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Wpływ selekcji w kierunku zwiększenia mięsności
na aktywnośó enzymów lizosomowych u świń
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§etection effect on meat.isH'J J;ió,1fil'fiitl;iililil"if;';ilil'o|J iro.or.l enzymes in the pigs

Summary
The research rvas carried out on Pietrain hogs and sotvs, as rlell as on Pietrain x Fl (sorv pbz x boar rvbp)

crossbreeds and Pietrain x Duroc individuals. Separated piglets were fattened with full-dose feedstuff mixture.
After slaughter linear m€asurements of the pigs' carcasses were made. Following this, carcasses were jointed
and a detailed dissection of the right half-carcass was carried out. The mean value of the observćd traits was
calculated and the activity of the examined lysosomal enzymes (B-glucuronidase, P-glucosidase, N-acetyl-B-
-glucosaminidase, acid phosphatase, alanine aminopeptidase, leucine aminopeptidase and cathepsin D) were
measured in the kidney, liver, blood serum and leucocytes. The correlation coeffićient was calculated for the
value of the examined traits and the activity of the above mentioned lysosomal enzymes. The obtained results
indicated that there are statistically confirmed values of rxy between the activity of the studied enzymes and
some values of 'meat carcasse§. Most correlation coefficients of lysosomal enzyme activity and selećted carcass
features (values) were statistically verified with reference to examined traits and to all examined tissues
(organs). Notable is the fact that with the exception of leucine aminopeptidase in the liver, a high positive
correlation between the activity of all examined enzymes was observed in relation to the amount of meat in the
carcass and the percent of meat in the ham. A negative correlation between enzyme activiĘ and the amount of fat
in the carcass, dorsal fat, the mean thickness of fat and the mass of fat in the carcas§ has also been determined.
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W badaniach nad jakością mięsa, zwłaszcza nad pro-
cesamijego dojrzewania po,st mrlrtelrl istotną rolę od-
grywa m.in. obserwacja procesow proteolizy. Białka
komórkorve stale podlegają degradacji, tworząc pulę
krapących w organizmie wolrrych aminokwasów, wy-
korzystyrvanych wspólnie z aminokwasam i pochodza.-
cymi z pozywienia do swojej resyntezy, zależnie od po-
trzeb organizrnu ( l 1 , 27'). Mimo że zwierzęta nie synte-
qrzująwielu aminokwasów wchodzących w skład białek,
to jednak białka uznawane są za najważniejszy element
strukturalny ich komorek i tkanek. Degradacja białek
komórkorvych moze przebiegać z różnąszybkością za-
lemie od nódłapochodzenia białka, stanu dynamicznego
komorki czyteż czynnikow obciĘających (2, 10, l3).

Wi el o stron n e znaczeni e fizj o7o giczne l i zo s ornów ( 7,
ż2,ż5) powoduje, ze sąone w centrutn badań, jako układ
uczestniczący w reakcjach adaptacyjnych organizmu.
W lizosomach znajduje się wiele enzymów hydrolitycz-
nych, których wspólną cechą jest wysoka aktywność
w środowisku o pH ponizej 6,0. Zachodzą w nich pro-
cesy degradacyjne białek, lipidów i węglowodanow (7,
31, 36). Powszechnie uwaza się lizosomy za końcowy
przedział na szlaku niespecyficznej degradacji materia-
Łl zewnątrzkomórkowego ( 12). Lizosomy róznych ko-

morek i tkanek rnogątakże uczestniczyć w sekrecji zgro-
madzonego rnateriału poza komórkę (1, 30). Ostatnio
wykazano, ze lizosomy sątez rniejscem specyficznej pro-
teolizy określonych białek cytosolowych, jednak ten
sposób degradacji uruchamiany jest tylko w niektórych
tkankach, np.w stanach deprywacji pokarmowej (11).
Wszystkie białka w obrębie struktur komórkowych pod-
legają swoistyn procesom degradacyjnym w układzie
degradacji podstawowej albo w układzie degradacji
wzmozonej (l7, 20). Proteolizie lizosomowej przez
wiele lat przypislłvano udział wyłącznie w procesach
nieselektywnej degradacji białek długo żyjących. Dzi-
siaj wiadomo, ze odgrywa ona ważną rolę rowniez
w procesach regulatorowych, ajej udziałw systernie we-
wnątrzkomórkowej degradacji może, zależnte od typu
komorki, stanowić nawet do 80% ogólnego jej zakresu.
Skutkiern degradacji lizosomowej moze być hydroliza
całych łańcuchów polipeptydowych lub usunięcie jedy-
nie niektórych sekwencji aminokwasów. Proteoliza li-
zosomowa utrzymuje w komórce swoisty układ homeo-
staty c zny, um o z liw,i aj ąc y j ej adaptacj ę do z m i e ni aj ącyc h
się wanrnków (31), Z niektórych danych (28) wynika,
ze to właśnie przedział lizosomowy w odpowiedzi na
działanię czyn ników ob cialaj ącyc h uruchami a swo i ste



