
 
 

 
 
 

TRANSCRIÇÃO 

Série Técnica: Extraordinary science brought to life  

Fitase Superdosing – Qual a origem dos seus benefícios? Parte um: destruição total do fitato  

Introdução – slide 1 & 2 

Hoje eu quero falar sobre Superdosing, um assunto que tem aparecido muito nos meios de 
comunicação nos últimos dois anos e sobre o qual, várias pessoas têm ideias diferentes – de 
onde vem os benefícios provenientes de Superdosing? Eu quero defini-la especificamente no 
uso de fitase suficiente para evitar o acúmulo de IP3 e IP4 no intestino do animal. 

Essa não é a definição típica dada pelas pessoas quando estão falando sobre Superdosing, 
mas espero que ao longo desta apresentação, vocês entendam por que estou usando-a para 
definir os benefícios obtidos com Superdosing. 
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Tradicionalmente, fitases têm sido usadas como um meio para fornecer fósforo do IP6, e 
todas são chamadas de fitases porque atacam o IP6 produzindo o IP5, que é um novo 
substrato que as fitases continuam a atacar. IP5 é então transformado em IP4 e, 
removendo-se outro fosfato gera-se o IP3 e, finalmente, outro fosfato é removido obtendo-
se o IP2. O produto final de uma fitase é o IP1 e nenhuma fitase quebra o IP1 porém, 
felizmente, a fosfatase alcalina presente no intestino é uma enzima muito rápida e 
imediatamente digere IP1 produzindo inositol e o fosfato final. Então o que vemos é a 
remoção de seis fosfatos, cinco pela fitase e um pela fosfatase alcalina. Este é o 
pensamento tradicional das pessoas que usam fitase, a maioria está olhando para a 
remoção de aproximadamente 50% do fósforo do ácido fítico, então ainda estamos vendo 
uma quantidade considerável de IP6, 5, 4, e 3 não-digeridos deixados no intestino animal. 

Nos slides seguintes, eu quero mostrar-lhes por que temos que considerar os IPs 5, 4 e 3 
tão anti-nutrientes quanto o IP6 e deixar de considerar fitases simplesmente como uma 
fornecedora de fósforo. 

Slide 4 

Mas o que eu quero dizer com IP6, 5, 4, 3 e 2 serem um problema? Se considerarmos a 
taxa de destruição de IP6, a partir deste conjunto de slides, veremos que quando uma fitase 
é usada a taxa de concentração de IP6 é rapidamente reduzida. Na verdade, neste estudo, 
dentro de 40 minutos, todo o fosfato foi removido do IP6 produzindo IP5. 
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IP5 é produzido rapidamente através da quebra do IP6, mas vocês podem ver que atinge 
apenas um pico baixo, a partir do qual a concentração começa a cair; isso ocorre porque a 
enzima ataca ainda mais rapidamente IP5 do que ela estava atacando IP6. E este é um 
ponto-chave: a fitase não tem o mesmo apetite para IP6 como tem por IP5, 4, 3 e 2. 
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E agora, nos próximos dois slides, vou mostrar-lhes que as concentrações de IP4 e IP3 
aumentam à medida que IP5 é quebrado em IP4 e IP4 em IP3. 
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Mas vocês podem observar que o ritmo no qual a enzima está atacando o IP4 e o IP3 é bem 
lento, particularmente para o IP3. E isso significa um acúmulo de IP4 e IP3 no animal 
quando usamos uma fitase o que na verdade, tem sido demonstrado recentemente em 
experimentos in vivo. 
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E o produto final é o IP2, cuja produção, vista neste slide, ainda ocorre após 3 horas de 
incubação. Agora, o interessante sobre este trabalho específico é que eles estavam 
pesquisando sobre a influência de fitato e fitase na capacidade da pepsina em digerir 
proteínas. Então, este slide recém apresentado não está mostrando apenas a quebra do IP6 
para 5, para 4, para 3, e para 2, mas também está demostrando a influência que esta tem 
na capacidade da pepsina - que está no mesmo tubo de ensaio que o ácido fítico e a fitase – 
a capacidade daquela pepsina de quebrar proteína. 
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E é isso que esta linha está mostrando aqui. Assim você pode ver que, no início do 
experimento a concentração de IP6 ou de ácido fítico era muito alta, não havia praticamente 
nenhuma atividade de pepsina. Agora, todos reconhecem IP6 como um anti-nutriente 
significativo, mas o ponto interessante é que todo o IP6 é destruído em 40 minutos, e vocês 
podem ver que neste ponto, a atividade da pepsina está apenas em 20% da atividade 
máxima. Então, claramente, IP6 não é o único éster prejudicial neste jogo. IP5 está 
claramente presente em concentrações elevadas neste momento e está sendo quebrado 
rapidamente, mas mesmo quando IP5 desaparece em cerca de 60 minutos, a atividade da 
pepsina ainda é de apenas 20% da máxima. Vocês podem ver que o IP4 foi completamente 
removido em aproximadamente 120 minutos e a pepsina está ainda apenas 70% ativa. E 
não é, na verdade, até que IP3 desapareça que veremos a plena atividade da pepsina.  



