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Artyku³ przegl¹dowy Review

U drobiu utrzymywanego w warunkach wysokiej
produkcyjno�ci czêsto wystêpuj¹ zaburzenia metabo-
lizmu sk³adników mineralnych. Wi¹¿e siê to z du¿ym
zapotrzebowaniem intensywnie rosn¹cego lub produ-
kuj¹cego jaja organizmu na makro- i mikroelementy.
Zaburzenia gospodarki mineralnej mog¹ szybko pro-
wadziæ do pogorszenia parametrów wytrzyma³o�cio-
wych skorup jaj i ko�æca.

Jako�æ skorupy, rozumiana przede wszystkim jako
wytrzyma³o�æ mechaniczna, jest jednym z wa¿nych
czynników kszta³tuj¹cych op³acalno�æ ekonomiczn¹
towarowej produkcji jaj. Wed³ug niektórych danych,
straty wynikaj¹ce ze st³uczeñ i mikropêkniêæ skorupy
stanowi¹ 6-10% sumy wszystkich wyprodukowanych
jaj. Jako�æ skorupy jest istotna równie¿ ze wzglêdu na
bezpieczeñstwo konsumentów, gdy¿ brak uszkodzeñ
skorupy warunkuje ochronê tre�ci jaja wtórnym ska-
¿eniem bakteryjnym, np. Salmonell¹. Aspekt ten na-
biera obecnie du¿ego znaczenia ze wzglêdu na stop-
niow¹ rezygnacjê w Unii Europejskiej z klatkowego
chowu niosek na rzecz utrzymania na �ció³ce, gdzie
jaja maj¹ wiêkszy kontakt z odchodami. Istotnym
problemem dotycz¹cym skorupy jaj jest wyra�ne ob-
ni¿anie siê jej jako�ci wraz z rosn¹cym wiekiem kur,
co mo¿e powodowaæ zwiêkszenie liczby st³uczek a¿
do ponad 20% pod koniec cyklu nie�nego.

Postêpuj¹cemu wraz z wiekiem obni¿eniu jako�ci
skorupy jaj u wysokoprodukcyjnych niosek czêsto to-
warzysz¹ objawy pogorszenia wytrzyma³o�ci ko�æ-
ca, wywo³ane zazwyczaj osteoporoz¹. Spowodowane
tym schorzeniem nastêpstwa, takie jak: ból, stres, ogra-

niczenia ruchowe, utrudnienia w pobieraniu pokarmu
i wody czy te¿ podwy¿szona �miertelno�æ � pogarsza-
j¹ istotnie dobrostan ptaków (36). Bezpo�redni¹ przy-
czyn¹ opisywanych objawów �zmêczenia klatkowe-
go� s¹ ubytki mineralne w strukturalnej czê�ci ko�ci,
tj. w warstwie korowej i siateczkowej, negatywnie
wp³ywaj¹ce na parametry wytrzyma³o�ciowe ko�æca
(37). Zjawisko to wi¹¿e siê z procesem kalcyfikacji
skorupy, najbardziej intensywnym w nocy, gdy kury
nie pobieraj¹ pokarmu. Powstaje wówczas koniecz-
no�æ uruchamiania wapnia z rezerw Ca, którymi s¹
p³ytki kostne. U ptaków o bardzo wysokim tempie nie�-
no�ci czêsto nie ma mo¿liwo�ci uzupe³nienia tych bra-
ków, co mo¿e prowadziæ do odwapnienia i spadku
masy czê�ci strukturalnej ko�ci. Wyniki badañ wska-
zuj¹, ¿e u oko³o 34% niosek znajduj¹cych siê w koñ-
cowej fazie nie�no�ci wystêpuj¹ �lady wcze�niejszych
z³amañ (14), a 30% padniêæ w komercyjnych stadach
kur utrzymywanych w klatkach mo¿e byæ zwi¹zana
z uszkodzeniami ko�ci (21).

