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U ptaków hodowanych w klatkach, a szczególnie u
niosek, pojawia się wiele problemów zwtązanych z
układem kostnym, takich jak niedorozwój, deforma-
cj e, złamania, infekcj e i wynikaj ąc a z ntch duża śmier-
telność (1, 9, 10, 13). O cechach kości decydująroz-
maite czynniki : genetyc zne, ftzj olo gtczne, żyw ienio -
w e i ftzy czne. Wpływaj ą one na r o zw ój, doj rzewanie i
wytr zymało ś c me chaniczną tkanki ko stnej (2 1 ),

Układ szkieletowy kręgowców pełni dwie zasadni-
cze funkcj e, podporow ą oraz metaboliczną stanowiąc
rezer:*łlar minerałów. Jednakże szkielet ptaków ze
względu na adaptację do lotu 1est znacznie bardziej
zwarty i lekki, aniżeli u irurych zwterząt. Ponieważ ko-
ści ptaków są spneumatyzowafle, stanowią szczegolną
formę p ołączenta o s zcz ę dno ś c i materi ału z wy tr zy ma-
łością co prowadzić rnożę do powstania konfliktu mię-
dzy obiema ich funkcjami (23). Stan takiego konfliktu
ujawnia się u niosek. W okresie nieśności, zapotrzebo-

wanie na wapń do budowy skorupy jaja jest tak duże,
żę zo stał utworzony sp e cj alny me chanizm zap ew nią ą-
cy dodatkowęmagazynowanie i uruchamianie tego mi-
nerału. Mianowicie, w j amach szpikowych kości samic,
rozwija się zupełnie nowy system kości wtórnych. Ko-
ści te sąw dlżej mterze odpowiedzialne za dostarcza-
nie wapnia do budowy skorupy w okresie, gdy wchła-
nianie z przew odupokarmowego j est niewystarczaj ące
(4,I7 ,18). Fizjologiczne kostnienie wewnątrz jamszpi-
kowych kości długich u samic gołębia w sezonie zno-
szenia jaj, zostało po raz pierwszy stwierdzone przęz
Kyesa i Pottera w 1934 r., a następnie potwierdzonę
przez wtellbadaczy, zarowno u ptaków domowych, j ak
i dzikich (23). Kości szpikowe nie tworzą się podczas
rozłvoju szkieletu w okresie embrionalnym i powyklu-
ciowym, ale dopiero podczas dojrzewania płciowego
samic. Osteogeneza kości Mórnych jest ściśle zNvląza-
na z poziomem endogennych estrogenów (3, 24, 26).



Odzwierciedleniem zm ian zachodzących w kościach
w ciągu całego okresu życia zwierząt sązmiany ich
wskaźników mechan iczny ch. Kości, pomimo dużej
twardo ści, wykazlją p ewną elastyczno ś ó t plasĘ cz-
no ś ć me ch anlc zną, re a guj ą równi ez zmianą s trŃtury
na ciągłe lub powtarzające się działanie sił odkształ-
cających zwtązanychz obciĘeniem i odciążenięm. Z
mechanicznego punktu widzenia tkanka kostna jest
unikalnym materiałem, o cechach którego decyduje jej
struktura przestrzenna, budowa mikroskopowa, jak
również krystaliczność minerału kostnego (2, 8, 2I).

Przepiórki char aktery zuj ą s ię b ar dzo szybkim tem-

Celem pracy było poznanie wzrostu i mineralizacji
układu kostno szkieletowego w oparciu o zastosowa-
nie modelu metodycznego kości kończyn i w powią-
zanILL z ksztahowani em s i ę i ch c e ch me ch a ntc zny ch i
wytrzymałościowych.

