
JAN BARTNIK 

ROCZNIKI PZH 
1961 , t. XII, nr 5 

WYNIKI DOŚWIADCZENIA NAD WCHŁANIALNOŚCIĄ 
KWASU ERUKOWEGO U SZCZURÓW 

Z Zakl-adu Hi,g,ieny żywienia PZH w Warszawie 

Stwierdzono, że wchłanialność kwasu erukowego wyizc
iowanego z oleju rzepakowego i dodanego do diety podsta
wowej szczurów wynosiła około 34fl/o, czyli była p01tad dwa 
razy niższa niż przy podawaniu tego kwasu jako składnika 
oleju. 

WSTĘP 

Rafinowany olej rzepakowy stanowi w Polsce produkt spożywczy sto
sowany w formie naturalnej lu'b służący jako jeden ,z surowców dio pro
dukcji ma·nga•ryny. W związku ·z tym, że w piśmiennictwie światowym 
pojawiły się iprace wskazujące na ujemne następstwa podawania więk-
1,zyoh i,lo,ści oleju rzepakowego, w Zakładzie Higieny Żywienia od 'kiliku 
lat są prowadzone badania nad wartością odżywczą połs!kiej mairgairyny 
ora·z jej części składowych {10). 

Zdaniem lrliielkitórych aut!Qlrów jedną z głównych przyczyn niskiej wa,r
tości odżywcZ€j oleju rzepa1kowego w porównaniu dio innych jadalnych 
olejów rośHrnnych jest niżsiza jegio strawność (2), choć mogą tu wchodzić 
w grę i ,inne czynniki. 

Poni-ewaiż głównym składnikiem omawianego oleju j•eis:t kwas eruko
wy, stanowiący około 50-0/o ca·~kowitego jego składu (2, 4, 7), powstało 
pytanie czy stosunkowo niska strawność oleju rzepakowego nie j,est spo
wodowana obecnością talk dużej ilości kwasu erukowego ora-z jaki j,est 
stopień wchłanialności tego składin~ka w postaci wyizalowa;ne•j. 

Preparat kwasu erukowego poddany badaniom pochodził z Instytutu 
Tłuszczowego w Warszawie. Według danych In:stytutu pre'PaT'at ten zo
stał wyiziolowany z rafinowanego oleju rzepa1kowego; jego Hczba kwa
sowa wynosiła 163, liczba jodowa 67,4-68,7, a punlkt topnienia +33 do 
+ 34°. Z diainych tych można sąq1zić, że omawiany prepairat stanowił wy
solko oczyszczony wolny kwas erukowy. 

lVIETODYKA I WYNIKI BADAŃ 

Wchłanialność ·opisanego wyżej kwasu erukowego ziositał.a zbadana na 
dorosłych szczurach białych, hodowli własnej naszego Zalk.ładu. Badany 
kwais dodawano do diety podlstawowej, składającej się z 88,2°/ o ,płatków 
ziemniaczanych, 4,9°/o ipełnego jaj-a w ·proszku, 4,go/o drożdży suszonych 
oraz ZO/o mieszanki s101i mi!nera.lnych. Dodatek kwasu eTulkowego, obli
cwny na około 30°/o ·kalorii całej dre-ty, wyinosił 11,7l0/o. Talk pr•zygotowa:ną 
dietę podawano grupie s:oczurów złożonej z 5 sztuk (2 samice i 3 samoe); 
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na większą łic21bę 1Szczurów nie pozwalała zbyt mała ilość posiadanego 
kwasu. 

Obok igrupy szozmów otrzymujących dietę z dodatJkiem lkwaisu eruko
wego prowadwna była również :grupa zwie:rząt kontrolnych, ot:rzymują
cych tę samą dietę, ale bez lkwasu e:ruk,owegio; licrebność tej grupy wy
nosił.a 10 s·ztuk (4 samice i 6 samców). Obie grupy otrzymywały poży
wienii.e w stanie sy;plkim ad libitum. 

Strawność całych diet or:a1z wchłanialność kwasu erukowego oznacza!Ilo 
metodą lklasycwą, tj. przy pomocy Hośóoweigo poda-wania ich sz.czuTom 
ora12 i.l!Qlśdowego zbie1raini:a kału {5). Okres dioświadcza:lny w obu grr-upach 
trwał 12 dni, poprzedZiO'Ily 6 dniowym okresem wstępnym, w !którym 

·zwieirzęta otirzymywaly poszczególne diety, ale bez ilośdowego hadania 
spożycia. 

