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Artyku³ przegl¹dowy Review

T³uszcz mleczny jest g³ównym sk³adnikiem ener-
getycznym mleka, a w naszej diecie jest naj³atwiej
strawnym t³uszczem pochodzenia zwierzêcego. Posia-
da przyjemny smak, wysok¹ strawno�æ i du¿¹ warto�æ
od¿ywcz¹. Stanowi oko³o 48% ca³kowitej warto�ci
energetycznej mleka. Warto�æ od¿ywcza t³uszczu uza-
le¿niona jest m.in. od strawno�ci, a w mleku jest ona
bardzo wysoka i wynosi od 97% do 99 % (21).

�rednia zawarto�æ t³uszczu w mleku krowim to
3,7%, wykazuje jednak znaczne wahania (2,8-8,1%)
w zale¿no�ci od: rasy, ¿ywienia, w³a�ciwo�ci osobni-
czych, okresu laktacji itp. (3-5, 14, 15, 21, 22, 42).

T³uszcz wystêpuje w postaci naturalnej emulsji, tzn.
rozproszonych kuleczek t³uszczowych. Wysoki stopieñ
dyspersji powoduje, ¿e mo¿e on byæ wch³aniany bez
uprzedniej hydrolizy w przewodzie pokarmowym (20).
Wielko�æ kuleczek t³uszczowych mleka krowiego
waha siê od 0,1 do 20 µm, a przeciêtna ich �rednica
wynosi 4 µm (15, 24, 25). Wewn¹trz kuleczek t³usz-
czowych znajduj¹ siê t³uszcze proste, a na zewn¹trz
ochrania je otoczka bia³kowo-lipidowa, o wzajemnej
proporcji tych sk³adników jak 1 : 1 (18). Otoczka ku-
leczek t³uszczowych (MFGM � milk fat globule mem-
brane) sk³ada siê w 41% z bia³ka i enzymów, w 27%
z fosfolipidów, w 14% z glicerydów, w 13% z wody.
Cerebrozydy stanowi¹ zaledwie 3%, a cholesterol �
2% i niewielkie ilo�ci witaminy (17, 21).

T³uszcz mlekowy nale¿y do najbardziej skompli-
kowanych t³uszczów naturalnych (tab. 1). Zawiera od

400, wed³ug Jensena (16), do oko³o 500 kwasów t³usz-
czowych � wed³ug innych autorów (17, 33). Z tej du-
¿ej liczby kwasów t³uszczowych zaledwie oko³o 15
wystêpuje w ilo�ci ponad 1%. Stanowi¹ one jednak
oko³o 95% (wagowo) ca³o�ci kwasów t³uszczowych
t³uszczu mleka. W ilo�ci powy¿ej 0,1% wystêpuje
oko³o 36 kwasów wraz z ich izomerami. Pozosta³e
to kwasy, których zawarto�æ jest �ladowa (15, 21, 26).
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Tab. 1. Sk³ad lipidów mleka (16)
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W tab. 2 przedstawiono % udzia³ niektórych kwasów
t³uszczowych w t³uszczu mleka krowiego.

Kwasy t³uszczowe t³uszczu mlekowego prze¿uwa-
czy pochodz¹ z ró¿nych �róde³. Jako g³ówne przyj-
muje siê produkty powstaj¹ce podczas procesów fer-
mentacyjnych w ¿waczu oraz lipidy zawarte w dawce
pokarmowej i lipidy zapasowe organizmu zwierz¹t.
W gruczole mlekowym z lotnych kwasów t³uszczo-
wych (octanów i hydroksybutyrynianów) powsta³ych
w ¿waczu nastêpuje synteza kwasów zawieraj¹cych
od 4 do 14 atomów wêgla. Tak¿e po³owa kwasu pal-
mitynowego (C16:0) syntetyzowana jest de novo z tych
samych prekursorów. Reszta tego kwasu i w ca³o�ci
kwasy o d³u¿szym ³añcuchu wêglowym pochodz¹
prawdopodobnie z lipidów zawartych w krwi. �ród³em
ich s¹ strawione t³uszcze paszy (88%) i t³uszcze zapa-
sowe zwierzêcia (12%). Kwasy te, nim zostan¹ wbu-
dowane do t³uszczu mlekowego, mog¹ ulegaæ takim
procesom, jak denaturacja i wyd³u¿anie ³añcucha wê-
glowego. W ¿waczu dochodzi do enzymatycznego
uwodorowania nienasyconych kwasów t³uszczowych
pochodz¹cych z paszy. Wynikiem tych procesów jest
powstawanie kwasów nasyconych. W przypadku, gdy
proces uwodorowania nie przebiega do koñca, a po-
zosta³e podwójne wi¹zania nie mog¹ ulec przemiesz-
czeniu, powstaje mieszanina izomerów geometrycz-
nych (cis i trans) oraz pozycyjnych nienasyconych
kwasów t³uszczowych (15, 26, 29).

