
Żywienie jest jednym z najważniejszych 
czynników wpływających na stan zdro

wia. Dawka pokarmowa powinna zawierać 
prawidłowe ilości wszystkich składników 
odżywczych, między innymi aminokwa
sów. Odpowiednia podaż aminokwasów 
ma szczególne znaczenie dla osobników 
w okresie wzrostu i rozwoju oraz ich ma
tek. Polepszenie składu aminokwasowego 
dawki pokarmowej poprzez suplementację 
aminokwasów stwarza możliwość zmniej
szenia podaży białka i ograniczenia emi
sji azotu. W ostatnich latach duże zainte
resowanie badaczy zajmujących się żywie
niem świń budzą aminokwasy rozgałęzione 
– leucyna, izoleucyna i walina.

Wyniki odchowu prosiąt zależą w du
żym stopniu od podaży aminokwasów roz
gałęzionych w diecie ich matek. Kluczo
we znaczenie ma podaż waliny. Stężenie 
tego aminokwasu w diecie loch w okre
sie laktacji powinno wynosić co najmniej 
6,5 g/kg. Lochy żywione dawką pokar
mową niedoborową w walinę pobierają 
mniej paszy i więcej tracą na wadze. Ta
kie lochy wytwarzają mniej mleka, w któ
rym jest mniej białka. Efektem jest wol
niejsze tempo wzrostu i niższa odsadze
niowa masa prosiąt (1). Dodanie waliny do 
paszy ubogiej w ten aminokwas powoduje 
znaczny wzrost zawartości prawie wszyst
kich aminokwasów w mleku, co odzwier
ciedla wzrost stężenia białka. Najwyższą 
zawartością aminokwasów charaktery
zuje się mleko loch żywionych dawką po
karmową, w której stężenie waliny wynosi 
8,5 g/kg. Efektem skarmiania paszy zawie
rającej 6,5 g waliny/kg jest najniższe stęże
nie mocznika w mleku (2).

Wykazano, że zwiększenie zawarto
ści waliny w diecie loch w okresie lakta
cji z 0,80 do 1,20% powoduje przyspiesze
nie tempa wzrostu prosiąt i zwiększenie 
masy miotów przy odsadzeniu niezależ
nie od dodatkowej suplementacji leucy
ny i izoleucyny. Jednocześnie nie wykry
to wpływu zwiększonej podaży leucyny 
(1,97% zamiast 1,57%) i izoleucyny (1,08% 
zamiast 0,68%) na te parametry. Zwięk
szenie stężenia aminokwasów rozgałę
zionych w diecie loch nie spowodowało 
zmian zawartości podstawowych składni
ków odżywczych w mleku. Można zatem 
podejrzewać, że lochy pobierające więcej 
waliny wytwarzają więcej mleka. Wzrost 
stężenia waliny w diecie loch spowodo
wał zwiększenie stosunku waliny do lizyny 
z 89 do 133% (3). Niedawno opublikowano 

badania, w których stwierdzono, że wraz ze 
wzrostem stosunku waliny do lizyny w die
cie loch w okresie laktacji dochodzi do li
niowego wzrostu dziennego pobrania paszy 
przez lochy, dziennych przyrostów masy 
ciała prosiąt i stężenia aminokwasów w sia
rze (4). W innych badaniach nie uzyska
no korzyści po zwiększeniu stosunku wa
liny do lizyny powyżej 0,84:1 w diecie loch 
odchowujących więcej niż 12 prosiąt (5).

