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STRESZCZENIE

Celem pracy było określenie wpływu płci na profil kwasów tłuszczowych w tłuszczu podskórnym i około-
narządowym lisa polarnego. Badania przeprowadzono na 60 samcach i 60 samicach, wybranych losowo 
z poszczególnych miotów. Po uboju zważono każdego lisa i wykonano pomiary zoometryczne , a następ-
nie zbierano tkankę tłuszczową podskórną. Od 24 lisów z każdej płci pobrano próbkę tłuszczu podskór-
nego i okołonarządowego, określając w nich skład jakościowy i ilościowy kwasów tłuszczowych. Wy-
stąpiły istotne różnice w składzie kwasów tłuszczowych tłuszczu podskórnego: C16:1, C18:0, C20:3n6, 
C20:3n3, C22:2 oraz udziału kwasów nasyconych i nienasyconych oraz składzie kwasów tłuszczowych 
tłuszczu okołonarządowego: C16:1, C18:0,  C18:1c12, C18:2c9t11, C18:2c9c.

The influence of gender on the fatty acid profile 
in the carcasses of arctic foxes (Alopex lagopus L.)

Keywords: polar fox, sex, fat, fatty acids  

ABSTRACT
The aim of the investigation was to find the sex effect on the fatty acid profile of subcutaneous and 
internal fat in arctic fox. The investigations were carried out on 60 males and 60 females randomly 
selected. After slaughter, the body weight was determined and body measurements were done. Also 
whole subcutaneous fat tissue was collected. The samples of subcutaneous and internal fat from 24 
foxes of each sex were collected for analysis concerning quantity and quality of fatty acids. The signifi-
cant differences in composition of fatty acids in subcutaneous fat were found for C16:1, C18:0, C20:3n6, 
C20:3n3, C22:2 acids. Also the differences in composition of fatty acids in internal fat were found for 
C16:1, C18:0,  C18:1c12, C18:2c9t11, C18:2c9c acids. In subcutaneous fat the difference in composition 
of saturated and unsaturated fatty acid were found.
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1. WSTĘP 

Lis polarny (Alopex lagopus L.), zamieszkujący re-
jony subpolarnej Arktyki: obszary przybrzeżne, 
wyspy oraz arktyczne rejony Eurazji, Ameryki Pół-
nocnej, Grenlandii i Islandii, gromadzi w okresie 
jesiennym i wczesnozimowym spore ilości tłusz-
czu podskórnego i międzynarządowego, aby prze-
trwać mroźne zimy [1]. 
Celem hodowli mięsożernych zwierząt futerko-
wych jest głównie pozyskiwanie skór. Jednak do-
datkowo przy uboju lisów polarnych uzyskuje się 
w Polsce od 1 kg do 3k g tkanki podskórnej z jed-
nej sztuki. Tłuszcz ten stanowi 30% masy ciała li-
sów polarnych [2, 3]. Olej avocado, stosowany do 
celów kosmetycznych, można z powodzeniem za- 
stąpić olejem lisim, ze względu na podobieństwo 
składu obu produktów [4]. Olej lisi pozyskiwany 
jest podczas procesu topienia tłuszczu podskór-
nego metodą opracowaną przez zespół badawczy 
Akademii Rolniczo-Technicznej w Olsztynie i IChP 
[2, 5]. Topiony tłuszcz lisi ma jasną barwę i jest 
substancją prawie bezwonną [2].  
Właściwości reologiczne, technologiczne i użyt-
kowe tłuszczu uzależnione są przede wszystkim 
od składu kwasów tłuszczowych i stopnia ich nie-
nasycenia. Zmienność składu kwasów tłuszczo-
wych tłuszczu zapasowego jest problemem zło-
żonym i w pewnym zakresie uzależnionym od ga-
tunku, płci, wieku, a w przypadku zwierząt gospo-
darskich dodatkowo od warunków chowu, przede 
wszystkim żywienia [6]. W skład dawki pokarmo-
wej wchodzą odpady poubojowe z różnych zwie-
rząt  gospodarskich: bydło, trzoda chlewna, ko-
nie, drób (kury, indyki) oraz śruty zbożowe. Do-
datkowo, w celu podniesienia energii dawki po-
karmowej, stosuje się znaczny dodatek tłuszczów 
zwierzęcych (np. łój, sadło, smalec) oraz olej po-
chodzenia roślinnego i zwierzęcego. Czynniki te  
w znaczny sposób wpływają na skład ilościowy 
kwasów tłuszczowych tłuszczu lisiego [7].
Celem pracy było określenie wpływu płci na pro-
fil kwasów tłuszczowych tłuszczu podskórnego  
i okołonarządowego lisa polarnego.

