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Wpływ 25-hydroksycholekalcyferolu w paszy na jakość

kośóca kur nieśnych utlzymywanych w klatkach
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Świątkiewi,cz S., Koreleski J.
Effeot of 25.hydloxycholecalcifetol in the diet on the quality of bones in caged laying hens

Summary

In the experiment the effect on laying hens of the progressive substitution 2S-hydroxycholecalciferol for
cholecalcifeiol in their diet containing limestone of different particle sizes on the biomechanical, geometrical
and chemical parameters of their tibia bones was evaluated. The experiment was carried out on 180 caged

Hy-Line Brown laying hens from 26 to 70-weeks-of-age. Layers were divided into 10 experimental grouPs,

"n"h 
of 18 hens teilt iń individual cages. Basic diets contained 8.17o of calcium carbonate in the form of fine

pulverized limestone (0.1-0.4 mm) oń mixture (1:1) of fine and ground (2-4 mm) pulverized li,mestone. Both
types of basic diets were supplemented with 1500 IU of vitamin D., while vitamin 25-0H-D. derivative was
substituted for cholecalciferol in equivalent amounts of 0, 25, 50, 75 and 1007o.

The partial substitution of grind particle for fine particle limestone had a positive effect on the biomecha-
nical (ultimate load, yietdingload, stiffness;, geometrical (cortex thickness, cortex cross section area) and
chemical (content of ciude asń and calcium) parameters of the tibia bones. The use of 25-hydroxY_cholecalciferol
increased bone yieldine load and stiffness. Ii could be claimed that the simultaneous addition of grind Particle
limestone and 25-0H-D. significantly improved the bone quality in laying hens.

Keywords: laying hens, grind limestone, tibia bones

U kur nie śnych char aktery zuj ących si ę wys oką pro -

dukcyjnośctązwŁaszcza w końcowej fazie cyklu nieś-
nego, obserwuje się często objawy tzw. ,,zmęczenla
klatkowego" i osteoporozy. Schorzęnia te występują
prawi e v,ryłąc znte u ni o s ek utr zy myw anych w kl atkach
i charakteryzują się osłabieniem wytrzymałości me-
chanicznej kości długich, które stają się kruche i łat-
wo ulegaj ą złamaniom. Występuj ą także złamania
kości kręgów mogące prowadzić do uszkodzeirdzę-
nia kręgowego i paraliżu. Bezpośrednią przyczyną
wymienionych objawów sąubytki mineralne w waf-
stwie korowej i beleczkowej kości (16). Szacuje się,
że Il3 padnięć w stadach towarowych niosek mozę
być zwtązana z uszkodzeniami kości (9), a u około
30% kur znajdljących się w końcowej fazie nieśności
występują ślady wcześniejszych zŁamah (6). Następ-
stwa wywołane słabością kośćca ból, stres, ograni-
czenia ruchowe - negatyrvnie wpływają na dobrostan
ptakow (15). Nie bęzznaczenia sąrówniez straĘ eko-
nomiczne spowodowane uszkodzeniami, przez ostre
końce zŁamanychkości, tuszek kur z likwidowanych
stad,

Odpowiednte zaopatrzenie organizmu w wapń jest
naj wazniej szym czynlikiem zywieniowym wpływa-
jącym na jakośó kośćca u niosek. We wcześniejszych

badaniach własnych (13) stwierdzono, ze częściowe

jąc ich wytrzymałośó, elastyczność, sztyrlvność oraz
grubośó ścian.

Witamina D, odgrywa, waż,ną rolę w gospodarce
wapniowej organizmu. Dla pełnienia metabolicznych
funkcji musi zostaó przekształcona do aktywnej bio-
logicznie formy hormonalnej - 1,25-dwuhydroksy-

kowych, następuje dołączenie kolejnej grupy OH -
wwyniku cze5o powstaje 1,25-(OH)rD3 (3). U star-
szych niosek może występować upośledzónie funkcjo-
nowania wątroby i osłabienie aktywności enzymu
25-hydroksylazy (1), co prowadzi do zablrzeń w po-
wstawaniu akĘwnych form witaminy D,,

Celem badań było określenie wpływu stopniowego
z astęp ow ani a do datku cho lekal cy fer olu pr zez 2 5 -hy d-
roksycholekalcyferol w mieszankach paszowy ch za-
wierających węglan wapnia o rożnej wielkości cząs-



tek na biomechaniczne, geometryczne i chemiczne
parameĘ kości piszczelowych u kur nieśnych.