 
 

 
 
 

Então este é o primeiro trabalho in vitro que tende a sugerir que não deveríamos pensar 
apenas no ácido fítico ou IP6 como os únicos anti-nutrientes quando falamos de fitase e 
ácido fítico. Na verdade, nós temos que começar a pensar no IP5, IP4 e IP3. 
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Este slide mostra uma outra faceta interessante das propriedades diferenciais dos ésteres 
IP6, IP5, IP4 e IP3. O que podemos ver aqui no eixo Y é a solubilidade do zinco e como esta 
é influenciada pelo pH na presença de IP6, 5, 4 e 3. Podemos notar que, em pH 3, o zinco é 
totalmente solúvel, independentemente se há IP6, 5, 4 ou 3 presente. À medida que o pH 
sobe para 5, podemos ver que o IP6 precipita 100% do zinco na solução. E IP5 precipita 
entre 85 e 90% do zinco na solução. Em pH 6, o IP4 está precipitando 100% do zinco que 
estava presente na solução e IP3 está precipitando 65% deste. Agora, por que isso é 
interessante? Porque uma vez que o material passa rapidamente do estômago para o 
intestino, o pH intestinal aumenta de 3 para 6 em um período muito curto de tempo. Logo 
na entrada no intestino delgado há o ducto pancreático que está secretando muitas enzimas 
envolvidas na digestão de proteínas: tripsina, quimiotripsina e elastase. E todas essas 
enzimas precisam de zinco como um co-fator. E este zinco é, na verdade, secretado do 
ducto pancreático para o intestino delgado onde o pH é de aproximadamente 6. Agora se 
temos IP4 e IP3 oriundos do estômago, o zinco é bem solúvel em pH 3 como podemos ver, 
mas no minuto que se move para o intestino delgado em pH 6 e o zinco sai do ducto 
pancreático, as consequências podem ser bastante significativas. E a precipitação de zinco 
reduziria assim a atividade destas proteases, tornando a digestão de proteínas menos eficaz. 
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Como sabemos que IP3 e IP4 estão prejudicando a capacidade do animal de digerir o 
alimento? Este dados recentes mostram que, se você medir a concentração de IP4 e IP3 no 
íleo, em aves que têm sido alimentados com diferentes níveis de fitase, notará que há uma 
correlação negativa entre a concentração destes ésteres e a digestibilidade da energia, 
matéria seca, nitrogênio, sódio, magnésio e ferro. E se você olhar para o coeficiente de 
correlação, ou os valores de R aqui, eles são incrivelmente altos e muito significativos o que 
sugere que IP3 e IP4 são realmente ésteres muito prejudiciais ao trato digestivo; não são 
inócuos. E nós ignoramos estes ésteres no passado com toda a nossa pesquisa, então hoje 
o que eu quero identificar é que a destruição do IP4 e IP3 é de grande importância se 
quisermos superdosar corretamente. 

Que evidências aparecem na literatura sugerindo que as enzimas ou fitases aumentarão os 
níveis de IP3 e IP4 no intestino do animal? 
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Este trabalho recente de Pontippidan et al é interessante porque avalia o fornecimento de 
fitases para suínos – é uma fitase de Citrobacter Braakii – e vocês podem notar no painel do 
lado esquerdo que, onde não há inclusão de fitase a relação entre IP6, IP5, IP4 e IP3 é 
dada acima das barras na ração, no estômago, S1 é a primeira metade do intestino delgado 
, S2 é a segunda metade do intestino delgado, uma e duas horas após o arraçoamento. 
Então você pode ver que a relação é 1:0,2:0,1:0 na ração. E isso não muda muito à medida 
que descemos no trato intestinal e, de fato, conforme o tempo aumenta. E isso é de se 
esperar, porque não há fitase presente; não haverá nenhuma quebra do IP6 para IP5, então 
não ocorrerá qualquer mudança nas concentrações relativas destes ésteres no trato 
intestinal do animal. 

