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Jednym z procesów tworzenia nowej tkanki kostnej organizmu. Ponadto atomy w.apni.a.i fosforu, będące
jest mińera|izacja. W okresie poprzedŹającym jej wy- elementami sieci krystalicznej koŚci mogąbYĆ zastą-

pione przez węgiel, magnez, sód i potas, a grupa hy-
droksylowa przezfluor (13). Składniki mineralne mogą
zostac pobrane z kości, w okresie, kiedy z.apotrzebo-
wanie na nie organizmu przewyższa ilości wchłania-
ne z pokarmem. Szczególnego znaczenl,a nabiera to
zjawisko u ptaków znoszących duże ilości jaj. Dlate-
gt_l został utworzony u nich system kości szpikowych,

mineralizację osteoidu (11). Wytrącanie soli mineral- które są odpowiedzialne za utrzymanie łromeostazY
nych w istoóie nrięclzykomórkówej zachodziwskutek wapniowej (5). Wokresie tYm

równowagi fizykóch-emtcznel jońów: Ca r, HPO.r , następują y i rozkładu koŚci
po, ]. Fo":fatarizasadowa, wysiępująca w komórkach wtórnych. się we wczesnych
kośtiotwórczych, uwalnia fosfońny z organl,cznych okresach formowania jaja. ObsetwowanY jest wtedY
estrów fosforanowych i wytwarza fósforańy nieoiga- wzrost licz,by i aktywności osteoblastów oraz sPadek
nlczne. Fosforany i..eugjlą. z wapniem tworząnie- Ilczby osteoklastów. W czasie Pows.tawania skoruPY

rozpuszczalnąsói-fosfórinwapniowy(10, 13). jajabeleczkikościszpikowychzostaj.ą.otocz_onęPIZIZ
Ógolnie prŻyjmuje się, że szkielet kięgowców słu- ltcznę osteoklasty i następuje ich rozkład_ Uwolniony

zy jłko 
^uguryn,zńiqzków 

mineralnycń, szczególnie wapń wraz z krwią dostaje się do gruczołu,skoruPko-

wapnia i fo-sforu, ale iakżę magnezu i cynku (24,30)" wego, natomiast fosforjest usuwany z organizmllPrzez
Składniki mineralne kości, znajdująsię w stanie dy- nerki (28,29).
namicznej równowagi, i są staló uwalniane i resorbo- Do podstawowych badań oceniającYch stan gosPo-

wane z sŹybkością izalęŻnioną od etapów rozwoju darki mineralnej ustroju i układu kostnego, naleŻąba-



dania aktywności fosfatazy zasadowej oraz stężenia
wapnia i fosforu w surowicy krwi. Aktywnośó fosfa-
tazy zasadowej jest wskaźnikiem tworzenia się tkanki
kostnej (19). Kostna fosfataza zasadowa jest pirofos-
fatazą w ytw ar zaną pr zęz o ste ob 1 asty synte tyzuj ąc e

macierzko stną (4), a takżę w wapniej ącej chrząstc e (9).
Do utrzymania prawidłow ej zaw artości sub stancj i

mineralnych w kościach, konieczne jest dostarczanie
organizmowi odpowiedniej ilości wapnia i fosforu oraz
prawidłowe ich wchłanianie i wydalanie Q0). Zapo-
trzebowanie na fosfor u przepiórki japońskiej nie za-
leży od wieku ptaków i dlatego jego zawartośó w pa-
szy wg Kraszewskiej-Domańskiej (15), powinna wy-
nosić stale ok, 0,8%. Natomiast zapotrzebowanie na
wapń wg tej autorki zmienia sięw zależności od wie-
ku i produkcji jaj Dla przepiórek niedojrzałych i doj-
ruałychnie niosących się powinna wynosić ok.Ioń, a
dla niosek 3,0-4,5oń.

C e lem b adań było okre śl enie zaw arto ści p o dstawo -
!\ry ch zw lązkow min eralnych w ko ś c i ach kohczy n or az
towarzyszących mineralizacjl kości, zmtan w pozio-
mie wapnia, fosforu i aktyi,vności fosfatazy zasadowej
osocza krwi w ciągu dwu lat życiaptzepiórek.