Matetiał imetody
'Badaniaprzeprowadzono na 180 kurach Hy-Line bręo-

wy, które w okresie od26. do 70. tygodnia życialtrzymy-
wano w indywidualnych klatkach o powierzchni l600 cm2
(40 x 40 cm) przy stĄm dostępie do paszy i wody. Utwo-
rzono 10 grup doświadczalnych, w których skład wchodzi-
ło po 18 ptaków.

W doświad częniu stosowano podstawowe mieszanki
paszowe (zbozowo-sojowe) o normatywnym poziomie
składników pokarmowych i energii metabolicznej (12) -
z wyjaJkiem witaminy D., gdyżuzyto premiksu witamino-
wo-mineralnego bez tej witaminy. Diety podstawowe za-
wierały 8,1% węglanu wapnia w formie miałkiej kredy
(cząstki 0,1-0,4 mm) lub mieszaninykredy i grubocząstecz-
kowego żwiru (cząstki2-4 mm) - w stosunku 1 : 1.

Oba rodzaje mieszanek podstawbwych byĘ uzllpełnia-
ne dodatkiem witaminy D, w ilości 1500 j.m./kg (grupy
kontrolne), a w grupach doświadczalnych cholekalcyferol
zastępowano w 25, 50, ] 5 lub 1 00% jego aktywną formą
25-0H-D3 (ab. 1). Jakoźródło 25-0H-D3 zastosowano pre-
parat Hy.D Beadlet I,25Yo (Roche), którego 1 g odpowia-
da 500 000 j.m. witaminy D.,.

Przed rczpoczęciem badah w mieszankach paszowych
oznaczono zaw artość podstawowych składników pokatmo-
wych (2). W 70. tygodniużyclazkńdej grupy wybrano po
5 niosek, od których po uboju pobrano obie kości piszcze-
lowe. Kości oczyszczono z tkanek miękkich, zważono
i zmierzono, a następnie przechowlrvano je w zamrożenil
w temp. -25"C do czaslrozpoczęcia analiz. ParameĘ bio-
mechaniczne, tj. krańcowa siła maksymalna, powodująca
dezintegrację struktury kości (wytrzymałość), siła w punk-
cie przekrac zania gr anicy sprężysto ści (elastyc zn o ś ć) or az
szty.wnośc, zostŃy oznaczone w trójpunktowy.rrr teście zgi-
nania,przy lżycitt aparatu Instron 5542 (stała prędkość gło-
wicy - 10 mm/min., odległość między punktami podparcia
- 50 mm). Cechy geometryczne, czyli długość kości, gru-
b o ś ć ś c i an (wars twy koro wej ) or az zew nętr zna i w ew nętr z-
na średnica w miejscu złamania (do obliczeniapolaprze-

kroju poprzecznego kości) zostały zmierzonę suwmiarką
elektroniczną. Po wykonaniu pomiarow biomech aniczny ch
i geometrycznych w kościach oznaczono poziom popiołu
surowego oraz wapnia. Analizę zawartości popiołu suro-
wego przeprowadzono metodąwagowąpo spopieleniu koś-
ci w temp. 600'C, natomiast wapnia - metodą spektrofoto-
metrii absorpcji atomowej (2).

Uzyskane wyniki opracowano staĘstycznie w układzie
2-czynnikowym przy lżycitt analizy wariancji. Istotność
różnic pomiędzy średnimi szacowano stosując wielokrot-
ny test rozstępu Duncana (pakiet statystyczny Statistica 5.0
PL).

Wyniki i omówienie

We wszystkich grupach doświadczalnych uzyskano
zadow alaj ąc e r e zultaq pro dukcyj n e za c Ę okre s o d-
chowu (wydajnośó nieśna wynosiła średnio 88,0O/o;

nlżycie paszy w przeliczeniu na 1 kg j aj - 4,14 kg i na
1 jajo - 135 g).

Przeprowa dzonę o znaczenia vłykazaĘ, ż e zasto s o -
wane cĄrnniki doświadczalne mają wpĘw na para-
metry biomechaniczne kości piszczelowy ch (tab. 2).
Wprowadzenie do diety gruboziarnistego żwiru wa-
piennego (50Yo całego węglanu wapnia) zwiększyło
istotnie (p < 0,05) wrtrzymałość,elasĘczność i szłw-
nośó kości, odpowiednio o l2,I; 13,7 i7)YI.W prrry-
padku wytrzymałości w przeliczeniu na 1 mm2 pola
przekroju poprzęcznęgo oraz modułu Younga różnice
te wyniosĘ 4,I%o i 7,J oń, ale nie zostaĘ potwierdzone
statystycznie. Korzystny wpływ zastosowania żródęł
wapnia o dużej średnicy cząstek na jakość kości od-
notowano równiez w badaniach inrrych autorów (4,7,
1 3). Mechanizm takiego oddziaĘwania żwiru wapien-
nego jestprawdopodobnie związany z jego słabąroz-
ptlszczalnością dzięki której stosunkowo dfugo zale-
ga w mielcu ptaków, stopniowo uwalniając wapń tak-
że w okresie ciemności, gdy pasza nie jest pobierana
(II). Zabezpięcza to zap otr zeb owanie kur na Ca w cza-
sie intensyrł,nego fonnowania skorupy jaja, bez po-
trzeby nadmiernego uwalniania zasobów tego makro-
elementu z kości.

