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lnfluence ol phytase and calcittiol on ,.::*:i patametels of femom in bloiler chickens

and experimental group II fed on a diet without vit
1.ZS(OH)rD. (calcitriol). On the 42"d-day-of-life 15
femora were isolated for feature analysis. Bone mass
was used to determine physical b
geometrical parameters: cross-sect
cortical index, were also męasured.

Niedobor cholekalciferolu i jego aktywnych meta-
bolitow u młodych ptaków powoduje obniżenie tem-
pa wzrostu organizmu, zmiany w syntezie macierzy
organicznej i zmniej szenie sieciowania kolagenu oraz
zabut zęnia mlner alizacji, c o w kon s ekw encj i v,rp Ęw a
na wytrzymałość mechaniczną kości. U dorosłego dro-
biu wywołuje natomiast demineralizację kości prowa-
dząc ą do o s te omalacj i i p ato 1 o gi c zny ch złamań. U ni o -
sek dochodzi do zmniejszania wylęgowości, nieśnoś-
ciotaz spadku wytrzymaŁości skorupki jaja, która sta-
je się cienka i łamliwa (2,3,5,13,I1). Dlatego tęż do
zapewnienia optymalnęgo wzrostu kości i ich meta-
bolizmu mineralnego wazne jest odpowiednie dostar-
czanie cholekalciferolu w paszy, co j est koniecznością
warunkuj ącą opłacalnośó produkcj i. Niektorzy bada-
cze lważają jednak, że mimo to u młodych, szybko
rosnących kvczątnie dochodzi do syntezy odpowied-
niej ilości 1,25(OH)rD,, która zapewntałaby poziom
resorpcji Ca i Ł warunkujący prawidłowy rozwój
i wzrost kości (2, 6, 18).

Poziom witaminy D. w paszy warunkuje m.in. tra-
wienie i retencję fosforu. Zawartość P w paszy jest

zwlązana z tendencją do występowania u kurcząt dys-
chondroplaĄt plszczelowej (15). W paszach pocho-
dzeniaroślinnego fosfor występuje głownie w postaci
soli kwasu fitynowego, w niewielkim stopniu wyko-
rzystywany ch przez ptaki i zw terzęta mono gastryczne
(1, 9, 10, 14). Dodatek do paszy fttazy enzymu hy-
drolizującego wiązania estrowe fitynianów - reduku-
je zaburzenia funkcji kończyn i śmiertelność kurcząt
na diecie deficytowej pod względem fosforu, powo-
duj e wzrost parametrów wytrzymałościowych kości
i gęstości mineralnej kości (12, 16). Niektore badania
wskazują ze witamina D, wpływa na potencjalnąhy-
drolizę fitynianow, waruŃując zwiększoną retencję
fosforu fitynowego i to zarówno w obecności dodatku
fttazy, jakteZ jej braku (4, 8, 11).

Podjęte badania miaĘ na celu określenie wpływu
dodatku mikrobiologicznej fitazy do paszy o odpo-
wiedniej zawartośct witaminy D. oraz łącznego sto-
sowania dodatku fitazy i 1.25(OH)rD, do paszy nie
zawier ającej witaminy D. przez okres pierw szy ch 42
dnt życia na wzrost i rozwoj układu kostnego kurcząt
brojlerów.



Mateilał imetody
Badania zostaĘ przeprowadzonefla 90 kurczętach broj-

lerach utrzymyrvanych w klatkach, w standardowych wa-
runkach zoohigienicznych (temperatura, światło) ze staĘm
dostępem do wody i paszy. Czas doświadczęnia obejmo-
wał okres od 1. do 42. dnia życia.

Jednodniowe kurczęta zaliczono w sposob losowy do
3 grup (kontrolnej i 2 doświadczalnych) ltczących po 30
osobników. Do 2I. dnia życia ptaki żywiono mieszankami
starler (Ca 0,79oń,Pp 0,38oń; Ca : Pp ż,08),zaś odżż.
do 4ż. - mieszankami grower (Ca - 0,70Yo, Pp 0,340ń,
Ca : Pp - 2,06). Grupa kontrolna K otrzymyłvała paszę z do-
datkiem witaminy D, w ilości zgodnej z normami żywienia
klrcząt brojlerów (starler 2500 IU/kg, gTower 2000IU/kg
paszy), grupa doświadczalna I żyr,viona była paszą o odpo-
wiedniej zawartości witaminy D, wzbogaconą dodatkiem
fttazy w ilości 750 PU/kg, zaś grupa II otrzymywałapaszę
bez witaminy D, suplementowanąnatomiast f,rtaząw iloś-
ci 750 PTUkg oraz I,ZS(OH)'D, (kalcitriol) w ilości 3 pglkg
paszy.