Materiał imetody
Badania wykonano na 150 przepiórkach rasy Faraon

(Cotumix cotumix Pharaoh),w wieku od 1 dnia do dwóch
Iat życia. Od wyklucia do czwaftego tygodnia życia, ptaki
przebywały w klatkach ogrzewanych i oświetlanycb elek-
trycznieprzez24 godziny, a po tym okresie w pomieszcze-
niu o oświetleniu naturalnym i temp. około 22'C. Ptaki
żywione były handlowąmieszankąDK zawierającą w swo-
im składzie: fosforu ogólnego 8,5 mg/g, wapnia - 10 mg/g
(do 8-go tygodnia życia'), i 30 mg/g (powyżej B-go tygo-
dnia). Badania przeprowadzono w B okresach życia: w 1 i
7 dniu, a następnie po ukończentuprzezptaki 2,4,6,8, 52
i 104 tygodni. W każdym wieku, z wyjątkiem 1-dniowych
piskląt (10 ptakow), badano 10 samców i 10 samic. Od 8-
go tygodnia do badań wybierano samice niosące się.

Wyizolowane po uboju kości piszczelowe i ramienne,
oczyszczano dokładnie z tkanek miękkich, wazono i .do

czasu wykonanta analiz przechowywano w temperaturze
-25oC. W celu określenia zawańości substancji mineral-
nych, kości suszono przez ż4 godziny w temp. 105oC, wa-
żono, a następnie spalano w piecu muflowym w temp.
600'C przez 6 godzin. Po zwazeniu popiołu ozrraczano w
nim zawarlość wapnia, fosfonr, magnezu i cynku przy lży-
ciu spektrofotometru CP-AES Hilger, po uprzedniej mine-
ralizacji w kwasie azotowym.

Stęzenie wapnia, fosforu i aktywność fosfatazy zasado-
wej w osoczu krwi określano metodą kolorymetrycznąj z
zasto s owaniem ze stawów B iochemte st, Zasady oznaczania:

1. Jony wapnia tworząw środowisku alkalicznym z kom-
pleksonem o-krezoloftaleiny barwny zw iązek. Natężeni e
barwy jest proporcjonalne do zawartości jonów wapnia w
badanej próbce.

2. Iony fosforanowe w środowisku kwaśnym, w obec-
ności detergentu, tworzą z kwasem molibdenowym kwas
fo sfomol ibdenowy. Intensywność zabarwienia powstałego
kompleksu jest proporcjonalna do stęzenia fosforu.

3. Fosfataza zasadowa w środowisku alkalicznymroz-
kłada p-nitrofenylofosforan do p-nitrofenolu, który prze-
chodzi w źółto zabatwiony anion. Oznaczona koloryme-
try cznie intensywno ść zabarwienia j est wprost proporcj o-
nalna do aktywności enzymu.

Do analizy statystycznej uzyskanych wyników wykorzy-
stano test t- Studenta. Za statystycznie istotną r óżnicę przy -

jętowartośćp<0,05.

Wyniki iomówienie

Zawartośc popiołu w kościach w ciągu dv.ruIat ży-
cia przeptorek przedstawiono w tab. 1. U jednodnio-
wych piskląt stwierdzono najniższy udztał substancji
mineralnych wynoszący 32I,7 6 mg/g w kości piszcze-
lowej i 302,]7 mg/g w kości ramiennej. Do 6 tygodnia
życiaptakow zawartośc popiołu w kościach kończyn
rosła równomiernie u obu płci osiągając pod koniec
tego okresu l59%wartości wyjściowej. Wyniki teróż-
nią się od danych uzyskanych na kurczętach, Zawar-
tość popiołu w kościach tych ptaków pomiędzy mło-
dością a dorosłością zmienia się tylko o 5 do l0o/o (2I,
23). IJ ośmiotygodniowych przepiorek, które weszły
w okre s nieśności, stwierdzon o wy ższązawartość mi-
nerałów w kościach ramiennych w porównaniu z sam-
cami (p < 0,001). U rocznych ptaków istotne rożnicę
w mineralizacjt, na korzyść samic, dotyczyły kości
piszczelowej, a u dwuletnich obu kości. Zawartośc
popiołu w kościach kończynprzepiórek rosła stopnio-

Tab. 1. Wpływ rł,ieku i płci na zawartość popiołu w kości pisz-
czelorvej i ramiennej u przepiórek (n : 10; i + s)

