
Wartośó sporywcza krwi kurcząt
zBlGNlEW BEŁKoT, ELzBIETA perczyŃsrł

Katedra Higieny Zywności Zwierzęcego Pochodzenia Wydziału Medycyny Weterynaryjnej AR, ul. Akademicka 12,20- 033 Lublin

Bełkot Z., P ełczy ńska E.
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Summary

In 1997 poultry became officially recognized in Poland as so called slaughter animals. However, according
to Polish rógulations poultr_v blood is not recognized as edible blood. The aim of the investigations wa§ to
determine tńe biological value of chicken blood in two fractions - plasma and red cells in comparison with
edible b|ood from pigs, calves and catt|e.

In each fraction the chemical composition (protein, water and ash) as lvell as the biological value was
determined on the basis of: a) an analysis of the amino acids composition, as well as b) PER on Wistar rats.
Chemical score (CS) and integrated essential amino acids (EAA) were also determined

A significant difference was confirmed between both chicken blood fractions at the level of basic compo-
nents. Plasma contained 1.5 times more rvater and eight times less protein than red cells. The limiting amino
acid (CS) effecting availabi|iĘ of protein in both plasma and red cells of chicken blood was isoleucine, which
in the examined protein occurred in the smallest amounts (CS: plasma: 98, red cells 63). EAA: plasma: 50,
and red cel|s 48. Significant difTerence between both blood fractions also concerned PER. PER in plasma was
significanĘ higher (2.54) than in red cells (2.34). Standard protein PER (casein) :2.54.

Total chickeń blood contained less protein than pig or calf blood, but it did not differ from the blood of
cattle in regards to this component. Chicken plasma had less protein and more water than that of the remain-
ing animals. Poultry red cells did not differ from the pig red cells as far as protein |evel is concerned, but they
did contain more water and ash; howeyer, in comparison with the red cells of calves and beef cattle, they had
more protein and a§h, and less water: Essential amino acid content in chicken plasma was similar to that in
calves and cattle and lower than in pigs. The level of the above amino acids in the red cells of the chickens was
the highest in comparison with the remaining Ępes of animals. The arnino acid limiting full availability of
protein both in plasma and in red cells in all investigated Ępes of animals turned out to be isoleucine. Among
ihe investigated types of animals the lowest PBR value was to be found in pig plasma. PER was much higher
in chicken red ce|'ls than in the PER of the red cells of the remaining animals. The nutritional value of chicken
plasma is high. It is the same as standard protein as well as calf and cattle plasma, and higher than in pigs.
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Praca oryginalna

Rocznie poddawanych jest ubojowi rł, Polsce 391
mln szt. drobiu, w tym 352 mln kurcząt,18 mln indy-
ków, 11 mln kur, 7 mln gęsi i 3 mln kaczek(Iż).

W następstwie wykrwawienia uzyskuje się od jed-
nego kurczęcia 0,04 do 0,05 kg krwi, co stanowi przy-
zyciowo 3,6ońmasy ptaka (3). Biorąc poduwagę liczbę
ubijanych sztuk uzyskuje się rocznie od samych tylko
kurczątok. 16 Ęs. ton krwi. Ilość ta,przy uwzględnie-
niu ubojów jeszcze innych gatunków drobiu, stanowi
znaczfią b azę surowc ową.

W 1997 r, zgodnie z nowąustawą weterynaryjną
drób włączony został do tzw. zwterząt rzeźnych (.10).

Krew drobiowa nie jest natomiast uznawana wg pol-
skich przepisów (9) za kręw spozywczą. W niektó-
rych regionach kraju lżywanajest ona jednak do ce-
lóu, kulinamych jako tzw, częrltna. Szerokie zastoso-
wanie ze względu na stosunkowo wl,soką zawaltość
białka znalazła głównie jako surowiec do produkcji
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pasz dla zwierząt (3, 4).O wartości spozlrwcze_j su-
rowcóu, decyduje jednak nie ilość zawartego r,ł, nich
białka. lecz jego jakość i biologiczna przydatność dla
organrzmu.

