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Praca oryginalna Original paper

W ostatnich latach, w ¿ywieniu zwierz¹t, wiele
uwagi po�wiêca siê t³uszczom jako no�nikom energii
oraz �ród³om niezbêdnych nienasyconych kwasów
t³uszczowych (NNKT) (1-3, 14, 26). Dzia³anie NNKT
w ustroju zwierzêcia przejawia siê g³ównie poprzez
aktywno�æ eikozanoidów (zwanych hormonami tkan-
kowymi) syntetyzowanych z kwasu arachidonowego
(AA) i eikozapentaenowego (EPA). Ze wzglêdu na
mechanizm dzia³ania mo¿na je traktowaæ jako najbar-
dziej obwodowo umieszczone przeka�niki I-go rzê-
du, które na poziomie komórkowym wzmacniaj¹ lub
os³abiaj¹ regulacyjn¹ czynno�æ hormonów i neurome-
diatorów. Spo�ród czterech rodzin NNKT swoiste bio-
logiczne dzia³anie wykazuj¹ g³ównie dwie: rodzina
kwasu linolowego (n-6) oraz kwasu a-linolenowego
(n-3). Korzystny wp³yw n-3 NNKT obserwowano nie
tylko w stanach chorobowych, ale równie¿ w utrzy-
maniu optymalnego przed- i pourodzeniowego wzros-
tu i rozwoju organizmu ssaków (2, 10, 14).

Od jako�ci zdrowotnej i kompozycji paszy zale¿y,
miedzy innymi, szybko�æ pojawienia siê aktywno�ci
rozrodczej, liczba komórek jajowych zdolnych do za-
p³odnienia, prze¿ywalno�æ zarodków i p³odów, a tak-
¿e masa cia³a urodzonych prosi¹t oraz ilo�æ i biolo-
giczna warto�æ wydzielanej przez maciorê po poro-
dzie siary i mleka (10). W 1970 roku w do�wiadcze-
niu z udzia³em 4% dodatku oleju z menhadena (ryby

morskiej) dla loszek i loch stwierdzono znacznie wy¿-
sz¹ prze¿ywalno�æ p³odów, w porównaniu z grup¹ nie
otrzymuj¹c¹ tego komponentu (17).

Obni¿enie wysokiej �miertelno�ci prosi¹t we wczes-
nym okresie ich ¿ycia jest jednym z najwa¿niejszych
zadañ w chowie �wiñ. Ró¿norodno�æ efektów zwi¹-
zanych z NNKT w po³¹czeniu z ich obecno�ci¹ ju¿
we wczesnych etapach ontogenezy pozwala przypusz-
czaæ, ¿e bioregulatory te odgrywaj¹ znacz¹c¹ rolê
w kszta³towaniu siê funkcji m³odych organizmów (2,
7, 11, 12).

Celem pracy by³a ocena wp³ywu NNKT zawartych
w oleju rybnym dodawanym do dawki pokarmowej
dla loszek na ich reprodukcjê, na sk³ad siary oraz na
odchów prosi¹t.

Materia³ i metody
Badania przeprowadzono na 20 wyselekcjonowanych do

rozrodu loszkach pbz w wieku 120-125 dni o �redniej ma-
sie cia³a 62,2 kg. Loszki ¿ywiono mieszankami pe³nopor-
cjowymi produkowanymi w gospodarstwie we w³asnym
zakresie na bazie w³asnych materia³ów paszowych wg ru-
tynowo stosowanych receptur zgodnie z zaleceniami za-
wartymi w normach ¿ywienia �wiñ (16) przy sta³ym dostê-
pie do wody. Zwierzêta podzielono na 2 równe liczbowo
grupy: kontroln¹ K (n = 10) i do�wiadczaln¹ D (n = 10).
Mieszanki paszowe stosowane w ¿ywieniu loszek z gru-
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py D zawiera³y w swoim sk³adzie 3% dodatek oleju
rybnego. W grupie K skarmiano mieszanki bez dodat-
ku oleju. Loszki przed jak i w okresie pro�no�ci prze-
bywa³y w klatkach grupowych po 10 sztuk. Na dwa
tygodnie przed terminem porodu loszki przemieszczo-
no do kojców indywidualnych w porodówce. Do�wiad-
czenie prowadzono do 21. dnia laktacji.