Unikaln¹ warto�æ t³uszczu mleka krowiego stano-
wi¹ krótko- i �rednio³añcuchowe kwasy (14% ogó³u
kwasów t³uszczowych), które s¹ wykorzystywane ca³-
kowicie jako paliwo energetyczne, m.in. w miê�niach,
sercu, w¹trobie, nerkach, p³ytkach krwi oraz w uk³a-
dzie nerwowym. Kwasy te nie przyczyniaj¹ siê do

wzrostu poziomu lipidów we krwi ani nie stwarzaj¹
ryzyka oty³o�ci (2, 32). Ponadto kwas mas³owy od-
grywa wa¿n¹ rolê w zapobieganiu i leczeniu raka jeli-
ta grubego. Hamuje on syntezê DNA w j¹drach ko-
mórek nowotworowych i w ten sposób powstrzymuje
ich rozwój. Krótko³añcuchowe kwasy t³uszczowe
mog¹ wywieraæ terapeutyczny wp³yw na niektóre pa-
tologie w obrêbiê jelita grubego, w tym na zapalenie
jelita grubego czy wrzodziej¹ce zapalenie jelita gru-
bego (31).

Kwasy zawieraj¹ce 16 atomów wêgla i wiêcej w ³añ-
cuchu to tzw. wy¿sze kwasy t³uszczowe. Stanowi¹ one
ok. 56-68% sumy kwasów t³uszczowych (3, 15, 28).
W�ród omawianych kwasów dominuj¹: palmitynowy
(C16:0 � 25-30% ogó³ kwasów) i stearynowy (C18:0)
(19, 23, 28, 33). Kwas laurynowy (C12:0) i mirysty-
nowy (C14:0) zwiêkszaj¹ ryzyko chorób uk³adu kr¹-
¿enia (11, 38, 39, 44). Kwas stearynowy (C18:0) jest
w tym wzglêdzie neutralny, a poniewa¿ w organizmie
bardzo ³atwo przechodzi w kwas oleinowy (C18:1),
zaliczany jest do kwasów nienasyconych. Dlatego te¿
coraz czê�ciej przypisywane s¹ mu w³a�ciwo�ci obni-
¿aj¹ce poziom cholesterolu we krwi (38). Oprócz kwa-
su laurynowego i mirystynowego równie¿ palmityno-
wy podwy¿sza poziom lipoprotein o niskiej gêsto�ci
(LDL) i ogóln¹ zawarto�æ cholesterolu, zwiêksza ten-
dencjê p³ytek krwi do agregacji, powoduj¹c zakrzepy
naczyniowe (43). Nadmierne ich spo¿ycie zwiêksza
tak¿e ryzyko chorób uk³adu kr¹¿enia oraz zawa³u ser-
ca na pod³o¿u mia¿d¿ycowym.

Sundram i wsp. (39) w grupie 17 m³odych mê¿czyzn,
niewykazuj¹cych zaburzeñ w analizie t³uszczów su-
rowicy krwi ocenili wp³yw diety zawieraj¹cej 30%
energii z t³uszczu i 200 mg/dzieñ cholesterolu, wyró¿-
niaj¹c: 1 � bogatsz¹ w kwas palmitynowy (C16:0)
i 2 � bogatsz¹ w kwas laurynowy + mirystynowy
(C12:0 + C14:0), przy stabilnej zawarto�ci pozosta-
³ych kwasów t³uszczowych. Dieta bogatsza w C16:0
wp³ynê³a na mniejsz¹ o 9% zawarto�æ cholesterolu
ogólnego, w tym o 11% LDL w surowicy krwi w po-
równaniu do diety bogatszej w C12:0 + C14:0. Diety
te nie mia³y natomiast wp³ywu na zawarto�æ tiacylo-
gliceroli w surowicy krwi.