2. MATERIAŁ I METODY

Badania wykonano na jednej z ferm hodowlanych 
lisów polarnych zlokalizowanej w zachodniej Pol-
sce (woj. wielkopolskie). Spośród  1500 zwierząt 
przeznaczonych na skóry utworzono losowo dwie 
grupy po 60 zwierząt, zaliczając do pierwszej sam-

ce, a do drugiej samice, wybrane w tej samej licz-
bie z poszczególnych miotów, aby wyeliminować 
wpływ terminu urodzenia i pochodzenia zwierząt 
na badane cechy. 
Po uboju zważono każdego lisa i wykonano po-
miary: długości ciała i obwodu klatki piersiowej.  
Skóry mizdrowano mechanicznie (przy użyciu mi-
nimalnej ilości trocin). W celu uzyskania możliwie 
jak najmniej zabrudzonej tkanki tłuszczowej, pod 
wałki do mizdrowania podkładano czystą folię, 
którą co pewien czas zmieniano. Zbierano tkankę 
tłuszczową podskórną oraz tkankę pozostałą przy 
tuszce, w celu wyznaczenia jej masy. Określono 
procentową zawartość tkanki tłuszczowej w sto-
sunku do masy ciała. Od 24 lisów z każdej grupy 
(pochodzących z tych samych miotów) pobrano 
próbkę tłuszczu podskórnego i okołonarządowe-
go, określając skład jakościowy i ilościowy kwa-
sów tłuszczowych w pobranych próbkach. Pró-
by analizowanego materiału poddano ekstrakcji 
z wykorzystaniem eteru dietylowego, następnie 
kwasy tłuszczowe estryfikowano w 2 ml roztwo-
ru 0,5 M NaOH w metanolu (stosunek 20 g NaOH 
na 1 L metanolu) przeprowadzając je w procesie 
derywatyzacji z wykorzystaniem trifluorku boru 
w metanolu w estry metylowe kwasów tłuszczo-
wych (FAME). Po dodaniu 7 ml 0,34 M roztworu 
NaCl i 1 ml heksanu oraz po dokładnym wymie-
szaniu, uzyskaną fazę organiczną zawierającą dłu-
gołańcuchowe kwasy tłuszczowe przeznaczano 
do analizy chromatograficznej. Analizę chroma-
tograficzną wykonano z użyciem chromatografu 
gazowego (Varian CP-3380) wyposażonego w de-
tektor płomieniowo-jonizacyjny i kolumnę typu 
CP-Select CB for FAME (nr kat. CP 7420, Varian)  
o wymiarach 100 m, ID 0,25 mm, grubość filmu 
fazy stacjonarnej 0,25 µm. Jako gazu nośnego uży-
wano ultra czystego helu 5,0 o przepływie 3 ml/
min. Próbki wielkości 2 µl  nanoszono do kolumny 
z podziałem strumienia gazu nośnego w stosun-
ku 1:99. Temperatura pieca została zaprogramo-
wana następująco: 140˚C przez 9 min., następnie 
wzrost o 4˚C / min. przez 25 min. do 240˚C. Po-
szczególne kwasy tłuszczowe identyfikowano na 
podstawie czasów retencji, korzystając ze stan-
dardu (37 FAME Mix, Supelco, Bellefonte, USA, 
nr kat. 47885-U), natomiast analizy ilościowe do-
konano na podstawie pola powierzchni pików, za 
pomocą oprogramowania Varian Star Chromato-
graphy, Workstation (wersja 5.31). 
Wyniki doświadczenia poddano ocenie staty-
stycznej przy użyciu dwuczynnikowej analizy wa-
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riancji (rodzaj tłuszczu, płeć). Wszystkie oblicze-
nia przeprowadzono przy użyciu pakietu staty-
stycznego SAS [8].

