho-
robami nowotworowymi, chorobą wieńcową serca,
miażdży cą oraz innymi chorobami cywllizacyj nymi
(17). Ilość spożytych kwasów thlszczowych wynika z
codziennej diety człowieka. Takie produkty jak mię-
so, mleko, sery, jaja stanowią znaczącą część diety
t przyczyniaj ą się do spożycia cholesterolu oraz tŁusz-

cŻów, W i988 r. WHO opracowała zalęcęnta odno-
śnie do spożycia tŁuszczów dla całej populacji ludzi

Mięso często jest źle postrzegane jako żywność,
gdyżprzezwiele lat panował po gląd, że tłlszcze zwle-
rzęce zawierająduże ilości cholesterolu i nasyconych
kwasów tŁuszczowych oraz są głównym czynnikiem
wlrvołuj ącym szereg chorób cywllizacyjnych (oĘłość,
miażdżycę, nowotwory). Jednakże chude mięso ma
batdzo małązawartość tłuszczu wynoszącą od 20 do
50 g/kg, a jedynie tłuszcz jest nośnikiem cholesterolu
i kwasów tłuszczowych. Ostatnie badania vnrykazały,
że tŁuszcz wołowiny otaz mlęka krowiego nie może
być traktowany jedynie jako składnik pokarmowy.
Zawiera bowiem wiele zwtązków biologicznię czyn-
nych, mających działanie pro zdrowotne.

U wszystkich gatunków zwięrząt zawartość oraz
skład tłuszczow 1 proporcje kwasów tłuszczowych
w mięsie mogązostac zmodyfikowane w pożądanym
kierunku poprzez odpowiedni dobór zwierząt przezna-
czonych do opasu, wybranie właściwego wieku i masy
ciała ubijanych osobnikow oraz zastosowanie odpo-
wiedniej dawki pokarmowej. O wiele łatwiej cel ten
można osiągnąó l zwterząt monogastrycznych (świ-
ni e, drób), któr e b ar dzo s zybko r eaguj ąna zasto s owa-
ne w paszy różnego rodzajl dodatki żywieniowe.
Ostatnie badania prowadzone na świniach doĘcząpto-
by zwiększenia udziału kwasów z rodziny n-3 oraz
zmiany stosunku tych kwasów do kwasow z rodztny
n-6 w tŁuszczuwieprzowym, poptzęz żyr,vienie pasza-
mi z wysokim poziomem kwasu a-linolowego np. sto-
suj ąc nasio na r zepakl lub j e go pro dukty. Wys oka kon-
centracja kwasów z rodziny n-3 w wieprzowinie lub
mięsie drobiu możę jednak powodować charaktery-
styczny rybi zapach (30).
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Ryc. 1. Przemiany kwasów linolowego (r8:2) i linolenowego
(18:3) w przedżolądkach przeżuwaczy

oraz dla grup wysokrcgo ryzyka zachorowań na cho-
roby układu krążenia. Rekomenduje się aby jedynie
350ń spożytej energii metabolicznej pochodziło ztŁusz-
czow, w tym ponizej I0oń znasyconych kwasów tłusz-
czowych (SFA) natomiast w grupie wysokiego ryzyka
zachorowań na choroby układu krĘenia maksymal-
nie 3 0oń. Stosunek wielonienasyconych kwasów tłusz-
czowych (PUFA) do nasyconych kwasów tłuszczo-
wych (SFA) powinienwynosić około 0,45 (29). Leka-
rze sugeruj ą że dzl,enne spożycie cholesterolu całko-
witego nie powinno przektaczać 300 mg (2).

P rzynależność kwasów do poszczególnych rodzin
(np. n-6, n-3) wynika z pozycji węgla, przy którym
występuje pierwsze wiązanie podwójne. Zbyt duża
zawartośc wielonienasyconych kwasów tłuszczowych
zrodziny n-6, a jednocześnie zbytmałazrodziny n-3
w diecie człowieka prowadzi do występowania cho-
rób układu W Ęenia. B ar dzo ważny j e st sto sunek kwa-
sów z rodziny n-6 do n-3, który powinien wynosić
poniżej 4, a wynosi w diecie współczesnego człowie-
ka 10- 15 do 1 . Jest to wynikiem spożywania tłuszczu
zawafiego w ziarnach zboż,ktory stanowi ponad 50%
tłuszczu w pokarmie człowieka (25,27),

Naj lep szym systemem naturalnej ochrony wielonie-
nasyc onych tłuszczow pr ze d b i o de grada cj ąw żw aczlt
wydaje się być stosowanie w zywieniu przeżuwaczy
caĘch ziaren(1) lub organelli komórkowych (np. chlo-
roplasty w zielonce), wewnątrz których tłuszcz jest
zamknięty i chroniony przedmikroflorą żwacza.