Tak¿e w przypadku kurcz¹t rze�nych s³aba jako�æ
ko�æca jest powa¿nym problemem, ujemnie wp³ywa-
j¹cym na wyniki ekonomiczne odchowu brojlerów
i dobrostan ptaków. W Stanach Zjednoczonych straty
finansowe w produkcji brojlerów wynikaj¹ce ze scho-
rzeñ uk³adu kostnego szacuje siê na 80-120 milionów
dolarów rocznie. Stwierdzono, ¿e ko�ci u obecnych
krzy¿ówek kurcz¹t miêsnych charakteryzuj¹ siê niskim
stopniem zmineralizowania i wysok¹ porowato�ci¹, co
wp³ywa na ich obni¿on¹ wytrzyma³o�æ mechaniczn¹
i zwiêkszon¹ podatno�æ na uszkodzenia (39).
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Summary
The article discusses the results of studies on the effect of chosen feed additives on mineral utilisation in

poultry. In modern meat- and lay-type poultry the disorders of mineral metabolism often lead to decreased
eggshell quality and osteoporosis in laying hens as well as tibial dyschondroplasia in broiler chickens. These
disturbances have negative effects not only on the economic profitability of production but also on the welfare
of birds. The results of experiments indicate that the use of active forms of vitamin D

3
 (25-hydroxychole-

calciferol), organic acids, pre- and probiotic fructans could positively affect mineral metabolism in poultry.
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G³ównym czynnikiem ¿ywieniowym decyduj¹cym
o prawid³owym rozwoju ko�æca i kalcyfikacji skoru-
py jaja jest odpowiednie zaopatrzenie organizmu
w wapñ i fosfor. Podnoszenie zawarto�ci sk³adników
mineralnych w mieszankach paszowych nie zawsze
rozwi¹zuje powy¿sze problemy, a prowadzi do nie-
korzystnego dla �rodowiska zwiêkszonego wydalania
w odchodach makro- i mikroelementów. Dodatki pa-
szowe polepszaj¹ce wykorzystanie sk³adników mine-
ralnych mog¹ zatem stanowiæ cenne uzupe³nienie mie-
szanek dla drobiu. W niniejszym opracowaniu przed-
stawiony zosta³ wp³yw na gospodarkê mineraln¹ u dro-
biu takich dodatków paszowych, jak aktywna forma
witaminy D

3
, kwasy organiczne oraz pre- i probiotyki.

Aktywne formy witaminy D3

Witamina D
3
 (cholekalcyferol) odgrywa wa¿n¹ rolê

w gospodarce mineralnej organizmu, zw³aszcza w me-
tabolizmie wapnia. Stymuluje absorpcjê jelitow¹ Ca,
bior¹c udzia³ w tworzeniu kalbindyny � specyficzne-
go przeno�nika o charakterze bia³kowym, który zapew-
nia aktywny transport jonów Ca przez nab³onek jeli-
towy i utrzymuje optymaln¹ zawarto�æ tego makro-
elementu we krwi. W celu pe³nienia tych funkcji me-
tabolicznych witamina D

3
 musi zostaæ przekszta³cona

w organizmie do aktywnej biologicznie formy hormo-
nalnej � 1,25-dwuhydroksy-cholekalcyferolu (1,25-
-(OH)

2
D

3
). Pierwszy etap tego procesu zachodzi w w¹t-

robie i polega na hydroksylacji witaminy cholekalcy-
ferolu w pozycji 25 i syntezie monohydroksy-chole-
kalcyferolu (25-OH-D

3
). Zawarto�æ tego metabolitu we

krwi jest dobrym wska�nikiem zaopatrzenia orga-
nizmu w witaminê D

3
. W drugim etapie, zachodz¹-

cym w nerkach, poprzez przy³¹czenie kolejnej grupy
hydroksylowej powstaje 1,25-(OH)

2
D

3
. U drobiu,

w okre�lonych stanach fizjologicznych, np. w przypad-
ku kur znajduj¹cych siê w koñcowej fazie nie�no�ci,
mo¿e wystêpowaæ upo�ledzenie funkcjonowania w¹t-
roby i os³abienie aktywno�ci enzymu 25-hydroksyla-
zy (1), co prowadzi do zaburzeñ w powstawaniu ak-
tywnych form witaminy D

3
 i nieprawid³owo�ci w gos-

podarce mineralnej organizmu. W nastêpstwie mog¹
powstaæ objawy osteoporozy i pogorszenie jako�ci
skorup jaj u niosek oraz objawy krzywicy i dyschon-
droplazji ko�ci piszczelowej u brojlerów.

