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Zoznam skratiek a značiek 

ALA   kyselina α-linolénová 

ARA   kyselina arachidonová 

CLA   kyselina linolová 

DHA   kyselina dokozahexaénová 

DPA   kyselina dokozapentaénová 

EPA   kyselina eikozapentaénová 

KVO   kardiovaskulárne ochorenie 

m.   musculus 

SFA                               nasýtené mastné kyseliny 

MUFA   mononenasýtené mastné kyseliny 

PUFA   polynenasýtené mastné kyseliny  

SHR   samostatne hospodáriaci roľník 

spp.   subspecies 

TTP   trvalý trávny porast 
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Úvod  

 

S pokračujúcou výzvou, aby mäsový priemysel bol vedený trhom, je 

potrebné zodpovedať na otázky pri ovčom mäse týkajúce sa chuti. Kŕmne 

suroviny zaradené do kŕmnej dávky pre ovce nepochybne ovplyvňujú vôňu               

a chuť ovčieho mäsa. Podľa literárnych poznatkov nie je jednoznačné 

stanovisko k otázke, či v dôsledku akéhokoľvek konvenčného krmiva, kde je 

bachor oviec bežne aktívny, sa zásadne zmení charakteristická vôňa a chuť 

ovčieho mäsa. Avšak významná zmena oproti tradičnej kŕmnej dávky na 

báze ďatelino-trávy môže ovplyvniť vôňu  a chuť mäsa, ako aj rastovú 

schopnosť oviec.  V štúdiách o senzorických vlastnostiach ovčieho mäsa sú 

bežne opísané  tri atribúty chuti: príchuť ovčieho mäsa, príchuť „trávy“ a 

„cudzia“ príchuť. 

Aj keď spotrebitelia údajne rozlišujú jahňacinu od baraniny 

v senzorických vlastnostiach, je otázne, či medzi nimi existuje kvalitatívny 

rozdiel. Ak neexistujú dôkazy  o kvalitatívnom rozdiele,  dá sa predpokladať, 

že príchuť ovčieho  mäsa  je  akontinuum  ovplyvnená  vekom  zvieraťa,  

krmivom a plemenom. V zahraničnej literatúre je termín „trávová“ príchuť 

mäsa získaného z prežúvavcov používaný z aspektu opisu aromatických látok 

skôr z objemových ako jadrových krmív obvyklých pre krajinu. Všeobecne 

sa uznáva, že mäso získané  z hovädzieho dobytka kŕmeného krmovinami je 

„silne ochutené“. Trávová príchuť sa častejšie používa pri hovädzom mäse, 

ale nie je dôvod, prečo by sa termín trávová príchuť nemala vzťahovať na iné 

prežúvavce. 

Mäso je súčasťou výživy človeka. Okrem významného obsahu bielkovín, 

vitamínov a minerálnych látok, ktoré poskytuje, je však tiež hlavným 

zdrojom tukov. Tuk sa podieľa na senzorickej kvalite mäsa. Jeho zvýšený 

obsah, obzvlášť bohatý na nasýtené mastné kyseliny, môže mať negatívny 

vplyv na zdravie človeka, pretože jeho nadmerná konzumácia je spojená s 

vyšším rizikom obezity, cukrovky a kardiovaskulárnych chorôb. Mäso z 

prežúvavcov má v dôsledku procesu biohydrogenácie relatívne vysoký obsah 

nasýtených mastných kyselín, a preto sa považuje za menej zdravé. Aj keď 

možnosti zmeny zloženia mastných kyselín u prežúvavcov sú oveľa 

obmedzenejšie ako  u monogastrických zvierat, mnoho výskumov sa 

zameriava na spôsoby výživovej manipulácie s lipidovým profilom 

prostredníctvom rôznych stratégií kŕmenia alebo chovných systémov. 

V nadväznosti na uvedené, bol náš výskum zameraný na tuk, cholesterol 

a profil mastných kyselín v mäse jahniat chovaných v systéme extenzívneho 

chovu  na pasienkovom poraste. 
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1  Súčasný stav riešenej problematiky doma         

    a v zahraničí 
 

1.1  Pasienkový systém chovu oviec a produkcia  jahňacieho 

mäsa  
 

V krajinách produkujúcich ovčie mäso má chov oviec ekonomický                        

a sociálny význam. Z prehľadu spotreby jednotlivých druhov mäsa ovčie 

mäso predstavuje malý podiel z celkovej globálnej produkcie 

(Ponnampalam et al., 2017). 

Chov oviec sa môže realizovať v rôznych výrobných oblastiach, čo 

potvrdzujú informácie získané z publikovaných štúdií (Mekuriaw et al., 

2012).  

Pre mnohé farmy predstavuje chov oviec nielen finančný príjem, ale aj 

zdroj potravy, nepotravinárske služby a rôzne ďalšie sociálno-kultúrne 

benefity. Čo je pozoruhodné pre ovce, tieto zvieratá sú schopné spásať trávne 

porasty aj po iných druhoch farmových zvierat, pretože nie sú náročné                      

na kultúrny trávny porast. V prípade nepriaznivých klimatických podmienok 

pre rast pasienkového porastu, ako je sucho a iné, ovce môžu byť zdrojom                    

na zmiernenie nepriaznivej situácie v súvislosti s nedostatkom potravín                

na úrovni malých fariem (Dagnew et al., 2017). 

Systémy chovu oviec v miernych klimatických oblastiach sveta sú 

prevažne založené na trávnych porastoch, pričom tento porast môže pokryť 

až 95 % požiadaviek na energetickú hodnotu kŕmnej dávky (Earle et 

al., 2017).  

Pre ovce môže byť vhodný trávny porast, so zastúpením hlavne  

mätonohu trváceho (Lolium perenne) a s malým podielom ďateliny plazivej 

(Trifolium repens) (Waghorn a Clark, 2004).  

Na pasenie oviec ako najvhodnejší pasienkový porast sa odporúčajú 

mätonohy (Lolium), lipnice (Poa) a kostrava ovčia (Festuca ovina)                                 

a  z ďatelinovín ďatelina lúčna (Trifolium pratense) a ďatelina plazivá 

(Trifolium repens) (Drotárová, 2020). 

Optimalizáciou podielu spásaných druhov trávneho porastu a ich kvalitou 

možno zvýšiť v chovnom systéme jednak produkciu oviec, ale aj ziskovosť            

v dôsledku nižších výrobných nákladov na krmivo v porovnaní                                          

s alternatívnymi krmivami (Bohan et al., 2018). 

Zastúpenie ďatelinovín v kŕmnej dávke má zásadný význam jednak                

pre výživu oviec a jednak aj kvalitu pasienku, pretože tieto rastliny viažu 

dusík. Medzi vysoko cenené bielkovinové porasty patrí lucerna siata 

(Medicago sativa), ktorá sa vyznačuje vysokou výživovou hodnotou, 

vysokým potenciálom rastu a v prípade ošetrovania pasienkového porastu má 

rovnomerné rozloženie na pasienku počas vegetačného obdobia. Spasanie 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0309174016300560?via%3Dihub#bb0205
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751731118003245?via%3Dihub#ref8
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751731118003245?via%3Dihub#ref34
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751731118003245?via%3Dihub#ref2
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takého to pasienkového porastu u jahniat určených na produkciu mäsa sa 

dosahujú želateľné výsledky (Rivaroli et al., 2019). 

Pasienkový porast zložený zo zmesi tráv, ďatelinovín a prístreku 

netoxických bylín obsahujúce napr. skorocel (Plantago lanceolata), čakanku 

(Cichorium intybus), ďatelinu červenú (Trifolium pretanse) a ďatelinu 

plazivú (Trifolium repens), priaznivo ovplyvňuje výživovú hodnotu mäsa 

(Somasiri et al., 2016).  

Vhodne ošetrovaný pasienkový porast môže podporiť zlepšenie produkcie 

jahňacieho mäsa napr. aj systéme skorého odstavu jahniat. Skupina autorov 

zamerala svoj výskum na sledovanie vplyvu krmiva zloženého 

z pasienkového porastu s prímesou netoxických bylín a ďatelinovín na 

prírastky telesnej hmotnosti jahniat. Dosahované výsledky porovnávali 

s vplyvom krmiva podávaného jahňatám v maštali. Výsledky z výskumu 

preukázali, že prírastky telesnej hmotnosti jahniat odstavených spôsobom 

skorého odstavu, pri minimálnej telesnej hmotnosti od 14 do 16 kg, boli 

vyrovnanejšie v dôsledku spásania pasienkového porastu na pasienku 

v porovnaní s prírastkami telesnej hmotnosti jahniat, ktorým sa predkladala 

kŕmna dávka v systéme chovu  v maštali (Ekanayake et al., 2010). 

Bello et al. (2016) uvádzajú, že systém chovu jahniat na pasienku 

určených na produkciu mäsa sa používa za účelom pridanej hodnoty z 

jatočného tela jahňaťa. Použitím spôsobu intenzívneho kŕmenia sa podporí 

rast svalového tkaniva a získa maximálna produkcia a kvalita mäsa.  

Aby farmári chovu oviec dosiahli a udržali čo najvyššiu produkciu, musia  

zintenzívniť svoju činnosť. Jednou z možností zintenzívnenia činnosti je 

implementácia fázy dokončovania výkrmu jahniat. Fáza dokončovania 

výkrmu jahniat predstavuje efektívnejší spôsob výkrmu jahniat, ktorým sa 

zmierňuje tlak na pasienkový porast a zlepšuje produkcia na hektár (DAFF, 

2019). 

Významnú príležitosť na zvýšenie udržateľnej produkcie oviec 

predstavuje systém trvalých trávnych porastov. V súvislosti s úžitkovosťou 

oviec je dôležitá kvalita porastu, jeho výživová hodnota a spásanie, prípadne  

zber  vo vhodnej vegetačnej fáze rastu, kedy sú živiny maximálne využiteľné 

organizmom oviec (Launchbaugh, 2020). 

Ovce, ktoré obyčajne spásajú porasty na pasienkoch, sú závislé od ich 

množstva a kvality, a s tým súvisí ich produkcia (Toro-Mujica et al., 2015). 

Koncentrácia energetickej hodnoty (netto energie) trávneho porastu sa 

mení s vegetačnou fázou rastu (v období pasenia) a je ovplyvnená 

klimatickými podmienkami, t. j. teplotou a intenzitou zrážok (Chen et al., 

2017).  

Počas letného kŕmneho obdobia, kedy je teplé počasie (jún až október), 

koncentrácia netto energie trávneho porastu je vyššia porovnávaná s potrebou 

pre pasúce sa ovce, zatiaľ čo deficit netto energie sa pozoruje počas zimného 

kŕmneho obdobia, počas chladných dní, ktoré začína od novembra a trvá                  

do apríla, resp. mája (Yang et al., 2012).  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1751731119002507?via%3Dihub#r24
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6162581/#CIT0048
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6162581/#CIT0008
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6162581/#CIT0008
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6162581/#CIT0053
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Je známe, ale aj veľmi dôležité, že ovce počas letného kŕmneho obdobia si 

ukladajú rezervy energie ako zásoby v tele, ktoré môžu mobilizovať počas 

zimného kŕmneho obdobia (Skiba et al., 2012).  

Kŕmna dávka s dostatočným príjmom energie (netto energie pre výkrm, 

NEV) u jahniat určených na produkciu mäsa podporuje rastovú schopnosť 

(Kim et al., 2017), kvalitu mäsa a jeho zloženie (de Araújo et al., 2017).  

Produkcia jahňacieho mäsa je hodnotená z dvoch základných aspektov, 

a to zo strany  farmára a zo strany spotrebiteľa. Rastová schopnosť  jahniat je 

predmetom hodnotenia farmára a hlavným ukazovateľom riadenia výroby, 

zatiaľ čo kvalitatívne a a senzorické vlastnosti súvisia so spokojnosťou 

konečného spotrebiteľa. Z mnohých štúdií je známe, že účinky príjmu 

energie krmivom u jahniat súvisia s dennými prírastkami telesnej hmotnosti 

(prírastok alebo úbytok). Existuje však  málo poznatkov založených na vede 

a výskume, ktoré by spájali zmeny v rastovej schopnosti, biochemických 

indexoch krvného séra a kvalite mäsa v súvislosti so zmenou kvality 

pasienkového porastu a koncentráciou energetickej hodnoty u jahniat 

v systéme chovu na pasienku počas celého letného kŕmneho obdobia 

(poznámka autorov).  

 Ak ovce spásajú pasienkový porast v chladnom období, ich mäso sa 

vyznačuje vyšším podielom mastných kyselín, a to zlepšeným profilom -3 

polynenasýtených mastných kyselín v porovnaní s mäsom oviec kŕmených 

kŕmnou dávkou typickou pre chovný systém v maštali (Song et al., 2017).  

Shatha a Peter (2017) konštatujú, že energia pasienkového porastu 

spásaného ovcami na pasienku je významným ukazovateľom riadenia 

produkcie a mobilizácia telesného tuku oviec je ukazovateľom oxidácie, t. j. 

zdroja energie ako regulátora ukladania intramuskulárneho tuku. 

Jahňacie mäso zo systému chovu na pasienku je považované za vysoko 

kvalitný produkt s pozitívnym výživovým prínosom pre ľudské zdravie 

(Chikwanha et al., 2018).  

Chovné systémy, ktoré umožňujú pasenie hospodárskych zvierat, sú 

spojené s prírodnými atribútmi, zvýšenou starostlivosťou o životné prostredie 

zvierat a  s dobrými životnými podmienkami zvierat (welfare), ktoré 

ponúkajú nové výzvy  pre systémy založené na pasienkoch (Hersleth et al., 

2012).  

Pre jahňatá určené na produkciu mäsa sa systémy chovu na pasienku 

vyvíjajú hlavne na báze tráv a ďatelinovín. Vyskytujú sa v tropických alebo 

miernejších oblastiach, ale kvalita krmovín sa medzi nimi líši. Pasienky sa 

využívajú aj v miernejších a chladnejších oblastiach, pričom tieto sa                    

vo všeobecnosti považujú za vysoko kvalitné z dôvodu vyššej stráviteľnosti 

živín a nižšieho obsahu vlákniny v porovnaní s pasienkami v tropických 

oblastiach (Lee, 2018). 

Pasienkové porasty zahŕňajú najčastejšie trávy (napr. Agrostis spp., 

Festuca spp., Lolium spp. a Dactylis spp.), netoxické byliny a ďatelinoviny, 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6162581/#CIT0043
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6162581/#CIT0024
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6162581/#CIT0003
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6162581/#CIT0044
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC6162581/#CIT0041
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napríklad Lotus spp., Medicago spp. a Trifolium spp. (Capstaff a Miller, 

2018). 

Už niekoľko rokov sa u spotrebiteľov pozoruje trend dopytu po zdravších                                             

a environmentálne udržateľných mäsových výrobkoch. Záujem je aj                     

o rozsiahlejšie chovné systémy zvierat približujúce sa k prirodzeným 

podmienkam (Siró et al., 2008). 

Väčší záujem u spotrebiteľa potravín vyvoláva mäso zvierat získavané            

zo systému chovu na pasienku. Všeobecne sa mäso jahniat chovaných                  

na pasienku pri spásaní pasienkového porastu vyznačuje  nižším obsahom 

tuku v porovnaní s mäsom jahniat, ktoré sú kŕmené kŕmnou dávkou 

s doplnkovou jadrovou zmesou. Jahňatá zo systému chovu v maštali 

všeobecne produkujú mäso s vyšším obsahom tuku pri rovnakej jatočnej 

hmotnosti ako jahňatá  na pasienku (Resconi et al., 2009).  

Pri hodnotení kvality mäsa zvierat zo systému chovu na pasienku 

a systému chovu v maštali je potrebné brať do úvahy  zloženie mastných 

kyselín, ktoré súvisí s výživovou hodnotou v súvislosti s ľudským zdravím. 

Mastné kyseliny sú charakteristické širokou škálou biologických účinkov, 

ktoré  zahŕňajú integritu bunkovej membrány, signálnu transukciu (prenos 

DNA –deoxyribonukleovej kyseliny, medzi bunkami prostredníctvom 

bakteriálnych vírusov), génovú expresiu až prevenciu proti 

kardiovaskulárnym, metabolickým a zápalovým chorobám a rovnako aj 

rakovine (Chikwanha et al., 2018). 

Angood et al. (2008) upozornili na nedostatok  publikovaných prác                        

z porovnania kvality produkovaného jahňacieho mäsa v ekologickom 

poľnohospodárstve a v systéme konvenčného chovu oviec. Rovnako 

konštatovali, že závery v existujúcich publikovaných prácach nie sú jednotné. 

Existujú však aj štúdie, ktoré poukazujú na lepšiu kvalitu pri senzorických 

ukazovateľoch mäsa, pokiaľ ide o šťavnatosť a celkovú preferenciu                        

z ekologického chovu jahniat.  

Resconi et al. (2017) uvádzajú, že jahňacie mäso z ekologického chovu je 

krehkejšie a šťavnatejšie, zatiaľ čo iní, napr. Kocak et al. (2015) považujú 

mäso z ekologického chovu jahniat z hľadiska arómy menej prijateľné                    

pre spotrebiteľa. 

Iba 0,4 % oviec rôznych plemien je certifikovaných v systéme chovu 

ekologického poľnohospodárstva na pasienku (MAPA,  2019).  

Systémy konvenčného a ekologického chovu pre cicajúce jahňatá sú 

podobné, ale existujú medzi nimi určité rozdiely. V systéme konvenčného 

chovu zostávajú  bahnice a cicajúce jahňatá v maštali, kde sú kŕmené 

mliekom matky do odstavu s postupným navykaním na pevné rastlinné 

krmivá, ktorými sú kvalitné seno a doplnková jadrová zmes ad libitum.  

V systéme chovu ekologického poľnohospodírstva sa od prvého dňa                  

po narodení jahniat bahnice pohybujú po pasienku so svojimi jahňatami 

a spásajú pasienkový porast. Na noc sa ustajňujú vo vyčlenených 

ustajňovacích zariadeniach, kde sa im  predkladá doplnková jadrová zmes a 
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seno ako doplnok ku pasienkovému porastu, ktoré spásali počas dňa. 

Finneran et al. (2010) označili trávny porast za prevládajúci zdroj krmovín v 

živočíšnej výrobe. 

S pribúdajúcim vegetačným obdobím sa ponuka tráv znižuje                                   

na neošetrovaných pasienkoch, preto v súlade s požiadavkami na výživu 

jahniat, ktoré spásajú pasienkový porast, musí im byť predkladaná   

doplnková jadrová zmes ad libitum na dokončenie výkrmu. Je preukázané, že 

v dôsledku tohto postupu kŕmenia sa dosiahne vyššia rastová schopnosť 

jahniat určených na produkciu mäsa. Pri ľahkých plemenách tento postup 

kŕmenia, t. j. kŕmenie kŕmnou dávkou s doplnkovou jadrovou zmesou,  

predlžuje obdobie výkrmu a  zvyšuje výrobné náklady. Na vyrovnanie 

niektorých z týchto výrobných nákladov sú uprednostňované ťažšie plemená 

jahniat, ktoré sú určené na produkciu mäsa pred ľahkými plemenami. 

Dôvodom je vyššia efektivita kŕmenia a vyšší denný prírastok telesnej 

hmotnosti (Keady a Hanrahan, 2015).  

Veľký počet existujúcich systémov chovu oviec vytvára farmárovi 

možnosti pre výber chovu oviec a jahniat v podmienkach s využívaním 

prirodzených aktivít. Ovce majú neobmedzené podmienky pre voľný pohyb 

a vykonávanie svojich aktivít vrátane pasenia, prieskumného správania, 

prežúvania, sociálnej vzťahov a materského správania (Dwyer, 2009).  

Charakteristiky takýchto rozsiahlych systémov chovu spĺňajú jeden                   

z troch koncepčných rámcov používaných na hodnotenie dobrých životných 

podmienok zvierat (welfare) „prirodzeného života“ (Fraser et al., 2003), ako 

aj  princípy „piatich slobôd“, t. j. slobode prejavu normálneho, prirodzeného 

správania  (FAWC, 2009) a „päť domén“, t. j. behaviorálne alebo 

interaktívne obmedzenie (Mellor a Beausoleil, 2015). 

V dôsledku kŕmenia trávnym porastom sa zvyšuje obsah kyseliny 

eikozapentaénovej (20:5 n-3, EPA), kyseliny dokozapentaénovej (DPA,             

22:5 n-3) a kyseliny dokozahexaénovej (22:6 n-3, DHA) vo svalovej hmote 

jahniat (Dervishi et al., 2011).  

Podobne skrmovaním trávneho (pasienkového) porastu sa zvyšuje obsah 

kyseliny -linolénovej (18:3 n-3), ktorá je prekurzorom tvorby kyseliny 

dokozahexaénovej a eikozapentaénovej (Kitessa et al., 2010).  

González-Calvo et al. (2015) použili vo svojom výskume ľahké plemená 

jahniat a konštatujú, že druh a zloženie kŕmnej dávky má zásadný vplyv                

na zloženie mastných kyselín v intramuskulárnom tuku.  

Dervishi et al. (2011) uskutočnili pokus s jahňatami určenými                                 

na produkciu mäsa v systéme chovu na pasienku a v systéme intenzívneho 

chovu. Zistili, že v dôsledku spásania pasienkového porastu sa zvýšil obsah              

-3 polynenasýtených mastných kyselín a konjugovanej kyseliny linolovej 

v tuku svalovej hmoty jahniat na rozdiel od tuku svalovej hmoty jahniat 

v systéme konvenčného intenzívneho chovu. Dospeli k záveru, že vo svale 

musculus semitendinosus sú gény súvisiace s adipogenézou (s procesom, 

ktorým sa vyvíjajú nové adipocyty) upregulované u jahniat kŕmených                            
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s kŕmnou dávkou doplnenou jadrovou zmesou, zatiaľ čo expresia génu 

CPT1B súvisiaca s procesom β-oxidácie je upregulovaná u pasúcich sa 

jahniat.  

Expresia génov, ktoré sa podieľajú na tukovom metabolizme vo svale 

musculus longissimus pasúcich sa jahniat nie je rovnaká ako u jahniat 

kŕmených s kŕmnou dávkou doplnenou jadrovou zmesou (González-Calvo et 

al., 2015).  

Vyššie uvedené poznatky potvrdzujú, že systém kŕmenia alebo výživy má 

rozdielny vplyv na génovú expresiu v rôznych tkanivách zvierat. Rovnako sa 

preukázalo, že zloženie typu vlákien v kostrovej svalovine tiež ovplyvňuje 

profil génovej expresie medzi rôznymi svalmi  v rovnakom prostredí. Preto je 

dôležité správne pochopenie génov a metabolických dráh v reakcii na systém 

výživy pre identifikáciu kľúčových fyziologických procesov a génov 

spojených s metabolizmom tukov, najmä pre sériu -3 polynenasýtených 

mastných kyselín. Hlbšie pochopenie génovej regulácie hladín -3 

polynenasýtených mastných kyselín v jahňacom mäse môže pomôcť                            

pri navrhovaní nových stratégií na produkciu zdravšieho mäsa a uspokojenie 

dopytu spotrebiteľov (Terry et al., 2018). 

Svaly jahniat chovaných v systéme na pasienku obsahujú viac 

konjugovanej kyseliny linolovej a -3 polynenasýtených mastných kyselín, 

ako je kyselina α-linolénová (C18:3 n-3), kyselina eikozapenténová                

(C20:5 n-3), kyselina dokozapentaénová (C22:5 n-3) a dokozahexaénová 

(C22:6 n-3) v porovnaní s obsahom týchto kyselín vo svaloch jahniat 

chovaných v systéme intenzívneho chovu v maštali. Mnoho štúdií zahŕňa 

poznatky o vplyve systému chovu jahniat na pasienku na profil mastných 

kyselín v mäse, najmä na omega polynenasýtené mastné kyseliny (Vasta et 

al., 2012).  

Jahňatá po narodení sú funkčne neprežúvavce z aspektu vývoja tráviacej 

sústavy. Vysoká hodnota kyseliny α-linolénovej (C18:3 n-3) v jahňacom 

mäse môže súvisieť s kyselinou α-linolénovou (C18:3 n-3), ktorú poskytuje 

pasienkový porast, pričom jahňatá ešte nie sú úplne odstavené, resp. nie sú 

biologicky hydrogenované bachorovou mikrobiotou. Preto v mäse jahniat, 

ktoré spásajú pasienkový porast, sa nachádza viac -3 polynenasýtených 

mastných kyselín. Tento obsah je ovplyvnený aj mliekom matky, ktorá počas 

laktácie nepretržite spásala pasienkový porast s prímesou lucerny siatej.  

V závere svojej štúdie Álvarez-Rodriguez et al. (2018) uvádzajú, že 

v dôsledku lucerny siatej sa nezlepšila produkcia mlieka, ale obsah 

konjugovanej kyseliny linolovej (CLA) a obsah -3 polynenasýtených 

mastných kyselín v mäse ich jahniat. 

Štúdie skôr publikované preukázali, že pasienkový porast zvyšuje obsah 

polynenasýtených mastných kyselín v mlieku bahnice, najmä kyseliny                  

-linolénovej (C18:3 n-3). Jadrové krmivá upravujú retenčný čas bachora                  

a  z krmiva zvyšujú príjem kyseliny linolovej (C18:2 n-6). Tiež menia cesty 

biohydrogenácie s následkom zníženia obsahu -3 polynenasýtených 
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mastných kyselín  a konjugovanej kyseliny linolovej, čo sa prejavuje  

znížením obsahu týchto zlúčenín v mlieku (Elgersma, 2015). 

 

1.2 Význam a technologické postupy ošetrovania pasienkov  

      pre ovce 
 

V publikovanej štúdii van den Polvan Dasselaar et al. (2019) je 

uvedené, že trvalé trávne porasty sú dôležitou súčasťou európskej krajiny                                        

a poľnohospodárskych systémov. V Európskej únii zaberajú asi 60 mil. ha, 

zatiaľ čo dočasné trávnaté porasty pokrývajú asi 11 mil. ha. Spolu zaberajú 

asi 40 % európskej využívanej poľnohospodárskej plochy. Tieto trávne 

porasty sú krmivom asi  pre 196 mil. ks pasúcich sa zvierat. Riadi ich asi 3,6 

mil. majiteľov, t. j. asi 33 % všetkých európskych manažérov fariem. Na 

populáciu pasúcich sa zvierat v EÚ-27 bolo 82 % hovädzieho dobytka a 14 % 

malých prežúvavcov (ovce a kozy). Hovädzie a teľacie mäso, ovčie a kozie 

mäso tvorilo 11 %  z celkovej hodnoty poľnohospodárskej produkcie. Trávne 

porasty sú nevyhnutné na kŕmenie hospodárskych zvierat a najlacnejším 

zdrojom krmiva pre pasúce sa zvieratá, ktoré prispievajú k zníženiu 

výrobných nákladov. Mäso získané od farmových zvierat kŕmených trávnym 

porastom sa vyznačuje zlepšenou výživovou hodnotou, na ktoré niekedy 

upozorňujú certifikované ochranné známky, ako napr. „Pastva pre život“ v 

Spojenom kráľovstve. Mäso môže byť spracované a predávané farmármi ako 

balíčky mäsa alebo pochúťky. Tieto výrobky je možné predávať 

prostredníctvom krátkych a miestnych marketingových reťazcov, čo má 

potenciál výrazne zvýšiť príjem poľnohospodárov a vytvoriť pre nich 

pracovné miesta.  

Suché trávne porasty patria medzi najohrozenejšie európske biotopy 

(Veen et al., 2009), pretože sú veľmi rozmanité, aj keď mokré trávne porasty 

pokrývajú oveľa väčšie oblasti (Rodwell et al., 2002).  

Suché trávne porasty majú veľký význam pre ochranu prírody, pretože 

veľmi významne prispievajú k biodiverzite Európy a podporujú rozmanitú                      

a často špecializovanú flóru a faunu vrátane mnohých vzácnych alebo 

ohrozených druhov rastlín (Habel et al., 2013). 

Na udržanie biodiverzity tieto konkrétne komunity vyžadujú rozsiahle 

intervencie s nízkou intenzitou, ako napr. pasenie alebo kosenie (Török et 

al., 2016). 

