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w postaci soli wapniowych kwasów tłuszczowych oleju
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Hypocholesterolemic effect of fa

Sum
ThirĘ six Polish Landrace fatteners of both sexes

weight with a complete mixture containing 0.8 or l5%o
mixtures were characterized by an increased proporti
6 to PUFA n-3, which were 1:6.7; 1:2.1 and 1:1.2 respec
no effect on the total cholesterol content in the blood
HDL content. Total cholesterol in the b|ood serum of b
control group to 88.5 mg/dl in the group supplement
and LDL to decrease. Total cho|esterol content of the
mg/100 g fresh tissue in the control group to 51.1 mg/
CaFAS-L. The decrease of this parameter was less c
were not significant for anv of the traits studied, either
barrorvs and gilts.

The results obtained in the present study indicate t
n-3 is more pronounced in the blood serum of pigs,
changes in the longissimus dorsi muscle are more evid
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Niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT),
których głównym żrodłem są tłuszcze roślinne, wa-
runkująprawidłowy wzrost i rozwój zwierząL Kwasy
te biorąudział w transporcie i syntezie cholesterolu, a
także wchodząw skład fosfolipidów błon komórko-
wych, co pozwala im wpływać na wszystkie funkcje
komórek (I 4). Ważną rolę odgrywaj ą w zapobieganiu
miażdży cy kontroluj ąc procesy syntezy cho lesterolu
w wątrobie przez oddziaływanie na aktywność reduk-
tazy HMG CoA, Kwasy tłuszczowe nasycone sąakty-
watorami tego enzymu, natomiast kwasy nienasycone
są jego inhibitorami, przez co zmniejszają ilość cho-
lesterolu syntetyzowanego w wątrobie (8, 19).

Chichłowska i wsp. (6,7) w badaniach przęprowa-
dzonych na szczutach wykazali, że I5oń dodatek na-
sion lnu do diety podawanej przęz 30 dni powodował
istotny spadek zawartości cholesterolu w tkance mięś-
niowej, przy odwrotnej tendencji dla wątroby. Czyn-

nik ten o gr anic zył takżę w surowicy krwi p oziom cho -
lesterolu całkowitego i trójglicerydów, dzlałając sII-
niej hipolipidemicznie na samice niżna samce szczu-
ra. Autorzy ci twierdzą że relacja między wieloniena-
syconymi kwasami tłuszczowymi typu n-6 do n-3 rzę-
du jak 1:3 może wpływać na ograniczenie poziomu
cholesterolu całkowitego w mięśniach i thlszczu za-
pasowym zwierząt. Podobnie w badaniach przeprowa-
dzonych na tucznikach Grela i wsp. (13) obserwowali
tendencję do zmniejs zonej zawartości cholesterolu
całkowitego w tkankach tuczników żywionych mie-
szankami z udziaŁem makuchu z rzep aku,,00 ". W ba-
dani ach pr zepr ow adzony ch natomi ast na kurczętach
broj 1 erach nie ob serwowano istotnego oddziaływania
olejów roślinnych dodawanych w paszy na poziom
cholesterolu całkowitego w mięśniach białych i czer-
wonych (1).

Borowicz i wsp. (2) vrykazal| że 4 i 80ń udział peŁ-
notłustych nasion lnu w dawkach pokarmowych dla
tuczników w końcowym okresie fuczu powodowałza-
leżny od wysokości dawki spadek poziomu cholestero-*) Placa tlnansorvana pftez KBN w rallach proj brrd llr 5 PO6E 0_5E l,ł



lu całkowitego w surowicykrwi nvie-
rząt, nte wyr,vieraj ąc istotnego wpły-
wu na zawartośc tego składnika w
mi ę śniu naj dłuższa m oraz s erc owym.

Celem przeprowadzonych badań
było określenie zmian w zawartości
wybranych lipidów surowicy krwi
oraz zaw artości cholesterolu całko-
witego w mięśniu najdłuższymtlcz-
ników obu płci, żywionych mieszan-
kami p ełnop orcj owym t zaw ier ający -

mi w swoim składzie sypki tłuszcz
paszowy w postaci soli wapniowych
kwasów tŁuszczowych oleju lniane-
go t tŁuszczu utylizacyj ne go.