Rozwój na skalê przemys³ow¹ technologii produk-
cji aktywnych form witaminy D

3
, zw³aszcza 25-OH-D

3
,

umo¿liwia ich stosowanie w formie dodatków paszo-
wych w ¿ywieniu drobiu. W niektórych do�wiadcze-
niach wykazano pozytywny wp³yw 25-OH-D

3
 na wy-

trzyma³o�æ skorup, zw³aszcza w koñcowej fazie cyk-
lu nie�nego (17), a tak¿e na parametry jako�ciowe ko�-
ci piszczelowych, tj. stopieñ ich zmineralizowania,
wytrzyma³o�æ, sztywno�æ, elastyczno�æ oraz grubo�æ
i pole przekroju warstwy korowej (35). Stosowanie
innych aktywnych form witaminy D

3
, tj. 1,25-(OH)

2
D

3
i 1á-OH-D

3
, ³agodzi³o równie¿ negatywny wp³yw wie-

ku niosek na jako�æ skorup jaj (3). Wprowadzenie 1,25-

-(OH)
2
D

3
 w ilo�ci 5 µg/kg do mieszanki paszowej dla

niosek znajduj¹cych siê w koñcowej fazie cyklu nie�-
nego (72. tydzieñ ¿ycia) zwiêkszy³o wytrzyma³o�æ
ko�ci piszczelowych ptaków (23). Podobne rezultaty
otrzymali Frost i in. (13) wnioskuj¹c, ¿e efektywno�æ
przemiany witaminy D

3
 do 1,25-(OH)

2
D

3
 u wysoko-

produkcyjnych kur nie�nych jest wystarczaj¹ca dla za-
pewnienia dobrej jako�ci skorupy, ale zbyt niska dla
utrzymania wysokiej wytrzyma³o�ci ko�ci piszczelo-
wych. Jednak nie we wszystkich badaniach wykazano
pozytywne dzia³anie aktywnych form witaminy D

3
 �

dla przyk³adu Keshavarz (15) nie odnotowa³ poprawy
jako�ci skorup po ca³kowitym zast¹pieniu cholekal-
cyferolu przez 25-OH-D

3
, natomiast Rennie i wsp. (30)

nie obserwowali oddzia³ywania dodatku 1,25-(OH)
2
D

3
na strukturê ko�ci i czêstotliwo�æ wystêpowania osteo-
porozy u kur.

W przypadku kurcz¹t brojlerów stwierdzono, ¿e
poziom witaminy D

3
 w paszy, który jest dopuszczony

w dotychczasowej praktyce ¿ywieniowej, mo¿e byæ
zbyt niski dla zapewnienia dobrej jako�ci ko�æca
u szybko rosn¹cych ptaków, sugeruj¹c jednocze�nie,
¿e skuteczn¹ alternatyw¹ mo¿e byæ stosowanie jej ak-
tywnej formy � 25-OH-D

3
 (38). Wed³ug Yargera i in.

(40) czynniki stresogenne, czêsto wystêpuj¹ce w wa-
runkach produkcyjnych, takie jak: zbyt du¿a gêsto�æ
obsady, stres cieplny, nadmierne pobudzenie uk³adu
odporno�ciowego (stany zapalne), mog¹ powodowaæ
zaburzenia w procesach wch³aniania i hydroksylacji
w w¹trobie witaminy D

3
. Wyniki niektórych badañ

wskazuj¹, ¿e stosowanie aktywnych form witaminy D
3
,

stymuluj¹c proces dojrzewania chondrocytów, mo¿e
zmniejszaæ czêstotliwo�æ wystêpowania i nasilenie
objawów dyschondroplazji ko�ci piszczelowej u broj-
lerów (12, 43). W badaniach krajowych obserwowa-
no korzystny wp³yw dodatku 25-OH-D

3
 na wska�niki

produkcyjne brojlerów, parametry wytrzyma³o�ciowe
ko�ci piszczelowych oraz zatrzymanie Ca i P w orga-
nizmie (18, 34). Równie¿ dodatek 1,25-(OH)

2
D

3
 (sto-

sowany równocze�nie z fitaz¹) poprawia³ cechy wy-
trzyma³o�ciowe i geometryczne ko�ci udowych kur-
cz¹t (27).

Kwasy organiczne
Krótko³añcuchowe kwasy organiczne, takie jak:

kwas propionowy, mrówkowy, sorbowy, cytrynowy,
fumarowy, octowy, malonowy, mlekowy, jab³kowy
i winowy, wchodz¹ w sk³ad zakwaszaczy paszowych.
Ich dzia³anie polega na zmniejszaniu buforuj¹cych
w³as-no�ci pasz, g³ównie mineralnych oraz obni¿aniu
pH mieszanki paszowej i tre�ci wola przewodu po-
karmowego, dziêki czemu tworz¹ siê warunki sprzy-
jaj¹ce rozwojowi korzystnych bakterii kwasu mleko-
wego, a hamuj¹ce rozwój Salmonella, E. coli, Clostri-
dium oraz Campylobacter.

