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Artyku³ przegl¹dowy Review

Zainteresowanie sk³adnikami diety cz³owieka sta-
nowi przedmiot wielu badañ wskazuj¹cych na zwiêk-
szenie w niej zawarto�ci sk³adników bioaktywnych.
St¹d te¿ zasadnym wydaje siê ca³o�ciowe spojrzenie
na przemiany u prze¿uwaczy t³uszczu paszy ³¹cznie
z gruczo³em mlekowym w oparciu o najnowsze prace
z zakresu tej tematyki. Poznanie wp³ywu czynników
determinuj¹cych zawarto�æ sk³adników frakcji t³usz-
czowej mleka z punktu widzenia jego jako�ci wydaje
siê interesuj¹ce i mo¿e przyczyniæ siê do zwiêkszenia
spo¿ycia mleka.

Przemiany i synteza t³uszczu w ¿waczu
T³uszcze paszowe podlegaj¹ intensywnemu meta-

bolizmowi w ¿waczu, co profiluje kwasy t³uszczowe
(FA) absorbowane i wykorzystywane do syntezy w or-
ganizmie (4). Dwa g³ówne procesy transformacji to
hydroliza do estrów ³¹cz¹ca siê z uwalnianiem wol-
nych FA i biouwodorowanie nienasyconych kwasów
t³uszczowych (UFA) (20). W procesie tym bierze udzia³
kilka rodzajów bakterii ¿waczowych, a czynnikiem
stymuluj¹cym jest os³ona bakterii przed toksycznym
dzia³aniem wielonienasyconych kwasów t³uszczowych
(PUFA). Pochodz¹ce z paszy krów kwasy: C18:2, n-6

(LA � linolowy) i C18:3, n-3 (LNA � linolenowy)
ulegaj¹ biouwodorowaniu do kwasu stearynowego
(C18:0). W procesie tym powstaje równie¿ C18:1,
trans-11 � kwas wakcenowy (VA) i C18:2, cis-9,
trans-11 skoniugowany kwas linolowy (CLA) wraz
z izomerami, które absorbowane s¹ w jelicie cienkim.
Dop³yw do dwunastnicy krów kwasu trans wakceno-
wego C18:1 trans-11 (TVA) waha siê od 20 do 140 g/
dzieñ, co stanowi 10-20% w stosunku do pobranych
w dawce pokarmowej kwasów t³uszczowych PUFA
(11). Modyfikacje diet pokarmowych i zmiany zacho-
dz¹ce w ¿waczu wp³ywaj¹ na proces biouwodoro-
wania, a tym samym na obecno�æ produktów biouwo-
dorowania w mleku krów (4, 15).

Mikroorganizmy dokonuj¹ce lipolizy t³uszczu pa-
szowego w ¿waczu to bakterie z rodzaju Butyrivibrio
oraz pierwotniaki Epidinium spp. W procesie biouwo-
dorowania kwasu linolowego udzia³ bior¹ bakterie:
Butyrivibrio fibrisolvens, Eubacterium spp., Rumino-
coccus albus, Borrelia i Micrococcus oraz Fusocillus
spp. (11). Mikroorganizmy ¿wacza syntetyzuj¹ d³ugo-
³añcuchowe kwasy t³uszczowe. Podstawowym substra-
tem do tej syntezy jest kwas octowy, a kwasy t³usz-
czowe rozga³êzione (izokwasy i kwas walerianowy)
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inicjuj¹ ten proces (25). Rola pierwotniaków ¿wacza
w lipolizie i biouwodorowaniu nienasyconych kwa-
sów t³uszczowych jest niewielka. W lipidach bakterii
dominuj¹ kwasy t³uszczowe C16:0, C18:0 i C18:1.
Wiêkszo�æ z nich znajduje siê w bakteriach fazy sta³ej
¿wacza. Koncentracja kwasów t³uszczowych w bak-
teriach waha siê od 50 do 150 g/kg s.m. (11).