W toku 'badań posługiwano się następującymi metodami ozmacz.eń che
micznych w dietach i kałach doświadczailnych: 

l. Zawartość suchej masy oznaczano przez suszenie próbek w suszarc.e 
ele!ktryczinej w 105° dlO stałej wagi. 

2. Zawartość tłuszczu - a) metodą Soxhleta ,przy użyciu mieszantny 
eteru si1a•rkowego i na,ftowe,go ora1z b) metodą Sc'hmid:t-Bądzyń:ski€•go pi-rez 
hydrolizę próbelk w 2150Jo HCl, a 1J1astępnie ekstrakcję mieszaniną eteru 
siarlkowego i naftowego (Methods of .Ain:alysis AOAC, 19'45, str. 240). 

3. Popiół oznaczano przez spailani1e próibelk w elelkt:rycznym pie•cu muflo
wym w temp. około 1500° do sta1łej wagi; zawartość tego składnika była 
potrzebna do określenia zawartości substancji -or-gaITTkzm.ych. 

Uzyskane wy,n:i,ki są przed1Sfawione w ta:beli I. 
Jak wynilka ·z powyższej tarbeli, sitrawność elk<straiktu et€ir~go diety 

~ontrolnej wynosiła pomad 7·4JO/o, .podcza•s ,gdy dtieity zawierające•j kwas 
erukowy - niespełna 4311/o. Różni-ca ta zos-tał,a spowodowana niską wchła
nialnością kwasu erukowego, która wynos1ła za;lediwie około 34°/o ('p. ta
beila). 

Należy tu przypomnieć, że. we wszystkich przypadlkach z,ostafa. uwzględ
nion:a frakcja thls·zczów, wyda,lona z ka,łem w for-miie mydeł. F,ra!kcja ta 
zresztą w ka,le• zwie1rząt żywiońyich die:tą z dodait!ld:em kwasu errulkoweg.o 
wynas,iła Z!aledwie 1,60/o w stosunku do ca·łkowitej ,zawartości ekstraktu 
eterowego; w grupie kontrolnej oznaczano tylko globalną zawartość tego 
Bkstmiktu po hydmliizie kału. 

Jeżeli chodzi o strawność cll'g,ankzny~h substancji ibeztłuszczowy~h, tG 
była on:a praw.ie identyczna w przypadku obu die•t nieza,leżnie od diodatlku 
kwasu. e•rukowego i wynosiła około 92,5°/o. 

Poni,ewa•ż strawnlOŚĆ heztłuszcziowych substancji or,ganicznych die-ty 
nie wstała •obniżona pod wpływem doda1tku .kwa:su erukowego, należy 
sądzić, że omawtany kwas :nie spowodował drażniącego działania na układ 
trawienny s:rezUTów i związanego z tym szybs:oogio przechodZ1€:ni:a prze-zeń 
miaz.gi pokarmowej. Wskazuje to na falkt, że ogólne proc€rsy trawienne 
nie 'ZiOIStaly zaburzone i że w ornawi,anych warunkach dio,świa,d,cz:alnych 
wchłanfa1lność badanego lkwa1SU 'była rzeczywiście bardzo niska . Wydaje 
się to nie,oczekiw,ane wobec faiktu, że punikt topnienia tego kwa,su ( + 34°) 
zna;jdował się poniżej tempe!Tlatury ciała szczurów. 

Z ogólnycih olbs.eirwacji ddk,onanycih na zwierzętach doświadczal-nych 
móŻll1ia tu przytoczyć falkt, że IS'zczury otrzymujące di,etę z kwasem eru
kowym w ciągu 18 dni d,oświadczenia straciły na wadz,e 8 d!o 20°/o (śred
nio 13"1/o), podczas gdy mnii,any wagi szczurów lkan1lrolnych wahały się 
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Tabela I 
Wchłanialność kwasu erukowego i strawność diety podstawowej oraz niektóre 
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' 

3,12 11,7 14,82 42,8 34,4**) 92,5 

*) Frakcja ,tłu·szczu za\Vlalr.tego w ka'le w formi·e mydeł z'O'st-ała illWzg~ędnfona 
w cbu grupach (p. tekst). 

