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Prozdrowotne właściwości tłuszczu mlekowego w zależności 
od rasy krów
Health-promoting properties of milk fat depending on cattle breed
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Introduction. An increased interest in nutritional values and health-related 
products of animal origin has focused on food ingredients that affect human 
health. One of them is milk fat. It is the most easily digestible fat of animal 
origin in the human diet. The important role of milk fat is related to the 
diversity of its fatty acid composition. 

Aim. To determine the effect of cattle breed on the content, fatty acid 
profile, atherogenic and thrombogenic properties of milk fat.

Material and method. The experimental materials comprised 30 dairy 
cows, including 18 Holstein-Friesian (HF) and 12 Jersey (JE) cows. The 
milk fat content was determined by the Rose-Gottlieb extraction method. 
Fatty acid methyl esters (FAMEs) were prepared by the Peisker’s method. 
FAMEs were separated by the gas chromatograph method. The atherogenic 
and thrombogenic index values were determined using the formulas of 
Ulbricht and Soutghate.

Results. The milk of HF cows had a significantly lower fat content than 
the milk of JE cows. Cattle breed affected the concentrations of long-chain 
saturated fatty acids, which were significantly higher in the milk fat of JE 
cows. The predominant saturated fatty acids were palmitic acid (C16:0), lauric 
acid (C12:0) and myristic acid (C14:0). Cattle breed had also a significant effect 
on the concentrations of unsaturated fatty acids in milk fat. The milk of HF 
cows had a higher share of oleic acid (C18:1cis9) and linoleic acid C18:2 in the 
total of unsaturated fatty acids. Cattle breed had no significant positive 
influence on the concentrations of conjugated linoleic acid (C18:2sp.CLA) in 
milk. The n-6/n-3 fatty acid ratio was higher in the milk of HF cows. The 
milk fat of HF cows had lower atherogenic and thrombogenic properties 
than the milk fat of JE cows.

Conclusion. Cattle breed had a significant effect on the content, fatty acid 
profile, atherogenic and thrombogenic properties of milk fat. The milk of 
HF cows had lower fat content, but provided more health benefits than 
the milk of JE cows.
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Wprowadzenie. Wzrost zainteresowania walorami odżywczymi, jak 
i prozdrowotnymi produktów pochodzenia zwierzęcego przyczynił się do 
zwrócenia większej uwagi na składniki żywności mające wpływ na stan 
zdrowia człowieka. Jednym z nich jest tłuszcz mlekowy. W diecie człowieka 
jest on najłatwiej strawnym tłuszczem pochodzenia zwierzęcego. Istotna rola 
tłuszczu mlekowego związana jest z różnorodnością wchodzących w jego 
skład kwasów tłuszczowych.

Cel. Określenie zawartości tłuszczu w mleku i jego profilu kwasów 
tłuszczowych oraz właściwości aterogennych i trombogennych w zależności 
od rasy krów.

Materiały i metody. Badaniami objęto 30 sztuk krów mlecznych – 18 
zwierząt rasy holsztyńsko-fryzyjskiej (HF) i 12 jersey (JE). Określono zawartość 
tłuszczu mlekowego poprzez ekstrakcję metodą Rose-Gottlieba. Estry 
metylowe kwasów tłuszczowych przygotowano według metody Peiskera. 
Rozdział estrów metylowych wykonano metodą chromatografii gazowej. 
Wartości indeksów: aterogennego (IA) i trombogennego (IT) określono 
stosując wzory podane przez Ulbrichta i Southgate.