Przemiany kwasów t³uszczowych paszy w ¿waczu
krów mlecznych przedstawiono na przyk³adzie kla-
sycznego do�wiadczenia (24), w którym stosowano
myd³a wapniowe oleju ro�linnego (Megalac) lub t³uszcz
zwierzêcy i ro�linny w ilo�ci, odpowiednio, 3% lub 6%
w s.m. Wykazano, ¿e w ¿waczu syntetyzowane by³o
106 g/dzieñ t³uszczu, a do dwunastnicy dochodzi³o
oko³o 70% dodanego t³uszczu. Niezale¿nie od diety
pokarmowej syntetyzowane kwasy t³uszczowe w prze-
wa¿aj¹cej wiêkszo�ci by³y nieparzyste lub rozga³êzio-
ne. Ponad 90% tych kwasów t³uszczowych o ³añcu-
chu krótszym od C 14 ulega³o dalszym przemianom.

Nienasycone kwasy t³uszczowe z myde³ Ca ulega³y
biouwodorowaniu w 57%, a z mieszaniny t³uszczów
zwierzêcych i ro�linnych w 87%. Kwasy t³uszczowe
z myde³ by³y lepiej trawione (80% do 75,7%) wskutek
wiêkszej ilo�ci nienasyconych kwasów w jelicie cien-
kim. Syntetyzowana ilo�æ t³uszczu w ¿waczu przez
bakterie (106 g/dzieñ) stanowi oko³o 10% w stosunku
do masy organicznej bakterii dop³ywaj¹cej do dwu-
nastnicy (oko³o 1000 g/dzieñ). Krótko³añcuchowe
< C:14 kwasy z tre�ci ¿wacza ulega³y absorpcji (ewen-
tualnie po degradacji) albo ulega³y elongacji do kwa-
sów d³ugo³añcuchowych (24).

Wu i Palmquist (25) wykazali, ¿e podczas inkuba-
cji suszu z kupkówki (tab. 1) niemal dwukrotnie zwiêk-
szy³a siê ilo�æ kwasów nieparzystych i rozga³êzionych,
natomiast 6% dodatku Megalacu mia³o niewielki

wp³yw na syntezê kwasów t³uszczowych. Synteza tych
kwasów by³a wyra�nie wiêksza z suszu z kupkówki
ni¿ z suszu z lucerny. Biouwodorowanie kwasu cis-9
C18:1 (kwasu oleinowego) z suszu z lucerny by³o bar-
dzo niskie (15,1%) w porównaniu do kwasów C18:2
i 18:3, które wynosi³o, odpowiednio: 80% i 87%. Dla
obu suszów stopieñ biouwodorowania sumy kwasów
C18:1+2+3 by³ podobny. Po inkubacji suszu z lucerny
ilo�æ kwasu oleinowego obni¿y³a siê, a zawarto�æ jego
izomeru � kwas wakcenowy � zwiêkszy³a siê (z 0,8
do 2,2 mg/g). Wyra�nie wzros³a ilo�æ kwasu stearyno-
wego (z 0,7 do 6,1 mg/g) (25). W ¿waczu wielko�æ
biouwodorowania PUFA zale¿y od koncentracji w pa-
szy LA, szybko�ci pasa¿u i pH p³ynu ¿wacza (21).

Metabolizm sk³adników od¿ywczych
w gruczole mlekowym

T³uszcz mleka zawiera ponad 400 ró¿nych kwasów
t³uszczowych, z których wiêkszo�æ to produkty przej-
�ciowe metabolizmu t³uszczów bakterii ¿waczowych.
Wiele z nich wystêpuje w ilo�ciach �ladowych (2).
Potrzebne do syntezy t³uszczu mleka d³ugo³añcucho-

Tab. 1. Zmiany sk³adu kwasów t³uszczowych suszu z lucerny
i kupkówki oraz z dodatkiem 6% Megalacu po inkubacji in
vitro (25)

