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Wpływ stosowania fitazy jako dodatku do diety
na wzrost, rozwói i mineralizację

układu kostnego kurcząt broilerów
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Od 50% do 80% fosforu przyjmowane jest przez
drób wraz zpasząw formie fitynianow, będących so-
lami kwasu fitynowego (I,2,3,4,5,6-hexa-diwodoro-
fosforanu-myo-inozytolu) (12, 15, 18, 23). Związki
fitynowe wykazują silne właściwości chelatujące -

wiąząc zarówno makro- jak i mikroskładniki mineral-
ne ograniczają ich przyswajanie zprzewodu pokarmo-
wego. Dzlałanie antyodżywcze fttynta,now jest także
związane ze zmniejszaniem strawności substancji po-
karmowych przez hamowanie, m.in., aktywności en-
zymow trawiennych w wyniku tworzenia kompleksów
zblałkaml enzymatycznyml (7,4, 11, 13, 23,24,
28,32).

Fosfor uwalniany jest z fitynianow w przewodzie
pokarmowym przy pomo cy fltazy, będącej fosfomo -

no e steraz ą hydro lizuj ąc ąw iązanta e stro we kwa su fi -

tynowego. Powstająw ten sposób ortofosforany, estry
fosforowe i inozytol (I2,2I).

Zwierzęta monogastrycznę i ptactwo, ze względu
na niską rozpuszczalnośc fitynianów oraz zntkomąi
ni e i stotną fu nkcj onalnie tlo ść fitazy j e litowej, j ak tęż I
produkowan ej przez mikroorganizmy bytujące w prze-
wodzie pokarmowym, nie są zdolne do efektywnego
wykorzystywania fosforu fitynianowego (14, 21). Ni-
ska strawnośó fosforu fitynowego u tych zwierząt de-

cyduje o konieczności wzbogacania diety w fosforany
nieorganiczne, co zwtększa znacznię koszty żywienia.

Nieprzyswojony fosfor paszowy, jego duża zawaF
tość w odchodach zwierzęcych, stały się w ostatnich
latach dużym problemem ekologicznym ze względu
na eutrofizację zbiorników powierzchniowych wód
stojących, zwŁaszczaw okolicach o wysokiej koncen-
tracji ferrn drobiarskich i tuczarni fizody chlewnej.

W ostatnich latach stwierdzono istnienie genetycz-
nych predysp o zycj i do wy stęp owani a zabur zeń w zr o -

stu i mineralizacltkości u ptaków i innych zwierząt, a
czynnikam i w y zw a\aj ącymi te zmiany mo g ą być s zyb -

kie tempo wzrostu, warunki hodowlane i niewłaściwy
skład mineralny diety, dotyczący m.in. zawartości fos-
foru (3, 6, I0, 16, IJ, 19, 20, 30, 3I, 34, 35). Niedobór
fosforu wpływa decydująco na rozwój szkieletu, nie-
śność kur i wytrzymałość skorupy jaj. Przy nieodpo-
wiednim poziomie P w paszy może dochodzió u zw|e-
rząt do nieprawidłowego wzrostu i rozwoju tkanki
chrzęstnej i kostnej prowadzących do upośledzenia lub
nieregularnego ko stni enta, a także dem tner alizacjt
kości (2, 5,22).

Zyłvieniowe zwiększenie wykorzystania fosforu fi-
tynianowe g o, o gr aniczenie ilo ści fo s foru nieorganicz-
nego dodawanego do paszy i wydalanego przez zwl:.ę-
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siła maksymalna (N) splężystość (N) sztywnośó (N/mm)

Wańości oznaczone różnymi liletami różnią się istolnie przy p<0,05

Ryc. 1. Kość udowa 4-tyg. kurek

siła maksymalna (N) splężyslość (N) sztywność (N/mm)

Wańości oznaczone różnymi literami tóżnią się istotnie przy p<0,05

Ryc.2. Kość udowa 4-Ęg. kogutków

rzęta mo żna o s i€nąĆ pr zęz p o dW ższenie j e go do stęp -

ności w paszach pochodzenia roślinnego przęz zwięk-
szenię udziału w paszy składników o wys okiej aktywno -
ści fitazy występującej naturalnie w roślinachlub pruez
dodatek do dieĘ fitazy mikrobiologtcznej (25,26,21).

