
Żywienie jest jednym z najważniejszych czynników 
wpływających na stan zdrowia i wyniki produkcyj-

ne. Przywiązuje się coraz większą wagę do znaczenia 
kwasów tłuszczowych w żywieniu zwierząt. Duże zain-
teresowanie naukowców budzą sprzężone dieny kwasu 
linolowego (conjugated linoleic acid, CLA), które należą 
do substancji biologicznie czynnych. W ostatnich latach 
przeprowadzono szereg badań dotyczących ich wła-
ściwości prozdrowotnych, które można wykorzystać 
w żywieniu człowieka. W przypadku krów mlecznych 
zasadnicze znaczenie ma wpływ CLA na zawartość 
tłuszczu w mleku i rezerwy energetyczne organizmu.

CLA pobrane w paszy mogą w znacznym stopniu 
przenikać do wydzieliny gruczołu mlekowego. Nie-
dawno opublikowano badania, w których opisano 
zmiany zawartości CLA w osoczu krwi i mleku po jed-
norazowym podaniu 15 g trans-10, cis-12 CLA i 15 g cis-
9, trans-11 CLA bezpośrednio do trawieńca. Najwyższe 
stężenia tych związków w osoczu krwi odnotowano 
dwie godziny po podaniu. Stężenia uległy obniżeniu 
do wartości początkowych w ciągu trzech dni. Naj-
wyższe stężenie trans-10, cis-12 CLA w mleku wykry-
to 14 godzin po podaniu CLA. Po ponad trzech dniach 
związek ten był niewykrywalny w mleku (1). Wcze-
śniej wykazano, że także inne izomery CLA przeni-
kają do mleka, a wzrost ich udziału w tłuszczu mlecz-
nym zależy od dawki (2).

W badaniach przeprowadzonych na krowach wy-
pasanych na pastwisku stwierdzono, że zastąpienie 
tłuszczu palmowego dodatkiem tłuszczowym zawiera-
jącym CLA chronione przed zmianami w żwaczu powo-
duje wzrost zawartości CLA w mleku o 30% (3). Suple-
mentacja CLA może wywołać istotne zmiany w profilu 
kwasów tłuszczowych tłuszczu mlecznego. Tłuszcz 
wytwarzany przez krowy żywione wzbogaconą dawką 

pokarmową może zawierać mniej krótko- i średnio-
łańcuchowych kwasów tłuszczowych. Jednocześnie 
charakteryzuje się większym udziałem kwasów tłusz-
czowych o dłuższych łańcuchach (4). Zauważono, że 
CLA pobrane w paszy w niewielkim stopniu przeni-
kają do tkanek krów mlecznych, a suplementacja ma 
mały wpływ na profil kwasów tłuszczowych tkan-
ki tłuszczowej, mięśni szkieletowych i wątroby (5, 6).

Początkowe zainteresowanie CLA naukowców zaj-
mujących się żywieniem krów mlecznych wynikało 
z chęci wzbogacania tłuszczu mlecznego w te związ-
ki. Wzbogacanie produktów mlecznych w składni-
ki odżywcze wykazujące właściwości prozdrowotne 
jest bowiem jedną z metod zwiększania ich zawar-
tości w diecie człowieka. Zwrócono jednak uwagę na 
niepożądane skutki suplementacji. Przeprowadzono 
badania, w których syntetyczne CLA podawano bez-
pośrednio do trawieńca. Suplementacja spowodo-
wała znaczny wzrost zawartości cis-9, trans-11 CLA 
i trans-10, cis-12 CLA w tłuszczu mlecznym (były to 
dwa główne izomery zastosowanego dodatku). Jed-
nocześnie doszło jednak do znacznego pogorszenia 
wyników produkcyjnych (7).

