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Obserwacje nad zawartością DHA i cholesterolu  
w żółtku oraz wartością smakową jaj u kur 

otrzymujących w paszy tłuszcz rzepakowy lub rybny 

A note on DHA and cholesterol content in yolk and taste value of eggs 
from hens fed rapeseed oil or fish fat 

Do podstawowej mieszanki paszowej, kukury-
dziano-pszenno-jęczmienno-rzepakowej (grupa I 
— kontrolna) dla kur nieśnych wprowadzono 
0,2% tłuszczu rybnego (tranu) — grupa II lub 
oleju rzepakowego (grupa III). NNKT 
(niezbędne nienasycone kwasy tłuszczowe) 
zawarte w tranie zwiększyły udział DHA 
(kwasu docosaheksaenowego — C22:6Ω-3) we 
frakcji lipidowej żółtka jaja z 0,88 do 2,13% 
oraz spowodowały korzystne zwężenie stosun-
ku kwasów Ω-6 : Ω-3. NNKT zawarte w oleju 
rzepakowym spowodowały wzrost poziomu 
DHA z 0,88 do 1,40% zwiększając poziom 
kwasów Ω-6 i Ω-3 w tłuszczu żółtka bez 
wpływu na ich wzajemny stosunek. Zastoso-
wane poziomy dodatków pozwoliły na otrzy-
manie jaj o zadawalającym zapachu i smaku.  

The influence of rapeseed oil or fish fat content 
in feed mixtures on the level of polyunsaturated 
fatty acids (Ω-3 and Ω-6) in egg yolk lipid 
fraction was investigated on 27 Hy Line brown 
hens from 25 to 48 weeks of age. 0.2% fish oil 
(II group) or 2% rapeseed oil (III group) were 
introduced to basal diet used to feed hens of  
I control group. Polyunsaturated fatty acids 
contained in oils gave the increase of DHA 
(docosahexaenoic acid) content in lipid fraction 
of egg yolk from 0.88% in basal diet  
(I control group) to 2.13% (II group) and 1.40% 
(III group). The reduction of unsaturated Ω-6 : 
Ω-3 acids ratio from 9.11 (basal diet — I 
group) to 5.11 (basal diet with fish oil) was 
observed. The introduction of rapeseed oil to 
basal diet caused also the increase of DHA 
content in egg yolk, however the ratio of Ω-6 : 
Ω-3 was not reduced. The levels of supplements 
gave satisfactory taste and flavour of eggs. 

Wstęp 

Zastosowanie w żywieniu kur tłuszczów zasobnych w długołańcuchowe 
nienasycone kwasy tłuszczowe (NNKT) wpływa na wzrost zawartości tych 
kwasów we frakcji lipidowej żółtka (Summers i in. 1966, Ryś i in. 1998). W przed-
stawionym doświadczeniu badano wpływ wprowadzenia do podstawowej mie-
szanki paszowej dla niosek oleju rzepakowego lub tłuszczu rybnego (tranu 
paszowego) na wzrost zawartości nienasyconych kwasów tłuszczowych i choleste-
rolu w żółtku oraz walory smakowo-zapachowe jaj. 
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Materiał i metody  

Doświadczenie prowadzono na 27 nioskach Hy Line brązowy w wieku po-
czątkowym 25 tygodni przez okres 23 tygodni (do 48 tygodnia życia kur). Kury 
utrzymywano systemem bateryjnym w pojedynczych klatkach z możliwością 
indywidualnego żywienia i zbierania jaj. Nioski przydzielono do 3 grup po  
9 ptaków i żywiono podstawową mieszanką paszową, kukurydziano–pszenno–jęcz-
mienno–rzepakową (grupa I) oraz mieszankami o podobnym składzie, lecz z 0,2% 
udziałem tłuszczu rybnego (grupa II) lub 2,0% oleju rzepakowego (grupa III) — 
tabela 1. Poziomy dodatków wybrano na podstawie poprzednich badań. W doś-
wiadczeniu użyto tłuszcz rybny (tran paszowy) produkcji islandzkiej oraz 
rafinowany olej rzepakowy, w których oznaczono zawartość nienasyconych 
kwasów tłuszczowych (tab. 2). Tłuszcz rybny i olej rzepakowy wprowadzano do 
mieszanek zmniejszając w nich odpowiednio ilość tłuszczu utylizacyjnego. 