Celem badań było określenie wartości spozlłvczej
krwi kurcząt w podziale na frakcje - osocze i kflĄ,inki,
w,porownaniu do klwi świń i bydła. uznanej za krew
SpozywCZą.

Materiał imetody
Badania przeprowadzono na brojlerach kurzych tł, wie-

ku 6-8 tyg. i masie ciała l ,2- I,4 kg . Krew do badań pobie-
Iano na iinli rrbojowej, po przecięciu naczyń szyjnych, Sta-

bilizowano ją roztworem cytrynianu sociu (3 g/1) i wirowa-
nicm (4000 obr.i min. przez20 min.), rozdzielano na dwie
frakcje : płynną osocze (surowica + włóknik) i stałą -
składniki upostaciowane krwi.

W obu frakcjach oznaczona,.



Tab. 1. Składniki podstawowe, aminokwasy egzogenne i PER krwi kurcząt (n : 20)

Ftakcia
krwi

Skład podstawowy (%) (i t s)

białko]wolaIooo'U'

Aminokwasy eg

lreIr,u],-,, lTi-

logenne (%)

'ii,-lr* |*.,Ir,,

wskaźniki

cs 
| 
,oo

PER (i t s)

0 socze

Krwinki

Wzorzec

4,01a t 0,40

34,62b ł 0,27

94,61a t 0,13

66,38b t 0,60

1,15a t 0,10

1,34b t 0,10

3,93

2,21

4,0

g,23

12,3g

7,0

7,12

6,97

5,5

8,s2

3 ,07

3,5

9,65

8,90

6,0

6,18

6,05

4,0

5,53

6,1 1

5,0

2,36

4,77

2,2

98 (lle)

63 (lle)

50

48

2,54a t 0,06

2,34b t 0,09

2,50a t 0,06

objaśnienie: a, b śrcdnie oznaczone różnymi literami różniąsię istotnie przy p < 0.0 l

a) skład podstawowy wg Polskich
Notrn: zawańość białka całkowitego met,

Kjeldahla (7), zawartość wody met. sll-
szenia w temp. l05'C do stałej masy (6)

oraz zawa,l1ość popiołu (B),

b) wartość biologiczną białek, którą
określono dwiema metodami :

- za pomocą analizy składu amino-
kwasowego, z wyliczetriem wskaźnika
aminokwasu ograniczającego (CS) wg
Mitchella-Blocka i zintegrowanego
wskaźnika aminokwasów egzogennych
(EAA) wg Osera (1 l). Sposób wylicze-
nia obu wskaźników podano w innym
opracowaniu (2). Jako wzorzec przyjęto
skład aminokwasowy białka ustalony
ptzezFAO w l973 r. (1 1),

- rnetodą PER (protein efficiency ra-
tio). polcgającą na określeniu wydajno-
ści wzrostowej białka, przeprowadzonej
rr doświadczeniu zywieniowym na
szczurach szczepl Wistar, wg metodyki
Association of Official Agricultural Che-
nists (USA) (l). Poziom badanego biał-
ka w dietach doświadczalnych wynosił
10%. Skład diet przygotowano wg wska-
zań AOAC (1), .Iako białka wzorcowego

Objaśnienie: a, b, c.
p < 0,01

uzyto kazeiny wg Harnmarstena (f-my PARK).
Wyniki oznaczeńskładu podstawowego i PER kr-wi pod-

dano ocenie statysĘcznej testem t-Studenta. Charakterys-
lykę badań przeprowadzonych na krwi świń i bydła poda-

no we wczcśniejszych opracowaniach (.2,5),

Wyniki iomówienie

W tab.1 podano wyniki oznaczęń składu chemicz-
nego, poziomu aminokwasów egzogennych i PERkrwi
kurcząt.