Materia³em badawczym by³ olej rybny uzyskiwany we-
d³ug technologii opisanej we wcze�niejszej publikacji (3).

Sk³ad kwasów t³uszczowych oleju rybnego okre�lono
klasyczn¹ metod¹ chromatografii gazowej (5) przy u¿yciu
chromatografu HP 6890 z detektorem p³omieniowo-joni-
zacyjnym, po uprzednim zmetylowaniu kwasów t³uszczo-
wych w �rodowisku kwa�nym wg Peiskera (18).

Do badañ pobrano próbki siary od macior w drugim dniu
po porodzie, poprzez rêczne zdajanie wszystkich czynnych
sutków po uprzedniej domiê�niowej iniekcji 2 ml oksyto-
cyny. Podstawowy sk³ad chemiczny siary oznaczono kla-
sycznymi metodami w Laboratorium Oceny Mleka Krajo-
wego Centrum Hodowli Zwierz¹t w Warszawie Oddzia³
w Olsztynie przy u¿yciu aparatu milko-Scan 104 (A/S N.
Fooss Electric � Dania). Sk³ad kwasów t³uszczowych t³usz-
czu siary okre�lono podobnie jak w oleju rybnym.

W celu oceny wyników produkcyjnych loszek okre�lo-
no czas trwania ci¹¿y, ich
p³odno�æ (tj. liczbê prosi¹t
¿ywo urodzonych w miocie),
plenno�æ (liczbê odchowa-
nych prosi¹t do 21. dnia ¿y-
cia) oraz inne wska�niki, ta-
kie jak: masa cia³a prosi¹t
w dniu urodzenia i w 21.
dniu ¿ycia, �rednie przyrosty
dzienne prosi¹t w badanym
okresie oraz mleczno�æ lo-
szek. Wydajno�æ mleczn¹
oznaczono za pomoc¹ wzo-
ru podanego przez Grud-
niewsk¹ (8): wydajno�æ
mleczna lochy do 21. dnia
laktacji = (masa miotu w 21.
dniu ¿ycia � masa miotu
w dniu urodzenia) × 4,0.

Otrzymane wyniki do-
�wiadczenia przedstawiono
za pomoc¹ warto�ci �redniej
(�x) i s b³êdu standardowego
�redniej (SEM). W celu sta-

tystycznej weryfikacji wyników zastosowano dwuczynni-
kow¹ analizê wariancji (ANOVA). Powy¿sze analizy wy-
konano stosuj¹c program komputerowy Statistica® firmy
Statsoft.

Wyniki i omówienie
W oleju rybnym stosowanym w ¿ywieniu loszek

stwierdzono 27,69% nasyconych kwasów t³uszczo-
wych � (saturated fatty acids � SFA), 38,95% jedno-
nienasyconych kwasów t³uszczowych (monounsatura-
ted fatty acids � MUFA) i 33,36% wielonienasyconych
kwasów t³uszczowych � (polyunsaturated fatty acids
� PUFA), za� stosunek kwasów z rodzin n-6 do n-3
wynosi³ jak 1 : 5,98. G³ównymi reprezentantami kwa-
sów polienowych by³y kwasy dokazaheksaenowy
C22:6 (13,55%) oraz eikozapentaenowy C20:5
(7,98%) (ryc. 1).
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asamahcuS 00,2±68,22 27,1±10,32
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Tab. 1. Sk³ad chemiczny siary loszek (�x, s) (%)

Obja�nienie: a � ró¿nica istotna przy a = 0,05

Tab. 2. Wyniki produkcyjne loszek (�x, s)