Profil kwasów tłuszczowych dawki pokarmowej
z dużym udziałem paszy treściwej jest zupełnie od-
mienny od dawki oparlej głównie napaszach objęto-
ściowych, częgo skutkiem sąróznice w składzie kwa-
sów tłuszczowych w tkankach zlvierzęcych. Przykła-
dem moze służyć odmienny skład kwasów tłuszczo-
wych w tuszy żyłvionych zielonkąw porownantuzży-
wieniem paszami treściwymi (6, 18), W tab. 1 przed-

stawiono wyniki badań porównujące wpływ dwóch
systemów żywienia na profil kwasów tłuszczowych.
Ekstensywne metody pozyskiwania wołowiny są do-
datkowo postrzegane jako pozytywne kryterium jako-
ści w sensie ekologicznym. Wiadomo,że zyr,vienie pa-
stwiskowe lub połączenie zywienia pastwiskowego z

Tab. 1. Skład kwasów tłuszczowych (g/100 g wszystkich kwa-
sólv tluszczowych) w mięśniu półbłoniastym bydła żywione-
go zielonką w porównaniu z żywieniem pa§zą treściwą (30)
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żywieniem paszami treściwymi podnosi znacząco za-
warlość wielonienasyconych kwasów tłuszczowych,
głównie C18 : 3 c9 w mięśniu najdłuższym grzbietu,
a także ilość antyoksydantów o charakterze nieenzy-
matycznym (np. witamina E, askorbiniany, B-karoten,
witamina D.). Okazało się, ze wołowina pochodząca
od zwierząt wypasanych na pastwisku miała wyższą
koncentrację kwasu a-linolenowego i innych kwasów
n-3 nlż mięso od bydła żywionego dużą ilościąpaszy
treściwej (ęczmień i soja). Stwierdzono rowniez ko-
rzystniejszy stosunek kwasów n-6 do n-3 (8). Wyniki
tych badań sązgodne z wynikami Marrner i wsp. (20),
ktorzy podali, że kwas a-linolenowy jest głównym
kwa s em tłuszc zov",l1m traw, n ato mi a st ziama zb o ż i na -

siona roślin oleistych są źrodłem kwasu linolowego.
Zy w ienie zw ier zątp as z ami zaw ter aj ącym i w i ę c ej ni e -

nasyconych kwasów tłuszczowych powoduj e popra-
wę stosunku wielonienasyconych kwasów tłuszczo -
wych (PUFA) do mononienasyconych kwasów tłusz-
czowych (MUFA) w mięsie (30). Stwierdzono, że ży-
wienie owiec z dodatkiem dużej ilości oleju słonecz-
nikowego (58 g/kg mieszanki treściwej) powoduje
wzrost zawartości kwasu linolowego z2 do 7 gl1,00 g
tłuszczu okołonerkowego (11), Wysokie dawki tfusz-
czuw pokarmie przeżuwaczy prowadząjednak do pro-
blemów z trawieniem i zmniejszenia aktywności mi-
kroflory żwacza. Lepsze efekty, bez niepożądanych
skutków ubocznych uzyskano, gdy podawany tłuszcz
był kapsułkowany (4). Inną formą chemicznej ochro-
ny tŁuszczu pr ze d de gradacj ą s ą my dła wapniowe kwa-
sów tłuszczowych. Jednakże to rozwiązanie j est tylko
częściowo zadawalające. Do ochrony tłuszczow za-
wartych w paszy można także wykorzystac różne pro-



(6)

cesy technologiczne, Clinquart i wsp. (3) uzyskallzna-
czący wzrost poziomu kwasua-linolenowego w tkan-
cę tłuszczowej młodych buhajków, żyłvionych goto-
wanym, płatkowanym siemieniem lnianym.