mechanizmy kompensacyjne w postaci procesów auto-
fagowychprzebiegającychzeznacznymnasileniempro-
teoltzy i lipolizy komórkowej.

Celem badań było określenie za|eżności między wy-
branymi modelowymi cechami tusz świń a aktywnością
modelowych hydrolaz lizosomowych. W dostępnym
piśmiennictwie niewiele jest danych na ten temat,

Materiał imetody
Badania przeptowadzono na 9 knurach świń rasy pietrain,

4 samcachpietrain x F, (F, oznacza lochępbz x wbp) i 7 sa-
micach pietrain x duroc, Zwierzęta pochodziĘ z fermy ho-
dowlanej Instytutu GeneĘki i Hodowli Zwierząt PAN w Ja-
strzębcu, gdzie utrzymywano je w jednakowych warunkach
mikroklimatu fermy w temperaturze 18-20'C i naturaln}.łn
fotoperiodyzmie. Prosięta po odsadzeniu od matek, do 42.
dnia po odsadzeniu, przebywaĘ po 7 osobników w kojcach
o powierzchni 20 m2. Po osiągnięciu przęznie masy ciała 25 kg
poddano je tuczowi. Tucz odbywał się w kojcach Ępu duń-
skiego zkanńem gnojowym, posiadaj ących część legowisko-
wą wyłozoną cegłą ceramtczną stałe koryta ceramiczne i po
dwa poidła smoczkowe. Swinie żywiono dwarazy dziennie
paszą suchą którą stanowiĘ mieszanki pełnoporcjowe I lub
II, zalężnię od średniej masy ciała zwierzęcia. Pasza I zawię-
rała śrutęjęczmienną(80%), prowit (I5%) i susz z traw (5oń)
i podawana była tucznikom o masie ciała 30-50 kg w dzien-
nej dawce 2 x 2,0kg oraz tucznikom o masie ciała 50-70 kg
w dawceZ x 2,5kg. Pasza II zawierałaśrutęjęczmienną (83%),
prowit (l2%) i susz z traw (5%) i podawano ją tucznikom
o masie ciała'70-90 kg w dziennej dawce 2 x 3,0kg, atuczni-
kom o masie ciała 90-110 kg, 2 x 3,25 kg dziennie. Po zakoń-
częniufuczu, świnie o masie przyżyciowej ok. 100 kg ubija-
no po uprzednim oszołomieniu prądem elektrycznym.

Krew, w celu wyizolowania leukocytów i pozyskania su-
rowicy, pobierano podczas wykrwawiania. LeukocyĘ izolo-
wano wirując krew w gradiencie l'|Yo mętńzamidu według
metody (9). Natomiast fragmenĘ wątroby i nerki pozyskiwa-
no naĘchmiast po wytrzewieniu i przepołowieniu tuszy. Ho-
mogenaty wątroby i nerki otrzymlłvano wg Beaufaya (5).
FragmenĘ wątrobypoddawano perfuzji schłodzonlłn do +4oC
roztworem fi zjologicznym, po czym,podobnie j ak fragmenĘ
nerki, zawieszanow oziębionym do +5"C 0,1 M buforze fos-
foranowym, w ilości 500 mg tkanki/5 ml buforu. Homogeni-
zowano je w niskoobrotowym homogenizatorze Ępu Potte-
ra-Elvehj em a z tłokięm tefl onowym przy 200 obrotach,/min.,
po czym wirowano w wirówce Janeżky K-26D przez 8 min.
przy 600 g. Uzyskany nadsącz wirowano ponownie przez
20 min.przy 20 000 g. W supernatantach lizosomów (wątro-
by i nerki), a także w leukocy,tach i osoczu krwi oznaczano
aktyvmo ść B- glukuronida zy ($ -GlclJ t - EC 3 .2. 1 .3 1 ) ; B- glu-
kozy dazy (B-Glu - EC 3 .2. l .21 ) ; N- aceĘlo-B- glukozamini-
dazy §AG -EC 3.2,I.30), zgodnie z metodą podanąprzez
(3); fosfatazy kwaśnej (AcP - EC 3.1.3.2) wg metody (4);
aminopeptydazy alaninowej (AlaAP -EC3,4.IL2) i amino-
pepĘdazy leucynowej (LeuAP - EC 3.4.11.1) zgodnie z me-
todą(26) oraz katepsyny D (Cath. D - EC 3.4,23.5) wg (24).
W lizosomach wątroby i nerek oznaczalo równięż poziom
białka wg (19). Tusze poddawano wychłodzeniu przez 24 h
do temp. ok. -30oC, po czym w,vkonano pomiary liniowe i roz-
biór na elementy zas adnicze (wyręby podstawowe) orazprze-
prowadzono dysekcję prawej półhrszy.