Wyniki niektórych badañ wskazuj¹, ¿e kwasy orga-
niczne mog¹ oddzia³ywaæ korzystnie na wykorzysta-
nie sk³adników mineralnych u zwierz¹t monogastrycz-



Medycyna Wet. 2009, 65 (1) 27

nych. Mechanizm takiego dzia³ania jest zwi¹zany m.in.
z obni¿eniem pH tre�ci jelitowej, co wp³ywa na efek-
tywniejsze dzia³anie enzymów trawiennych, a tak¿e
zwiêksza rozpuszczalno�æ makro- i mikroelementów
oraz ich wch³anianie.

W do�wiadczeniach na kurczêtach rze�nych wyka-
zano miêdzy innymi, ¿e kwas cytrynowy zwiêksza
przyswajalno�æ fosforu fitynowego i jego zawarto�æ
w osoczu, natomiast nie ma wp³ywu na wykorzysta-
nie wapnia (5, 11, 28). Matyka i Mas³owski (20) od-
notowali korzystny wp³yw kwasu propionowego na
wytrzyma³o�æ ko�ci udowych brojlerów, co mog³o byæ
zwi¹zane z lepszym wykorzystaniem sk³adników mi-
neralnych. Stosuj¹c mieszaninê kwasu mlekowego
i mrówkowego (0,25% diety) stwierdzono polepsze-
nie wykorzystania fosforu fitynowego i zwiêkszenie
zawarto�ci popio³u surowego w ko�ciach piszczelo-
wych przepiórek japoñskich (32). W przypadku kur
reprodukcyjnych zastosowanie mieszaniny lotnych
kwasów t³uszczowych poprawia³o wytrzyma³o�æ sko-
rupy jaj i obni¿a³o liczbê st³uczek (33), natomiast u nio-
sek towarowych kwas cytrynowy (w ilo�ci 1%, 2%,
3% lub 4% mieszanki paszowej) nie mia³ wp³ywu na
przyswajalno�æ fosforu (4). W badaniach modelowych
na szczurach odnotowano, ¿e dodatek kwasu octowe-
go i mrówkowego istotnie zwiêksza wch³anianie Ca
w okrê¿nicy (19).

Pre- i probiotyki
Prebiotyki definiuje siê jako sk³adniki diety nieule-

gaj¹ce trawieniu w przewodzie pokarmowym, które
wybiórczo stymuluj¹ rozwój korzystnej mikroflory
bakteryjnej jelit, g³ównie laseczek kwasu mlekowe-
go, pozytywnie wp³ywaj¹c na stan zdrowotny orga-
nizmu gospodarza. Szczególnie silne w³a�ciwo�ci pre-
biotyczne wykazuj¹ fruktany, do których zalicza siê
inulinê i oligofruktozê, naturalnie wystêpuj¹ce w nie-
których ro�linach, np. cykorii korzeniowej i topinam-
burze. Probiotyki s¹ to ¿ywe mikroorganizmy doda-
wane do paszy lub ¿ywno�ci, które po spo¿yciu ko-
rzystnie wp³ywaj¹ na zdrowie gospodarza poprzez
poprawê jego endogennej równowagi mikrobiologicz-
nej. Zalicza siê do nich szczepy bakterii fermentacji
mlekowej, m.in. Lactobacillus acidophilus, L. bulga-
ricus, L. casei, Bifidobacterium bifidum i inne.

Pre- i probiotyki maj¹ korzystny wp³yw na funkcje
fizjologiczne i status zdrowotny organizmu, m.in.
wykazuj¹c dzia³anie zwiêkszaj¹ce dostêpno�æ wapnia
i innych pierwiastków mineralnych. Mechanizm od-
dzia³ywania wymienionych dodatków paszowych na
gospodarkê mineraln¹ organizmu obejmuje kilka ele-
mentów. Krótko³añcuchowe kwasy t³uszczowe (KKT),
bêd¹ce produktem fermentacji prebiotyków, oprócz
obni¿ania pH tre�ci jelit, mog¹ tworzyæ ³atwo rozpusz-
czalne i wch³aniane kompleksy z niektórymi sk³adni-
kami mineralnymi. Bakterie kwasu mlekowego wcho-
dz¹ce w sk³ad preparatów prebiotycznych wytwarzaj¹
metabolity stymuluj¹ce rozwój nab³onka jelitowego

i zwiêkszaj¹ce jego zdolno�æ absorpcyjn¹ na drodze
transportu pasywnego, a tak¿e mog¹ produkowaæ pew-
ne ilo�ci fitazy, enzymu podnosz¹cego dostêpno�æ
sk³adników mineralnych.