Pozosta³e kwasy t³uszczowe mleka to kwasy zawie-
raj¹ce jedno lub wiêcej wi¹zañ podwójnych. Spo�ród
ogó³u kwasów t³uszczowych 30% stanowi¹ monoeno-
we, w tym 25% przypada na kwas oleinowy. Stwier-
dzono pozytywn¹ rolê tych kwasów w zapobieganiu
mia¿d¿ycy (33, 44).

W�ród monoenowych kwasów wystêpuje frakcja
C18:1 o konfiguracji cis i trans, zwana kwasem wak-
cenowym, przy czym konfiguracja trans okre�lana jest
równie¿ jako kwas krowi. Jego zawarto�æ mo¿e wa-
haæ siê od 1,5-2% (w okresie ¿ywienia oborowego) do
6,5-7% (w okresie ¿ywienia pastwiskowego) ogólne-
go sk³adu kwasów t³uszczowych (44). Wykazano, ¿e
obydwa izomery kwasu wakcenowego istotnie spowal-
niaj¹ wzrost komórek nowotworowych okrê¿nicy, przy

Tab. 2. Udzia³ (%) niektórych kwasów t³uszczowych w t³usz-
czu mleka krów rasy holsztyñskiej i jersey (42)
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czym forma trans wykazuje dwukrotnie wy¿sz¹ si³ê
hamowania ni¿ cis (30). Kwas wakcenowy (C18:1 n-7)
zarówno w formie cis, jak i trans redukuje o 17% licz-
bê komórek raka okrê¿nicy HT-29 w hodowli w po-
równaniu z kwasem oleinowym (C18:1) (1).

T³uszcz mlekowy zawiera nieznaczn¹ ilo�æ niezbêd-
nych nienasyconych kwasów t³uszczowych (NNKT)
� ok. 3%. Kwasy te nie s¹ syntetyzowane w organiz-
mie i dlatego musz¹ byæ dostarczane z po¿ywieniem,
a nastêpnie w procesach odwodorowania i wyd³u¿a-
nia ³añcuchów powstaj¹ z nich wielonienasycone kwa-
sy t³uszczowe (PUFA). Zawieraj¹ one od 2 do 6 wi¹-
zañ nienasyconych, podwójnych. Nale¿¹ g³ównie do
dwóch rodzin, tj. kwasu á-linolenowego � omega 3
(n-3) i kwasu linolowego � omega 6 (n-6). Mog¹ byæ
równie¿ kwasy omega 9 (n-9). Podzia³ na te grupy
zwi¹zany jest z atomem wêgla, przy którym znajduje
siê pierwsze nienasycone wi¹zanie, licz¹c od grupy
metylowej (8, 23, 33). Wa¿ne jest zachowanie w die-
cie prawid³owych proporcji miêdzy udzia³em kwasów
z rodziny n-6 do n-3, która powinna siê zawieraæ w gra-
nicach 4-10 : 1 (33). Do najwa¿niejszych z punktu
widzenia zdrowotnego NNKT zaliczyæ nale¿y: C18:2
� kwas linolowy (n-6) i C18:3 � kwas á-linolenowy
(n-3), a tak¿e powstaj¹ce z nich formy d³ugo³añcu-
chowe, tzn. posiadaj¹ce wiêcej ni¿ 18 atomów wêgla
i wiêcej ni¿ trzy wi¹zania nienasycone. Nale¿¹ do nich:
kwasy arachidonowy (C20:4, n-6), eikozapentaenowy
(C20:5, n-3) oraz dokozaheksaenowy (C22:6, n-3)
(37). Wielonienasycone kwasy t³uszczowe grup n-6
i n-3 wchodz¹ w sk³ad fosfolipidów b³on komórko-
wych. Uwalniane z fosfolipidów staj¹ siê substratem
do syntezy eikozanoidów, m.in.: prostaglandyn (PG),
prostacyklin (PGI), tromboksanów (TXA) i leukotrie-
nów (LT), a tak¿e lipoksyn (37, 40). Wp³yw zdrowot-
ny wielonienasyconych kwasów t³uszczowych zwi¹-
zany jest w du¿ym stopniu z efektami aktywno�ci eiko-
zanoidów, które wp³ywaj¹ m.in. na regulacje czyn-
no�ci uk³adu sercowo-naczyniowego, ci�nienia krwi,
wykrzepiania, stê¿enia tiacylogliceroli w osoczu, od-
powied� immunologiczn¹ i procesy zapalne, prolife-
racjê komórek i rozwój nowotworów, regulacjê czyn-
no�ci hormonów i neuromediatorów, ekspresjê genów,
funkcjonowanie nerek i odczuwanie bólu (19). Nie-
dobór NNKT hamuje wzrost i prawid³owy rozwój
osobniczy, i mo¿e mieæ udzia³ w patogenezie wielu
chorób. Do objawów niedoboru NNKT zaliczyæ mo¿-
na w szczególno�ci: spadek masy cia³a i spowolnienie
wzrostu, zmiany skórne, zwiêkszon¹ wra¿liwo�æ na
infekcje, zaburzenia transportu cholesterolu, krucho�æ
naczyñ w³osowatych oraz os³abienie kurczliwo�ci
miê�nia sercowego. Wykazano, ¿e odpowiednio wy-
soki poziom wielonienasyconych kwasów n-3 w die-
cie kobiet w ci¹¿y przeciwdzia³a przedwczesnym po-
rodom i niskiej masie urodzeniowej noworodków oraz
optymalizuje rozwój centralnego uk³adu nerwowego
i zdolno�ci uczenia siê, a tak¿e zmniejsza ryzyko re-
akcji alergicznych i rozwoju atopii (13, 27). NNKT s¹