Celem badań było określenie wpływu suplementa-
cj i di ety k.ur cząt broj lerów różną ilo ś c ią fttazy p o cho -
dzęnia mikrobiolo giczne go (Natupho s@ 5 000, BASF)
na pfocesy wzrostu, rozwoju i mineralizacji układu
ko stno- szkieletowego.

Materiał imetody

Badania przeprowadzol7o na 360 kurczętach brojlerach
STARBRO, utrzymywanych w systemie chowu klatkowe-
go w standardowych warunkach termicznych i świetlnych
otoczenia, żyrvionych do 21 dnia życiamieszankąpaszową
zawierającą5,9 mglg fosforu ogólnego iż,6 mglg fosforu
fitynianowego, a następnie mieszankąo zawartości fosfo-
ru ogólnego i fitynianowego na poziomie 5,5 mglg l, ż,5
mglg.Kurczęta podzielono na cztery grupy: kontrolną i 3

doświadczalne, Grupom doświadczalnym od pierwszej
doby życia jako dodatek do dieĘ podawana byłafiazaw
postaci preparatu Natuphos@ 5000 (BASĘ Niemcy) w ilo-
ści 500, 750, 1000 FTU/kg paszy (FTU - ilość enzymu,
która uwalnia jeden mikromol fosforu z fttynianl sodu w
czasie jednej minuty w temperaturze 37'C przy pH 5,5).

siła maksymalna (N) sprężystość (N) szlywność (N/mm)

Wartości oznaczone różnymi lilerami tóżnią się istotnie ptzy p<0,05

Ryc.3. Kość udowa 6-Ę9. kurek
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siła maksymalna (N) sprężystość (N) sztywność (N/mm)

Wańości oznaczone różnymi litetami różnią się istotnie przy p<0,05

Ryc. 4. Kość udowa 6-tyg. kogutków

W 4,6 i 8 tygodniu życiaklrczętakażdej grupy (F:10/
/M:10) o masie ciałazb|tżonej do średniej grupowej pod-
dano ubojowi.

Badaniami objęto kości udowe, które w uprzednich ba-
daniach własnych sprawdzone zostĄ jako reprezentatyrv-
ne i modelowe do oceny procesów wzrostu i mineralizacji
u kurcząt brojlerów (ż9).Po izolacjikości udowych wyko-
nano zdjęcia rentgenowskie z wzorcowym klinem alumi-
niowym o wzrastających stopniach grubości od7,ż do 10,1

milimetra. Uzyskane radiogramy skanowano i wprowadza-
no do pamięci komputera w postaci plików graftcznych.
Analizę gęstości mineralnej kości (BMD - Bone Mineral
Density) przeprowadzono metodąradiodensytometrii kom-
puterowej według metody opisanej przez Czerwińskiego i
wsp. (7, B). Pomiarów dokonywano w części przynasado-
wej i na trzonię kości udowych. ZaVłęs pomiaru obejmo-
wał pole o wymiarach 50x50 pikseli w obrębie przynasady
i części środkowej trzonll.

Wykorzystując 3-punktowy test zglnania przy zastoso-
waniu obciĘeh dynamicznych skierowanych prostopadle
do długiej osi kości (Instron 4302) określono siłę maksy-
malną powodującą dezinIegrację struktury kości, siłę w
punkcie przehaczania granicy sprężystości i sztywność (9).

