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Summary

The aim of the study was to determine the effect of aluminum sulphate added to the drinking water on bone
resistance in broiler chickens during the first 4 weeks of life. The experiment was carried out on 80 Hybro race
broiler chickens from the second day of life to the age of 4 weeks. During the experiment the chicks had free
access to the feed and water with aluminum sulphate solution with 3 different doses: 1 (group A),2 (group B)
and 3 gram per |iter (group C). The water level was controlled daily. At the end of the experiment the chicks
were slaughtered and femora| bones collected for further analysis.

Using Instron 4302 apparatus, the relationship between the force acting perpendicularly to the lo_ng axis_

of the bone and deformation was characterized by following parameters: the breaking force and the force of
resilience timit (three-point bending test). The internal and external of longitudina| and transverse cross-
section was measured on X-ray film using computer software Scion Image (Mac). Aluminum su|phate added
to the drinking water significantly decreased the force of resilience limit in female's femoral bones in experi-
mentalgroupiincomparisontothecontrolone(154.8N-control,133.7N-groupA,85.1N-gryupBand
58.6 N -- group C). The breaking force of female's femora in experimental groups was significantly_lower in
comparisón tó the contro| group: 272.8 N (control), 231.9 N (group A),225.6 N (group B) and 170.2 N (group
C) róspectively. In the ma|Ó's fómora the breaking force and the force of resilience limit in the experimental
groopŚ were also lower. The results of this experiment prove the disadvantageous influence of aluminum
Śulpńate solutions added to the drinking water on bone resistance and the interna| and external of longi-
tudinal and transverse cross-section in femoral bones in both sexes in all experimental groups.
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Placa oryginalna

7jawisko sprężystości graważną,r9lę w żyłvym or-
ganlzmle, poniewaz wszystkie tkanki p o dle gaj ą usta-
wicznie mniej lub b ardziej wyt ażnym o dks ztałc eniom
typu spręzystego, a więc: ściskaniu, rozciaganill, zgt-
naniu i skręcaniu. Dzięki, na przyĘad, sprężystości
chrząstek żebrowych po kazdym oddechu ściana klat-
ki piersiowej wraca do normalnej pozycjt, po ustąpie-
niu skurczu mięśni przy wdechu. Spręzystośó krążkow
międzykręgowych kręgosłupa pomaga przy ltrzyma-
niu ciała w pozycji prostej, spręzystośó tkanki łącznej
wspołdziała z slłą ciężkości i napięciem mięśni dla
utrzymaniarównowagi, w układzie krwionośnym sprę-
zystość naczyń zamteniaprąd przerywany strumienia
krwi na prąd ciągły (20,ż2).

Budowa niektórych ko ści szkieletu j est zgo dna z j ak
najdoskonalszym sposobem z punktu widzenia sprę-
żystości. Właściwości spręzyste nadaje kości podłoze
łącznotkankowe, zaś szĘwnośc i twardośc jest zwlą-
zala z obecnością soli mineralnych, głównie fosforu
i wapnia. DoskonĄmprzyl<ł,adem jest głowka kości
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udowej zbudowana z kości gąbczastej. Kształt bele-
czek kostnych jest ściśle dopasowany do kształtu linii
naprężeń ciężaruciaŁaido kształtu linii sił naprężenia
sp owo dowane go dztałaniemmi ęśni. P ierw s z e pr zebte -
gają w sposób wklęsły od gory do dołu i zebrane są
równole gle w zdŁuż trzonu ko ści, drugie przebiegają
u góry w sposób ł\ypukŁy i biegnąrówniez równoleg-
lę wzdłuż trzonu. W budowie kości szkieletu wyko-
r zy stana j e st równi e ż inna wł a ś c iwo ś ć zap ewntaj ąc a
wytrzymałość kości na działanie sił obciązających.
Wszystkie kości długie szkieletu są w części środko-
wej rurami, dzięki czem;l ciejar szkieletu, zachowu-
jąc tę samąwytrzymałość, jestznacznie mniejszy niż
byłby wtedy, gdyby kości byĘ pełne. Odporność rury
na zginante t złamantejest o wiele większa niż pręta.
Taką samąbudowę spotyka się jeszcze w wielu przy-
kładach zwlązanych z przyrodą np. konstrukcja piór
ptasich, łodyg roślin (6-8, 13).

