
ZESZYTY PROBLEMOWE POSTĘPÓW NAUK ROLNICZYCH 1998 z. 462: 451-457 

TEMPO ROZKŁADU ROZPUSZCZALNEGO 
BIAŁKA PASZ W PŁYNIE ŻWACZOWYM 

Jan Kowalczyk, Beata Skiba, Barbara Kowalik 

Instytut Fizjologii i Żywienia Zwierząt im. J. Kielanowskiego PAN w Jabłonnie 

Wstęp 

Powszechna op1ma o szybkim rozkładzie w żwaczu łatwo rozpusz
czalnego białka pasz nie jest wystarczająco udokumentowana wynikami 
doświadczeń. Nieliczne badania sugerują , że rozkład tego rodzaju białka 
może być wydłużony w czasie, co mogłoby mieć wpływ na wyniki oceny 
wartości pokarmowej białka pasz oznaczonej przy zastosowaniu metody in 
situ degradacji białka pasz. Celem pracy było wyjaśnienie tego zagadnie
nia. 

Materiał i metody 

Badano rozkład białka rozpuszczalnego albuminy bydlęcej i kazeiny 
oraz frakcji białka rozpuszczalnego wyekstrahowanych z poekstrakcyjnej 
śruty rzepakowej, sojowej, arachidowej, zmielonych nasion bobiku i łubinu 
białego. 

Ekstrakcję białka z poszczególnych pasz prowadzono w roztworze 
wodnym o temperaturze 40°C przez 4 godz., a następnie odwirowane roz
twory białka liofilizowano. Naważki poszczególnych prób pasz do ekstrak
cji były tak obliczone, aby po inkubacji i liofilizacji uzyskać 5 g liofilizatu 
białka rozpuszczalnego. 

Płyn żwaczowy do inkubacji pobierano codziennie rano od jednej 
jałówki wyposażonej w kaniulę żwaczową i karmionej dawką składającą 
się z siana (80%) i śruty jęczmiennej (20% ). W ciągu kolejnych dni doś
wiadczenia pobierano równe porcje (2 1) płynu żwaczowego, który :filtro
wano przez czterokrotnie złożoną wartwę gazy. 

Treść żwacza inkubowano w warunkach beztlenowych w temp. 39°C 
bez dodatku (próby ślepe) i z dodatkiem 400 mg rozpuszczalnego zlio:fili-
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zowanego białka pasz na 100 ml treści żwacza. Z inkubatów pobierano co 
godzinę próby w ilości 1 ml do analizy na zawartość amoniaku (metodą 
Conway'a). 

Wyniki i dyskusja 

Zawartość białka rozpuszczalnego w albuminie (96,3%) była istotnie 
wyższa (P<0,05) niż w kazeinie (85,5% ). Rozpuszczalność kazeiny i in
nych białek zależy jednak od rodzaju stosowanego rozpuszczalnika . LITTLE 

i wsp. [1963] w swoich badaniach wykazali bardzo niską rozpuszczalność 
kazeiny w wodzie, wynoszącą zaledwie 2%, podczas gdy odpowiednia roz
puszczalność w 0,02 normalnym roztworze NaOH wynosiła 98%. Stwier
dzono także różnice w rozpuszczalności białka pomiędzy poszczególnymi 
paszami (tab. 1), co może być spowodowane zawartością różnych frakcji 
białka w poszczególnych paszach. Spośród badanych pasz najwyższą roz
puszczalność białka w wodzie wykazywała śruta arachidowa ( 46,5 %) pod
czas gdy rozpuszczalność białka pozostałych pasz była podobna i wahała 
się od 30 do 37% (tab. 1). Według dostępnych danych rozpuszczalność 
białka soi może się wahać w dużych zakresach ( od 13 do 80%) zależnie 
od rodzaju użytego rozpuszczalnika [CROCER i wsp. 1978; LITTLE i wsp. 
1963]. WOHLT i wsp. [1973] wskazują także na rodzaj poszczególnych frakcji 
białkowych w białku różnych pasz jako jednego z najważniejszych wskaźni
ków rozpuszczalności białka. Według tych autorów białko pasz składające 
się w większości z albumin i globulin charakteryzuje się wyższą rozpusz
czalnością w porównaniu z paszami, których białko jest zbudowane głów
nie z prolamin i glutelin. 

