
  

 

Streszczenie 

Analiza potencjału antyoksydacyjnego i jego wpływ na wybrane cechy jakościowe mięsa 

wieprzowego  

Niniejsza rozprawa oparta jest na cyklu trzech publikacji dotyczących wpływu potencjału 

antyoksydacyjnego mięsa wieprzowego, wynikającego z dodatku substancji bioaktywnych do 

paszy zwierząt lub bezpośrednio do mielonego mięsa, na jego wybrane cechy jakościowe.  

W badaniach wykorzystano mięso pochodzące od zwierząt żywionych paszą z dodatkiem oleju 

lnianego na poziomie 3% oraz antyoksydantów: 1 mg·kg
-1

 selenu organicznego i 100 mg·kg
-1 

witaminy E. Zastosowany olej stanowił źródło wielonienasyconych kwasów tłuszczowych  

w diecie zwierząt. Wykazano, że dodatek oleju lnianego lub jednocześnie oleju i ww. 

antyoksydantów do paszy trzody chlewnej nie wpływa na zawartość wtórnych produktów 

utleniania tłuszczów, natomiast zmienia profil zapachowy mięsa po przechowywaniu 

mroźniczym. Podczas analizy profilu zapachowego mięśni Semimembranosus i Longissimus 

dorsi zidentyfikowano aldehydy niezależnie od stosowanej diety zwierząt i zaproponowano dwa 

z nich: benzenacetaldehyd i propanal jako potencjalne lotne wskaźniki utleniania tłuszczów 

mrożonego mięsa wieprzowego. Mięso mielone ze względu na stopień rozwinięcia powierzchni 

ma szybsze tempo oksydacji tłuszczu niż mięso nierozdrobnione. Dodatek naturalnego ekstraktu 

z owoców wiśni (Prunus cerasus) na poziomie 20 mg i 40 mg GAE·kg
-1

 istotnie zwiększał 

całkowity potencjał antyoksydacyjny mielonego mięsa wieprzowego w czasie jego 

przechowywania w warunkach ograniczonego dostępu tlenu. Dodatek ekstraktu z wiśni 

spowalniał procesy oksydacyjne i ograniczał zmiany cech jakościowych mięsa. 
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Summary 

The analysis of antioxidant potential and its influence on selected quality characteristics of 

pork meat  

The dissertation is based on a series of three publications concerning the effect of the antioxidant 

potential of pork meat, resulting from the addition of bioactive substances to animal fodder or 

directly to the ground meat, on its quality characteristics. Meat samples were  derived from 

animals fed with fodder with a 3% of linseed oil and antioxidants: 1 mg·kg
-1

 of organic selenium 

and 100 mg·kg
-1

 of vitamin E. The addition of oil was the source of polyunsaturated fatty acids in 

the animals’ diet. It has been shown that the addition of either linseed oil or linseed oil and 

antioxidants to pigs’ fodder does not affect the content of secondary lipid oxidation products, but 

changes the volatile compounds profile of meat after freezing storage. During the analysis of the 

Semimembranosus and Longissimus dorsi muscles, aldehydes were identified regardless of the 

animals’ diet. Benzeneacetaldehyde and propanal were proposed as potential volatile indicators 

of fat oxidation of frozen pork. Ground meat due to the degree of surface expanded has a higher 

rate of lipid oxidation than non-ground meat. The addition of natural cherry fruit extract (Prunus 

cerasus) at 20 mg and 40 mg GAE·kg
-1

 significantly increased the total antioxidant potential of 

ground pork during storage under conditions of limited access of oxygen. The addition of cherry 

extract inhibited oxidative processes and prevented changes in quality traits of meat. 
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