æ�ogu³D
ahcucña³

ezsuS

ynreculz %6ketadod
calageM ikwókpukz %6ketadod

calageM

yteidg/gm

£ 41C 4,11 0,21 9,41 5,61

etsyzrapeiN 1 4,5 1 4,5 4,01 1 7,8

enoizê³agzoR 1 0,5 1 7,4 3,01 1 0,8

81CamuS 2,0� 1,0� 2,1� 7,0�

Ryc. 1. Metabolizm sk³adników od¿ywczych i synteza t³uszczu mleka w gruczole mlekowym krów (�rednie warto�ci wyra¿one
w molach/dzieñ) (22)
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we kwasy pochodz¹ z p³ynów ustrojowych po absorp-
cji oraz z t³uszczu zapasowego. U dobrze ¿ywionych
krów tylko 5% tych kwasów pochodzi z tkanki t³usz-
czowej, a ponad 20% u krów ¿ywionych dietami nie-
doborowymi w zakresie energii (4). Krowa po ociele-
niu do syntezy t³uszczu mleka wykorzystuje oko³o 40%
wolnych kwasów t³uszczowych, co skutkuje wysok¹
zawarto�ci¹ t³uszczu w mleku (5-7%). Wskazuje to
na pó�niejsze schorzenia metaboliczne (st³uszczenie
w¹troby, ketoza) (5).

Metabolizm sk³adników od¿ywczych i syntezê t³usz-
czu mleka w gruczole mlekowym krów (25 kg mleka/
dzieñ) wyra¿on¹ w molach/dzieñ przedstawiono na
ryc. 1 (22). W syntezie triacylogliceroli udzia³ glukozy
potrzebnej do produkcji glicerolu (0,17 mola) jest ma³y.
Ilo�æ octanów ocenia siê na 2,42 kg (50% ilo�ci ab-
sorbowanej), a 3-hydroksyma�lanów na oko³o 0,7 kg.
W metabolizmie t³uszczu mleka dominuj¹ dwa sk³ad-
niki od¿ywcze � octany i glukoza.

Triacyloglicerole w t³uszczu mleka krów stanowi¹
ok. 98%, a synteza i sekrecja innych frakcji lipidowych
jest niewielka. Triacyloglicerole mleka charakteryzu-
j¹ siê du¿¹ zawarto�ci¹ kwasów t³uszczowych krótko-
i �redno³añcuchowych (C4 � C14). Kwasy te oraz czê�æ
kwasu palmitynowego (C 16) syntetyzowane s¹ de
novo w gruczole mlekowym, przede
wszystkim z octanów i 3-hydroksy-
ma�lanów. D³ugo³añcuchowe kwa-
sy t³uszczowe (³ C 16) pobierane
s¹ z triacylogliceroli osocza krwi �
z VLDL � o niskiej gêsto�ci lipo-
protein i z chylomikry (22).

Schemat syntezy t³uszczu mleka
w komórce nab³onka gruczo³u
mlekowego krów przedstawiono na
ryc. 2 (7).

Kwasy t³uszczowe C18 ze ¿wa-
cza drog¹ uk³adu krwiono�nego
przechodz¹ do gruczo³u mlekowe-
go. Bezpo�rednio przechodz¹ kwa-
sy � linolenowy, linolowy i CLA.
Natomiast kwas trans wakcenowy
i stearynowy, produkty biuowodo-
rowania w ¿waczu kwasu linolowe-
go, w gruczole mlekowym pod
wp³ywem enzymu Ä9-desaturazy
ulegaj¹ konwersji do CLA i kwasu
oleinowego (11).

W grupie kwasów trans np. kwas
oktadekenowy (C18:1 trans-10)
wystêpuj¹ inhibitory syntezy t³usz-
czu mleka de novo � w gruczole
mlekowym (3). Spotykana niekiedy
depresja zawarto�ci t³uszczu w mle-
ku krów (MFD) wywo³ana jest
g³ównie dwoma czynnikami. Pierw-
szy to zwiêkszony dop³yw do gru-
czo³u mlekowego glukozy i propio-

nanów, a zmniejszony octanów i 3-hydroksyma�lanów.
Drugi to wzrost ilo�ci kwasów t³uszczowych trans
w metabolizmie kwasu linolowego w ¿waczu (trans-10,
cis-12 � CLA, trans-10, trans-12 � CLA), które hamu-
j¹ lipogenezê i obni¿aj¹ indeks desaturazy (23).