Tabela 1; Table 1 

Zawartość azotu oraz jego rozpuszczalność w poszczególnych paszach 
użytych w doświadczenm 

Nitrogen content and solability of particular feeds used in the experiment 

Rodzaj paszy; Feeds 
Zawartość azotu Rozpuszczalność 

Nitrogen con tent (% ) Salubility (%) 

Albumina; Albumin 13,0 96,3 
Kazeina; Casein 12,4 85,5 
Śruta sojowa; Soybean meal 7,2 37,3 
Śruta rzepakowa; Rapeseed mea! 5,1 32,0 
Łubin; Lupine 6,1 30,0 
Bobik; Faba bean 4,0 36,8 
Śruta arachidowa; Groundnut mea! 3,5 46,5 

W celu skorelowania ilości białka rozpuszczalnego z różnych pasz z 
aktualną produkcją amoniaku w płynie żwaczowym przeprowadzono inku
bację w warunkach in vitro. W trakcie inkubacji każdego rodzaju białka 
ilość wolnego amoniaku, oznaczonego w pobranych próbach, wzrastała 
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wraz z upływem czasu inkubacji, sugerując znaczną aktywność mikrobiolo
giczną. W przypadku śruty rzepakowej i arachidowej poziom amoniaku 
wzrastał tylko do 3 godz. inkubacji, osiągając poziom 3,0 i 19,0 mg%, co 
odpowiadało około 8 i 48% ilości białka rozłożonego, po czym dość gwał
townie zaczynał opadać (tab. 2, rys. 1 ). 

Tabela 2; Table 2 

Stt,żenie amoniaku (mg%) w inkubatach z płynem żwacza 
oraz rozkład białka rozpuszczalnego (%) pasz 

Ammonia concentration (m8 %) in incubates with rumen fluid 
and degradability of feed soluble protein (%) 

Czas inkubacji; Incubation time 

Rodzaj paszy 
3 godziny; 3 hrs 6 godzin; 6 hrs 12 godzin; 12 hrs 

Feed 

Albumina; Albumin 
Kazeina; Casein 
$r. sojowa; Soybean mea! 
Sr. rzepakowa; Rapeseed mea! 
Łubin ; Lupine 
Bobik; Faba bean 
Śr. arachidowa; Groundnut mea! 
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Czas inkubacji (godz.); incubation time (hrs) 

śruta sojowa; soybean mcal 
łubin ; lupine 
śruta arachidowa; groundnut meal 
kazeina; casein 

- - - śruta rzepakowa; rapeseed meal 
- · - · - · bobik; faba bean 
- ·· - ·· - albumina; albumin 

Rys. 1. 

Fig. 1. 

Steżenie amoniaku w czasie inkubacji białka rozpuszczalnego z płynem 
żwaczowym (mg/100 ml) 

Ammonia concentration during soluble protein incubation with rumi
nal liquid (mg/100 ml) 
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Ilość oznaczonego amoniaku dla śruty sojowej i łubinu utrzymywała 
tendencj~ wzrostową w czasie 6 godz. inkubacji, w ciągu których rozkła
dowi uległo odpowiednio około 33 i 66% białka rozpuszczalnego, podczas 
gdy dla bobiku poziom amoniaku wzrastał aż do 12 godz. inkubacji, uzy
skując wartość 46 mg%, odpowiadającą 100% rozkładowi białka rozpusz
czalnego (tab. 2, rys. 1). 

Tabela 3; Table 3 

Współczynniki korelacji pomiędzy ilością białka rozpuszczalnego w paszy 
a stężeniem amoniaku w poszczególnych przedziałach czasu mkubacji 

z płynem żwaczowym 

Correlation cocfficients between soluble protein content and ammonia 
concentration in particular time intervals of incabation in rumen fluid 

Pasza; Feed 
Czas inkubacj i (godz.); lncubation time (hrs) 

0,5 1 2 3 4 6 8 12 

Albumina -0,98* -0,97* -0,97* -0,99** --0,89 --0,98* -0,99** --0,99* * 
Albumin 

Kazeina --0,99** --0,99** --0,99** --0,99* • - 0,99** -0,99** -0,99 --0 .9 1 
Casein 

Bobik --0,99* * --0,99* * --0,99* * --0,99* * -0,99** -0,34 -0,97 -0,93 
Faba bean 

Łubin - 0,99 -0,99 --0,99 - 0,86 --0 ,84 -0,92 -0,82 --0,99* 

Lupine 

Śr. sojowa -0,99 0,68 --0 ,45 0,12 0,50 0,85 0,99 -
Soybean meal 

Śr. arachidowa --0,99* * -0,99** --0,99* * - 0,99** -0,84 -0,37 -0,97 --0,69 
Groundnut 
mea! 

Śr. rzepakowa -0,99 --0,99 0,12 -0,99** -0,66 -0,99** --0,99* • -0,99** 

Rapeseed 
mea! 