P o dc z as działanta na układ ko s tny s ił dynamic zny ch
i obciązeń kośó ulega odkształceniom, zachowując



ciągłośc swojej strukfury do momentu przekroczenia
granicy sprężystości. Po jej przekroczeniu zaczynają
pojawiać się mikropęknięcia w strukturze tkanki, któ-
r a p o pr zeko cz eniu granicy w y tr zymało ś c i ul e ga c ał-
kowitemu przerwaniu (złamania) (2 3 ). Powt ar zające
się odkształcenia wywołuj ą,,zmęc zęnie" materiału.
Także jakość budulca tworzącego kości pozostaje
w ścisĄm zwtązkuz jej odpornościąna działantęna-
pręeh. Zablrzenia w budowie tkanki kostnej, ltrata
składników mineralnych i rzeszotowienie ko ści zwią-
zane z osteomalacj ąoraz osteoporozą atakże działa-
nie szkodliwych czlmników środowisko!\ych i lekow
prowadzi często do nieodwracalnych zmian w budo-
wie kości, obniżając t5rm samym jej możliwość reago-
wania w sposób prawidłowy na poj awiaj ące się w niej
naprejenia (a). Do szkodliwych cąmnikow, maj ących
wpływ na tkankę kostną należązwiązki glinu szero-
ko stosowane jako dodatki do zywnościipasz(działa-
nie spulchniające, stabilizujące pH, zapobtegające
zbrylaniu się) oraz jako środki słuzące do oczyszcza-
nia wody pitnej, wytrącające substancje organiczne,
które zmieniaj ą barwę i smak wod powierzchniowych.

Celem badań było określenie wpływu podawania
3 różnych dawek siarczanu glinu w wodzie pitnej na
wyttzymało ść, na działanię ob ciĘeń dynamicznych,
kości udowych samic i samców klrcząt brojlerow
w pierwszych 4 tygodntachżycia.

Matefiał imetody
Badania przeprowadzono l1a 80 kurczętach brojlerach,

obu płci, rasy Hybro pochodzących z wylęgarni drobiu
w Turce koło Lublina. Ptaki przebywńy w standardowych
warunkach chowu na fermie drobiu. Jako klatki hodowla-
ne wykorzystano specjalnie skonstruowane boksy o wy-
miarach I,2 x I,ż m usytuowane w kurniku bezpośrednio
na podłozu z trocin razem z resztą stada liczagego około
15 tysięcy sztuk, Obsada jednego boksu Iiczyła 10 sztuk
kurcząt tej samej płci. Czas doświadczenia obejmował okres
od 2 dób do 4 Ęgodni życia. Kurczęta karmiono ad libitum
mieszankami pełnoporcjowymi stosowanymi standardowo
w fuczu przemysłowym. Kurczętom zapewniono stały do-
stęp do czystej wody pitnej dla grup kontrolnych i wody
z dodatkiem siarczanu glinu dla grup doświadczalnych. Sto-
sowano 3 różne dawki siatczantl glinu na 1 litr wody, tj.
1 (grupa A), 2 (grupa B) i 3 (grupa C) gramy. Wodę czystą
oraz wodę z dodatkiem siarczanu glinu podawano w wy-
skalowanych poidełkach szklanych o pojemności 1,25 dm3.

Wodę dla grup kontrolnych, jak i doświadczalnych wymie-
niano codziennie na świeżą kontrolując jednocześnie jej

Tab. 1. Średnie tygodniowe spożycie glinu (w gramach) na
jedno kurczę w grupach doświadcza|nych

dobowe spozycie. Pozwoliło to na określenie średniego
tygodniowego spozycia gliru przez jedno kurczę w gru-
pach doświadczalnych (tab. 1).

W wieku 4 tygodni ńojowi poddano kurki i kogutki grup
doświadczalnych i grup kontrolnych. Przed ubojem kur-
czętaważono, natomiast po uboju pobierano kości udowe
ramienne, które w toku poprzednich badań okazaĘ się naj-
bardztej rcprezentatywne do tego typu analiz. Kości prze-
znaczone do analizy gęstości mineralnej oczyszczano do-
kładnie z tkanek miękkich i na czas przechowywania
poddawano mrozehiu w temperaturze: -25"C do -30'C.
Sporządzono zdjęcia rentgenowskie wyizolowanych kości.
Radiogramy zostały wykonane na tym samym aparacie
Multax 3żO,przy zachowaniu stałych warunków ekspozy-
cji (a0 kV + 2-3 i 50 mAs) wywoły,wania. Radiogramy
wykonano na jednej serii filmów (łpon Typox RP) oraz
wl.woĘrvano ręcznie, utrzymuj ąc stałą temperaturę odczyn-
ników. Zdjęcia kości wykonano w dwóch płaszczyznach.
Następnie w postaci cyfrowej zostały one wprowadzone
do pamięci komputera. Pomiar długości oraz średnic ze-
wnętrznych i wewnętrznych kości w obu płaszczyznach
(ryc 1) wykonany został w programie Scion Image po jego
wcześniej szej kalibracj i (przeliczenie skali obr azu do rze-
czywistych warlości pomiaru) (21).

