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S t r e s z c z e n i e

Badania przeprowadzono na mięśniu najdłuższym (m. longissimus) 24 jagniąt samic i samców rasy 
Merynofin (Mf) oraz mieszańców Texel x Mf (TMf) i Ile de France x Mf (IfMf). Jagnięta były tuczone 
półintensywnie do masy ciała 30-35 kg. Próbki mięśni pobierano bezpośrednio po uboju w celu wyróż
nienia typów włókien: STO, FTO i FTG. Określono procentowe udziały typów włókien, ich średnice, 
liczbę włókien na jednostkę powierzchni mięśnia jak i udział tkanki tłuszczowej śródmięśniowej. W wy
mienionych parametrach mikrostrukturalnych nie stwierdzono statystycznie istotnych różnic między 
badanymi grupami jagniąt. Wystąpiła jednakże tendencja do zwiększenia średnic włókien FTO, FTG oraz 
zmniejszenia liczby włókien na jednostkę powierzchni mięśnia u mieszańców z udziałem ras mięsnych. 
Istotne różnice stwierdzono w średnicach włókien STO związane z płcią. Maciorki miały grubsze włókna 
STO niż tryczki
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Wprowadzenie

Wzrastające wymagania konsumentów w zakresie jakości żywności dotyczą rów
nież mięsa jagnięcego. Odnoszą się one zarówno do jakości zdrowotnej, jak również 
do wartości kulinarnej (uzysku mięsa kulinarnego, stopnia wykształcenia mięśni) oraz 
walorów sensorycznych, tj. kruchości, soczystości, zapachu i smakowitości. Zaspoka
janie, a nawet wyprzedzanie oczekiwań konsumentów w tym zakresie jest jednym 
z głównych warunków powodzenia rynkowego poszczególnych gatunków mięsa,
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w tym również jagnięcego [1, 3]. Wprowadzanie do szerokiej praktyki najbardziej 
efektywnych ekonomicznie technologii hodowli jagniąt rzeźnych, w oparciu 
o krzyżowanie towarowe owiec populacji plennych z trykami różnych ras mięsnych, 
wymaga przebadania wpływu ich stosowania na wartość tuczną i jakość mięsa jagniąt 
mieszańców. Jednym z oczekiwanych efektów kojarzenia owiec plennych, o słabszej 
użytkowości mięsnej, z trykami ras mięsnych, jest poprawa mięsności mieszańców, tj. 
stopnia wykształcenia ich mięśni [10], Dotyczy to szczególnie mieszańców po trykach 
rasy Texel, które w czystości rasy odznaczają się wyraźną hipertrofią włókien mię
śniowych [4, 8]. Cecha ta jest na ogół przekazywana potomstwu i przejawia się wzro
stem grubości włókien mięśniowych i wynikającą z tego istotną poprawą mięsności 
tuszy, jednak bez ujemnego wpływu na walory sensoryczne mięsa, przede wszystkim 
na jego kruchość [9].

Badania mięśni różnych gatunków zwierząt wskazują na istnienie złożonych 
związków budowy histologicznej mięśni i jakości kulinarnej mięsa [6, 12], Stosunko
wo słabo rozpoznane są zagadnienia uwarunkowań genetycznych i wpływu czynników 
środowiskowych na cechy budowy histologicznej mięśni tuczonych jagniąt i ich po
wiązań z j akością uzyskiwanego surowca mięsnego.

Celem badań było przeanalizowanie cech mikrostruktury m. longissimus jagniąt 
rzeźnych plennej rasy Merynofm oraz mieszańców towarowych F i po trykach ras mię
snych.

Materiał i metody badań

Materiał badawczy stanowiły jagnięta [po 50% maciorek i tryczków] trzech geno
typów - plennej rasy Merynofm [Mf] oraz mieszańce Fi maciorek tej rasy z trykami 
mięsnymi rasy Texel [T] i Ile de France [If], Jagnięta utrzymywano grupowo i tuczono 
średnio intensywnie po odsądzeniu od matek w wieku 7-8 tygodni do uzyskania masy 
ciała 30-35 kg. Stosowano żywienie normowane, według norm INRA [11], z udziałem 
objętościowych pasz gospodarskich [kiszonka, siano] + mieszanka pasz treściwych.