Wlmiki poddano analizie statystycznej wg testu istotności
t-Studenta oraz oszacowaniu współczynnika korelacji.

Wyniki iomówienie
W tab. 1 zestawiono wyniki akĘwności oznaczanych

enzymów w wątrobie, nerce, surowicy i leukocytach
materiału doświadczalnego. Między grupami zwierząt
ujawniĘ się, w ramach większości porównań, istotne
statystyczni e różnice, doĘczące także aktywności więk-
szości enzymów.

W tab. 2 zestawiono dane doĘczące wańości wyrę-
bów tuszy. Z zestawięnia widać, że wyniki rozbioru fusz
wykazaŁywysoko istotlrie większe umięśnienie i mniejsze
othlszczenie fusz i poszczególnych wyrębow u czysto
rasowych świń pietrain w porównaniu z obiema grupa-
mi mieszańców. Masa kości i skóry była we wszystkich
grupach geneĘcznych podobna, aróżnice między gru-
pami występowały najczęściej w ilości mięsa ithlszczu.

W tab. 3 zestawiono współczynniki korelacji pomię-
dzy zr ó żntcowaną aktywno ś c i ą o znac zanych enzymów
a wybranymi wskaźnikami tuszy. Większość wyników
korelacji była istotnie i wysoko istotnie potwierdzona
w odniesieniu do prawie wszystkich cech i enzymów,
a także organów. Najwazniej szy oznaczony enzym pro-
teoliĘczny, tj, katepsynę D charakteryzowŃy dodatnie
wysokie wartości współczynnika korelacji w wątrobie
w odniesieniu do ilości mięsa w tuszy i procentu mięsa
w sz)mce (odpowiednio: 0,52 i 0,59). Te analogiczne
współczynnlki takżę o potwierdzonej statystycznie istot-
ności w odniesieniu do nerki, osocza krwi i leukocy-
tóq byĘ ujemne. O ile wartości współczynnikow doty-
czące wszystkich enzymów w wątrobie w odniesieniu
do ilości mięsa, procentu mięsa w szynce i powierzchni
oka w polędwicy byĘ wysoko istotne i istotne orazzaw-
sze dodatnie (z wyjątkiem LeuAP), to wartości współ-
czynników dla tych enzymów w wątrobie były ujemne
w odniesięniu do tych cech, które doĘczyły tłaszc^L
a nie mięsa a więc ilości thrszczu i grubości słoniny, rów-
ni eż średniej ilo ści tłuszc zu z pięcilJ pomiarów. Warto ś -
ci r*" dla badanych cech tuszy okazŃy się najniższe dla
aktlwnościB-GlcUr i AlaAP w nerkach, najwyższena-
tomiast dla procentu mięsa w szynce i prawie wszyst-
kich enzymów w wątrobie (dlaB-GIcUt 0,62, dlaB-Glu
0,44, dla NAG 0,70, dla AcP 0,62, dla AlaAP 0,45, dla
LeuAP 0,37, dIa Cath. D 0,59). Najniższe wartości
w sp ó l c zynników r", zaob s erwow ano między warto ś c i a-
mi cech a aktywnościąLeuAP w surowicy krwi i leuko-
cytach, podobnie jak i dla aktywności AlaAP w surowi-
cy krwi. OkazŃy się one staĘstycznie nieistotne. Brak
istotnych statystycznie wartości współczynników r",
stwierdzono dla aktywności LeuAP we wszystkich tkańl
kach w odniesieniu do grubości tŁttszcztt z pięciu po-
miarów i masy tłuszcztt. W porównaniu z pozostaĘmi
enzymami LeuAP vr,ykazałanajmniejszy udział swej ak-
tywności w korelacjach z cechami tuszy.