Hristov i wsp. (14) oceniali wp³yw dodatku kwasu
laurynowego (C12:0) i mirystynowego (C14:0) na za-
warto�æ i sk³ad t³uszczu mleka. Kwas laurynowy (L)
obni¿a³ wydajno�æ mleka i zawarto�æ t³uszczu w mle-
ku. Zale¿no�ci tej nie potwierdzono dla dodatku kwa-
su mirystynowego (MA). Koncentracja w t³uszczu
mleka kwasu L wzros³a o ponad 100%, a ilo�æ kwa-
sów < C16 by³a o 20% ni¿sza. Natomiast koncentra-
cja kwasu MA wzros³a o 45%. Zwiêkszy³a siê rów-
nie¿ ilo�æ kwasu trans C18:1 oraz izomerów CLA
w porównaniu do ich zawarto�ci w grupie kontrolnej
i w grupie, która otrzymywa³a dodatek kwasu MA
(14).

Stosowanie t³uszczów ro�linnych
a zmiany w ¿waczu i w t³uszczu mleka

CLA nazywany niekiedy kwasem rumenowym (Ru-
menic acid, RA) jest sk³adnikiem t³uszczu mleka
z udowodnionym pozytywnym wp³ywem na zdrowie
cz³owieka. W gruczole mlekowym wiêkszo�æ RA

Ryc. 2. Synteza t³uszczu mleka w komórce nab³onka gruczo³u mlekowego krów (7)
Obja�nienia: ACC � acetyl-CoA karboksylaza; AGPAT � 1-acyl glicerol 3-fosforo acyl
transferaza; CD36 � grono ró¿nicuj¹ce 36; CLD � kropla t³uszczu cytoplazmy; CoA �
koenzym A; CM � chylomikra; DGAT � acylotransferaza 1diacylogricerolu; ER � reti-
culum endoplazmy; FA � kwasy t³uszczowe; FABP � bia³ka wi¹¿¹ce kwasy t³uszczowe;
FAS � syntaza kwasów t³uszczowych; Glut 1 � transporter glukozy 1; GPAT � glicerol
3-fosforano acyl transferaza; LPL � lipaza lipoproteinowa; MGF � globula t³uszczu
mleka; SCD � stearoyl-CoA desaturaza; TAG � triacyloglicerole; VLDL � lipoproteiny
o bardzo niskiej gêsto�ci
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(80%) powstaje z VA przy obecno�ci enzymu Ä9-de-
saturazy (12). Biosynteza CLA mleka zale¿y od: nasi-
lenia biohydrogenizacji w ¿waczu, ilo�ci substratu
w paszy (LA, LNA) i aktywno�ci Ä9-desaturazy w gru-
czole mlekowym. Ilo�æ RA w mleku krów ¿ywionych
paszami objêto�ciowymi uk³ada siê wed³ug nastêpu-
j¹cego rankingu: �wie¿a trawa > siano > kiszonka
z kukurydzy > kiszonka z traw (9).

Porównanie krów rasy hf pobieraj¹cych trawê na pa-
stwisku, koszon¹ na pastwisku i podawan¹ w oborze
oraz w formie kiszonki (tab. 2) wskazuje, ¿e krowy
pastwiskowane produkuj¹ dziennie oko³o 20 g RA
(CLA) w mleku, w oborze oko³o 10 g, a ¿ywione ki-
szonk¹ tylko 2-4 g/dziennie. Natomiast indeks desa-
turazy w mleku (cis 9-14:1/14:0) jest podobny (17).

