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O znaczeniu bakterii dla prawidłowego 
funkcjonowania układu pokarmowego zwierząt 
i człowieka powiedziano i napisano już wiele. 
Zapewne, wiele jeszcze pozostało w tej dziedzi-
nie do odkrycia i opisania. Bakterie stanowią 
główną część mikrobiomu jelit. W każdym gra-
mie treści jelitowej znajdziemy ich od 109 do 
1012, zależnie od odcinka jelita. Musimy jednak 
pamiętać, że bakterie, tak jak wszystkie orga-
nizmy, podlegają naturalnemu cyklowi życio-
wemu. Bakterie obumierają zarówno w sposób 
naturalny, jak i pod wpływem stosowanych 
antybiotyków, a ich szczątki pozostają w ukła-
dzie pokarmowym gospodarza. Szacuje się, że 
w ogólnej ich masie, 10-32% stanowią komórki 
martwe, a zależy to rzecz jasna od rozpatrywa-
nego odcinka układu pokarmowego. Musimy 
ponadto pamiętać, że do układu pokarmowego 
zwierząt, wraz z paszą i wodą dostają się rów-
nież niezliczone ilości bakterii, które następnie 
giną, lub zostają inaktywowane w żołądku. 
Nasuwa się więc pytanie, czy i jaki wpływ na 
zdrowie i funkcjonowanie jelit mają pozostało-
ści martwych komórek bakteryjnych, oraz czy 
w warunkach intensywnej produkcji towarowej 
drobiu, organizm gospodarza jest w stanie sa-
modzielnie poradzić sobie z tym problemem.

Na początek warto zastanowić się, które ze 
składników budujących komórkę bakteryjną 
stanowią dla gospodarza największy problem 
po jej śmierci. 

Ściana komórkowa bakterii nie tylko nadaje 
jej kształt i chroni przed rozerwaniem pod wpły-
wem ciśnienia wewnętrznego - turgoru (a to 

może dochodzić nawet do 30 atm), ale również ochra-
nia komórkę przed niekorzystnym wpływem środowi-
ska w którym bytują. Jej struktura i skład chemiczny 
zapewnia bakterii odporność na działanie detergentów, 
zmiennych warunków osmotycznych. Jakkolwiek struk-
tura ścian komórkowych bakterii gram ujemnych i gram 
dodatnich różnią się miedzy sobą (rys. 1), to głównym 
ich składnikiem są peptydoglikany (PGN). W przypadku 
bakterii gram dodatnich stanowią one około 80-90% su-
chej masy ściany komórkowej i tworzą wielowarstwową 
strukturę zewnętrzną. U bakterii gram ujemnych ich za-
wartość jest znacznie mniejsza (ok. 20% suchej masy), 
tworzą od jednej do trzech warstw, które od zewnątrz 
pokryte są błoną zewnętrzną, składającą się głównie z li-
popolisacharydów (LPS).

To właśnie lipopolisacharydy i peptydoglikany sta-
nowią największe zagrożenie dla kondycji jelit i ogólne-
go stanu zdrowia gospodarza, a w przypadku produk-
cji przemysłowej, mogą negatywnie wpływać na wyniki 
produkcyjne.

O ile lipopolisacharydy, czyli endotoksyny, zostały 
już nieco poznane i możemy sobie relatywnie łatwo po-

 

Rys. 1. Budowa ściany komórkowej bakterii
 (wg Schumann, 2011. Malanovic & Lohner, 2016) 
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Rys. 2. Odkładanie fragmentów ścian komórkowych martwych bak-
terii (głównie peptydoglikany) na powierzchni mikrokosmków 
jelitowych (Wheeler et al., 2014, Linda Wu et al., Immunology 
and Cell Biology 2007)
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radzić stosując sprawdzone, wysokiej jakości preparaty 
adsorbujące toksyny, te same, które neutralizują np. 
aflatoksynę, to w przypadku peptydoglikanów rzecz ma 
się nieco inaczej.

Czym zatem są peptydoglikany i jaki jest ich wpływ 
na funkcjonowanie jelit?

Pod względem chemicznym peptydoglikan, inaczej 
mureina, jest biopolimerem kwasu mureinowego i N-a-
cetyloglukozaminy. Te disacharydy połączne są wiąza-
niami b–1,4 glikozydowymi, tworząc długie łańcuchy 
polisacharydowe budujące swoistą siatkę. Pozostałe po 
rozpadzie martwej komórki bakteryjnej peptydoglika-
ny, są częściowo wykorzystywane do biosyntezy ścian 
komórkowych kolejnych pokoleń bakterii, natomiast 
znaczna większość zalega w jelitach (rys. 2).