Już od kilku lat programy hodowlano-produkcyjne
zajmują się zagadnieniem poprawy mięsności świń kra-
jowych. W porównaniu z wynikami uzyskiwanymi
w krajach wysoko rozwinięĘch, wartości tego parame-
tru w Polsce okazaĘ się niskie w populacji masowej.Ł
Zywienie jest jednym z najważniejszych czynnlkow
wpĘwających na tempo wzrostu świń, a więc na ilość



Tab. 1. Aktywności w nmol/mg bialkalgodz.11+ so) enzymów
lizosomowych w badanych narządach świń

Tab.2.IJdział (uń) poszczególnych tkanek w tuszach doświad-
czalnych świń i ich mięsność

Enzym

i cecha/narząd

Grupa genelyczna

pietlain pietlain x F1 | Fietrain x duroc
(n=9) (n=4) | (n=7)

B-GlcUr

B-G lu

NAG

AcP

AlaAP

LeuAP

Kal. D

Cecha
Glupa genelyczna

piellain I pietrain x F1 | pietmin xduroc

Szynka

- Mięso

- Tłu§zcz

- Skóra

- Kości

Polędwica

- Mięso

- Tłuszcz

- §kón

- Kości

Io p atka

- Mięso

- Tłuszcz

- Skóra

- Kości

Kailówka

- Mięso

- Tłuszcz

- Skóta

- Kości

Bocze k

- Mięso

- Tłuszcz

- Skóra

- Kości

G0lonka lylna

- Mięso

- Tłuszcz

- Skóra

- Kości

1. Zawańość mięsa
W tuszy (%)

2. zawaność
tłuszczu w tuszy (%)

3. Zawartość mięsa
w szynce (%)

4, Powielzchnia oka
polędwicy (cm2)

5. Gtubość słoniny
nad okiem
polędwicy (cm)

6. Średnia grubość
słoniny z 5
pomialów (cm)

7. Masa sadła (%)

60,70AB t 4,50

16,20AB t 4,50

18,50AB t 1,90

54,40AB t 4,77

1,20AB t 0,31

1,81AB t 0,51

0,80ab t 0,33

53,30A t 3,54

23,30A t 4,15

14,80A t 1,26

46,30A t 4,88

1,96A t 0,23

2,58A t 0,46

'| ,10a t 0,31

53,00B t 5,04

22,708 ł 5,70

15,10B t 1 ,75

43,90B t 7,58

1,868 t 0,61

2,448 ł 0,48

1,10b t 0,35

Objaśnienia: a, b, A, B, C średnie ozr'aQzonę tymi samymi lite-
rami róznią się istotnie: małymi (a-a; b-b) przy p < 0,05 , duży-
mi (A-A; B-B; C-C )przy p < 0,01

odkładanego w ciele białka i tłtlszczu oraz na ich ja-
kość. Potencjał do odkładania białka przez świnie (po-
tencjał wzrostowy) jest określony jako warunkowany
genetycznie, a jego wykorzystanie jest mozliwe przy
pełnym pokry cil zapotrzebowania na aminokwasy zgod-

Objaśnienia: a, b, A, B, C - średnię oznaczonę Ęmi samymi lite-
rami różnią się istotnie: małymi (a-a; b-b) przy p < 0,05, duzy-
mi (A-A; B-B; C-C) przy p < 0,0l



Tab. 3. Współczynniki korelacji między badanymi cechami i aktywnością enzymów

Objaśnienia: * p < 0,05; ** p ś 0,0l - różnice potwierdzone statysĘcznte

P-GlcUt

- Wąlloba

- Nerka

- Surowica

- Leukocyty

0,57* *

-0,11

-0,54* *

-0,55* *

-0,56* *

0,06

0,51 "
0,45"

0,62* *

-0,13

-0,62* *

-0,62* 
*

0,47 * *

-0,10

-0,51 **

-0,57* *

-0,60- -

0,05

0,61 **

0,45 * *

B-G lu

- Wątroba

- Nerka

- Surowica

- Leukocyty

0,42**

0,49**

-0,49 - -

-0,54* *

-0,44 * *

-0,38*

0,39-

0,44 "