Badania mikrostruktury tkanki mięśniowej jagniąt wykonano na mięśniu najdłuż
szym (m. long issim us) 4 tryczków i 4 maciorek z każdego genotypu -  3 genotypy x 
2 płcie x 4 sztuki, czyli łącznie 24 jagnięta. Próbki mięśni do badań histologicznych 
pobierano bezpośrednio po uboju i zamrażano w ciekłym azocie do czasu wykonywa
nia analiz. Wycinki mięśni ścinano w kriostacie na 10 jum skrawki i poddawano je 
reakcji na aktywność NADH-TR oksydoreduktazy i ATP-azy miofibrylamej [14] 
w celu wyróżnienia trzech typów włókien mięśniowych: STO -  wolnokurczące się 
oksydatywne, FTO -  szybkokurczące się oksydatywne i FTG -  szybkokurczące się 
glikolityczne. Udziały procentowe poszczególnych typów włókien, ich średnice oraz 
liczbę włókien przypadającą na powierzchnię przekroju 1,089 mm2 oceniono przy 
wykorzystaniu systemu analizy obrazu Q 500 MC firmy Leica (Cambridge). Histo-
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chemiczną ocenę zawartości tłuszczu śródmięśniowego wykonano również na przekro
jach poprzecznych mięśnia LL o grubości 10 jam, barwionych czerwienią oleistą we
dług procedury podanej przez Dubowitza i wsp. [5]. Oznaczenia prowadzono na prze
krojach mięśni o powierzchni 2,178 mm2 przy wykorzystaniu systemu analizy obrazu 
Q 500 MC firmy Leica (Cambridge).

Wyniki zostały zweryfikowane przy zastosowaniu programu Statistica 6.0 PL 
w oparciu o metodę dwuczynnikowej analizy wariancji [13].

Wyniki i dyskusja

Krzyżowanie owiec plennej rasy Merynofin z trykami ras Texel i Ile de France 
nie spowodowało statystycznie istotnych różnic w liczbie włókien na jednostkę po
wierzchni, w udziałach procentowych typów włókien oraz ich średnicach (tab. 1). Po
mimo braku istotnych różnic w cechach mikrostruktury między badanymi grupami 
jagniąt, należy zaznaczyć, że użycie do krzyżowania obu ras mięsnych wpłynęło na 
wzrost średnicy włókien mięśniowych mieszańców TMf i IfMf w stosunku do czysto
rasowych jagniąt M f (średnio o 5,2%). Efekt zwiększenia średnic włókien był bardziej 
widoczny u potomstwa tryków rasy Texel i dotyczył wszystkich trzech typów włókien 
(zwiększenie średnic średnio o 6,1%). Wpływ rasy Texel na tendencję zwiększania 
średnic włókien można tłumaczyć za Charlier i Leroy [4] oraz Leroy [8] hipertrofią 
włókien mięśniowych. Należy podkreślić, że udziały procentowe włókien STO, FTO
i FTG oraz ich średnice w  omawianych badaniach były zbliżone do wcześniejszych 
danych [7], dotyczących tego samego mięśnia jagniąt Polskiego Merynosa i mieszań
ców Merynosa z Czamogłówką w wieku 148 dni i masie ciała 38,0 kg.

Zawartość tłuszczu śródmięśniowego oznaczana histochemicznie nie różniła się 
istotnie między badanymi grupami jagniąt (tab. 1). Badania chemiczne zawartości 
tłuszczu w m. semitendinosus, tych samych jagniąt wykazały o 13% niższą zawartość 
tłuszczu śródmięśniowego mieszańców TMf niż M f [2],

Płeć jagniąt nie różnicowała istotnie mikrostruktury histologicznej tkanki mię
śniowej badanych jagniąt w zakresie liczby włókien mięśniowych przypadających na 
jednostkę powierzchni, struktury procentowej poszczególnych typów włókien mię
śniowych oraz zawartości tłuszczu śródmięśniowego oznaczanej histochemicznie (tab.
1). Stwierdzono natomiast, że włókna czerwone STO maciorek były istotnie grubsze 
niż tryczków (o 10,2%, p < 0,05) -  tab. 1. Jednak przy braku wyraźnych różnic 
w grubości włókien FTO i FTG, średnia grubość włókien mięśniowych jagniąt obu 
płci była bardzo podobna.

Wystąpiły dwie statystycznie istotne i trudne do wyjaśnienia interakcje genotyp x 
płeć jagniąt. Interakcja dotycząca procentowego udziału włókien czerwonych STO 
spowodowana była tym, że o ile w mięśniach czystorasowych Merynofinów udział 
tego typu włókien u tryczków był dwukrotnie niższy niż u maciorek, to w grupach
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mieszańców TMf i IfMf jagnięta obu płci nie różniły się wyraźnie pod tym względem. 
Natomiast istotna interakcja w liczbie włókien na jednostkę powierzchni mięśnia 
w grupie mieszańców Merynofina z Texelem wynikała z odmiennego kształtowania 
się Wymienionego parametru w mięśniach jagniąt tej grupy obu płci. W tej grupie mie
szańców liczba włókien u tryczków była o 15% mniejsza niż u maciorek, podczas gdy 
w pozostałych grupach było odwrotnie, średnio o 11%.