W ogólnej charakterysĘce podstawowych składni-
ków krwi Ianrcząt stwierdzono istotne rożnlce w za-
wartości białka i wody pomiędzy obiema jej frakcja-
mi. Osocze zawterało ok. 8-krotnie mniej białka i ok,
I,5 razawięcej wody w porównaniu do krwinek. Po-
ziom popiołu był natomiast wyższy w kr-winkach.

Analiza składu aminokwasowego białek krwi kur-
cząt wykazŃa, że zawaftość
nych w obu frakcjach krwi r
do białka wzorcowego. Am
cym (CS) pełnąprzyswajalność białka zarówno w oso-

d - średnie oznaczone różnymi literami róznią się istotnie przy

wartości wzorcowych. Swiadczą o tym otrzymane
wartości wskaznika EAA, ktory określa w jakim stop-
niu sumary czna zaw alio ś c ws zy s tki ch Ęch aminokwa-
sow badanego białka jest zbliżona do ich zawartości
w białku wzorcowym, przyjętej za I00.

Istotne rożnlce pomiędzy obu frakcjami krwi doty-
czyły także ich wartości biologicznej określonej me-
todą PER. Osocze w porównaniu do krwinek cecho-
wała wyzsza watl'ość biologiczna. Należy przy tym
zaznaczyć, że była ona taka sama jak białka wzorco-
wego. Wartość biologiczna krwinek była natomiast
istotnie niższa w porównaniu ze wzorcem.

Wyniki składu podstawowego, aminokwasowego i
PER krwi kurcząt w porównaniu z krwią spożywczą
świń, cieląt i bydła przedstawiono w tab.2,3 i 4,

Pełna krew kurcz ąt zawierała mniej białka niż krew
świń i cieląt, nte różntła się natomiast istotnie pod

Tab. 2. Skład podstawowy krwi kurcząt,świń, cie|ąt i bydła (%) (n : 20; i + s) (2, 5)

skład n iki
Gatunek

zWierzęcia
Krwinki

Białko

Woda

Popiół

ku rczęta

świnie

c ie lęta

bydło

ku rczęta

świnie

cie lęta

bydło

ku rczęta

świnie

cie lęta

bydło

14,60 a t 0,33

20,40 b t 0,78

19,36 b x0,23

15,71 a t 0,07

84,86 a t 0,36

78,58 b .-0,22

78,60 b t 0,57

82,33 c t 0,20

1,16 a t 0,04

0,90 b ł0,12

0,96 c t 0,02

0,91 b t 0,02

4,01 a t 0,40

8,10 b t 0,50

6,43 c x0,23

6,54 c t 0,07

94,61 a t 0,13

90,30 b t 0,40

92,13 c t 0,57

91,85 c t 0,07

1,15 a t 0,10

1,20at0,05

1,44 b i 0,04

0,83 c t 0,01

34,62 a l-0,27

35,00 a t 0,50

27,87bt0,34

30,06 c t 0,16

66,38 a t 0,60

64,10 b t 0,20

70,06 c t 0,50

69,40 d x0,32

1,34at0,10

1,20 b t 0,20

0,90 c t 0,03

0,81 d t 0,01



Tab. 3. Aminokwasy niezbędne krwi kurcząt, świń, cieląt i b_vdła (%) (2, 5)

Aminokwasy
0socze

kurczęta świnie I cielęta I uydło

Krw

kurczęta I S*ini,

nki

cielęta I nyoło
Wzorzec FA0

lzo le ucyna

Leucyna

Lizyna

Melionina + cystyna

Fenyloalanina + lyrozyna

Tre o n ina

Walina

H istydyna

cs

EAA

3,93

9,23

7,12

8,s2

9,65

6,18

5,53

2,36

98 (lle)

50

2,70

11 ,80

1 0,20

2,60

1 0,90

4,40

1,90

8,70

68 (lle)

73

2,21

12,39

6,97

3,07

8,90

6,05

6,11

4,l7

63 (lle)

48

0,40

15,90

8,50

2,01

6,30

4,01

8,70

8,50

10 (lle)

