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Produkcja tzw. miêsa bia³ego w Polsce w ostatnim
dziesiêcioleciu systematycznie wzrasta o kilka, a na-
wet kilkana�cie procent rocznie. Decyduje o tym przede
wszystkim wysoka produkcja miêsa drobiowego,
którego spo¿ycie na jednego mieszkañca w 2003 r.
wynosi³o 22,3 kg; w USA i Izraelu spo¿ycie to by³o
dwukrotnie wy¿sze (7, 21).

Miêso bia³e, do którego zalicza siê oprócz miêsa
drobiowego tak¿e miêso królicze, cieszy siê obecnie
na rynkach �wiatowych du¿¹ popularno�ci¹, na któr¹
wp³ywaj¹ walory smakowe i dietetyczne. Miêso króli-
ków charakteryzuje siê stosunkowo niskim poziomem
t³uszczu (tzw. miêso chude) i jednocze�nie oceniane
jest jako dobre �ród³o ³atwo przyswajalnego bia³ka
zwierzêcego o wysokich walorach od¿ywczych (5, 9,
10, 16). Ocena ta oparta jest przede wszystkim na ilo�-
ciowym okre�leniu bia³ka ogólnego w tkance miê�nio-
wej królików i porównanie jego poziomu z zawarto�-
ci¹ w miê�niach innych zwierz¹t rze�nych, a g³ównie
ró¿nych gatunków drobiu. O warto�ci od¿ywczej
surowca miêsnego decyduje jednak nie tylko ilo�æ
zawartego w nim bia³ka, ale przede wszystkim jego
jako�æ i biologiczna przydatno�æ dla organizmu.

Celem badañ by³o okre�lenie sk³adu podstawowe-
go tkanki miê�niowej królików oraz okre�lenie jej war-
to�ci biologicznej w zale¿no�ci od rodzaju miê�ni.

Materia³ i metody
Materia³ do badañ stanowi³o 90 próbek tkanki miê�nio-

wej królików, o przy¿yciowej masie 4,5-5,0 kg. Zwierzêta
te, samice, zró¿nicowane pod wzglêdem rasowym, pocho-
dzi³y z hodowli przydomowych. Uboju zwierz¹t dokonano
w dwóch ubojniach na terenie kraju, jak równie¿ pocho-
dzi³y one z uboju gospodarczego. Po 24 godzinach od ubo-
ju pobierano do badañ miê�nie z trzech ró¿nych elemen-
tów tuszki (³opatki, uda i combra). W miê�niach ozna-
czono:

a) sk³ad chemiczny: zawarto�æ bia³ka ca³kowitego me-
tod¹ Kjeldahla (13), zawarto�æ wody metod¹ suszenia
w temp. 105°C do sta³ej masy (14), t³uszczu metod¹ Soxh-
leta (15) i kolagenu ca³kowitego met. Stegemanna w mo-
dyfikacji Hurycha-Chvapila, stosuj¹c hydrolizê wg Möhlera
i Volleya (24). Metoda ta oparta jest na ilo�ciowym ozna-
czeniu hydroksyproliny. W celu przeliczenia zawarto�ci
azotu na bia³ko u¿yto mno¿nika 6,25, a hydroksyproliny
na zwarto�æ kolagenu � 7,25. Zawarto�æ kolagenu ca³ko-
witego wyra¿ono w procentach w odniesieniu do bia³ka
ca³kowitego.

b) warto�æ biologiczn¹ bia³ek, okre�lono dwiema meto-
dami:

� za pomoc¹ sk³adu aminokwasowego z wyliczeniem
wska�nika aminokwasu ograniczaj¹cego (CS) wg Mitchel-
la-Blocka (20). Wska�nik ten wylicza siê dla aminokwa-
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sów egzogennych ze stosunku ilo�ciowego zawarto�ci po-
szczególnych aminokwasów w badanym bia³ku do ich za-
warto�ci w bia³ku wzorcowym. Jako wzorzec przyjêto sk³ad
aminokwasowy bia³ka opracowany przez FAO w 1973 r.
(20). Analizê sk³adu aminokwasowego przeprowadzono za
pomoc¹ analizatora T 339M. Tryptofan oznaczono metod¹
kolorymetryczn¹ z aldehydem p-dwumetyloamino-benzo-
esowym. Zawarto�æ aminokwasów wyra¿ono w gramach
na 100 g bia³ka;

� metod¹ PER (protein efficiency ratio), polegaj¹c¹ na
okre�leniu wydajno�ci wzrostowej bia³ka, przeprowadzo-
n¹ na szczurach szczepu Wistar wg metodyki podanej przez
Associaton of Officcial Agricultural Chemists (USA) (1).
Poziom badanego bia³ka w dietach do�wiadczalnych wy-
nosi³ 10%. Sk³ad mieszanki witamin i soli mineralnych przy-
gotowano równie¿ wg AOAC. Jako bia³ka wzorcowego
u¿yto kazeiny wg Hammarstena (firmy PARK).