Obecność PGN w jelitach działa prozapalnie z uwagi 
na jego wiązanie się z receptorami TRL2. Skutkuje to 
zmniejszeniem zdolności chłonnych jelit, a co za tym 
idzie słabszymi przyrostami i gorszym wykorzystaniem 
paszy, oraz większą dostępnością substancji odżyw-
czych dla bakterii patogennych. Ponadto stan zapal-
ny pochłania znaczną ilość energii, która powinna być 
spożytkowana na przyrosty. W naturalnych warun-
kach, organizm gospodarza radzi sobie z tym balastem 
za pomocą lizozymu. Enzym ten, opisany po raz pierw-
szy w 1922 roku przez Alexandra Flemiga, rozcina wią-
zanie b–1,4 glikozydowe powodując rozpad fragmen-
tów peptydoglikanu na cząsteczki muramilodipeptydu 
(MDP). Zwiększa to jego rozpuszczalność i usuwanie 
z organizmu. Ale najistotniejszy jest fakt, że murami-
lodipeptyd oddziaływuje na receptory NOD2, które wy-
ciszają stany zapalne jelit, tym samym przywracając 
prawidłowe wchłanianie. Zatem bardzo istotny okazuje 
się być właściwy balans pomiedzy ilością PGN i MDP 

w treści jelit. Ale czy w warunkach intensyw-
nej produkcji przemysłowej, związanym z tym 
stresie, szybkim pasażu treści pokarmowej, 
zwierzęta są w stanie same wyprodukować wy-
starczające ilości endogennego lizozymu, aby 
ten balans osiągnąć? Czy możemy wspomóc je, 
podając odpowiedni enzym w formie dodatku 
paszowego?

Kilka lat temu firma DSM we współpracy 
z Novozymes rozpoczęła badania nad wykorzy-
staniem muramidazy pochodzenia mikrobio-
logicznego, będącej naturalnym metabolitem 
grzyba Acremonium alcalophilum. Efektem tych 
badań było wprowadzenie na rynek preparatu 
BALANCIUS®. Jest to unikalny i innowacyjny 
dodatek paszowy, który stanowi uzupełnienie 
obszernego portfolio produktów oferowanych 
przez DSM. BALANCIUS® jest wpełni kompaty-
bilny z innymi enzymami paszowymi. Nie wcho-
dzi w interakcje z witaminami, mikro i makro 
elementami czy kokcydiostatykami. Nie jest 
aktywny wobec żywych komórek, a jedynie hy-
drolizuje peptydoglikany będące pozostałością 
obumarłych bakterii.

Skuteczność nowego produktu DSM i Novo-
zymes potwierdziło wiele badań prowadzonych 
przez renomowane uniwersytety, oraz testy te-
renowe prowadzone na fermach drobiu rozsia-
nych po całym świecie.

Badania przeprowadzone na Uniwersyte-
cie w Jyavaskyla w Finlandii, w których użyto 
muramidazy wytwarzanej przez grzyby Acremo-
nium alcalophilum udowodniły wysoką skutecz-
ność tego enzymu. Zarówno badania in vitro, 
jak i testy na brojlerach wykazały istotny sto-
pień hydrolizy peptydolikanów po zastosowaniu 
dodatku muramiazy w porównaniu do grupy 
kontrolnej. 

Nieco inny kierunek miały badania prze-
prowadzone na Uniwersytecie w Wageningen. 
W tym wypadku badano wpływ BALANCIUS® 
na wyniki produkcyjne brojlerów. Współczynnik 
EPEF wyliczony dla grupy testowej był o blisko 
7% wyższy od grupy kontrolnej (wyk. 1).

Również testy przeprowadzane na fermach 
indyków we Włoszech, Hiszpanii jak i w Polsce, 
pokazały istotny wpływ na poprawę wyników 
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Wraz ze zwiększeniem wydajności, poprawą zdrowia i 
dobrostanu zwierząt a także z ograniczeniem negatywego 
wpływu na środowisko naturalne, producenci brojlerów 
na całym świecie zwiększają rentowność produkcji poprzez 
wprowadzenie Balancius® w charakterze kluczowego 
składnika programów żywienia.
Dołącz do rosnącej liczby klientów, którzy odnoszą 
sukcesy razem z produktem Balancius® i skontaktuj 
się z przedstawicielem DSM.