Mateliał imetody

Doświadczenie przeprowadzono na
36 fucznikach (pbz) o średniej masie cia-
ła7Okg,podzielonych na 3 grupy po 12

sztuk (po 6 loszek i 6 wieprzków) w gru-

pie. Mieszanki dla poszczególnych grup

różntły się ilością dodanego sypkiego
tłlszczu paszowego: grupa I - kontrol-
na, nie otrzymywała dodatku tłllszczu,
grupę II żywiono mieszanką zawieraj ą-
cą 8 a grupę III - 15% tłuszczu paszo-
wego. Tłllszcz paszowy zawierał sole
wapniowe kwasów tłuszczowych oleju
lnianego t tłlszczll utylizacyjnego (w
proporcji 1 : 1), 83% nienasyconych kwa-
sów tłuszczowych, w tym 36% stano-

wiły wielonienasycone kwasy tŁlszczo-
we, a proporcja wielonienasyconych
kwasów tłuszczowych typu n-6 do n-3

wynosiła 1:1,6.
Zvł ierzęta tltrzymyvvano grupowo (po

6 sztuk w klatce) i zywiono dawkami,
zbilansowanymi 1izoenergetycznymi i

izobiałkowymi) zgodnie z Notmami Zy-
wienia Świń (20). Dzienne dawki pokar-
mowe podawano w dwóch odpasach,
przy stĄm dostępie do wody. Skład sto-
sowanych mieszanek pełnodawkowych
oruz ich wartość pokarmową przedsta-
wiono w tabeli 1.

W próbkach pasz oznaczono zawaT-

tośc podstawowych składników pokar-
mowych oraz skład kwasow tłuszczo-
wych. Zaw artośó kwasów tłuszczowych
oznaczano metodą chromatograflt gazo-

wej przy pomocy aparatu Vari an3400 (ż).

Doświadcze nl,e zakończono uboj em

wszystkich zwierząt, Przed ubojem po-
brano próbkę krui zżyły jarzmowej, zaś

w trakcie dysekcji próbę z mięśnia
naldhlższego (M" longissimus dorsi), z
okolicy ostatniego kręgu piersiowego i

Tab. 1. Skład (7o), wartoŚĆ pokarmowa oraz zawartoŚĆ kwasów tłuszczowych (w 7o

sumy kwasów) mieszanek pełnodawkowych

objaśnienia: DFA _ suma kwasów nienasyconych (UFA) + C 1 8:0, oFA _ suma kwa_

sówC14:0+C16:0.

Ś ruta ięczmienna

Śruta pszenna

Ś ruta sojowa

Mączka mięsno-kostna

Sypki tłuszcz paszowy

SóI pastewna

Fosloran pastewny

Kreda pastewna

L-lizyna HCL

Premiks PW-2

Razem

1 kg mieszanki zawierał:

białko surowe (g)

białko ogólne stlawne (g)

tłuszcz surowy (g)

włókno surowe (g)

energia metaboliczna (MJ)

białko og./1 MJ ME (q)

wapń (g)

loslor (g)

lizyna (g)

melionina + cystyna (g)

Skład kwasów tłuszczowych:

Kwasy nasycone (SFA)

Kwasy nienasycone (UFA)

Kwasy jednonienasycone (MUFA)

Kwasy wielonienasycone (PUFA)

Kwasy wielonienasycone n-3 (PUFA n,3)