Uzyskane wyniki badań poddano analizię statystycznej
sprawdzając istotność ńżnic w waftościach poszczegól-
nych parametrów między grupami zapomocątestu t-Stu-
denta przy poziomie istotności p<0,05. Istnienie zalężno-
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Warlości oznaczone różnymi lilerami tóżnią się istotnie przy p<0,05

Ryc. 5. Kość udowa S-tyg. kurek

ś c i mię dzy warto ś ci ami p arametrów wytrzy małoś c i owych
a BMD określono za pomocą współczynników korelacji
(r) przy poziomie istotności statystycznej p<0,05.

Wyniki iomówienie

Stwierdzone wartości parametrów fizycznych kości
kończyn dowodzą istnienia korzystnego wpływu su-
plementacj rpaszy fttaząna cechy flzyczne kości. Do-
datek fitazy do diety w istotnym stopniu zwtększał
wartości cech ftzycznych kości, będących wykładni-
kiem rozwoju i mineralizacji kości. Kości udowe, za-
równo kurek, jak i kogutków grup doświadczalnych
wykazyw ały wy ższe wartości analizowanych parame-
trów w porównaniu z grupąkontrolną.

W wieku 4 tygodni najwyższe wartości siły maksy-
malnej kości udowej kurek były większęntż w grupie
kontrolnej, odpowiednio o 50% (ryc. 1), zaś kogut-
kow o 89% (ryc.2), natomiast w 6 tygodniu życlaku-
rek odpowiednio o 58oń (ryc, 3), zaś kogutkow o 6ż0ń
(ryc. 4). U kurcząt 8-tygodniowych różntcętebyły jń
mniejsze i wynosiły u kurek 13% (ryc. 5),zaś u kogut-
ków 34% (ryc. 6). U 4-tygodniowych kurek doświad-
cza|nych największa wartość sprężystości i sztywno-
ści kości udowej była większaniż w grupie kontrol-
nej, odpowiednio o 64 i35%o (ryc. I), zaś u kogutków
o 95 i 64% (ryc.2). W 6 tygodniu życia największa
wartość sprężystości i sztywności kości udowej, stwier-
dzona u kurcząt otrzymujących dodatek enzymu do

paszy,była większaniżw grupie kon-
trolnej o 56 i 640ń w przypadku ku-
rek (ryc. 3) i o 52 i I00% u kogut-
ków (ryc. 4). U kurcząt 8-tygodnio-
wych różnice między największymi
wartościami spręzystości i sztywno-
ści analizowanych kości grupy kon-
trolnej i doświadczalnych byĘ mniej -

szę nlżw 4 i w 8 tygodniu chowu i
wynosiły dla kości udowej kurek 12
t7% (tyc. 5),zaś kogutków 28 i28%
(ryc. 6). Najwyższymi wartościami
p arametrów wytr zymało ściowych
cechowały się kurczęta otrzymujące
dodatek fttazy w ilości 1000 FTU/kg
paszy, co dowodzi największego
wpływu tej ilości enzymu narozwój
cech wytrzymałośctowych kości.
Należy takżę podkreślić, że kości
kogutków cechowały się znacznie
większą dynamiką wzrostu wartości
cech ftzy cznych w porównaniu z kur-
kami.

W wyniku pomiarów gęstości mi-
neralnej kości kończyn wyliczono
zaw artośc minerału ko stne go, wyra-
żonąw gramach w przeliczeniu na
powierzchnię kości wyrazonąw cen-
tymetrach kwadratowych. Z danych
zamieszczonych w tab. i wynika, że
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siła maksymalna(N) splęłstość (N) sztywność (N/mm)

Wańości oznaczone różnymi lilerami tóżnią się istotnie prry p<0,05

Ryc. 6. Kość udowa 8-Ęg. kogutków

Tab. 1. Gęstość mineralna (g/cm') kości udowych kurek w wieku 4, 6 i 8 tyg. w
za|eżności od dodatku fitazy

Objaśnienia: a,b, c, d - średnie oztaczol7ę różnymi literami różliąsię istotnie przy
p<0,05.