Pasenie je v mnohých prípadoch užitočnejšie ako kosenie (Tälle et al., 

2016), avšak je potrebná starostlivosť o optimalizáciu načasovania pasenia, 

intenzity spásania a rozsahu (Mavromihalis et al., 2013).  

Ovce aj kozy pozitívne ovplyvňujú zachovanie druhovej diverzity                    

v suchých trávnych porastoch prostredníctvom epi- a endozoochorického 

rozptýlenia semien (Benthien et al., 2016). 
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Trvalé trávne  porasty predstavujú 33 % z poľnohospodárskeho pôdneho 

fondu v Slovenskej republike a ich najväčšie zastúpenie je v horských 

výrobných oblastiach, a to v Stredoslovenskom a Východoslovenskom kraji.  
 

 

 

Mechanizácia pre pasienky a lúky zahŕňa tieto technologické postupy: 

a) Obnova a ošetrovanie trávnych porastov. Na ošetrovanie a obnovu 

zdevastovaných trávnych porastov je vyvinutý samohybný  stroj MT6-011 

(KABAR-132) pre mechanizáciu krmovinárskych prác na svahoch do 25o. 

b) Aplikácia priemyselných hnojív. Na svahoch do 16o sú vhodné odstredivé 

rozhadzovače typu RCW a D-0. 

c) Mechanická úprava pokosu. Realizuje sa hlavne bubnovými rotačnými 

žacími strojmi typu ŽTR. V ostatnom období sa na mechanickú úpravu 

trávnej hmoty začali používať aj samostatné pracovné adaptéry najmä                                       

pri samohybných žacích strojoch typu MT 8-046. 

d) Spracovanie pokosenej trávnej hmoty. Využívajú sa stroje podľa potreby                          

na rozhodenie trávnej hmoty na riadku, obracanie a zhrňovanie trávnej 

hmoty. 

e) Výroba sena lisovaním do veľkých valcových a hranatých balíkov. 

V súčasnosti sa realizuje ich obaľovanie do fólií. Na výrobu sena 

lisovaním do veľkých balíkov v sťažených výrobných podmienkach 

horských oblastí  sa v ostatných rokoch používajú lisy HESSTON. 

f) Zber sena. Realizuje sa samozberacími návesmi s mechanickým plnením. 

V podmienkach horských výrobných oblastí sa v súčasnom období 

najviac používajú zberacie návesy typu HORAL MV3-022, MV3-030, 

MV3-031a Jumbo Profiline v  agregácii so systémovým traktorom 

Z 7245, Z 1145 HORAL alebo JCB FASTRRAC (Polák et al., 1999). 

Zhutnenie pôdy v dôsledku pasenia hospodárskych zvierat má potenciál 

znížiť produkciu pasienkov (Raper a Bergtold, 2007).  
Proces obnovy prirodzenej pôdy (t. j. obnovenie stavu vopred zhutnenej 

pórovitosti pôdy) trvá spravidla niekoľko mesiacov, ak nie rokov (Drewry, 

2006). 

Mechanické prevzdušňovanie pôdy môže urýchliť proces obnovy 

zlepšením drenáže, difúzie vzduchu a prieskumu koreňov, čo zase podporuje 

rast pasienkov (Six et al., 2004).  

Celkový prínos z prevzdušnenia pôdy sa však môže líšiť v závislosti                

od typu pôdy, prístupov k riadeniu farmy a faktorov obrábania pôdy. 

Posúdenie celkového nákladového prospechu mechanického prevzdušnenia 

pomôže určiť jeho vhodnosť ako techniky zlepšovania pôdy (Pannell et al., 

2006). 
Kusmiyati et al. (2013) uskutočnili výskum, v ktorom sa zamerali                    

na vyhodnotenie vplyvu kompostu a zmes tráv so strukovinami na slanú 

pôdu, rast porastu, úrodu krmovín a výživovú hodnotu  guinejskej trávy. 
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Soľná pôda použitá v tomto výskume bola zaradená do silne slanej pôdy s 

nízkou úrodnosťou pôdy. Výskum bol zameraný na randomizovaný 

kompletný dizajn bloku zložený dvakrát z troch blokov. Ošetrenia boli: M1 = 

monokultúra guinejskej trávy, bez mulča, M2 = monokultúra guinejskej 

trávy, mulč 3 t.ha-1
, M3 = monokultúra guinejskej trávy, mulč 6 t.ha-1, M4 = 

zmes tráv so strukovinami a Sesbania grandiflora (rýchlorastúci strom), bez 

mulča, M5 = zmes tráv so strukovinami a Sesbania grandiflora, mulč 3 t.ha-1,                        

M6 = zmes tráv a Sesbania grandiflora, 6 t.ha-1. Najvyšší obsah pôdnej 

vlhkosti bol dosiahnutý pri zmesi tráv s mulčom 6 t.ha-1. Účinok mulča na 

slanú pôdu výrazne zvýšil rast rastlín, výnos krmovín a výživovú hodnotu 

guinejskej trávy. Aplikácia mulča s hmotnosťou 3 t.ha-1 zvýšila rast rastlín, 

úrodu krmovín a výživovú hodnotu guinejskej trávy. Rast rastlín, úroda 

krmovín a výživová hodnota guinejskej trávy neboli ovplyvnené 

monokultúrou alebo pestovaním v zmesi s Sesbania grandiflora na slanej 

pôde. 

1.3 Trendy v produkcii mäsa oviec  
 

Európska únia v roku 2019 vyprodukovala odhadom 0,5 mil. ton ovčieho 

a kozieho mäsa, čo bolo podobné ako v roku 2018. Ovčie mäso tvorilo 

prevažnú väčšinu (asi 90 %) kombinovanej celkovej produkcie. Tri štvrtiny 

ovčieho mäsa z celkovej produkcie Európskej únie boli vyprodukované v 

Španielsku (27,6 % v roku 2019), Francúzsku (18,4 %), Írsku (15,0 %) a 

Grécku (11,7 %). Hlavnými producentmi kozieho mäsa medzi členskými 

štátmi Európskej únie sú Grécko a Španielsko. Priemerná reálna (deflovaná) 

cena oviec a kôz v Európskej únii v roku 2019 bola nižšia (predbežne -3,0 %) 

ako v roku 2018 a v priemere oproti roku 2015 výrazne klesla (-7,5 %) 

(EUROSTAT, 2020).  

Aj napriek tomu, že podiel oviec a kôz ako malých prežúvavcov je nízky 

z celkového počtu veľkých dobytčích jednotiek, ich chov je prínosom                

pre udržiavanie regionálnych a miestnych tradícií a pomáha pri ochrane 

životného prostredia v okrajových vidieckych oblastiach. Produkcia ovčieho 

a kozieho mäsa v Európe je poznačená medzinárodnou konkurenciou 

a nedostatočným umiestňovaním na vnútornom trhu. Táto zložitá situácia             

na vnútornom trhu sa odôvodňuje nepravidelnou ponukou jahňaciny iba 

v čase  sezónnosti spotreby a nerovnováha jatočných tiel spôsobená dopytom 

spotrebiteľa na trhu, ktorý si vyberá  iba niekoľko druhov opracovaných častí 

jatočných tiel, ako je stehno, kotlety a  menej trup. Táto situácia je dôvodom 

pre vytváranie trhových príležitosti pre veľký podiel dovážaných výrobkov. 

Nedostatočná úroveň produkcie v Európe spôsobuje vysoký podiel svetového 

importu ovčieho a kozieho mäsa do krajín v Európe. Najväčší dovoz ovčieho 

mäsa sa zaznamenáva hlavne z Nového Zélandu a Austrálie. Nízka spotreba 

ovčieho a kozieho mäsa v Európe je spôsobená v dôsledku významných 

faktorov, ako sú nedostatky v atraktívnosti ovčieho a kozieho mäsa, najmä                



16 

 

pre mladšieho spotrebiteľa a z hľadiska zdravia zmena v spotrebe namiesto  

červeného mäsa spotreba bravčového a hydinového mäsa (FAO/OECD, 

2018).  

V rokoch 2017 – 2018 Austrália vyviezla 532 000 ton jahňacieho mäsa, 

čo predstavuje 61 % celkovej produkcie jahňacieho mäsa  zo 72,1 mil. ks 

oviec (v hodnote 3,28 mld. dolárov) a zaujala miesto najväčšieho vývozcu 

ovčieho mäsa na svete (MLA, 2018). 

Obyvatelia Austrálie sú tiež najväčšími spotrebiteľmi jahňacieho mäsa              

na svete. V roku 2018 ich spotreba bola odhadnutá na 7,3 kg na obyvateľa 

(OECD, 2019). 

V Európskej únii sa v rokoch 2008 až 2018 chovy oviec znížili z 90 831               

na 84 050 ks, čo je pokles o 7,47 % (EUROSTAT, 2019). Trend znižovania 

chovov v Európskej únii sa odrazil aj na znížovaní  produkcie jahňacieho 

mäsa, ktorý od roku 2007 do roku 2017 poklesol o 17,62 % (FAO, 2019).  

Trend znižovania v chove oviec, či už v počte chovaných zvierat 

alebo  produkcii, v Európskej únii sa odrazil aj v predajnej cene jahňacieho 

mäsa, ktorý je výrazný od roku 2011 (EUROSTAT, 2019). 

Ročná produkcia ovčieho mäsa sa  v súčasnosti odhaduje na 177 000 ton 

(DAFF, 2019).  

Farmári používajú na svojich farmách rôzne plemená oviec a 

rôzne chovné systémy, od vlnených, dvojúčelových, mäsových až po 

pôvodné plemená, v závislosti od zamerania výroby a regiónu. V súčasnom 

období sú farmái chovu oviec vystavení  tlaku na zlepšenie produkcie a 

zvýšenie ziskovosti, pričom sa im ponúkajú rôzne možnosti. V systémoch 

chovu oviec sa uplatňuje strategické doplňovanie a šľachtenie za účelom 

zvýšenia produkcie. Ďalšími opatreniami na zefektívnenie riadenia, ktoré sú 

zahrnuté do produkcie jahňacieho mäsa, sú systémy zintenzívnenia produkcie 

(Lewis et al., 1996), jahňacie koterce (Watson et al., 1968), tradičné 

kŕmenie (Terblanche et al., 2012) a efektívne dokončenie výkrmu jahniat, 

tzv. dokrm (Brand et al., 2017). 

Ziskovosť je hlavnou hnacou silou v systéme chovu jahniat a 

dokončovania výkrmu. Medzi hlavné faktory ovplyvňujúce zisk vo výkrmne 

jahniat patria: 

-  nákupná cena jahniat,  

-  cena vyprodukovaného mäsa spolu s percentom úpravy jatočného tela,  

-  cena krmiva spotrebovaného zvieraťom, ako aj dosiahnutá efektívnosť     

   rastu (Lima et al., 2017).  

Podmienky výkrmu jahniat sú charakterizované požiadavkami 

spotrebiteľa a praxe, medzi ktoré patria nákup mladých odstavených jahniat, 

zlepšenie ich celkovej trhovej hodnoty intenzívnym kŕmením a opatreniami 

riadenia na získanie požadovaného kvalitného jatočného tela, ktoré spĺňa 

trhové špecifikácie. Uprednostňovaním použitia odstavených jahniat 

určených na produkciu mäsa v systéme chovu je využitie schopnosti vysokej 
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miery rastu jahniat. Opatrenia v riadení kŕmenia a výživy sa využívajú hlavne                                

na obmedzenie ukladania prebytočného tuku (Addah et al., 2017). 

Obdobie dĺžky kŕmenia jahniat závisí od požiadaviek na finálnu jatočnú 

hmotnosť. Pri finálnej jatočnej hmotnosti je dôležitý ukazovateľ kvality 

produktu, ktorým je podiel podkožného tuku a ukazovateľ efektivity 

produkcie, ktorým je intenzita rastu jahniat. Farmári sa zameriavajú                     

vo svojom chove hlavne na chov jahniat s vopred stanovenou finálnou 

jatočnou hmotnosťou  alebo stanovenou dĺžkou  doby výkrmu (4 – 6 

týždňov) (Brand et al., 2018). 

Z hľadiska ekonomickej efektivity produkcie jahňacieho mäsa je                 

pre farmára významným faktorom zabezpečenie dostatočného množstva 

krmiva na celé výkrmové obdobie. Znalosti o vhodnosti krmiva, kvalite                    

a dennom príjme krmiva v súlade s rýchlosťou rastu sú základom na určenie 

dĺžky obdobia výkrmu a celkového požadovaného (plánovaného) množstva 

krmiva. Pre optimálny rast jahniat sa v systéme intenzívneho chovu zostavuje 

kŕmna dávka z kvalitného  objemového krmiva, ktoré sa dopĺňa jadrovou 

zmesou s dostatočným obsahom energie a živín, ktoré zodpovedajú 

požiadavkám intenzity rastu. Typické požiadavky na výživu pre jahňatá 

určené na produkciu mäsa sú uvedené v Tab. 1. Telesná hmotnosť a intenzita 

rastu sú základom na odhad potreby energetickej hodnoty (NEV), 

bielkovinovej hodnoty (PDI) a minerálnych látok spolu  s odporúčaným 

príjmom krmiva (National Research Council, 2017).  
 

Tabuľka 1 Bežné požiadavky na výživu pre jahňatá určené na produkciu 

mäsa (National Research Council, 2017) 
 

TH 

(kg) 

DP 

(g.deň-1) 

Príjem 

krmiva 

(kg.deň-1) 

Stráviteľné 

živiny 

(kg.deň-1) 

NEV 

(MJ.deň-1) 

PDI 

(g.deň-1) 

NeDP 

v bachore 

(g.deň-1) 

Ca 

(g.deň-1) 

P 

(g.deň-1) 

220 
200 0,83 0,66 22,0 101 40,4 3,4 2,7 

300 1,20 0,95 31,7 142 56,8 4,9 4,0 

 

330 

200 1,20 0,79 26,4 119 47,6 3,7 3,0 

300 1,25 0,99 32,9 148 59,2 4,9 4,0 

400 1,62 1,28 42,7 189 75,6 6,4 5,4 

 

440 

250 1,50 1,00 33,2 148 59,2 4,6 3,8 

300 1,29 1,02 34,0 153 61,2 5,0 4,1 

400 1,66 1,32 43,9 195 78,0 6,4 5,4 

Vysvetlivky: 

TH = priemerná telesná hmotnosť, DP = priemerný denný prírastok, NEV = netto 

energia pre výkrm, PDI = skutočne stráviteľné dusíkaté látky v tenkom čreve, NeDP 

v bachore = nedegradovateľný proteín v bachore, Ca = vápnik, P = fosfor 
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Množstvo kŕmnej dávky a príjem krmiva, ako aj vybilancovanie obsahu 

energie a živín v kŕmnej dávke, má veľký vplyv na celkovú výťažnosť 

jahňacieho mäsa. Príjem vhodného a kvalitného krmiva je hlavný faktor, 

ktorý ovplyvňuje zabezpečenie dostatočného obsahu energie a výživových 

látok, ktorými jahňatá využijú svoj rastový potenciál. Pre rast svalovej hmoty                         

u výkrmových jahniat je dôležité zabezpečiť optimálne množstvo  krmiva 

s požadovaným obsahom energie a živín na zvýšenie rýchlosti rastu                                

a v závislosti od intenzity rastu. Je potrebné dodržať opatrenia riadenia 

kŕmenia a výživy, režim kŕmenia, aby sa neznížila produkčná účinnosť 

kŕmenia. Znížené využitie energie a živín z krmiva má za následok 

predĺženie doby výkrmu, a tým aj zvýšenie nákladov na krmivo, alebo 

zníženie prírastkov telesnej hmotnosti. Stratégia zlepšenia efektivity kŕmenia 

jahniat má dve hľadiska benefiov. Jedno hľadisko je pre farmára, ktorým je 

ziskovosť výrobného systému a druhé hľadisko je celospoločenské, ktorým je  

znižovanie emisií a skleníkových plynov (Marino et al., 2015). 

Jahňatá patria medzi prežúvavce, ktoré majú vo svojom bachore populáciu 

rôznych druhov mikroorganizmov, pomocou ktorých dokážu tráviť objemové 

rastlinné krmivá (Henderson et al., 2015).  

Baktérie bachorovej populácie enzymaticky premieňajú cukry na prchavé 

mastné kyseliny, ako je  kyselina octová (60 – 70 %), kyselina propiónová                

(15 – 20 %) a kyselina maslová (10 – 15 %), ktoré sú hlavnými 

energetickými substrátmi pre prežúvavce (Demeyer et al., 2016).  

 

1.4 Jahňacie mäso a spotrebiteľ potravín 
 

Fowler et al. (2019) charakterizujú jahňacie mäso ako zdroj mnohých 

dôležitých živín, medzi ktoré patria bielkoviny, mastné kyseliny, vitamíny 

a minerálne látky, ako sú železo, zinok, selén, ktoré sú významné pre životne 

dôležité funkcie v ľudskom organizme. 

Pre jahňacie mäso je charakteristické, že sa vyznačuje aromatickými 

vlastnosťami ovplyvňovanými určitými živinami a látkami, ako sú prchavé                

a aromatické látky v intramuskulárnom tuku. Intramuskulárny tuk tak 

ovplyvňuje  chutnosť mäsa nielen z hľadiska chuti, ale tiež šťavnatosti, 

jemnosti a krehkosti (Hopkins, 2016). 

Na kvalitu jahňacieho mäsa vplýva mnoho faktorov, ako sú vek                      

pri zabíjaní jahniat, pohlavie, genotyp, spôsob výkrmu, ale aj proces zabíjania 

(Maltin et al., 2003), technologická časť jatočného tela alebo typ svalu 

(Marino et al., 2015), opatrenia pri riadení kŕmenia a kulinárská príprava 

(Malva et al., 2017). 

Aj MLA (2020) upozorňujú, že na celkovú kvalitu mäsa majú vplyv 

systémy kŕmenia, genetické faktory a postupy riadenia v chove (MLA, 

2020). 

Pannier et al. (2018) upozorňujú, že na kvalitu jahňacieho mäsa má 

výrazný vplyv okrem zloženia kŕmnej dávky ako exogénneho faktora, aj 
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zloženie mastných kyselín v tuku svalov, ktoré ovplyvňuje hlavne chuť, 

jemnosť, mramorovanie a šťavnatosť. 

Aj ďalšia štúdia obsahuje poznatky, podľa ktorých intramuskulárne 

ukladanie tuku a zloženie mastných kyselín v jahňacom mäse ovplyvňujú  

mramorovanie, ale aj kvalitu pripraveného jedla (Lambe et al., 2017).  

Liu et al. (1995) už v skôr publikovanej štúdii upozornili na dôležité 

faktory pri výbere mäsa a mäsových výrobkov spotrebiteľom, ktorými sú 

vzhľad, chuť a textúra. 

Tiež zo skôr publikovanej štúdie je známe, že po zabití jahňaťa v jeho 

mäse  prebiehajú biochemické zmeny post mortem, medzi ktoré patria aj 

procesy,  ktoré negatívne ovplyvňujú jeho kvalitu. Jedným z týchto procesov  

je oxidácia tukov, v dôsledku ktorej vznikajú nielenže nepríjemné pachy, ale 

majú negatívny vplyv na trvanlivosť mäsa. Mäsový priemysel sa usiluje o 

predĺženie jeho trvanlivosti (Morrissey et al., 1998). 

Leal et al. (2019) uskutočnili experiment, v ktorom sledovali doplnok 

vitamínu E do krmiva pre jahňatá vo forme α-tokoferolu. Na základe 

dosiahnutých výsledkov autori konštatovali v záveroch, že zvýšené dávky                     

α-tokoferolu v  jahňacích tkanivách spôsobili neskorší nástup oxidácie tukov 

a zlepšenie stability sfarbenia a trvanlivosti mäsa. Vitamín E je v tukoch 

rozpustný a zaradený medzi významné antioxidanty. Vitamín E pôsobí                  

v bunkových membránach, kde zabraňuje oxidačnému poškodeniu tukov                         

a bielkovín priamym zachytávaním voľných radikálov a peroxidácii lipidov 

znižovaním tvorby peroxidu (Guerra-Rivas et al., 2016). 

V tejto súvislosti Ponnanpalam et al. (2017b) upozorňujú na vhodný 

výber vitamínu E a jeho použitie v krmive pre zvieratá. Účinnosť ukladania 

vitamínu E v organizme získavaného z pasienkového porastu, t. j. na 

prírodnej báze, môže byť vyššia ako vo forme vyrobeného kŕmneho doplnku 

použitého  v doplnkovej jadrovej zmesi.  

Vhodnými antioxidantmi v krmive pre zvieratá sú okrem vitamínu E aj 

flavonoidy, kondenzované triesloviny a diterpény, ako je kyselina karnozová 

(Ortuño et al., 2015).  

V pasienkovom poraste má zastúpenie aj lucerna siata, ktorá okrem toho, 

že je vhodnou kŕmnou surovinou pre zvieratá určené na produkciu mäsa, 

medzi ktoré patria aj jahňatá, podieľa sa na inhibícii oxidačného poškodenia 

mäsa. Pre lucernu siatu je typické, že je bohatá na vitamín E a zároveň aj 

luteín (Lobón et al., 2017).  

Pre mnohé zdravotné benefity sa odporúča konzumácia jahňacieho mäsa 

z hľadiska zloženia intramuskulárneho tuku. Okrem toho, že tento tuk sa 

podieľa na vstrebávaní vitamínov rozpustných v tukoch, vyznačuje sa tiež 

pozitívnym vplyvom na imunitný systém (Calnan et al., 2017). 

Na druhej strane existujú vo všeobecnosti obavy z nadmerného príjmu 

tukov, najmä tukov živočíšneho pôvodu. Tukový profil, najmä pri 

nadmernom príjme nasýtených mastných kyselín, má významný vplyv  na 
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ľudské zdravie v súvislosti s vysokou hladinou lipoproteínov s nízkou 

hustotou a celkového cholesterolu (Cardoso et al., 2016). 

Lipoproteíny s nízkou hustotou a hypercholesterolémia predstavujú 

rizikový faktor kardiovaskulárnych ochorení (De Smet a Vossen, 2016), tiež 

rakoviny (Gu et al., 2013), ochorenia tzv. suchých očí (Chi et al., 2019), 

rovnako depresie (Zhang et al., 2019), obezity a cukrovky (Sripetchwandee 

et al., 2018).  

Preferovanie zdravších potravín a kvalitnejších potravín, čo sa týka 

výživovej hodnoty a senzorických vlastností, nasmerovali časť trhu na 

správanie sa v súlade s uvedenými požiadavkami spotrebiteľa (Lima et al., 

2018). 

Je všeobecne známe, že tak spotreba kozieho, ako aj ovčieho mäsa je 

nižšia v porovnaní s inými druhmi mias, ako je hovädzie, bravčové a  

hydinové. Treba však zohľadniť situáciu spotreby kozieho a ovčieho mäsa 

hlavne  v tropických krajinách, v ktorých sa ich spotreba zvyšuje (Ribeiro et 

al., 2018). 

Ďalším dôležitým faktorom, ktorý by sa mal zohľadniť pri  kvalite mäsa 

a ktorý súvisí s príjmom mäsa, je spojitosť medzi prevenciou srdcovo-

cievnych ochorení a zdravším mäsom na jednej strane s nižším obsahom 

celkových lipidov a nasýtených mastných kyselín a na druhej strane s vyšším 

obsahom mononenasýtených mastných kyselín a polynenasýtených mastných 

kyselín (Gesteira et al., 2018). 

Výber mäsa spotrebiteľmi ovplyvňuje viacero faktorov. Okrem 

základných živín môžu to byť mastné kyseliny a vitamíny, ktoré majú 

pozitívne účinky                na ľudské zdravie (Pereira a Vicente, 2013).  

Tuk v mäse je dôležitým zdrojom vitamínov v ňom rozpustných  (A, D, 

E) (Scollan et al., 2006), -3 polynenasýtených mastných kyselín s dlhým 

reťazcom (LC-n-3-PUFA) a konjugovanej kyseliny linolovej (CLA) 

(McGuire a Mc Guire, 2000). 

Dlhodový príjem potravy s vysokým obsahom -3 polynenasýtených 

mastných kyselín znižuje riziko srdcovo-cievných  ochorení (Hu et al., 

2002), ale potrava s nedostatkom -3 polynenasýtených mastných kyselín 

v detstve je dôsledkom porúch správania a učenia, ako aj porúch pozornosti 

spojených  s  hyperaktivitou (Richardson a Ross, 2000). 

Vysoký obsah nasýtených mastných kyselín a trans-mastných kyselín 

v potrave sa nepriaznivo prejavuje na celkovom metabolizme glukózy 

a inzulínovej rezistencii, ktoré úzko súvisia s diabetes mellitus 2. typu                             

a zdravotnými problémami, akými sú kardiovaskulárne ochorenia (Hu et al., 

2001). 

Díaz et al. (2005) upozorňujú, že medzi mastné kyseliny, ktoré zvyšujú 

obsah cholesterolu patria nasýtené mastné kyseliny [od kyseliny laurovej 

(C12:0) po kyselinu palmitovú (C16:0), ktorých bežným zdrojom je mäso 

prežúvavcov, hlavne ovčie a jahňacie. 
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Rovnako Fowler et al. (2019) konštatujú, že u spotrebiteľov existuje 

nedostatočné povedomie o ovplyvňovaní zdravia potravinami. Preto 

upozorňujú farmárov a spracovateľov jahňacieho mäsa, aby sa sústredili                   

na propagáciu týchto produktov hlavne z dôvodu vyššieho obsahu -3 

polynenasýtených mastných kyselín a nižšieho obsahu nasýtených mastných 

kyselín. 

Spotrebitelia majú záujem o autenticitu mäsa, ale aj jeho vysledovateľnosť 

a to z hľadiska kvality a zdravotnej bezpečnosti. V ostatných rokoch sa 

sleduje rastúci záujem spotrebiteľov o tzv. „zelený obraz“ mäsa, ktorý je 

spojený so systémom chovu zvierat na pasienkoch. Dôležitá je preto 

vysledovateľnosť mäsa až k systému kŕmenia a výživy zvierat (Prache et al., 

2020).  

Z vedeckých poznatkov o hodnotení chemického zloženia mäsa vyplýva, 

že používané štandardné klasické metódy môžu mať určitú nevýhodu oproti 

špičkovo vybaveným laboratóriám s najnovšou prístrojovou technikou. 

Problémom môže byť medostatočný počet ukazovateľov pri identifikácii 

zložiek, podľa ktorých nemusí byť objektívne zhodnotená kvalita. 

Predmetom výskumu vedeckých tímov je zdokonaľovanie metód 

a používanie štandardizovaných techník autentifikácie potravín. K dispozícií 

je aj množstvo údajov z laboratórnych analýz, ktoré sú z uznávaných 

laboratórií vybavených exaktnou prístrojovou technikou (Xu et al., 2011).  

López-Pedrouso et al. (2020 ) uvádzajú, že základom pre vývoj modelov 

autenticity potravín a vysledovateľnosti môže byť synergické použitie 

prístrojových  analytických techník, ako aj chemometrie. V dôsledku toho, že 

sa na tieto syntetické prehľady používa iba málo kvantitatívnych metód, 

stávajú sa naratívmi so subjektívnymi a kvalitatívnymi zhrnutiami, ktoré 

vyvodzujú závery založené na výsledkoch testovania významnosti nulovej 

hypotézy a nezohľadňujú variabilitu medzi primárnymi štúdiami (Ossenberg 

a St. Mary, 1998 alebo Sales, 2009).  

Použitie metaanalýzy umožňuje kvantitatívne odhadnúť účinky a ich 

presnosť vypočítaných výsledkov z jednotlivých výskumných štúdií, a to aj                 

s opačnými výsledkami (Fernandez-Duque, 1997) a opísať celkovú silu 

účinku a za akých okolností je silnejší alebo slabší (De Coster, 2004).  

Ďalej, podľa Carriquiry et al. (2008) môže byť metaanalýza obzvlášť 

užitočná, keď malá početnosť vzorky obmedzuje štatistickú silu jednotlivých 

štúdií na zisťovanie rozdielov.  