Prawdopodobnie istnieje możliwość modyfikacji
składu kwasów tłlszczowych w tkankach bydła w dro-
dze selekcji. Potwierdzają to badania Malau-Aduli
i wsp. (I9),którzy oszacowali wartość współczynni-
ka odziedziczalności zaw artości kwasów nasyconych
(0,23), kwas ów mononienasyc onych (0, 5 7 ) or az kw a-
sów wielonienasyconych (0,15). Jednakże aby progra-
my selekcyjne byĘ efektywne, muszą istnieć zarów-
no róznice międzyrasowe, jak i osobnicze. Wyniki ba-
dań wskazująna występowanie dlżej zmienności mię-
dzy rasamt w ilości i składzie tŁuszczu tlszy (I4, 19,
32). Stwierdzono istotne różnicę pomiędzy buhajka-
mi różnych ras w zawartości wszystkich kwasów na-
syconych i jednonienasyconych. Japońska rasa wagyu
o dznacza się genetyczną pre dys p ozy cją do o dkłada-
nia tłuszc zów, zawi eraj ących więks z ą ilo ść j ednoni e -

nasyconych kwasów tŁltszczowych niż buhajki ras
holsztyńskiej, japońskiej brązowej czy też charolaise
(32). Podobnie badania na mieszańcach krów heręford
i buhajów ras: aberdeen angus, belgijska błękitna, jer-
sej, limousin, south devon i wagyu wykazały rożntce
w zawaftości kwasów w tłuszczu zapasowym. Najwię-
cej mononienasyconych kwasów tłuszczowych stwier-
dzono u mieszańców z wagyu (48,Ioń), jersej (46,6%o)

i belgijską błękitną (46,6oń), natomiast najmniej u
mieszańców z limousin około 44% (24). Płeć jest tak-
że czynnlkiem wpływającym na skład kwasów tŁusz-
czowych (7, 14,31). Tusze jałówek wyróżniają się
większązawartościąkwasu C18 : 1 orazpozostałych
j ednonienasyc onych kwas ów tłuszczowych w tłuszczu
p o dskórnym or az mlędzymi ę śni ow y m ntż tus ze buhaj -

ków. Skelly i wsp. (26) stwierdzili ujemnązależność
między marmurkowatością a zawartością kwasów
C14:0 i C18 ,.0 oraz dodatnią zalężnośc pomiędzy
marmurkowatością (ocenianą w punktach), a kwasem
C18 : 1. Kompozycja kwasów tłuszczowych wpływa
również na smakowito ś ć, warto ść odżyw czą oT az pr zy -

datność mięsa do przechowywania (4). Kwas oleino-
wy wpływa korzystnie na obnizenie stężenia choleste-
rolu całkowitego, azwłaszczacholesterolu o małej gę-
stości (LDL) we krwi bldzt(I2,13). Kwas ten popra-
wtatakżę smak gotowanej wołowiny.

W ostatnich latach szczegóIne zainteresowanie
w zbudzają izomery kwasu linolowe go.
Sprzężony kwas linolowy (CLA) j est kom-
p o zycj ą geo metry czny ch i po zycyj ny ch tzo -
merów kwasu linolowego ze sprzężonymt
podwójnie wlązantami. CLA powstaje
pruezuwodornienie np. kwasu linolowego
C18 : 2 w obecności bakteryjnej izomera-
zy kwasu linolowego, obecnej w komór-
kach bakte rli Butyri vi brio fi briso]vents
bytującej w żwaczu. Pollard i wsp. (22)
stwierdzili, żę CLAmożębyc też wytwo-

rzony przez konwersję kwasu transwakcenowego
(C18 : 1 trans 11) dzięki działalności A9 desaturazy,
CLA jest definiowany jako układ poszczególnych po-
zy cy jny ch i g e ometryc zny ch i z omerów z p o dw ój nymi
wiązantamlprzy 9 i 11 lub 10 i 12 lub 11 i 13 atomie
węgla z rożnymi kombinacjami konfiguracji cis lub
trans przy każdympodwójnym wtązaniu (28). Głów-
nym izomerem jest jednak C18 :2,9 cis 11 trans, po-
tocznie zwany kwasem żwaczowym (ryc. 2). Zatntę-
resowanie CLAznacznię wzrosło gdy w grilowanym
mięsie wołowym zidentyfikowano te izomery jako
zwtązki odp
Wynikibada
nicznych na
czynnikiem antykancero gennym. Dzięki temu odkry-
ciu istnieje wielka nadzteja na zmlanę opinii o pTo-

duktach i surowcach pochodzących od przeżlwaczy,
ponieważ właśnie tłuszcz przeżlwaczy jest natural-
nym, bogatym źródŁem CLA. Można się zatem spo-
dziew aó wzrostu zainteresow ania tzw. ży,,vnością funk-
cj onalną w zbo gaconąw sprzęzone dieny kwasu lino-
lowego. Zawartość około 3,5 g CLAw codziennej die-
cie ludzi wykazuje chemoochronne działanie przeciw-
ko chorobom nowotworowym (15). Mięso wołowe
oraz mleko charakteryzuje się większą zawartością
CLA niż sufowce i produkty otrzymywane od zwię-
rząt monogastrycznych. CLA powstaje w wyniku dzia-
łalności bakterii żwaczowych, więc wpływ geneĘcz-

