
Dieta zwierząt przeżuwających żyjących w warun-
kach naturalnych charakteryzuje się niską za-

wartością tłuszczu. W żywieniu zwierząt hodowlanych 
duże zainteresowanie budzi suplementacja tego skład-
nika, polegająca na stosowaniu pełnotłustych nasion 
roślin oleistych, olejów roślinnych i rybnych lub ko-
mercyjnych preparatów tłuszczowych. W artykule opi-
sano zagadnienia związane z suplementacją tłuszczu 
w żywieniu krów.

Wzbogacanie diety krów w tłuszcz stwarza możli-
wość poprawy rozrodu. Dodatki tłuszczowe mogą bo-
wiem zwiększyć zawartość energii w dawce pokar-
mowej, co ma na celu ograniczenie ujemnego bilansu 
energetycznego w okresie poporodowym. Niemniej 
kwasy tłuszczowe mogą wywierać bezpośredni wpływ 
na procesy rozrodcze, dlatego duże znaczenie ma rodzaj 
tłuszczu. Największe nadzieje wiąże się z wieloniena-
syconymi kwasami tłuszczowymi z rodzin n-6 (kwas 
linolowy) i n-3 (kwasy alfa-linolenowy, eikozapenta-
enowy – EPA i dokozaheksaenowy – DHA). Dowiedzio-
no między innymi, że kwasy linolowy i alfa-linoleno-
wy mają dobry wpływ na pęcherzyki jajnikowe (1, 2). 
Jak wynika z badań z użyciem soi (źródło kwasu lino-
lowego) i lnu (źródło kwasu alfa-linolenowego), najlep-
szym rozwiązaniem jest wzbogacanie dawki pokarmo-
wej w okresie pierwszych 40 dni po porodzie w kwasy 
tłuszczowe z rodziny n-6. Później zamienia się je na 
kwasy tłuszczowe z rodziny n-3, które podaje się do 
40. dnia po inseminacji (3). Kwas linolowy może przy-
czynić się do zwiększenia syntezy i sekrecji prostaglan-
dyny F2α (PGF2α) przez błonę śluzową macicy. Sądzi się 
więc, że może mieć korzystny wpływ na inwolucję ma-
cicy po porodzie. Kwasy tłuszczowe z rodziny n-3 mogą 
zmniejszać syntezę PGF2α i zapobiegać lizie ciałka żół-
tego w okresie wczesnego życia zarodka (4, 5, 6).

Pewne obserwacje sugerują jednak, że suplementa-
cja kwasów linolowego i alfa-linolenowego może źle 

wpływać na rozwój zarodków (7, 8). Niemniej, jak wy-
nika z badań wykonanych na bydle mięsnym, stoso-
wanie oleju sojowego (dodatek tłuszczu w formie chro-
nionej) w ilości 100 g dziennie przez trzy tygodnie po 
inseminacji stwarza możliwość poprawy przeżywal-
ności zarodków. Większy odsetek krów zacielonych 
może wynikać z wytwarzania większych ilości inter-
feronu tau przez zarodki (9).

Długołańcuchowe kwasy tłuszczowe w niewiel-
kim stopniu przenikają przez łożysko z krwi mat-
ki do płodu. Wzbogacanie diety krów w okresie póź-
nej ciąży w olej rybny w ilości 300 g dziennie może 
spowodować mniej więcej dwukrotny wzrost udziału 
DHA w lipidach osocza krwi nowo narodzonych cie-
ląt. Jednocześnie matki charakteryzują się kilkanaście 
razy większym udziałem DHA w lipidach osocza krwi, 
w porównaniu z krowami karmionymi paszą z dodat-
kiem nasyconych kwasów tłuszczowych. Olej lniany 
nie powoduje istotnego wzrostu zawartości kwasu al-
fa-linolenowego ani jego długołańcuchowych pochod-
nych (EPA i DHA) u nowo narodzonych cieląt. Wystę-
pują znaczne różnice w profilu kwasów tłuszczowych 
lipidów osocza krwi nowo narodzonych cieląt i ich ma-
tek. Może to wynikać z małej przepuszczalności ło-
żyska dla wielonienasyconych kwasów tłuszczowych. 
Niemniej jednak istnieje pozytywna zależność mię-
dzy zawartością DHA w osoczu krwi krów i ich po-
tomstwa. Jest to konsekwencją dużej roli, jaką DHA 
odgrywa w rozwoju płodów (10).