- P<0,05 
** - P<0,01 

Dla czystej albuminy i kazeiny wzrastający liniowo w czasie poziom 
amoniaku utrzymywał si~ na wysokim poziomie nawet po 12 godz. inku
bacji ( rys. 1) co wskazuje na powolny rozkład tych białek, odpowiednio 89 
i 100% po 12 godz. (tab. 2). Stosunkowo wolny rozkład albuminy pot-
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wierdzony w badaniach MANGANA (1972] wykonanych in vivo, autor pró
buje wyjaśnić cykliczną strukturę tego białka pozbawioną grupy aminowej 
lub węglowej. Jednak z drugiej strony, w przeciwieństwie do wyników obe
cnej pracy, MANGAN [1972] wskazuje na szybki i całkowity rozkład kazeiny 
w ciągu zaledwie 22 min., co potwierdzają badania McDONALDA i HALL'.A 
[1957). Różnice te mogą wynikać z odmiennych warunków doświadczal
nych zastosowanych w obecnej pracy (in vitro) i pracy MANGANA (1972] (in 
vivo). Pomimo uzyskanych relatywnie wysokich współczynników korelacji 
(tab. 3) pomiędzy ilością białka rozpuszczalnego, a stężeniem amoniaku w 
poszczególnych przedziałach czasu oznaczonych dla czystych białek i więk
szości badanych pasz, brak istotności różnic dla większości obliczonych 
współczynników oraz ich duże wahania ( szczególnie w przypadku śruty 
sojowej i rzepakowej) wskazują na brak stałej korelacji pomiędzy rozpusz
czalnością azotu a poziomem amoniaku, sugerując, że stężenie amoniaku 
nie jest dokładnym wskaźnikiem tempa rozkładu białka rozpuszczalnego w 
warunkach in vitro (tab. 3). Potwierdzają to badania CROCERA i wsp. [1978] 
oraz LITTLE i wsp. [1963], którzy również stwierdzili brak stałej i istotnej 
korelacji pomiędzy rozpuszczalnością azotu różnych pasz, a stężeniem 
amoniaku w inkubatach. Niektórzy autorzy [ANNISON i in. 1954; ANN1soN 
1956; LEWIS, McDONALD 1958; LEWIS 1962] wskazują, że różnice w ilości 

węglowodanów zdolnych do fermentacji pomiędzy poszczególnymi pasza
mi mogą odgrywać istotną rolę w produkcji i wykorzystaniu amoniaku w 
żwaczu, co z kolei może wpływać na brak stałej korelacji pomiędzy rozpu
szczalnością azotu, a stężeniem amoniaku. 

Wnioski 

Otrzymane wyniki wskazują, że tempo dezaminacji ropuszczalnego 
białka pasz inkubowanego z treścią żwacza było powolne i różne dla posz
czególnych pasz. 

Uzyskane współczynniki korelacji wskazują, że stężenie amoniaku 
podczas statycznej inkubacji badanych pasz nie jest właściwym wskaźni
kiem tempa rozkładu białka w płynie żwaczowym, gdyż nie uwzględniają 
ilości amoniaku zużytego do syntezy mikroorganizmów. 
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Streszczenie 

W doświadczeniu badano in vitro rozkład białka pasz rozpuszczalnego w 
wodzie: albuminy bydlęcej, kazeiny, poekstrakcyjnych śrut - sojowej, rzepakowej i 
arachidowej oraz nasion bobiku i łubinu. Białko rozpuszczalne w badanych pa
szach wynosiło: albumina - 93,3; kazeina - 85,5; śruta arachidowa - 46,5; śruta 
sojowa - 37,3; śruta bobikowa - 36,8; śruta rzepakowa - 32,0; śruta łubinowa -
30,0% białka ogólnego. Stężenie amoniaku w inkubatach dla wszystkich bada
nych białek wzrastało wraz z wydłużającym się czasem inkubacji , wskazując, że 
tempo dezaminacji rozpuszczalnego białka pasz inkubowanego z treścią żwacza 
było powolne i różne dla poszczególnych pasz. 

Brak istotności różnic dla większości oznaczonych współczynników korelacji 
pomiędzy ilością białka rozpuszczalnego, a stężeniem amoniaku w inkubatach su
geruje, że stężenie amoniaku nie jest właściwym wskaźnikiem tempa dezaminacji 
białka rozpuszczalnego w płynie żwaczowym. 
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Summary 

The dcgradation rate of water soluble protein from different feeds (bovine 
albumin, casein, soybean meal, rapeseed meal, groundnut mea!, faba bean and 
lupine) was tcsted in rumen fluid by an in vitro method. The estimated solubility, 
in pcrcent, for the tested feeds was: 93.3 for albumin, 85.5 for casein, and 46.5, 
37.3, 36.8, 32.0, 30.0, respectively, for groundnut, soybean, horse bean, rapeseed 
and Iupine meal. The concentration of ammonia in the incubates rose with in
creasing time of incubation, suggesting that the degradation rate of soluble pro
tein is slow and differs among particular feeds. 

The Jack of a consistent relationship between soluble nitrogen and ammo
nia in the incubation mixtures indicates that ammonia concentration is an inade
quate indicator of the dcamination rate of soluble protein in the rumen fluid. 
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