Wiêkszo�æ dostêpnych wyników nad wp³ywem pre-
biotyków na biodostêpno�æ sk³adników mineralnych
pochodzi z badañ modelowych na szczurach. Zwiêk-
szenie jelitowej absorpcji wapnia u tych zwierz¹t, bê-
d¹ce efektem stosowania fruktanów, obserwowali licz-
ni autorzy (9, 10, 24). U szczurów stwierdzono rów-
nie¿ podwy¿szon¹ przyswajalno�æ innych sk³adników
mineralnych � fosforu, magnezu, cynku, miedzi i ¿e-
laza (8, 10, 24) oraz korzystny wp³yw fruktanów na
mineralizacjê ko�ci (31, 42).

W badaniach na drobiu wykazano, ¿e wprowadze-
nie inuliny i oligofruktozy do paszy dla kur nie�nych
ma korzystny wp³yw na gospodarkê mineraln¹ orga-
nizmu, co wyra¿a³o siê podniesieniem zawarto�ci wap-
nia w surowicy krwi, polepszeniem jako�ci skorupy
jaja (wzrost procentowego udzia³u skorupy w masie
jaja i jej wytrzyma³o�ci mechanicznej), zwiêkszeniem
poziomu popio³u surowego, wapnia i fosforu w ko�-
ciach piszczelowych (6) oraz podwy¿szeniem wydaj-
no�ci nie�nej (7). Stwierdzono równie¿, ¿e dodatek
0,75% fruktanów do mieszanki paszowej dla przepie-
rzanych niosek pozwala, poprzez poprawê wykorzy-
stania wapnia, na ograniczenie spadku wytrzyma³o�ci
mechanicznej ko�ci piszczelowych i udowych w okre-
sie przepierzania (16). Wykazano tak¿e, ¿e dodatek
inuliny do diety zwiêksza d³ugo�æ kosmków jelito-
wych, co mo¿e korzystnie oddzia³ywaæ na procesy
wch³aniania sk³adników pokarmowych, w tym makro-
i mikroelementów (29).

Podobny wp³yw na gospodarkê mineraln¹ u drobiu
maj¹ probiotyki. W do�wiadczeniu na kurczêtach broj-
lerach okre�laj¹cym wp³yw preparatu zawieraj¹cego
bakterie Bacillus licheniformis i Bacillus subtilis od-
notowano, ¿e dodatek probiotyku zwiêksza³ grubo�æ
�cian ko�ci piszczelowych oraz zawarto�æ w nich po-
pio³u surowego i fosforu (22). Dodatek bakterii pro-
biotycznych z rodzaju Lactobacillus do diety niedo-
borowej w wapñ i fosfor istotnie zwiêkszy³ retencjê
tych makroelementów oraz wytrzyma³o�æ mechanicz-
n¹ i mineralizacjê ko�ci piszczelowych u brojlerów (2).
Pozytywny wp³yw bakterii probiotycznych na zawar-
to�æ popio³u surowego w ko�ciach i ich wytrzyma³o�æ
oraz poziom wapnia w surowicy krwi stwierdzono
równie¿ przy stosowaniu mieszanek paszowych zasob-
nych w Ca i P (25). U kur nie�nych dodatek probioty-
ku (Lactobacillus sporogenes) zwiêkszy³ grubo�æ i ma-
sê skorup jaj oraz ich wytrzyma³o�æ mechaniczn¹,
a tak¿e zawarto�æ Ca we krwi (26, 41).

Podsumowuj¹c przedstawione dane pi�miennictwa,
mo¿na stwierdziæ, ¿e takie dodatki paszowe jak ak-
tywne formy witaminy D

3
, kwasy organiczne oraz pre-

i probiotyki wykazuj¹ korzystny wp³yw na wykorzy-
stanie sk³adników mineralnych u drobiu. W zwi¹zku
z tym ich stosowanie mo¿e zmniejszaæ czêstotliwo�æ
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i nasilenie zaburzeñ gospodarki mineralnej organizmu
prowadz¹cych do pogorszenia wytrzyma³o�ci mecha-
nicznej skorup i jako�ci ko�æca u intensywnie u¿ytko-
wanych kur nie�nych i kurcz¹t rze�nych.
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