Na³êcz-Tarwacka i wsp. (18, 19) podaj¹, ¿e najwiê-
cej CLA zawiera mleko krów ¿ywionych na pastwi-
sku. Dodatek nasion lnu do diety pokarmowej krów
zwiêksza w t³uszczu mleka zawarto�æ: CLA, LNA,
EPA, DHA i obni¿a poziom cholesterolu. Podawane
w diecie oleje ro�linne: rzepakowy, s³onecznikowy,
lniany i sojowy 1,5% s.m. (320 g/dzieñ) nie mia³y wp³y-
wu na wydajno�æ mleka (8). Natomiast dodatek oleju
rzepakowego i lnianego zwiêkszy³ zawarto�æ t³uszczu
w mleku, a s³onecznikowego � obni¿y³. Dodatek ole-
ju lnianego lub s³onecznikowego o 16% zwiêkszy³
ilo�æ izomerów kwasu CLA w t³uszczu mleka. Naj-
wy¿sz¹ zawarto�æ izomerów cis-9 trans-11 CLA
stwierdzono w mleku krów otrzymuj¹cych olej s³o-
necznikowy. Dzienna produkcja CLA cis-9 trans-11
w mleku krów wynosi³a 8,8-10,5 g/dzieñ i by³a wy¿-
sza przy podawaniu oleju s³onecznikowego oraz rze-
pakowego. Czauderna i wsp. (10) wykazali, ¿e wzrost
zawarto�ci bia³ka w diecie kóz obni¿a zawarto�æ C16:0
w mleku; zmniejsza siê równie¿ wydajno�æ Ä6-desa-
turazy i elongacji.

Prozdrowotne i antyzdrowotne
sk³adniki t³uszczu mleka

Do korzystnych dla zdrowia cz³owieka funkcji t³usz-
czu nale¿¹: sprzê¿ony kwas linolowy (CLA), kwas
trans wakcenowy (TVA), kwasy jednonienasycone
(MUFA), wielonienasycone kwasy (PUFA), kwasy
krótko³añcuchowe, kwas mas³owy (C4:0) i choleste-
rol frakcji HDL. S¹ one przedmiotem licznych badañ

i budz¹ zainteresowanie wielu badaczy, o czym �wiad-
cz¹ prace z zakresu tej tematyki (4, 18).

Przedstawiony na Kongresie Bujatrycznym w Chile
referat (4) dotycz¹cy sk³adników t³uszczu mleka do-
wodzi, ¿e przedmiotem zainteresowañ medycznych s¹
nasycone kwasy t³uszczowe (SFA) i ich wp³yw g³ów-
nie na choroby serca (wieñcowe i inne). Z kwasów
nasyconych jedynie kwasy: laurynowy (C12:0), miry-
stynowy (C14:0) i palmitynowy (C16:0) zwiêkszaj¹
poziom ogólnego cholesterolu i frakcji LDL we krwi.
Kwasy te stanowi¹ jednak tylko ¼ ogó³u kwasów t³usz-
czowych mleka. Przeprowadzona metaanaliza (16)
wykaza³a, ¿e kwasy te korzystnie dzia³aj¹ na kr¹¿enie
i zawarto�æ cholesterolu HDL, obni¿aj¹c ryzyko cho-
roby wieñcowej. Nale¿y jednak podkre�liæ, ¿e ci¹gle
trwaj¹ dyskusje odno�nie do zalet i ryzyka spo¿ywa-
nia t³uszczu mleka.

T³uszcz mleka zawiera oko³o 2-4% kwasów t³usz-
czowych trans (TFA) najczê�ciej w postaci trans C18:1
i niewiele w postaci trans PUFA, np. w CLA. Kwasa-
mi trans zainteresowano siê od momentu, kiedy po-
wi¹zano je z ryzykiem wyst¹pienia chorób wieñco-
wych serca i innych chronicznych schorzeñ. Podwójne
wi¹zanie trans wystêpuje przy przemys³owym uwo-
dorowaniu olejów ro�linnych, a tak¿e przy biouwodo-
rowaniu w ¿waczu byd³a. W margarynie wystêpuje
du¿o izomerów trans C 9, C 10 i C 11. W t³uszczu
mleka g³ównym izomerem jest kwas wakcynowy (VA).
Stwierdzono, ¿e dieta bogata w TFA zwiêksza poziom
ogólnego cholesterolu i LDL we krwi, a zmniejsza
poziom frakcji HDL. Kwas wakcenowy w gruczole
mlekowym w obecno�ci enzymu Ä9-desaturazy ulega
konwersji do CLA. Zwiêksza to ilo�æ tego korzyst-
nego dla zdrowia cz³owieka sk³adnika w mleku (4).