niezbêdne, zw³aszcza w ¿ywieniu noworodków i nie-
mowl¹t w pierwszych miesi¹cach ¿ycia. Pe³ni¹ one
ró¿norakie funkcje, warunkuj¹ prawid³owy rozwój
uk³adu nerwowego i siatkówki oka. Niski poziom
kwasu dokozaheksaenowego (DHA) koreluje dodat-
nio z ni¿szym wspó³czynnikiem inteligencji dzieci,
a tak¿e czêstym wystêpowaniem symptomu hyper-
aktywno�ci dzieci (ADHE). U ludzi starszych docho-
dzi do hamowania syntezy DHA na skutek spadku
aktywno�ci enzymu Ä4-desaturazy, w wyniku czego
nastêpuje wzrost ryzyka zaburzeñ funkcjonowania cen-
tralnego uk³adu nerwowego (19, 23, 27, 35).

Do kwasów wielonienasyconych, budz¹cych obec-
nie du¿e zainteresowanie nale¿¹ sprzê¿one dieny kwa-
su linolowego (CLA). Jest to grupa pozycyjnych i geo-
metrycznych izomerów osiemnastowêglowego niena-
syconego kwasu linolowego. W grupie tej wi¹zania
podwójne (zwykle w pozycjach 9 i 10 lub 10 i 12)
izolowane s¹ jednym wi¹zaniem pojedynczym. Kon-
figuracja geometryczna wi¹zañ podwójnych mo¿e byæ
zarówno cis, jak i trans. W zwi¹zku z tym mog¹ wy-
stêpowaæ w formach cis-cis, trans-trans, cis-trans,
trans-cis (6, 29). Bauman i wsp. (9) oceniaj¹c zawar-
to�æ CLA w ma�le wyizolowali trzy formy, tzn. cis-
-trans, trans-trans i cis-cis. Stanowi³y one, odpowied-
nio: 85,8%, 9,4% i 4,8%, przy ogólnej zawarto�ci
5,3 mg/g CLA w t³uszczu. Sprzê¿one dieny kwasu li-
nolowego s¹ pierwszym produktem po�rednim pod-
czas biohydrogenacji wielonienasyconych kwasów
w ¿waczu zwierz¹t prze¿uwaj¹cych. Proces ten zacho-
dzi w wyniku dzia³ania enzymów bakterii Butyrivibrio
fibrisolvents (26).