Pozytyrłmy wpływ zastosowania aktywnej formy
witaminy D, na cechy biomechanicznę został statys-
ty cznie potwierdzony w pr zyp adkll elastyczno ś ci
i szĘwności kości piszczelowych (tab, 2). hż 50oń za-
stąpienie w diecie cholekalcyferolu przez 25-0H-D.
pozwoliło na istotne zwiększenie elastyczności
(p < 0,05), natomiast istotne podwyższenie sztyw-
no ś ci o siąg ntęto przy I 00% takiego zastąpienia. Mimo
ze w odniesieniu do wytrz5rmałości kości nie odnoto-
wano statystycznie istotnego wpĘwu wprowadzenia
do paszy 25-0H-D,, to jednak przy 50,75 t I00Yo za-
stąpieniu cholekalryferolu przez ten metabolit obser-
wowano zwiększenie wartości siĘ maksymalnej, od-
powiednio o 7,I; 6,5 i I0,3oń. W badaniach innych
autorów odnotowano korzystny wpĘw hormonalnej
formy witaminy D3 (1,25-(OH)rPj ńa jakość kośćca
u niosek (5, 10, I4). Otrzymane w prezentowanej pra-

Tab. l. Schemat doświadczenia
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Tab.2. Wpływ dodatku 25-0H-D3 oraz formy węglanu wapnia w paszy na wybrane parametry biomechaniczne kości piszcze-
lowych niosek

% 25-0H-D3
w całej ilości
witaminy D,
dodanei do

paszy

Wytnymałośó
(N)

0 | 50 |sreonia

Wyirzymałośó/pole
pnekoiu popn. kości

(N/mm2)

oh udział glubozialnil

0 | 50 |sleonia

Elastyczność
(N)

;tego żwiru w całei ilości wę

0 | 50 |sleonia

Sztywnośó
(N/mm)

glanu wapnia w paszy

0 | 50 |śreonia

Moduł Younga
(Gpa)

0 l 'o | śrelnia

0

25

50

75

100

Ś rednia

175

179

196

176

182

182a

192

193

199

213

223

204b

184

186

197

196

203

12,2

11 ,9

13,5

1,1 ,9

12,0

12,3

12,5

12,4

12,5

12,5

13,0

12,8

12,3

12,1

13,0

12,7

12,5

109

1,1 5

124

11l

120

117a

117

130

130

145

143

1 33b

113a

122ab

126b

,l31 b

131b

156

169

174

170

172

1 68a

168

169

181

188

194

1 80b

162a

1 69ab

fi7ab

1 79ab

1 83b

5,99

6,25

6,70

6,20

6,18

6,26

6,29

6,65

6,60

6,43

6,71

6,74

6,14

6,45

6,65

6,82

6,44

sEM 0,659 0,234 238 279 0"l61

źródło zmienności:

Forma CaG0,

Witamina D3

lnte ]akcia

n.l.

n.l,

n

n n. i, n.i

n

n

Objaśnienia: a,b-średniewkolumnachozlaczolęróżnymiliteramiróżniąsięistotnieprzyp<0,05; **-<0,01;p*-p<0,05;
n.i. - nięistotne

Tab. 3. Wpływ dodatku 25-0H-D3 oraz formy węglanu wapnia w paszy na wybrane parametry geometryczne kości piszczelo-
wych niosek