Wyniki. Mleko krów rasy HF charakteryzowało się wyższą zawartością 
tłuszczu niż mleko krów rasy JE. Bez względu na rasę krów odnotowano 
zbliżoną zawartość nasyconych krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych 
(KNKT). W odniesieniu do nasyconych długołańcuchowych kwasów 
tłuszczowych (DNKT) w tłuszczu mlekowym ocenianych ras, rasa krów 
miała wpływ na ich koncentrację. Wyższy poziom DNKT stwierdzono 
w mleku krów rasy JE. Dotyczyło to głównie kwasu palmitynowego (C16:0), 
a także kwasu laurynowego (C12:0), i mirystynowego (C14:0). W badaniach 
własnych wykazano również, że rasa krów ma istotny wpływ na zawartość 
nienasyconych kwasów tłuszczowych (NNKT) w tłuszczu mleka. W mleku 
krów rasy HF stwierdzono wyższy udział kwasu oleinowego (C18:1cis9) oraz 
kwasu linolenowego C18:2 w całkowitej sumie kwasów nienasyconych. Nie 
odnotowano istotnego dodatniego wpływu rasy krów na koncentrację 
w mleku sprzężonego kwasu linolenowego (C18:2sp.CLA). Określony stosunek 
KT z rodziny n-6/n-3 był wyższy w mleku krów rasy HF. Zaobserwowano 
mniejsze właściwości aterogenne i trombogenne tłuszczu mlekowego krów 
rasy HF niż rasy JE.

Wnioski. Rasa krów ma istotny wpływ na zawartość tłuszczu w mleku, profil 
kwasów tłuszczowych oraz na jego właściwości aterogenne i trombogenne. 
Krowy rasy holsztyńsko-fryzyjskiej produkowały mleko o niższej zawartości 
tłuszczu, ale o lepszych walorach prozdrowotnych w odniesieniu do mleka 
krów rasy jersey.

Słowa kluczowe: tłuszcz mlekowy, kwasy tłuszczowe, indeks aterogenny, 
indeks trombogenny
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Wyniki

 Jak wynika z danych zawartych w tabeli I zawar-
tość tłuszczu w mleku krów rasy HF kształtowała się 
na poziomie 3,65%. Była on statystycznie istotnie 
niższa w odniesieniu do koncentracji tego składnika 
pokarmowego (5,48%) w mleku krów rasy JE. Nie 
odnotowano wpływu czynnika doświadczalnego 
na koncentrację krótkołańcuchowych nasyconych 
kwasów tłuszczowych (KNKT): C4:0, C6:0, C8:0, C10:0. 
Całkowita ich suma w tłuszczu mlekowym ocenianych 
ras krów wahała się od 8,94 do 8,98%. 
 Stwierdzono statystycznie wysoko istotny wpływ 
rasy krów na zawartość długołańcuchowych nasyco-
nych kwasów tłuszczowych (DNKT) (tab. I). Wyższą 
ich koncentrację odnotowano w mleku krów rasy JE. 
Stanowiły one 68,10% całkowitej sumy DNKT. Na-
tomiast w tłuszczu mleka krów rasy HF była to war-
tość statystycznie istotnie niższa i wynosiła 63,68%. 
Dotyczyło to głównie kwasu palmitynowego (C16:0), 
a także laurynowego (C12:0) i mirystynowego (C14:0).
 Dane zawarte w tabeli II wskazują również, że rasa 
krów ma istotny wpływ na zawartość nienasyconych 
kwasów tłuszczowych (NNKT) w tłuszczu mleko-
wym. Wykazano, że w tłuszczu mleka pochodzącym 
od krów rasy HF udział kwasu oleinowego (C18:1cis9) 
kształtował się na poziomie 19,51% i był wyższy 
(p<0,01) w odniesieniu do rasy krów JE (16,45%). To 
samo dotyczyło kwasu linolowego (C18:2), przy 2,08% 

Wprowadzenie

 Wzrost zainteresowania walorami odżywczymi, 
jak i prozdrowotnymi produktów pochodzenia zwie-
rzęcego przyczynił się do zwrócenia większej uwagi 
na składniki żywności mające wpływ na stan zdrowia 
człowieka. Jednym z nich jest tłuszcz mlekowy. W die-
cie człowieka jest on najłatwiej strawnym tłuszczem 
pochodzenia zwierzęcego. Istotna rola tłuszczu mle-
kowego związana jest z różnorodnością wchodzących 
w  jego skład kwasów tłuszczowych [1-5]. Istnieje 
jednak pogląd, że zawartość tłuszczu w mleku oraz 
jego profil kwasów tłuszczowych nie jest jednakowy 
u wszystkich ras krów.