*•) Współczynnik wchłanialności kwasu erukowego (X) obliczono z następu
jc,cego wzoru: 

Z(x+y)-Yy 
X = -~~- • 100, gdzie 

X 

y oznacza procentowy współczynnik strawności ekstraktu eterowego w diecie 
kontrolnej, 

x - procentowa zawartość kwasu erukowego w diecie doświadczalnej, 
y - proc1enltowa zawartość ekstraktu cietowe,go 1poohod'zące,go z diety podsta

wowej w di'eoie doświadczalnej, 
z - procentowy współczynnik strawności całkowitego ekstraktu eterowego die
ty doświadczalnej (podstawowej z dodatkiem kwasu erukowego). 

od + 5 do -6'0/o {śred:nio -20/o) w ciągu tego samego okresu. T€1!1 duży 
spadek wag:i s:oczurów w grupie dośw1adczalnej został s,powodowany niż
szym :spożyciem diety przez tę grupę, bo szczury te zjadały ś1rednio po 
10,7 ,g :suchej maisy diety dziennie, pcxkzas gdy :szczury kontrolne po 
około 15 g. Zaob.se:rwow.ano ponadto, że o :iile zwierzęta !k.lO'Iltl"O'fil1€• jadły 
dietę podstawową na ogół w jednakowych :ilościach z dnia na dzień, t J 

niektóre :s,zczury żywione dietą z dodatkiem kwasu eru!k,owego wyjadały 
ją w ilościach wa1hających :się z dnia in.a dzień lub co 2'--3 dtni, mimo xe 
pożywienie zaiwsze miały dostępne. Wid.iocznie dieta ta była mniej smaczna 
i do spożywania jej :szczwry 'były zmuszane przez :siiliniejszy głód. W mia<rę 
jedzenia ioh niechęć do diety musiała ustępować tl. zj-adały wtedy w cią1gu 
doby do 20 g i więoej, po czym :znów na dzień lub dwa znacznie• dbniżały 
spożycie. 
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OMÓWIENIE WYNIKÓW 

Z prac innych autorów wyniika, że strawność rafinowanego oleju rze
pakowego u szczurów wynosi! od dkoło 82°/ o '(2) do olkoło 930/o (10). Na
leży tu podkreślić, że fa ostatrua praca (W) została wyikona:na w tutejszym 
Zakładzie, czyli na szczurach ,tej samej hodowli oo i użyte w niniejszych 
badaniach {wcześniej przeprowadzonych) przy czym dodiateik 'badanego 
tłuszczu do diety był w obu przypadkach haTdzo zbl:iżony (w I ,przypadku 
10°/o, a w tej :pracy 11,70/o). Gdyiby powodem tych stosunkowo niskich 
wartości, S2'lczególnie pierwszej, była gonsza wchlaniaLność kwasu eru
kowego, to po ,przyjęciu jego zawartości w oleju •za 450/o, a strawn-ości 
pozostałych komponentów nawet za 100%, można obliczyć, że wchła
nialność tego kwasu powinna wynosić dkoło 60'0/o w przypadku pierw
szej z cytowanych prac (2), a około 851>/o w przypadku drugiej (10). Tym
czasem wchłan1i:al,ność wyizolowanego !kwasu erukowego ,znaleziona w na
szej pracy (około 34°/o) ·była dwa do dwu i pól raza niż.sra niż obliczone 
wyżej wartości. Zwrócono wyżej uwagę, że ta :niska wchłanialność nie 
ros,tała spowodowana ogólnymi zaburzeniami w zdiolnościa'C'h trawien
nych szczurów doświadczalnye!h. 