 

1.5 Jahňacie mäso a mastné kyseliny  
 

Omega-3 polynenasýtené mastné kyseliny s dlhým reťazcom  

Vo vzťahu k mastným kyselinám „omega“ (ω) označuje koncový atóm 

uhlíka (C) najvzdialenejší od funkčnej skupiny karboxylovej kyseliny                  

(-COOH). Tieto štrukturálne rozdiely poskytujú jedinečné individuálne 

funkcie. Medzi omega-3 (ω-3, n-3) polynenasýtené mastné kyseliny s dlhým 

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1828051X.2020.1816507
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1828051X.2020.1816507
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/1828051X.2020.1816507
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reťazcom patrí kyselina α-linolénová (ALA, C18:3 n-3), ktorá je 

prekurzorom pre funkčne účinnejšiu kyselinu eikozapentaénovú (20:5 n-3, 

EPA) a kyselinu dokozahexaénovú (22:6 n-3, DHA) (Tao et al., 2018).  

Pre ω-3 polynenasýtené mastné kyseliny je typické, že sa podieľajú                      

na stimulácii stability bunkových membrán, regulácii imunitných funkcií                         

a  inhibícii zápalových procesov (Mayer a Seeger, 2008).   

Hayakawa et al. (2015) vo svojej štúdii uvádzajú, že tieto polynenasýtené  

mastné kyseliny majú významný podiel na znižení syndrómu systémovej 

zápalovej odpovede, syndrómov dysfunkcie orgánov, infekčných ochorení                 

a potláčaní rastu nádorov.  

Z hľadiska výskumu mäsa vo vzťahu k zdraviu človeka sa mäso 

prežúvavcov stalo objektom výskumu z hľadiska obsahu určitých druhov 

mastných kyselín. Za tzv. bioaktívne lipidy boli označené ω-3 

polynenasýtené mastné kyseliny  s dlhým reťazcom, t. j.  n-3 LC-PUFA. 

Výskumy sa zamerali na hodnotenie profilu mastných kyselín v mäse 

získavaného z prežúvavcov, ktoré je možné ovplyvniť výživou a 

kŕmením (Chikwanha et al., 2018).  

Flakemore et al. (2017) podávali degumovaný surový kanolový olej 

jahňatám ako kŕmny doplnok, ktorým zvyšili obsah -3 polynenasýtených 

mastných kyselín s dlhým reťazcom v ich mäse. (Pozn. autorov: degumovaný 

znamená dezodorizovaný, bielený a ďalej rafinovaný pri vysokých 

teplotách). Na základe týchto výsledkov v závere konštatovali, že 

manipulácia s profilmi mastných kyselín v ovčom mäse prostredníctvom 

kŕmneho doplnku -3 polynenasýtených mastných kyselín s dlhým reťazcom 

môže byť prínosom pre produkciu zdravšieho mäsa vo vzťahu k ľudskému 

zdraviu.  

Aj v ďalšej štúdii (Nguyen et al., 2017) je uvedené, že v dôsledku 

použitia ľanového semena repkového oleja v intenzívnom systéme chovu 

jahniat určených na produkciu mäsa sa zaznamenalo zvýšenie obsahu -3 

polynenasýtených mastných kyselín v ich mäse. Títo autori uskutočnili pokus 

s jahňatami, ktorým granuly doplnkovej jadrovej zmesi obohatili 5 %-ným 

podielom ľanového semena a repkového oleja. Chemickou analýzou svalu  

longissimus thoracis et lumborum zistili nárast obsahu -3 polynenasýtených 

mastných kyselín  s dlhým reťazcom a rovnako aj v pečeni, srdci a obličkách. 

Podobne obohatením doplnkovej jadrovej zmesi v kŕmnej dávke jahniat 

svetlicovým olejom sa zvýšil obsah celkových polynenasýtených mastných 

kyselín a konjugovanej kyseliny linolovej (najmä izomér cis-9, trans-11)                  

vo svalovine (Boles et al., 2005). 

Calder (2009) uvádza, že zvýšením obsahu -3 polynenasýtených 

mastných kyselín s dlhým reťazcom  (≥ C20)  v červenom mäse sa 

zaznamenali významné výsledky vo vzťahu k ľudskému zdraviu. Zároveň 

autor charakterizuje účinky -3 polynenasýtených mastných kyselín, ktoré sa 

vyznačujú silnými protizápalovými vlastnosťami.   
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Aj Leslie et al. (2015) konštatujú, že fortifikácia -3 polynenasýtenými 

mastnými kyselinami môže byť účinným nástrojom v primárnej a 

sekundárnej prevencii proti kardiovaskulárnym chorobám.  

Existuje množstvo vedeckých prác, ktoré obsahujú poznatky 

o pozitívnych účinkoch -3 polynenasýtených mastných kyselín proti 

niektorým druhom rakoviny (Nabavi et al., 2015). 

Mäso prežúvavcov, medzi ktoré patria aj jahňatá zo systému chovu                     

na pasienku, je dôležité z hľadiska obsahu konjugovanej kyseliny linolovej                

a -3 polynenasýtených mastných kyselín (De Brito et al., 2017). 

Najmä izomér cis-9, trans-11 konjugovanej kyseliny linolovej znižuje 

hromadenie tuku, podporuje imunitnú odpoveď a znižuje zápalovú odpoveď 

(Pariza et al., 2001).  

De Brito et al. (2017) upozorňujú, že jahňacie mäso získavané zo 

systému chovu na pasienku s prikrmovaním slamy sa vyznačuje vyšším 

obsahom -3 polynenasýtených mastných kyselín, ako sú eikozapentaénová 

(EPA) a dokozahexaénová (DHA), v porovnaní s  jahňacím mäsom  

produkovaným v systéme chovu s použitím doplnkovej jadrovej zmesi 

(granulovaná na báze  zrna obilnín). Autori zároveň upozorňujú na výhody 

systému chovu jahniat na pasienku oproti intenzívnemu systému chovu, 

ktorými sú jednak nižšie náklady na vstupy a jednak tento systém chovu je 

udržateľnejší.  

Aj Cividini et al. (2014) zaznamenali priaznivý účinok chovu oviec                

na pasienku vo vzťahu ku tukovému profilu mäsa, hlavne zvýšením obsahu 

ω-3 polynenasýtených mastných kyselín.  

Rovnako, ešte skôr publikovaná štúdia obsahuje poznatky o tom, že 

jahňacie mäso z ekologického poľnohospodárstva získaného chovom jahniat 

na pasienku sa vyznačuje  vyšším obsahom intramuskulárneho tuku (Angood 

et al., 2008) a vyšším obsahom -3 polynenasýtených mastných kyselín 

(Średnicka-Tober et al., 2016). 

Ďalej sú k dispozícii niektoré spracované literárne prehľady zaoberajúce 

sa profilom mastných kyselín v mäse účinkami rôznych systémov chovu 

alebo kŕmenia založené na syntéze výsledkov jednotlivých štúdií (Bas a 

Morand-Fehr, 2000; Wood et al., 2008a). 

Kvalita pasienkového porastu je dôležitým ukazovateľom pre zdravie 

a dosahovanie dobrých rastových schopností jahniat. Pre jahňatá v systéme 

chovu na pasienku, ktoré spásajú trávny porast sa odporúča doplnenie kŕmnej 

dávky jadrovou zmesou na báze zrna obilia pri poklese obsahu živín 

a energetickej hodnoty v trávnom poraste. Často sa tento pokles vyskytuje                   

na pasienku pri jednoročných pasienkových porastoch hlavne koncom jari                  

a začiatkom leta alebo v suchých klimatických podmienkach (Ponnampalam 

et al., 2017a).  

Boughalmi et al. (2016) upozorňujú na skutočnosť, že doplnkom zrna 

obilia alebo doplnkovou jadrovou zmesou do kŕmnej dávky pre jahňatá 
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v systéme chovu na pasienku sa môže ovplyvniť profil mastných kyselín 

v jahňacom mäse. 

Goffman et al. (2003) konštatujú, že olej vyrobený z ryže je bohatý                     

na polynenasýtené mastné kyseliny.   

Ak sa použije olej z ryže na doplnenie jadrovej zmesi v systéme 

intenzívneho chovu, v prípade bahníc sa zvýši obsah polynenasýtených 

mastných kyselín v ich mlieku (Lunsin et al., 2012) a v prípade jahniat sa 

zvýši obsah v tuku ich svalového tkaniva (Bhatt et al., 2016).  

Vo vzťahu k ochrane verejného zdravia sa odporúča  zvýšiť príjem -3 

polynenasýtených mastných kyselín. Na druhej strane  sa tiež odporúča znížiť 

príjem trans-mastných kyselín a nasýtených mastných kyselín, pretože sú 

dôsledkom zvýšenia obsahu cholesterolu a výskytu kardiovaskulárnych 

ochorení u ľudí (Zhu et al., 2019). 

S ochranou zdravia človeka súvisí aj ďalšia významná mastná kyselina, 

ktorá sa stala objektom výskumu Lee et al. (2018), a to konjugovaná kyselina 

linolová. Podľa týchto autorov konjugovaná kyselina linolová prejavuje 

preukázateľné priaznivé účinky na ľudské zdravie.  

 

1.6 Systém chovu oviec na pasienku a profil mastných kyselín   

      v jahňacom (ovčom) mäse   
 

Vo všeobecnosti podľa literárnych poznatkov je známe, že extenzívny 

systém chovu na pasienku pozitívne prispieva k zdraviu farmových zvierat 

a poskytovanou  potravinou živočíšneho pôvodu  pozitívne vplýva na zdravie 

človeka. Jahňacie mäso získavané zo systému chovu na pasienku  je zdrojom 

kvalitných aminokyselín a minerálnych látok v porovnaní s mäsom jahniat    

zo systému intenzívneho chovu v maštali. Esenciálne aminokyseliny 

a minerálne látky, hlavne zo skupiny mikroelementy, zodpovedajú 

požiadavkám plnohodnotnej výživy človeka. Mnohé štúdie z ostatných rokov 

obsahujú nové poznatky o senzorických vlastnostiach a výživovej hodnote 

jahňacieho mäsa získaného zo systému chovu na pasienku. Z hľadiska 

výživovej hodnoty sa jahňacie mäso vyznačuje dobrou bielkovinovou 

hodnotou, ktorá je podmienená jednak obsahom esenciálnych aminokyselín, 

ale aj ich pomerom (Kamal et al., 2021). 

Lobón et al. (2017) uvádzajú, že zo zvierat, ktoré spásajú pasienkový 

porast  sa získava mäso s nižším obsahom tuku v porovnaní s mäsom jahniat 

z intenzívneho chovu. (Pozn. autorov: v tejto konštatácii sú rozpory medzi 

závermi publikovaných prác).  

Tak ako je vyššie uvedené v texte, známe sú poznatky zo štúdií 

o zlepšovaní  tukového profilu jahňacieho mäsa použitím rôznych kŕmnych 

doplnkovna báze koncentrátov s vysokým obsahom polynenasýtených 

mastných kyselín (Klir1 et al., 2012).  

Gravador et al. (2015) poukazujú na dôležitú skutočnosť v súvislosti 

s polynenasýtenými mastnými kyselinami v jahňacom mäse. Pri vysokom 
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obsahu polynenasýtených mastných kyselín sa mäso stáva náchylnejšie               

na oxidačnú nestabilitu.  

Používajú sa kŕmne stratégie, podľa ktorých sa využívajú bioaktívne 

zložky alebo druhy kŕmnych surovín, ktoré sú na jednej strane zdrojom -3 

polynenasýtených mastných kyselín a zároveň na druhej strane poskytujú 

antioxidanty. Medzi nimi sú niektoré druhy rastlín, alebo z nich získavané 

silice a extrakty, ktoré sa vyznačujú antioxidačnými, ale aj ďalšími účinkami. 

Môžu to byť samotné rastliny, ktoré sú dostupné, finančne nenaročné 

a vyznačujú sa dobrými senzorickými vlastnosťami vo vzťahu k potravine 

a výživovou hodnotou vo vzťahu k organizmu oviec (Popova et al., 2015). 

Pasenie bahníc často súvisí so zlepšeným tukovým profilom jahňacieho 

mäsa, pretože bahnice v systéme chovu na pasienku produkujú mlieko                  

s vysokým obsahom kyseliny linolénovej. Táto skutočnosť môže súvisieť                      

s  dôsledkom  zvýšenia podielu -3 polynenasýtených mastných kyselín, 

ďalej so zvýšeným obsahom kyseliny vakcénovej a  konjugovanej kyseliny 

linolovej (Manso et al., 2011).  

Ak je nižší príjem -6 polynenasýtených mastných kyselín krmivom 

rastlinného pôvodu  u jahniat, toto zníženie často súvisí so zvýšením obsahu 

-3 polynenasýtených mastných kyselín v intramuskulárnom tuku jahňacieho 

mäsa (Raes et al., 2004).  

Pri príjme rôznych tráv a bylín či vetvičiek z kríkov jahňatami, sa v ich 

mäse zaznamenáva zvýšenie podielu kyseliny -linolénovej a konjugovanej 

kyseliny linolovej na úkor kyseliny olejovej a iných mastných kyselín. 

Ďalším dôležitým faktom pri spásaní pasienkových porastov u bahníc je 

skutočnosť, že sekundárne fenolové zlúčeniny, ktoré pasienkový porast 

obsahuje, inhibujú hydrogenačné procesy mastných kyselín v bachore. 

Výsledkom je stimulácia asimilácie polynenasýtených mastných kyselín 

gravidných a laktujúcich bahníc a následný prestup týchto látok do 

organizmu jahniat (Vasta et al., 2011).  

Vo vzťahu k ľudskému zdraviu je dôležité znížiť pomer medzi  

prijímanými -6 ku -3 polynenasýtenými mastnými kyselinami. Pri 

jahňacom mäse sa tento zámer dosahuje pomocou kŕmnych stratégií, medzi 

ktoré sa zaraďuje aj spásanie pasienkového porastu (Hajji et al., 2016) alebo 

to môžu byť krmivá, resp. kŕmne doplnky s vysokým obsahom 

polynenasýtených mastných kyselín. Tak ako je uvedené vyššie v texte, môžu 

byť použité  ľanové semená (5 – 20 % u ľahkých plemien) (Urrutia et al., 

2015).  

Mäso jahniat zo systému chovu na pasienku je zdrojom dieteticky 

kvalitných mastných kyselín, medzi ktoré patrí kyselina olejová, kyselina 

palmitová, kyselina linolová a kyselina arachidonová. Vysoko nenasýtené 

mastné kyseliny radu C18 – C25 sú v jahňacom mäse v nižšom zastúpení.                  

Pri kŕmení jahniat s doplnkovou jadrovou zmesou sa v ich intramuskulárnom 

tuku vyskytuje nízky podiel kyseliny linolénovej (0,5 – 2,0 %) a u ľahkých 

plemien jahniat ešte nižší (0,3 %  do 1,1 %)  (Hajji et al., 2016).  
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I v ďalšej štúdii sa uvádza, že pri kŕmení jahniat kŕmnou dávkou s vyšším 

obsahom nasýtených mastných kyselín sa v ich intramuskulárnom tuku 

nachádza vyšší podiel  kyseliny linolénovej (3,9 %) (Nieto, 2013).  

Ponnampalan et al. (2016) na základe výsledkov vykonaného pokusu 

s jahňatami konštatovali, že pri použití kŕmnej dávky s kŕmnym doplnkom                

-3 polynenasýtených mastných kyselín (rôzne semená, oleje, riasy a pod.) 

sa znižuje antioxidačná stabilita jahňacieho mäsa. Tento stav autori 

odôvodňujú vyčerpaním vitamínu E vo svalovom tkanive, v dôsledku čoho sa 

zvyšuje hodnota malondialdehydu. 

Pri systéme chovu jahniat na pasienku sa v ich mäse vyskytuje vyšší 

podiel -3 polynenasýtených mastných kyselín a nižší podiel 

mononenasýtených mastných kyselín (MUFA) v porovnaní s mäsom jahniat 

zo systému intenzívneho chovu (Lobón et al., 2017).  

Nižší obsah mononenasýtených mastných kyselín v jahňacom mäse 

možno vysvetliť nižším príjmom mononenasýtených mastných kyselín a 

vyšším obsahom vitamínu E získaného z pasienkového porastu v porovnaní 

s kŕmnou dávkou doplnenou jadrovou zmesou pri systéme intenzívneho 

chovu. V dôsledku vysokého obsahu vitamínu E sa in vitro zistilo 

zintenzívnenie biohydrogenácie nenasýtenej mastnej kyseliny olejovej 

(C18:1) v bachore jahniat (Hou et al., 2013).  

V štúdiách nie je jednotný názor na účinnosť vitamínu E 

pri  biohydrogenácii v bachore jahniat. Podľa záverov Chikwanha et al.               

(2018) vitamín E nemení rozsah biohydrogenácie -3 polynenasýtených 

mastných kyselín v bachore. Autori sú názoru, že vitamín E sa mohol stráviť 

a uložiť v tukovom tkanive jahniat.  

Bauman et al. (1999) uviedli vo svojej štúdii, že kŕmne dávky  na báze 

rastlinných krmív so štrukturovanou vlákninou podporujú rast fibrolytických 

mikroorganizmov, ktoré sú zodpovedné za hydrogenačný proces v bachore,             

a tým zvyšujú produkciu kyseliny vakcénovej (C18:1 trans-11) a izomérov 

konjugovanej kyseliny linolovej. 

Zaujímavé výsledky obsahuje štúdia, ktorá je zameraná na profil 

mastných kyselín jahňacieho mäsa produkovaného v systéme chovu na 

pasienku a  intenzívneho chovu. V tejto štúdii sa uvádza, že vyšší obsah 

izomérov konjugovanej kyseliny linolovej sa zaznamenal v mäse jahniat 

kŕmených kŕmnou dávkou doplnenou jadrovou zmesou. Polynenasýtené 

mastné kyseliny radu -3 s dlhým reťazcom, ako je kyselina 

ekozapentaénová  a dokozahexaénová, ktoré sú zdraviu prospešné, sa 

vyskytujú vo vyššom zastúpení v mäse  jahniat zo systému chovu na 

pasienku. Mäso  jahniat, ktoré spásajú pasienkový porast, môže obsahovať 

viac ako 26 mg.100 g-1 kyseliny ekozapentaénovej a kyseliny 

dokozahexaénovej. Pre označenie jahňacieho mäsa ako „zdroja“ -3 

polynenasýtených mastných kyselín uvedený obsah kyseliny 

ekozapentaénovej spolu s kyselinou dokozahexaénovou  predstavuje 
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minimálny obsah, ktorý je považovaný za medznú hodnotu pre uvedené 

označenie (Pannier et al., 2010). 

 

1.7 Stručná charakteristika vybraných mastných kyselín  
 

V prírode sa vyskytujú mastné kyseliny obvykle ako zložky komplexných 

molekúl lipidov, t. j. tuky (zložky energie) a fosfolipidy (primárne zložky 

bunkových membrán) (Thompson, 2020). 

Zložku lipidov, tukov rozpustných v živých bunkách, tvoria mastné 

kyseliny. Mastná kyselina je zložená z priameho reťazca s párnym počtom 

atómov uhlíka a s atómami vodíka pozdĺž dĺžky reťazca, t. j. na jednom konci 

reťazca a karboxylovou skupinou (-COOH) na druhom konci reťazca 

(Britannica, 2020). 

Mastné kyseliny prírodných tukov sa rozdeľujú na základe počtu dvojitých 

väzieb v bočných reťazcoch na: nasýtené, mononenasýtené, polynenasýtené a 

tzv. umelú podskupinu trans-tuky, ktorá vzniká hydrogenáciou (DeFilippis               

a Sperling, 2006). (Pozn. autorov: Hydrogenácia je proces, pri ktorom 

nenasýtená zlúčenina viaže vodík a mení sa na zlúčeninu nasýtenú). 

Polynenasýtené mastné kyseliny sa na základe svojej prvej dvojitej väzby 

delia na: -3 (n-3 PUFA) a -6 mastné kyseliny (n-6 PUFA).   

Polynenasýtené mastné kyseliny -3 majú svoju 1. dvojitú väzbu                  

na 3. uhlíku  z metylového konca. Polynenasýtené mastné kyseliny -6 majú 

1. dvojitú väzbu na 6. uhlíku. Zvieratá zo skupiny cicavcov neobsahujú 

enzým desaturázu, ktorá sa vyznačuje schopnosťou konvertovať -6 na -3 

polynenasýtené mastné kyseliny. To znamená, že -3 polynenasýtené mastné 

kyseliny sa musia prijímať z exogénneho zdroja, krmivom (IUPAC-IUB,  

1997).  

Niektoré druhy rastlinných materiálov a rastlinných olejov obsahujú -3 

polynenasýtené mastné kyseliny, ako je napr. kyselina -linolénová (ALA). 

Táto mastná kyselina sa môže pomocou enzýmu desaturázy konvertovať              

na kyselinu eikozapentaénovú (EPA) a ďalej na kyselinu dokozahexaénovú 

(DHA) (Gomez-Candela et al., 2015).  

Burdge (2004) uvádza, že pri skúmaní prírodnej kyseliny -linolénovej 

pomocou izotopov sa zistila jej premena na eikozapentaénovú v rozsahu             

0,2 až 21 % a ďalej na kyselinu dokozahexaénovú v rozsahu 0 až 9 %.  

Táto premena kyseliny -linolénovej na kyselinu eikozapentaénovú a 

ďalej na kyselinu dokozahexaénovú môže byť spôsobená v dôsledku vplyvu  

kompetitívnej inhibície kyseliny linolovej a negatívnej spätnej väzby 

kyseliny eikozapentaénovej a kyseliny dokozahexaénovej (Goyens et al., 

2006).  

Existuje publikovaná štúdia, v ktorej sa konštatuje, že vzájomná konverzia 

mastných kyselín je obmedzená. Preto vhodným spôsobom sa javí príjem 
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mastných kyselín z exogénneho zdroja formou krmív (aj kŕmnych doplnkov) 

bohatých  na mastné kyseliny (Arterburn, 2006). 

 

Nasýtené mastné kyseliny (SFA)  

Nasýtené mastné kyseliny (saturované) sú prítomné v lipidoch. Majú 

obvykle párny počet atómov uhlíka a ich reťazec je lineárny a nerozvetvený. 

Sú to veľmi stále zlúčeniny. Zmeny sa pozorujú, ak sa dlho zahrievajú alebo 

podliehajú veľmi vysokým teplotám. Typické pre nich je, že pri bežných 

podmienkach, za akých sa potraviny spracovávajú alebo skladujú, 

nepodliehajú zmenám. Do skupiny nasýtených mastných kyselín, ktorá sa 

najviac vyskytuje, patrí kyselina palmitová (C16:0). Táto nasýtená mastná 

kyselina  je prítomná  takmer vo všetkých lipidoch. Jej vysoké zastúpenie je 

v tukoch farmových zvierat, najmä ošípaných a prežúvavcov, ale tiež vo 

fosfolipidoch. Nasýtené mastné kyseliny, ktoré sú  s  nepárnym počtom 

atómov uhlíka, sa nachádzajú  iba v stopových množstvách, preto sa zaraďujú 

medzi vzácne sa vyskytujúce.  

Vo väčšom zastúpení, najviac 1 %, sa vyskytujú kyseliny s dlhším 

reťazcom, napr. kyselina pentadekánová a kyselina heptadekánová (kyselina 

margarová). Pre nasýtené mastné kyseliny, ktoré obsahujú vo svojom reťazci 

menej než  10 atómov uhlíka je typické, že sú väčšinou kvapalné pri izbovej 

teplote. Vlastnosťou vyšších nasýtených mastných kyselín je, že sú tuhé aj 

napriek tomu, že sú pomerne ľahko sa topiace bezfarebné látky. Ak sú 

prítomné v lipidoch spolu s nenasýtenými mastnými kyselinami, vyznačujú 

sa  veľmi dobrou stráviteľnosťou (Vollmanová et al., 2018). 

 

Predchádzajúca rada: obmedzenie príjmu nasýtených mastných kyselín                   

na zníženie rizika kardiovaskulárnych ochorení 

 

Aktuálna báza dôkazov: účinky nasýtených mastných kyselín na zdravie 

závisia od vzájomného pôsobenia prirodzene sa vyskytujúcich zložiek potravy 

a nezdravých zlúčenín aplikovaných spracovaním 
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Nové odporúčania by mali klásť dôraz na stratégie založené na potravinách, 

ktoré pre verejnosť budú  zrozumiteľné, konzistentné a spoľahlivé týkajúce sa 

odporúčaní pre zdravú výživu 
 

Obrázok 1  Hlavná ilustrácia prechodu od nasýtených mastných kyselín 

k potravinovým odporúčaniam pre výživu vo vzťahu                                               

ku kardiovaskulárnym ochoreniam (Astrup et al., 2020) 

 

Nasýtené mastné kyseliny (nasýtený tuk) sú charakteristické tým, že ich  

molekuly uhľovodíkov obsahujú atóm vodíka na každom  uhlíku a sú úplne 

hydrogenované. Molekuly sa vyznačujú vysokou stabilitou a v tuhom 

skupenstve zostávajú  pri izbovej teplote. Ťažko sa rozkladajú. V súvislosti               

so zdravím človeka sa nasýtené tuky a trans-tuky obvykle označujú ako  

nezdravé. Medzi potraviny bohaté na nasýtené tuky patrí maslo, loj, bravčová 

masť, kokosový olej ale aj mliečne výrobky, hlavne syry a smotana, tiež 

mäso  a  potraviny s dlhou dobou trvanlivosti  určené na dlhodobé 

skladovanie. S nadmernou konzumáciou tukov je spojená dyslipidémia, t. j. 

zvýšená hladina lipidov v krvi a kardiovaskulárne ochorenia, medzi ktoré 

patrí ateroskleróza. Nasýtené tuky môžu zvýšiť hladinu lipoproteínu s nízkou 

hustotou (LDL cholesterolu, low-density lipoprotein) a znížiť hladinu 

lipoproteínu s vysokou hustotou (HDL cholesterolu, high density 

lipoprotein). Preto obmedzenie príjmu tukov v potrave môže priniesť výrazné 

zlepšenie hodnôt liv prácipidov v krvi (Sebley a Cymet, 2016).Z poznatkov 

spracovaných v nižšie uvedenom texte, ktoré sú získané zo štúdii z rôznych 

rokov je vidieť, že riešenie otázky tukov vo vzťahu k ľudskému zdraviu je 

veľmi komplikované. V päťdesiatych rokoch minulého storočia sa výskum 

nárastu kardiovaskulárnych chorôb                     v západných krajinách 

zameral na celý rad hypotéz „dietheart“. Riešili sa predpokladané škodlivé 

účinky tukov z potravy (najmä nasýtených tukov) a nižšie riziko spojené so 

stredomorskou stravou, čo malo vysvetliť, prečo sú ľudia v Spojených 

štátoch amerických, severnej Európe a Spojenom kráľovstve náchylnejší na 

kardiovaskulárne ochorenia. Naopak, v krajinách okolo Stredozemného mora 

sa vyskytovalo menšie riziko. V ostatných desaťročiach sa strava podstatne 

zmenila vo viacerých regiónoch sveta. Napr. veľmi vysoký príjem 

nasýtených tukov vo Fínsku sa podstatne znížil, keď spotreba masla   na 

obyvateľa klesla zo 16 kg.rok-1 v roku 1955 na 3 kg.rok-1 v roku 2005 a 

podiel energie z nasýtených tukov sa znížilo  z 20 % v roku 1982 na 12 %  v 

roku 2007 (Puska, 2009).   

Odporúčania pre stravovanie, ktoré boli vyvinuté na základe informácií 

spred niekoľkých desaťročí, už nemusia byť použiteľné v súčasnosti. 

Nedávno bolo iniciovaných niekoľko veľkých a dobre navrhnutých 

perspektívnych kohortných štúdií, ktoré na vyhodnotenie stravovania 

používali validované dotazníky. Ukázalo sa, že nahradenie tuku sacharidmi 

nie je priamo spojené               s nižším rizikom srdcovo-cievnych ochorení, 

https://www.britannica.com/science/fatty-acid
https://www.britannica.com/science/trans-fat
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významnú úlohu zohráva posúdenie komplexu faktorov ovplyvňujúcich 

celkovú úmrtnosť obyvateľstva (Jakobsen  et al., 2009; Hu, 2010).  

Mnoho ďalších systematických kohortných štúdií nepreukázalo významnú 

súvislosť medzi príjmom nasýtených tukov a cievnymi ochoreniami alebo 

úmrtnosťou. Existuje však niekoľko odporúčaní, ktoré znižujú riziko 

mozgovej príhody spojené s vyššou spotrebou nasýtených tukov (Siri-Tarino 

et al., 2010; de Souza et al., 2015; Zhu et al., 2019; Kang et al., 2020).  