Wykazano, że żywienie krów w okresie późnej cią-
ży paszą zawierającą nasiona bogate w kwas lino-
lowy lub oleinowy powoduje obniżenie zawartości 
kwasów tłuszczowych z rodziny n-3, między innymi 
EPA i DHA, w osoczu krwi nowo narodzonych cieląt 
(11). Według innych obserwacji suplementacja tłusz-
czu w dwóch ostatnich miesiącach ciąży ma niewiel-
ki wpływ na profil kwasów tłuszczowych osocza krwi 
nowo narodzonych cieląt. Potomstwo krów otrzymu-
jących dodatek tłuszczu bogatego w kwas linolowy 
(w formie chronionej) ma trochę więcej tego kwasu 
w osoczu krwi bezpośrednio po porodzie, w porów-
naniu z potomstwem krów pobierających paszę wzbo-
gaconą w nasycone kwasy tłuszczowe, głównie kwas 
stearynowy. Jednocześnie niższa jest zawartość dłu-
gołańcuchowych wielonienasyconych kwasów tłusz-
czowych z rodziny n-3. Suplementacja tłuszczu ma 
znacznie większy wpływ na profil kwasów tłuszczo-
wych siary. Stwierdzono, że dodawanie nasyconych 
kwasów tłuszczowych do diety krów ma korzystny 
wpływ na stopień zaopatrzenia cieląt w immunoglo-
buliny G. Cielęta lepiej bowiem wchłaniają immuno-
globuliny zawarte w siarze (12).

W badaniach przeprowadzonych na krowach żywio-
nych paszą o niskiej zawartości tłuszczu zauważono, 
że suplementacja kwasów tłuszczowych w okresie póź-
nej ciąży może spowodować zwiększenie urodzenio-
wej masy ciała cieląt (12). Wydaje się, że rodzaj kwasów 
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tłuszczowych nie ma w tym względzie istotnego zna-
czenia. Potwierdzają to badania, w których bydło mię-
sne otrzymywało w ostatnim trymestrze ciąży doda-
tek wielonienasyconych kwasów tłuszczowych (DHA, 
EPA i kwasu linolowego, w formie chronionej) lub na-
syconych i jednonienasyconych kwasów tłuszczowych 
w ilości 190 g dziennie. Nie wykryto różnic w urodze-
niowej ani odsadzeniowej masie ciała. Zwrócono jednak 
uwagę na wyższą masę ciała w dniu uboju potomstwa 
krów pobierających w okresie ciąży dodatek wielonie-
nasyconych kwasów tłuszczowych (13).

Poprzez wzbogacanie diety krów w tłuszcz moż-
na modyfikować profil kwasów tłuszczowych mleka, 
a w mniejszym stopniu także mięsa. Kluczowe zna-
czenie ma rodzaj tłuszczu. Można przytoczyć badania, 
w których krowy otrzymywały tłuszcz bogaty w nasy-
cone kwasy tłuszczowe lub olej roślinny (lniany bądź 
słonecznikowy) i algi, które stanowią bogate źródło 
DHA. W wyniku zastosowania olejów roślinnych i alg 
mleko zawiera mniej nasyconych kwasów tłuszczo-
wych. Olej lniany i algi powodują znaczne zwiększenie 
zawartości kwasu alfa-linolenowego i DHA zarówno 
w mleku, jak i w mięsie. Najwięcej wielonienasyco-
nych kwasów tłuszczowych z rodziny n-6 występuje 
w mleku krów żywionych paszą z dodatkiem oleju sło-
necznikowego. Jednocześnie nie odnotowano wzrostu 
zawartości tych kwasów w mięsie (14). Opublikowano 
też badania, w których krowy otrzymywały mieszani-
nę olejów słonecznikowego i rybnego, lnianego i ryb-
nego lub wszystkich naraz. Mieszaniny te podawano 
w ilości 3% suchej masy, a poszczególnych olejów uży-
to w jednakowych ilościach. Najkorzystniejszy profil 
kwasów tłuszczowych mleka uzyskano po zastosowa-
niu dwóch ostatnich mieszanin. Doszło do zwiększe-
nia zawartości kwasu żwaczowego (cis-9, trans-11 CLA) 
i wielonienasyconych kwasów tłuszczowych z rodzi-
ny n-3, zwłaszcza kwasu alfa-linolenowego i DHA. 
Jednocześ nie nastąpiło zmniejszenie stosunku stęże-
nia kwasów tłuszczowych z rodziny n-6 do stężenia 
kwasów tłuszczowych z rodziny n-3 (15).

Tłuszcz lniany budzi szczególne zainteresowanie na-
ukowców zajmujących się suplementacją tłuszczu w ży-
wieniu krów. Według jednych danych olej lniany może 
być dodawany do diety krów mlecznych w ilości do 4% 
suchej masy. Takie postępowanie stwarza możliwość 
wzbogacenia mleka w pożądane kwasy tłuszczowe, 
bez pogorszenia strawności składników odżywczych 
i produkcji mleka. Wraz ze wzrostem zawartości oleju 
lnianego w dawce pokarmowej (0, 2, 3 lub 4%) nastą-
pił wzrost wydajności mleka (26,1; 27,3; 27,4 i 28,4 kg 
dziennie). Nie doszło do zmian zawartości tłuszczu 
w mleku, jednak wzrost podaży oleju spowodował ob-
niżenie się zawartości białka (16). W innych badaniach 
odnotowano obniżenie wydajności tłuszczu mleczne-
go o 30% po zastosowaniu 5-procentowego dodatku 
oleju lnianego. Suplementacja oleju lnianego powo-
duje zmniejszenie ekspresji genów kodujących białka 
uczestniczące w syntezie lipidów w gruczole mleko-
wym. Efektem jest niższa zawartość nasyconych kwa-
sów tłuszczowych w mleku. Wzrost zawartości wielo-
nienasyconych kwasów tłuszczowych w mleku wynika 
z większej dostępności tych związków lub substratów 
dla gruczołu mlekowego (17).