W związku z tymi różnkami nasuwa się p:rizypuszcze nie, że wolny 
kwa1s erukowy włącrony do diety jest zn1acznie słabiej wchłaniany z prze
wodu pdkarmowego szczurów niż podawany jako część składowa oleju 
rzepakowego i uwalniany z ni€•go w wyniku lipolizy t ,rawiennej. Potwier
dzenie tego przypuszczenia wskazywałoby na fakt, że mechanizm trawienia 
i wchłania,nia :poszczególnych części - składowych olejów i tłuszczów jest 
bardzi,ej skomplikowany niż się dotychczas przypuszczało i że wchłanial
ność jed1ne·go z kwasów tłuszczowych zależy od obecności innych o-raz 
glicerolu, powstających równolegle w wyniku lipolizy. 
Według dotychczasowych poglądów kwasy tłusizcZJowe są wchłaniane 

z przewodu poka,rmowego w podobnym sfopniu niezależnie od tego, czy 
są ,spożywane w stanie wolnym, czy też w formie glicerydów (1, 3) . Z now
szych prac na, ten temat (6) wynrka, że w dwunastnicy i daLszych częściach 
jelita cienkiego odbywają się ·zarówno procesy hydrolitycvne,go rozkładu 
glicerydów, jak i i-eh synte zy z wolnych 1kwa!Sów tłuszcz,awych i glicerolu. 
Zależnie od wzajemnego stosunku ilościowego glicerydów do ich wol
nych komponentów przeważa jeden lub drugi kierum~k reakcji. Skutkiem 
tego ilościowy stosunek tych frakcji tłuszczowych do siebie już w treści 
jelita czczego (jejunum) jest prawie jednakowy, niezależnie od tego czy 
całkowita frakcja tłuszczowa diety występowała w formie trójglicerydów 
czy ich hydrolizatów. 

Jeżeli chodzi o wzajemny wpływ tłuszczowców na ich wchłanianie , to 
znane są fokty dodatniego wpływu glicerydów na wchłanianie tłuszczow
ców niezmydla1lnych, n:p. steroli, k<=1rotenoidów i innych witamin ,roz
puszczalnych w tłuszczach (8) . W świetle niniejszej pracy wyda je si ę, że 
zjawi.sik-o to może występował i w przypadku ni,ektórych kwasów tłus z
czowych. 

Za poglądem tym przemawiałyby rówinież prace -prowadzone obecnie 
w jednym z ośrodków amerykańskich (,Department of Pou1'try Husbandry, 
Cornell Unive.rsity, Ithaca, NY. USA) ; prace te zostały w ostatnich dniach 
zaanonsowane w ,krótkiej notatce {9) . Stwierdzono w nich, że przy pojedyń
czym podawaniu nasyconych kwasów tłuszczowych w diecie kurcząt, 
wchłanialność n.aw€t ta,kich k wasów jak pa1mit)71nowy i stearynowy jest 
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bardzo niska lub nie obserwuj,e się jej zupełnie. Podawanie jednego z tych 
kwasów wraz z którymś z kwasów nienasyconych ma wydatnie podnosić 
wchłanianie danego kwasu nasyconego. W notatce tej nie omówil{)lno bli
żej warunków doświadczalnych dotyczących wysokości dawek !badanych 
kwasów tłus•zczowych ani też nie padano żad:nych wyników ilicz:bowych. 
Dlatego trudno jest omówić bhżej wyniki naszej pracy na tle tamtych 
danych. 

Kwas er'll'kowy jest jedinaik związUdem nienasyconym (22 węgle w łań
cuchu i podwójne wiązanie pomiędzy węglami -C9 = C10-). Wynika 
z tego, że stwierdzone ,przez amerytkań1skich 'badaczy (9) zj:awtsko obni
żonej wchłanialności z przewodu poka1rmowego dotyczy nie tyliko kwa
sów nasyconych, ale w ogóle kwasów tłuszczowych przy podawaniu tylko 
jednego z nich zwier,zętom dioświadczailnym. 

W świetle wynrków wspomn1anej p:racy (9) należał,oby prawdopodobnie 
ocZ€lkiwać, że wchł:a1nfalność badanego w naszej pracy kwasu erukowego 
byłaby jeszcze niż1sza, gdyby go podawano z ·podsfawową dietą beztłusz
czową; w całkowitym ekstrakcie eterowym diety doświadczalnej około 
210/o pochodziło z diety podstawowej i stanowiło tłuszcze różnorodne. 

WNIOSKI 

Na podstawie przeprowadzonych badań można wysunąć następujące 
wniociki: 

1. Wchłanialność wolnego kwa,su eTuk:oweg,o podawanego szczurom 
z dietą podstawową w omówionych wa1runlkach doświadczalnych wyno
siła około 34ij/o. 

