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Wprzemyśle chemiczno-kosmetycznym tłusz-

czopot jest uznawany za wysokiej jakości 

surowiec pochodzenia zwierzęcego, czyli lanolinę. 

Składa się on z dwóch frakcji: tłuszczu i potu wy-

dzielanych przez gruczoły skórne (potny i łojowy). 

Ujścia obu gruczołów znajdują się na powierzchni 

skóry, co powoduje zmieszanie się obu wydzielin 

i powstanie tłuszczopotu (Cholewińska i in., 2016).

 Na substancje znajdujące się w tłuszczo-

pocie, w tym profi l kwasów tłuszczowych mogą 

wpływać – dieta oraz różnego rodzaju zabiegi 

(w tym kąpanie). W skład tłuszczu wchodzi oko-

ło 35% estrów wyższych kwasów tłuszczowych 

i woskowych oraz alkoholi alifatycznych, 25% 

wolnych kwasów tłuszczowych, 25% steroli, 

a także niewielka ilość kwasów hydroksylowych 

i soli (Jover i in., 2002). Kolejna frakcja tłuszczo-

potu, czyli pot składa się w 99% z wody. Innymi 

składnikami potu są m.in.: mocznik, chlorek i siar-

czan potasowy oraz inne sole i kwasy organiczne 

rozpuszczalne w wodzie. Ze względu na wysoką 

zawartość potasu jest on jego źródłem w przemy-

śle (Dankowski i in., 2005; Jaber i in., 2012).

 Skład tłuszczopotu owiec zależy od rasy, 

wieku, żywienia i warunków klimatyczno-geo-

grafi cznych. Chroni on wełnę przed czynnikami 

atmosferycznymi, mechanicznymi i działa bakte-

riostatycznie. Dodatkowo, natłuszcza wełnę i jest 

wskaźnikiem zdrowia zwierzęcia (Cholewińska 

i in., 2016; Lopez-Mesas i in., 2005).

 Celem pracy była charakterystyka składu 

kwasów tłuszczowych w tłuszczopocie jagniąt do 

piątego tygodnia życia. Oceniono także wpływ 

zabiegu kąpania na ich profi l.

Materiały i metody

Materiał zwierzęcy i próby wełny

 Materiał zwierzęcy stanowiły jagnię-

ta owiec olkuskich utrzymywanych na terenie 

Rolniczego Zakładu Doświadczalnego Swojec. 

Stado podstawowe stanowi około 40 sztuk. Owce 

są objęte programem ochrony zasobów genetycz-

nych. Zwierzęta te są użytkowane tradycyjnie 

w systemie 1 wykotu w ciągu roku. Utrzymywane 

są w systemie alkierzowo-pastwiskowym na głę-

bokiej ściółce, strzyża odbywa się raz do roku – 

w maju. Średnia wydajność wełny potnej wyno-

si około 4 kg/matkę/rok. W okresie letnim owce 

przebywają na pastwisku trawiastym, dostęp do 

siana mają zapewniony przez cały rok ad libitum. 

Zimą otrzymują owies w ilości 300 g/sztukę/dzień.

Pozyskiwanie prób wełny do badań

 Próbki wełny do badań zostały pobrane od 

jagniąt z miotów bliźniaczych (8 miotów), których 

wiek nie przekroczył 5 tygodni. Grupę kontrolną 

stanowiło 8 jagniąt (jagnięta kontrolne). Próbki 

wełny zostały pobrane z lewego boku jagniąt na 

wysokości łopatki z powierzchni o wymiarach 

4x5 cm. Ogółem do badań zgromadzono 32 próby, 

które ujednolicono wagowo do 0,4 g (+/-0,015 g). 

Wszystkie próby przechowywano w papierowych 

kopertach w temperaturze 25ºC i wilgotności 70% 

aż do wykonania analiz chemicznych.
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 Kąpano jedno jagnię z każdej pary bliź-

niąt przy użyciu szamponu marki Virbac (około 

60–70 ml szamponu na 10 l wody), serii Sebolytic 

(szampon dermatologiczny dla psów i kotów dla 

skóry z objawami łojotokowymi). Skład szampo-

nu: monosacharydy/alkilopoliglukozydy, kwas 

salicylowy, kwas linolowy i γ-linolenowy, okto-

piroks oraz związane w postaci Sferulitów® glu-

konian cynku i witamina B6 (virbac.pl).

Badanie profi lu kwasów tłuszczowych

 Tłuszcz z wełny uzyskano poprzez eks-

trakcję metodą Soxhleta i oznaczono jego za-

wartość w próbach. Do badania profi lu kwasów 

tłuszczowych wełny matek i jagniąt użyto chro-

matografu gazowego marki AGILENT 7890A, 

fi rmy AGILENT TECHNOLOGIES (USA). 