Otrzymane wyniki poddano analizie statystycznej, wy-
liczaj¹c warto�ci �rednie, odchylenie standardowe. Istot-
no�æ ró¿nic pomiêdzy �rednimi sprawdzono testem T-Tu-
keya na poziomie p £ 0,01 i p £ 0,05.

Wyniki i omówienie
Wyniki badañ sk³adu chemicznego podano w tab. 1.
Stwierdzono, ¿e poziom bia³ka by³ najwy¿szy

w combrze, nieco ni¿szy w miê�niach uda, a najni¿-
szy w miê�niach ³opatki. Istotne ró¿nice wyst¹pi³y po-
miêdzy poziomem bia³ka w combrze i ³opatce. Zawar-
to�æ kolagenu ca³kowitego w bia³ku badanych miê�ni
by³a zró¿nicowana. Najni¿szy poziom kolagenu stwier-
dzono w miê�niach combra, dwukrotnie wy¿szy
w miê�niach uda i blisko trzykrotnie wy¿szy w miê�-
niach ³opatki. Najni¿szym poziomem t³uszczu cecho-
wa³y siê miê�nie combra, dwukrotnie wy¿szym miê�-
nie uda, a najwy¿szym miê�nie ³opatki. Poziom wody
w badanych tkankach waha³ siê od 72% do 75% i by³
w miê�niach uda i combra istotnie wy¿szy w porów-
naniu z miê�niami ³opatki. Porównuj¹c otrzymane wy-
niki z danymi pi�miennictwa nale¿y podkre�liæ, ¿e
tkanka miê�niowa królików cechuje siê poziomem
bia³ka zbli¿onym do miêsa drobiu (2, 7), a wy¿szym
ni¿ tkanka miê�niowa byd³a i �wiñ (2, 3, 18). Zawar-
to�æ aminokwasów egzogennych w trzech badanych
grupach miê�ni podano w tab. 2. Poziom tych amino-
kwasów by³ podobny we wszystkich trzech badanych
grupach miê�ni. Nie wykazano bowiem istotnych ró¿-
nic w poziomie tych aminokwasów z wyj¹tkiem tryp-
tofanu, którego zawarto�æ w bia³ku ³opatki by³a istot-
nie ni¿sza w porównaniu z bia³kiem w miê�niach com-
bra i uda. Przyczyn¹ tych ró¿nic by³ z pewno�ci¹ wy¿-
szy w miê�niach ³opatki poziom kolagenu (tab. 1),
który cechuje siê brakiem tego aminokwasu, a jego
poziom istotnie wp³ywa na warto�æ od¿ywcz¹ (11).
Aminokwasem ograniczaj¹cym by³a izoleucyna,
która w badanym bia³ku w porównaniu z wzorcem wy-
stêpowa³a w najmniejszej ilo�ci (CS = 61,82). Podob-
ne wyniki dotycz¹ce sk³adu i sumy aminokwasów eg-
zogennych otrzyma³ Jansen (6), który wykaza³ ¿e po-
ziom ich by³ ok. 2% wy¿szy w porównaniu z miêsem

innych gatunków zwierz¹t i stwierdzi³, ¿e miêso kró-
licze w du¿ym stopniu pokrywa zapotrzebowanie na
aminokwasy egzogenne.

Otrzymane wyniki badañ dotycz¹ce sk³adu podsta-
wowego i zawarto�ci aminokwasów egzogennych wy-
kazuj¹ pewne ró¿nice w porównaniu z danymi przed-
stawionymi w tabelach warto�ci od¿ywczej (8, 22).
Wynikaj¹ one z faktu, ¿e w tabelach podane s¹ war-
to�ci dotycz¹ce ca³ych tuszek lub ich czê�ci z ko�æmi.
Badania w³asne przeprowadzono natomiast na tkan-
ce miê�niowej. Nale¿y podkre�liæ, ¿e w badaniach

w³asnych wykazano
zmienno�æ badanych
cech w zale¿no�ci od
czê�ci kulinarnych.