Zagraniczni naukowcy porównali efekty zastosowa-
nia oleju lnianego lub nasion lnu dostarczających takiej 
samej ilości tłuszczu. Krowy żywiono paszą, do której 
dodawano tłuszcz palmowy (300 g dziennie), olej lnia-
ny (300 g dziennie) lub nasiona lnu (688 g dziennie). 
Nie wykryto istotnych różnic w pobraniu suchej masy, 
zmianach masy ciała, wydajności mlecznej i zawarto-
ści podstawowych składników odżywczych w mleku. 
Zastąpienie tłuszczu palmowego tłuszczem lnianym 
powoduje znaczną poprawę profilu kwasów tłuszczo-
wych mleka (18).

Duże zainteresowanie naukowców budzą również 
tłuszcze bogate w długołańcuchowe pochodne kwasu 
alfa-linolenowego – DHA i EPA, zwłaszcza oleje rybne. 
Mają one korzystny wpływ na profil kwasów tłuszczo-
wych mleka, lecz mogą spowodować zmniejszenie po-
brania suchej masy i pogorszenie wydajności mlecz-
nej. Potwierdzają to badania wykonane na krowach, 
które otrzymywały olej rybny w ilości 0, 75, 150 lub 
300 g dziennie. Najważniejszą zmianą w profilu kwa-
sów tłuszczowych mleka był liniowy wzrost zawar-
tości EPA (z 0,07 do 0,18 g/100 g sumy kwasów tłusz-
czowych) i DHA (z 0,03 do 0,10 g/100 g sumy kwasów 
tłuszczowych). Wraz ze wzrostem ilości podawanego 
oleju doszło do zmniejszenia pobrania suchej masy oraz 
wydajności mleka, które charakteryzowało się niższą 
zawartością tłuszczu. Mleko krów otrzymujących naj-
większy dodatek oleju rybnego miało 30% mniej tłusz-
czu w porównaniu z mlekiem krów żywionych paszą 
bez oleju. Jednocześnie wydajność tego składnika była 
niższa o 40% (19).

Podsumowanie

Suplementacja tłuszczu może wywierać istotny wpływ 
na organizm krowy. Efekty suplementacji zależą mię-
dzy innymi od stanu fizjologicznego krowy, ilości i ro-
dzaju tłuszczu, formy, w jakiej został użyty, oraz składu 
dawki pokarmowej. Wzbogacanie diety w komponen-
ty tłuszczowe, które mogą zmniejszać wytwarzanie 
tłuszczu mlecznego, stwarza możliwość poprawy bi-
lansu energetycznego i ograniczenia mobilizacji za-
pasów tłuszczu w okresie wczesnej laktacji (20). Su-
plementacja tłuszczu może mieć korzystny wpływ na 
rozród. Dzięki niej można modyfikować profil kwasów 
tłuszczowych mleka i wzbogacać go w pożądane kwasy 
tłuszczowe. Prowadzone są badania nad ograniczaniem 
powstawania metanu poprzez stosowanie komponen-
tów tłuszczowych (21, 22). Suplementacja tłuszczu stwa-
rza możliwość zwiększenia zawartości energii w daw-
ce pokarmowej. Jednocześnie może jednak spowodować 
zmniejszenie pobrania suchej masy, co wiąże się z ryzy-
kiem zmniejszonej podaży składników odżywczych (23).
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Nadciśnienie tętnicze to stan kliniczny towarzy-
szący wielu powszechnym chorobom, który jako 

ich objaw staje się też przyczyną prowadzącą do no-
wych powikłań w narządach docelowych (target  organ 
damage, TOD). Spośród narządów tych, z reguły jako 
pierwsze, niekorzystnymi zmianami objęte są gał-
ki oczne, a także serce, nerki i mózg. Występowanie 
utrwalonego systemowego nadciśnienia krwi może 
przyczyniać się zatem do znacznego obniżenia ja-
kości życia, a nawet skrócenia czasu przeżycia psów  
i kotów.

Skutki kliniczne nadciśnienia są zróżnicowane i wie-
loobjawowe. Dlatego gabinetowe mierzenie ciśnienia 
u psów i kotów ma sens, bo i aparaty są coraz lepszej 
jakości, i wiedza, i zapotrzebowanie właścicieli zwierząt 
na tę usługę rosną. Niezależnie od mierzalnych warto-
ści ciśnienia warto także znać swoiste, klinicznie do-
stępne objawy nadciśnienia w TOD. Jednym z pierw-
szych takich zestawów objawowych u psów i kotów są 
objawy okulistyczne. Podstawowe, gabinetowe badanie 
z użyciem oftalmoskopów i wykrycie swoistych zmian 
w oczach z reguły sugerują nadciśnienie tętnicze i tym 
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