Zastosowano detektor płomieniowo-jonizacyjny 

(FID). W badaniu oznaczono ilościowo i jako-

ściowo kwasy tłuszczowe nasycone i nienasyco-

ne. Podczas wykonywania chromatografi i wyod-

rębniono 12 kwasów tłuszczowych nasyconych 

(C4-C18) i 13 nienasyconych (C14-C20).

Opracowanie wyników

 Kwasy tłuszczowe zostały pogrupowane 

na: nasycone (SFA), jednonienasycone (MUFA) 

i wielonienasycone (PUFA). Wyniki podano jako 

średnie arytmetyczne i zawartość procentową. 

Wyniki i ich omówienie

 Zawartość tłuszczopotu zarówno w weł-

nie jagniąt kąpanych, jak i pranych była na po-

ziomie 5%. Kąpanie jagniąt skutkowało różnym 

poziomem zawartości poszczególnych kwasów 

tłuszczowych. W badanym profi lu kwasów tłusz-

czowych u jagniąt kontrolnych wykazano wystę-

powanie 15,17 g/100 g SFA, 12,13 g/100 g MUFA 

i 47,77 g/100 g PUFA. Szczegółowa zawartość 

kwasów tłuszczowych została opisana w tabeli 1.

 Zawartość nasyconych kwasów tłuszczo-

wych w tłuszczopocie wełny jagniąt kąpanych 

stanowiła 17,33%, natomiast u jagniąt kontro-

lnych o około 3 p.p. więcej. Zawartość procen-

towa jednonienasyconych kwasów tłuszczowych 

była na podobnym poziomie ~ 16%, z kolei za-

wartość procentowa wielonienasyconych kwa-

sów tłuszczowych była większa o 3,7 p.p.

 Charakterystyka profi lu kwasów tłusz-

czowych wykazała także wystąpienie kwasu 

margarynowego (C17:0) w próbie pochodzącej 

od jagniąt kąpanych, którego nie stwierdzono 

w próbie od jagniąt kontrolnych. W tłuszczo-

pocie jagniąt kontrolnych wykazano natomiast 

trzykrotnie wyższy poziom kwasu stearynowego 

w porównaniu do tłuszczopotu jagniąt kąpanych. 

Wykazano również, że tłuszczopot jagniąt kon-

trolnych charakteryzował się 2 razy większą za-

wartością kwasu mirystoleinowego (C14:0) i 1,5 

razy palmitolenowego (C16:1).

 Występowanie poszczególnych kwasów 

działa zarówno ochronnie, jak i natłuszczają-

co na powłokę skórną oraz okrywę włosową. 

Nienasycone kwasy tłuszczowe wpływają na pra-

widłowe funkcjonowanie skóry, pełnią również 

rolę bakteriostatyczną poprzez tworzenie na jej 

powierzchni odczynu kwaśnego – niekorzystne-

go dla rozwoju bakterii (Bojarowicz i Woźniak, 

2008; Mierzejewski, 1998).

 Na oznaczony profi l kwasów tłuszczo-

wych w wełnie jagniąt do 5. tygodnia życia 

wpłynął prawdopodobnie ich wiek i związana 

z nim dieta. Badane jagnięta spożywały głównie 

mleko oraz jako dodatek niewielkie ilości owsa 

i siana. 

 Występujące, zarówno u jagniąt kąpa-

nych jak i kontrolnych, kwas linolowy, CLA oraz 

oleinowy należą do egzogennych kwasów przy-

swajanych głównie z mleka (Patkowska-Sokoła 

i in., 2005; Pappas, 2009; Käkelä i Hyvärinen, 

1996).  Wpływają one na metabolizm skóry, 

chronią skórę przed utratą wody oraz są skład-

nikami bariery lipidowej, a kwas oleinowy peł-

ni dodatkowo funkcję związaną z regeneracją 

naskórka i niweluje stany zapalne (Zieliń ska 

i Nowak, 2014).
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Tabela 1. Profi l kwasów tłuszczowych w tłuszczopocie wełny jagniąt (%/100 g)
Table 1. Fatty acid profi le in wool grease from lambs (%/100 g)

Kwasy tłuszczowe
Fatty acids

Jagnięta do 5. tyg życia – 
kontrola

Lambs up to 5 weeks
of age – control

Jagnięta do 5. tyg życia
– kąpane

Lambs up to 5 weeks
of age – bathed

Różnica (p.p.)
Difference 

(percentage 
points)

zawartość
content

(%/100 g)

SD zawartość
content

(%/100 g)

SD

MASŁOWY (C4:0)
BUTYRIC (C4:0)

6,32 4,75 4,86 3,84 1,46

KAPRYNOWY (C10:0)
CAPRIC (C10:0)

0,46 0,35 0,37 0,29 0,1

UNDEKANOWY (C11:0)
UNDECANOIC (C11:0)

0,63 0,48 0,47 0,37 0,17

LAURYNOWY (C12:0)
LAURIC (C12:0)

0,49 0,37 0,33 0,26 0,16

MIRYSTYNOWY  (C14:0)
MYRISTIC (C14:0)