Objaśnienia: * - istotnośc różnic w stosunku do poprzedniego
oznaczentaw obrębie danej płci ; a istotność różnic między płcia-
mi w danej grupie wiekowej

302,00 t 15,78

351,20 t 16,00-

356,29 t 6,33-

414,37 t 13,88-

424,34 t 14,41-

454,66 t 7,53-

456,53 t 11,44

494,34 t 9,65-

491 ,18 t 9,73-

499,48 t 5,09

529,08 t 4,50-'

666,34 t 6,77*

644,28 t 8,45*

632,61 t 8,43*

737 ,14 t 16,97*'

Tygo d n ie

1
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52

104
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321 ,76 t 1'l ,59

394,29 t 6,31-

386,42 t 5,74-

419,08 t 6,28-

423,92 t 15,93-

465,87 t 13,18-

473,90 t 11 ,70-

504,04 t 10,46-

498,84 t 9,61

488,04 t 2,57

499,48 t 4,67

488,23 x 3,24

613,37 t 14,66*u

550,64 t 3,95-'

747 ,36 ł 13,22*"
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Ryc. 1. Zawartość wapnia w popiele kości w ciągu dwu |at
życia przepiórek

1d ,ll 2t 41 6t 81 52l 104t

Wiek

Ryc. 2. Zawartość fosforu w popiele kości w ciągu dwu lat
życia przepiórek

Ryc. 3. Zawartość magnezu w popiele kości w ciągu dwu lat
życia przepiórek

,ld 11 21 4t 6t 8t

Ryc. 4. Zawartośćcynku w popi:ll kości w ciągu dwu |at ży-
cia przepiórek

wo w ciągu badanego okfesu ichżycta, osiągając pod
koniec I79% wartości wyjściowej u samców i238%
u samic. Różnice te związane są niewątpliwię z roz-
wojem w jamach szpikowych kości samic, systemu
kości wtórnych (31). Kości szpikowe zawierająnie-
wiele kolagenu, ale dużo zwlązkow mineralnych, pro-
teoglikanów i węglanów (5, 2I). Formowanie kości
wtorny ch zw iązane j est z e zwi ęks zonym zatr zy myw a-

niem składników mineralnych pobranych z pożyw ie-
nia (14, 25).Powyższe zmiany w kościach regulowa-

wiek

Ryc. 5. Poziom wapnia całkowitego w osoczu krwi w ciągu
dwu lat życia przepiórek
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Ryc. 6. Poziom fosforu nieorganicznego w osoczu krwi w cią-
gu dwu |at życia przepiórek

Ryc. 7. Aktywność lbslatazy ,u.li*orr.i o§ocza krwi w ciągu
dwu lat życia przepiórek

ne sągłównieprzezhormony płciowe i hormony przy-
tarczyc (7,25,26,3I,32).Poza tym w kościach sta-
rzelących się kur stwierdza się spadek zawartości ko-
lagenu (21).

Zawartośc wapnia w kościach jednodniowych pi-
skląt wynosiła średnio 436 mglg popiołu i wzrosła w
ciągu pierwszego tygodnia tch życia o 10,60ń u sam-
ców i I4oń u samic, a w ci€u następnego tygodnia
obniżyła się (ryc. 1). U samców proces ten postępo-
wał dalej doprowadzając do najniższej wartości stwier-
dzonej u ptaków 6-tygodniowych. Natomiast u 6-ty-
godniowych samic stwierdzono zlaczny wzrost (ok.
37oń) zawartości wapnia w popiele kości. Związane

, ze u kur na 10 dni przed zniesieniem
a wyruŹntę zwiększa się pobieranie
t zatrzymywanie go w kościach (25).

Uwarunkowane jest to dziaŁaniem estrogenów U sam-
ców p oddanych estro gen izacji przez 3 miesiąc e stwier-
dzono 600ń wzrost zawartości wapnia w kościach w
porównani u z gnlpą kontrolną, Maksimum zaw arto -

ści wapnia w kościach u 6-tygodniowych samic kore-
Iuje ze stwierdzonym w tym okresie maksymalnym

10452l



poziomem kalcytoniny we krwi (7). Poniewaz okres
ten odpowlada dojrzewaniu płciowemu przepiorek,

ochronnąw stosunku do nowo tworzonych kości szpi-
poziom
m 1Wy-
jaja (6).