Tieto štúdie vznikli v krajinách s vysokými príjmami (USA a Európa), ale 

len málo z nich sa uskutočnilo v iných regiónoch sveta, čo celkovo 

predstavuje 80 % globálnej populácie. Rovnako údaje z výskumného 

konzorcia pre mastné kyseliny a výsledky pozostávajúce z 15 prospektívnych 

skupín na celom svete (33 083 dospelých bez kardiovaskulárnych ochorení) 

preukázali, že biomarkery nasýtených mastných kyselín s veľmi dlhým 

reťazcom (kyselina arachidonová 20:0, kyselina behenová 22:0, kyselina 

lignocerová 24:0) neboli priamo spojené s kardiovaskulárnymi ochoreniami. 

Rovnako hladiny v krvnej plazme alebo sére (ale nie fosfolipidy) môžu byť 

nepriamo spojené                                s kardiovaskulárnymi ochoreniami 

(Korat et al., 2020).  

 

 

 

 

 

 

Mononenasýtené mastné kyseliny (MUFA) 

Mastné kyseliny, ktoré obsahujú jednu alebo viac dvojitých väzieb, patria 

medzi nenasýtené mastné kyseliny. Mononenasýtené mastné kyseliny sa 

syntetizujú v ľudskom organizme (Moghadasian a Shahidi, 2017). 

Medzi mononenasýtené mastné kyseliny patria kyselina palmitoolejová                  

(C16:1), olejová C18:1 (9), elaidová C18:1 (9t, n-9) a kyselina vakcénová 

C18:1 (11t, n-7). Najpočetnejšou mononenasýtenou mastnou kyselinou                        

v potrave je kyselina olejová (C18: 1 n-9) (Aghdassi  et al., 2007).  

V stredomorských krajinách je hlavným zdrojom mononenasýtených 

mastných kyselín olivový olej (74 g.100 g-1). Ďalšími ich zdrojmi sú oleje                

z repky (59 g.100 g-1), arašidov (46 g.100 g-1), slnečnice (32 g.100 g-1), 

kukurice (29 g.100 g-1), sóje (24 g.100 g-1) a svetlicový olej (14 g.100 g-1) 

(Nicklas et al., 2004). 

V štúdiách je opísaný priaznivý účinok mononenasýtených mastných 

kyselín olivového oleja, orechov a avokáda na riziko kardiovaskulárnych 

chorôb a na lipidový profil (Erkkilä et al., 2006).  

V uskutočnených pokusoch s kyselinou olejovou, ktorá je zástupcom 

mononenasýtených mastných kyselín sa zistilo, že jej účinkami sa  znížil 

obsah oxidovaného lipoproteínu s nízkou hustotou (LDL) (Fitó et al., 2007), 
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lipoproteínu s nízkou hustotou a triglyceridov bez súčasného poklesu 

lipoproteínu s vysokou hustotou (HDL) (Sacks, 2002). 

 

Polynenasýtené mastné kyseliny (PUFA) 

Polynenasýtené mastné kyseliny obsahujú dve alebo viac metylénom 

prerušovaných dvojitých väzieb v acylovom reťazci (Calder  et al., 2004). 

Polynenasýtené mastné kyseliny obsahujú na jednom konci molekuly 

metylovú skupinu (označovanú ako omega, „ω“ alebo „n“) a karboxylovú 

kyselinu na druhom konci. Nutrične dôležité polynenasýtené mastné kyseliny  

pre ľudské zdravie sú ω-3 (alebo n-3) a ω-6 (alebo n-6) (Abbadi et al., 

2004). 

Polynenasýtené mastné kyseliny, ktoré obsahujú 2 dvojité väzby a človek 

ich nemôže biosyntetizovať, sa nazývajú esenciálne mastné kyseliny. Ich 

príjem v potrave je nevyhnutný pre homeostázu (Comba et al., 2011). (Pozn. 

autorov: Homeostáza znamená, že fyziologické procesy udržujú rovnováhu 

vnútorného prostredia organizmu). 

Vo všeobecnosti sa polynenasýtené mastné kyseliny považujú za látky, 

modulujúce neuroplasticitu (Aryal et al., 2019) a látky s protizápalovými 

účinkami (Gorjao et al., 2019). 

Burdge (2019) vo svojej štúdii charakterizuje polynenasýtené mastné 

kyseliny ako látky vyznačujúce sa mnohými biologickými účinkami. Ich 

pôsobením sa môže meniť zloženie plazmatických membrán, ovplyvňujú 

reguláciu transkripcie génov a tiež dokážu modulovať bunkovú signalizáciu. 

Polynenasýtené mastné kyseliny pôsobia ako prekurzory rôznych 

lipidových mediátorov vrátane protizápalových eikozanoidov                                      

a dokozanoidov. Prostaglandíny, prostacyklíny a leukotriény odvodené                 

od polynenasýtených mastných kyselín vstupujú do reťazca zápalových 

reakcií a imunitnej odpovede (de Bus et al., 2019).  

V spojitosti s vyššie uvedenými biologickými funkciami -3 aj -6 

polynenasýtených mastných kyselín je zaznamenaná ich kľúčová úloha 

v prevencii, medzi ktoré patrí aj autoimunita proti nežiaducim reakciám                                                                  

v organizme. Polynenasýtené mastné kyseliny navyše majú významnú úlohu 

pri chronických ochoreniach vrátane kardiovaskulárnych ochorení, rakoviny                             

a cukrovky (Marventano et al., 2015). 

Štúdie z ostatných rokov preukázali, že desaturázy nenasýtených 

mastných kyselín majú dôležitú úlohu pri recyklácii glykolytických 

nikotínamidadenín dinukleotidov (NAD+) v bunke. V dôsledku toho môžu 

byť alternatívnou cestou toku znižovania ekvivalentov generovaných počas 

glykolýzy (Kim et al., 2019). 

Polynenasýteným mastným kyselinám, ktoré obsahujú -6 a -3, sa 

venovala značná pozornosť hlavne z dôvodu ich dôležitých účinkov                     

na ľudské zdravie. Vo veľkom množstve štúdií sú opísané zdravotné výhody 

pre ľudí účinkami -3 polynenasýtených mastných kyselín s dlhým reťazcom 

(LC PUFA), kyselina eikozapentaénová (EPA, 20:5 n-3) a kyselina 



32 

 

dokozahexaénová (DHA, 22:6 n-3), najmä vo vzťahu ku kardiovaskulárnym 

ochoreniam (Calder, 2004) a zápalovým procesom (Proudman et al., 2013). 

Tieto potvrdené účinky boli základom pre odporúčania zdravotníckych 

inštitúcií na celom svete vo vzťahu k zvýšeniu príjmu týchto mastných 

kyselín v strave (Flock et al., 2013).  

Kyselina eikozapentaénová a kyselina dokozahexaénová sa získavajú 

predovšetkým konzumáciou stravy pripravenej z rýb alebo doplnkov rybieho 

oleja. Môžu sa však tiež syntetizovať „de novo“ prostredníctvom premeny 

prekurzora -3 polynenasýtených mastných kyselín s kratším reťazcom, 

kyseliny -linolénovej (ALA, 18:3 n-3). Predpokladá sa, že účinnosť tohto 

procesu u ľudí je všeobecne veľmi nízka (Burdge a Calder, 2005).  

Okrem príjmu -3 polynenasýtených mastných kyselín v strave je stav          

do značnej miery ovplyvnený aj úrovňou príjmu -6 polynenasýtených 

mastných kyselín. Tento stav je  spôsobený konkurenciou medzi -6 a -3 

polynenasýtenými mastnými kyselinami pri enzymatickej premene 

prekurzorov krátkeho reťazca, kyseliny linolovej (LA, 18:2 n-6) a kyseliny            

-linolénovej na ich príslušné deriváty s dlhým reťazcom a na zabudovanie              

do bunkových membrán (Sprecher et al., 1995).  

Zabudovanie -3 polynenasýtených mastných kyselín s dlhým reťazcom 

do bunkovej membrány je nevyhnutným krokom v syntéze mediátorov 

lipidov v smere produkcie, ktoré vedú k fyziologickým a nakoniec k zdraviu 

prospešným účinkom týchto mastných kyselín (Muhlhausler, 2018). 

 

 

 

 

Omega-3 polynenasýtené mastné kyseliny 

Polynenasýtené mastné kyseliny -3 obsahujú viac ako 2 dvojité väzby.  

Od ostatných mastných kyselín sa odlišujú umiestnením 1. dvojitej väzby                   

v alifatickom reťazci. Z hľadiska zdravia a výživy človeka patria medzi 

dôležité -3 mastné kyseliny najmä: kyselina -linolénová (ALA), kyselina 

eikozapentaénová (EPA) a kyselina dokozahexaénová (DHA). Kyselina               

-linolénová  je esenciálna mastná kyselina, ktorú si organizmus človeka 

nedokáže syntetizovať. Ale kyselinu eikozapentaénovú a kyselinu 

dokozahexaénovú si organizmus človeka dokáže syntetizovať vo veľmi 

malom množstve z  kyseliny -linolénovej. Bohatým zdrojom kyseliny -

linolénovej sú ľanový olej, repkový olej, sójový olej a vlašské orechy. Na 

kyselinu eikozapentaénovú a kyselinu dokozahexaénovú sú bohaté najmä 

tučné ryby, ako sú lososy a niektoré druhy rýb zo severných jazier. 

Organizmus človeka tieto kyseliny dobre využíva (Moghadasian a Shahidi, 

2017). 

Poznatky uvedené v publikovaných štúdiách preukázali, že dostatočný 

príjem -3 polynenasýtených mastných kyselín v strave (kyselina                        
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-linolénová) je hlavne z vyššie uvedených rastlinných potravín a z rýb 

kyselina eikozapentaénová  a kyselina dokozahexaénová. Z hľadiska zdravia 

človeka je kladený dôraz  na príjem týchto -3 polynenasýtených mastných 

kyselín, pretože je úzko spojený s významným znížením rizika 

kardiovaskulárnych ochorení a náhlou smrťou (Innes a Calder, 2020).  

Poznatky zhrnuté zo 17 prospektívnych kohortných štúdií, ktoré boli 

zamerané na skúmanie vzťahu medzi príjmom kyselín eikozapentaénovej 

a  dokozahexaénovej a rizikom cievnych ochorení, preukázali 18 %-né 

zníženie výskytu týchto ochorení u ľudí s vyšším príjmom oboch kyselín 

v porovnaní s tými, ktorých potrava obsahovala uvedené kyseliny v oveľa 

menšej miere (Alexander et al., 2017).  

Ochranné účinky kyseliny eikozapentaénovej a dokozahexaénovej skôr 

súvisia  s konzumáciou rýb, ako s ich používaním vo forme prídavných látok. 

Vysvetlenie spočíva v priaznivých účinkoch oboch kyselín                                         

na triglyceridémiu, funkciu krvných doštičiek, krvný tlak a nižšiu adhéziu 

produkovaných prozápalových proteínov v arteriálnej stene, okrem priamych 

antiarytmických a antioxidačných účinkov (Innes a Calder, 2020). 

Predpokladá sa, že v dôsledku príjmu 500 – 1 800 mg.deň-1 kyseliny 

eikozapentaénovej a/alebo kyseliny dokozahexaénovej sa môže znížiť riziko 

úmrtia na kardiovaskulárne ochorenia. Chýbajú dostatočné informácie                   

na stanovenie bezpečného maximálneho limitu pre -3 polynenasýtené 

mastné kyseliny. Úrad pre potraviny a liečivá (FDA) uvádza, že príjem                                               

3 000 mg.deň-1 kyseliny eikozapentaénovej a kyseliny dokozahexaénovej sa 

všeobecne považuje za úplne bezpečný. Nadmerná konzumácia -3 

polynenasýtených mastných kyselín sa môže negatívne prejaviť na  

imunitnom systéme a môže inhibovať zrážanie krvi. Adekvátny príjem 

kyseliny -linolénovej je podľa Amerického lekárskeho inštitútu pre ženy 

a mužov v závislosti od veku a pohlavia 1,1 – 1,6 g.deň-1,  ale  pre denný 

príjem kyseliny eikozapentaénovej a  dokozahexaénovej odporúčanie 

denného príjmu chýba (Moghadasian a Shahidi, 2017). 

Farmové zvieratá, prežúvavce, ktorých kŕmna dávka je doplnená jadrovou 

zmesou so zrnom obilnín, produkujú menej kyseliny dokozahexaénovej                        

v porovnaní s prežúvavcami, ktorých kŕmna dávka je zložená z trávneho 

porastu alebo spásajú pasienkový porast. V ostatných rokoch sú prežúvavce 

častejšie kŕmené kŕmnou dávkou zloženou z objemových krmív a doplnenou 

jadrovou zmesou na  báze zrnín, ktorá obsahuje menej -3 polynenasýtených 

mastných kyselín v dôsledku selekcie zvierat na vysokú produkciu a jednak 

konkurencie vo využívaní pôdy. Týmto riadením chovu prežúvavcov sa 

znižuje prísun kyseliny dokozahexaénovej v mäse (Provenza et al., 2019).  

Zámerom mnohých výskumných projektov sa stali postupy pre produkciu 

kyseliny dokozahexaénovej inými spôsobmi, ako napr. produkciou 

mikroorganizmami a mikroriasami (Tibbetts, 2018) a transgénnymi 

plodinami (Napier et al., 2019). 

https://link.springer.com/article/10.1007/s13280-019-01234-6#ref-CR62
https://link.springer.com/article/10.1007/s13280-019-01234-6#ref-CR77
https://link.springer.com/article/10.1007/s13280-019-01234-6#ref-CR53
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Colombo et al. (2017) opisujú produkciu kyseliny dokozahexaénovej              

vo vodnom prostredí predovšetkým riasami, ktorá je v spodnej časti 

potravinovej siete a postupne ju prijímajú a zadržiavajú organizmy na vyššej 

trofickej úrovni, ako sú napr. ryby. Suchozemské rastliny neprodukujú 

kyselinu dokozahexaénovú, preto jej hlavným zdrojom sú ryby alebo iné 

druhy morských plodov (divožijúce aj v chovných systémoch) pre človeka. 

Existujú obavy o dostupnosť kyseliny dokozahexaénovej. Príčin je 

niekoľko a tie súvisia s  jej  zníženou produkciou, a to v dôsledku globálneho 

otepľovania, stagnácie nadmerného rybolovu za ostatných niekoľko rokov, 

zvýšeného dopytu v súvislosti s rastom populácie (FAO/OECD, 2018).  

Predpokladá sa, že v  nasledujúcich desaťročiach v dôsledku poklesu lovu 

rýb môže až 10 % svetovej ľudskej populácie čeliť nízkemu príjmu kyseliny 

dokozahexaénovej (Golden et al., 2016).  

 
Omega-6 polynenasýtené mastné kyseliny 

Polynenasýtené mastné kyseliny -6 sú zastúpené predovšetkým 

kyselinou linolovou (LA, 18:2) s dvojitými väzbami v polohách 9 a 12. 

Kyselina linolová sa vyskytuje najmä v rastlinných olejoch, ako je napr. 

slnečnicový a                                 v semenách rôznych rastlín. Ďalšou veľmi 

dôležitou kyselinou z radu -6 polynenasýtených mastných kyselín je 

kyselina arachidonová  (20:4), ktorá je prekurzorom biosyntézy ďalších 

bioaktívnych látok, ako sú prostaglandiny, prostacykliny atď. Táto kyselina 

je prítomná najmä vo vaječnom žĺtku, vnútornostiach a tučnom mäse 

(Roubík et al., 2018). 

Kyselina arachidonová patrí medzi mastné kyseliny, ktorá obsahuje              

20 atómov uhlíka a 4 metylénové prerušené cis- dvojité väzby. Prvá väzba 

vzhľadom na metylový koniec (omega, ω alebo n) sa nachádza medzi 6. a 7. 

uhlíkom. Preto kyselina arachidonová patrí medzi -6 polynenasýtené 

mastné kyseliny a  je označená ako ARA 20:4 n-6. Obvykle vytvára 

konfiguráciu v tvare vlásenky (Martin et al., 2016).  

Vo vzťahu k zdraviu človeka pôsobí ako metabolický prekurzor 

bioaktívnych lipidových mediátorov s potenciálnou úlohou pri regulácii 

svalovej hypertrofie (Markworth et al., 2016).  

 

Konjugovaná kyselina linolová (CLA) 

Konjugovaná kyselina linolová sa chápe ako skupina polohových                           

a geometrických izomérov kyseliny linolovej, v ktorých sú dvojité väzby 

konjugované bez toho, aby  boli v typickej konfigurácii prerušenej 

metylénom. Tieto konjugované dvojité väzby sa nachádzajú na 10. a 12. 

alebo 9. a 11. atóme uhlíka so všetkými možnými kombináciami, a to cis- 

a trans-.                      Ku konjugácii dvojitých väzieb dochádza pri oxidácii 

kyseliny linolovej v dôsledku pôsobenia voľných radikálov, ale konjugovaná 

kyselina linolová je skutočným izomérom kyseliny linolovej, pretože 

neobsahuje ďalší kyslík. Konjugovaná kyselina linolová je prítomná hlavne v 

https://link.springer.com/article/10.1007/s13280-019-01234-6#ref-CR14
https://link.springer.com/article/10.1007/s13280-019-01234-6#ref-CR21
https://link.springer.com/article/10.1007/s13280-019-01234-6#ref-CR30
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mäse a mliečnych produktoch získavaných z prežúvavcov (Namazim et al., 

2019). 

Konjugovaná kyselina linolová je známa ako izomér cis-9, trans-11, t. j. 

kyselina rumenová. Tento izomér reguluje rast svalov. Ďalší izomér je             

trans-10, cis-12, ktorý primárne inhibuje lipogenézu, t. j. zhromažďovanie 

tuku v tukovom tkanive. O konjugovanej kyseline linolovej je známe, že sa 

vyskytuje prirodzene v predžalúdku prežúvavcov, kde ju produkujú 

mikroorganizmy. Nutričné štúdie založené na modeloch použitím zvierat 

preukázali mnohé priaznivé účinky vo vzťahu k zdraviu človeka použitím 

konjugovanej kyseliny linolovej per os, ako napr. proti obezite, rakovine, 

cukrovke a iné (Moghadasian a Shahidi, 2017). 

Vzhľadom na vyššie uvedené priaznivé účinky vo vzťahu k ľudskému 

zdraviu sa konjugovaná kyselina linolová javí zaujímavá pre výskum, najmä 

účinky  izoméru cis-9, trans-11 spojené s rakovinou a účinky trans-12, cis-12 

spojené s redukciou tuku v tkanivách (Yang et al., 2015). 

 

Kyselina vakcénová 

Kyselina vakcénová (C18:1 n-7) je jediná prírodná trans-mastná kyselina, 

ktorú človek príjíma produktmi živočíšneho pôvodu získaných  

z prežúvavcov (Martysiak-Żurowska et al., 2018). 

Trans-mastné kyseliny sú nenasýtené mastné kyseliny, ktoré obsahujú     

viac ako 1 dvojitú väzbu ako trans konfiguráciu. Nenasýtené mastné kyseliny 

sa v prírode bežne vyskytujú v cis konfigurácii, ktorú fyzikálno-chemickými    

a biologickými procesmi možno konvertovať na trans formu. Prírodne sa 

vyskytujúce cis-mastné kyseliny sa biologickým procesom v tráviacom trakte 

prežúvavcov transformujú  na trans-mastné kyseliny, t. j. počas anaeróbnej 

fermentácie v bachore. V dôsledku týchto procesov sa trans-mastné kyseliny 

vyskytujú  jednak v mliečnych výrobkoch a jednak v mäse, ktoré človek  

získava z prežúvavcov (Wanders et al., 2017).  

 

 

Kyselina linolová a kyselina α-linolénová 

Kyselina linolová a kyselina α-linolénová úzko súvisia so zdravím 

človeka. Nie je možné ich získavať syntézou v organizme, preto sa musia 

prijímať potravou. Kyselina α-linolénová (ALA; C18:3) má dvojité väzby 

oddelené                 3 atómami uhlíka od metylového konca (-3 

polynenasýtená mastná kyselina). Kyselina linolová (LA; C18:2) má dvojité 

väzby oddelené až 6 atómami uhlíka od metylového konca (-6 

polynenasýtená mastná kyselina) (Simopoulos, 2016). 

Bohaté na tieto mastné kyseliny sú rastlinné oleje (Meyer et al., 

2003). Kyselina α-linolénová a kyselina linolová sa môžu transformovať na: 

a) -3 polymnenasýtené mastné kyseliny s dlhším reťazcom, a to kyselinu 

eikozapentaénovú (EPA) a kyselinu dokozahexaénovú (DHA),  

https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19476337.2020.1725644
https://www.tandfonline.com/doi/full/10.1080/19476337.2020.1725644
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b) -6 polynenasýtené mastné kyseliny s dlhším reťazcom, a to kyselinu 

arachidonovú, na základe desaturácie a predĺženia.  

Účinnosť premeny kyseliny α-linolénovej na kyselinu ekozapentaénovú 

a  kyselinu dokozahexaénovú je u človeka pomerne nízka. Z toho dôvodu sa 

odporúča prijímať obe kyseliny mäsom z prežúvavcov a rýb. Polynenasýtené 

mastné kyseliny tak -3, ako aj -6 sú prekurzormi eikozanoidných 

zápalových mediátorov, medzi ktoré patria leukotriény, prostaglandíny, 

tromboxány a rezolvíny (Moghadasian a Shahidi, 2017). 

 

Kyselina eikozapentaénová (EPA) a kyselina dokozahexaénová (DHA) 

Kyselina eikozapentaénová [EPA; 20:5 (n-3)] a kyselina 

dokozahexaénová [DHA; 22:6 (n-3)] sú -3 polynenasýtené mastné 

kyseliny. Majú výrazný podiel na znížení syntézy prozápalových mediátorov, 

s čím súvisí sekundárna prevencia hypertenzie, ischemickej choroby srdca, 

diabetes mellitus 2 a iných ochorení (Bozzatello et al., 2016). 

Názor na ich účinky nie je jednoznačný. Manson et al. (2019) ich označil 

za kontroverzné. V ostatných dvoch desaťročiach boli podrobne skúmané 

účinky kyseliny eikozapentaénovej a kyseliny dokozahexaénovej aj                      

pri poruchách centrálnej nervovej sústavy.  

Obe kyseliny majú význam pri psychiatrických poruchách z dôvodu ich 

primárneho vplyvu na vytváranie modifikácií synaptickej membrány                       

s dôsledkami  prenosu a transukcie signálu (Bozzatello et al., 2016). 

Kyselina eikozapentaénová a kyselina dokozahexaénová boli podrobené 

skúmaniu v oblasti duševného zdravia v súvislosti s liečbou  porúch 

pozornosti s hyperaktivitou (z angl. attention deficit hyperactivity disorder,  

ADHD), unipolárnych a bipolárnych afektívnych porúch, úzkostných porúch, 

obsedantno-kompulzívnych porúch, agresie, nepriateľstva, impulzivity, 

hraničných porúch osobnosti, užívania návykových látok a mentálnej 

anorexie (De Giorgi et al., 2019). 

Nelson et al. (2017) uvádzajú, že kyselina eikozapentaénová a kyselina 

dokozahexaénová môžu zohrávať významnú preventívnu úlohu pri vývoji                 

a progresii aterosklerotického kardiovaskulárneho ochorenia. 

Polynenasýtené mastné kyseliny -3 s dlhým reťazcom, konkrétne 

kyselinu eikozapentaénová a kyselinu dokozahexaénová môže človek 

prijímať potravou. Tieto mastné kyseliny sa vyznačujú pozitívnymi 

zdravotnými  účinkami vrátane znižovania hmotnosti (Lopez-Alarcon et al., 

2019).  

Pre človeka sú bohatým zdrojom kyseliny eikozapentaénovej a kyseliny 

dokozahexaénovej hlavne morské ryby a  rybí olej. Štúdie však uvádzajú aj 

príčiny obmedzeného príjmu týchto potravín a to stravovacie návyky, rybia 

chuť, zloženie divožijúcich rýb a obavy z rizika toxickej ortuti                                    

pre spotrebiteľov (Mengelberg et al., 2018). 

Kyselina eikozapentaénová je súčasťou membránových fosfolipidových 

dvojvrstiev (Borow et al., 2015). 
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Táto polynenasýtená mastná kyselina sa podieľa na regulácii 

plazmatických aterogénnych parametrov, ako sú triglyceridy, cholesterol, 

lipoproteíny nízkej hustoty, zvyškový časticový cholesterol a oxidované 

častice lipoproteínov s nízkou hustotou (Patel a Budoff, 2016).  

Výsledky výskumu potvrdili, že kyselina eikozapentaénová sa vyznačuje  

antioxidačnými a protizápalovými účinkami na elimináciu vzniku  

aterosklerotického plaku. Významne zlepšuje funkcie endotelu, znižuje  

adhéziamonocyty a znižuje akumuláciu makrofágov. Jej výrazný vplyv sa 

prejavil na zvýšení pro-rezolučných lipidových mediátorov, ktorými sú 

rezolvíny (Budoff, 2016). 

Kyselina dokozahexaénová a kyselina arachidonová boli identifikované 

v životne dôležitých štruktúrnych zložkách vysoko špecializovaných 

membránových lipidov centrálneho nervového systému človeka. Zistilo sa, že 

fosfolipidy mozgovej šedej hmoty majú vysoký podiel kyseliny 

dokozahexaénovej. Táto polynenasýtená mastná kyselina je prítomná                  

vo vonkajších segmentoch tyčiniek a kužeľov sietnice oka. Tiež je potvrdené, 

že kyselina dokozahexaénová a kyselina arachidonová sa vylučujú 

materským mliekom u dojčiacich žien (Moghadasian a Shahidi, 2017). 

Kyselina dokozahexaénová je polynenasýtená mastná kyselina  s dlhým 

reťazcom, ktorú človek získava z morských produktov. Z hľadiska zdravia 

človeka je táto polynenasýtená mastná kyselina spájaná s tvorbou a funkciou 

nervového systému, mozgu a sietnice. U tehotných žien vplýva na vývoj 

nervového systému plodu, počas dojčenia pozitívne vplýva na celkový vývin 

dieťaťa (Echeverría et al., 2017). 

 

 

 

 

 

 
2  Cieľ práce 
 

Cieľom vedeckej monografie bolo skúmanie, štatistické vyhodnotenie 

a porovnanie profilu mastných kyselín vo svaloch jahňacieho pleca a stehna              

v systéme chovu oviec na pasienku v podmienkach Slovenska.  

V nadväznosti na uvedený hlavný cieľ sa stanovili čiastkové ciele:  

a) zhromažďovanie, štúdium, spracovanie a analýza aktuálnych literárnych 

poznatkov v nadväznosti na tému práce – teoretická časť práce 

b) pre experimentálnu časť práce  

- vzorkovanie jahňacieho pleca a stehna v systéme chovu oviec                       

na pasienku v podmienkach slovenskej farmy,  
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- anatomický rozbor jahňacieho pleca a stehna na jednotlivé svaly, 

- príprava vzoriek svalov jahňacieho pleca a stehna a ich chemická 

analýza, 

- štatistická analýza výsledkov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

3  Metodika práce a metódy skúmania 

3.1 Vzorkovanie, príprava vzoriek na chemickú analýzu,  

      chemická analýza 
 

Stručná charakteristika podmienok získania vzoriek na výskum 

pasienku  

V experimentálnej časti predloženej vedeckej monografie sú uvedené 

vyhodnotené výsledky, ktoré sú zo vzoriek svalov jahňacieho pleca a stehna 
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získaných z Farmy Vislanka, ktorá sa nachádza v regióne Levočské vrchy. 

Farma sa rozprestiera na výmere 276 ha pôdy, z čoho je 60 ha biotopov,              

pre ktoré sú typické mezofilné trávy a 8,3 ha ornej pôdy. Prevážna väčšina 

pôdy na farme sa využíva ako trvalé trávne porasty. Sú to lúky, z ktorých sa 

získava lúčny porast na výrobu sena a pasienky určené na pasenie zvierat. 

