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Z przeprowadzonych przez nas badań wynika, że około 26% białek 

sarkoplazmatycznych w mięsie wodnistym ulega denaturacji (Kotik, 

1970). ° 

Do tej pory brak jest jednak dokładnego rozeznania czy w mięsie 

wodnistym denaturacji ulegają wszystkie białka w jednakowym sto- 

sunku, czy też niektóre z nich. Dotychczasowe bardzo nieliczne prace 

dotyczące rozdziału białek sarkoplazmatycznych mięsa wodnistego nie 

wyjaśniają tego zagadnienia. Spowodowane jest to małą liczbą przepro- 

wadzonych badań na bardzo nielicznym materiale. Otrzymane wyniki 

w tych pracach są niezadowalające, gdyż przy ilościowych rozdziałach 

uzyskano tylko 4 frakcje (Krzywicki i Wismer-Pedersen, 1962). Przy 

rozdziałach jakościowych otrzymano 6€—9 frakcji (MeLoughlin i Gold- 

spink, 1963; Kołczak, 1968). 

Nasze wstępne badania, w których udało się nam rozdzielić ilościowo 

na 13 frakcji białka sarkoplazmatyczne, skłoniły nas do dalszego kon- 

tynuowania tych badań. 

MATERIAŁ I METODY 

Badania przeprowadzono na miesniu longissimus dorsi 26 świń po- 

chodzących ze Stacji Kontroli Użytkowości Rzeźnej Trzody Chlewnej. 

W 24 godziny po uboju pobierano z odcinka lędźwiowego mięśnia próbkę, 

którą dzielono na dwie części. W pierwszej z nich wykonywano zmody- 

fikowaną próbę Harta (Kotik, 1970). Drugą część próby pozostawiono 

w chłodni na 24 godziny, po czym po standardowym rozdrobnieniu | 

homogenizowano i ekstrahowano w stosunku 1:1 buforem fosforanowym 

o pH 7,7 i sile jonowej 0,15 przez 1 godzinę (Jacob, 1946). Następnie 

* Praca finansowana w części przez Dep. Rol. USA (FG-Po-182).
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homogenat odwirowano i przesączono przez bibułę Whatman nr 3. 
W przesączach oznaczono zawartość białka sarkoplazmatycznego metodą 
Wolfisona i in. (1948). Rozdział elektroforetyczny przeprowadzono па 
bibule przy użyciu buforu Tris-EDTA-kwas borny o pH 8,9 (Aronsson 
i Grónwall, 1957). Zastosowano napięcie 6,7 V/cm długości paska, przy 

rozdziale trwającym 28 godzin. Na zestawy pasków o szerokości 6 cm 

nakładano 0,02 ml przesączu. Po rozdziale paski suszono w temperaturze 

105°C, barwiono błękitem bromofenolowym i eluowano 2% Na,CO, 

w 50% CH;OH (Działoszyński i Kotik, 1959). 

Obliczenia statystyczne przeprowadzono zgodnie z metodami poda- 

nymi przez Snedecora (1956). 

WYNIKI 

W tabeli 1 przedstawiono średnie wartości białka sarkoplazmatycz- 

nego i jego frakcji. Na podstawie próby Harta mięso podzielono na 

3 grupy, przyjmując następujące wartości graniczne: | 

1. ekstynkcja < 0,180 mięso wodniste, 
2. ekstynkcja 0,180—0,380 mięso częściowo wodniste, 
3. ekstynkcja >> 0,380 mięso normalne. 

  

  

  

  

Tabela 1 

Średnie wartości białek sarkoplazmatycznych w mięsie 

Na podstawie próby Harta określono mięsa 

jako Statystyczna 

. częściowo istotność 
dnist rmalne oo wodniste wodniste norm różnie 

n=10 n=5 n=ll 

Próba Harta 0,91 0,283 0,506 хх 

Białko sarkoplazma- 

tyczne, % 5,07 5,60 7,18 хх 

Frakcje, %: 
I 0,52 0,76 1,05 хх 

II 1,37 1,42 1,85 хх 

III 0,41 0,45 0,56 жх 
ТУ 0,48 0,55 0,61 хх 

У - 0,36 0,35 0,40 aż 

VI 0,51 0,42 0,55 = 

VII 0,24 0,25 0,33 хх 

2 VIII 0,55 0,62 0,86 xx 

IX 0,19 0,23 0,31 xx 

x 0,18 0,19 0,24 — 

XI 0,08 0,11 0,12 st 

XII 0,05 0,07 0,08 — 

XIII 0,13 0,18 0,22 x 

  

x — istotne przy P < 0,05; xx — istotne przy P < 0,01.
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Z danych przedstawionych w tabeli 1 oraz krzywych z proteinogra- 

mów nr 1—83 wynika, że w mięsie wodnistym w największym stopniu 

ulegają denaturacji frakcje: I, XIII, IX, VIII i XI. Zmniejszenie roz- 

  \ 
Anoda Katoda 

  

Ryc. 1. Krzywa białek sarkoplazmatycznych z proteinogramu mięsa prawidłowego 

puszczalności tych białek wynosiło od 33—50% w porównaniu z mięsem 

normalnym. Zmiany nieco mniejsze wynoszące tylko 21—27% występują 

we frakcjach III, VII, II i IV. Różnice bliskie istotności stwierdzono . 

w poziomach frakcji XII i X, a w pozostałych frakcjach nie było istot- 

nych różnic. 