Na podstawie badań własnych można stwterdzic, że
w okresie wczesnej dojrzałości zawartośc wapnia w
kościach samców jest niższa niż u samic. Zbiega się

wzmożonym fozwo-
23), Po zakończeniu
zarówno u samic jak

i u samców rocznych i dwuletnich przepiórek, nastą-
piło ponowne podwyższenie poziomu wapnia w ko-
ściach.

Niska zawartośc fosforu w kościach jednodniowych
piskląt wzrosła ciągu dwu tygodni ich życia o około
60% (ryc.2). U samców stwierdzono następnie spa-
dek jego zawartoścttrwający do 6-9o tygodnia. Nato-
miast u samic, obniżenie udziatu tego pierwiastka w
kościach nastąpiło dopiero podczas ich dojrzewania.
Początek formowania kości szpikowych wiąże się z
obniżeniem stosunku fosforu do azotll, wskazującym
na ldział macterzy białkowej w tworzeniu nowych
kości (25). Stosunek ten zwiększa się, kiedy kości szpi-
kowe ulegająmineraltzacji, U samic rocznych zawaT-
tośó fosforu w popiele kości obniżyła się ponownie

letnich (ryc. 3). Natomiast u samic najwyższąwartość
tego składnika, podobnie jak w odniesieniu do wap-
nia, stwierdzono w okresie ich dojrzewania. Według
Taba i wsp. (30), połowa magnęzulznądĄącego się w
organizmie kręgowców zawartajest w kościach. Ba-
daczę ci wykazali ,żemagnezi wapń konkurująze sobą
p el su-

PTdy
n\ha-
mując resorpcję,

Srednia zawartość cynku w popiele kości rosła w
ciągu dwu pierws zychtygodnl życia piskląt, a następ-
nie uległa obniżeniu w ciągu kolejnych 6-u tygodni

kościach samców
okresu ich życta,
niowy wzrost jego

ldziaŁu, do maksymalnej wartości u przepiórek dwu-
letnich, Według Sandovala i wsp. (24), kości akumu-
lująnajwięcej cynku ze wszystkich tkanek organizmu.

Tab.2. Wpływ rvieku ipłci
organicznego i aktywność
krwi(n:10;x+s)

na stężenie wapnia, lbsforu nie-
fosfatazy zasadorvej w surowicy

442,875 t 22,728

509,480 t 23,427

536,248 t 30,736-

527,082 t 4,869

56'| ,260 t 'l5,758

406,387 t 23,600-

3i4,303 l 1 5,957-

27 0 ,925 t 17 ,817 
-

321 ,052 t 'l0,'l73

177,506 t 15,295-

229,562 ł 23,537-

50,754 t 1,435-

1 36,737 t 6,93'l -'

29,512 t 0,756-

85,541 t 2,150-'

Objaśnienia: jak w tab. l.

ków krwi. Do prawidłowego przebiegu procesów roz-
woju kości stężenie
mywane w wąskich
badaniach nie wyka
osoczu samców i samic ntedojrzałych płciowo (tab.ż;
ryc. 5). Natomiast w chwili rozpoczęcla nieśności,
slwierdzono dwukrotny wzrost stężenia wapnia cał-
kowitego we krwi samic, zarówno w stosunku r1o okre-
su poprzedniego, jak i do zawańości tego pier-wiastka
w Ósóczu krwi samców. Wyniki te znĄilĄąpotwier-
dzenię w badaniach przeprowadzonych na przęprcr-

ze u kur niosek, w dniu fonnowania i znoszęnta jaja,
wchłanianie w jelitach wynosi S7oń,natomiast w dniu
bez jaja tylko 34oń wapnia pobranego z paszą(29).
Resorpcja kości szpikowych dostarcza 40oń wapnla
potrzebnego do wytworzęnta skorupy jaja (I7).