2,12 1,59 1,66 1,31 0,46

PENTADEKANOWY (C15:0)
PENTADECANOIC (C15:0)

2,89 2,17 1,91 1,51 0,98

PALMITYNOWY (C16:0)
PALMITIC (C16:0)

3,86 2,9 3,78 2,99 0,08

MARGARYNOWY  (C17:0)
MARGARIC (C17:0)

0 0 3,01 2,38 -3,01

STEARYNOWY (C18:0)
STEARIC (C18:0)

3,41 2,56 0,93 0,74 2,47

MIRYSTOLEINOWY (C14:1)
MYRISTOLEIC (C14:1)

0,67 0,51 0,34 0,27 0,34

MONOENOWY (C15:1)
MONOENOIC (C15:1)

0,61 0,46 0,51 0,41 0,09

PALMITOLENOWY (C16:1)
PALMITOLEIC (C16:1)

3,38 2,54 2,15 1,7 1,23

OLEINOWY (C18:1n9c)
OLEIC (C18:1n9c)

10,63 7,98 11,66 9,21 -1,03

WAKCENOWY (C18:1n7t)
VACCENIC (C18:1n7t)

0,85 0,64 0,69 0,55 0,16

LINOLOWY (C18:2n6c)
LINOLEIC (C18:2n6c) 2,49 1,87 2,63 2,08 -0,14

trans-LINOLOWY (C18:2n6t)
trans-LINOLEIC (C18:2n6t)

2,51 1,89 1,79 1,42 0,72

CLA 15,86 11,91 16,47 13,02 -0,61

ALA (C18:3n3) 6,97 5,23 8,05 6,36 -1,08

DIHOMO-γ-LINOLENOWY (C20:3n6)
DIHOMO-γ-LINOLENIC (C20:3n6)

2,24 1,68 2,59 2,05 -0,36

ARACHIDONOWY (C20:4n6)
ARACHIDONIC (C20:4n6)

32,13 24,12 34,07 26,92 -1,94

cis-5,8,11,14,17EPA (C20:5n3) 1,42 1,07 1,68 1,33 -0,26

ΣSFA 20,20 15,17 17,32 13,69 2,88

ΣMUFA 16,16 12,13 15,36 12,14 0,79

ΣPUFA 63,63 47,77 67,30 53,18 -3,67
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 Dodatkowym czynnikiem mającym 

wpływ na profi l kwasu tłuszczowego tłuszczo-

potu wełny mogło być środowisko mateczne 

(pielęgnacja poporodowa przez matkę – wylizy-

wanie) oraz praca gruczołów łojowych. 

 W trakcie wzrostu jagniąt dochodzi 

także do zmian w strukturze wełny, a co za 

tym idzie – w ilości wydzielanego tłuszczo-

potu oraz zawartości poszczególnych kwasów 

(Niżnikowski, 2011; Staniszkis i Grycewicz, 

1959).

Podsumowanie

 Określenie profi lu kwasów tłuszczowych ja-

gniąt umożliwia w przyszłości podjęcie dalszych ba-

dań nad wpływem poszczególnych czynników na jego 

skład. Jednakże, bez wątpienia na ich skład bezpośredni 

wpływ ma dieta związana z wiekiem jagniąt. Dodatko-

wym czynnikiem może być także ciągły rozwój gruczo-

łów skórnych i zmieniająca się struktura wełny. Nie wy-

kazano natomiast znaczącego wpływu kąpania jagniąt 

na skład tłuszczopotu, ponieważ jego skład zmienił się 

w niewielkim stopniu.
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FATTY  ACID  PROFILE  OF  WOOL  GREASE  FROM  OLKUSKA  LAMBS

Summary

 The presence of individual fatty acids in sheep wool grease has a signifi cant effect on the condition of 

wool and skin. The diet has the largest effect on the fatty acid profi le. Other factors are age, breed, and climatic 

and geographic conditions. The study was designed to determine the fatty acid profi le of lamb grease wool and to 

investigate the effect of bathing on its composition. The results showed the presence of margaric acid (C17: 0) in 

a sample from bathed lambs that did not appear in the control lambs sample. On the other hand, the control lamb 

samples contained twice as much myristic acid (C14:0) and 1.5 times as much palmitoleic acid (C16:1). The wool 

grease from both tests showed the presence of fatty acids typical of a milk-rich diet: linoleic acid, CLA, and oleic 

acid. Probably the fatty acid profi le was also infl uenced by the maternal environment – the lambs at that time were 

licked by mothers. The fatty acid content is mainly studied in tissues, while there are few studies on their content in 

wool. Given the importance of lanolin in the pharmaceutical and cosmetic market, knowledge of factors affecting 

its composition should be supplemented.

Key words: wool, wool grease, lambs, fatty acid profi le

Owca rasy olkuskiej z jagnięciem 

Olkuska sheep with lamb 

(fot. J. Sikora)