Tab.2. Gęstość mineralna (g/cm') kości udowych kogutków w wieku 4, 6 i 8 tyg. w
zależności od dodatku fitazy



Tab. 3. Współczynniki korelacji między siłą maksymalną i
spręĘstością a gęstością mineralną (BMD) trzonu kości udo-
wych kurcząt w wieku 4, 6 i 8 Ęg. w zależności od dodatku
fitazy w paszy

Objaśnienie: *istotność przy p<0,05.

w 4 tygodniu życia kurek najfiższymi wartościami
gęsto ści mineralnej zar ówno czę ści przynas adowych,
jak t trzonow kości udowych cechowały się kurczęta
kontrolne, Największą gęstość mineralną trzonu
stwierdzon o przy zasto sowaniu diety wzbo gaconej 7 5 0
FTU/kg paszy.

Kości udowe 4-tygodniowych kogutków grup do-
świadczalnych cechowały się większą gęstością mi-
neralną w porównaniu z grupą kontrolną pTzy czym
największymi, potwierdzonymi statystycznie, warto-
ściami odznaczały się kogutki otrzymujące 750 FTU/
lkgpaszy (tab,2).

W 6 tygodntu życia kurcząt pomiary BMD kości
udowych w grupach doświadczalnych wykazywały
większe wartości w porównaniu z kontrolą. Naj-
większą gęstośó mineralną części przynasadowej ko-
ści udowej kurek stwierdzono w grupie z dodatkiem
1000 FTU/kg, zaś trzonu w grupie z dodatkiem 750
FTU/kg paszy (tab. 1).

U 6-tygodniowych kogutków największymi warto-
ściami gęstości mineralnej kości udowej cechowały
się kurczęta otrzymujące 1000 FTU/kg paszy (tab.2).

Poddane badaniom densytome try cznym ko ś ci udo-
we kurcząt 8-tygodniowych, zarówno kurek jak i ko-
gutków, osiągały najwyższe wartości BMD w grupie
otrzymującej paszę z dodatkiem 1000 FTU/kg (tab, 1

i ż).
W tab. 3 przedstawiono wspołczynniki korelacji

pomiędzy wartościami maksymalnej siły dztałającej
na kość, ptzy kt&ej dochodzi do zerwania ciągłości
struktury kości i siły w punkcie przekraczania granicy
spręzystości a gęstością mineralną trzonu kości udo-
wej. Istnienie istotnych za\eżności pomiędzy para-
metrami flzycznymi kości a gęstością mineralną ich
trzonów zostało potwierdzone statystycznię, Nie za-
wsze jednak wysoka wytrzymałość materiału kostne-
go była związanaz odpowiednio wysokimi wartościa-
mi BMD, co wskazywałoby na potwierdzen,l,e zależ-
ności cech wytrzymałościowych kości od ich cech
geomeftycznych, o czymdonosząFerretti (9) i Turner
(33), Istnienie stwierdzonych w pracy zależnościmię-

dzy wartościami siły maksymalnej a gęstością mine-
ralnąkości jest zgodne z wynikami McCoy'a (19).

Wnioski

1. Dodatek fttazy (Natuphos 5000, BASF) do ni-
sko fo s forowej di ety klr cząt broj lerów p owo duj e i stot-
ny wzro st warto ś c i flzy c zny ch p arametrów w ytr zy ma-
ło ściowych ko śc i końc zyn, taktchj ak siła maksymal-
na, spręzystość i sztywność,

2. Dodatek fltazy do paszy powoduje wzrost gęsto-
ści mineralnej kości udowych.

3. Największy wpływ na rozwój cech wytrzymało-
ściowych i gęstość mineralną kości wywiera dodatek
fttazy w wysokości 1000 FTU/kg paszy,

4. F ttaza może być za\ęcanajako dodatek do diety
kur c ząt b roj 1 eró ą zw i ęks zaj ący p ro c e s y mtnęr altza-
cji kości i wykorzystanie fosforu fitynowego.
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