Materiał imetody
Badania wykonano na 150 przepiórkach rasy faraon ( Co-

tumix cotumix Pharaoh),w wieku od 1 dnia do dwóch lat
zycia. Od wyklucia do crw ulego tygodnia Ęcia, ptaki prze-
bywały w klatkach ogrzewanych i oświetlanych elektrycz-
nl,e przezż4 godziny, a po tym okresie w pomieszczeniu o

oświetleniu naturalnym i temp. około2ż"C, Ptaki zy,wione
były handlową mie szanką DK zaw ter ającąw swo im skła-
dzie: fosforu ogólnego 8,5 mg/g, wapnia - 10 mg/g (do 8
tygodnia życia), i 30 mg/g (powyżej 8 tygodnia). Badania
przeprowadzono w 8 okresach życia: w 1 i 7 dniu, a na-

stępnie po ukończeniuprzezptaki2, 4, 6,8, 52 i I04 tygo-
dni. W każdym wieku, z wyj ątkiem 1 -dniowych piskląt ( 1 0

ptaków), badano 10 samców i 10 samic. Od 8-go tygodnia
do badań wybierano samice niosące się.

Wyizolowano po uboju kości: udową piszczelową i ra-

mienną oczyszazano dokładnie z tkanek miękkich i do cza-
su wykonania ana\iz przechow}ryvano w temperatlrzę ż5" C.

W każdej grupie wiekowej ptaków określano: masę i
dfugość kości oraz wskaźniki wytrzymńościowe wg meto-
dy opisanej przezFerrettiego i wsp. (5):

- wańość siły maksymalnej, obliczanej zwartości okre-
ślających tzw. punkt złamania, w którym następuje deztn-
tegracja kości,

- wartość siĘ w punkcie ptzehaczania granicy spręży-
stości, obliczoną z tzw. plnktów sprężystości Wznaczo-
nych odchyleniem stycznej od linii obrazljącej zależnośc
między dzińającąsiłą a odkształceniem.

Kości poddawano działani:u sił dynamicznych z zasto-
sowaniem aparatu INSTRON 4302, rejestrującym w po-
st ac i wykre s tl za|ężno ś ć mi ę dzy slłą działaj ącą p ro stop a-

dle do długiej osi kości a odkształcenlem. Za kryterium
oc eny przyj ę ta zostńa siła obci ążen ia przy stałej prędko śc i
głowicy pomiarowej 10 mm/min. Kości do badań umiesz-
czano napodporach o rozstawie odpowiadającym 40%o ich
długości. Ze względu na trudności techniczne nie określo-

no parametrów wytrzymałościowych dla kości udowej i
ramiennej piskląt 1 -dniowych.

Do analizy statystycznej uzyskanych wyników zastoso-
wano te st t- Studenta. Za staty sty cznie i stotną r ożnic ę przy -
jętowartośćp<0,05.

Wyniki i omówienie

Relacj e zachodzące mtędzy masą i wymiarami cia-
ła zw ter ząt a wi e lko ś c i ą tch nar ządów wewnę tr zny ch
w aspekcie wiekowym, stanowiącel wielu badań, po-
niew| aż ustalenie Ę ch zależno ści daj e obr az kształto-
wania się proporcji wewnętrznych zwierzęcia (16).

Zróżnicowanie wiekowe tempa wzrostu moma zaulwa-

ży c w ro zwoj u wielu gatunków ptakóą j ednakże Wil-

nych autorów (1 I, 14, 15, I9).
Masę ciała wszystkich badanych grup przepiórek

zestawiono w tabeli 1, a tempo jej wzrostu zilustro-

ści udowej i piszczelowej w ciągu 4-ech pierwszych
tygodni życia przepiórek rosła równomiernie u sam-
ców i samic, osiągając pod koniec tego okresu około
400% wartości wyjściowej. Natomiast przyrost masy
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Ryc. 1. Tempo wzrostu masy ciała oraz ma§y kości udowej,
piszczelowej i ramiennej w ciągu dwu lat życia przepiórek

0

50



Objaśnienia: x - istotność rożnic w stosunku do poprzednięgo oziaezenia w obrębie woju koścr samcow 1 Samic w tym
jednejpłcip<0,05,a-istotnośćrożnicmiędzypłciąwdanejgrupiewiekowejp<0,05 okresie. Związanejestto,zpojawie-

