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OPIS EKSPERYMENTU 

W doświadczeniu żywieniowym wykorzystano 

olej z nasion amarantusa tłoczony na prasie 

ślimakowej i oczyszczony techniką wirowania.  

Eksperyment przeprowadzono na 24 samcach 

szczurów szczepu Wistar, podzielonych na 3 

grupy po 8 osobników w każdej. Szczury żywiono 

przez 28 dni dietami będącymi modyfikacją 

standardowej diety kazeinowej dla gryzoni 

laboratoryjnych (AIN-93).  

 

Źródłem tłuszczu w zależności od grupy był 

 

• smalec wieprzowy (grupa SW) 

• olej sojowy (grupa OS) 

• olej amarantusowy (grupa OA) 

UZASADNIENIE BADAŃ 

Badania naukowe dowodzą, że nieracjonalne 

żywienie ubogie w składniki odżywcze może 

przyczyniać się do wielu chorób określanych 

mianem „dietozależnych”. Odpowiednie 

bilansowanie składników diety wydaje się być 

nieodzownym elementem prewencji chorób. 

Szczególnie ważne jest odpowiednie 

zabezpieczenie podaży składników 

bioaktywnych, które mogą być dostarczane  

jako suplementy  diety lub też pochodzić ze 

źródeł naturalnych, surowców spożywczych 

szczególnie w nie bogatych.  

Olej z nasion amarantusa bogaty w skwalen i 

tokoferole to potencjalne źródło tych 

składników jako naturalny suplement. 

 

Doświadczenie żywieniowe na 

zlecenie autorów przeprowadzono 

w Instytucie Rozrodu Zwierząt i 

Badań Żywności Polskiej Akademii 

Nauk w Olsztynie. 

Po zakończeniu eksperymentu 

szczury usypiano i pobierano krew, 

tłuszcz zapasowy oraz organy 

wewnętrzne (mózg, wątroba), 

które zabezpieczono do analiz w 

temperaturze -70 oC. 

Uzyskane wyniki mogą stanowić 

podstawę do dalszych badań 

klinicznych.  

Prezentowane badania miały 
za zadanie ustalenie wpływu 
spożywania diety wzbogaconej 
olejem amarantusowym  
na retencję składników 

biologicznie aktywnych w 
tkankach oraz osoczu zwierząt 
doświadczalnych. 
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WYNIKI 
Najwyższą zawartością skwalenu w osoczu charakteryzowały się próbki pozyskane od zwierząt karmionych 

dietą wzbogaconą olejem amarantusowym - OA (91,00 μg/mL osocza) i różniły się one istotnie od 

pozostałych wariantów, dla których zawartość tego związku wynosiła odpowiednio 3,06 μg/mL osocza (SW) 

oraz 2,59 μg/mL (OS). 

Najwyższą zawartością skwalenu charakteryzowały się tkanki wątroby populacji karmionej dietą z 

dodatkiem oleju amarantusowego (5680,48 μg/g). Wartość ta różniła się statystycznie od pozostałych 

wyników, które były o ok. 50 razy niższe (103,09 μg/g) dla wariantu OS i ok. 100 razy niższe (52,60 μg/g) dla 

wariantu SW. 

W przedstawionym eksperymencie zawartość skwalenu w tkance tłuszczowej zwierząt karmionych dietą 

z dodatkiem smalcu wynosiła 83,26 μg/g, natomiast w tkance zwierząt spożywających dodatek oleju 

sojowego 255,54 μg/g. Wzbogacenie diety zwierząt olejem amarantusowym spowodowało zwiększenie 

stężenia skwalenu w tkance tłuszczowej, a poziom tego związku różnił się istotnie w porównaniu do prób 

kontrolnych i wynosił  482,46 μg/g. 

                           METODY ANALITYCZNE 

Zawartość skwalenu oraz tokoferoli oznaczono z zastosowaniem techniki wysokosprawnej 

chromatografii cieczowej (HPLC). 

Opracowanie statystyczne otrzymanych wyników wykonano przy pomocy pakietu STATISTICA 10 PL 

(StatSoft Polska sp. z o.o.).  

Wartości średnie w wierszach oznaczone tą samą literą nie różnią się istotnie na poziomie istotności p=0,05 (test Duncana) 
SW – wariant diety z dodatkiem smalcu wieprzowego; OS – wariant diety z dodatkiem oleju sojowego;  
OA – wariant diety z dodatkiem oleju amarantusowego.  

Tab. 1. Zawartość skwalenu w tkankach zwierząt karmionych dietą wzbogaconą olejem amarantusowym. 

Próbka 

Rodzaj diety 

SW OS OA 

Osocze [µg/mL] 3,06 ± 1,56 a 2,59 ± 0,75 a 91,00 ± 19,25 b 

Wątroba [µg/g] 52,60 ± 15,20 a 103,09 ± 37,59 a 5680,48 ± 918,63 b 

Tłuszcz podskórny [µg/g] 83,26 ± 20,62 a 255,54 ± 12,09 a 482,46 ± 116,85 b 
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Ryc. 1. Zawartość α-tokoferolu w tkankach zwierząt doświadczalnych [mg/g] 

W badanych tkankach wątroby oraz mózgu 

analizowano również zawartość α-tokoferolu. 

Najwyższą zawartością tego związku 

charakteryzowały się tkanki wątroby zwierząt 

spożywających dietę z dodatkiem smalcu (33,42 

mg/g). O ok. 16% mniej tego homologu 

występowało w tkankach wątroby szczurów 

karmionych paszą z dodatkiem oleju sojowego 

(28,01 mg/g), natomiast najmniej u szczurów 

spożywających w swej diecie olej 

amarantusowy (22,90 mg/g). W tkankach mózgu 

zwierząt karmionych olejem sojowym zawartość 

α-tokoferolu była ok. 44% niższa niż u zwierząt 

otrzymujących dietę z dodatkiem oleju 

amarantusowego (18,73 mg/g). Niemal 64% 

niższe wyniki w porównaniu do populacji 

karmionej dietą z olejem amarantusowym 

zaobserwowano również u zwierząt karmionych 

dietą z dodatkiem smalcu (10,48 mg/g). 

WNIOSKI 
 

1. Spożycie oleju amarantusowego wpływa 

na zwiększenie stężenia skwalenu we krwi 
oraz tkankach wątroby i tłuszczu 
podskórnego zwierząt doświadczalnych, 
 

2. Największa ilość skwalenu spożytego w 
diecie wzbogaconej w olej 

amarantusowy kumuluje się w tkance 
wątroby, 
 

3. Suplementacja diety olejem 
amarantusowym zwiększa zawartość  
-tokoferolu w tkance mózgu, czego nie 

zaobserwowano w przypadku tkanki 
wątroby. 