Farma  je zameraná predovšetkým na  chov a predaj oviec, hlavne predaj 

veľkonočných jahniat pre taliansky a v ostatnej dobe tiež slovenský trh, ale 

tiež  výrobu ovčej hrudky. Krížením plemena cigája a suffolk sa získavajú 

jahňatá vhodné pre úžitkové chovy. Vyznačujú sa dobrým zdravím a pevnou 

konštitúciou. Tieto krížence jahniat sú vhodné pre chov v nepriaznivejších 

podhorských oblastiach, kde sa tiež farma nachádza. Na farme sa každoročne 

narodí asi 500 ks jahniat, z ktorých 350 ks jahniat sa  predá, 100 ks jahniat je 

na obnovu stáda a približne 10 % je úhyn. Na farme sa využíva najmä 

extenzívny systém chovu na  pasienku. 

 

Charakteristika vzoriek svalov jahňacieho pleca a stehna 

Na výskum sa použilo jahňacie plece a stehno kríženca cigája a suffolk 

samčieho pohlavia jatočnej hmotnosti 30 kg vo veku 7 mesiacov zo systému 

chovu na pasienku. Kŕmenie sa zabezpečovalo vyháňaním na pasienok,                   

na ktorom ovce spásali pasienkový porast.  

Na chemickú analýzu sa použili vzorky 13 ks svalov jahňacieho pleca            

a vzorky 11 ks  svalov stehna. 

Anatomický rozbor jahňacieho pleca a stehna na jednotlivé svaly sa 

realizoval v Ústave chovu zvierat Fakulty agrobiológie a potravinových 

zdrojov Slovenskej poľnohospodárskej univerzity v Nitre.  

Jahňacie plece sa anatomicky rozdelilo na 13 ks svalov: musculus 

quadriceps femoris, m. biceps femoris, m. semitendinosus, m. 

semimembranosus, m. gracilis, m. sartorius, m. adductor, m. pectineus, m. 

triceps surae, m. quadriceps femoris, m. biceps femoris, predkolenie ohýbač 

a predkolenie naťahovače. 

Jahňacie stehno sa anatomicky rozdelilo na 11 ks svalov: musculus 

quadriceps femoris, m. biceps femoris, m. semitendinosus, m. 

semimembranosus, m. gracilis, m. sartorius, m. adductor, m. pectineus, m. 

triceps surae, predkolenie ohýbače a predkolenie naťahovače. 
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              shoulder = plece a leg =   stehno 

 

Obrázok 2 Označenie technologických častí jahňaťa v súvislosti s použitím 

vo výskume  (URL 1) 
 

Príprava vzoriek svalov jahňacieho pleca a stehna na chemickú analýzu 

Každý sval získaný z jahňacieho pleca a stehna sa dokonale  rozmixoval            

na zhomogenizovanú hmotu pomocou laboratórného mlynčeka, typ 

Grindomix 200. Z každého rozmixovaného svalu sa navážilo 50,0 g 

rozborovej vzorky na chemickú analýzu.  

Vzorky sa vážili na automatických váhach, typ Kern 440-49N                                  

s presnosťou  d = 0,01 g. 
 

Stanovené ukazovatele na chemickú analýzu vzoriek svalov jahňacieho 

pleca a stehna 

Na chemickú analýzu vzoriek svalov jahňacieho pleca a stehna sa 

stanovili tieto ukazovatele:  

- sušina vo svaloch jahňacieho pleca a stehna, 

- tuk vo svaloch jahňacieho pleca a stehna, 

- cholesterol vo svaloch jahňacieho pleca a stehna, 

- nasýtené mastné kyseliny v tuku svalov jahňacieho pleca a stehna, 

- mononenasýtené mastné kyseliny v tuku svalov jahňacieho pleca 

a stehna, 

- polynenasýtené mastné kyseliny v tuku svalov jahňacieho pleca 

a stehna, 

- -3 a -6 polynenasýtené mastné kyseliny v tuku svalov jahňacieho 

pleca a stehna, 

- vybrané mastné kyseliny v tuku svalov jahňacieho pleca a stehna, a to  

konjugovaná kyselina linolová, kyselina vakcénová, kyselina linolová 

kyselina eikozapentaénová a kyselina dokozahexaénová. 

http://www.gastroprincipal.sk/
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Chemická analýza vzoriek svalov pleca a stehna 

Chemická analýza vzoriek svalov pleca a stehna sa vykonala v Ústave 

chovu zvierat Fakulty agrobiológie a potravinových zdrojov SPU v Nitre.  

Chemická analýza vzoriek svalov jahňacieho pleca a stehna sa vykonala    

na základe Fourierovej transformácie infračervenej spektroskopie (FT-IR). 

Princípom merania infračervenej spektroskopie je využitie molekúl. Tieto   

molekuly sa vyznačujú špecifickým energetickým obsahom, ktorý zodpovedá 

frekvenciám a pri ktorých sa molekuly otáčajú alebo vibrujú. Fourierova 

transformácia infračervenej spektroskopie je zaradená medzi analytické 

metódy. Nami vybraná metóda na chemickú analýzu vzoriek svalov 

jahňacieho pleca a stehna je vhodná na stanovenie kvantity stanovených 

ukazovateľov profilu mastných kyselín z hľadiska podstatnej informácie               

o funkčnej skupine obsiahnutej v infračervenom spektre. Vzorky 

jednotlivých svalov jahňacieho pleca a stehna sa analyzovali na obsah vody, 

na základe ktorého sa vypočítal obsah sušiny, t. j. 100 – obsah vody, ďalej 

obsah tuku, cholesterolu a vybraných mastných kyselín. Pri metóde 

Fourierovej transformácie infračervenej spektroskopie sa využil prístroj 

Nicolet 6700 FTIR spektrometer a počítačový softvér OMNIC. Spektrá sa 

zaznamenávali skenovaním 4 cm-1  pri 4 000 až 650 cm-1, ktorá je blízka 

strednej infračervenej oblasti. Funkčná závislosť energie sa zobrazovala 

spektrom graficky vyjadrenej v percentách transmitancie, čiže priepustnosti 

(T) alebo                               v jednotkách absorbancie (A) na vlnovej dĺžke 

dopadajúceho žiarenia. Pri tejto metóde infračervené spektrum je 

analytickým výstupom.  

 

3.2 Štatistická analýza výsledkov  
 

Namerané prvotné údaje stanovených ukazovateľov sa štatisticky 

vyhodnotili na základe  metód opisnej štatistiky, a to ako aritmetický priemer 

( x ) a smerodajná odchýlka (s). Na testovanie rozdielu v ukazovateli medzi 

jahňacím plecom a stehnom sa využil  t-test pri hladine významnosti α = 

0,05, α = 0,01 a  α = 0,001.  

Testovanie vzájomnej lineárnej závislosti  medzi dvoma premennými sa 

vykonalo na základe Pearsonovho korelačného koeficienta (r). Hodnoty r sú 

stanovené medzi  +1 a –1. Hodnota 0 znamená, že neexistuje žiadny lineárny 

vzťah medzi údajmi súboru. Podľa Cohen (1988) hodnota r znamená, že:  

r = menej ako 0,1 je triviálna závislosť medzi dvoma premennými, 

r = 0,1 až 0,3 je slabá závislosť medzi dvoma premennými,  

r = 0,3 do 0,5 je stredná závislosť medzi dvoma premennými, 

r = viac ako 0,5 je silná závislosť medzi dvoma premennými. 

Výsledok korelačného vzťahu (r) medzi dvoma premennými sa štatisticky 

testoval pri hladine významnosti α = 0,05, α = 0,01 a α = 0,001. Na 

štatistickú analýzu nameraných údajov stanovených ukazovateľov vo 
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vzorkách svalov jahňacieho pleca a stehna sa využil systémový program 

balíka SAS, verzia 8.2.  

4  Výsledky a diskusia 

4.1 Sušina, tuk a cholesterol vo svaloch jahňacieho pleca  

      a stehna v systéme chovu oviec na pasienku 
 

Priemerná hodnota a štatistické vyhodnotenie obsahu sušiny a tuku                

vo svaloch  jahňacieho pleca a stehna v systéme chovu oviec na pasienku je 

uvedená v Tab. 2. 

V rámci produkcie jahňacieho mäsa sa Slovensko sa vyznačuje prevažne 

chovom ľahkých jahniat. Tento stav je spôsobený prevahou miestnych 

kríženiek oviec používaných na dojenie a produkciu jahniat. Za ostatné roky 

sa pozoruje na farmách rozširovanie chovu jahniat určených na produkciu 

mäsa z dôvodu rastúceho záujmu o systém chovu na pasienku. Farmári skôr 

oceňujú práve systém chovu na pasienku pre laktujúce bahnice určené                 

na produkciu ovčieho mlieka ako pre jahňatá určené na produkciu mäsa.  

Spotrebitelia sa v ostatných rokoch viac zaujímajú o ich pôvod, 

uprednostňujú potraviny od zvierat chovaných v alternatívnych systémoch, 

ktoré sa najviac približujú prirodzeným podmienkam.  

Ovce v systéme chovu na pasienku preferujú pasienkový porast                             

so zastúpením väčšieho počtu rastlinných druhov. Zmes viacerých druhov 

trávneho porastu je predpokladom dobrého zdroja energie a živín s vysokou 

stráviteľnosťou (Rook et al., 2004). 

V mnohých okrajových oblastiach regiónov Európy, hlavne na vidieku, 

existujú neošetrované  trávne porasty, ktoré by sa dali využiť ako pasienky. 

Tieto oblasti rôznych druhov porastu ponúkajú potenciálne príležitosti                 

pre služby udržiavania ekosystémov vrátane ochrany biodiverzity 

a využívania produkcie jahniaceho mäsa s optimálnym zložením sušiny a 

tuku v mäse (Pakeman et al., 2018). 

De Brito et al. (2017) vo svojej štúdii uvádzajú poznatky o vplyve 

systému chovu jahniat na pasienku vo vzťahu ku kvalite mäsa. 

Systém chovu oviec  na pasienku z hľadiska voľby zmesi trávneho porastu 

alebo jednodruhového trávneho porastu (monokultúry) má vplyv                                 

na hospodársky výsledok farmy (Sharpe, 2019).  

Mnohé štúdie, ktoré hodnotia vplyv zmesi trávnych porastov, sú obvyklé 

obmedzené v poznatkoch, hlavne pri porovnávaní účinnosti pasienového 

porastu zloženého zo zmesi trávnych porastov s pasienkovým porastom 

zloženým z jednodruhovou trávou alebo rôznych zmesí na jednotlivé 

kategórie zvierat v systéme pasienkového chovu. Je známy vzťah medzi 

fytodiverzitou trvalých trávnych porastov a pasienkovým porastom zloženým 

z rôznych druhov trávnych porastov. Lúky a pasienky ponúkajú veľký 
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potenciál                      pre ochranu biodiverzity za predpokladu, že bude 

chránená vhodným spôsobom (Pavlu et al., 2006). 

Fraser et al. (2014) zistili zaujímavý poznatok pri kombinovanom pasení 

hovädzieho dobytka a oviec na pasienkovom poraste. Výsledkom bola 

zvyšená úžitkovosť zvierat.  
 

Tabuľka 2  Priemerná hodnota  a štatistické vyhodnotenie obsahu 

sušiny, tuku a cholesterolu vo svaloch  jahňacieho pleca a stehna v systéme 

chovu oviec na pasienku, g.100 g-1 (Angelovičová et al., 2021) 
 

Svaly n        x   s p0,05 

                   Sušina 

Jahňacie plece 13 26,71  1,25 
-0,792– 

Jahňacie stehno 11 26,22  0,30 

                  Tuk 

Jahňacie plece 13 2,12  0,22 
 0,903– 

Jahňacie  stehno 11 1,79  0,25 

                   Cholesterol 

Jahňacie plece 13 0,049  0,007 
0,081– 

Jahňacie  stehno 11 0,049  0,005 
Vysvetlivky: 

n = počet vzoriek svalov, x = priemerná hodnota, s = smerodajná odchýlka,  

p0,05 = vypočítaná hodnota testovacieho kritéria s označením mínus v hornom indexe 

znamená štatisticky nepreukazný rozdiel pri hladine významnosti p > 0,05 

 

V systéme chovu oviec na pasienku sa v rámci nášho výskumu 

zaznamenal priemerný obsah sušiny vo svaloch jahňacieho pleca 26,71 g.100 

g-1 a vo svaloch stehna 26,22 g.100 g-1. Rozdiel v obsahu sušiny medzi 

svalmi jahňacieho pleca a  stehna nebol štatisticky preukazný (p > 0,05). 

Namerané hodnoty obsahu sušiny viac kolísali vo svaloch jahňacieho pleca 

ako                     vo svaloch stehna (s = 1,25 oproti s = 0,30). 

Svaly jahňacieho pleca v systéme chovu oviec na pasienku obsahovali 

v priemere  2,12 g.100 g-1 tuku a svaly stehna 1,79 g.100 g-1. Rozdiel  v 

obsahu tuku medzi svalmi jahňacieho pleca a stehna nebol štatisticky 

preukazný              (p > 0,05). Štatistickým vyhodnotením nameraného 

obsahu tuku vo svaloch jahňacieho pleca a stehna sa zistilo mierne väčšie 

kolísanie nameraných hodnôt pri stehne v porovnaní s hodnotami pri pleci (s 

= 0,25 oproti s = 0,22).  

Somasiri et al. (2015) konštatujú, že existuje dostatok poznatkov 

v literárnych zdrojoch, z ktorých vyplýva, že chovom jahniat v systéme             

na pasienku sa zabezpečuje kŕmna dávka z vhodných druhov trávnych 

porastov s vhodnou výživovou hodnotou. Táto kŕmna dávka podporuje dobrý 

rast jahniat, tvorbu svaloviny a požadované ukladanie tuku a sušiny                      

vo svalovine.  
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Na ovplyvnenie tuku v mäse prežúvavcov, medzi ktoré patria aj jahňatá, 

existujú dva odlišné názory. Jedna skupina autorov je presvedčená, že 

zloženie intramuskulárneho a depotného tuku prežúvavcov je možné 

ovplyvniť len čiastočne zložením kŕmnej dávky. Podľa tejto skupiny autorov 

primárnym dôvodom ovplyvnenia je bachorová hydrogenácia, ktorej 

podlieha väčšina nenasýtených mastných kyselín obsiahnutých v tukoch 

krmiva. Príčinou hydrogenácie je schopnosť bachorových mikroorganizmov 

znížiť antimikrobiálny účinok týchto látok a následne zbaviť sa časti 

metabolického vodíka redukovaných koenzýmov, a tým obnoviť ich funkciu. 

Druhá skupina autorov konštatuje, že existuje mnoho vedecky podložených 

dôkazov o tom, že zloženie tuku prežúvavcov je možné ovplyvniť zložením 

kŕmnej dávky tak, aby bol prínosom pre ľudské zdravie, najmä na prevenciu 

proti súčasným civilizačným ochoreniam. Táto skupina autorov poukazuje na 

obsah konjugovanej kyseliny linolovej a na pomer polynenasýtených 

mastných kyselín medzi -6 a -3. Vzhľadom na súčasný výskyt niektorých 

civilizačných ochorení je žiaduce zúžiť pomer medzi -6 polynenasýtenými 

mastnými kyselinami a -3 polynenasýtenými mastnými kyselinami 

(Marounek, 2007). 

Zloženie tuku jahňacieho mäsa závisí od mnohých faktorov, ktoré                    

súvisia so šľachtením, genetickými postupmi zvierat a ich následným 

chovom. Za hlavný faktor, ktorý ovplyvňuje výsledný tukový profil mäsa, 

patrí druh krmiva predkladaného bahniciam a jahňatám. Ovciam sa môže 

predkladať kŕmna dávka zložená z pasienkového porastu, lúčneho porastu 

a doplnkovej jadrovej zmesi alebo kŕmna dávka zložená z rôznych plodín, 

pasienkového porastu a potravinárskych vedľajších produktov po spracovaní 

na potraviny. V dôsledku rôzneho zloženia kŕmnej dávky sa  tukový profil 

jahňacieho alebo ovčieho mäsa  môže značne líšiť. Pasienkový porast, ktorý 

spasajú ovce alebo jahňatá, je bohatý na triacylglyceroly a kyselinu 

linolénovú. Zrno obilnín v doplnkovej kŕmnej zmesi predkladanej ovciam 

alebo jahňatám obsahuje triacylglyceroly a je bohaté na kyselinu linolovú 

a kyselinu olejovú, ktoré sú hydrogenované baktériami v bachore za vzniku 

kyseliny olejovej a kyseliny stearovej. Sú to najbežnejšie mastné kyseliny, 

ktoré sa spolu s kyselinou palmitovou vyskytujú v jahňacom mäse (Popova 

et al., 2015). 

Matteo et al. (2018) vo svojej štúdii na základe výsledkov mnohých 

výskumov uvádzajú, že systém chovu bahníc a jahniat na pasienku, či systém 

ekologických postupov chovu, ktoré potvrdzuje aj prax, prispievajú 

k priaznivejšiemu tukovému profilu. Po odstavení jahniat určených                           

na produkciu mäsa sa chovom na pasienku dosahuje priaznivejšie zloženie 

zdraviu prospešných mastných kyselín.  

V ďalšiích  štúdiách sú opísané rozdiely v kvalite mäsa získaného                  

od jahniat chovaných v systéme intenzívneho chovu v maštali a kŕmených 

kŕmnou dávkou s doplnkovou jadrovou zmesou a v systéme chovu                             

na pasienku. Medzi tieto rozdiely patria hlavne jatočná výťažnosť (Atti                            
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a Abdouli,  2001), vôňa mäsa (Rousset-Akrim et al., 1997), obsah tuku 

v mäse a rovnako aj zloženie mastných kyselín (Hajji et al., 2016) a tiež 

sfarbenie mäsa a tukov (Hamdi et al., 2016). 

Fyzická aktivita jahniat je počas spásania pasienkového porastu  spojená               
s vyšším energetickým výdajom v systéme chovu na pasienku (Majdoub-

Mathlouthi et al., 2015).  

Z nameraných hodnôt obsahu cholesterolu v rámci nášho výskumu                 

vo svaloch jahňacieho pleca a vo svaloch stehna sa zistila rovnaká priemerná 

hodnotu 0,049 g.100 g-1. Rozdiel v obsahu cholesterolu medzi svalmi pleca 

a stehna nebol štatisticky preukazný (p > 0,05). Podľa výsledkov 

štatistického vyhodnotenia nameraných hodnôt obsahu cholesterolu sa zistilo 

ich väčšie kolísanie vo svaloch pleca než vo svaloch stehna (s = 0,007 oproti 

s = 0,005).   
V súvislosti so zdravím človeka sa obsah cholesterolu prijímaný 

z exogénneho zdroja potravinami živočíšneho pôvodu stal rizikom 

v povedomí spotrebiteľa. To znamená, že vyšší príjem týchto potravín 

znamená tiež príjem zvýšeného obsahu cholesterolu a tým aj vyššie riziko                

pre vznik ischemických ochorení srdca (Duraisamy et al., 2013).  

Preto výskum zameraný na redukciu cholesterolu v mäse sa stal 

predmetom riešenia mnohých výskumných tímov z dôvodu, že cholesterol je 

považovaný za rizikový faktor, ktorý podporuje vznik aterosklerózy. Mäso 

z jahniat, hlavne krížencov, je považované za nízkocholesterové v porovnaní 

s mäsom iných druhov zvierat (Brzostowski a Tanská, 2006), čo potvrdzujú 

aj výsledky zaznamenané v našom experimente. Podobné výsledky 

zaznamenali aj Elizalde et al. (2021), ktorí uskutočnili svoj výskum 

s jahňatami                                  na pasienkoch odlišného floristického 

zloženia. Jeden pasienkový porast mal zastúpenie tráv s prístrekom hlavne 

lucerny siatej a iných (Medicago sativa, Taraxacum officinale a iné druhy 

tráv), druhý pasienkový porast bol založený na vylepšených trvalých 

pasienkoch (Dactylis glomerata, Poa pratensis, Trifolium repens, Holcus 

lanatus). Jahňatá sa zabíjali pri priemernej telesnej hmotnosti 27,1 kg 

z pasienka s prístrekom lucerny siatej a 26,9 kg z  vylepšeného trávneho 

pasienku. V ich mäse sa nameral obsah cholesterolu 0,050 g.100 g-1 

z pasienka s prístrekom lucerny siatej a 0,043 g.100 g-1 z vylepšeného 

trávneho pasienka. 

Di Memmo (2015) meral obsah cholesterolu v musculus longissimu dorsi 

u jahniat zabitých pri telesnej hmotnosti 20,4 kg 78,79 mg.100 g-1 a u jahniat 

zabitých pri telesnej hmotnosti 19,6 kg 79,0 mg.100 g-1. Vyhodnotené  

výsledky sa zhodujú s údajmi Salvatori et al. (2004), ktorí sledovali obsah 

cholesterolu okrem musculus longissimus dorsi aj v ďalších svaloch, ako je 

musculus semimebranosus a musculus gluteobyceps.  

Faria et al. (2012) uskutočnili experiment s 10 ks krížencov jahniat Texel 

x Polwarth a 10 ks krížencov jahniat Texel x Corriedale samčieho pohlavia. 

Jahňatá boli v systéme chovu na pasienku spolu s bahnicami do odstavu                  

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0309174011003597#!
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vo veku 70 dní. Po odstave sa presunuli na iný ošetrený pasienok s počtom                

17 ks jahniat.ha-1, kde boli držané 110 dní  do dosiahnutia priemernej telesnej 

hmotnosti 25 kg vo veku asi 6 mesiacov. Analýzou musculus longissimus 

lumborum zistili obsah cholesterolu 0,073 g.100 g-1 pri krížencoch Texel               

x Polwarth a 0,079 g.100 g-1 pri krížencoch Texel x Corriedale. Autori 

konštatovali, že u jahniat ľahších krížencov Texel x Corriedale sa namerali 

vyššie hladiny cholesterolu ako u jahniat Texel x Polwarth, čo naznačuje, že 

jahňatá krížencov s Corriedale určené na produkciu vlny majú tendenciu 

vyššieho obsahu cholesterolu v porovnaní s krížencami určenými na 

produkciu mäsa. 

Viturro et al. (2009) upozornili vo svojej štúdii na dôležitý fakt, že 

podrobnosti o metabolizme cholesterolu u prežúvavcov nie sú úplne 

objasnené v porovnaní s rozsiahlymi poznatkami pri  iných druhoch 

farmových zvierat. 

 

Korelačný vzťah medzi obsahom tuku a cholesterolu vo svaloch 

jahňacieho pleca a stehna 

Korelačný vzťah (r) medzi obsahom tuku a cholesterolu vo svaloch 

jahňacieho pleca a stehna v systéme chovu oviec na pasienku je uvedený                     

v Tab. 3. 

 

Tabuľka 3 Korelačný vzťah (r) medzi obsahom tuku a  cholesterolu                     

vo svaloch jahňacieho pleca a stehna v systéme chovu oviec  na pasienku  

(Angelovičová et al., 2021) 
 

Svaly Jahňacie plece Jahňacie stehno 

Ukazovateľ Tuk Cholesterol Tuk Cholesterol 

   Tuk  0,89+++  0,37– 
Vysvetlivky: 

číslo v riadku každého stĺpca = výsledok korelačného koeficienta r,   

+++ označenie v hornom indexe pri číselnej hodnote vyjadruje štatistický veľmi   

        vysoko preukazný rozdiel medzi dvoma premennými (p  0,001), 

– označenie v hornom indexe pri číselnej hodnote vyjadruje štatisticky  

     nepreukazný rozdiel medzi dvoma premennými (p > 0,05) 

 

V našom výskume sa na základe výsledkov korelačného koeficienta 

zistil vo svaloch jahňacieho pleca veľmi silný pozitívny lineárny vzťah r  = 

0,89 medzi obsahom tuku a cholesterolu, ktorý bol veľmi vysoko štatisticky 

preukazný (p  0,05). Vo svaloch stehna sa tento vzťah nepotvrdil 

a zaznamenala sa iba tendenčne stredná pozitívna závislosť bez štatisticky 

preukazného rozdielu (p  > 0,05).   

 

4.2 Mastné kyseliny v tuku svalov jahňacieho pleca a stehna  

      v systéme chovu oviec na pasienku 
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Nasýtené, mononenasýtené a polynenasýtené mastné kyseliny 

tuku svalov jahňacieho pleca a stehna v systéme chovu oviec na pasienku 

Priemernú hodnotu a štatistické vyhodnotenie podielu nasýtených, 

mononenasýtených a polynenasýtených mastných kyselín z celkového 

obsahu mastných kyselín v tuku svalov jahňacieho pleca a stehna v systéme 

chovu oviec na pasienku obsahuje Tab. 4. 

Dietetická hodnota jahňacieho mäsa úzko súvisí s profilom mastných 

kyselín. Na profil mastných kyselín má veľký vplyv systém chovu a stratégie 

výživy a kŕmenia. Vo všeobecnosti je známe, že mäso získavané 

z prežúvavcov sa vyznačuje vysokým obsahom nasýtených mastných 

kyselín. Výsledky z porovnávania štúdií o tukovom  profile jahňacieho mäsa 

získaného zo  systému intenzívneho chovu a  systému chovu na pasienku 

potvrdili vyšší podiel nasýtených mastných kyselín v mäse jahniat 

z intenzívneho chovu. Zaznamenal sa aj zvýšený podiel kyseliny steárovej 

(C18:0) (Karaca et al., 2016). 
 

        Tabuľka 4 Priemerná hodnota a štatistické vyhodnotenie podielu     

nasýtených, mononenasýtených a polynenasýtených mastných kyselín  

 z celkového obsahu mastných kyselín v tuku svalov jahňacieho pleca  

a stehna v systéme chovu oviec na pasienku, %  (Angelovičová et al., 2021) 
 

Svaly n x  s      p0,05 

                                            Nasýtené mastné kyseliny 

Jahňacie plece     13 36,58  1,22  

-0,747– Jahňacie stehno     11 37,83  1,37 

                                    Mononenasýtené mastné kyseliny 

Jahňacie plece     13 49,57  1,19 
2,377+ 

Jahňacie  stehno     11 49,30  1,16 

                                     Polynenasýtené mastné kyseliny 

Jahňacie plece     13        13,85  1,74 
1,082– 

Jahňacie  stehno     11 12,87 1 ,49 
Vysvetlivky:  

n = počet vzoriek svalov, x = priemerná hodnota, s = smerodajná odchýlka,  

p0,05 = vypočítaná hodnota testovacieho kritéria s označením mínus v hornom indexe 

znamená štatisticky nepreukazný rozdiel pri hladine významnosti p > 0,05 

a s označením plus v hornom indexe znamená štatisticky preukazný rozdiel                       

pri hladine významnosti  p  0,05 

 

Naše analýzy ukázali, že priemerný podiel nasýtených mastných kyselín               

z celkového obsahu mastných kyselín v tuku svalov jahňacieho pleca 

dosiahol hodnotu 36,58 % a vo svaloch stehna 37,83 %. 

Rozdiel v podiele nasýtených mastných kyselín z celkového obsahu 

mastných kyselín v tuku svalov jahňacieho pleca a stehna nebol štatistický 

preukazný  (p > 0,05). 
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Štatistickým vyhodnotením podielu nasýtených mastných kyselín                   

z celkového obsahu mastných kyselín v tuku svalov sa zaznamenalo väčšie 

kolísanie nameraných hodnôt pri jahňacom stehne v porovnaní s plecom            

(s = 1,37 oproti s = 1,22).  

Výskumu zloženia mastných kyselín intramuskulárneho tuku boli 

podrobené rovnaké svaly, ktorých výsledky analýzy sú opísané v štúdii 

Campidonico et al. (2016), t. j.  nasýtené, mononenasýtené a polynenasýtené 

mastné kyselin ale tiež -3 a-6 polynenasýtené mastné kyseliny. 

Vnímanie spotrebiteľov v ostatných desaťročiach v spojitosti s príjmom 

mäsa je ovplyvnené varovným signálom negatívnych dôsledkov na zdravie, 

hlavne čo sa týka kardiovaskulárnych ochorení. Zároveň štúdie z ostatných 

rokov upozorňujú, že stanoviská o príjme nasýtených mastných kyselín                

z celkového obsahu mastných kyselín a znížení rizika ischemickej cievnej 

mozgovej príhody sú nekonzistentné (Nettleton et al., 2017). 