W 42. dniu życtallkurczątzkażdej grupy (F - 8, l|1-]),
o masie ciała najbardziej zbliżonej do średniej dla danej
płci, poddano ubojowi. Po uboju izolowano kości udowe
jako reprezentatywne w odniesieniu do badań układu kost-
nego kurcząt. Ocenie poddana została ich masa (z dokład-
nościądo 0,1 g) i dfugość (z dokładnościądo 1 mm).Zwy-
korzystaniem trójpunktowego testu zginania(Instron 43 02,
1 kN, 1 0 mm/min.) oznaczone zostaĘ cechy wytrzymałoś-
ciowe kości na podstawie pomiarów: wartości siły maksy-
malnej, przy której następuje dezintegracja struktury kości
oraz waftości siły w punkcie przekraczania granicy sprę-
zystości. Charakterystyka cech wlrzymałościowych została
przeprowad zona na p o dstawie o ceny wańo ś c i b ezw zg\ęd-
nych oraz przeltczenta ich warlości na masę poddanych
badaniom kości i masę ciała.

Przeprow adzone zostĄ równiez badania morfometrycz-
ne kości, które obejmowały ocenę:

Tab. 1. Masa ciała (g), masa (g) i długość (mm) kości udo-
wych w 42. dniu życiakurcząt (n : l5, i + s)

- cech geometrycznych: wtórny moment bezwładności
w odniesieniu do osi poziomej Ix:3,I4 (B3H - b3h)l64,
pole powierzchni przekroju poprzęcznego
A: 3,I4 (HB - hb)/4, średnią względną grubość ścian
MRWT - t(B - b)/b + (H h)lh]lz.

- wskaźników korowych kości: grubość warstwy koro-
wej GWK: H h, wskaźnik korowy WK: (H - h/H),
powierzchnię korową PK : H2- h2, wskaźnik powierzchni
korowej WPK: (H2 -h2l}l2).

Oznaczentaliterowe H, h, B i b odpowiadają: H - hory-
zontalna średnica zewnętrzna, h - horyzontalna średnica
wewnętrzna, B - wertykalna średnic a zew nętr zna, b - wer-
tykalna średnica wewnętrzna (7).

Uzyskane wyniki badań poddano analizie statystycznej.
określając różnice między grupami z wykorzystaniem tes-
tu t-Studentaprzy poziomie istotności p < 0,05.

Wyniki iomówienie
Dodatek fitazy do paszy o prawidłowej zawartości

witaminy D,, zgodnej z normami żywienia Tłvlęrząt,
powodował wzrost masy ciała kurc zą\ przy czym istot-
ne staĘsĘcznieróżnice stwierdzono w odniesieniu do
grupyotrzymującejpaszęsuplementowanąfltaząikal-
citriolem (tab. 1). Masa ciałakurcząt otrzymujących
paszę bez wttaminy D, z dodatktem enzymu
i 1,2 5 (OH)'D, ksztahowała s ię na poziomie zbliżony m
do grupy kontrolnej (ab. 1).

Nie stwierdzono wpływu zastosowanego zywienia
na masę i długość poddanych badaniom kości udo-
lvych. We wszystkich p o ddanych o cenie grupach war-
tości §ch parametfów utrzymywaĘ sięna zbltżonym
poziomie (tab. 1).

Różnic e w warto ś ci achb ezw zględnych s iĘ maksy-
malnej i siły sprężystości, jak równiez wartości tych
parametrów w odniesieniu do masy kości i masy ciała
nie wykazywĄ istotnych statysĘcznie różnic mtędzy
grupą kontrolną a grupą otrzymljąca paszęz dodat-
kiem enzymu (tab. 2). Kości udowe klrcząt zyr,vio-
nych pasząbez witaminy D, wzbogaconąw kalcitriol
t fitazę cechowĄ się najwyższymi potwierdzonymi
staĘstycznie warto ś c iami ce ch wrytr zymało ś c iowych
(tab . 2) . Warto ś c i b ezw zględne s iĘ m aksymaln ej or az
siĘ sprężystości kości kurcząt otrzymujących jedno-
częsny dodatek fttazy i kalcitriolu byĘ większe odpo-
wiednio o I9,9oń i 13 ,IYo w odniesieniu do grupy kon-
trolnej i o 9,2oń i 6,70ń niż w grupię otrzymującej do-
datek fitazy. Wzrost wytrzymałości kości nadzińanie

sił odkształcających w wyniku za-
stosowania w 

. 
żywieniu kurcząt

paszy nIę zawlęraląceJ wttammy
D,, ale z dodatkiem aktywnego jej
metabolifu 1,2 5 (oH)rD . oraz ftta-
zy został jednoznacznie potwier-
dzony przy ocenie przypadający ch
na masę koŚci i masę ciała war-
tości siĘ maksymalnej i siĘ sprę-
zystości. Przy zbliżonej masie koś-
ci udowych we wszystkich gru-