Obja�nienie: jak w tab. 1.
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Ryc. 1. Sk³ad procentowy kwasów t³uszczowych oleju rybnego i siary
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W siarze loszek, otrzymuj¹cych w paszy dodatek
oleju rybnego, w porównaniu z grup¹ kontroln¹, stwier-
dzono ni¿sz¹ o 3,68% zawarto�æ MUFA i wy¿sz¹
o 4,07% zawarto�æ PUFA n-3. Tylko zawarto�æ SFA
nie uleg³a zasadniczym zmianom (ryc. 2). Statystycz-
nie istotn¹ ró¿nicê (a = 0,05) stwierdzono w stosunku
kwasów t³uszczowych z rodzin n-6 do n-3 pomiêdzy
grup¹ K (14,67 : 1) a grup¹ D (3,35 : 1). Ró¿nice sta-
tystycznie wysoce istotne (a = 0,01) miêdzy grupami
D i K stwierdzono w t³uszczu siary (ryc. 1) w zawar-
to�ci kwasu mirystylenowego C14:1 (odpowiednio
0,10% i 0,01%) oraz (o 3,9%) w ogólnej zawarto�ci
n-3 PUFA. Natomiast ró¿nice statystycznie istotne
(a = 0,05) miêdzy grupami D i K stwierdzono w za-
warto�ci kwasu margarynowego C17:0 (odpowiednio
0,26% i 0,45%).

Pomiêdzy grupami D i K stwierdzono ró¿nicê sta-
tystycznie istotn¹ (a = 0,05) w liczbie prosi¹t urodzo-
nych w miocie (o 2,9). Ró¿nice statystyczne stwier-
dzono równie¿ w liczbie ¿ywo urodzonych w miocie
(odpowiednio D � 12,25 i K � 9,0), w liczbie prosi¹t
w 21. dniu ¿ycia (odpowiednio 11,0 i 7,8) w masie
miotów w 21. dniu ¿ycia o 14,64 kg oraz w wydajno�-
ci mlecznej loszek do 21. dnia laktacji (odpowiednio
127,67 kg i 84,68 kg) (tab. 2). Pozosta³e wyniki, po-
mimo ¿e statystycznie nieistotne, by³y jednak korzyst-
niejsze w grupie D.

Dyskusja
Badania wykaza³y mo¿liwo�æ zmiany kompozycji

kwasów t³uszczowych siary loszek poprzez zastoso-
wanie w ich ¿ywieniu bogatego w kwasy t³uszczowe
z rodziny n-3 oleju rybnego. Podobne wyniki, podaj¹c
w paszy olej rybny, otrzymali i inni autorzy (7). Uzys-
kali oni wzrost zawarto�ci w siarze macior n-3 PUFA,
g³ównie kosztem kwasu oleinowego. Zale¿no�æ sk³a-
du kwasów t³uszczowych siary i mleka od sk³adu kwa-
sów t³uszczowych dawki pokarmowej obserwowali
równie¿ inni autorzy (13, 20, 24, 25). Strawno�æ t³usz-
czu mleka macior jest wysoka i wynosi ponad 95%.
Siara macior zawiera mniej t³uszczu ni¿ mleko posia-

rowe, chocia¿ Pietras i Barowicz (20) nie obserwowa-
li znacznej ró¿nicy w poziomie t³uszczu miêdzy siar¹
i mlekiem. Istniej¹ rozbie¿no�ci w pogl¹dach na te-
mat wp³ywu rodzaju zawartego w paszy t³uszczu i po-
ziomu jego nienasycenia na sk³ad chemiczny siary
i mleka loch, w tym na ogóln¹ zawarto�æ t³uszczu.
Wielbo (26) wykaza³ wzrost poziomu lipidów w mle-
ku loch ¿ywionych smalcem wieprzowym i t³uszczem
standaryzowanym w porównaniu z lochami, którym
podawano mieszanki z udzia³em ³oju i oleju rzepako-
wego. Inni autorzy (7, 13) nie obserwowali takiej za-
le¿no�ci, nawet w stosunku do grupy �kontrolnej�. Na-
tomiast Pietras i Barowicz (20) stwierdzili istotnie
wy¿sz¹ zawarto�æ laktozy w siarze loch, którym po-
dawano w mieszance t³uszcz utylizacyjny w porów-
naniu z lochami, otrzymuj¹cymi olej lniany. W pre-
zentowanym do�wiadczeniu stwierdzono natomiast, ¿e
loszki otrzymuj¹ce w paszy olej rybny produkowa³y
siarê o istotnie wy¿szej zawarto�ci t³uszczu ca³kowi-
tego. Pettigrew (19) podaje, ¿e uzupe³nienie diety
macior w t³uszcz w okresie pó�nej ci¹¿y i laktacji
wp³ywa na zwiêkszenie produkcji mleka oraz zawar-
to�æ t³uszczu w siarze i mleku. Jak wynika z analizy
powy¿szych danych, dodatek badanego oleju rybnego
do paszy wywiera³ pozytywny wp³yw na wyniki pro-
dukcyjne loszek, a przede wszystkim na liczbê prosi¹t
urodzonych w miocie.