Zawartość aminokwasów rozgałęzio
nych w mleku zależy między innymi od 
fazy laktacji. Według jednych obserwa
cji najwięcej leucyny i waliny (w przeli
czeniu na 100 g białka) jest w mleku po
branym w 19. dniu laktacji, odpowiednio 
8,10  i 5,92 g/100 g białka. W przypad
ku izoleucyny jest to 26. dzień laktacji 
(3,80 g/100 g białka). Najniższe warto
ści odnotowano w 5. dniu laktacji, odpo
wiednio 6,89; 4,34 i 3,36 g/100 g białka (6). 
Głównym czynnikiem wpływającym na 
ilość aminokwasów pobieranych przez gru
czoł sutkowy jest wielkość miotu. Szacuje 
się, że gruczoł sutkowy loch karmiących 
3 prosięta pobiera w ciągu doby średnio 
18,2 g leucyny, 9,8 g izoleucyny i 9,9 g wa
liny. W przypadku loch karmiących 13 pro
siąt wartości te wynoszą odpowiednio 53,5; 
27,8 i 32,7 g. Stosunek ilości aminokwasów 
wydalonych z mlekiem do ilości aminokwa
sów pobranych przez gruczoł sutkowy wy
nosi średnio 75,3; 62,9 i 79,4%, odpowied
nio dla leucyny, izoleucyny i waliny. Sądzi 
się, że znaczna część aminokwasów roz
gałęzionych ulega degradacji w gruczo
le sutkowym w okresie laktacji. Czynnik 
ten przyczynia się do zwiększonego zapo
trzebowania na aminokwasy rozgałęzione 
w diecie loch karmiących (7).

Suplementacja aminokwasów rozga
łęzionych powoduje zwiększenie przyro
stów masy mięśniowej. Prosięta otrzymu
jące dodatek tych aminokwasów charakte
ryzują się wyższą masą większości mięśni 
szkieletowych, w porównaniu z osobnika
mi nieotrzymującymi tego dodatku. W ba
daniach przeprowadzonych na prosiętach 
żywionych dawką pokarmową o obniżo
nej zawartości białka wykazano, że suple
mentacja aminokwasów rozgałęzionych 
ogranicza degradację białka w stanie gło
du. Z kolei w stanie sytości dochodzi do 
zwiększenia ilości białka powstającego 
w mięśniach szkieletowych. Suplemen
tacja powoduje zwiększenie ilości leu
cyny pobieranej przez mięśnie. Jedno
cześnie dochodzi do pobudzenia syntezy 

i degradacji białka. Wzrost nasilenia syn
tezy białka jest większy od wzrostu nasi
lenia jego degradacji, dlatego więcej biał
ka może się odłożyć w tkance mięśniowej. 
Oba te mechanizmy mogą przyczyniać się 
do zwiększenia masy mięśni szkieletowych 
(8). Według innych badań suplementacja 
leucyny stymuluje syntezę białka w mięś
niach, lecz nie ma wpływu na jego degra
dację. Prosięta pojone preparatem mleko
zastępczym z obniżonym stężeniem białka 
i dodatkiem leucyny są lżejsze i mają niż
szą beztłuszczową masę ciała, w porówna
niu z prosiętami pojonymi preparatem bo
gatym w białko (9). Warto zwrócić uwagę 
na duże zmiany stężeń różnych substan
cji w mięśniach szkieletowych prosiąt ży
wionych dietą o niskiej zawartości białka, 
spowodowane wzbogaceniem jej w ami
nokwasy rozgałęzione. Dotyczy to głów
nie związków uczestniczących w metabo
lizmie aminokwasów i procesach anabo
licznych. Po zastosowaniu aminokwasów 
rozgałęzionych dochodzi do wzrostu za
wartości m.in. glutaminy, alaniny, metio
niny i  treoniny (10). W badaniach prze
prowadzonych na nowo narodzonych pro
siętach, którym podawano leucynę drogą 
pozajelitową, stwierdzono, że aminokwas 
ten łagodzi zaburzenia metabolizmu biał
ka w mięśniach szkieletowych wywołane 
podaniem lipopolisacharydu. Lipopolisa
charyd hamuje syntezę białka i stymuluje 
jego degradację, a leucyna częściowo ogra
nicza te efekty (11).

Niedawno dowiedziono, że leucyna 
wywiera korzystny wpływ na biogene
zę mitochondriów i metabolizm energii. 
Suplementacja leucyny powoduje wzrost 
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zawartości mitochondrialnego DNA i ATP 
oraz zwiększenie aktywności niektórych 
enzymów uczestniczących w przemianach 
energii w wątrobie prosiąt. W tym aspek
cie leucyna ma szczególne znaczenie dla 
osobników o niskiej urodzeniowej masie 
ciała, u których występuje upośledzenie 
tych procesów (12). Ponadto leucyna po
budza rozwój jelita cienkiego. Potwierdza
ją to badania przeprowadzone na prosię
tach, którym podawano dodatek tego ami
nokwasu w ilości wynoszącej 1,4 g/kg masy 
ciała, dwa razy dziennie przez dwa tygo
dnie, począwszy od 7. dnia życia. Okaza
ło się, że suplementacja leucyny powodu
je zwiększenie długości kosmków w dwu
nastnicy i zwiększenie stosunku długości 
kosmków do głębokości krypt w dwunast
nicy oraz jelicie biodrowym. W wyniku po
prawy rozwoju jelita cienkiego może dojść 
do zwiększenia przyrostów masy ciała (13).