W t³uszczu mlekowym mo¿e znajdowaæ siê nawet
powy¿ej 30 mg/g t³uszczu CLA, przy czym dominuje
aktywny biologicznie izomer cis-9, trans-11 (26). Za-
warto�æ CLA ogó³em w produktach z mleka krowiego
waha siê w granicach 2,9-11,3 mg/g t³uszczu, przy
czym CLA o konfiguracji cis-9, trans-11 stanowi
73-93% ogó³u tej grupy kwasów (6, 7, 12), jednak naj-
bogatszym �ród³em CLA jest ser.

Sprzê¿ony dien kwasu linolowego posiada wiele
istotnych w³a�ciwo�ci funkcjonalnych. Hamuje on
wystêpowanie i rozwój nowotworów (skóry, sutka,
okrê¿nicy i ¿o³¹dka), przy czym najbardziej aktywny
biologicznie jest dien o konfiguracji cis-9, trans-11
(oktadekadienowy). Izomerowi trans-10, cis-12 przy-
pisywane jest natomiast dzia³anie zapobiegaj¹ce oty-
³o�ci (10, 28, 29, 41). CLA obni¿a równie¿ poziom
triacylogliceroli, ca³kowitego cholesterolu, w tym frak-
cji LDL, a tym samym poprawia proporcjê frakcji LDL/
HDL w osoczu krwi, co ma du¿e znaczenie w profi-
laktyce choroby wieñcowej serca i mia¿d¿ycy (33).
Hamuje tak¿e rozwój osteoporozy (6), poprawia prze-
miany t³uszczu, obni¿a zawarto�æ cukru i stymuluje
odporno�æ organizmu (34).

Mleko zawiera równie¿ cholesterol, który stanowi
0,2-0,4% ca³o�ci jego lipidów. �rednia zawarto�æ cho-
lesterolu w mleku o zawarto�ci t³uszczu 3,5% wynosi
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oko³o 12 mg, natomiast w ma�le 240 mg/100 g. W t³usz-
czu mleka ok. 90% cholesterolu wystêpuje w formie
wolnej, a reszta jest zestryfikowana z kwasem linolo-
wym (18:2), palmitynowym (16:0) i oleinowym (18:1)
(44). W osoczu krwi zdrowego cz³owieka najwiêkszy
udzia³, tj. ok. 60% ca³kowitego cholesterolu maj¹ li-
poproteiny o niskiej gêsto�ci (cholesterol mia¿d¿yco-
wy � LDL). Lipoproteiny o du¿ej gêsto�ci, okre�lane
jako dobry cholesterol � HDL, stanowi¹ 30%. Pozo-
sta³e 10% przypada dla VLDL. Nie wszystkie nasyco-
ne kwasy w jednakowy sposób wp³ywaj¹ na zawar-
to�æ cholesterolu. Kwasy t³uszczowe nasycone zawie-
raj¹ce od 4 do 10 atomów wêgla, jak równie¿ kwas
stearynowy obni¿aj¹ poziom cholesterolu we krwi.
Kwas laurynowy (C12:0) i mirystynowy (C14:0)
zwiêkszaj¹ ryzyko chorób kr¹¿enia, natomiast kwas
palmitynowy wykazuje podobne dzia³anie tylko u lu-
dzi w podesz³ym wieku (21, 26, 38, 44).

W t³uszczu mlecznym wystêpuj¹ równie¿ witami-
ny A, D, E i K. Litr mleka pokrywa dzienne zapotrze-
bowanie cz³owieka w 25% na â-karoten i witaminê A,
a w 10% na D i E (36). Zawarto�æ witaminy A w t³usz-
czu mlekowym mie�ci siê w granicach od ok. 600 do
ok. 2000 µg/100 g t³uszczu i zale¿y od okresu ¿ywie-
nia krów (44). Witaminy A, E i â-karoten (przeciw-
utleniacze) warunkuj¹ odporno�æ, procesy wzrostu, re-
produkcji i widzenie.

Pomimo ¿e od kilkudziesiêciu lat t³uszcz mlekowy
(ze wzglêdu na wysok¹ zawarto�æ nasyconych kwa-
sów t³uszczowych oraz obecno�æ cholesterolu) trak-
towany jest przez lekarzy i dietetyków jako mia¿d¿y-
cotwórczy, to na tle przedstawionych danych nale¿y
uznaæ go jednak za cenne �ród³o energii i sk³adników
o szerokim dzia³aniu prozdrowotnym.
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