Objaśnienia: a, b - wartoścj średnie w kolumnach oznaczoneróż-
nymi literami różniąsię istotnie przy p < 0,05

Tab.2. Wartości siły maksymalnej i siły sprężystości kości udowych (N, N/g kości,
N/kg masy ciała x 1000) w 42. dniu życiakurcząt (n : 15, x + s)

Objaśnienia: jak w tab. 1.



pachwańości siĘmaksy-
malnej i siĘ sprężystości
przypadające na 1 gram
masy kości w grupie
otr zy m.uj ącej do datek fi ta-
zy ikalcitriolu byĘ odpo-
wiednio większe o 19,2oń
i 15,5Yo w porównaniu
z grupąkontolnąi o I4,Ioń
i 15,5Yo w porównaniu
z grlpą żywioną paszą
z dodatkięm fitazy. .Przy ltrzymującej się na zbliżo-
nym poziomie masie ciała kurcząt grupy kontrolnej
i doświadczalnej II, wartości parametrów ftzycznych
przypadających na jeden kilogram masy ciała u kur-
cząt gr:apy II byĘ więks ze o 2 I,8oń (s iła maksymalna)
i I9,7o^ (siła spręzystości). Wartości siĘ maksymalnej
i siĘ w punkcie ptzekaczania granicy spręzystości
przypadające na kilogram masy ciała u kurcząt gru-
py I były natomiast o I8,2oń i 20,50^ mniejsze niż
w grupie II otrąrmującej paszę bez witaminy D,, ale
z kalcitrtolem i fttazą,

Analtza c e ch g e ometrycznych wyk azała, że najwy ż-
szymi potwierdzonymi statysĘcznie wartościami pola
powierzchni przekroju p oprzęcznęgo i średniej względ-
nej grubości ścian cechowaĘ się kości kurcząt otrzy-
mujących jednoczesny dodatek ęnzymu i kalcitriolu.
Nie stwierdzono natomiast istotnych statysĘcznię róż-
nic w odniesieniu do wartości wtórnego momentu bez-
władności (tab. 3). Zastosowanie w żywieniu kurcząt
paszy zfttaząorazpaszy wolnej od witaminy D,, ale
wzbogaconej fttaząi kalcitriolem w niewielkim śtop-
niu wpłynęło na wskaźniki korowe kości. Najwyzsze
wartości tych parametrow, podobnie jak cech wytrzy-
małościowych, stwierdzono u kurczątgrupy II, ale je-
dynie w odniesieniu do grubości warstwy korowej ana-
lizowanych kości stwierdzono istnienie statystycznej
istotności (tab. 3).

Reasumując należy stwierdzić, ze zastosowanie
w zywieniu kurcząt brojlerów paszy o prawidłowej za-
wartości witaminy D. z dodatkiemfttazy w ilości 750
PU/kg paszy nie ńpłjrnęło w istotnym siopniu na wy-
tr zy mało ś ć ftzy c znąkoś c i. N atomi ast sto s owani e rów-
noczesnego dodatku fitazy w ilości 750 PU/kg
i w ilości 3 pglke do paszy nie zawtęra-
j D ,przyczynlło się do wzrostu cech wy-
t ych kości udowych klrcząt brojlerów.
Dodatek fttazy i kalcitriolu do paszy pozbawionej wi-
taminy D, warunk ow ał znacznie większ ą vłytrzyma-
łość kości udowych klxcząt ntż żywtenie mieszanką
o adekwatnej zawartości witaminy D,.
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Badania dotyczyĘ migracji mikroczipów stosowanych do identyfikacji zwie-
rząt Grupę I stanowiło 20 koni z mikroczipami wszczepionymi w ligalnentum
nuchae, u których migrację badano w latach l996-2000. Grupę II stanowiło 16
koni, 12 osłów i 5 nrułów, u których badano wędrówkę mikroczipów w okresie
2-6T dni po ich implantacji Mikroczipy o wymiarach 12 x 2,I mm i masie
0,06 g transmitowaĘ fale radiowe o długości fali 125 kHz. Mikroczipy wszcze-
pione do ligamenlwll nuchue po lewej stronie szyi w okresie 4 lat nie przemiesz-
czały się z miejsca impJantacji. Zwterzęta można było zidentyfikowac na pod-
stawie wysyłanych sygnałów radiowych. Tdentyfikacja zwierzal była możJiwa

G

Objaśnienia: jak w tab. 1.

zaraz po wykonaniu implantu