Cel

 Określenie zawartości tłuszczu w mleku i jego 
profilu kwasów tłuszczowych oraz właściwości atero-
gennych i trombogennych w zależności od rasy krów.

Materiały i metody

 Badania przeprowadzono w stacji Dydaktyczno
-Badawczej Bałdy należącej do Uniwersytetu War-
mińsko-Mazurskiego w Olsztynie. Badaniami objęto 
30 sztuk krów mlecznych z podziałem na 18 zwierząt 
rasy holsztyńsko-fryzyjskiej (HF) i 12 jersey (JE). 
W  żywieniu zwierząt zastosowano system żywienia 
PMR (Partially Mixed Ration) w okresie żywienia 
zimowego. Każda grupa doświadczalna krów otrzymy-
wała dodatkowo paszę treściwą (przy użyciu systemu 
identyfikacji zwierząt) ze stacji paszowych w zależno-
ści od wydajności mlecznej. Zwierzęta utrzymywano 
w oborze wolnostanowiskowej.
 Próbki mleka do badań pobierano podczas udojów 
próbnych ze zróżnicowaniem rasy krów i dostarczono 
je do laboratorium analitycznego Katedry Żywienia 
Zwierząt i Paszoznawstwa Wydziału Bioinżynierii 
Zwierząt Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego 
w Olsztynie. W badanym mleku określono zawartość 
tłuszczu mlekowego poprzez ekstrakcję metodą Rose-
Gottlieba [6]. Estry metylowe kwasów tłuszczowych 
w wyodrębnionym tłuszczu przygotowano według 
metody Peiskera w modyfikacji Żegarskiej i wsp. [7]. 
Ich rozdział wykonano metodą chromatografii gazo-
wej, przy użyciu detektora płomieniowo-jonizujące-
go (FID) na aparacie VARIAN CP-3800. Wartości 
indeksów: aterogennego (IA) i trombogennego (IT) 
określono stosując wzory podane przez Ulbrichta 
i Southgate [8].
 Uzyskane wyniki opracowano statystycznie, 
wykorzystując jednoczynnikową analizę wariancji 
(ANOVA) przy użyciu programu Statistica ver.10 
PL. Istotność różnic między średnimi analizowanego 
czynnika doświadczalnego określono testem rozstępu 
Duncana.

Tabela I. Zawartość tłuszczu i NKT w tłuszczu mlekowym (Xśr±SD)
Table I. Content of fat and saturated fatty acids in milk fat (Xśr±SD)

Rasa krów /Cattle breed HF JE

Tłuszcz mlekowy (%) /milk fat (%) 3,65±0,59 5,48±0,53**

NKT (% sumy kwasów)
/saturated fatty acids (% of 
total fatty acids)