Zrównoważona wydajność brojlerów, rentowność i trwałość 
produkcji, przy jednoczesnym zmniejszeniu zapotrzebowania 
na antybiotyki, mogą być trudne do osiągnięcia.
Balancius® - pierwszy i jedyny dodatek do paszy, 
przeznaczony do uwalniania niewykorzystanego 
potencjału układu pokarmowego Twoich brojlerów. 
Produkt został opracowany wspólnie przez  fi rmy DSM i 
Novozymes. Balancius® posiada unikalny sposób działania, 
który poprzez efektywną hydrolizę peptydoglikanów 
rozkłada szczątki ścian komórkowych martwych bakterii 
zalegających w jelicie, optymalizując wchłanianie 
składników odżywczych i poprawiając wykorzystanie paszy.
Wspierając funkcjonowanie przewodu pokarmowego u 
brojlerów, Balancius® poprawia współczynniki konwersji 
paszy, przyrosty masy ciała, jak również wydajność 
ubojową tuszki.  Przyczynia się do poprawy dobrostanu 
zwierząt poprzez utrzymywanie suchej ściółki. 
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produkcyjnych zarówno w odniesieniu do 
wagi końcowej jak i współczynnika wykorzy-
stania paszy (wyk. 2). We wszystkich prze-
prowadzonych doświadczeniach odnotowano 
istotny wpływ BALANCIUS® na jakość ściółki 
a co za tym idzie znacznie mniejszą liczbę 
uszkodzeń podeszw stóp.

W innych testach sprawdzano wpływ eg-
zogennej muramidazy pozyskiwanej z Acre-
monium alcalophilum na kontrolę stanów 
zapalnych jelit i związanej z tym ich zdol-
ności chłonnej. Opierając się na analizie 
zawartości karotenoidów w plaźmie krwi, 
jako markera pokazującego poziom wchła-
niania substancji odżywczych, udowodnio-
no znaczną poprawę wydajności chłonnej 
jelit (wyk. 3). Te same badania wykazały 
też pozytywny wpływ stosowania dodatku 
muramidazy na funkcjonowanie układu im-
munologicznego kurcząt.

BALANCIUS®, poprzez redukcje stanów 
zapalnych jelit, poprawę ich funkcji chłon-
nych, stymulacje układu immunologicznego, 
oraz modulację mikrobiomu pozwala pro-
ducentom osiągać znacząco lepsze wyniki 
produkcyjne. Wyższa waga ubojowa ptaków 
przy niższym współczynniku wykorzystania 
paszy, bezpośrednio przekłada sie na wynik 
ekonomiczny prowadzonej produkcji. Rów-
nież pozytywny wpływ BALANCIUS® na ja-
kość ściółki, a co za tym idzie środowisko 
bytowania zwierząt i ich dobrostan nie pozo-
staje bez wpływu na efektywność produkcji, 
ale i pozwala poprawić kondycję środowiska 
naturalnego poprzez ograniczenie emisji ga-
zów cieplarnianych.

Stosowanie enzymów paszowych jest już 
powszechne, a w aktualnych warunkach 
ekonomicznych i prawnych (redukcja emi-
sji, ograniczenia w stosowaniu antybioty-
ków), wręcz konieczne. Do tej pory były one 
postrzegane głównie jako rozwiązania słu-
żące poprawie wartości pokarmowej pasz 
i neutralizacji czynników antyżywieniowych. 
W świetle ostatnich badań okazuje się, że 
przy pomocy odpowiednio dobranych enzy-
mów możemy również wpływać na poprawę 
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Wyk. 1. Uśrednione wyniki z testu przeprowadzonego na dwóch fermach. 
Każda z nich obejmowała dwa obiekty o obsadzie 22 000 sztuk 
kurcząt Ross 308 (tylko kogutki). Tucz trwał 39 dni

Wyk. 2. Wpływ Balancius® na wyniki produkcyjne indyków (mix)

Wyk. 3. Zawartość karotenoidów w plaźmie krwi, jako wyznacznik pozio-
mu wchłaniania substancji odywczych. Pomiary wykonano w 13 
i 20 dniu tuczu. (Uniwersytet Wageningen; Holandia)

 

 zdrowia i funkcjonowania jelit, a co za tym idzie wyniki 
i opłacalność produkcji, poprzez eliminowanie zagrożeń 
nie związanych bezpośrednio z żywieniem. Mechanizm 
oddziaływania peptydoglikanów na układ pokarmowy 
zwierząt jest jeszcze niedokładnie poznany, ale pozytywny 
wpływ nowoczesnej muramidazy zawartej w BALANCIUS® 
na funkcjonowanie jelit, zapobieganie skutkom ich „zamu-
lenia” przez pozostałości ścian komórkowych martwych 
bakterii, wydaje się być oczywisty. Ta zupełnie nowa ka-
tegoria enzymów, do której należy BALANCIUS®, choć róż-
niąca się od dotychczas znanych i stosowanych rozwiązań, 
staje się ich uzupełnieniem, dołącza do palety dodatków 
paszowych, których celem jest zapewnienie zrównoważo-
nej produkcji zwierzęcej. n

Artykuł sponsorowany.