  

  

  

  

Anoda Katoda Anoda katoda 

Ryc. 3. Krzywa białek sarkoplazmatycz- Ryc. 2. Krzywa białek sarkoplazmatycz- 
nych z proteinogramu mięsa wodnistego 

/ nych z proteinogramu mięsa częściowo 
wodnistego 

W tabeli 2 przedstawiono współczynniki korelacji między wartościa- 

mi estynkcji z próby Harta a poszczególnymi frakcjami białkowymi. 

Stwierdzono wysoko istotne zależności z ogólną ilością białka sarko- 

plazmatycznego oraz jego frakcjami I, II, III IV, VII, VIII, IX, XI i XIII, 

a istotne zależności z frakcjami X i XII. Nie stwierdzono natomiast 

zależności z frakcjami V i VI.
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Tabela 2 

Współczynnik korelacji (r) między próbą Harta Е 
a białkami sankoplazmatycznymi w mięsie 
  

r 

  

Białko sarko- 0,90*** 
plazmatyczne 

Frakcje: 

I 0,74*** 
II 0,82*** 

III 0,7 pxxx 

IV 0,66*** 

У 0,27 
VI 0,28 

VII 0,54** 
VIII 0,7277" 

IX 075° 
x 0,39* 

XI 0,51** 
XII 0,42% 

XIII 0,52** 
  

xxx — istotne przy P < 0,001; 

xx — istotne przy P < 0,01; 

x — istotne przy P< 0,05. 

DYSKUSJA 

Białka sarkoplazmatyczne mięśni stanowią dość liczną, niezbyt jeszcze 
dobrze poznaną grupę białek. Miogeny A i B, mioglobina i mioalbumina, 
rozpuszczają się w wodzie destylowanej, globulin x rozpuszcza się w sła- 
bych roztworach soli (Salobir, 1958). — 

W naszych badaniach rozdzielono białka sarkoplazmatyczne elektro- 
forezą bibułową na 13 frakcji, z których frakcje III i VIII udało się 
zidentyfikować. Frakcja III składa się głównie z mioglobiny, a frakcja 
VIII z globulinu x. Niewielkie ilości globulinu x stwierdzono we frakcji 
VII i VI. Na podstawie badań Jacoba (1946) i Dubuissona (1950) można 
sądzić, że w skład frakcji I i II wchodzi miogen B i dehydrogenaza 
kwasu mlekowego, zaś frakcja III, poza stwierdzoną przez nas mioglo- 
biną, zawiera aldolazę i miogen A. Frakcja II i III wykazały ruchliwość 
elektroforetyczną zbliżoną do ruchliwości fosfoglikomutazy (Najjar, 
1948). Natomiast ruchliwość frakcji IV i V wykazuje podobieństwo do 
ruchliwości fosforylazy a i b (Green; 1945). Frakcji KIII odpowiada 
mioalbumina Bate-Smitha. Pozostałych frakcji: IX, X, XI i XII nie 
udało się zidentyfikować. 

Przeprowadzone badania porównawcze nad białkami sarkoplazma-
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tycznymi mięsa normalnego i wodnistego wykazały, że w mięsie wodni- 
stym poszczególne białka sarkoplazmatyczne nie w jednakowym stopniu 
ulegają denaturacji. Przykładem tego mogą być frakcje I i VI. Pierwsza 
z nich denaturuje się w około 50%, druga zaś tylko w 8% (tabela 1). 

Z danych przedstawionych przez Krzywickiego i Wismer-Pedersena 
(1962) wynika, że w mięsie wodnistym ulega denaturacji tylko jedna 
frakcja, którą zidentyfikowali jako globulin x. McLoughlin i Goldspink 
(1963) donieśli o zmniejszeniu się tylko jednej frakcji w mięsie wodni- 
stym (w PSE) oznaczonej symbolem C, której jednakże nie indentyfiko- 
wali. Przypuszcza się, że zbyt mała zdolność rozdzielcza stosowanej przez 
wyżej wymienionych autorów techniki elektroforezy nie pozwoliła na 

wykrycie zmniejszonej rozpuszczalności innych frakcji białek sarkoplaz- 

matycznych w mięsie wodnistym. Stosując precyzyjniejszą technikę 

Scopes i Lawrie (1963) oraz Scopes (1964) wykazali, że w mięsie wodni- 

stym ulega denaturacji jedna wieksza frakcja i kilka mniejszych, przy 

czym tę większą frakcję zidentyfikowali jako kreatyno-fosfotransferaze. 

Z badań Kołczaka (1968) wynika, że precypitacji ulegają dwie frakcje, 

przy czym jedna z nich została zidentyfikowana jako mioglobina. 