T ab  e l  a 1

Charakterystyka mikrostruktury m. longissimus jagniąt różnych genotypów poddanych tuczeniu. 
Microstructure profile of the m. longissimus of fattened lambs showing different genotype.

Parametr Genotyp / Genotype Płeć / Sex SEMParameter Mf TMf IfMf • • • •
N 8 8 8 12 12

Liczba włókien na powierzchni 
1,089 mm2*

Number of muscle fibers as per 
surface of 1.089 mm2 * area

632 542 623 594 603 20,419

Udział włókien mięśniowych: 
Share of muscle fiber types:

-STO [%] * 12,8 11,9 12,2 12,0 12,6 0,781

-FTC [%] 35,5 37,0 35,1 35,1 36,7 1,407

-FTC [%] 51,8 51,0 52,6 52,8 50,8 1,824

Srednii
Diamete

;a włókien [|im]: 
r of muscle fibers:

-STO 26,0 26,8 24,7 24,6a 27, la 0,597
- FTO 26,4 27,8 27,4 27,7 26,7 0,535
-FTG 29,5 31,6 31,4 30,9 30,8 0,543

-średnia 
-mean di:

średnica włókien 
.meter of the fibers 27,9 29,6 29,1 29,0 28,8 0,511

Zawarłoś
śn

Content of

: tłuszczu śródmię- 
iowego [%] 
intra-muscular fatty 

tissue

3,94 3,88 3,90 3,89 3,92 0,416

• interakc
• statistic.

ia genotyp x płeć statystycznie istotna przy P < 0,05; aa -  P < 0,05;
illy significant interaction between genotype & sex at P < 0,05; aa -  P < 0,05.

W pr; 
towaroweg

oprowadzonych badaniach nie wykazano istotnego wpływu krzyżowania 
a owiec plennej rasy Merynofm z trykami ras mięsnych Texel i Ile de Fran-
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ce na mikrostrukturę mięśni jagniąt tuczonych średnio intensywnie do masy ciała 30- 
35 kg. Badania te, wykonane na stosunkowo nielicznym materiale, wskazują jednak na 
istnienie tendencji do zwiększenia średnic włókien mięśniowych mieszańców bada
nych dwóch ras mięsnych oraz do zmniejszenia liczby włókien mięśniowych na jed
nostkę powierzchni przekroju mięśnia u mieszańców po trykach rasy Texel. Zweryfi
kowanie tych wyników wymaga kontynuowania badań na liczniejszym materiale.

Wnioski

1) Krzyżowanie towarowe owiec plennej rasy Merynofm z trykami ras mięsnych 
Texel i Ile de France spowodowało wystąpienie tendencji w zakresie zwiększenia 
średnic włókien mięśniowych, a zatem zmniejszenia liczby włókien na jednostkę 
powierzchni przekroju mięśnia u mieszańców.

2) Wpływ płci jagniąt istotnie zaznaczył się tylko w średnicach włókien czerwonych
-  maciorki miały grubsze włókna niż tryczki.
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THE MICROSTRUCTURE OF M. LONGISSIMUS OF THE LAMBS REPRESENTING 
DIFFERENT GENOTYPES (MERINOFINN, MERINOFINN X TEXEL 

AND MERINOFIN XILLEDE FRANCE)

S u m m a r y

The investigations were carried out on m. longissimus of 24 lambs of both sexes representing the pro
lific Merinofmn breed (Mf) and F| crosses Texel x Mf (TMf) and Ille de France x Mf (IfMf). The lambs 
were fattened semi -  intensively to reach 30-35 kg live weight. Samples of longissimus muscle were taken 
immediately after slaughter to categorize myofibers on STO, FTO and FTG types according to their meta
bolic and contractile properties. The percentage of muscle fiber types and their diameters, the muscle 
fibers number per area unit, as well as the intramuscular fatty tissue content were measured. As for these 
micro-structural parameters, no significant differences between genetic groups of lambs were stated. 
However, a following tendency was found: diameters of FTO and FTG muscle fiber types tended to in
crease, and muscle fiber numbers in the crosses with the share of meat breed had a tendency to decrease. 
Statistically significant differences were found in diameters of STO fibers related with sex. Female lambs 
showed greater diameters of their STO muscle fibers than the male lambs.

Key words: microstructure, muscle, lambs, genotype.