% 25-0H-D3
w całej ilości
witaminy D,

dodanei do paszy

Gtubość walstwy korowei
(mm)

ollo
ll0 | 50 |śtednia

Pole pzektoju pOplzecznego

walstwy korowei (mm2)

ldział gluboziarnistego żwilu w
ll0 | 50 |śtednia

Masa kości w plzeliczeniu na

100 9 masy ciała (g)

ałei ilości węglanu wapnia w pas

0 | 50 |sleonia

Dłu9ość kości
(cm)

zv
ll0 | 50 |średnia

0

25

50

75

100

ś rednia

0,71 0

0,721

0,728

0,705

0,729

0,7,19a

0,756

0,756

0,788

0,777

0,833

0,781b

0,733

0,738

0,758

0,742

0,781

14,5

15,1

1 4,5

14,8

15,2

14,8a

15,3

1 5,6

16,1

15,8

17,0

16,0b

14,9

15,4

15,3

,l5,3

16,1

0,568

0,562

0,571

0,560

0,579

0,568

0,535

0,571

0,574

0,544

0,563

0,557

0,551

0,566

0,572

0,552

0,571

12,3

12,3

12,4

12,4

12,2

12,3

12,4

12,4

12,4

12,5

12,4

12,Ą

12,3

12,3

12,4

12,4

12,3

sEM 0 0330 0,00674 0,01 09 0,209

źródło zmienności:

Forma GaC0,

Witamina D,

lnte takcja

n. i,

n. i.

n.i.

n. i.

n n.l

n.i

n.i

Obiaśnienia:jak w tab, 2,

cy wyniki potwierdzaj ątęzę, ze wydajność hydroksy-
lacji w wątrobie cholekakalcyferolu do 25-OH-D, jest
u starszych kur zbytniska w odniesieniu do zapotrze-
b owani a or ganizmu. N astęp stwem te go mo że by c zby t
niska synteza homonalnej formy witaminy D., co ne-
gatywnie wpŁywa na resorpcję wapnia w przewodzię
pokannowym i mineralizację kośćca.

Wyniki pomiarów parametrów geomeĘaznych koś-
cipiszczelov\ych (tab. 3) wskazują że częściowe za-
stąpienie w mieszance paszowej miałkiej kredy pastew-

nej przez gnńoziamisty zwir wapienny zwiększało
w sposob statystycznie istotny (p < 0,05) grubośó war-
stwy korowej orazpole przekroju poprzecznego kości
(odpowiednio o 8,6 i 8,IYo). Forma węglanu wapnia
w diecie nie oddziaływałanatomiast na względnąmasę
i długość kości.

Drugi z zastosowanych czynników doświadczal-
nych, czyli dodatek aktywnej formy witaminy D 

3 
(25 -

-OH-D3) do paszy nie miał statystycznie potwierdzo-
nego wpływuna cechy geometryczne kości ptszczelo-



Tab. 4. Wpływ dodatku 25-0H-D3 oraz formy węglanu wapnia w pa§zy na zawartość popiołu surow€go i wapnia w koŚciach
piszczelowych

\\ych. Zaznaczyćjednak należy, ze całkowite zastą-
pienie cholekalcyferolu w diecie przęz 25-0H-D3
zwiększało grubość warstwy korowej orazpole ptze-
kroju poprzęcznego kości, odpowiednio o 6,5 i8,Ioń.

Zasto sowanie w paszy grubocząsteczkowe go CaCO,
korzystnie wpływało na poziom popiofu surowego
i wapnia w kościach piszczelowych (p ś 0,05), zwięk-
szając ich procentowązawartość odpowiednio o 5,9
i 4,9oń (ab. a). Wzbogacenie dieĘ w aktywną formą
witaminy D. nie oddziaĘwało w sposób istotny sta-
tysĘcznie napowyższe parameĘ, jednakże przy cał-
kowitym zastąpieniu cholekalcyferolu ptzęz 25 -OH-
-D, odnotowano nieznac zny w zr o st zawartości p opio -
łu surowego (o 2,5Yo) i wapnia w kościach (o 2,4Yo).
Brak wy ńnego wpływu lży cia 2 5 -OH-D3 na poziom
popiołu w kościach piszczelowych odnotowano rów-
niez w badaniach, w których stosowano mieszanki pa-
szowe o zróżnicowanej zawartości fosforu przyswa-
jalnego (8).

P o dsumowuj ąc uzy skan e r ezultaty, mo żna stwi er-
dzic, żejednoczesne wprowadzenie do paszry źródła
wapnia o dużej średnicy cząstek (zwirwapienny) oraz
aktywnej formy witaminy D. (25-0H-D,,) pozwala na
poprawę jakości kośćca u ni-osek. Wyrażne polepsze-
nie cech męchanicznych kości odnotowano już przy
50Yo zastryieniu cholekalcyferolu przez 2 5 -OH-D-.,
j e dnak naj korzystni ej s ze r ezlltaty uzyskano p o c ałko -
witej zamianie witaminy Drprzez badany metabolit.
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