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Materiał imetody

Badania przeprowadzono na krwi świń o masie l00-
-110 kg, pobieranej bezpośrednio zrany ubojowej. Krew
stabilizowano roztworem cyĘnianu sodu (3 g na litr) i wi-
rowaniem (4000 obr./min. przez 20 min.) rozdzięIano na

dwie frakcje: płynną osocze (surowica + włóknik), stałą

- składniki upostaciowane krwi. W obu frakcjach ozna-

Czano,.
a) składpodstawowy: zawartość białka całkowitego met.

Kjeldahla, zawartość wody met. suszenia w temp. 105"C
do stałej masy, zawatl:ość tłuszczu met. Soxhleta i zawar-
tość popiołu wg PN (5),

b) wartość biologiczną białek, którą określono dwiema
metodami:

- za pomocą anaLlzy składu aminokwasowego, wylicza-
jąc także wskaźnik aminokwasu ograniczającego (CS) wg

Krew zwierząt rueźnych stanowi wartościowy

wodę, nie tylk
byó w postaci
surowego lub



Tab. 1. Skład podstawowy krwi świń (%) (i + s) Tab. 3. Wartość biologiczna (PER) krwi świń (n :20; i + s)

Objaśnienie: a, b rożnica istotna przy p < 0,01

Objaśnienie: *wg Chin-Wen Lin i wsp. (2),

Tab.2. Skład aminokwasowy krwi świń (7o) i wskaźniki aminokwasu ograniczaiącego (CS)

Objaśnienia: *aminokwas niezbędny (egzogenny), **aminokwas względnie niezbędny

Mitchella-Blocka (10). Wskaźnik ten wylicza się dla ami-
nokwasów egzogennych ze stosunku ilościou,ego zawar-
tości poszczególnych aminokwasów w białku badanym do
ich zawartości w białku wzorcowym. Jako wzorzec przyję-
to skład aminokwasowy białka opracowany przez FAO w
1973 r, (10),

- metodą PER (protein efficiency ratio), polegającą na
określeniu wydajności wzrostowej białka, przeprowadzoną
na szczurach szczepu Wistar, wg metody podanej przez
Association of Offrcial Agricultural Chemists (USA) (1).
Poziom badanego białka w dietach doświadczalnych wy-
nosił 10%. Skład mieszanki witamin i soli mineralnychprzy-
gotowano również wg AOAC. Jako białka wzorcowego
użytokazetny wg Hammarstena (f-my PARK).

Wyniki oznaczeń PER poddano ocenie staĘstycznej te-
stem t-Studenta.

Wyniki iomówienie
Wyniki badaipodano w tab. 1-3.
stwierdzono duże rożnice w zawartości białka i

wody pomiędzy obu frakcjami krwi (ab. 1). Osocze
zawierało czterokrotnie mniej białka i prawie I,5 raza
więcej wody w porównaniu do krwinek. Poziom tłusz-
czu i popiołu był w obu frakcjach podobny.

Analtza składu aminokwasowego białek obu frak-
cji (tab. 2) wykazała, że wprawdzie zawierają one
wszystkie aminokwasy egzogenne, ale ich proporcje
przy porównaniu ze składem aminokwasowyT bilłka
wzorcowego, są niekorzystne dla organizmu ludzkie-
go. Aminokwas ami o gr aniczającymi pełną przyswa-
jalność białka, zarówno osocza jak i krwinek, okazały
się izoleucyna orazmetionina i cystyna, które w bada-
nym białku występowaĘ w najmniejszej ilości. Defi-
cyt wymienionych aminokwas ów, zwŁaszcza izolęu-
cyny, był szczegolnie głęboki w przypadku białka krwi-
nek (CS : 0,10). Znalazło to odbicie we wskaźniku
PER dla krwinek (tab. 3), który był istotnie niższy w

porównaniu z osoczem. Wskaźnik ten oznacza, żę w
przypadku osocza następował wzrost masy ciała szczu-
rów równy 2,29 gna 1 g podanego białka osocza.Ptzy-
rosty te na 1 g białka krwinek były o ok. 1,4 razantż-
sze. Wartość współczynnika PER otrzymana w niniej-
szych badaniach dla białek osocza jest taka sama jak
przedżoŁądków bydła, wchodzących w skład tzw. fla-
ków (PER:2,28) (11) i zbliżona do warlości biolo-
gicznej innych surowców ubocznych używanych w
przetwórstwie mięsnym, jak np. ozory wołowe (PER
:2,24) lub wieprzowe (PER :2,32) (8).

Reasumując stwierdzić należy, że krwinki, mimo
wysokiej zawartościbiałka, sąsurowcem o niskiej dla
człowieka warlości odżywczej.Ich białka są niezbi-
lansowane pod względem zawarlości aminokwasów
egzogenny ch, gdy żwykazuj ą wysoki niedobór izoleu-
cyny oraz aminokwasow siarkowych. Stąd też tzw.
wzbogacanie wyrobów mięsnych dodatkiem krwi jest
uzasadnione jedynie w odniesieniu do plazmy, ale nie
do pełnej krwi zawierającej krwinki.
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