Prawidłowa zawartość leucyny i waliny 
w dawce pokarmowej ma istotny wpływ na 
ilość paszy pobieranej przez młode świnie. 
Nadmiar leucyny może spowodować spa
dek pobrania paszy. Według jednych ob
serwacji dwukrotne zwiększenie zawarto
ści leucyny w paszy podawanej młodym 
świniom (z 10,9 do 19,7 g/kg) powoduje 
zmniejszenie dziennego pobrania paszy 
średnio o 9%. Wzrostowi zawartości leucy
ny w dawce pokarmowej z 10,9 do 37,5 g/kg 
towarzyszy 23procentowe zmniejszenie 
dziennego pobrania paszy. W wyniku tego 
dochodzi do pogorszenia przyrostów masy 
ciała. Nadmierna podaż leucyny stymuluje 
aktywność enzymów, które katalizują pro
cesy degradacji aminokwasów rozgałęzio
nych. Efektem zastosowania dawki pokar
mowej o najwyższej zawartości leucyny 
jest znacznie większa aktywność tych en
zymów w mózgu, wątrobie i mięś niu ser
cowym. Mniejszy wzrost aktywności no
tuje się w nerkach. Świnie pobierające nad
mierne ilości leucyny charakteryzują się 
niższymi stężeniami waliny i  izoleucyny 
we krwi i narządach wewnętrznych. Zwró
cono uwagę, że zbyt duża podaż leucyny 
może powodować zaburzenia metaboliz
mu tryptofanu i  serotoniny (14). Spadek 
pobrania paszy jest pierwszą reakcją mło
dych świń na niedobór waliny w dawce po
karmowej. W konsekwencji dochodzi do 
zmniejszenia przyrostów masy ciała. Nad
mierna podaż leucyny zwiększa efekty nie
doboru waliny. Może to wynikać z nasilo
nej degradacji waliny i zahamowania jej 
transportu do mózgu (15).

Podsumowanie

Zainteresowanie suplementacją amino
kwasów w żywieniu trzody chlewnej wy
nika przede wszystkim z chęci ogranicza
nia podaży białka. Takie postępowanie 
stwarza możliwość zmniejszenia kosztów 

żywienia i ograniczenia emisji azotu. Do
dawanie aminokwasów do paszy ułatwia 
zbilansowanie dawki pokarmowej. Dzięki 
polepszeniu składu aminokwasowego biał
ka można obniżyć jego zawartość w diecie. 
W przypadku aminokwasów rozgałęzio
nych duże znaczenie mają ich właściwo
ści anaboliczne. Dotyczy to głównie leucy
ny, która zwiększa syntezę białka poprzez 
stymulację inicjacji translacji. Aminokwasy 
rozgałęzione pobudzają rozwój jelita i po
prawiają funkcjonowanie bariery jelitowej. 
Zawartość waliny w diecie loch w okresie 
laktacji ma istotny wpływ na masę mio
tów przy odsadzeniu. Trzeba podkreślić, 
że nadmierna podaż leucyny powoduje 
zwiększenie aktywności enzymów katali
zujących degradację aminokwasów rozga
łęzionych. Nadmierna suplementacja tego 
aminokwasu może doprowadzić do obni
żenia zawartości waliny i izoleucyny w or
ganizmie. Z tego względu zbyt duży doda
tek leucyny zwiększa ryzyko pogorszenia 
tempa wzrostu świń żywionych paszą o ob
niżonej zawartości białka. Takiego efektu 
można oczekiwać zwłaszcza w przypadku 
niedoboru waliny i izoleucyny.
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