V našom výskume priemerný podiel mononenasýtených mastných kyselín 

z celkového obsahu mastných kyselín v tuku svalov jahňacieho pleca 

v systéme chovu oviec na pasienku dosiahol hodnotu 49,57 % a svalov 

jahňacieho stehna 49,30 %. Rozdiel v podiele mononenasýtených mastných 

kyselín z celkového obsahu mastných kyselín v tuku svalov jahňacieho pleca 

a stehna bol štatisticky preukazný (p  0,05). Štatistickým vyhodnotením 

podielu mononenasýtených mastných kyselín z celkového obsahu mastných 

kyselín v tuku svalov sa zaznamenalo mierne väčšie kolísanie nameraných 

hodnôt pri jahňacom pleci ako pri stehne (s = 1,19 oproti s = 1,16). 

Mäso z prežúvavcov, či je to jahňacie alebo hovädzie, má jednak zložitý, 

ale aj rozličný profil mastných kyselín, ktorý sa iba sčasti  približuje zloženiu 

mastných kyselín v bežne prijímanej strave (Dugan et al., 2018).  

Rozmanitosť rastlín a súvisiaca fytochemická bohatosť spája zdravie 

zvierat a  ľudí a ochranu  životného prostredia (Provenza et al., 2019). 

Existujú rôzne stratégie na ochranu zdravia človeka a ochranu životného 

prostredia a rovnako aj odporúčania pre zdravú a racionálnu výživu. Okrem 

zníženia spotreby mäsa na obyvateľa v priemyselných krajinách (Godfray et 

al., 2018),  je možné zdravie ľudí a ochranu životného prostredia zlepšiť aj 

prostredníctvom riadenia systémov chovu oviec, ktoré prispievajú 

k zlepšeniu  hospodárenia na pôde a obmedzujú negatívne vplyvy na životné 

prostredie (Richter et al., 2020).  

Z poznatkov rôznych publikovaných štúdií vyplýva, že chovom oviec 

v systéme na pasienku možno zvýšiť zdravotnú bezpečnosť mäsa a rovnako 

mliečnych výrobkov. Odporúčania pre zdravú výživu z hľadiska ochrany 

zdravia človeka sú zamerané  na zníženie spotreby červeného mäsa, a to 

hlavne vo vzťahu k zamedzeniu rizika metabolických chorôb. Avšak v týchto 

odporúčaniach nie sú zohľadnené systémy chovu farmových zvierat určených 

na produkciu potravín. Pravdepodobne v tejto súvislosti je literatúra 

chudobná a nepostačujúca na stravovacie odporúčania pre príjem  potravín 
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živočíšneho pôvodu produkovaných v jednotlivých druhoch  chovného 

systému (Provenza et al., 2019). 

V našom výskume priemerný podiel polynenasýtených mastných kyselín            

z celkového obsahu mastných kyselín v tuku svalov jahňacieho pleca 

dosiahol  hodnotu 13,85 % a vo svaloch stehna 12,87 %. 

Rozdiel v podiele polynenasýtených mastných kyselín z celkového obsahu 

mastných kyselín v tuku svalov jahňacieho pleca a stehna nebol štatistický 

preukazný (p > 0,05). 

Štatistickým vyhodnotením podielu polynenasýtených mastných kyselín                       

z celkového obsahu mastných kyselín v tuku svalov sa zaznamenalo väčšie 

kolísanie nameraných hodnôt pri jahňacom pleci v porovnaní so stehnom            

(s = 1,74 oproti s = 1,49). 

Woods a Fearon (2009) vo svojej štúdii konštatujú, že jedným 

z významných ukazovateľov kvality mäsa je profil mastných kyselín. 

V organizme prežúvavcov má dôležitú úlohu v rozklade živín z krmiva 

bachor, v  ktorom prebieha zložitý proces ovplyvnený prítomnými 

mikroorganizmami.  

U jahniat kŕmených iba krmovinami sa vyskytuje väčšia mikrobiálna 

diverzita v porovnaní s  jahňatami kŕmenými kŕmnou dávkou zloženou                

zo sena a doplnkovej jadrovej zmesi (Belanche et al., 2019).  

Aj Jacques et al. (2016) konštatujú, že mäso jahniat zo systému chovu           

na pasienku sa vyznačuje vyšším obsahom polynenasýtených mastných 

kyselín v porovnaní s mäsom jahniat kŕmených kŕmnou dávkou s vysokým 

podielom doplnkovej jadrovej zmesi (Jacques et al., 2016).  

Daley et al. (2010) uvádzajú, že druh krmiva  má významný vplyv                 

na obsah polynenasýtených mastných kyselín v mäse.  

U prežúvavcov, ktoré spásali pasienkový porast, ich mikrobión pozitívne 

vplýval na priaznivejší profil mastných kyselín z hľadiska zdravia človeka 

(French et al., 2000).  

Priaznivé účinky polynenasýtených mastných kyselín súvisia s ochranou  

pred kardiovaskulárnymi chorobami (Hooper et al., 2015). 

Nenasýtené voľné mastné kyseliny v bachore prežúvavcov podliehajú 

biohydrogenácii, procesu, ktorý zahŕňa sekvenčnú izomerizáciu a nasýtenie. 

Tento proces sa uskutočňuje mikroorganizmami prítomnými v bachore,                 

aby sa zmiernili škodlivé účinky nenasýtených mastných kyselín na rast 

mikroorganizmov (Frutos a Moloney, 2018). 

Predchádzajúce štúdie Ådnøy et al. (2005), Lind et al. (2008) obsahujú 

výsledky z porovnávania zloženia tuku v mäse jahniat zo systému chovu                

na pasienoch s rôznym floristickým zložením. V závere štúdií je uvedené, že            

na rôznych pasienkoch sa zistili iba relatívne malé rozdiely v tukovom 

zložení.  

Je známe, že polynenasýtené mastné kyseliny sú náchylnejšie na oxidáciu 

v porovnaní s mononenasýtenými a nasýtenými mastnými kyselinami 
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z dôvodu vyššieho stupňa nenasýtenia. V dôsledku toho sa môže znížiť ich  

podiel počas vystavenia aeróbnemu pôsobeniu.  

V súvislosti s pasienkovým porastom sa jeho chemickou analýzou zistili 

účinky vitamínu E na profil mastných kyselín spojené s oxidáciou lipidov. 

Vysoký obsah vitamínu E v pasienkovom poraste môže zvýšiť jeho ukladanie 

v bunkových membránach, kde zabezpečuje zvýšenú ochranu 

polynenasýtených mastných kyselín pred oxidačným poškodením, čím 

umožní zachovanie výživovej hodnoty jahňacieho mäsa. Existujú aj poznatky 

z ďalších štúdí, podľa ktorých je nedostatočný vplyv vitamínu E z krmiva             

na úpravu zloženia  intramuskulárneho tuku (Bellés et al., 2018). 

Enser et al. (1998) v skôr publikovanej štúdii uviedli, že svaly jahniat  

kŕmených zmiešanou kŕmnou dávkou obsahovali viac tukov vrátane 

mononenasýtených mastných kyselín v porovnaní so svalmi jahniat, ktoré 

spásali pasienkový porast. Svaly jahniat zo systému chovu na pasienku sa 

vyznačovali vyšším podielom polynenasýtených mastných kyselín vrátane  

kyseliny arachidonovej, kyseliny dokozahexaénovej a  kyseliny 

eikozapentaénovej. 

Pasienkový porast je typický vysokým podielom polynenasýtených 

mastných kyselín, najmä kyseliny linolénovej. Bioaktívne látky, najmä 

kondenzované taníny pasienkového porastu významne znižujú aktivitu 

mikroorganizmov v bachore a inhibujú biohydrogenáciu, v dôsledku čoho sa 

zvyšuje podiel polynenasýtených mastných kyselín v tkanivách prežúvavcov 

(Hajji et al., 2016).  

Zaujímavý je poznatok o tanínoch pasienkového porastu, ktoré svojimi 

účinkami   môžu spôsobiť zníženie podielu  Butyrivibrio proteoclasticus, 

ktorý premieňa kyselinu vakcénovú na kyselinu steárovú, v dôsledku čoho sa 

môže  potenciálne zvýšiť podiel polynenasýtených mastných kyselín vo 

svaloch jahniat (Lobón et al., 2017). 

 

Korelačný vzťah medzi podielom nasýtených, mononenasýtených 

a polynenasýtených mastných kyselín z celkového obsahu mastných 

kyselín v tuku svalov jahňacieho pleca a stehna 

Korelačný vzťah (r) medzi podielom nasýtených, mononenasýtených 

a polynenasýtených mastných kyselín z celkového obsahu mastných kyselín 

v tuku svalov jahňacieho pleca a stehna v systéme chovu oviec na pasienku je 

uvedený v Tab. 5. 

Na základe vyhodnotenia výsledkov korelačného koeficienta v našom 

výskume sa zistilo, že existuje vzájomná lineárna závislosť medzi mastnými 

kyselinami vo svaloch  jahňacieho pleca a vo svaloch jahňacieho stehna.  

Vo svaloch jahňacieho pleca sa zaznamenal vzájomný silný pozitívny 

lineárny vzťah r = 0,67 medzi podielom nasýtených a polynenasýtených 

mastných kyselín, ktorý bol štatisticky preukazný (p  0,05).  

Medzi podielom nasýtených a mononenasýtených mastných kyselín, ako 

aj podielom mononenasýtených a polynenasýtených mastných kyselín                         
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vo svaloch jahňacieho pleca sa nepotvrdil štatisticky preukazný lineárny 

vzťah (p > 0,05).  

Vo svaloch jahňacieho stehna  sa zaznamenal  vzájomný  slabý  negatívny  

lineárny vzťah r = -0,22 medzi podielom nasýtených a mononenasýtených 

mastných kyselín, ktorý bol štatisticky preukazný (p  0,05). 

Medzi ostatnými sledovanými mastnými kyselinami vo svaloch stehna,           

t.j. medzi podielom nasýtených mastných kyselín a  podielom 

polynenasýtených mastných kyselín a  medzi podielom mononenasýtených 

a polynenasýtených mastných kyselín sa nepotvrdil štatisticky preukazný 

lineárny vzťah (p > 0,05). 

 

Tabuľka 5 Korelačný vzťah (r) medzi podielom nasýtených, 

mononenasýtených a polynenasýtených mastných kyselín z celkového 

obsahu mastných kyselín v tuku svalov jahňacieho pleca a stehna v systéme 

chovu oviec na pasienku  (Angelovičová et al., 2021) 
 

Svaly Jahňacie plece, n = 13 Jahňacie stehno, n = 11 

Ukazovateľ MUFA PUFA MUFA PUFA 

SFA -0,21– 0,67+ -0,29+ -0,41– 

MUFA  -0,15–  0,17– 

Vysvetlivky: 

SFA – nasýtené mastné kyseliny, MUFA – mononenasýtené mastné kyseliny, PUFA – 

polynenasýtené mastné kyseliny, 

číslo v riadku každého stĺpca = výsledok korelačného koeficienta r,   

+ označenie v hornom indexe pri číselnej hodnote vyjadruje štatistický  

    preukazný rozdiel medzi dvoma premennými (p  0,05), 

–  označenie v hornom indexe pri číselnej hodnote vyjadruje štatisticky  

    nepreukazný rozdiel medzi dvoma premennými (p > 0,05) 

 

Pomer nasýtených ku polynenasýteným mastným kyselinám, 

mononenasýtených ku polynenasýteným mastným kyselinám 

a nasýtených ku mononenasýteným mastným kyselinám v tuku svalov 

jahňacieho pleca a stehna 

Priemernú hodnotu pomeru nasýtených ku polynenasýteným mastným 

kyselinám, mononenasýtených  ku  polynenasýteným mastným kyselinám 

a nasýtených ku mononenasýteným mastným kyselinám v  systéme chovu 

oviec na pasienku ukazuje Graf 1.  

V našom výskume sa v tuku svalov jahňacieho pleca zaznamenala 

priemerná hodnota pomeru polynenasýtených ku nasýteným mastným 

kyselinám 0,38, polynenasýtených ku mononenasýteným mastným kyselinám 

0,28 a mononenasýtených ku nasýteným mastným kyselinám 1,35. V tuku 

svalov jahňacieho stehna sa zistila mierne nižšia priemerná hodnota pomeru 

polynenasýtených ku nasýteným mastným kyselinám 0,34, polynenasýtených 
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ku mononenasýteným mastným kyselinám 0,26 a mononenasýtených                   

ku nasýteným mastným kyselinám 1,30 oproti priemernej hodnote pomerov 

mastných kyselín v tuku svalov pleca.   

Podľa Department of Health (1994) je odporúčaná hodnota 0,4 alebo 

vyššia pre pomer polynenasýtených ku nasýteným mastným kyselinám. Táto 

hodnota pomeru polynenasýtených ku nasýteným mastným kyselinám nebola 

v našom výskume prekročená. 

 

 

 

Graf 1 Priemerná hodnota pomeru nasýtených ku polynenasýteným mastným 

kyselinám, mononenasýtených ku polynenasýteným mastným kyselinám 

a nasýtených ku mononenasýteným mastným kyselinám  

(Angelovičová et al., 2021)  

 

V prípade pomeru polynenasýtených ku nasýteným mastným kyselinám 

v tuku jahňacieho mäsa Joy et al. (2008) vo svojej štúdii konštatujú, že tento 

pomer je širší, než je odporúčaný pre príjem človeka. Toto sa však 

nepotvrdilo v našom výskume pri jahňatách v systéme chovu na pasienku. 

Výsledky, ktoré sa zaznamenali v našom výskume sú v kontexte 

s odporúčaniami pre výživu človeka.  

Pomer medzi polynenasýtenými mastnými kyselinami a nasýtenými 

mastnými kyselinami zistený v tuku jahňacieho mäsa je odrazom vysokého 

obsahu nasýtených mastných kyselín (Whittington et al., 2006).  
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Omega-3 a omega-6 polynenasýtené mastné kyseliny z celkového obsahu 

mastných kyselín v tuku svalov jahňacieho pleca a stehna v systéme 

chovu oviec na pasienku 

Priemerná hodnota a štatistické vyhodnotenie podielu -3 a -6 

polynenasýtených mastných kyselín z celkového obsahu mastných kyselín 

v tuku svalov jahňacieho pleca a stehna v systéme chovu oviec na pasienku 

sa nachádza v Tab. 6. 

V našom výskume priemerný podiel -3 polynenasýtených mastných 

kyselín z celkového obsahu mastných kyselín v tuku svalov jahňacieho pleca 

dosiahol hodnotu 0,67 %  a vo svaloch stehna 0,69 %. 

Rozdiel v podiele -3 polynenasýtených mastných kyselín z celkového 

obsahu mastných kyselín v tuku svalov jahňacieho pleca a stehna nebol 

štatistický preukazný (p > 0,05). 

Tabuľka 6 Priemerná hodnota a štatistické vyhodnotenie podielu -3                          

a -6 polynenasýtených mastných kyselín vo svaloch jahňacieho pleca 

a stehna v systéme chovu oviec na pasienku, % (Angelovičová et al., 2021) 
 

 

 

Svaly 

 

n 
-3 PUFA  

p0,05  

  -6 PUFA  

p0,05     x   s   x   s 

Jahňacie plece 13 0,67  0,09 
-0,034– 

  3,70  0,07 
1,218– Jahňacie 

stehno 
11 0,69  1,71 12,66  1,54 

Vysvetlivky: 

PUFA = polynenasýtené mastné kyseliny, n = počet vzoriek svalov, 

x = priemerná hodnota, s = smerodajná odchýlka, 

p0,05 = vypočítaná hodnota testovacieho kritéria s označením mínus v hornom indexe 

znamená štatisticky nepreukazný rozdiel pri hladine významnosti p > 0,05 

 

Štatistickým vyhodnotením podielu -3 polynenasýtených mastných 

kyselín z celkového obsahu mastných kyselín v tuku svalov sa zaznamenalo 

väčšie kolísanie hodnôt pri jahňacom stehne ako pri pleci (s = 1,71 oproti                

s = 0,09). 

Hajji et al. (2016) vo svojej štúdii konštatujú, že podiel -3 

polynenasýtených mastných kyselín sa zvyšuje u zvierat v systéme chovu                

na pasienku v dôsledku vysokého obsahu kyseliny ɑ-linolovej. Podiel 

polynenasýtených mastných kyselín sa môže zvyšovať, pretože v dôsledku 

zvýšenia vitamínu E v pasienkovom poraste nepodliehajú rýchlej oxidácii. 

Stratégiou spásania pasienkového porastu možno zvýšiť zastúpenie 

vitamínu E vo svalovine jahniat hlavne využívaním skoršieho vegetačného 

obdobia v porovnaní  so spásaním pasienkového porastu na konci 

vegetačného obdobia. Z poznatkov uvedených v štúdiách je známe, že 

účinnosť ukladania vitamínu E  z pasienkového porastu môže byť vyššia 

v porovnaní s účinnosťou vitamínu E z kŕmnej dávky s doplnkovou jadrovou 

zmesou, ktorá obvykle obsahuje vitamín E vo forme kŕmneho doplnku ako 
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antioxidantu. Zároveň vyššia účinnosť vitamínu E pasienkového porastu sa 

vysvetľuje tým, že vitamín E  v kŕmnej dávke založenej na pasienkovom 

poraste sa trávi s tukom, o ktorom je známe, že je rozpustný v tukoch. Tento 

mechanizmus účinnosti vitamínu E sa neuplatňuje pri kŕmnej dávke 

s doplnkovou jadrovou zmesou obohatenou kŕmnymi doplnkami vitamínov 

(Ponnampalam et al., 2017b). 

Rastlinný materiál sa vyznačuje tým, že obsahuje sekundárne zlúčeniny, 

ktoré sa ukladajú v tkanivách zvierat a majú silné antioxidačné vlastnosti             

na ochranu lipidov pred oxidáciou (Vasta a Luciano, 2011).  

Vo výskume sa zistilo, že sekundárne metabolity rastlinných materiálov 

(pasienkového porastu), ako sú taníny, saponíny a silice (Alves et al., 2017) 

alebo obohatené kŕmne dávky s doplnkovou jadrovou zmesou kŕmnymi 

doplnkami na báze -3 polynenasýtených mastných kyselín, majú                         

za následok  zníženie intenzity biohydrogenácie v bachore a významne 

zlepšujú senzorické vlastnosti a nutričné hodnoty jahňacieho mäsa (Nguyen 

et al., 2017).  

Hlavným zdrojom -3 polynenasýtených mastných kyselín pre 

prežúvavce je skrmované krmivo. Obsah -3 polynenasýtených mastných 

kyselín v prijímanej kŕmnej dávke sa líši v závislosti od mnohých faktorov. 

Kŕmna dávka na báze čerstvého lúčneho porastu alebo pasienkového porastu 

sa vyznačuje vyšším obsahom -3 polynenasýtených mastných kyselín 

v porovnaní s kŕmnou dávkou zloženou z konzervovaných krmív, ako je siláž 

a seno (Alvarenga et al., 2015). 

Eriksson a Pickova (2007) konštatujú, že pre lepšiu ochranu -3 

polynenasýtených mastných kyselín pred bachorovými mikroorganizmami  je 

vhodnejší čerstvý trávny porast. 

Čerstvý trávny porast obsahuje sekundárne metabolity, ktoré svojimi 

účinkami inhibujú bachorovú biohydrogenáciu v  porovnaní s kŕmnou 

dávkou, ktorá je doplnená jadrovou zmesou (Alves et al., 2017). 

Aj Jacques et al. (2016) dospeli k záveru na základe svojich 

experimentov,  že obsah -3 polynenasýtených mastných kyselín je vyšší 

u jahniat, ktoré spásajú pasienkový porast na rozdiel od jahniat, ktorým sa 

predkladá kŕmna dávka s doplnkovou jadrovou zmesou.  

Poznatky zhrnuté v niekoľkých prehľadových štúdiách z ostatných dvoch 

desaťročí poukazujú na význam zvýšenia -3 polynenasýtených mastných 

kyselín v mäse a stratégie kŕmenia, na základe ktorých sú  možnosti 

zvyšovania podielu -3 polynenasýtených mastných kyselín v mäse jahniat a 

oviec (Dugan et al., 2015). 

V nadväznosti na vyššie uvedené poznatky mnohé vedecké tímy zamerali 

svoj výskum na stratégie kŕmenia oviec používaním rôznych zdrojov -3 

polynenasýtených mastných kyselín. Stratégie kŕmenia používané na 

zvýšenie podielu -3 polynenasýtených mastných kyselín v mäse musia byť 

ekonomicky efektívne a použiteľné v praktických podmienkach v porovnaní 
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s ich podielom v mäse, ktorý je dosahovaný bežne používanými kŕmnymi 

dávkami (Scollan et al., 2006). 

Aj keď sa v našom chápaní účinkov -3 polynenasýtených mastných 

kyselín na bunkový imunitný systém sa dosiahol veľký pokrok, stále existujú 

medzery v chápaní presných mechanizmov, pomocou ktorých -3 

polynenasýtené mastné kyseliny uplatňujú imunoregulačné účinky. Koľko 

účinkov vyvolaných -3polynenasýtenými  mastnými kyselinami závisí             

od ich lokalizácie na bunkovej membráne? Koľko z nich sa spolieha                     

na aktiváciu transkripčných faktorov? Sú transkripčné faktory aktivované -3 

polynenasýtenými mastnými kyselinami rovnaké vo všetkých imunitných 

bunkách? Polynenasýtené mastné kyseliny -3 zmierňujú príznaky chorôb     

na niekoľkých modeloch použitých u zvierat, ako je sepsa alebo autoimunitná 

hepatitída a boli testované v klinických štúdiách s pozitívnym výsledkom. 

Získanie podrobných informácií o konkrétnych priamych účinkoch -3 

polynenasýtených mastných kyselín na imunitný systém buniek umožní 

budúcim výskumníkom a klinickým lekárom ďalej optimalizovať                                

a implementovať suplementáciu -3 polynenasýtených mastných kyselín                    

na liečbu viacerých chorôb (Gutierrez et al., 2019). 

V našom výskume priemerný podiel -6 polynenasýtených mastných                

z celkového obsahu mastných kyselín v tuku svalov jahňacieho pleca 

dosiahol hodnotu 13,70 %  a vo svaloch stehna 12,66 %. 

Rozdiel v podiele -6 polynenasýtených mastných z celkového obsahu 

mastných kyselín v tuku svalov jahňacieho pleca a stehna nebol štatistický 

preukazný (p > 0,05). 

Štatistickým vyhodnotením podielu -6 polynenasýtených mastných                  

z celkového obsahu mastných kyselín v tuku svalov pleca bola zistená 

hodnota smerodajnej odchýlky s = 0,07 a stehna s = 1,54. 

Majdoub-Mathlouthi et al. (2015) uvádzajú vo svojej štúdii, že mäso 

jahniat, ktoré skrmovali iba pasienkový porast od odstavu až do doby 

zabíjania, sa vyznačovalo vyšším podielom -3 polynenasýtených mastných 

kyselín                  a podobným podielom -6 polynenasýtených mastných 

kyselín v porovnaní s mäsom jahniat, ktoré v dobe od odstavu do zabíjania  

skrmovali kŕmnu dávku s doplnkovou jadrovou zmesou. Tento výsledok 

potvrdzuje závery iných štúdií, ktoré zahrňajú poznatky o jahňatách  

kŕmených pasienkovým porastom a v dôsledku toho vykazovali vyšší podiel 

-3 polynenasýtených mastných kyselín v mäse. 

Nižšie alebo podobné hodnoty -6 polynenasýtených mastných kyselín        

v mäse jahniat kŕmených pasienkovým porastom na pasienku môžu súvisieť  

s nižším obsahom tuku a energetickej hodnoty v rastlinách a v dôsledku toho 

s nižšou akumuláciou intramuskulárneho tuku u zvierat (Popova et al., 

2015). 

Polynenasýtené mastné kyseliny -3 aj -6 vo vzťahu k ľudskému 

zdraviu sú dôležitými modulátomi vnútrobunkových sieťových signálov, 
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ktoré súvisia so zlepšením imunologickej odpovede, prevenciou apoptózy, 

inhibíciou rastu nádorov, protizápalovými účinkami a zoslabením 

aterosklerózy (Zárate et al., 2017).  

O pozitívnych aj negatívnych účinkoch tukov obsiahnutých v potravinách 

na ľudské zdravie sa vedú diskusie na vedeckej a odbornej úrovni, a to tak                     

v minulosti, ako aj v súčasnosti v dôsledku popularity diét s vysokým 

obsahom tukov a nízkym obsahom sacharidov (Kim, 2020).  

Predmetom záujmu pre výskum zostáva príjem druhu potravín, potrava                  

a zdroje mastných kyselín a cholesterolu z potravín. Predpokladá sa, že 

potraviny živočíšneho pôvodu vrátane červeného mäsa, sú zdrojom 

významného podielu cholesterolu a celkových a nasýtených mastných 

kyselín v strave (Astrup et al., 2020). 

Z poznatkov získaných vo výskume vyplýva, že -3 polynenasýtené 

mastné kyseliny a konjugovaná kyselina linolová prejavujú významné účinky  

v prevencii proti chronickým stavom, ako sú srdcové choroby a niektoré 

druhy rakoviny. Preto sa javí zvýšený záujem o kvalitu zdroja lipidov v 

strave ako            o základný faktor, ktorým možno ovplyvňovať 

a podporovať zdravie a dobré životné podmienky (den Hartigh, 2019). 

 

Korelačný vzťah medzi podielom omega-3 polynenasýtenými mastnými 

kyselinami, omega-6 polynenasýtenými mastnými kyselinami 

a  polynenasýtenými mastnými kyselinami v tuku svalov jahňacieho 

pleca a stehna 

Korelačný vzťah (r) medzi -3 polynenasýtenými mastnými kyselinami, 

-6 polynenasýtenými mastnými kyselinami a  polynenasýtenými mastnými 

kyselinami v tuku svalov jahňacieho pleca a stehna v systéme chovu oviec                   

na pasienkuje ukazuje Tab. 7. 

 Z vyhodnotených výsledkov korelačného koeficienta medzi mastnými 

kyselinami vo svaloch jahňacieho pleca a stehna  vo všeobecnosti vyplýva, že 

medzi -6 polynenasýtenými a celkovými polynenasýtenými mastnými 

kyselinami existuje takmer dokonalá vzájomná lineárna závislosť.   
 

Tabuľka 7 Korelačný vzťah (r) medzi podielom -3 polynenasýtenými 

mastnými kyselinami, -6 polynenasýtenými mastnými kyselinami 

a  polynenasýtenými mastnými kyselinami v tuku svalov jahňacieho pleca 

a stehna v systéme chovu oviec na pasienku  (Angelovičová et al., 2021) 
 

Svaly Jahňacie plece, n = 13 Jahňacie stehno, n = 11 

Ukazovateľ -6 PUFA -6 PUFA 

-3 PUFA 0,36– 0,48–  0,78+      0,64– 

-6 PUFA  0,96+++  0,97+++ 

Vysvetlivky: 
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PUFA – polynenasýtené mastné kyseliny, 

číslo v riadku každého stĺpca = výsledok korelačného koeficienta r,   

– označenie v hornom indexe pri číselnej hodnote vyjadruje štatisticky     

   nepreukazný rozdiel medzi dvoma premennými (p >0,05), 

+ označenie v hornom indexe pri číselnej hodnote vyjadruje štatistický  

   preukazný rozdiel medzi dvoma premennými (p  0,05), 

+++   označenie v hornom indexe pri číselnej hodnote vyjadruje štatisticky veľmi      

   vysoko preukazný rozdiel medzi dvoma premennými (p  0,001) 

 

Vo svaloch jahňacieho pleca sa zistil vzájomný  takmer dokonalý 

pozitívny lineárny vzťah r = 0,96 medzi podielom -6 polynenasýtených 

mastných kyselín a  podielom celkových polynenasýtených mastných 

kyselín, ktorý bol štatisticky veľmi vysoko preukazný (p  0,001).  

Vzájomný lineárny vzťah medzi podielom -3 polynenasýtených 

mastných kyselín a podielom polynenasýtených mastných kyselín, ako aj 

medzi podielom -6 polynenasýtených mastných kyselín a podielom 

celkových polynenasýtených kyselín vo svaloch jahňacieho pleca nebol 

štatisticky potvrdený (p > 0,05).  