Obecnie naukowcy interesują się użytecznością 
CLA w żywieniu krów mlecznych przede wszyst-
kim ze względu na ich wpływ na syntezę tłuszczu 
mlecznego i bilans energetyczny w okresie wcze-
snej laktacji. Amerykańscy naukowcy zauważyli 
w latach 90. ubiegłego wieku, że krowy otrzymują-
ce mieszaninę izomerów CLA wytwarzają znacznie 
mniej tłuszczu mlecznego (2, 8). Później przepro-
wadzono badania, w których oceniono wpływ cis-9, 
trans-11 CLA i trans-10, cis-12 CLA na proces syntezy 
tłuszczu mlecznego. Związki te podawano bezpośred-
nio do trawieńca przez cztery dni w dawce wynoszącej 
10 g dziennie. Stężenie tłuszczu w mleku i wydajność 
tego składnika uległy ponad 40-procentowemu obni-
żeniu po użyciu trans-10, cis-12 CLA. Stwierdzono, że 
zmiany te wynikają z zahamowania syntezy de novo 
kwasów tłuszczowych (9). CLA zmniejszają ekspre-
sję genów uczestniczących w syntezie lipidów w gru-
czole mlekowym. Zostało to udowodnione zarówno 
w odniesieniu do krów mlecznych, jak i owiec (10, 11).

Suplementacja CLA może w krótkim czasie dopro-
wadzić do znacznego obniżenia zawartości tłuszczu 
w mleku. W jednych badaniach częściowe zastąpienie 
nasyconych kwasów tłuszczowych przez CLA w do-
datku tłuszczowym podawanym bezpośrednio do 
trawieńca spowodowało obniżenie stężenia tłuszczu 
w mleku z 3,79 do 2,23%. W konsekwencji ilość tłusz-
czu uwalnianego w mleku uległa zmniejszeniu z po-
nad 1430 g dziennie do mniej niż 775 g dziennie (12). 
W pierwszych badaniach, w których CLA podawano 
bezpośrednio do trawieńca zaledwie przez kilka dni, 
stężenie tłuszczu w mleku i wydajność tego składnika 
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obniżyły się o ponad 50%. Taki sposób suplementacji 
pozwala uniknąć przemian zachodzących w żwaczu 
(2). Podobne efekty występują w przypadku żywienia 
krów dawką pokarmową zawierającą CLA chronione 
przed zmianami w żwaczu. Zostało to udowodnione 
przez amerykańskich naukowców, którzy podawali 
je krowom żywionym całkowicie wymieszaną daw-
ką (TMR). Suplementację rozpoczęto w trakcie laktacji 
i kontynuowano do jej zakończenia, a grupa kontrolna 
otrzymywała dodatek tłuszczowy bez tych substan-
cji. Stwierdzono, że krowy żywione paszą z dodatkiem 
CLA wytwarzają znacznie mniej tłuszczu mleczne-
go. Wzbogacanie dawki pokarmowej w CLA nie miało 
wpływu na pobranie suchej masy, wydajność mlecz-
ną oraz zawartość białka i laktozy w mleku. Ponadto 
nie wykryto wpływu suplementacji na przebieg cią-
ży i urodzeniową masę ciała cieląt (4).

Nowozelandzcy naukowcy zbadali wpływ CLA na 
krowy wypasane na pastwisku. Suplementację rozpo-
częto mniej więcej miesiąc przed porodem, a zakoń-
czono po upływie pierwszego miesiąca laktacji. Znacz-
ne różnice w ilości wytwarzanego tłuszczu mlecznego 
odnotowano już w pierwszych dniach po porodzie. 
Zwrócono uwagę, że te różnice ulegają zwiększeniu 
w pierwszym miesiącu laktacji. Krowy otrzymują-
ce dodatek tłuszczowy zawierający CLA wytwarzały 
więcej mleka (13). Podobne badania wykonano na kro-
wach we wczesnej laktacji, które wypasano na połu-
dniowoamerykańskich pastwiskach w tropikalnych 
warunkach klimatycznych. Oceniono efekty zastą-
pienia tłuszczu palmowego dodatkiem tłuszczowym 

zawierającym CLA chronione przed zmianami w żwa-
czu. Stwierdzono, że suplementacja CLA powoduje ob-
niżenie stężenia tłuszczu w mleku. Jednocześnie krowy 
wytwarzają więcej mleka, które jest bogatsze w biał-
ko, dlatego ilość energii uwalnianej w mleku nie ulega 
zmianie (3). W innych badaniach krowy otrzymujące 
dodatek CLA przez ponad dwa tygodnie przed poro-
dem wytwarzały trochę więcej mleka w pierwszych 
tygodniach laktacji. Towarzyszyła temu większa wy-
dajność białka i tłuszczu mlecznego. W wyniku suple-
mentacji krowy uwalniały więcej energii w mleku (14).