46

0,41

13,40

8,26

3,78

9,36

6,11

8,44

4,26

10 (lle)

43

0,33

14,21

8,42

4,87

9,35

5,49

9,02

4,33

8 (lle)

43

4,0

7,0

5,5

3,5

6,0

4,0

5,0

2,2

Tab. 4. \Yartość biologiczna (PER) krwi kurcząt, świń, cieląt
i bvdła (n : 20; i + s) (2, 5)

Białko

Ku rczęta

Świnie

Cielęta

Bydło

2,54 a t 0,06

2,29 b t 0,07

2,53 a t 0,09

2,54 a t 0,07

2,34 a t 0,09

1,66 b t 0,11

1,67 b t 0,10

0,96 c t 0,11

Obiaśnienia: a, b, c - średnie oznaczone różnymi literami różnią
się istotnie przy p < 0,0 l

względem tego składnika od krwi bydła (tab. 2). Po-
dobny układ rożnic zaznaczył się także w odniesieniu
do składu osocza. Osocze kurczątzawleraŁo mniej biał-
ka i więcej wody ntż pozostaĘch zwterząt. Poziom
popiołu nie różntł się w porównaniu do świń, był na-
tomiast niższy niż u cieląt, a wyższy niz u bydła,

Nieco inaczej kształtowaĘ się rożnice w poziomie
podstawowych składników chemicznych frakcj i kffii-
nek. Krwinki drobiu nie ńżnlĘ się pod względem
poziomu białka od krwinek świń, zawieraĘ jednak
więcej wody i popiołu. Natomiast w porównaniu do
cieląt i bydła we frakcji tej u kurcząt więcej było biał-
ka i popiołu, a mniej wody.

Zawartośó aminokwasów egzogennych w osoczu
kurcząt była podobnajak u cieląt i bydła, antższantż
u świń (tab, 3). Poziom wymienionych aminokwasów
w krwinkach kurcząt był natomiast najwyższy w po-
równaniu z pozostaĘmi gatunkaml, zwierząt. Amino-
kwasem ograniczającym (C S) pełną przyswaj alność
białek osocza i krwinek klrcząt była podobnie jak u
świń, cieląt ibydła - izoleucyna . Def,rcyt amlnokw1-
su ograniczającego przyswajalność osocza i krwinek
(wartośc CS) kurcząt był jednak zdecydowanie niższy
ntż w przypadku pozostałych gatunków zwierząt.
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W porównaniu
składu aminokwa-
sowego obu frak-
cji krwi badanych
grup zwierząt ze
składem białka
wzorcowego
(wskaźnik EAA)
stwierdzono, że
najbardziej zbliżo-
ny do wzorca był
skład aminokwa-
sowy osocza świń.

Istotne staty-
stycznie różnice w
za|eżnoścj od ga-
tunku zwierzęcta
wystąpiły także w
wartości wskazni-

ka PER (tab. a). Spośród ttzęch badanych gatunków
zwierząt najniższąwańość PER miało osocze świń.
Osocze kurcząt nie rózniło się natomiast pod wzglę-
dem wielkości tego wskaźnika od cieląt i bydła. PER
krwinek krlrcząt było istotnie wyższe od pozostaĘch
grup zwrcrząt.

W dostępnym piśmiennictwie brak jest danych nt.

wartości odżywczej krwi drobiowej. Niniejsze bada-
niawykazaĘ, że podobnie jak ma to miejsce w przy-
padku krwi spożywczej, osocze krwi drobiu ma istot-
nie vłyższąwartość biologiczną niż krwinki. Zawtęra
ono co prawda mniej białka niz osocze świń i bydła,
jednak jego warlość spożyr,vcza jest wysoka. Jest ona
taka sama jak białka wzorcowego oraz osocza cieląt i
bydła, awyższa niz u świń. W konkluzji powyższego
stwierdzić możną że krew kllrcząt, a zwłaszcza jej
osocze może być z powodzeniem zastosowane w prze-
twórstwie spoz}nvczym.
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