Vo svaloch stehna sa zaznamenal vzájomný takmer dokonalý pozitívny  

lineárny vzťah r = 0,97 medzi podielom -6 polynenasýtených mastných 

kyselín a podielom celkových polynenasýtených mastných kyselín, ktorý bol 

štatisticky veľmi vysoko preukazný (p  0,001). Cenným výsledkom je 

zistenie vzájomného silného pozitívneho lineárneho vzťahu  r  = 0,77 medzi 

podielom -3 polynenasýtených mastných kyselín a podielom -6 

polynenasýtených mastných kyselín vo svaloch stehna, ktorý bol štatisticky 

preukazný (p   0,05).  

Vzájomný lineárny vzťah medzi podielom -3 polynenasýtených 

mastných kyselín a celkových polynenasýtených mastných kyselín vo 

svaloch stehna nebol štatisticky potvrdený (p > 0,05). 

 

Pomer -6 ku -3 polynenasýteným mastným kyselinám v tuku svalov 

jahňacieho pleca a stehna  

     Priemerná hodnota a štatistické vyhodnotenie pomeru -6 ku -3  

polynenasýteným mastným kyselinám v tuku svalov jahňacieho pleca  

a stehna v systéme chovu oviec na pasienku je uvedená v Tab. 8. 

  

Tabuľka 8 Priemerná hodnota a štatistické vyhodnotenie pomeru -6 ku -3  

polynenasýteným mastným kyselinám vo svaloch jahňacieho pleca a stehna 

v systéme chovu oviec na pasienku  (Angelovičová et al., 2021) 
 

Svaly n 
          -6 PUFA ku -3 PUFA 

p0,05 
                     x   s 

Jahňacie plece 13 20,64  3,53 
0,85– 

Jahňacie stehno 11 18,61  1,28 
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Vysvetlivky: 

PUFA = polynenasýtené mastné kyseliny, n = počet vzoriek svalov, 

x = priemerná hodnota, s = smerodajná odchýlka, 

p0,05 = vypočítaná hodnota testovacieho kritéria s označením mínus v hornom indexe 

znamená štatisticky nepreukazný rozdiel pri hladine významnosti p > 0,05 

 

 Z poznatkov zhrnutých v štúdiách vyplýva, že pomeru -6 ku -3 

polynenasýteným mastným kyselinám v potravinách je venovaná veľká 

pozornosť. Širšie pomery predstavujú rizikový faktor pre niektoré druhy 

rakoviny a srdcovo-cievne ochorenia (Hibbeln et al., 2006).  

Pomer -6 polynenasýtených mastných kyselín ku -3 polynenasýteným 

mastným kyselinám sa považuje za výživový index pre zdravú potravinu 

určenú na ľudskú konzumáciu a nemal by prekročiť hodnotu 4 v strave 

človeka z aspektu zníženia rizika kardiovaskulárnych chorôb (Vahmani et 

al., 2015).  

Rovnako hodnotu 4,0 alebo menej odporúča pre pomer -6 ku -3 

polynenasýteným mastným kyselinám v strave Department of Health 

(1994). 

Cvrtila Fleck et al. (2015) uvádzajú hodnotu pomeru medzi -6 ku -3 

polynenasýteným mastným kyselinám nižšiu ako 4,0.   

V našom výskume sa zistila v tuku svalov jahňacieho pleca priemerná 

hodnota pomeru -6 ku -3 polynenasýteným mastným kyselinám 20,64, 

v tuku svalov jahňacieho stehna bola táto hodnota o niečo nižšia, a to na 

úrovni 18,61. Rozdiel v pomere -6 ku -3 polynenasýteným mastným 

kyselinám              v tuku medzi svalmi pleca a stehna nebol štatistický 

preukazný (p > 0,05). 

Z výsledkov smerodajnej odchýlky vyplýva, že väčšie kolísanie hodnôt 

pomeru -6 ku -3 polynenasýteným mastným kyselinám bolo vo svaloch 

pleca v porovnaní so svalmi stehna (s = 3,53 oproti s = 1,28).  

Štúdie z ostatných rokov uvádzajú, že postupy chovu aj v interiéroch 

môžu byť príčinou negatívneho vplyvu na profil mastných kyselín, a to práve 

v dôsledku širšieho pomeru -6 ku -3 polynenasýteným mastným 

kyselinám v tuku mäsa jahniat (Campo et al., 2016). 

 

Vybrané mastné kyseliny z celkového obsahu mastných kyselín v tuku 

svalov jahňacieho pleca a stehna  
 

Konjugovaná kyselina linolová z celkového obsahu mastných kyselín 

v tuku svalov jahňacieho pleca  a stehna  

Priemernú hodnotu a štatistické vyhodnotenie podielu konjugovanej 

kyseliny linolovej z celkového obsahu mastných kyselín v tuku svalov 

jahňacieho pleca a stehna v systéme chovu oviec na pasienku uvádza Tab. 9. 

 

Tabuľka 9 Priemerná hodnota a  štatistické vyhodnotenie podielu 

konjugovanej kyseliny linolovej z celkového obsahu mastných kyselín v tuku 
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svalov jahňacieho pleca a stehna v systéme chovu oviec na pasienku, %  

(Angelovičová et al., 2021) 
 

Svaly n x   s p0,05 

Jahňacie plece 13 0,14  0,01 -0,412– 

 Jahňacie stehno 11 0,15  0,01 
Vysvetlivky:  

n = počet vzoriek svalov, x = priemerná hodnota, s = smerodajná odchýlka,  

p0,05 = vypočítaná hodnota testovacieho kritéria s označením mínus v hornom indexe 

znamená štatisticky nepreukazný rozdiel pri hladine významnosti p >0,05 

 

V našom výskume priemerný podiel konjugovanej kyseliny linolovej             

z celkového obsahu mastných kyselín v tuku svalov jahňacieho pleca 

dosiahol hodnotu  0,14 %  a vo svaloch stehna 0,15 % . 

Rozdiel v podiele konjugovanej kyseliny linolovej z celkového obsahu 

mastných kyselín v tuku svalov jahňacieho pleca a stehna nebol štatistický 

preukazný (p > 0,05). 

Štatistickým vyhodnotením podielu konjugovanej kyseliny linolovej                        

z celkového obsahu mastných kyselín v tuku svalov sa zaznamenalo 

porovnateľné kolísanie nameraných hodnôt tak pri jahňacom pleci, ako aj              

pri stehne  (s = 0,01 a s = 0,01). 

U cicavcov kyselina linolová a α-linolénová plnia dôležitú funkciu                  

v nervových tkanivách, epiteli a ako protizápalové faktory. Preto ich príjem  

sa musí zabezpečiť v dostatočnom množstve (Barceló-Coblijn a Murphy, 

2009).  

O vplyve polynenasýtených mastných kyselín krmiva na zdravie 

farmových zvierat – prežúvavcov, určených na produkciu potravín 

živočíšneho pôvodu sú nedostatočné poznatky (Bertoni et al., 2015) 

a rovnako sú nedostatočné poznatky v štúdiách zahrňujúcich zloženie 

mastných kyselín rôznych tkanív a orgánov u prežúvavcov (Alfaia et al., 

2017). 

Konjugovaná kyselina linolová, podobne ako ďalšie polynenasýtené 

mastné kyseliny, sa  môže oxidovať v procese β-oxidácie, tiež sa môže 

predĺžiť  jej reťazec a tiež v ňom môžu vzniknúť ďalšie dvojité väzby 

účinkom desaturáz. Z konjugovanej kyseliny linolovej takto vzniká 

konjugovaná kyselina arachidonová. V bachore prežúvavcov, medzi ktoré 

patria aj jahňatá, podlieha konjugovaná kyselina linolová hydrogenácii za 

vzniku kyseliny vakcénovej, prípadne až kyseliny stearovej. V tkanivách sa 

konjugovaná kyselina linolová včleňuje do triacylglycerolov a fosfolipidov 

(Marounek, 2007).  

Podľa Banni et al. (2001) sa  konjugovaná kyselina linolová prednostne 

včleňuje  do neutrálnych lipidov a menej do fosfolipidov. Kyselina linolová 

sa prednostne včleňuje do fosfolipidov a menej do neutrálnych lipidov, t.j. 

triacylglycerolov. Fosfolipidy sú prítomné v bunkových membránach. 

Príčinou nižšieho včleňovania  konjugovanej kyseliny linolovej                            
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do uvedených štrukturálnych lipidov môže byť stav neohybnosti molekuly, 

ktorý spôsobuje trans-dvojitá väzba v konjugovanej kyseline linolovej. Tento 

stav vedie k zväčšovaniu dvojvrstvy membrán fosfolipidov a narušeniu ich 

funkcií. 

Kyselina linolová je prekurzorom radu ω-6 bioaktívnych mastných 

kyselín, ako je kyselina arachidonová, kyselina -linolénová a kyselina 

dokozapentaénová. V dôsledku vyššej expresie kyseliny linolovej sa môže 

zvýšiť obsah polynenasýtených mastných kyselín (Brand et al., 2018). 

Belury (2002) sa vo svojej štúdii zameral na charakterizáciu 

konjugovanej kyseliny linolovej  v súvislosti s lipodystrofickým účinkom. 

Lipodystrofický účinok konjugovanej kyseliny linolovej sa potvrdil v 

mnohých výskumoch              na  pokusných hlodavcoch. Účinok sa 

prejavuje znižovaním zásob tuku v tele. Zaujímavé na tomto mechanizme 

účinku je, že pretrváva aj po skončení podávania konjugovanej kyseliny 

linolovej. Opísaný mechanizmus, ktorým konjugovaná kyselina linolová 

znižuje adipozitu, je zložitý. Konjugovaná kyselina linolová prejavuje účinky 

aj na aktivitu adrenalínu a noradrenalínu, ktorú zvyšuje a tým zintenzívňuje 

energetický metabolizmus. Konjugovaná kyselina linolová zasahuje aj do 

diferenciácie a apoptózy adipocytov. Pôsobí tiež ako rozpojovač prenosu 

elektrónov v mitochondriách. Energia prenosu elektrónov sa potom premieňa 

na tepelnú energiu. Konjugovaná kyselina linolová tak inhibuje 

lipoproteínovú lipázu a minimalizuje ukladanie tuku v tukovom tkanive. 

Tieto jej účinky sú výrazné u mladých rastúcich zvierat, ale nie u dospelých 

zvierat. V našom výskume sú to jahňatá.  

Čo sa týka výživových odporúčaní konjugovanej kyseliny linolovej 

v súvislosti so zdravím človeka, potrebný je ďalší rozsiahly výskum                        

na stanovenie jej  dávky v súvislosti s faktormi, ktoré ovplyvňujú jej účinky 

(Martemucci a D'Alessandro, 2013).  

Vzhľadom na vyššie uvedený význam konjugovanej kyseliny linolovej sa 

predpokladá, že pri jej dostatočnom príjme  sa prejavia  potenciálne 

zdravotné prínosy v účinkoch proti karcinogenéze, aterogenéze, cukrovke, 

obezite a                pri modulácii imunitného systému (Vahmani et al., 2015; 

Kim et al., 2016).  

Simopoulos (2016) vo svojej štúdii poukazuje na mnohé biologické 

účinky kyseliny linolovej (C18:2) a kyseliny -linolénovej (C18:3). Vo 

vzťahu k ľudskému zdraviu sú charakterizované ako esenciálne mastné 

kyseliny a mastné kyseliny s dlhým reťazcom, ako je kyselina 

eikozapentaénová (C20:5), kyselina dokozanpetaénová (C22:5) a kyselina 

dokozahexaénová (C22:6).  

Vyšší obsah konjugovanej kyseliny linolovej vo svaloch jahniat 

zo systému chovu na pasienku v porovnaní so svalmi jahniat zo systému 

intenzívneho chovu  s kŕmnou dávkou s doplnkovou jadrovou zmesou je 

opísaný                               v niekoľkých štúdiách vrátane Alvarez-

Rodriguez et al. (2018).   
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Vyšší obsah konjugovanej kyseliny linolovej vo svaloch jahniat 

zo systému chovu na pasienku možno vysvetliť skutočnosťou, že spásaním 

pasienkového porastu sa stimuluje rast fibrolytických mikroorganizmov 

v bachore, ktoré sú zodpovedné za hydrogenačný proces, v dôsledku ktorého 

sa zvyšuje produkcia izomérov konjugovanej kyseliny linolovej (Scollan et 

al., 2014). 

Významná časť mastných kyselín nepodlieha biohydrogenácii v bachore 

a tým nastáva ich ďalšie predĺženie na ω-3 polynenasýtené mastné kyseliny 

s dlhým reťazcom. Polynenasýtené mastné kyseliny z radu -3 s dlhým 

reťazcom, najmä kyselina eikozapentaénová a kyselina dokozahexaénová, sú 

považované za zdraviu prospešné pre ľudské zdravie a zodpovedné                        

za zachovanie kognitívnych funkcií (Vahmani et al., 2015).  

Kvalita jahňacieho mäsa z hľadiska jeho chemického zloženia, profilu 

mastných kyselín a lipidových výživových  indexov môže byť významne 

ovplyvnená tak systémom chovu, ako aj samotným plemenom. V kontexte 

rôznych štúdii sa skúma a diskutuje o účinku oboch faktorov, pretože určité 

plemeno chované v rámci určitého chovného systému, ktorému sa najlepšie 

prispôsobí, reaguje maximálnym rastom (produkciou) a kvalitou mäsa. 

Dôležité faktory, ktoré súvisia s úžitkovosťou a kvalitou mäsa jahniat sú 

výživa a kŕmenie, vek pri zabíjaní a jatočná telesná hmotnosť podľa 

požiadaviek spotrebiteľa (Polidori et al., 2017). 

 

Kyselina vakcénová z celkového obsahu mastných kyselín v tuku svalov 

jahňacieho pleca  a stehna  

Priemerná hodnota a štatistické vyhodnotenie podielu kyseliny 

vakcénovej z celkového obsahu mastných kyselín v tuku svalov jahňacieho 

pleca a stehna v systéme chovu oviec na pasienku  sa nachádza v Tab. 10. 
 

Tabuľka 10 Priemerná hodnota a štatistické vyhodnotenie podielu 

kyseliny vakcénovej z celkového obsahu mastných kyselín v tuku svalov 

jahňacieho pleca a stehna v systéme chovu oviec na pasienku, %  

(Angelovičová et al., 2021) 
 

Svaly n x  s p0,05 

Jahňacie plece   13 3,96  0,65 
          -1,233– 

Jahňacie stehno   11 4,67  0,11 
Vysvetlivky:  

n = počet vzoriek svalov, x = priemerná hodnota, s = smerodajná odchýlka,  

p0,05 = vypočítaná hodnota testovacieho kritéria s označením mínus v hornom indexe 

znamená štatisticky nepreukazný rozdiel pri hladine významnosti p >0,05 

 

Nenasýtené mastné kyseliny, ktoré sú obsiahnuté v krmive, v bachore 

podliehajú biohydrogenácii a pomocou mikroorganizmov sa premieňajú              

na nasýtené mastné kyseliny, ktoré podľa poznatkov uvádzaných v mnohých 

štúdiách prejavujú negatívny účinok  na ľudské zdravie. Biohydrogenácia nie 
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je úplná a iba z podielu nenasýtených mastných kyselín, ktorý podlieha 

premene biohydrogenáciou vznikajú izomerizované alebo čiastočne 

hydrogenované mastné kyseliny, ktoré sú označované ako biohydrogenačný 

medziprodukt. Tento medziprodukt sa absorbuje a včleňuje do tuku mäsa (aj 

mlieka) prežúvavcov (Bessa et al., 2015).  

Niektoré z nich sa vyznačujú pozitívnymi zdravotnými  účinkami. Medzi 

biohydrogenačný medziprodukt patrí kyselina vakcénová (trans-11-18:1) 

a kyselina ruménová (cis-9, trans-11-18:2). Hlavné fibrolytické baktérie, 

ktoré sú zodpovedné za dráhy biohydrogenácie v bachore, ktoré generujú 

kyselinu vakcénovú a kyselinu  ruménovú.  Jenkins et al. (2008) označili 

tieto kyseliny ako hlavný oktadekanový a oktadekadiénový biohydrogenačný 

medziprodukt, ktoré sa vyznačujú vysokou  citlivosťou  na nízke pH v 

bachore (Martin                       a Jenkins, 2002).  

Kŕmne dávky, ktoré sú zložené z kŕmnych surovín bohatých na rýchlo 

fermentovateľné sacharidy, t. j. škrob, spôsobujú nízke pH v bachore. Tento 

stav narušuje rovnováhu ekosystémov medzi mikrobiálnymi populáciami. 

Tento stav vytvára podmienky pre pôsobenie amilolytických populácií, ktoré 

posúvajú dráhy biohydrogenácie v bachore, následkom čoho sa stávajú 

hlavným biohydrogenačným medziproduktom trans-10-18:1 namiesto                            

trans-11-18:1, čo znamená posun trans-10 (Griinari a Bauman, 1999).  

V našom výskume priemerný podiel kyseliny vakcénovej z celkového 

obsahu mastných kyselín v tuku svalov jahňacieho pleca dosiahol hodnotu         

3,96 % a vo svaloch stehna 4,69 %. Rozdiel v podiele kyseliny vakcénovej                           

z celkového obsahu mastných kyselín v tuku svalov jahňacieho pleca a 

stehna nebol štatistický preukazný (p > 0,05). 

Štatistickým vyhodnotením podielu kyseliny vakcénovej z celkového 

obsahu mastných kyselín v tuku svalov sa zaznamenalo väčšie kolísanie 

nameraných hodnôt pri jahňacom pleci ako pri stehne (s = 0,65 oproti s = 

0,11). 

V stratégiách na zlepšenie výživovej hodnoty potravín získavaných                   

z prežúvavcov je hlavným cieľom zabrániť posunu trans-10 z jediného 

dôvodu,  trans-10-18:1 nie je prekurzorom cis-9, trans-11-18:2 v tkanivách 

(Bessa et al., 2015) a zo zdravotného hľadiska sa označuje ako bezpečná 

mastná kyselina (Aldai et al., 2013).  

 

Kyselina linolová z celkového obsahu mastných kyselín v tuku svalov 

jahňacieho pleca  a stehna  

Priemernú hodnotu a štatistické vyhodnotenie podielu kyseliny linolovej               

z celkového obsahu mastných kyselín v tuku svalov jahňacieho pleca 

a stehna v systéme chovu oviec na pasienku uvádza Tab. 11. 
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Tabuľka 11 Priemerná hodnota a štatistické vyhodnotenie podielu kyseliny 

linolovej z celkového obsahu mastných kyselín v tuku svalov jahňacieho 

pleca a stehna v systéme chovu oviec na pasienku, %    

(Angelovičová et al., 2021) 
 

Svaly n x   s p0,05 

Jahňacie plece 13 0,05  0,001 
           0,320– 

Jahňacie stehno 11 0,05  0,003 
Vysvetlivky:  

n = počet vzoriek svalov, x = priemerná hodnota, s = smerodajná odchýlka,  

p0,05 = vypočítaná hodnota testovacieho kritéria s označením mínus v hornom indexe 

znamená štatisticky nepreukazný rozdiel pri hladine významnosti p >0,05 

 

V našom výskume priemerný podiel kyseliny linolovej z celkového 

obsahu mastných kyselín v tuku svalov jahňacieho pleca a stehna dosiahol 

rovnakú hodnotu, a to 0,05 %. Rozdiel v podiele kyseliny linolovej z 

celkového obsahu mastných kyselín v tuku svalov jahňacieho pleca a stehna 

nebol štatistický preukazný (p > 0,05). Štatistickým vyhodnotením podielu 

kyseliny linolovej     z celkového obsahu mastných kyselín v tuku svalov sa 

zaznamenalo iba nepatrné väčšie kolísanie nameraných hodnôt pri jahňacom 

stehne v porovnaní s plecom  (s = 0,003 oproti s = 0,001). 

D'Alessandro et al. (2012) konštatujú, že spásanie pasienkového porastu  

má pozitívny vplyv na výživovú hodnotu mäsa. Títo autori uskutočnili 

výskum, v ktorom výsledkami potvrdili vedeckú hypotézu, že v dôsledku 

kvalitného pasienkového porastu, ktorý spásali bahnice, sa zlepšila kvalita  

mäsa ich jahniat, a to aj napriek tomu, že jahňatá prijímali materské mlieko 

a prikrmovali sa senom a doplnkovou jadrovou zmesou. Autori ďalej 

konštatujú, že výskumy z predchádzajúcich rokov preukázali, že v mäse 

jahniat kŕmených výlučne materským mliekom sa preukázalo v ich mäse 

zvýšenie obsahu kyseliny linolovej, konjugovanej kyseliny linolovej 

a celkových -3 polynenasýtených mastných kyselín v dôsledku spásania 

pasienkového porastu bahnicami  v porovnaní s mäsom jahniat zo systému 

intenzívneho chovu v maštali. 

V štúdii Belhaj et al. (2020) je analyzované mäso jahniat produkované 

v systéme chovu na pasienku. V tomto mäse sa chemickou analýzou zistilo, 

že prevládali polynenasýtené mastné kyseliny (kyselina linolová 

a arachidonová).  

 

Kyselina eikozapentaénová z celkového obsahu mastných kyselín v tuku 

svalov jahňacieho pleca  a stehna  

Priemernú hodnotu a štatistické vyhodnotenie podielu kyseliny 

eikozapentaénovej z celkového obsahu mastných kyselín v tuku svalov 

jahňacieho pleca a stehna v systéme chovu oviec na pasienku je v Tab. 12. 
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Tabuľka 12 Priemerná hodnota a štatistické vyhodnotenie podielu kyseliny 

eikozapentaénovej z celkového obsahu mastných kyselín v tuku svalov 

jahňacieho pleca a stehna v systéme chovu oviec na pasienku, %  

(Angelovičová et al., 2021) 
 

Svaly n x   s p0,05 

Jahňacie plece 13  0,11  0,02 
        -1,250– 

Jahňacie stehno 11  0,12  0,01 
Vysvetlivky: 

n = počet vzoriek svalov, x = priemerná hodnota, s = smerodajná odchýlka,  

p0,05 = vypočítaná hodnota testovacieho kritéria s označením mínus v hornom indexe 

znamená štatisticky nepreukazný rozdiel pri hladine významnosti p > 0,05 

 

Mnohé štúdie uvádzajú, že vo svete spotrebiteľ preferuje zdravé potraviny 

a podmienky systému chovu oviec prirodzenejšie, v porovnaní 

s podmienkami systému intenzívneho chovu, čo by sa dalo využiť na 

marketing jahňacieho mäsa z hľadiska zvýšenia jeho spotreby. Jahňacie mäso 

získavané zo systému chovu na pasienku (pastoračným spôsobom), je 

charakteristické nízkym obsahom tuku a podľa určitých štandardov sa môže 

klasifikovať ako chudé mäso. Vo všeobecnosti sa mäso produkované 

pastoračným spôsobom považuje za zdravé, lebo sa vyznačuje vyšším 

obsahom kyseliny eikozapentaénovej a kyseliny dokozahexaénovej (Elizalde 

et al., 2021). 

V našom výskume priemerný podiel kyseliny eikozapentaénovej                       

z celkového obsahu mastných kyselín  v tuku svalov jahňacieho pleca 

dosiahol hodnotu 0,11 % a vo svaloch stehna 0,12 %. Rozdiel v podiele 

kyseliny eikozapentaénovej z celkového obsahu mastných kyselín v tuku 

svalov jahňacieho pleca a stehna nebol štatistický preukazný (p > 0,05). 

Štatistickým vyhodnotením podielu kyseliny eikozapentaénovej z celkového 

obsahu mastných kyselín v tuku svalov sa zaznamenalo malé kolísanie 

nameraných hodnôt pri jahňacom pleci v porovnaní so stehnom  (s = 0,02 

oproti  s = 0,01). 

Pri riadení cytokínovej reakcie (prehnanej autoimunitnej reakcie) 

zohrávajú dôležitú úlohu vitamíny B6, B12, C, D, E a stopové prvky zinok, 

železo, selén,  meď, ale aj makroprvok horčík. V nadväznosti  na uvedené, 

práve mäso jahniat  ľahkých plemien môže zohrávať významnú úlohu 

v stravovaní u  ľudí s touto poruchou (Calder et al., 2020). 

Medzi vyššie uvedené látky patria aj polynenasýtené mastné kyseliny              

s dlhým reťazcom, ako je kyselina eikozapentaénová a kyselina 

dokozahexaénová. Tieto kyseliny priamo ovplyvňujú imunologickú odpoveď 

voči vírusovým infekciám (Messina et al., 2020).  

V mnohých štúdiách sa uvádza, že kyselina eikozapentaénová a kyselina 

dokozahexaénová môžu znižovať sekréciu zápalových cytokínov, čo bolo 

preukázané vo výskume  in vivo (na zvieratách) (Gutierrez et al., 2019). 
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Existujú však aj ďalšie štúdie, v ktorých dôkazy naznačujú, že dlhodobým 

používaním kyseliny eikozapentaénovej a kyseliny dokozahexaénovej môžu 

vzniknúť vedľajšie účinky, medzi ktoré patrí aj zvyšovanie rizika niektorých 

druhov rakoviny. Tieto závery sú protichodné (Serini a Calviello, 2018).  

 

Kyselina dokozahexaénová z celkového obsahu mastných kyselín v tuku 

svalov jahňacieho pleca a stehna 

Priemerná hodnota a štatistické vyhodnotenie podielu kyseliny 

dokozahexaénovej z celkového obsahu mastných kyselín v tuku svalov 

jahňacieho pleca a stehna v systéme chovu oviec na pasienku je v Tab. 13. 

 

Tabuľka 13 Priemerná hodnota a štatistické vyhodnotenie podielu 

kyseliny dokozahexaénovej z celkového obsahu mastných kyselín v tuku 

svalov jahňacieho pleca a stehna v systéme chovu oviec na pasienku, %  

(Angelovičová et al., 2021) 
 

Svaly n  x   s p0,05 

Jahňacie plece 13  0,04  0,004  

-0,928– Jahňacie stehno 11  0,04  0,003 
Vysvetlivky: 

n = počet vzoriek svalov, x = priemerná hodnota, s = smerodajná odchýlka,  

p0,05 = vypočítaná hodnota testovacieho kritéria s označením mínus v hornom indexe 

znamená štatisticky nepreukazný rozdiel pri hladine významnosti p > 0,05 

 

Calder et al. (2009) označili za dôležité funkčné -3 polynenasýtené 

mastné kyseliny s dlhým reťazcom, a to kyselinu eikozapentaénovú a 

kyselinu dokozahexaénovú.  

V tejto súvislosti výskumné tímy zamerali svoju zvýšenú pozornosť                 

na funkčnú úlohu kyseliny dokozapentaénovej (Weylandt, 2016).  

Preto aj v našom výskume sa zisťovalo jej zastúpenie v jahňacom mäse 

produkovanom v systéme chovu na pasienku. Priemerný podiel kyseliny 

dokozahexaénovej z celkového obsahu mastných kyselín v tuku svalov 

jahňacieho pleca dosiahol hodnotu 0,04 %  a vo svaloch stehna tiež 0,04 %. 

Rozdiel v podiele kyseliny dokozahexaénovej z celkového obsahu mastných 

kyselín v tuku svalov jahňacieho pleca a stehna nebol štatistický preukazný                  

(p > 0,05). Štatistickým vyhodnotením podielu kyseliny dokozahexaénovej                   

z celkového obsahu mastných kyselín v tuku svalov sa zaznamenalo iba 

nepatrné väčšie kolísanie nameraných hodnôt  pri jahňacom pleci  

v porovnaní so stehnom (s = 0,004 oproti s = 0,003). 

Výsledky mnohých výskumov potvrdili, že -3 polynenasýtené mastné 

kyseliny s dlhým reťazcom sú účinnými terapeutickými faktormi proti 

zápalovým procesom. Majú dôležitú úlohu proti vzniku zápalových procesov, 

cukrovky, artériosklerózy, astmy a artritídy (Simopoulos, 2016). 

V epidemiologických štúdiách s vyšetrovaním ľudí sa potvrdilo, že 

vysoký obsah kyseliny dokozapentaénovej pozitívne  koreluje s nižším 
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obsahom triglyceridov v krvi, cholesterolom, zápalovými procesmi, 

zníženým rizikom kardiovaskulárnych chorôb ako aj akútneho infarktu 

myokardu (Kaur et al., 2011; Siegel et al., 2017). 