Kwasy neutralne i hipocholesteremiczne (DFA)-

Kwasy hipercholesteremiczne (0 FA)-

PUFA n-6 / PUFA n-3

66,80|55,00|56,30

15,00 l 16,00 l 5,00

15,00 l17,60 l20,00

0,40 | 0,60 | 1,00

8,00 l 15,40

0,25 l 0,25 l 0,20

0.30 l o,so | 0,30

1,00 | 1,00 l 0,80

0,25 l 0,2s l 0,20

1,00 | 1,00 | 0,80

100,00 | 100,00 l 100,00

152,40

124,19

22,77

48,59

12,44

12,25

5,30

4,56

9,11

5,18

1 52,00

125,2g

25,87

45,15

13,71

11 ,09

6,77

4,40

8,79

5,07

1 52,00

124,98

28,83

44,61

14,75

10,31

7,34

4,34

8,45

4,93

39,36 l29,49 |23,05

60,64 |70,51 l76,95

22,33 | 43,02 l 51,29

38,31 l 27,49 l25,66

4,99 8,97 | 11 ,46

67,00 l 77,28 | 83,69

33,00 l22,72 l16,31

6,68 | 2,06 | 1,24



pierwszego kręgu lędźwiowego. Surowicę krwi oraz prób-
ki mięsa schładzano i przechowywano w temperaturze
-żO"C do czasu wykonania analiz.

W surowicy krwi oznaczano cholesterol całkowity, jego
frakcj ę lipoproteinową wysokiej gęstości (HDL) oraz trój-
glic erydy meto dami enzymaty cznymi, po sfu guj ąc s ię te sta-

mi diagnostycznymi f-my Cormay,
Cholesterol w próbkach mięśnia najdłuższego oznacza-

no zgodnie z metodykąpodanąprzez Rhee i wsp. (22), eks-
trahując tłlszczztkanekmetodąFolcha i wsp. (9). W eks-
traktach ty ch oznaczano stęzenie chole stero lu c ałkowite go
metodami zastosowanymi w surowicy krwi.

Otrzymane wyniki poddano ocenie staĘstycznej zapo-
mocąanalizy wariancji oraz testu D-Duncana stosując pro-
gram komputerowy Statgraphics Plus 3.3,

Wyniki i omówienie

Zawartośc kwasów tłuszczowych w mieszankach
pełnodawkowych przedstawiono w tab. 1. Mieszanki
doświadczalne, w porównaniu z kontrolfią, zawlerały
więcej nienasyconych kwasó w tłllszczowych (UFA),
szcze golniej e dnonienasyconych (MUFA) oraz wielo -

nienasyconych typu n-3 (PUFA, n-3). W Ęch mieszan-
kach wzrastała ilość kwasów tłuszczowych o działa-
niu hipocholesteremic znym (DFA), odpowiednio z
]6,00ń do 77 ,3 i83,7Yo. Korzystnie teżkształtował się
stosunek wielonienasyconych kwasów tłuszczowych
z rodziny n-6 do n-3 . Zmniejszał się z wartości 1 :6,68
w mieszance kontrolnej, do I:2,06 oraz I:I,24, odpo-
wiednio w mieszankach doświadczalnych.

Zmiany wskaźników fizjologicznych w surowicy
krwi oraz w mięśniu naldłuższym tuczników otrzy-
mujących w dawce pokarmowej: 0,8 lub I5Y" dodatek
tŁuszczu p aszowe go przedstawiono w tab. 2. Wszyst-
kie obserwowane rożnicę byĘ staĘstycznie nieistot-
ne. Nie ob serwowano wpływu p odawania tłuszcnt pa-
szowego na zawartość cholesterolu całkowitego w
surowicy krwi loszek, Obserwowano jedynie tenden-
cję do wzrostu zawartości frakcji cholesterolu o wy-
sokiej gęstości HDL z poziomu 33 do 37 mgldI.

W przypadku wskaźników fizjologicznych w suro-
wicy krwi wieprzków obserwowano bardziej przeko-
nujące tendencje. Między innymi stwierdzono spadek
poziomu cholesterolu całkowitego w surowicy krwi z
wartości 98,6 do 88,5 mgldl, wzrost jego frakcji o wy-
sokiej gęstości (HDL) z32,9 do 3],I mglgI oraz spa-
dek frakcji LDL: z wartości 55,3 do 40,4 mgldl.

