
STRESZCZENIE 

Uwarunkowania zawartości kwasów tłuszczowych w mięsie wołowym 

Celem pracy było scharakteryzowanie wpływu czynników przedubojowych takich jak: 

genotyp, rodzaj mięśnia anatomicznego, płeć i wiek ubojowy zwierząt na zawartość tłuszczu 

śródmięśniowego, profil i zawartość kwasów tłuszczowych oraz aktywność desaturazy 

stearylo – CoA (SCD) w mięśniach wołowych różniących się typem metabolizmu 

energetycznego i umiejscowieniem. Ocena obejmowała określenie jakości 11 mięśni 

pochodzących od zwierząt rasy Holsztyńsko - Fryzyjskiej odmiany czarno - białej (HO) i z 

krzyżowania towarowego jałówek rasy Holsztyńsko - Fryzyjskiej i buhajów rasy Belgian 

Blue (BBHO). Zwierzęta żywione były systemem półintensywnym. Badane mięśnie 

dojrzewały 10 dni, następnie poddano je analizom chemicznym. Oznaczono zawartość suchej 

masy, tłuszczu i profil kwasów tłuszczowych.  

Stwierdzono, że tłuszcz mięśni zwierząt ojcowskiej rasy BB charakteryzował się 

wyższą zawartością PUFA, w tym kwasu: C18:2n6c, C20:4n6, C20:5n3, C22:6n3, natomiast 

tłuszcz zwierząt rasy ojcowskiej  HO charakteryzował się wyższym poziomem kwasów 

tłuszczowych SFA, C14:0 i C16:0, sumy MUFA i takich kwasów jak C14:1, C16:1 i 

C18:1n9c. Kompozycja kwasów tłuszczowych zależała także od rodzaju mięśnia. Wraz ze 

wzrostem ilości tłuszczu następował wzrost zawartości SFA i MUFA w badanych mięśniach, 

natomiast zawartość PUFA zależała od genotypu zwierząt. U zwierząt rasy ojcowskiej BB 

wzrastała wraz ze wzrostem zawartości tłuszczu, natomiast u zwierząt rasy ojcowskiej HO 

mięsień charakteryzujący się najniższą zawartością tłuszczu zawierał najwięcej PUFA. 

Tłuszcz mięśnia podgrzebieniowego cechował się bardzo dobrym składem kwasów 

tłuszczowych z żywieniowego punktu widzenia. Skład kwasów tłuszczowych różnił się także 

w zależności od płci zwierząt. Tłuszcz mięśni buhajów BBHO  charakteryzował się głównie 

wyższą zawartością PUFA, w tym kwasu C18:2n6c, C18:3n3, C20:4n6, sumy kwasów n3 i 

n6  i wyższym stosunkiem PUFA/SFA niż tłuszcz  mięśni jałówek BBHO. Tłuszcz jałówek 

natomiast charakteryzował się wyższą zawartością kwasów MUFA w tym kwasu C18:1n9c,, 

C14:1 i C16:1 i wyższym stosunkiem MUFA/SFA. Wiek ubojowy zwierząt wpływał na skład 

kwasów tłuszczowych w przebadanych mięśniach. Mięśnie buhajów HOHO w wieku 19 

miesięcy zawierały mniej tłuszczu niż w wieku 22 miesięcy. Tłuszcz młodszych zwierząt 

cechował się wyższą zawartością kwasów PUFA n6 i 3 oraz kwasów trans, natomiast tłuszcz 

starszych zwierząt był bogatszy w kwasy MUFA. Badane czynniki, takie jak: rodzaj mięśnia, 

genotyp, płeć i wiek ubojowy zwierząt determinowały aktywność SCD wyrażoną indeksami 



desaturacji C14, C16 i C18. Indeks C14 zależał od płci, był wyższy u jałówek niż u buhajów. 

Indeksy C16 i C18 zależały przede wszystkim od rodzaju mięśnia, a także od genotypu, płci i 

wieku ubojowego zwierząt.  
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ABSTRACT 

The determinants of fatty acid content in beef meat  

The aim of the study was to characterize the influence of the ante - mortem factors, 

such as: genotype, type of muscle, sex, and age at slaughter of animals on the content of 

intramuscular fat, profile and content of fatty acids and the activity of the enzyme stearoyl - 

CoA desaturase (SCD) in the muscles of cattle, which differ in type of energy metabolism and 

location. The assessments aim was to determine the quality of 11 muscles from the Holstein - 

Friesian breed of black – and - white variety (HO) and the animals obtained by crossing 

commodity dairy cattle with Belgian Blue bulls (BBHO). The animals were fed in a semi - 

intensive system. After slaughter muscles aged for 10 days and then were subjected to 

chemical analyses. This was to examined the content of dry matter, fat and the fatty acid 

profile. 

Muscles' fat from paternal breed BB were characterized mainly by the higher content 

of PUFA, such as: C18:2n6c, C20:4n6, C20:5n3, C22:6n3. The fat in animals from paternal 

breed HO were characterised by a significantly higher level of SFA, such as: C14 0 and 

C16:0, the sum of MUFA and fatty acids such as: C14:1, C16:1 and C18:1n9c. The 

composition of fatty acids depends not only on the type of muscle, but also on the animals’ 

paternal breed. It was found that increasing the amount of fat, caused an increase of SFA and 

MUFA in the examined muscles, but the PUFA content depended on the type of genotype 

animals: in animals of paternal breed BB there was an increase in the animals’ fat content.  

HO animals exhibited muscle characterized by the lowest fat content with the highest content 

of PUFA. Fat in Infraspinatus muscle  had a very good fatty acid composition from a 

nutritional point of view. The fatty acid composition also differed depending on the sex of the 

animals. Fat in muscles of BBHO bulls were characterized by a significantly higher content of 

PUFA, including acids such as: C18:2n6c, C18:3n3, C20:4n6 also n3, n6 fatty acids and the 

ratio of PUFA/SFA  than fat in heifers BBHO. Fat in the muscle of heifers was characterized 

by a significantly higher content of MUFA such as: C18:1n9c, C14:1 and C16:1 and the 

higher ratio of MUFA/SFA. The age at which an animal was slaughter, significantly 

influenced the fatty acid composition in the tested muscles. Muscles from bulls HOHO at 19 

months contained significantly less fat than at the age of 22 months. Muscle fat from younger 

animals' was primarily characterized by a significantly higher content of PUFA n6 and 3 and 

trans - fatty acids, and the fat of older animals was richer in MUFA. Examined factors such as 

the type of muscle, genotype, sex and age at slaughter significantly determined the activity of 



enzyme SCD expressed as index desaturase C14, C16 and C18. C14 desaturase index 

depended significantly on the animals’ sex. It had a significantly higher index of C14 in 

heifers than in bulls. Indexes C16 and C18 primarily depended on primarily the type of 

muscle and genotype, sex and the age of slaughter animals. 
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