Zo štúdii Carvalho et al. (2015) a Fowler et al. (2019), v ktorej sú 

uvedené výsledky analýzy mäsa jahniat zo systému chovu na pasienku 

a porovnávané s výsledkami mäsa jahniat zo systému intenzívneho chovu 

kŕmených kŕmnou dávkou s doplnkovou jadrovou zmesou, jednoznačne 

vyplýva vyšší podiel kyseliny eikozapentaénovej a kyseliny 

dokozahexaénovej v jahňacom mäse produkovanom v systéme chovu na 

pasienku. 

Podobné výsledky podielu kyseliny eikozapentaénovej a kyseliny 

dokozahexaénovej v mäse jahniat zo systému chovu na pasienku uvádzajú 

Realini et al. (2017), a to aj v prípade, keď sa jahňatám predkladala kŕmna 

dávka s doplnkovou jadrovou zmesou, ktorá obsahovala ľanové semená.  

 

Korelačné vzťahy medzi vybranými mastnými kyselinami v tuku svalov 

jahňacieho pleca a stehna  
 

Korelačné vzťahy medzi vybranými mastnými kyselinami v tuku svalov 

jahňacieho pleca  

Korelačný vzťah medzi dvoma premennými pri vybraných mastných 

kyselinách v tuku svalov jahňacieho pleca v systéme chovu na pasienku je 

uvedený v Tab. 14. 

Štatistickým vyhodnotením korelačného vzťahu medzi vybranými 

polynenasýtenými mastnými kyselinami vo svaloch jahňacieho pleca sa 

zistilo, že medzi dvoma sledovanými premennými existuje buď pozitívna 

alebo  negatívna lineárna závislosť. 

Silná lineárna pozitívna závislosť, štatisticky vysoko preukazná                            

(p   0,01), sa zistila medzi -3 polynenasýtenými kyselinami 

a konjugovanou kyselinou linolovou.  

Štatisticky nepreukazná (p > 0,05), silná lineárna negatívna závislosť sa 

zaznamenala medzi -3 polynenasýtenými mastnými kyselinami a kyselinou 

linolovou a silná lineárna pozitívna závislosť medzi kyselinou 

eikozapentaénovou a kyselinou dokozapentaénovou. 

 

Tabuľka 14 Korelačný vzťah (r) medzi dvoma premennými pri 

vybraných mastných kyselinách v tuku svalov jahňacieho pleca v systéme 

chovu oviec na pasienku, n = 13 (Angelovičová et al., 2021) 
 

Ukazovateľ 
-6 

PUFA 

Konjugovaná 

kyselina 

linolová 

Kyselina 

vakcénová 

Kyselina 

linolová 
EPA DHA 

-3 PUFA 0,36– 0,74++ 0,16– -0,51– -0,21– 0,19– 

-6 PUFA  -0,01– -0,12– -0,31– 0,05– -0,11– 

Konjugovaná 

kyselina 
  0,11– -0,46– -0,07– 0,13– 
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linolová 

Kyselina 

vakcénová 
   -0,39– -0,31– -0,28– 

Kyselina 

linolová 
    0,19– 0,49– 

EPA      0,55– 

Vysvetlivky: 

n = počet vzoriek svalov, PUFA = polynenasýtené mastné kyseliny, EPA = kyselina 

eikozapentaénová, DHA = kyselina dokozahexaénová, 

číslo v riadku každého stĺpca = výsledok korelačného koeficienta r,   

– označenie v hornom indexe pri číselnej hodnote vyjadruje štatisticky     

   nepreukazný rozdiel medzi dvoma premennými (p > 0,05), 

++  označenie v hornom indexe pri číselnej hodnote vyjadruje štatisticky           

       vysoko preukazný rozdiel medzi dvoma premennými (p  0,01) 

 

Štatisticky nepreukazná (p > 0,05), stredná lineárna pozitívna závislosť sa 

zaznamenala medzi -3 a -6 polynenasýtenými mastnými kyselinami 

a medzi kyselinou linolovou a kyselinou dokozahexaénovou. Tiež sa zistila 

štatisticky nepreukazná (p  > 0,05),  stredná lineárna negatívna závislosť 

medzi konjugovanou kyselinou linolovou a kyselinou linolovou a medzi 

kyselinou vakcénovou a kyselinou linolovou. 

Pri ostatných sledovaných mastných kyselinách vo svaloch jahňacieho 

pleca sa zistila štatisticky nepreukazná (p > 0,05), pozitívna alebo negatívna 

triviálna lineárna závislosť.  

Profil mastných kyselín a nutričné indexy polynenasýtených mastných 

kyselín ku nasýteným mastným kyselinám a -6 ku -3 polynenasýteným 

mastným kyselinám, ktoré charakterizujú vo svojej štúdii Kaič et al. (2016), 

sa  zhodovali s výsledkami metaanalytickej štúdie o intramuskulárnom 

zložení mastných kyselín jahňacieho mäsa. Tieto zistenia môžu byť využité                            

na zlepšenie systémov chovu pri produkcii jahňacieho mäsa a na základe jeho 

kvalitatívnych charakteristík môžu prispieť k marketingu jeho spotreby. 

Výskum v oblasti floristického zloženia trávnych porastov v systéme 

chovu jahniat a oviec na pasienku je zaujímavý aj z hľadiska tzv. 

bioaktívnych látok vo vzťahu k ochrane životného prostredia. Kondenzované 

taníny, ktoré sú prítomné v rastlinách, sa stali objektom výskumu v oblasti 

výživy prežúvavcov z hľadiska účinkov na zmierňovanie degradácie 

bielkovín                      v bachore, znižovanie emisií skleníkových plynov 

a proti črevným  parazitom. Aj keď sa niekoľko trávnych porastov bohatých 

na taníny skúmalo z hľadiska ich antimetanogénneho potenciálu v mnohých 

pokusoch in vivo a in vitro, výsledky sú doteraz veľmi nekonzistentné 

(Rivaroli et al., 2019). Tieto bioaktívne látky trávnych porastov môžu 

chrániť polynenasýtené mastné kyseliny pred biohydrogenáciou v bachore, 

čím sa zvýši ich podiel  v produktoch prežúvavcov (Girard et al., 2016). 

V dôsledku pôsobenia bioaktívnych látok trávnych porastov sa môže  znížiť 
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podiel prchavého indolu a skatolu v tuku jahňacieho mäsa. Zatiaľ výsledky 

výskumu v tejto oblasti nie sú presvedčivé (Rivaroli et al., 2019). 

Vo všeobecnosti je známe, že v produktoch prežúvavcov, ktoré spásajú 

pasienkový porast, sa nachádza lepšie zloženie mastných kyselín ako 

v produktoch prežúvavcov, ktorým sa predkladá kŕmna dávka s doplnkovou 

jadrovou zmesou. Osobitný vplyv na zloženie mastných kyselín majú účinky 

špecifických druhov rastlín (Howes et al., 2015).  

Vannice a Rasmussen (2014) uskutočnili pokus s jahňatami v systéme 

chovu na pasienku, ktoré spásali pasienkový porast v skupinách. Obsah 

nasýtených a mononenasýtených mastných kyselín v mäse jahniat sa iba 

mierne odlišoval medzi skupinami. Nižší obsah sa zistil pri cis-ω-6 

polynenasýtených mastných kyselinách a  kyseline arachidonovej a vyšší 

obsah pri konjugovanej kyseline linolovej. Pri -3 polynenasýtených 

mastných kyselinách sa zistili výživové pomery, ktoré sú odporúčané                   

pre ľudskú výživu. 

 

Korelačné vzťahy medzi vybranými mastnými kyselinami v tuku svalov 

jahňacieho stehna  

Korelačný vzťah medzi dvoma premennými pri vybraných mastných 

kyselinách v tuku svalov jahňacieho stehna v systéme chovu oviec                       

na pasienku sa nachádza v Tab. 15. 

Štatistickým vyhodnotením korelačného vzťahu medzi vybranými 

mastnými kyselinami  vo svaloch jahňacieho stehna sa zistilo, že medzi 

dvoma sledovanými premennými existuje buď pozitívna alebo negatívna 

lineárna závislosť. 

Silná vzájomná lineárna pozitívna závislosť, štatisticky preukazná                  

(p  0,05), sa zaznamenala medzi -3 a -6 polynenasýtenými kyselinami,  

medzi -3 polynenasýtenými kyselinami a kyselinou vakcénovou a medzi                

-6 polynenasýtenými kyselinami a kyselinou vakcénovou. 

Štatisticky nepreukazná (p > 0,05), silná lineárna pozitívna závislosť bola 

zistená medzi kyselinou vakcénovou a kyselinou eikozapentaénovou a silná 

lineárna negatívna závislosť medzi -6 polynenasýtenými mastnými 

kyselinami a kyselinou dokozahexaénovou. 

 

Tabuľka 15 Korelačný vzťah medzi dvoma premennými pri vybraných 

mastných kyselinách v tuku svalov jahňacieho stehna v systéme chovu oviec 

na pasienku, n = 11  (Angelovičová et al., 2021) 
 

 
-6 

PUFA 

Konjugovaná 

kyselina 

linolová 

Kyselina 

vakcénová 

Kyselina 

linolová 
EPA DHA 

-3 PUFA 0,78+ 0,28– 0,75+ 0,23– 0,33– -0,43– 

-6 PUFA  0,36– 0,75+ 0,26– 0,36– -0,54– 

Konjugovaná 

kyselina 
  0,29– 0,49– 0,48– 0,23– 
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linolová 

Kyselina 

vakcénová 
   0,09– 0,67– -0,18– 

Kyselina 

linolová 
    -0,06– 0,34– 

EPA      0,29– 

Vysvetlivky: 

n = počet svalov,  PUFA = polynenasýtené mastné kyseliny, EPA = kyselina 

eikozapentaénová, DHA = kyselina dokozahexaénová, 

číslo v riadku každého stĺpca = výsledok korelačného koeficienta r,   

– označenie v hornom indexe pri číselnej hodnote vyjadruje štatisticky     

   nepreukazný rozdiel medzi dvoma premennými (p > 0,05), 

+ označenie v hornom indexe pri číselnej hodnote vyjadruje štatistický  

   preukazný rozdiel medzi dvoma premennými (p  0,05) 

 

Štatisticky nepreukazná (p > 0,05), stredná lineárna pozitívna závislosť 

bola zistená medzi -3 polynenasýtenými kyselinami a kyselinou 

eikozapentaénovou, medzi -6 polynenasýtenými kyselinami 

a konjugovanou kyselinou linolovou, medzi -6 polynenasýtenými 

kyselinami a konjugovanou kyselinou eikozapentaénovou, medzi 

konjugovanou kyselinou linolovou a kyselinou linolovou, medzi 

konjugovanou kyselinou linolovou a kyselinou eikozapentaénovou a medzi 

kyselinou linolovou a  kyselinou dokozahexaénovou.  

Štatisticky nepreukazná (p > 0,05),  stredná lineárna negatívna závislosť 

bola zistená medzi -3 polynenasýtenými kyselinami a kyselinou 

dokozahexaénovou. 

Pri ostatných sledovaných mastných kyselinách vo svaloch jahňacieho 

stehna bola zistená štatisticky nepreukazná (p > 0,05), triviálna lineárna 

pozitívna alebo negatívna závislosť.  

Zmeny zloženia mastných kyselín majú výrazný vplyv na kvalitu mäsa, 

pretože zloženie mastných kyselín určuje pevnosť/mastnosť tukového tkaniva 

a oxidačnú stabilitu svalov, čo zase ovplyvňuje chuť a farbu svalov. Je dobre 

známe, že vysoké obsahy polynenasýtených mastných kyselín môže spôsobiť 

zmeny v mäsovej príchuti kvôli ich náchylnosti k oxidácii a tvorbe 

nepríjemných prchavých zložiek počas varenia (Wood et al., 2008b). 

Jahňacie mäso produkované v systéme chovu na pasienku sa považuje               

za dobrý zdroj esenciálnych mastných kyselín, najmä kyseliny linolénovej,               

-3 polynenasýtených mastných kyselín vrátane kyseliny eikozapentaénovej 

a kyseliny dokozahexaénovej, ktoré sú charakteristické účinkami proti vzniku 

kardiovaskulárnych ochorení (Howes et al., 2015).  

Pavan et al. (2021) uskutočnili výskum so 48 ks komerčných jahniat. 

Hodnotili musculus longissimus lumborum z hľadiska  skóre spotrebiteľských 

chutí šiestich novozelandských plemien pre pochopenie možných základných 

dôvodov pre spotrebu. Spotrebitelia vnímali variácie mäsovej príchute medzi 

rôznymi plemenami komerčných  jahniat, najmä po segmentácii podľa skóre 
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ich celkového hodnotenia. Výsledky hodnotenia poukázali na fakt, že 

spotrebitelia sú ochotní zaplatiť výrazne vyššiu cenu za vyššiu kvalitu, čo 

ukazuje jasnú diferenciálnu cenovú príležitosť pre prémiové jahňacie mäso. 

Asi polovica spotrebiteľov uprednostnila výrobky so špecifickým zložením 

mastných kyselín. Zo zvierat chovaných v systéme na pasienku odvodili 

prchavé zlúčeniny spojené s charakteristickou príchuťou mäsa. Zvyšných 

spotrebiteľov menej ovplyvňovali rozdiely v profile mastných kyselín                             

a množstvo odvodených prchavých látok, okrem tých, ktoré súvisia                                      

s deskriptormi kyslého, zatuchnutého, mastného alebo potného zápachu. 

Ochota spotrebiteľov zaplatiť za jahňacie mäso prémiovej kvality viac                           

a rozdiely medzi spotrebiteľskými segmentmi v celkovej preferencii rôznych 

druhov mäsa podporujú príležitosť zvýšiť hodnotu jahňacieho mäsa 

prostredníctvom označenia. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Návrh na využitie výsledkov 
 

V predloženej vedeckej monografii s názvom „Profil mastných kyselín 

jahňacieho mäsa v systéme pasienkového chovu“ sú zhromaždené, 

spracované a  analyzované  najnovšie aktuálne poznatky z dostupných 

prevažne zahraničných, ale tiež domácich literárnych zdrojov. Jednotlivé 

kapitoly ponúkajú vedecké i odborné informácie v týchto oblastiach: 

 pasienkový systém chovu oviec, jeho význam a technologické postupy 

ošetrovania pasienkov pre ovce, 

 trendy v produkcii jahňacieho mäsa v kontexte s požiadavkami 

spotrebiteľa, 

 kvalita jahňacieho mäsa z pohľadu obsahu mastných kyselín, 
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 systém chovu oviec na pasienku a profil mastných kyselín v ovčom, 

resp. jahňacom mäse, 

 stručná charakteristika mastných kyselín riešených v predloženej 

vedeckej monografii. 

V metodike práce je detailne opísaný anatomický rozbor 13 ks svalov 

jahňacieho pleca a 11 ks svalov stehna, stanovenia jednotlivých 

ukazovateľov, postup vzorkovania, prípravy a chemickej analýzy. Stručne sú 

charakterizované štatistické metódy vyhodnotenia nameraných údajov. 

Namerané a vyhodnotené výsledky vo výskume v predloženej vedeckej 

monografii sú prínosom v teórii pre ďalší rozvoj vedy a majú svoje aktuálne 

využitie  v  praktických podmienkach. 

 

Teoretické prínosy pre ďalší rozvoj vedy 

Zhromaždené, spracované a  analyzované literárne poznatky v predloženej 

vedeckej monografii sú odporúčané na ich využitie hlavne vo výučbe 

študentov bakalárskeho, inžinierskeho a doktorandského štúdia rôznych 

disciplín a študijných programov na univerzitách, pri riešení záverečných 

prác a vedeckých projektov podobného zamerania, ako aj odbornú verejnosť 

s cieľom rozšírenia a prehĺbenia znalosti v tejto oblasti. 

 

Praktické využitie výsledkov výskumu 

Tým, že sa chov jahniat realizuje v systéme chovu na pasienku, tieto 

podmienky sú prirodzenejšie a sú prospešné jednak pre zdravie a jednak              

pre uplatňovanie princípov welfare.  

Skôr publikované štúdie o kvalite jahňacieho mäsa uvádzajú, že spásaním 

pasienkového porastu jahňatami sa v ich mäse zlepšil profil mastných 

kyselín, pričom najvýznamnejšie miesto majú kyselina linolová, konjugovaná 

kyselina linolová a -3 polynenasýtené mastné kyseliny, oproti mäsu jahniat                             

zo systému intenzívneho chovu v maštali. 

V našom výskume sa v systéme chovu jahniat na pasienku v tuku svalov 

pleca dosiahla hodnota pomeru polynenasýtených ku nasýteným mastným 

kyselinám 0,38 v tuku svalov pleca a v tuku svalov stehna 0,34, ktoré sú 

v súlade s odporučením pre zdravú výživu človeka. 

Vo svaloch jahňacieho pleca sa štatisticky potvrdil silný pozitívny  

lineárny vzťah medzi -3 polynenasýtenými mastnými kyselinami 

a konjugovanou kyselinou linolovou.  

Vo svaloch jahňacieho stehna sa pri vybraných mastných kyselinách  

štatisticky potvrdil silný pozitívny lineárny vzťah medzi -3 a -6 

polynenasýtenými mastnými kyselinami, medzi -3 a kyselinou vakcénovou 

a medzi -6 polynenasýtenými mastnými kyselinami a  kyselinou 

vakcénovou. 

Vzhľadom na to, že vo svete rastie dopyt po zdravých potravinách, sleduje 

sa trend ich preferovania spotrebiteľmi a skúmajú sa systémy chovu zvierat 

určené na produkciu živočíšnych potravín, výsledky tejto práce môžu 
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prispieť k podpore chovu oviec a jahniat na pasienku a následnej vyššej 

spotrebe jahňacieho mäsa z dôvodu jeho nutrično-zdravotných benefitov.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Záver 

Správanie spotrebiteľa pri výbere živočíšnych potravín sa v ostatných 

rokoch mení. Uprednostňuje potraviny zo systému chovu, ktorý sa približuje 

prirodzeným podmienkam. Štúdie z ostatných rokov zaoberajúce sa kvalitou 

jahňacieho mäsa konštatujú, že v dôsledku spásania pasienkového porastu sa 

v mäse týchto jahniat zlepšil profil mastných kyselín vo vzťahu k ľudskému 

zdraviu. Ide najmä o kyselinu linolovú, konjugovanú kyselinu linolovú, či             

-3 polynenasýtené mastné kyseliny, ktoré majú kvalitnejšie zastúpenie 

oproti mäsu jahniat zo systému intenzívneho chovu v maštali. 

Našim výskumom sme nadviazali na vyššie uvedenú problematiku 

a zamerali sme sa na hodnotenie a porovnanie profilu mastných kyselín 

svalov jahňacieho pleca  a stehna v systéme chovu oviec na pasienku. 
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Na základe vyhodnotených výsledkov a porovnania svalov jahňacieho 

pleca a stehna v systéme chovu oviec na pasienku boli sformulované 

nasledujúce závery: 

a) v obsahu sušiny a tuku sa nepotvrdil štatisticky preukazný rozdiel medzi 

svalmi pleca a stehna,  

b) v podiele nasýtených, mononenasýtených a polynenasýtených mastných 

kyselín z celkového obsahu mastných kyselín sa potvrdil  štatisticky 

preukazný rozdiel medzi svalmi pleca a stehna, iba pri 

mononenasýtených mastných kyselinách v prospech pleca, 

c)  hodnoty pomeru polynenasýtených ku nasýteným mastným kyselinám sa 

zistili 0,38 v tuku svalov pleca, resp. 0,34 v tuku svalov stehna, ktoré sú 

v súlade s odporučením pre výživu človeka, 

c) v  podiele -3 a -6 polynenasýtených mastných kyselín z celkového 

obsahu mastných kyselín sa nepotvrdil štatisticky preukazný rozdiel 

medzi svalmi pleca a stehna,  

d) v pomere -6 ku -3 polynenasýteným mastným kyselinám v  tuku 

medzi svalmi jahňacieho pleca 20,64 a svalmi stehna 18,61 sa nepotvrdil 

štatisticky preukazný rozdiel, 

d) v podiele vybraných druhov mastných kyselín – konjugovaná kyselina 

linolová, kyselina vakcénová, kyselina linolová, kyselina 

eikozapentaénová a kyselina dokozahexaénová, z celkového obsahu 

mastných kyselín sa  nepotvrdil  štatisticky preukazný rozdiel medzi 

svalmi pleca a stehna,    

e) vo svaloch jahňacieho pleca sa pri vybraných mastných kyselinách 

štatisticky potvrdil silný pozitívny lineárny vzťah iba medzi -3 

polynenasýtenými mastnými kyselinami a konjugovanou kyselinou 

linolovou,  

g) vo svaloch jahňacieho stehna sa pri vybraných mastných kyselinách  

štatisticky potvrdil silný pozitívny lineárny vzťah medzi -3 a -6 

polynenasýtenými mastnými kyselinami, medzi -3 a kyselinou 

vakcénovou a  medzi -6 polynenasýtenými mastnými kyselinami 

a  kyselinou vakcénovou. 

V závere môžeme konštatovať, že produkcia jahňacieho mäsa v systéme 

chovu oviec na pasienku je zaujímavá pre výskum nielen vo vzťahu                     

ku kvalite a  bezpečnosti potravín, ale aj ochrany životného prostredia. 

Pasienkový porast obsahuje: 

- bioaktívne látky, ktoré podporujú ochranu polynenasýtených mastných 

kyselín pred biohydrogenáciou v bachore, čím zvyšujú ich koncentráciu                  

v mäse, 

- bioaktívne látky, ktoré stimulujú zníženie koncentrácie skatolu a indolu               

v jahňacom mäse, 

- kondenzované taníny, ktoré sa vyznačujú zmierňujúcimi účinkami               

na určité procesy v bachore, a tým emisie skleníkových plynov. 
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Preto výskum produkcie jahňacieho mäsa v systéme pasienkového chovu 

zostáva naďalej otvorenou otázkou na riešenie. 

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Abstrakt 

Cieľom vedeckej monografie bolo skúmanie tuku, cholesterolu a profilu 

mastných kyselín vo svaloch pleca a stehna získaných z jahniat v systéme 

chovu  na pasienku v podmienkach Slovenska. Vzorky svalov pleca a stehna 

boli získané z jahňaťa kríženca plemena cigája a suffolk samčieho pohlavia 

jatočnej hmotnosti 30 kg a veku 7 mesiacov. Jahňatá boli kŕmené spásaním 

pasienkového porastu na farme. Na chemickú analýzu boli použité vzorky            

13 ks svalov pleca a vzorky 11 ks svalov stehna. Chemická analýza vzoriek 

bola vykonaná podľa Fourierovej transformácie infračervenej spektroskopie 

(FT-IR). Namerané výsledky boli štatisticky analyzované systémovým 

programom SAS, verzia 8.2. Vo výsledkoch hodnotenia sušiny, tuku a 
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cholesterolu nebol zistený štatisticky preukazný rozdiel (p > 0,05) medzi 

svalmi pleca a stehna jahniat v systéme chovu na pasienku. Pri porovnávaní 

nasýtených, mononenasýtených a polynenasýtených mastných kyselín bol 

zistený štatisticky preukazný rozdiel (p  0,05)  iba v podiele 

mononenasýtených mastných kyselín v tuku medzi svalmi jahňacieho pleca a 

stehna v prospech pleca. Hodnoty pomeru polynenasýtených  ku nasýteným 

mastným kyselinám boli zistené 0,38 v tuku svalov pleca, resp. 0,34 v tuku 

svalov stehna. V podiele -3 a -6  polynenasýtených mastných kyselín, 

konjugovanej kyseline linolovej, kyseline vakcénovej a kyseline linolovej, 

eikozapenténovej a kyseline dokozapentaénovej v tuku nebol zistený 

štatisticky preukazný rozdiel  (p > 0,05) medzi svalmi jahňacieho pleca 

a stehna. Pri korelačných vzťahoch hodnoteného profilu mastných kyselín 

svalov pleca bol zaznamenaný štatisticky preukazný (p  0,05) silný 

pozitívny lineárny vzťah medzi -3 polynenasýtenými mastnými kyselinami 

a konjugovanou kyselinou linolovou. Pri korelačných vzťahoch hodnoteného 

profilu mastných kyselín svalov stehna bol štatisticky preukazný (p  0,05) 

silný pozitívny lineárny vzťah medzi -3 a -6 polynenasýtenými mastnými 

kyselinami, medzi -3 a kyselinou vakcénovou a medzi -6 

polynenasýtenými mastnými kyselinami a  kyselinou vakcénovou.                      

Pri ostatných hodnotených mastných kyselinách svalov pleca a stehna nebol 

potvrdený štatisticky  preukazný (p > 0,05) lineárny vzťah. Pomer -6                     

ku -3 polynenasýteným mastným kyselinám v tuku svalov jahňacieho pleca 

bol 20,64 a v tuku svalov stehna 18,61 bez štatisticky preukazného rozdielu              

(p > 0,05). Výskum v oblasti mastných kyselín v jahňacom mäse z aspektu 

spásania trávneho porastu na pasienku je zaujímavý aj pre obsah 

bioaktívnych látok vo vzťahu k určitým procesom v bachore a emisiám 

skleníkových plynov. Z uvedených dôvodov sa problematika produkcie 

jahňacieho mäsa v systéme pasienkového chovu stáva otvorenou otázkou pre 

budúci výskum. 

 

Kľúčové slová: pasienok, jahňacie plece a stehno, sval, tuk, cholesterol, 

mastná kyselina 

Abstract 

The purpose of the scientific monograph was to investigate fat, cholesterol 

and fatty acids in the muscles of the shoulder and leg obtained from lambs in 

the system of grazing in the conditions of Slovakia. Samples of shoulder and 

leg muscles were obtained from a lamb of a cross Tsigai and Suffolk male 

with a carcass weight of 30 kg and 7 months of age. The lambs were fed on 

grazing on the farm. Samples of 13 shoulder muscles and samples of 11 leg 

muscles were used for chemical analysis. Chemical analysis of the samples 

was performed according to Fourier transform infrared spectroscopy (FT-IR). 



76 

 

The measured results were statistically analyzed by the SAS system program, 

version 8.2. In the results of the evaluation of dry matter, fat and cholesterol, 

no statistically significant difference (p > 0.05) was found between the 

muscles of the shoulder and leg of lambs in the pasture system. When 

comparing saturated, monounsaturated and polyunsaturated fatty acids, a 

statistically significant difference (p  0.05) was found only in the proportion 

of monounsaturated fatty acids in fat between lamb shoulder and leg muscles 

in favor of the shoulder. The values of the ratio of polyunsaturated to 

saturated fatty acids were found 0.38 in shoulder muscle fat, 0.34 in leg 

muscle fat respectively. In the proportion of -3 and -6 polyunsaturated 

fatty acids, conjugated linoleic acid, vaccenic acid and linoleic acid, 

eicosapentaenoic acid and docosapentaenoic acid in fat, no statistically 

significant difference                            (p > 0.05) was found between lamb 

shoulder and leg muscles. A statistically significant (p  0.05) strong linear 

relation between -3 polyunsaturated fatty acids and conjugated linoleic acid 

was recorded in the correlation relations of the evaluated fatty acid profile of 

the shoulder muscles. In the correlation relations of the evaluated fatty acid 

profile of the leg muscles, there was a statistically significant (p  0.05) 

strong positive linear relation between -3 and -6 polyunsaturated fatty 

acids, between -3 and vaccenic acid and between -6 polyunsaturated fatty 

acids and vaccenic acid. For the other evaluated fatty acids of the shoulder 

and leg muscles, a statistically significant (p > 0.05) linear relation was not 

confirmed. The ratio of -6 to -3 polyunsaturated fatty acids in lamb 

shoulder muscle fat was found 20.64 and in leg muscle fat 18.61 with no 

statistically significant difference (p > 0.05). Research in the field of fatty 

acids in lamb from the aspect of grazing grass on the pasture is interesting for 

the content of bioactive substances in relation to certain processes in the 

rumen and greenhouse gas emissions. Therefore, research into the issue of 

lamb production in the pasture system remains an open question for future 

research. 

 

Keywords: pasture, lamb shoulder and leg, muscle, fat, cholesterol, fatty 

acid  
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