Palmer i inni (17) w do�wiadczeniach na �winiach
obserwowali liczniejsze mioty u macior ¿ywionych
olejem i m¹czk¹ rybn¹. Migda³ i Kaczmarczyk (14)
oraz Walkiewicz i Wielbo (25) obserwowali znacznie
wy¿sze warto�ci masy cia³a prosi¹t w dniu urodzenia
w wyniku w³¹czenia oleju rybnego do dawki pokar-
mowej dla loch ciê¿arnych. W prezentowanym do-
�wiadczeniu nie stwierdzono wzrostu masy cia³a ro-
dz¹cych siê prosi¹t, co mog³o byæ spowodowane znacz-
nie wiêksz¹ liczb¹ prosi¹t urodzonych w miocie przez
loszki z grupy D. Masa cia³a noworodków ma bardzo
du¿y wp³yw na ich ¿ywotno�æ (si³a ssania) i podat-
no�æ na stres zwi¹zany z urodzeniem. Jak podaj¹ Fra-
ser i Rushen (6) oraz Rekiel (21), prosiêta w ci¹gu
pierwszej godziny po urodzeniu pobieraj¹ kilkakrot-
nie wiêksz¹ ilo�æ siary ni¿ w godzinach nastêpnych.
W prezentowanym do�wiadczeniu u prosi¹t od loszek
otrzymuj¹cych w dawce pokarmowej olej rybny, po-
mimo ¿e mia³y one nieznacznie mniejsz¹ w stosunku
do prosi¹t z grupy K masê cia³a w dniu urodzenia,
stwierdzono wy¿sze �rednie przyrosty dzienne oraz
mniejsz¹ �miertelno�æ. Swój wp³yw na to mog³y mieæ
obecne w siarze loszek kwasy EPA i DHA, posiadaj¹-
ce, miêdzy innymi, w³a�ciwo�ci antystresowe (9, 23),
immunomodulacyjne i przeciwzapalne (3, 4). W do-
�wiadczeniu przeprowadzonym przez Walkiewicza
i wsp. (24) podawanie w paszy oleju rybnego, ju¿ w ilo�-
ci 1,5% do 21. dnia laktacji, skutkowa³o wiêksz¹ mas¹
cia³a prosi¹t w 21. i 42. dniu ¿ycia. Murray i inni (15)
obserwowali natomiast ³agodniejsze skutki posoczni-
cy E. coli u �wiñ otrzymuj¹cych w diecie olej rybny.

Ryc. 2. Kwasy t³uszczowe siary (%)
Obja�nienia: SFA � nasycone kwasy t³uszczowe, MUFA � jedno-
nienasycone kwasy t³uszczowe, n-6 PUFA � wielonienasycone
kwasy t³uszczowe z rodziny n-6, n-3 PUFA � wielonienasycone
kwasy t³uszczowe z rodziny n-3
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Sk³ad mleka matki pozwala wyrównywaæ funkcjo-
naln¹ niedojrza³o�æ wiêkszo�ci uk³adów noworodka,
co sprzyja optymalnemu wzrostowi i rozwojowi we
wczesnym okresie pourodzeniowym (24-26), te spo-
strze¿enia potwierdza prezentowana praca.

Podsumowanie
W do�wiadczeniu na loszkach karmionych mieszan-

kami pe³noporcjowymi z dodatkiem oleju rybnego
uzyskano:

� korzystniejsz¹ ilo�ciowo i jako�ciowo zawarto�æ
t³uszczu w siarze macior;

� wy¿sze warto�ci okre�laj¹ce p³odno�æ, plenno�æ
i wydajno�æ mleczn¹ loszek;

� wy¿sz¹ warto�æ masy miotu w 21. dniu ¿ycia pro-
si¹t oraz ich mniejsz¹ �miertelno�æ.
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