-0,5,|--

-0,3 9*

0,38-

0,44 * *

0,44--

0,57* *

-0,54- -

-0,61 * *

0,34*

0,48*

-0,49 - -

-0,55*

NAG

- Wątroba

- Nerka

- Surowica

- Leukocyly

0,62* *

0,66 * *

-0,52* *

-0,38*

-0,58* *

-0,60 * *

0,46 * *

0,28

-0,54* *

-0,57* *

0,43* *

0,2g

0,70 * *

0,74* *

-0,54* *

-0,41 * *

0,59* *

0,62- -

-0,56* *

-0,42*,

AcP

- Wąlroba

- Nerka

- Surowica

- Leukocyty

0,56* *

0,54*,

-0,71 , *

-0,59* *

-0,56 * *

-0,46 * *

0,73 * *

0,51 **

0,62* *

0,66* *

-0,71 * *

-0,66**

-0,49 * *

-0,45, *

0,69 * *

0,50 * *

0,50 * -

0,50 * *

-0,65 * *

-0,57* *

AlaAP

- Wątroba

- Nerka

- Surowica

- Leukocyty

0,41 "
0,37*

0,1 0

0,57 * *

-0,48* *

-0,29

0,01

-0,53 - -

0,45* *

0,39*

0,21

0,67**

-0,39,

-0,29*

-0,06

-0,49*,

0,35*

0,23

-0,03

0,60 * *

LeuAP

- Wąh0ba

- Netka

- Surowica

- Leukocyty

0,27

0,43 * *

0,1 1

0,08

-0,27

-0,37*

-0,1 6

-0,02

-0,22

-0,34*

-0,1 6

-0,03

0,37*

0,49* *

0,17

0,04

0,29

0,51 * *

0,02

0,17

-0,20

-0,29

-0,17

-0,03

-0,1 5

-0,27

-0"l1

-0,05

cath. D

- WątrOba

- Nerka

- Surowica

- Leukocyty

0,52 * *

-0,52*,

-0,42,*

-0,57 * *

-0,48* *

0,42* *

0,31*

0,48* *

0,59* *

-0,52* *

-0,45* *

-0,62* *

0,43 * *

-0,53**

-0,46* *

-0,59 * *

-0,49**

0,45 * *

0,30*

0,51 "

niło się wprowadzenie pa-
rametnr .,procentowej Za-
wartoŚci mięsa w tuszy"
i zmiana indeksów selek-
cyjnych w pracy hodow-
lanej nad stadem zarodo-
wym. WspÓŁczesne zale-
cenia, dotyczące jakości
mlęSa Wreprzowego, !vy-
magają prowadzenia rów-
noległych z pracami nad
białkiem, badań nad mo-
delem otfuszczenia świń,
to znaczy sterowania ener-
giąpaszy pod kątem uzy-
skania pożądanego profi-
lu kwasów tfuszczowych
w tłuszczu tuszy. U świń
rosnących, j ednocześnie
z przyr ostembiałka odkła-
dany jest tłtlszcz, a jego
ilość i jakość za|eży od
sposobu zywienia, masy
ciała, płci i genotypu
zw:srząt. Skład kwasow
tŁuszczowych w tłuszczu
wieprzowym może być
modyfikowany ilością
i rodzajem tŁuszczu w pa-
szy. Wykazano liniową za-
lezność mlędzy zaw artoś-
cią PUFA w paszy a ich
zawartoŚcią w tłuszczu
grzbietowy m i tłtlszczu
środmięśniov,rym (321 3 4).

Powszechne dążenie do
poprawy mięsności tucz-
ników zwiększa zainterę-
sowanie rasami mięsnym i.

Jednak selekcja w kierun-
ku większej mięsności
świń na ogoł pogarsza ja-
kośó mięsa. Nie mozna
r ozpatryw ać oddzielnie
takich zagadnień, jak np.
othxzczenie świń i poten-
cj ał odkła danta białka.
W organizmte zwierzęcia
procesy te regulowane są
przez liczne substancje
o charakterze hormonal-

nie z koncepcjąbiałka idealnego (33), zapotrzebowania nym, np. leptynę. Prace hodowlane, zwłaszcza w ostat-
na energię oraz inne niezbędne składniki (35). Inten- nim czasie, doprowadziĘ do radykalnego wzrosfu mięs-
syvvne żywienie rwierząt, azwŁaszcza młodych, często ności świń, głównie popfzęzzmniejszenie grubości sło-
pogarsza ich dobrostan, ponieważichprzewód pokar- niny.Wrazzpoprawąmięsnościświńobserwowanona-
mowy nie jest jeszcze dostatecznie przygotowany do tra- silenie się występowania mięsa wadliwego. Straty ztego
wienia duzych ilości skoncentrowanej paszy. tytufu mogą w dużym stopniu niwelować korzyści wy-