2. Strawność orga,nicznych srubstancji beztłuszczowych di1ety z dodat
ki€m kwa:5'u erukowe,go omz dierty kontroln€j była prawie identyczna 
i wynosiła około 92,50/o. 

3. Wynika z tego, że ni:ska wchłaniailność kwasu erukowego nie zo
stała spowodowana zaburzeniami trawiennymi wywołanymi przez ten 
kwas, lecz że w a:ktua:lnych waTunkach doświadczalnych była ona rz,e
czywiście tak niska. 

4. Stwierdzona wchłania1lność wolnego kwa,su erukowego 'była dwa 
do dwu i pół raza niższa, niżby należało oczelkiwać na pod:staw1e zawaT
tości omawianego kwas,u w ole1ju Tzepalk:owym oraz strawności tego oleju. 

Autor serdecznie dziękuje Panu 'Dr Karolowi Ruhowiczowi, Pracownikowi Insty
tutu Tłuszczowego w Warszawie, za dostarczenie kwasu erukowego do niniejszej 
pracy. 

7f. D .l p T H li K 

PE3YJIT A Tb! v!CCJI[Jl0BAH11Fl HA.U nor JIO!ll,Ellv!EM 3PYKOBOV1 Kl1CJIOT6I 

Co:1:epMaHne 

!1cc.rw,,0IJ:1110 norJIOU\l''i!HC 3pyKOBOii ,KJ{,CJIOTbl Bbl,H30J],!1,p0B,a;JIHOH !13 paqm1mpo~8HH(ff() 

cvpemroro MaCJia. vkcJIC/(UBilHHH BCJIHCb fu1ilCC!JllOCKHM MeTO/l.OM co B3pOCJ!b]Mll 6CJJhl~1H 

l-pb!C,Ll!H K0)l\lJIC!Illb]M;{ OC!IOEHOH 1\1-!'eTOH ,c )]:OÓaBKOH 11,70/o 3PYJ<OBOi'i KHCJIOTbl. Il3pa1-
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Jl€JlbHO 1KOpMJieHa 6b1.rn KOHl'pOJibHaH rpyrma 1Kpblc amii iKe ;urL'TOK Tr..11,K{) 6c.i ; \OÓ,HlKI ! 

:1.pyKO'BOH KHCJIOTbl. 

KoHCTaTHpoBaHO, 1lTO 11or.~Oll.\€Hl!e apyxosoil KIICJIOTbl pas1rne TCSI OKOJIO 34°/11, a n ep t'

tiapHMOCTb o:pra:ttH'leCK!-IX 6 e3:iKHpHblX 1)(11.\(',CTB ÓhJJia O,!l.Hlla KOBaH ,K;JK ;\.TT51 ;U,\'Tbl ·: ap:,·· 
1:cBoil ·K'I-ICJIOTOH -ra•K H KOHT<POJll,J!O·ll, 

floJiylJeHHbJe p e3yJ!bTaTbf flOKa 3aJIH, lJl'O 3P YKOBaS\ KHCJIOTa .'IOÓa11.a51CM aH K .!l.lleTe i-.aK 

'fZ,KOBa51 (Ho C c ypeUHbl ~1 MaCJIOM) TIIJ fJIOU~aeTCH ÓOJl b UIC 'IC~I .'Uli! jlil3i1 xy>KC HL'>K€.'1Jó 

ll3 cypernttoro Ma CJia. 

J. B a r t n i k 

ABSORPTION OF FREE ERUCIC ACID BY THE RAT 

Summary 

Absorption of erucic acid isol,atoo from refined rape-1seed oil was studied. 
Experunents were performe<l wit'h ,a conventional meithod on adu!t -ra.ts !cd a baisal 
diet in,to which 11. 'l'l/o of free eru<:ic acid were :incorporarted. Cont,rol anima1ls fed 
the ,same diet wlthout the •acid were also employed. 

1-t was found 1Jhait the absorption of the acid studi-ed was about 340/o and the 
digestibililty of fat-free organie •s,u,bstances was almost identkal in botih groups 
(contrdl and eX1pedmenita1). 

The results obta'ined, Wlhen compared with respeot'ive values obtained by other 
auit'hors on t'he digestiibiJity of Tape-s,ee.d oH, -show that the isol,ated eruc:ic acid 
is by the ·rat over two itimes ler.s xea-dily a:bool'bed it'han from the oil. 
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