3.OMóWIENIE WYNIKóW I DYSKUSJA

W Tabeli 1 przedstawiono wyniki badanych cech 
biometrycznych lisów polarnych. Wynika z nich, 
że masa ciała samców była większa od samic i wy- 
nosiła odpowiednio: 11,28 i 10,06 kg (różnica by- 
ła wysoko istotna na poziomie P≤0,01). Pomiary  
długości tułowia, wynoszącej 70,28 i obwodu klat- 
ki piersiowej 52,78 cm samców były większe niż  
samic (odpowiednio: 67,14 cm i 50,79 cm), a róż- 
nice były bardzo wysoko istotne (P≤0,001) dla 
pierwszej cechy i istotne (P≤0,05) dla drugiej. Lis 

polarny jest gatunkiem cechującym się dymor-
fizmem płciowym, wyrażającym się większą masą 
ciała samców [1]. Masa tkanki tłuszczowej sam-
ców i samic była zbliżona (statystycznie nie istot-
na) i wynosiła odpowiednio; dla samców 3,42 kg  
i samic 3,31 kg, natomiast procentowy udział 
tkanki tłuszczowej w stosunku do końcowej masy 
ciała samic był większy (32,17%) niż samców 
(29,67%) i ta różnica okazała się istotna na pozio-
mie P≤0,05. Samice innych gatunków zwierząt 
gospodarskich: owce [9, 10], trzoda chlewna [11], 
nutrii [12] również wykazują większe otłuszczenie 
w stosunku do samców.
W badanym tłuszczu podskórnym i okołonarzą- 
dowym  oznaczono 47 kwasów tłuszczowych na  
54 analizowanych. Płeć istotnie zróżnicowała  
 

Cecha

Traits 

Wskaźniki 

Indicators

Płeć 

Sex 
Samce

Males

Samice

Females
Masa ciała w wieku  
29 tygodni  (kg)

Body weight at week  
29 of age (kg)

     x
     SD

11,28A

0,28

10,06A

0,30

Długość tułowia  (cm)

Barrel lenght (cm)
     x
     SD

70,28A

0,50

67,14A

0,54

Obwód klatki  
piersiowej (cm)

Girth (cm) 

     x
     SD

52,78a

0,65

50,79a

0,70

Masa tkanki  
tłuszczowej (kg)

Weight of adipose 
tissue (kg)

     x
    SD

3,42

0,14

3,31

0,16

% udział tkanki 
tłuszczowej do  
masy ciała w wieku  
29 tygodni
% adipose tissue  
in the body weight  
at week 29 of age

     x
     SD

29,67b

0,71

32,17b

0,77

abAA – średnie oznaczone tymi samymi literami 
w wierszach  różnią się istotnie: małe litery - P≤0,05,  
duże litery - P≤0,01, duże wytłuszczone - P≤0,001
abAA – averages indicated by the same letters in row 
deferent significantly: small letters - P≤0.05,  
capital letters - P≤0.01, capital bold  letters - P≤0.001

Tabela 1 Wartości średnie ( )  i standardowe odchylenie 
(SD) cech biometrycznych oraz masy tkanki tłuszczowej  

i jej procentowego udziału w masie ciała samców i samic 
Table 1 Mean values ( )  and standard deviation (SD) 
of biometrical traits and mass, and percentage of  fat  

tissue in relation to  body weight of males and females 

Kwasy tłuszczowe

Fatty acid

Tłuszcz podskórny (%)

Subcutaneous fat (%)

Samce

Males

Samice

Females

C12:0 0,315 0,242
C14:0 1,572 1,556
C15:0 0,100 0,105
C15:1 0,016 0,020
C16:0 15,929 15,975
C16:1 5,324a 5,875a

C17:1 0,178 0,194
C18:0 7,777A 6,884A

C18:1c9 41,760 42,022
C18:1c11 2,834 2,778
C18:2nc9c12 18,683 19,015
C18:3c9c12c 1,795 1,829
C20:3n6 0,110A 0,130A

C20:3n3 0,297A 0,340A

C22:2 0,021a 0,026a

SFA 27,940a 26,145a

MUFA 49,941 51,416
PUFA 22,017 22,318

UFA 71,96a 73,74a

UFA/SFA 2,58 2,83

Tabela 2 Skład kwasów tłuszczowych tłuszczu 
podskórnego samców i samic 

Table 2 Fatty acid composition of subcutaneous fat
 in males and females

abA – średnie oznaczone tymi samymi literami  
w wierszach, różnią się istotnie: małe litery - P≤0,05,  
duże litery - P≤0,01, duże wytłuszczone - P≤0,001
abA – averages indicated by the same lette 
rs in row deferent significantly: small letters - P≤0.05, 
capital letters - P≤0.01.