Do bardzo szybkiego wzrostu użytkowości rzeżnej, nikające z poprawy mięsności Ilsz (2I). Procesy pro-
zarówno w hodowli, jak i chowie masowym, przyczy- teoltzy i lipolizy w tkankach: mięśniowej i tfuszczowej
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post morten1, zostały już szczegółowo opisane w odnie-
sieniu do glikolizy i obniżenia pH (8, 38).

Rezultaty rozbioru zasadntczego tusz, mimo małej
liczebności doświadczalnej populacji świń, są zgodne
z wynikami oceny zwierząt w hodowli (l8) oraz zW-
nikami badań w innych ośrodkach (I4),Przewaea w mięs-
ności tusz czysto rasowych pietrain nad mieszańcami
wynika najprawdopodobniej z w iększej dokładności
oceny poprzez dysekcję niz pomiary urządzeniem
ultradzwiękowym w praktyce hodowlanej (6), Mniej-
szę otfuszczenie i większe umięśnienie świń rasy pie-
train jest zwykle zvviązane z częstszymwystępowaniem
u świń tej rasy mutacji genu RYR1 (21). Oproczzdecy-
dowanie większej zawartości mięsa w tuszy i mniejszej
tłuszczu, świnie pietrain cechuje niższe od innych ras
tempo wzrostu (29). Większe umięśnienie tusz przy
mniej szym tempie wzrostu j es t także wiązane (16) z na-
sileniem biosyntezy białkaniżwskazuje na to jego odło-
żona ilość, Niektórzy informują(l 6),że odkładanie biał-
ka u świń rasy pietrain ze względu na wysoki poziom
katabolizmu białka u tych świń, jest bardziej kosztow-
ne niż u innych ras. Na szybszy obieg azotu u zwierząt
młodych i wysoko mięsnych wskazywano już dawniej,
gdy tylko pojawiły się świnie wysoko mięsne (23).
Mniejsze othrszczenie świń rasy pietrain moze być po-
wiązane z ich szybszym metabolizmem (16), znane są
takżę różnice w poziomie sekrecji hormonów regulują-
cych odkładanie tłuszczu (37). Wiele danych wskazuje
zatem na celowość prowadzenia dalszych badań nad
przemianąenergii, retencji białka i czynników warun-
kujących te przemiany, zwłaszcza u wysoko mięsnych
świń tej rasy. Jednak większość hodowców zdaje sobie
sprawę zfaktuzbliżania się do granic możliwości fizjo-
logicznych zwierząt i niecelowości zwiększania pozio-
mu niektorych cech w obawie o pogorszenie innych.
W badaniach nad doskonaleniem zwterzątniezv,rykle po-
mocne mogą okazać się więc oznaczenia aktywności
enzymów lizosomowych. Uzyskane przez nas dane,
doĘ cząc e warto ści ze stawionych wsp ółczynników ko -
relacji, okazały się zachęcające do dalszych badań
z uwzględnieniem ilościowo większego materiafu lub
znacznię większej populacji świń. Aktywność prawie
wszystkich enzymów w wątrobie, z wyjątkiem LeuAĘ
okazaŁa się istotnie dodatnio skorelowana z wszystkimi
wartościami dla mięsa (zawartość mięsa w tuszy, za-
wartość mięsa w szynce, powierzchnia oka polędwicy)
a ujemnie z waftościami dla tŁuszcztl (zawańość tłusz-
czu, słonina, średnia grubość tŁuszczll z 5 pomiarów
i masa sadła w tuszy). W dostępnym piśmiennictwie nie
spotkaliśmy doniesień na podobny temat (6, 8, 10,
I4-16,ż1-23,31-33). Jeśli te dane udałoby się potwier-
dzic na szerszym materiale eksperymentalnym, byłaby
to sugestia do lżycia tego wskaźnika biochemicznego
jako ewentualnego parametru selekcyjnego.
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