Tab. 1. Wpływ wieku i płci na masę ciała oraz ma§ę kości udowej, piszczelowej
i ramiennej u przepiórek (n : 10; x + s)

Masa kości
piszczelowei [mg]

Tygodnie

Dn

1

7

4

2

6

8

52

104

oi9
d

9

d

9

q

9

q

9

q

9

d

9

d

9

7,06 t 0,53

17 ,22 ł 0,96-

19,56 t 1,55*

34,45 t 2,98-

37,05 t 2,75-

88,83 t 4,88-

86,50 t 3,77-

133,87 t 2,61-

145,00 t 3,87*

138,81 t 3,53

165,85 t 3,88-'

'l60,80 ł 6,16-

183,42 t 4,58-'

180,00 t 3,16*

201,20 t 5,38*"

24,14 t 0,69

61 ,73 t 2,54-

65,80 t 3,33-

152,62 t 6,49-

145,30 t 10,12-

311 ,33 t 15,07-

331 ,38 t 26,04-

440,40 t 8,05-

473,58 t 10,82-

471,81 x 14,02

528,03 t 14,16*'

480,91 t 9,74

562,65 ł 14,22^

493,67 t 7,15

764,86 t 15,04'

38,30 t 1,01

96,84 t 4,98-

99,64 t 4,25-

211 ,82 t 11 ,65-

206,35 t 12,30-

400,87 t 19,65-

408,51 t 18,89-

561,47 t 13,56

595,12 t 15,12*

557,51 t 7,74

599,54 t 1 6,02"

568,77 t 10,76

631 ,00 t 'l7,55'

591,52 t 8,24

658,26 t 9,55"

10,96 t 0,50

58,69 t 4,75-

57,90 t 4,71-

183,10 t 9,27-

180,17 t 16,88-

3Ą2,82 x14,70*

374,60 t 1 9,02-

390,50 t 8,46*

406,06 t 7,51

390,56 t 1 0,36

407,06 t 1 0,37

292,99 t 8,99-

443,18 t 15,46'

319,90 t 6,89

568,57 t 10,31'

rosĘ tylko do uzyskanlaprzęzptaki
doj rzałości płciowej (tab . 2). U 4l ska-
ne wyniki pozwoliły na stwierdzenie
wyraŹnych rÓżnic w dwu grupach
kości: kończyny miednicznej - peł-
niącej funkcje podporowe i kończy-
ny piefsiowej o cechach kończyny
lotnej. Przepiórki, jako zagniazdow-
niki, w momenciewyklucia mająsto-
sunkowo dobrzę rozwiniętą kość
udową i piszczelową a tempo ich
WZroStu jest skorelowane Z przyro-
stem masy ciała. Natomiast kość ra-
mlenna w momencre wyklucia jest
rozwinięta bardzo słabo i tempo jej
rozwoju w początkowym okresie ży-
cia postembrionalnego piskląt prze-
biega bardzo gwałtownie.

Różnice płciowe w masie bada-
nych kości od momentu dojrzewania,
opr Ó cZ uwarunkowań genetyc Zny ch
(samice przepiórki maj ą więks ze roz-
miary ciała ntż samce), wynikaĘ w
dużej mierze, zę zróżnicowania roz-

niem się w jamach szpikowych kości samic, systemu
kości wtórnych. Rozwój nowych kości rozpoczyna się
po kopulacji i szybko ich przybywa wraz z powięk-
szaniem się pęcherzyków w jajniku. Ostatecznie, ko-
ści wtórne wypełniają całkowicie jamy szpikowe w
okresie wystąpienia pierwszej owulacj i (4, 24).