9 cis, 12 cis, kwas okladekadienowy (kwas linolowy)

9 cis, 11 trans, kwas oktadekadienowy (kwas żwaczowy)

Hoo

:tó6}ilrlJlarl

10 lrans,'t2 cis, kwas 0ktadekadienOWy

9 trans, 11 trans, kwas oktadekadienowy

Ryc. 2. Kwas linolowy i jego główne izomery

Tab. 2. Zawartość sprzężonego kwasu linolowego (CLA) w mg/l g tłuszczu
wg różnych autorów (cyt. 21)

Wołowina I szpondet



ny na poziom tego związku jest mało prawdopodob-
ny, jednakże niektórzy autotzy sugerująjego istnienie
(28). Zwiększenie zawartości CLA w tłuszczu prze-
żuw aczy można uzyskać sto suj ąc o dp owiednią strate -
gię żywieniową. Najbardziel przydatne do tego celu
sąpasze bogate w kwas linolowy, takie jak: ziarnaro-
ślin oleistych lub oleje otrzymyłvanezĘchnasion oraz
pastwisko. Zawaftość CLA w mięśniu półbłoniastym
bydła utrzymywanego na pastwisku wynosi 7,7 mg
CLAlgtłuszczu podczas gdy u bydła żywionego pa-
szamt treściwymi i paszami objętościowyml 5,2 mg
CLAlgtłuszczu (23). Enser i wsp. (8) stosując doda-
tek siemienia lnianego lub oleju rybnego przez okres
120 dni przedubojem uzyskali istotny wzrost CLA (z
3,ż do 8,8 mg/g tłlszczu) w mięśniu najdłlższym
grzbietu. W tab. ż przedstawiono dane dotyczące za-
wartości CLA w tkance tłuszczowej rożnych gatun-
ków pr zeżuw aczy. N al eży zw r ó cić uwagę, że smażęnię
wołowiny w wysokiej temperaturze przed spozyciem
mviększa zaw artośc CLA ( 1 6).

Inną grupą związków tłuszczowych wzbudzającą
zainteresowanie sąkwasy tłuszczowe typu trans (TFA)
np. kwas wakcenowy trans (C18 : 1 trans) powstające
w maĘch ilościach w żwaczupoptzęz biodegradację
spoĄĄch nienasyconych kwasów tłuszczowych. Kon-
centracja kwasów trans w żwaczu zależy między in-
nymi od ilości nienasyconych kwasów tłuszczowych,
pH żwacza oraz odjonoforów (9). Odmienna rola
kwasów, które mająpodwójne wiązaniew pozycji trans
p o le ga na zmtanle uformowan ia łańcucha z wy gięte -
go na prosty, podobny do budowy łańcucha kwasów
nasyconych. Spożycie kwasów trans oddziałuje nega-
tywnie na organizm ludzki, podwyższając zawariośc
cholesterolu całkowitego oraz frakcji LDL cholestero-
lu we krwi. Wołowina zawiera od I,9 do 3,2oń TFA,
cielęcina od 0,9 do I,7oń, jarnięcina 6,6-9,8o^natomiast
baranina 8,2-10,60ń ogólnej ilości thuszczu. Jednakżę
nalezy podkreślić fakt, że w mięsie przeżu-waczy nawet
do 20oń TFA stanowi sprzężony kwas linolowy, który
korzystnie wpĘwa na organtzm człowieka ( 1 0).

Wołowina do star cza konsumentom wys okiej j ako -
ści białka w połączeniu z witaminami i minerałami,
j ednakże wysoka zaw artośc cholesterolu oraz nasyco-
nych kwasów tłuszczowych prowadzi do negatywnej
oceny wołowiny przezniektórych konsumentów. Wy-
zwaniem dla hodowców bydła i producentów woło-
winy jest produkcja smaczniejszej wołowiny, o pod-
wyższonych walorach dteteĘ cznych i prozdrowotnych.
Taki produkt znajdzte uznanie w oczach najbardziej
wybrednych klientów
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