Se olharmos agora no painel da direita deste slide, vocês poderão ver os efeitos do 
fornecimento de 500 unidades da fitase de Citrobacter Braakii. Naturalmente, na ração não 
há qualquer diferença em comparação com o Controle já que a fitase não tem um ambiente 
para atuar. Mas quando observamos o estômago uma hora após o arraçoamento, notamos 
neste slide uma ligeira redução na concentração de IP6, o que é esperado, mas este é 
quebrado e se acumula como IP4. E isto é novo, isto não é algo que era conhecido ou tenha 
sido mostrado em trabalhos anteriores. Se, em seguida, passamos para duas horas após o 
arraçoamento e olhamos para o íleo, conforme indicado no slide pela barra vermelha agora, 
vemos um enorme aumento na concentração de IP4 como um resultado do uso de fitase. 
Então em comparação com os animais do Controle, o uso da fitase reduziu IP6, o que é bom 
pois sabemos que é um anti-nutriente, mas na verdade foi produzida uma quantidade 
considerável de IP4 que não estava presente no animal do Controle. Nós acreditamos e 
mostramos que isso é um anti-nutriente, então na verdade o que temos feito é degradar um 
anti- nutriente e simplesmente produzir outro. Essa é a chave, e é por isso que eu 
mencionei no início, a meu ver, Superdosing é o uso de fitase suficiente para evitar o 
acúmulo de IP4 e IP3. 
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Se olharmos o uso de outra fitase com características enzimáticas ligeiramente diferentes, o 
que podemos a partir deste trabalho com frangos é que, se compararmos os animais do 
Controle com aqueles que receberam 500 ou 1.500 unidades deste produto, Quantum Blue, 
você poderá notar que neste caso em particular, não ocorre um acúmulo de IP4 quando 
usamos a fitase – vemos sim uma redução muito significativa de IP6 , que é o esperado, e 
este quase desapareceu quando usamos 1.500 unidades como Superdosing. As 
concentrações de IP5 são reduzidas quando usamos 500 e 1.500 unidades, mas o IP4 é o 
ponto interessante. Observe que as 500 unidades não acumulam IP4 comparado com o 
Controle e Superdosing na verdade reduz a concentração de IP4 comparada com o Controle. 
Se olharmos para a concentração de IP3 o que vemos é que a dose mais baixa de fitase 



 
 

 
 
 

resulta em um ligeiro aumento desta, mas Superdosing elimina quase inteiramente este 
aumento e, de fato, a concentração do IP3 é agora menor do que a do Controle Negativo. 
Então Superdosing remove o excesso de IP3 e impede o acúmulo de IP4 – algo que 
acontece com esta enzima que claramente não acontecia com a enzima anterior (Citrobactor 
Braakii), quando usada apenas na dosagem de 500 unidades. 
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Na verdade nesse slide vocês podem ver claramente os efeitos drásticos entre uma dose 
regular de Quantum Blue e a Superdosing. Embora tenhamos destacado a redução da 
concentração de IP4 em 32% com a superdose, na verdade, a redução de IP3 é ainda maior 
– há uma redução de 67% nas concentrações de IP3 com superdose em comparação com 
uma dose regular da fitase Quantum Blue. 
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Então à respeito de Superdsoing, nesta sessão em particular, estou focando em IP4 e IP3. O 
que eu gostaria de reforçar aqui é que o IP4 e IP3 são produzidos por níveis normais de uso 
de fitase; eles não estão presentes em um animal que não está recebendo uma fitase. Eles 
interferem com a digestão e possivelmente tanto quanto o IP6, nós realmente ainda não 
sabemos, mas sabemos que eles são anti-nutritientes. O problema com o IP4 e IP3 é que 
eles são muito solúveis no estômago e podem passar facilmente para o intestino delgado 
onde precipitam, como já mencionei, com zinco e interferem na digestão de proteínas. 
Sobre isso, o que nós temos que pensar quando pensamos em Superdosing, não é 
simplesmente eliminar IP6 mas também IP5, 4, 3, porque todos estes ésteres 
desempenham um papel significativo na redução da capacidade do animal em digerir seu 
alimento efetivamente. Neste caso, Superdosing precisa considerar a destruição do IP4 e 
IP3 da mesma forma que a do IP6. 