W badaniach własnych wykazano równiez, że stę-
żenie fosforu nieorganrcznęgo w osoczu dojrzałych

10,395 t 0,1 58

'l0,'l'l'l t 0,237

9,864 t 0,464

10,603 t 0,067

1'1,045 t 0,232-

10,278 t 0,287

10,607 t 0,193

1'|,182 t 0,2'l9

11,891 t 0,201-'

10,681 t 0,424

20,96'l t 0,45'|-'

10,398 t 0,'l97

20,826 t 0,118'

8,326 t 0,'l96-

16,504 t 0,234-'

10,287 t 0,339

8,560 t 0,268-

7,598 t 0,330-'

8,017 t 0,179

7,354 t 0,'l20'

6,759 t 0,1 83-

6,522 t 0,084-

5,7Ą2 t 0,223-

5,802 t 0,'l60-

4,350 t 0,170-

7,514 t 0,375-'

2,433 t 0,,l32-

6,363 t 0,'138-'

2,500 t 0,118

4,907 t 0,206-'
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białek. Przedę wszystkim btęrzę udział w rozwoju i
miner alizacji układu ko stno szkieletowe go, a następ -

nie u niosek w przemianach wapniowo-fosforowych
stymulowany ch przez estrogeny. Jak podaj e Simkiss
(25) wielu badaczy stwierdziło wzrost zawartości fos-
foru w osoczu krwi ptaków w okresie poprzedzają-
cym owulację. Bar i wsp. (1) wykazali wzrost jego stę-
żeniawę krwi podczas wapnienia skorupy jaja. Wyni-
kato z faktu, że tempo wychwytywania wapnia zuMa-
du krążenia pTzęz jajowód jest większe ntż tempo
wydalania fosforanów przez nerki.

Stwierdzone w tej pracy istotne zróżns,cowanie ak-
tywności fosfatazy zasadowej w surowicy krwi u ro-
snących t dojrzałych przepiórek (tab. ż; ryc.7), znaj-
duje potwietdzęntęw pracach innych autorów (18,27).
Obok hydrolizowania monofosforanów w środowisku
zasadowym ęnzymten posiada zdolnośc hydrolizowa-
ni a ni e org an tc zny ch i or ganic znych p iro fo s fo ran ów w
środowisku obojętnym. Właściwość ta wydaje się okre-
ślać j ego rolę fizj o1o gicznąt tłumaczy wysoką aktyw-
ność w tkankach o wysokim metabolizmie (18). Pod-
wyższenie poziomu fosfatazy osocza moze korelować
ze wzrostem aktywności komórkowej w rożnych na-
rządachi tkankach, aszczegóInie w kościach (26). Nie
stwierdzono obecności fosfatazy w istocie międzyko-
mórkowej, a jedynie w komórkach kościotwórczych
rosnącej kości (13). Największąjej aktywność stwier-
dza się w osteoblastach syntetyzującychmacierz kost-
ną(4), atakże w wapniejącej chrząstce (9). Aktyw-
ność tego enzymu wykazano także w pęcherzykach
mac|ęrzy zaangażowanych w proce sie mineralizacj i.
Działante fosfatazy zasadowej w pęcherzykach wy-
przedza poj awienie się kryształów hydroksyapatytu.
Sądzi się, że ęnzymten zwiększa poziom nieorganicz-
nych fosforanów w pęcherzykach lub też inaktywuje
ufo sforylowane inhib itory minerali zacji (I 9) . S twier-
dzonaw badaniach własnych wyższa aktywność fos-
fatazy zasadowej w osoczu dojrzŃychsamic przepiórki
w porównaniu z samcarni, znajduje potwierdzenię w
pracach innych autorów. Bell(2) donosi, żeprzedroz-
poczęciem nieśności ma miejsce wzrost aktywności
fosfatazy zasadowej w osoczu krui i że poziom ten
obntża się po jej zakończeniu. Częściowo różnice te
można wytłumaczyć zmtaną aktywności enzymu w
tkance kostnej. Według Rath'a i wsp. (22),podawanie
niedoj rzałym ptakom e stro genów, a zwłaszcza pro ge-
steronu zwiększa, a podawanie testosteronu zmniej-
sza aktywność fosfatazy w kościach. Paul i Snetsinger
(20) podają że aktywność fosfatazy zasadowej wzra-
sta w osteoblastach w czasie powstawania i odbudo-
wy kości wtórnych, a więc w okresie bezpośrednio
p oprzedzającym rozpo częcie nieśności or az w cyklu
nieśności po zakończeniu budowy skorupy. Jednak
zależnośc mię dzy aktywno ś ci ą fo sf atazy a nie śno ścią
ntę została całkowicie wyjaśniona, zwłaszcza, że nte-
którzy badacze stwierdzili niższy poziom fosfatazy
zasadowej w osoczu dorosłych kur w porównaniu z
kogutami (21).
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