Zawartośc cholesterolu całkowitego w mięśniu naj-
dłuższym była najniższa u hlczników w grupie otr zy -
mującej I5%o dodatęk tfuszcz,l paszowego. Spadek
poziomu tego wskaźnika był bardziej widoczny w
mięśniach loszek niż u wieprzków. Różnice jednak nie
byĘ statystycznie istotne.

We wcześniej przeprowadzonych badaniach (2),
gdzie ilczniki otrzymywały w dawce pokarmowej 0,
4lub 80ń dodatek pełnotłustych nasion lnu obserwo-
wano korzystny rłpływ wprowadzenia wym. dodatku
na za,wartość w surowicy krwi cholesterolu całkowi-

tego oraz jego frakcji o niskiej gęstości (LDL). U tlcz-
ników otrzyrrruj ących w paszy 4Yo dodatęknasion lnu,
obserwowano tendencję do obniżania się cholesterolu
całkowitego w surowicy krwi, natomiast u zwierząt
żyłvionych pasząz 8% dodatkiem tych nasion stwier-
dzono w surowicy krwi staĘstycznte wysoce istotnie
nlższy poziom cholesterolu całkowitego (P < 0,01)
oraz istotnientższy poziom LDL (P < 0,05). Podobne
spostrzezenia poczynili Sim i wsp. (23), ktorzy wyka-
zalt, że zarówno pełnoth,rste nasiona lnu jak i nasiona
odtłuszczone w mieszankach paszowych w trakcie 6-
tygodniowe go żywien la szczllr ow ) istotnie obniżają
poziom cholesterolu całkowitego w srrrowicy krwi tych
zw terząt, Kritchevsky i wsp. (I 7 ) wykazali, chip ocho -
le st eremi c zny e fekt działania na s i on lnu uzależntony
jest od wysokości tego dodatku w dawce pokarmo-
wej . P otwi e r dzaj ąto wyniki b adań pr zeprowadzo nych
przęzGarga i wsp, (10, 11), którzywykazali,że opisy-
wany efekt uzależniony jest od ilości w dawce pokar-
mowej kwasu linolenowego (C 18:3 n-3). Zastosowa-
nie wielonienasyc onych kwas ów tłuszczowy ch w ży -

wieniu zwterząt t lldzi powoduj e obniżenie stężenia
cholesterolu we frakcji LDL (21). Potwierdzająto
wyniki niniejszego doświadczenia, jak i innego prze-
prowadzonego na tucznikach, w którym zwierzęta
otrzymywaĘ w diecie 0, 4 lub 8% dodatek pełnothr-
sĘch nasion lnu (2). Drevon (8) obserwował u ludzi

Tab.2. Zmiany wskaźników fizjologicznych we krwi i mię-
śniu najdłuższym tuczników otrzymujących w dawce pokar-
mowei różny dodatek tłuszczu pa§zowego

Loszki (n= 6)

surowica krwi:

Cholestetol całk, (mg/dl)

HDL (mq/dl)

LDL (mg/dl)

Ttóiglicerydy (mg/dl)

Mięsień naidłuższy:

Choleslelol całk. (mg/100 g

świeżei lkanki)

Wieprzki (n= 6)

Cholestetol całk. (mg/100 q

świeżejtkanki)
54,26 lsg,sz lss,az

Obj aśnienie: *błąd średni średniej arytmetyczneJ.



całkowitego w surowicy krwi wieprzków niż u loszek,

lipidemiczny nasion lnu na samice szcztlr a ntż na sam-
cÓ. Wyniki uzyskane w niniejszej pracy nie sątak jed-
noznacznę.

5, 15, 16). Nieznaczną
omadzenia się chole ste -

adle wieprzków niż lo-
szek obserwował Grela (12).

nie stwierdzili wpĘwu olejów roślinnych na zawar-
tość cholesterolu w mięśniu najdłtlższym u tuczników.

ność NNKT w diecie, ale również wzajemna propor-
n-6 do kwasów
a w diecie oraz
ie chromuimie-
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