Tabela 1 
Skład chemiczny mieszanek paszowych — Composition of feed mixtures [%] 

 Grupy —  Groups Wyszczególnienie  
Item I II III 

Białko ogólne — Crude protein 
Włókno surowe — Crude fibre 
Energia metaboliczna — Metabolizable energy  
     kcal/kg 
     MJ/kg 

16,15 
3,83 

 
2753 
11,52 

16,24 
4,00 

 
2754 
11,52 

16,28 
3,75 

 
2758 
11,54 

 

Tabela 2 
Zawartość nienasyconych kwasów tłuszczowych w tranie i oleju rzepakowym  
Unsaturated fatty acids content in fish oil and in rapeseed oil [%] 

Kwas tłuszczowy 
Fatty acids 

Tłuszcz rybny (tran paszowy )
Fish oil 

Olej rzepakowy 
Rapeseed oil 

C18:2Ω-6 
C18:3Ω-6 
C18:3Ω-3 
C20:4Ω-6 
C20:5Ω-3 (EPA) 
C22:5Ω-6 
C22:6Ω-3 (DHA) 

2,85 
0,43 

14,32 
1,14 
9,04 
0,38 
6,02 

22,54 
— 

10,03 
— 
— 
— 
— 

Stosunek Ω-6 : Ω-3 — Ω-6 : Ω-3 ratio 0,16 2,25 
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W 31 tygodniu życia kur (szczyt nieśności) pobrano losowo po 3 jaja z każdej 
grupy w celu oznaczenia kwasów tłuszczowych we frakcji lipidowej żółtka. 
Pobrano również po 1 jaju od każdej nioski dla oznaczenia cholesterolu w żółtku 
oraz po 6 jaj z każdej grupy do oceny sensorycznej. Organoleptyczną ocenę smaku 
i zapachu jaj przeprowadzono po 7-tygodniowym okresie przechowywania w tem-
peraturze poniżej 10°C. Do oceny sensorycznej jaja gotowano 5 minut, a oceniał je 
zespół sześcioosobowy. Stosowano skalę w punktacji: smak i zapach niezadowala-
jący — 2 punkty, zadowalający — 3 pkt, dobry — 4 pkt, bardzo dobry — 5 pkt. 

Zawartość cholesterolu w żółtkach jaj oznaczano metodą enzymatyczną 
(Allain i in. 1974 oraz Lie i in. 1976) z zastosowaniem konwencjonalnego zestawu 
Cormay-PAP 50. 

Skład kwasów tłuszczowych oznaczano chromatograficznie — ekstrakcję 
tłuszczu przeprowadzono według Bligh i Dyer (1959), kwasy przeprowadzano  
w estry metylowe i oznaczano przy użyciu chromatografu gazowego Pye-104  
z kolumną 1,5 m z 10% EGSS-X na chromosorbie W (100-120 mesh) w atmosfe-
rze argonu. Skład chemiczny pasz określono metodami konwencjonalnymi według 
AOAC 1990. 

Analizie statystycznej poddano wyniki zawartości cholesterolu w żółtku oraz 
wyniki oceny sensorycznej jaj stosując wielokrotny test rozstępu. 

Wyniki 

Wprowadzenie do mieszanki paszowej tranu oraz oleju rzepakowego wpłynęło 
na zwiększenie poziomu kwasu docosaheksaenowego (DHA) we frakcji lipidowej 
żółtka jaja. Dodatek tranu wpłynął korzystniej na zwiększenie ilości kwasu DHA 
niż dodatek oleju rzepakowego (tab. 3). Zastosowane dodatki nie spowodowały 
wzrostu zawartości kwasu linolenowego (C18:3) oraz innych oznaczonych kwasów 
tłuszczowych we frakcji lipidowej żółtka. 

 
Tabela 3 

Zawartość kwasów Ω-3 we frakcji lipidowej żółtka jaja w 31 tygodniu życia kur  
Fatty acids Ω-3 content in egg yolk at 31 weeks of age [%] 

Nr grupy 
No of group 

C18:3Ω-3 
(linolenowy) 

C22:6Ω-3 
(DHA) 

Stosunek Ω-6 : Ω-3 
Ω-6 : Ω-3 ratio 

I 

II 

III 

0,38 

0,32 

0,29 

0,88 

2,13 

1,40 

9,11 

5,11 

8,55 
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Stosunek NNKT Ω-6 do Ω-3 obliczono w oparciu o wyniki analizy składu 
kwasów tłuszczowych we frakcji lipidowej żółtka. W żółtkach jaj od kur z grupy 
kontrolnej oraz otrzymujących paszę z udziałem 0,2% tranu i 2% oleju 
rzepakowego stosunek ten wynosił odpowiednio 9,11, 5,11 i 8,55. Korzystny ze 
względów dietetycznych najwęższy stosunek Ω-6 do Ω-3 uzyskano wprowadzając 
do mieszanki paszowej tran; natomiast olej rzepakowy wpływał na ten stosunek  
w niewielkim stopniu. 