Suplementacja CLA może ograniczyć mobiliza-
cję rezerw tłuszczu organizmu we wczesnej lakta-
cji. Zagraniczni naukowcy stwierdzili, że krowy ży-
wione od początku laktacji paszą z dodatkiem tych 
związków wytwarzają mleko o niższej zawartości 
tłuszczu, mniej tracą na wadze i mają lepszy bilans 
energetyczny. Według tych obserwacji zmiany w eks-
presji genów w tkance tłuszczowej wskazują na ogra-
niczenie procesu lipolizy (15). W innych badaniach 
suplementacja CLA pod koniec ciąży spowodowała 
zmniejszenie częstości występowania hiperketone-
mii we wczesnej laktacji (14). W obu badaniach kro-
wy otrzymujące CLA charakteryzowały się niższymi 
stężeniami niezestryfikowanych kwasów tłuszczo-
wych i β-hydroksymaślanu we krwi we wczesnej lak-
tacji (14, 15). Niemieccy naukowcy nie odnotowali po-
prawy bilansu energetycznego u krów pobierających 
paszę z CLA zamiast innym dodatkiem tłuszczowym 
przez ponad 20 tygodni – począwszy od pierwszego 
dnia po porodzie (16). W badaniach wykonanych po 
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zakończeniu szóstego miesiąca laktacji nie wykry-
to znacznego wpływu CLA na parametry związane 
z metabolizmem lipidów we krwi (17).

Wykazano, że suplementacja CLA w dawkach zmniej-
szających ilość wytwarzanego tłuszczu mlecznego nie 
ma negatywnego wpływu na metabolizm lipidów w wą-
trobie (18). Zainteresowano się też wpływem CLA na me-
tabolizm witaminy E u krów mlecznych. Uwzględnie-
nie CLA w dodatku tłuszczowym podawanym w okresie 
wczesnej laktacji nie zmieniło zawartości witaminy E 
we krwi i w wątrobie oraz ekspresji genów uczestni-
czących w jej metabolizmie (19). Według niemieckich 
naukowców suplementacja CLA w okresie okołoporo-
dowym nie ma wpływu na zawartość immunoglobu-
lin we krwi krów mlecznych i nie niweluje pogorszenia 
funkcjonowania układu immunologicznego, które ma 
związek z porodem (20, 21). CLA można jednak zaliczyć 
do substancji, które działają immunomodulująco u krów 
mlecznych (22). Amerykańscy naukowcy stwierdzili, 
że CLA nie łagodzą stresu cieplnego u krów utrzymy-
wanych w wysokiej temperaturze otoczenia. Ocenio-
no, że CLA mają lepszy wpływ na bilans energetyczny, 
w porównaniu z kwasami tłuszczowymi występującymi 
w tłuszczu palmowym. Nie ma to jednak odzwierciedle-
nia w lepszych wynikach produkcyjnych. Suplementa-
cja CLA obniża stężenie tłuszczu w mleku i zmniejsza 
wydajność tego składnika w równym stopniu u krów 
rasy holsztyńskiej i brown swiss (23). Niektóre bada-
nia sugerują, że suplementacja CLA może mieć ko-
rzystny wpływ na rozród krów mlecznych (4, 24).

Podsumowanie

Naukowcy interesują się użytecznością CLA w żywie-
niu krów mlecznych przede wszystkim ze względu na 
ich działanie obniżające zawartość tłuszczu w mle-
ku. CLA regulują metabolizm energii u krów mlecz-
nych. W okresie wczesnej laktacji ilość energii tra-
conej w mleku przez wysokowydajne krowy mleczne 
przewyższa ilość energii pobieranej w paszy. Taka sy-
tuacja przyczynia się do pogorszenia bilansu energe-
tycznego i pobudzenia mobilizacji rezerw tłuszczu 
zgromadzonych w organizmie. CLA mogą doprowa-
dzić do zahamowania syntezy tłuszczu mlecznego 
w gruczole mlekowym i ograniczenia procesu lipo-
lizy w tkance tłuszczowej. Suplementacja może spo-
wodować zmniejszenie ilości tłuszczu uwalnianego 
w mleku i w konsekwencji złagodzić niedobór ener-
gii we wczesnej laktacji. Ponadto suplementacja CLA 
może spowodować wzbogacenie tłuszczu mlecznego 
w te substancje. Dzięki temu przyczynia się do popra-
wy właściwości odżywczych mleka.
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