Nienasycone kwasy t³uszczowe stanowi¹ czê�æ tzw.
¿ywno�ci funkcjonalnej. Zawieraj¹ kwas oleinowy,
kwasy d³ugo³añcuchowe omega-3 i kwas rumenowy
(CLA). Zawarto�æ ich w mleku jest do�æ niska i wy-
nosi ok. 4% ogólnej ilo�ci kwasów t³uszczowych.

T³uszcz mleka jest doskona³ym �ród³em kwasu ole-
inowego (cis-9, C 18:1), gdy¿ stanowi on oko³o 24%
ogólnej ilo�ci kwasów t³uszczowych. Jest on syntety-
zowany w gruczole mlekowym z kwasu stearynowe-
go poprzez konwersjê przy udziale enzymu Ä9-desa-
turazy. Wielko�æ produkowanej Ä9-desaturazy u krów
jest ró¿na (4). Oko³o 2/3 kwasu stearynowego ulega
tej konwersji. Wp³ywa to na w³a�ciwo�ci fizyczne
mleka.

Zawarto�æ kwasów t³uszczowych omega-3 w mle-
ku interesuje wielu naukowców, gdy¿ s¹ one niezbêd-
ne dla wzrostu i rozwoju zwierz¹t. S¹ tak¿e korzystne
dla utrzymania zdrowia cz³owieka, gdy¿ zapobiegaj¹
przewlek³ym schorzeniom i stanom zapalnym, choro-
bom serca i zaburzeniom neurologicznym. Zawarto�æ
tych kwasów w t³uszczu mleka jest jednak niska i nie
przekracza 0,5% ogólnej ilo�ci FA. Wystêpuj¹ g³ów-
nie w postaci kwasu linolenowego (LNA), który pe³ni
rolê funkcjonaln¹ w kilku procesach. Wa¿ne s¹ rów-

Tab. 2. Pobranie kwasów t³uszczowych z pasz objêto�ciowych
przez krowy (17)

ysawkenarboP

awomrakopateiD

aksiwtsapzaknoleiZ awarT
anozsok

aksiwtsapz

aknozsiK
wartzanaworefo anarbop

ywolonilsawK
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nie¿ jego pochodne po konwersji � kwasy d³ugo³añ-
cuchowe omega-3, EPA i DHA, które odgrywaj¹ istot-
n¹ rolê w zapobieganiu przewlek³ym schorzeniom.
U krów próbowano zwiêkszyæ ilo�æ kwasu á-linole-
nowego, stosuj¹c w diecie dodatek oleju lnianego lub
utrzymuj¹c krowy na pastwisku. Nie uzyskano jednak
wzrostu zawarto�ci EPA i DHA w t³uszczu mleka
krów. Przyczyna tkwi w limitowanych ilo�ciach enzy-
mu Ä6-desaturazy w gruczole mlekowym krów, który
jest niezbêdny do konwersji. Podejmowane s¹ próby
zwiêkszenia ilo�ci kwasów omega-3, EPA i DHA,
wprowadzaj¹c do diety krów olej rybny (4). Inn¹ me-
tod¹ jest podawanie kwasu stearynoidowego C18:4,
n-3 pochodzenia ro�linnego, który do konwersji wy-
maga mniejszej zawarto�ci enzymu Ä6-desaturazy (4).
Wyhodowano nawet sojê, której olej zawiera ten kwas
t³uszczowy C18:4, n-3 (ryc. 3).