O dzw i erc i e dl en i em zmlan rozwoj owy ch zacho dzą-
cych w kościach jestrożna ich wytrzymałośc na dzia-
łanie sił odkształcających. Wartości siły łamiącej dla
kości udowej, piszczelowej i ramiennej, w badanych
grupach wiekowych, zestawiono w tab. 3 oraz zllu-
strowano na ryc. 2,3 i 4.

Naj intensywniejsn1 wnost wartości siĘ łamiącej dla
kości udowej i ramiennej stwierdzono w drugim tygo-
dniu życia piskląt (odpowiednto o 257Yo i215%).W
kolej nych pr zedziałach wiekowych przyro sty warto-
ści tego parametru wytrzymńościowego niebyły jń
tak intensywne i wynosiły od kilkudziesięciu do kil-
kunastu procent. Oporność nazłamania kości piszcze-
lowej rosła bardzo intensywnię aż do szóstego tygo-
dntażyctaprzepiórek i przyrosty tej wartości wynosi-
Ę : 27 9% w pierwszym tygodniu, 92oń w drugim, I 50%
pomiędzy drugim 1 czwartym oraz I02oń pomiędzy
czwartym i szóstym Ęgodniem życia ptakow. U sa-
mic rocznych stwierdzono spadekwartości siĘ łamią-
cej dla kości udowej i piszczelowej, zarówno w sto-
sunku do poprzedniego oznaczęnią jak i w stosunku
do samców, Największęróżnice płciowe w oporności
na złamanla, dla wszystkich badanych kości, stwier-
dzono u przepiórek dwuletnich. Różnice te na korzyść
samic wynosiły: dla kości udowej |60ń, a dlapiszcze-
lowej i ramiennej około 20Yo.

Tab.2. Wpływ wieku i płci na długość kości udowej, piszcze-
lowej i ramiennej u przepiórek(n : 10; - 1 s)

Objaśnienia: jak w tab. 1.

przyroście masy badanych kości. Obie kości kończy-
ny miednicznej zwiększały masę stopniowo, aż do
końca badań,jednak u samic przyrosty byĘ bardziej
intensywne. Masa kości ramiennej pomiędzy 4 i 6 Ę-
godniem zwiększyła się już §lko nieznacznie, auTocz-
nych samic nastą)ił istotny spadek wartości tego pa-
rametru. Na długość, wszystkie badane kości kończlm,

Tygodnie

oi9
q

9

d

9

d

9

d

9

d

9

d

9

q

9

13,35 t 0,11

18,56 t 0,30-

18,61 t 0,36-

24,75 ł 0,33-

24,93 t 0,58-

35,17 t 0,52-

35,06 t 0,99-

39,70 t 0,37-

40,97 t 0,35*'

39,85 t 0,45

41 ,27 ł 0,45'

39,81 t 0,24

4'l ,23 ł'l ,20'

38,60 t 0,31

41 ,76 t 0,82

18,23 t 0,13

23,66 t 0,39-

23,86 t 0,34-

31 ,32 t 1,19-

31,06 t 0,72-

43,41 t 0,69-

43,69 t 'l ,23-

49,60 t 0,34-

50,37 t 0,38-

49,75 t 0,37

50,83 t 0,5'|

49,84 t 0,32

50,95 t 0,55

48,97 t 0,28

51 ,76 t 0,44

8,64 t 0,06

15,83 t 0,40-

16,10 t 0,36-

25,18 t 0,33-

24,93 t 0,66-

34,16 t 0,46-

34,52 t 0,67*

36,59 t 0,51-

36,57 t 0,23-

30,64 t 0,27

36,68 t 0,18

36,26 t 0,21

37 ,03 ł 0,12"

35,97 t 0,19

37 ,18 ł 0,21'