Wyniki badań uzyskanych w naszej pracy podobnie jak wyniki przed- 

stawione przez Scopes i Lawrie (1963), Scopes (1964), Kołczak (1968) 

różnią się od wyników uzyskanych przez Charpentier i Goutefongea 

(1963), według których wszystkie białka sarkoplazmatyczne w mięsie 

wodnistym ulegają częściowej denaturacji w jednakowym stopniu. 

LITERATURA 

1. Aronsson, T., A. Grónwall, 1957. Scand. J. Clin. Lab. Invest., 9:338. 

Charpentier, J., R. Goutéfongea, 1963. Ann. Biol. Anim. Bioch. Biophys., 

3:381. 

Dubuisson M., 1950. Biological Reviews, 25:46. 

Działoszyński, L., T. Kotik, 1959. Acta physiol. pol., 10:375. 

Green, A. A,, 1945. J. Biol. Chem. 158:315. 

Hart, P. C., 1962. Tijdschr. Diergeneesk., 87:156. 

Kołczak, T., 1968. Praca doktorska, Wyższa Szkoła Rolnicza, Krakow. 

Kotik, T., 1970. Zesz. probl. Post. Nauk rol., nr 103. 

Krzywicki, K., J. Wismer-Pedersen, 1962. VIIIth European Congress of Meat 

Research Institutes, Moscow. 

10. Jacob, J., 1946. Experientia, 2:110. 

11. McLoughlin, J. V., G. Goldspink, 1963. Irish J. Agric. Res., 2:27. 

12. Najjar, V. A., 1948. J. Biol. Chem., 175:281. 

13. Salobir, K., 1958. Dissertation, Tierarztliche Hochschule, Hannover. 

14. Scopes, R. K., R. A. Lawrie, 1963. Nature, 197:1202. | 

15. Scopes, R. K., 1964. Biochem. J., 91:201. 

16. Snedecor, G. W., 1956. Statistical Methods, Vth ed. Ames, Iowa. The Iowa State 

College Press. 

17. Wolfson, W.Q. — C. Cohn, E. Calvary, F. Ichiba, 1948. Am. J. Clin. Path., 

18 :723. 

R 
O
B
H
 R
 
W



166 TADEUSZ KOTIK 

Тадеуш Котик 

РАЗДЕЛ САРКОПЛАЗМАТИЧЕСКИХ БЕЛКОВ 

В НОРМАЛЬНОМ И ВОДЯНИСТОМ МЯСЕ 

Резюме 

Исследования проводились на пробах из мышцы longissimus dorsi, B3ATbix 
от 26 свиней беконного типа при убойном весе приблизительно в 86 кг Опи- 
раясь на тест Нафа материал этот разделен был на 3 группы: мясо нормаль- 
ное, частично водянистое и водянистое. Из проб экстрагировали саркоплаз- 
матический белок, который поделен был на 13 фракций при помощи электро- 
фореза на фильтровальной бумаге. 

Получены статистически высоко достоверные разницы в уровне фракций 
1, 2, 3, 4, 1, 9, а также достоверные разницы во фракциях 11 и 13, выступа- 
ющие между пробами из разных качественных групп мяса. 

Замечено, что в водянистом мясе в самой большой степени подвергаются 
денатурации фракции 1, 13, 9. и 11, в которых уменьшение растворимости 
равнялось 33—50%. Немного меньшие изменения, составляющие 21—27%, высту- 
пают во фракциях 3, 7, 2 u 4. 

Коэффициенты корреляции между саркоплазматическим белком, а также 
его фракциями 1, 2, 3, 4, 7, 8, 9, 11 и 13 и тестом Наг4а были высокосуществен- 
ными (г = 0,5— 0,9). 

Tadeusz Kotik ' 

DISTRIBUTION OF SARCOPLASMIC PROTEIN IN NORMAL AND PALE, SOFT 

AND EXUDATIVE (PSE) MEAT 

Summary 

Tests were conducted on longissimus dorsi muscle samples from 26 bacon pigs 
with a slaughter weight of approximately 86 kg. On the basis of Hart’s Trans- 
mission Value, the animals were divided into three groups: Normal, Medium and 
PSE. Sarcoplasmic protein was extracted from the samples and subsequently sepa- 

rated into 13 fractions by means of paper electrophoresis. 

Highly significant differences in the levels of fractions I, II, III, IV, VII, VIII, 
IX, were obtained, and significant ones for fractions XI and XIII, between samples 
belonging to different meat quality groups. 

It was noted that the fractions undergoing the highest degree of denaturation 
in PSE meat were fraction I, XIII, IX, VIII and XI. The decrease in the solubility 
here was from 33 to 50 per cent. Somewhat less pronounced changes, amounting 

to 21 to 27 per cent, were found in fractions III, VII, II, and IV. 
Relationships of fractions I, II, III, IV, VII, VIII, IX, XI, XIII, to Hart's Trans- 

mission Value were highly significant (r = 0.5—0.9).