Wpływ płci na profil kwasów tłuszczowych w tuszkach lisów polarnych (Alopex lagopus l.)
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zawartość kwasów tłuszczowych i grup kwasów 
tłuszczowych w tłuszczu podskórnym i okołona- 
rządowym (Tab. 2 i 3). 

Tłuszcz podskórny samców różnił się znacznie  
pod względem zawartości poszczególnych kwa- 
sów tłuszczowych oraz poszczególnych grup  kwa- 
sów od tłuszczu podskórnego samic. Istotne róż- 
nice występowały w całkowitej zawartości kwa- 
sów tłuszczowych nasyconych (P≥0,05), nienasy-
conych (P≥0,05) oraz zawartości 5 poszczególnych 
kwasów tłuszczowych (P≥0,01, P≥0,05) (Tab. 2). 
Dominującą grupę zarówno w tłuszczu podskórnym 
samców, jak i samic  stanowiły kwasy jednoniena- 
sycone, które występowały w ilości ponad 50%.  
W tej grupie dominował kwas oleinowy w ilości  
41,76% (samce) i 42,02% (samice). Kwas palmito- 
leinowy odnotowano na poziomie 5,32% (samce)  

i 5,87% (samice). Grupa kwasów wielonienasy- 
conych była reprezentowana głównie przez kwas  
linolowy, występujący w ilości 18,68% (samce)  
i 19,01% (samice). Kwasy nasycone stanowiły łącz- 
nie ponad 22% w tłuszczu podskórnym obu płci,  
w tym: palmitynowy (15,03% i 15,97%), stearyno- 
wy (7,78% i 6,88%) i mirystynowy (1,57% i 1,56%).  
Tłuszcz podskórny samców charakteryzował się  
również mniejszym stosunkiem UFA/SFA niż 
tłuszcz podskórny samic.
Tłuszcz okołonarządowy samców różnił się znacz- 
nie pod względem zawartości poszczególnych 
kwasów tłuszczowych od tłuszczu samic. Istotne 
różnice występowały w zawartości 5 kwasów 
tłuszczowych (Tab. 2). Dominującą grupę, zarów- 
no w tłuszczu okołonarządowym samców i sa- 
mic, stanowiły kwasy jednonienasycone. W grup-
ie kwasów jednonienasyconych dominował kwas  
oleinowy w ilości 40,72% (samce) i 40,96% (sami- 
ce). Kwas palmitoleinowy odnotowano na pozio- 
mie 4,59% (samce) i 4,88% (samice). Grupa kwa- 
sów wielonienasyconych była reprezentowana  
głównie przez kwas linolowy, występujący w ilo- 
ści 19,08% (samce) i 19,07% (samice). Kwasy  
nasycone stanowiły łącznie ponad 22% tłuszczu 
okołonarządowego obu płci, w tym: palmitynowy 
(17,41% i 17,17%), stearynowy (8,35% i 7,88%)  
i mirystynowy (1,53% i 1,46%).  
Podobne wyniki uzyskali Przysiecki i wsp. [13], 
wykazując istotne różnice w zawartości 9 kwasów 
tłuszczowych oraz poszczególnych grup kwasów 
(SFA, MUFA, PUFA) w tłuszczu podskórnym sam-
ców i samic lisów polarnych. W tych badaniach  
tłuszcz podskórny samic i samców różnił się zawar- 
tością kwasów tłuszczowych (9 kwasów) oraz gru- 
pami kwasów tłuszczowych. W badaniach wcześ- 
niejszych innych autorów [2, 3, 7] stwierdzono  
w tłuszczu podskórnym lisów polarnych większe  
ilości kwasów tłuszczowych nienasyconych i jed- 
nonienasyconych oraz mniejsze ilości kwasów 
tłuszczowych wielonienasyconych. 
Pod względem zawartości grup kwasów: nasyco- 
nych, jednonienasyconych i wielonienasyconych,  
tłuszcz podskórny badanych samic był bardziej 
zbliżony do tłuszczu z awokado [14], którego jest 
zamiennikiem w przemyśle kosmetycznym. Także 
badania składu tłuszczu podskórnego knurków 
i loszek [15, 16, 17, 19] są zbieżne z badaniami 
własnymi. Tłuszcz podskórny knurków miał istot-
nie (P≥0,05) wyższy poziom kwasów nasyconych 
(SFA) niż tłuszcz podskórny loszek. Dodatkowo 
Nuernberg i wsp. [16] oraz Alonso i wsp. [17] 