Wartość granicy sprężystości dla koścr
udolvej, piszczelowej i ramiennej w ba-
danych grupach wiekowych przepiórek
zestal,viono w tab. 4. W ciągu drugiego
Ęgodnia życta przepiórek nastąpił wzrost
spręzystości kości udowej średnio u obu
płci o I9Io/o, a kości ramiennej o 2640ń.
Poźntejsze przyrosty sprężystości tych
kości wynosiĘ średnio kilkadziesiąt pro-
cent. Sprężystość kości piszczelowej naj-
intensywniej rosła w pierwszym tygodniu
życta ptaków (2320ń), między drugim i
c zw artym (I 63%) or az między czw arty m
i szóstym (101%). Statystycznie istotne
różnice, na korzyść samic, dotyczyły
głównie kości udowej i wystąpiły uprze-
piórek od szóstego tygodnia ich życia. U
samic rocznych, w porównaniu z samca-
mi, stwierdzono mniejszą sprężystość
wszystkich trzęch badanych kości. Dla
kości udowej rożntca wynosiła ok.27oń,
dla piszczelowej ok. I9oń, a dla ramien-
nej ok. 28%. Najwyższe wartości zarów-
no siły łamiącej jak i sprężystości dla
trzechbadanych kości stwierdzono u pta-
ków dwuletnich.

Wyniki niniej szych b adań dowodzą ist -

nienia zrożntcowanej dynamiki zmian
cech mechanicznych poszczegolnych ko-
ści wraz z wiekiem ptaków, pomimo za-
chowania ogólnej tendencji przyrostu
rvar1o ści badanych wskaźnikow, P oza Ęm
wykazują ze osiągnięcie maksymalnych
ftzy czny ch i funkcj onalnych możliwośc i
kości trwa dŁażej niż proces ich wzrostu i
rozwoju histologicznego, Dane te znajdu-
jąpotwierdzenie w pracach Ratha i wsp.
(20,2I). Autorzy ci sugerują że oprócz
składnikow mineralnych, przede wszyst-
kim ilość i jakość włókien kolagenu de-
cyduje o cechach wytrzymałościowych
kości. Różnice płciowe dotyczące bada-
nych wska źnlkow mechanicznych wyni-
kają z odmienności ogólnorozwoj owych
w kościach samców i samic powiązanych
z wpĘłvem hormonów i nieśnością. Siła
kości jest proporcjonalna do ich masy (7,
22), p oza Ęm, za większą ich wytrzyma-
łość u sarnic, odpowiedzialne są kości
szpikowe. Kości te, pomimo ze same cha-

Tab. 3. Wpływ wieku i ptci na wartość siły łamiącej dla kości udowej, pisz-
czelowej i ramiennej u przepiórek (n : 10; T + s)

Objaśnienia: jak w tab. 1 .

Tab. 4. Wpływ łł,ieku i płci na granicę sprężystości kości udowej, piszczelo-
wej iramiennej uprzepiórek(n: 10; x ts)

Wiek Płeć
Granica sprężystości

kości udowei [N]

Granica sprężystości
iłości piszczelowei [N]

Granica sprężyslości
kości ramiennei [N]

Tyg od n ie

Dn

1

7

2

4

6

8

52

104

oi9
q

9

q

9

d

9

d

9

q

9

q

9

d

9

brak

3,65 t 0,25

3,71 t 0,35

11,26 t 0,80-

10,13 t 1,'l2-

16,79 t 1,30-

17,38 t 1,47-

29,04 t 1,02*

32,55 t 'l ,19*'

29,16 t 2,48

38,42 t 3,16'

44,89 t 2,75-

32,67 t 2,41^

47 ,89 ł 2,75

58,38 t 4,02-'

1,05 t 0,03

3,40 t 0,30-

3,58 t 0,27-

6,36 t 0,46-

6,74 t 0,48-

16,88 t 'l ,55-

17,54 t 1 ,96-

33,34 t 2,65*

36,07 t 1,87-

35,46 t 2,31 -

35,73 ł2,25

37,19 t 2,59

33,92 ł 2,72

34,08 t 1,92

53,79 t 2,72*'

brak

2,92 t 0,35

2,69 t 0,1 8

10,88 t 0,96-

9,58 t 1,89-

13,46 t 1,23

16,34 t 1,08-

21 ,44 t 0,85-

23,92 t 1,19-

23,99 t 3,15

27,56 t 2,69

42,20 t 5,81-

30 ,20 ł 2,15"