Warto�æ wska�-
ników wydajno�ci
wzrostowej (PER)
(tab. 3) waha³a siê od
2,54 do 2,62. Istotnie
ni¿sz¹ warto�æ tego
wska�nika wykaza-
no dla bia³ka pocho-

ein�êiM ok³aiB negaloK zczsu³T adoW

iktapo£ 41,12 a 87,0± 95,5 a 48,0± 19,5 a 34,1± 97,27 a 12,1±

adU 38,22 ba 18,0± 16,3 b 87,0± 10,2 b 33,0± 50,57 b 10,1±

arbmoC 19,32 b 97,0± 07,1 c 22,0± 21,1 c 61,0± 20,57 b 79,0±

Tab. 1. Sk³ad chemiczny tkanki miê�niowej królików (%),
(n=30: �x ± s)

Obja�nienia: a, b, c � �rednie oznaczone ró¿nymi literami ró¿ni¹
siê istotnie przy p £ 0,01

Tab. 2. Poziom aminokwasów egzogennych w bia³ku tkanki
miê�niowej królików (%)

sawkonimA
ein�êiM

oinder�
arbmoc iktapo³ adu

*aninigrA a79,6 a46,6 a26,6 47,6

*anydytsiH a83,3 a64,3 a44,3 64,3

anycuelozI a70,4 a01,4 a60,4 80,4

anycueL a57,7 a59,7 a88,7 68,7

anyziL a88,7 a69,7 a49,7 39,7

anytsyc+aninoiteM a51,5 a32,5 a02,5 91,5

anyzoryt+aninalaolyneF a96,9 a07,9 a46,9 86,9

aninoerT a53,5 a13,5 a83,5 43,5

nafotpyrT a96,1 b83,1 a36,1 06,1

anilaW a51,5 a91,5 a32,5 02,5

hcynnegozgewósawkonimaamuS 88,64

anycuelozi�SC 28,16

Obja�nienia: * � aminokwas wzglêdnie niezbêdny; a, b � �rednie
oznaczone ró¿nymi literami ró¿ni¹ siê istotnie w poziomie przy
p £ 0,01

Tab. 3. Wska�nik wydajno�ci wzros-
towej PER

Obja�nienia: a, b � �rednie oznaczone
ró¿nymi literami ró¿ni¹ siê istotnie
przy p £ 0,01

in�êimak³aiB REP

iktapo£ 45,2 a 20,0±

adU 06,2 b 40,0±

arbmoC 26,2 b 30,0±

)cezrozw(aniezaK 05,2 a 20,0±
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dz¹cego z miê�ni ³opatki. Wska�nik ten by³ identycz-
ny (miê�nie ³opatki) lub zbli¿ony do warto�ci wska�-
nika dla kazeiny. St¹d nale¿y przypuszczaæ, ¿e miêso
królicze zalecane jest jako pierwsze z bia³ek zwierzê-
cych w diecie niemowl¹t. Miêso królików charaktery-
zuje siê nieco ni¿szym wska�nikiem PER w porówna-
niu do bia³ka miêsa �wiñ (18), ale wy¿szym od bia³ek
ubocznych surowców jadalnych takich jak narz¹dy
wewnêtrzne (19, 23), miêso odzyskane mechanicznie
(17), a przede wszystkim od bia³ek obu frakcji krwi
byd³a, �wiñ i drobiu (4, 12).

Reasumuj¹c, stwierdziæ nale¿y, ¿e miêso pochodz¹-
ce z tuszek królików cechuje siê wysok¹ zawarto�ci¹
bia³ka (�rednio 22,63%), a najbardziej warto�ciow¹
czê�ci¹ tuszki króliczej jest comber. Cechuje siê on
najwy¿sz¹ zawarto�ci¹ bia³ka, a najni¿szym poziomem
kolagenu i t³uszczu. Warto�æ biologiczna tych bia³ek
jest nieco wy¿sza w porównaniu z kazein¹, ale ni¿sza
ni¿ miêsa niektórych zwierz¹t rze�nych, g³ównie wo-
³owiny i wieprzowiny.
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