Przeciętna zawartość cholesterolu w żółtkach jaj z okresu szczytu nieśności 
wynosiła 163 mg i nie uległa zmianie pod wpływem 0,2% udziału tranu. Dodatek 
oleju rzepakowego spowodował wzrost zawartości cholesterolu w żółtku do  
189 mg (tab. 4). 

Tabela 4  
Zawartość cholesterolu w żółtku jaja w szczycie nieśności (31 tyg. życia kur) 
Cholesterol content in egg yolk at 31 weeks of age 

Zawartość cholesterolu w żółtku 
Cholesterol content in yolk 

Grupa 
Group 

Masa żółtka 
Yolk weightg 

[g] [mg] [mg/g] 

I 
II 
III 

15,46 
15,39 
15,24 

163,0 a 
160,5 a 
189,4 b 

10,7 a 
10,4 a 
12,5 b 

a, b — wartości oznaczone tymi samymi literami nie różnią się statystycznie istotnie (P=0,05) 
a, b — means followed by the same letters are not significantly different (P=0.05) 
 

Cechy organoleptyczne jaj oceniano po długim okresie przechowywania. 
Najlepszy smak i zapach wykazały jaja od niosek kontrolnych, które nie otrzymy-
wały badanych tłuszczów (tab. 5). 

Tabela 5 
Wyniki organoleptycznej oceny jaj po 7 tygodniach przechowywania — Results  
of organoleptic assessment of eggs taste and flavour after 7 weeks of storage period 

Grupa 
Group 

Zapach (punkty) 
Flavour (points) 

Smak (punkty) 
Taste (points) 

I 

II 

III 

4,7 a 

4,1 b 

4,2 a 

4,6 a 

4,4 a 

4,2 a 

a, b — wartości oznaczone tymi samymi literami nie różnią się statystycznie istotnie (P=0,05) 
a, b — means followed by the same letters are not significantly different (P=0.05) 

2  — niezadowalający — unsatisfactory 4  — dobry — good 
3  — zadowalający — satisfactory 5 —   bardzo dobry — very good 
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Pogorszenie cech organoleptycznych jaj od kur żywionych mieszanką  
z udziałem tranu i oleju rzepakowego, w porównaniu z grupą kontrolną, zostało 
potwierdzone statystycznie przy P=0,05 tylko co do zapachu w grupie z dodatkiem 
tranu. Jakość konsumpcyjną jaj z doświadczenia można uznać za zadowalającą. 

Podsumowanie 

We frakcji lipidowej żółtek jaj od kur otrzymujących olej rzepakowy i tran nie 
wzrosła zawartość kwasu linolenowego. Obserwowano natomiast znaczny wzrost 
zawartości kwasu DHA, co wskazuje na możliwość przedłużania łańcucha węg-
lowego kwasów w organizmie kury. 

Wprowadzenie tranu do paszy spowodowało zwężenie stosunku kwasów 
nienasyconych Ω-6 : Ω-3 z 9,11 do 5,11. Jako idealny w diecie człowieka zaleca 
się stosunek 6 : 1, a jako dopuszczalny przyjmuje 10 : 1. Warunek pierwszy 
spełniają jaja niosek otrzymujących w paszy tran. 

W jajach kur żywionych mieszanką z dodatkiem oleju rzepakowego stosunek 
kwasów Ω-6 : Ω-3 wyniósł 8,55 i był szerszy niż w przypadku tranu oraz 
nieznacznie węższy niż w grupie kontrolnej. Badane dodatki do pasz pozwoliły na 
uzyskanie jaj dobrze nadających się do konsumpcji, choć jaja kur kontrolnych 
miały nieco lepszy smak i zapach niż kur doświadczalnych żywionych mieszanką  
z dodatkiem tranu. 
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