Kwas tłuszczowy /fatty acid

KNKT
/short-chain saturated fatty 
acids

C4:0 2,42±0,25 2,32±0,33

C6:0 1,95±0,20 1,98±0,13

C8:0 1,35±0,15 1,33±0,10

C10:0 3,26±0,42 3,31±0,21

Suma /total 8,98 8,94

DNKT
/long-chain saturated fatty 
acids

C12:0 4,00±0,54 4,14±0,21*

C13:0 0,15±0,02 0,13±0,01*

C14:0 iso 0,16±0,04 0,20±0,03*

C14:0 12,25±0,83 12,26±0,40

C15:0 1,27±0,14 1,27±0,11

C16:0 iso 0,34±0,08 0,36±0,05

C16:0 33,71±3,11 37,88±4,32**

C17:0 0,58±0,06 0,58±0,03

C18:0 11,05±1,52 11,11±1,59

C20:0 0,17±0,03 0,17±0,02

Suma /total 63,68 68,10**

Całkowita suma /total sum 72,66 77,04**

Różnica statystycznie istotna /statistically significant difference;
* p<0,05; ** p<0,01
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udziale dla rasy HF i 1,38% dla rasy JE. W badaniach 
własnych nie stwierdzono istotnego dodatniego wpły-
wu rasy krów na koncentrację sprzężonego kwasu 
linolowego (C18:2sp.CLA) w mleku. Jego poziom wahał się 
od 0,43 do 0,47% w ogólnej puli wielonienasyconych 
kwasów tłuszczowych.
 Określony stosunek kwasów tłuszczowych z ro-
dziny n-6/n-3 był wyższy (p<0,01) w tłuszczu mleka 
krów rasy HF i wynosił 4,18 w porównaniu do krów 
rasy JE (3,73). Odnotowano także lepsze właściwości 
aterogenne i trombogenne tłuszczu mlekowego krów 
rasy HF niż rasy JE, o czym świadczą określone war-
tości indeksów: aterogennego (IA) i trombogennego 
(IT). Dla tłuszczu mlekowego krów rasy HF wynoszą 
odpowiednio: 3,24 i 3,75, natomiast dla tłuszczu mle-
ka krów rasy JE są wyższe i kształtują się na poziomie 
3,98 i 4,71 (tab. III).

Dyskusja

 Głównym składnikiem energetycznym mleka 
jest tłuszcz. W diecie człowieka jest on najłatwiej 
strawnym tłuszczem pochodzenia zwierzęcego. We-
dług badań Barłowskiej i wsp. [1] oraz Sobotki i wsp. 
[9] w Polsce przeciętna zawartość tłuszczu w mleku 
krowim wynosi ok. 3,7%. Może jednak on ulegać 
znacznym wahaniom (2,8-8,1%) w zależności od rasy 
krów. Uzyskane wyniki badań własnych potwierdzają 
ten fakt i wskazują, że rasa krów ma istotny wpływ na 
skład chemiczny mleka, w tym na zawartość tłuszczu.
 Tłuszcz mlekowy zawiera ok. 400 różnych kwa-
sów tłuszczowych, w tym ok. 25% wszystkich NKT 
stanowią kwasy krótko- i długołańcuchowe [2]. 
Krótkołańcuchowe NKT, a szczególnie kwas masłowy 
(C4:0), jest bardzo cenny dla zdrowia człowieka, gdyż 
wykazuje on właściwości antynowotworowe oraz an-
tybakteryjne [2]. Analiza uzyskanych wyników badań 
własnych wykazała, że zawartość kwasu masłowego 
(C4:0), jak i pozostałych KNKT: C6:0, C8:0, C10:0 nie była 
uzależniona od rasy krów. Stanowiły one 12% ogólnej 
sumy KNKT w tłuszczu mlekowym ocenianych ras 
krów. Odnotowano zaś statystycznie wysoko istotny 
wpływ rasy krów na DNKT. Wyższą ich koncentrację 
stwierdzono w mleku krów rasy JE. Dominowały 
głównie kwas palmitynowy (C16:0), a także (C12:0) 
i mirystynowy (C14:0).
 Spośród wszystkich kwasów tłuszczowych 
tłuszczu mleka krowiego NNKT są najcenniejsze, 
gdyż posiadają wiele pozytywnych właściwości. Do 
nich należą kwasy o działaniu: antynowotworowym, 
przeciwmiażdżycowym i przeciwzapalnym: C18:1cis9, 
C18:2, C20:4, C20:5, C18:2, C18:2sp.CLA [10, 11]. Dane badań 
własnych wskazują, że rasa krów ma istotny wpływ na 
zawartość NNKT w tłuszczu mlekowym. Wykazano, 
że tłuszcz mleka pochodzący od krów rasy HF cha-
rakteryzował się wyższym ich udziałem, szczególnie 
kwasu oleinowego (C18:1cis9) oraz linolowego (C18:2) 
w odniesieniu do tłuszczu mlekowego krów rasy JE.
 W ostatnich latach wzrosło zainteresowanie izo-
merami trans i cis NNKT oraz sprzężonymi kwasami 
tłuszczowymi. Dąży się do wyjaśnienia mechanizmów 
działania na poziomie molekularnym i genetycznym 
oraz określenia roli tych kwasów w stymulowaniu 
stanu zdrowia ludzi. Sprzężony kwas linolowy (CLA) 
wykazuje rozległe działanie fizjologiczne i prozdro-
wotne. [10]. W badaniach własnych nie odnotowano 
istotnego dodatniego wpływu rasy krów na koncen-
trację sprzężonego kwasu linolowego (C18:2sp.CLA), 
w mleku ocenianych ras krów. Stwierdzony poziom 
był porównywalny do wyników badań Gardziny i wsp. 
[12] oraz Felkner-Poźniakowskiej i wsp. [13]. 
 Stosunek kwasów tłuszczowych z rodziny n-6/n-3 
jest ważnym wskaźnikiem jakości prozdrowotnej pro-