Kwasy tłuszczowe

Fatty acid

Tłuszcz podskórny (%)

Internal fat (%)

Samce

Males

Samice

Females
C12:0 0,338 0,353
C14:0 1,530 1,459
C15:0 0,109 0,109
C15:1 0,015 0,018
C16:0 17,414 17,172
C16:1 4,592a 4,894a

C17:1 0,190 0,206
C18:0 8,349a 7,877a

C18:1c9 40,716 40,958
C18:1c11 2,416 2,461
C18:2nc9c12 19,085 19,071
C18:3c9c12c 1,667 1,632
C18:1c12 0,015a 0,013a

C18:2c9t11 0,082A 0,066A

C18:2c9c 0,059a 0,073a

SFA 26,918 26,010
MUFA 50,795 51,548
PUFA 22,181 22,325

UFA/SFA 2,72 2,86

Tabela 3 Skład kwasów  tłuszczowych  tłuszczu 
okołonarządowego  samców i samic 

Table 3 Fatty acid composition of internal fat 
in males and females

abA - średnie oznaczone tymi samymi literami w wierszach 
różnią się istotnie: małe litery - P≤0,05, duże litery - P≤0,01.

abA – averages indicated by the same letters in row 
deferent significantly: small letters - P≤0.05,  
capital letters P≤0,01.
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wykazali, że tłuszcz podskórny knurków miał rów- 
nież istotnie niższy poziom kwasów wielonienasy-
conych, co powodowało mniejszy stosunek UFA/
SFA. Natomiast badania składu tłuszczu podskór-
nego tryczków i maciorek owiec [20,  21,  22] róż- 
nią się znacznie od wyników badań własnych. 
Tłuszcz podskórny tryczków charakteryzował się 
niższą zawartością nasyconych kwasów tłuszczo- 
wych (SFA– 44,99%) niż tłuszcz podskórny ma- 
ciorek. Istotna różnica (P≥0,01) wystąpiła w za- 
wartości kwasu C16:0. Ze względu na ten fakt,  
tłuszcz podskórny tryczków charakteryzował się  
wyższą zawartością kwasów nienasyconych (UFA–  
53,77%) niż tłuszcz podskórny maciorek (UFA–  
53,19%). Istotna różnica (P≥0,05) wystąpiła w za- 
wartości jednonienasyconych kwasów tłuszczo- 
wych (MUFA). Tłuszcz tryków miał wyższy stosu- 
nek UFA/SFA.

Brak jest dotychczas w dostępnej literaturze da- 
nych na temat składu kwasów tłuszczowych tłusz-
czu okołonarządowego lisów polarnych, stąd ba-
dania własne wypełniają w pewnym stopniu tę 
lukę w piśmiennictwie.

5. PODSUMOWANIE I WNIOSKI

Podsumowując uzyskane wyniki można stwier-
dzić, że płeć miała wpływ na profil składu kwa-
sów tłuszczowych tłuszczu podskórnego i około-
narządowego. Wystąpiły istotne różnice w skła-
dzie kwasów tłuszczowych:
•	 w tłuszczu podskórnym – kwasów: palmito-
leinowego, stearynowego, homo-γ-linolenowego 
(C20:3n6), C20:3n3, dokozadienowego (C22:2) oraz  
udziału kwasów nasyconych i nienasyconych;  
w tłuszczu okołonarządowym – kwasów: palmito-
leinowego, stearynowego, C18:1c12, C18:2c9t11, 
C18:2c9c.
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