G³ównym �ród³em skoniugowanego kwasu linolo-
wego (CLA) dla cz³owieka s¹ produkty pochodz¹ce
od prze¿uwaczy, w tym mleko krów. W 90% predo-
minantem CLA jest kwas rumenowy (RA). Zwiêksze-
nie produkcji kwasu wakcenowego w ¿waczu i dosta-
teczna ilo�æ enzymu Ä9-desaturazy decyduj¹ o ilo�ci
RA, a nastêpnie CLA. Kwas CLA ma dzia³anie anty-
kancerogenne, szczególnie przy raku piersi oraz wy-
kazuje efekt antyaterogenny. Zmienia korzystnie me-
tabolizm cholesterolu i lipoprotein oraz ma dzia³anie
przeciwzapalne.

Podsumowanie
Od kilkunastu lat w ¿ywieniu krów wysoko wydaj-

nych po ocieleniu propaguje siê dodatek t³uszczów
ro�linnych i zwierzêcych jako uzupe³nienie brakuj¹-
cej energii. W �wietle badañ z ostatnich lat sprawa ta
staje siê skomplikowana i wymaga dok³adnej analizy

podawanego t³uszczu. Ze wzglêdu na w³a�ciwo�ci
prozdrowotne t³uszczu mleka w ostatnich latach pre-
ferowano t³uszcze ro�linne o okre�lonym sk³adzie
(ma³ej ilo�ci kwasów nasyconych, a du¿ej � nienasy-
conych).

D¹¿enie do maksymalnej wydajno�ci mlecznej krów
nale¿y zast¹piæ d¹¿eniem do pozyskiwania warto�cio-
wego mleka. Znaczenia nabieraj¹ wówczas systemy
¿ywienia z u¿yciem pastwiska i z dowo¿eniem latem
zielonek do obór krów mlecznych. Badania ostatnich
lat wykazuj¹, i¿ kwasy laurynowy i mirystynowy nie
powinny byæ dodawane do t³uszczów paszowych, gdy¿
obni¿aj¹ one zarówno ilo�æ, jak i warto�æ prozdrowotn¹
mleka. Niektóre prace wskazuj¹, ¿e na drodze mani-
pulacji genetycznych mo¿liwe jest zwiêkszenie war-
to�ci prozdrowotnej mleka poprzez wzrost desaturaz
w gruczole mlekowym i nowe formy kwasów t³usz-
czowych w niektórych olejach ro�linnych.

Powstaje zatem pytanie, jak¹ metod¹ zwiêkszyæ pro-
zdrowotne cechy mleka krów � czy stosuj¹c pastwi-
sko, zielonki �wie¿e i konserwowane, czy te¿ dodatki
wybranych olejów w postaci naturalnej lub myde³?
Holenderscy autorzy (11) podaj¹ model symulowane-
go metabolizmu t³uszczów w ¿waczu krów dla diet
z ró¿nymi rodzajami pasz. Du¿y dodatek olejów (ok.
600 g/dzieñ) obni¿a strawno�æ NDF o oko³o 13%,
a ilo�æ N-mikrobiologicznego o oko³o 8%. Badania
amerykañskie (1, 13) wykazuj¹, i¿ myd³a wapniowe
oleju palmowego i d³ugo³añcuchowych kwasów nie-
nasyconych wyra�nie obni¿aj¹ pobranie paszy oraz
wydajno�æ mleka i zawarto�æ t³uszczu w mleku. Do-
dawane nasycone kwasy t³uszczowe wprawdzie nie
zmieniaj¹ pobrania i trawienia paszy, ale nie popra-
wiaj¹ w³a�ciwo�ci prozdrowotnych mleka. Reasumu-
j¹c, wydaje siê, ¿e najbardziej po¿¹dana by³aby droga
naturalna (pastwisko, zielonki �wie¿e i konserwowa-
ne) lub niewielki dodatek olejów ro�linnych (oko³o 1%
s.m.).
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