41 ,91 t 'l ,16

43,48 l-3,24*

rakteryzują się niewielką opornością na
działanie-sił odkształcającyitr, wydainie objasnienia: jak w tab, l,

zwiększająwytrzymałoŚć kości szkieletowych, w któ- nikach wytrzymałościowych ich kości. Osteoporoza u

rycńsię ioŹ*iiaiĘęe. 12). Na szczego|nepodkreślenie niosek, definiowana jest jako pogorszenie,mineralnej
zasługuje 

"-rriÓlŚrenie 
wytrzymałóści ia złamania t struktury kości, prowadzące do wzrostu ich kruchości

spręzysiości w kóściach samic roc znych. Pierwszy rok i podatnośc i na złamania (26). Osteoporoty czne kury

ryctiprzepiórek, związanyjest z na.lintensywniejszą wykazują v,ryraźny ubytek struktury kości w całym
niesnóScią(15), co niekorŻyŚtnie odbija się na wskaź- szkielecie. Rozpoczyna się on w momencie osiągnię-

Wiek Płeć
Siła łamiąca kości

udowei [N]

Siła łamiąca kości
piszczelowej[NI

Siła łamiąca kości
ramiennej INl

Tygod n ie

Dn

1

7

2

4

6

8

52

104

oi9
q

9

d

9

q

9

o
9

q

9

6

9

q

9

brak

4,50 t 0,31

4,55 t 0,19

16,85 t 1,19-

15,48 ł 2,12-

22,17 ł 1,19*

23,16 t 2,18-

36,73 t 0,98-

40,18 t 1,29*'

40,73 t 2,4l

4l ,44 ł 2,2l-

54,71 t 2,71-

45,74 ł 2,22"

61,63 t 1,83-

71,70 ł 5,17*"

1 ,20 t 0,04

4,36 t 0,36-

4,74t 0,30*

8,94 t 0,65-

8,52 t 0,73-

21,34 t 1 ,93-

22,26 t 2,0l-

44,20 ł 1,91-

43,80 x 2,248-

46,213 t 2,22

55,79 t 1,93*b

57 ,44 t 1,34-

50,98 t 1,76

57,60 t 1 ,37

69,12 t 3,00*'

brak

3,66 t 0,35

3,64 t 0,38

14,20 ł 1,42-

1 3,70 t 2,39-

19,49 t 1,53-

20,24 ł 1,31-

27,00 t 0,81 
-

27,88 t 1,48-

39,19 t 2,03-

39,07 t 1,31-

48,96 t 8,81-

47,12 t 6,82-

50,40 t 5,41

60,31 t 7,28'
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Ryc. 2. Wartość siły łamiącej
|at życia przepiórek
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Ryc. 3. Wartość siły łamiącej dla kości piszczelowej w ciągu
dwu lat życia przepiórek
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Ryc.4. Wartość siły łamiącej dla kości ramiennej w ciągu dwu
lat życia przepiórek

cia przez nte dojrzałości płciowej, a w najostrzejszej
formie występuje pod koniec cyklu nieśności (28).
Uważa się, ze wzrost poziomu estrogenów we krwi u
doj rzewaj ących s amic, wywołuj e prze stawienie 6udo -
wy kości ze szkieletolvych na szpikowe. Postępująca
resorpcj a koŚci szkieletu prowadzi do osteoporo zy (26),
Natomiast bardzo \Mysokie wartości wskaźników me-
chantcznych kości u ptaków dwuletnich, wskazująna
odbudowę kości szkieletowych po zakończeniu okre-
su intensywnej nieśności. Swiadczy to o tym, że przy

właściwym żywieniu siła kości utrzymywana jest na
odpowiednim poziomie do końca okresu reprodukcyj-
nego ptakÓW.
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