Tabela II. Zawartość tłuszczu i NNKT w tłuszczu mlekowym [Xśr±SD]
Table II. Content of fat and unsaturated fatty acids in milk fat [Xśr±SD]

Rasa krów /Cattle breed HF JE

Tłuszcz mlekowy (%) /milk fat (%) 3,65±0,59 5,48±0,53**

NNKT (% sumy kwasów)
/unsaturated fatty acids 
(% of total fatty acids)

Kwas tłuszczowy/fatty acid

jedno-NNKT
/monounsaturated fatty 
acids

C10:1 0,35±0,04 0,32±0,03

C12:1 0,13±0,0,2 0,13±0,01

C14:1 1,03±0,19 1,02±0,11

C16:1 1,29±0,4 1,26±0,22

C17:1 0,37±0,04 0,36±0,02

C18:1 t6+11 1,01±0,33 1,12±0,17

C18:1 c9 19,51±2,40 16,45±2,05**

Suma /total 23,69 20,66*

wielo-NNKT
/polyunsaturated fatty acids

C18:2 2,08±0,04 1,38±0,41**

C18:2sp.CLA 0,47±0,1 0,43±0,08

C18:3 0,60±0,1 0,48±0,1**

C20:4 0,16±0,03 0,13±0,03*

C20:5 0,04±0,01 0,04±0,01

Suma /total 3,32 2,46**

Całkowita suma /total sum 27,01 23,12**

Różnica statystycznie istotna /statistically significant difference;
* p<0,05; ** p<0,01

Tabela III. Zawartość kwasów tłuszczowych z rodziny n-3 i n-6 oraz warto-
ści indeksów aterogennego (IA) i trombogennego (IT) tłuszczu mlekowego 
[Xśr±SD]
Table III. Fatty acid content of n-3 and n-6 and atherogenic index (AI) and 
thrombogenic index (TI) in milk fat [Xśr±SD]

Rasa krów /Cattle breed HF JE

n-3 0,64±0,01 0,52±0,02*

n-6 2,68±0,14 1,94±0,12**

n-6/n-3 4,18±0,24 3,73±0,21**

IA 3,24±0,41 3,98±0,37**

IT 3,75±0,66 4,71±0,59**

Różnica statystycznie istotna /statistically significant difference;
* p<0,05; ** p<0,01
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duktu żywnościowego, a w szczególności czynnika for-
mowania zakrzepów prowadzących do występowania 
zawałów serca [14]. W badaniach własnych określony 
stosunek kwasów tłuszczowych z rodziny n-6/n-3 był 
korzystniejszy w tłuszczu mleka krów rasy HF niż rasy 
JE i mieścił się w przedziale właściwego stosunku tych 
kwasów względem siebie 4-5:1. Odnotowano mniejsze 
właściwości aterogenne i trombogenne tłuszczu mle-
kowego krów rasy HF niż rasy JE, w którym stwierdzo-
no większy udział NNKT oraz korzystniejszy stosunek 
kwasów tłuszczowych z rodziny n-6/n-3. Uzyskane 
wyniki badań własnych korespondują z badaniami Hu 

[15] i Henderson i wsp. [16], w których wykazano 
przeciwmiażdżycowe i antytrombogenne działanie 
tłuszczów bogatych w nienasycone kwasy tłuszczowe.

Wnioski
1. Rasa krów ma istotny wpływ na zawartość tłusz-

czu w mleku, profil kwasów tłuszczowych oraz na 
jego właściwości aterogenne i trombogenne.

2. Krowy rasy holsztyńsko-fryzyjskiej produkowały 
mleko o niższej zawartości tłuszczu, ale o lepszych 
walorach prozdrowotnych w odniesieniu do krów 
rasy jersey.
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