Kości kurcząt grup doświadczalnych i grup kontrolnych
poddawano dztałanil obciĘeh dynamicznych z zastoso-
waniem aparatl Instron 4302 połączonego z komputerem
rejestrujapym w postaci wykresu zależność między siłą
działajap,ąprostopadle do długiej osi kości a odkształce-
niem, wykorzysĘąc tzw. 3-punktowy test zginania wg
Ferrettiego iwsp. (9, II,12). Zastosowano głowicępomia-
rową o zakre s ie działania 0- 1 kN. Za Ł,tllterilm oceny pr zy -

jęta została siła obciążeniaprzy stałej prędkości głowicy
pomiarowej V: 10 mm/min. Kości do badań umieszczono
na podporach o rozstawie odpowiadającym 40% długości
kości celem uniknięcia podparcia w częściach przynasado-
!\ych.

substancja
zbita kości

szpik
kostny

b - pionowa średnica wewnętrzna kości
B - pionowa średnica zewnętrzna kości
h - pozioma średnica wewnętrzna kości
H - pozioma średnica zewnętrzna kości

Ryc. 1. Schemat pomiaru średnic zewnętrznych i wewnętrz-
nych w płaszczyźnie poziomej i pionowej kości udowych
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Ryc. 2. Zależność odkształcenia kości od działającej siły

Ko ś ci charakt ęry zow al7e były następuj ącymi param etra-
mi wYrzymałościowymi:

wartością średnią siły maksymalnej, obliczonąz waT-
tości określających tzw. punkt złamania, w którym nastę-
puj e dezinte gracj a struktury ko ś ci (granica wyt r zymałoścl),

wartością średnią siły w punkcie prze7<raczania grani-
cy spręzystości, obliczonąz tzw. punktów spręzystości
wyznaczonych odchyleniem stycznej od linii obrazĄącej
zależność między siłą a odkształceniem.

Do pewnej wielkości granicznej odkształcenie AL wzra-
sta proporcjonalnie do wielkości przyłożonej siĘ P (tzw.
prawo Hooka). Po usunięciu siły ciało powraca do swojej
pierwotnej postaci (odcinek OA na wykresie). Istnieje pew-
na granica odkształcenia, powyżej której ciało przestaje
podlegać prawu Hooka, a po usunięciu siły pozostaje zde-
formowane. Tę deformację (BC) nazywamy odkształceniem
trwałym, a warlość siły odkształcającej Pu nazywamy gra-
nicą spręzystości. Po przekroczeniu granicy sprężystości
przy dalszym powiększaniu siły przyłożonej następuje
w pewnej clrwili pęknięcie lub trwałe zgięcie
ciała. Tę wartość siły odkształcającej nazy-
wamy granicą wytrzymaŁości danego ciała Po
(ryc.2).

Wyniki iomówienie
Młody, szybko rosnący organizm jest

szazególnię podatny na wszelkięgo rodza-
ju niekorzystne lub wręcz toksyczne czyn-
niki pochodzącę zpokarmu, wody do picia
czy też środowiska, Badanie cechwytrzy-
małościowych układu ko stno-szkieletowe-
go jest jedną z metod oceny wpływu róż-
nych substancji na zmiany, jakie mogąwy-
stąpić w stnrkturze kości, amogącychprzy-
czynic się do zabutzeh zwtązanych z od-
pornością mechaniczną kości na dzińanie
dynamicznych sił i obciĘeń odkształcają-
cych (5, 8,23). Tkanka kostna z racji peŁ-
nienia funkcji podporowo-nośnych, jak
i ochronnych dla narządow wewnętrznych

jest szczególnię wrażliwa na lrazy mechaniczne po-
cho dząc e ze środowiska zewnętr zne go . D obra kondy-
cja zdrowotna kości jest więc czynnikiem szczegóInie
ważnym przy prawidłowej funkcji układu kostno-
-szkieletowego. Jednym z czyrnlków mogących wpĘ-
wać szkodliwie na układ kostny jest glin, lłorego żród-
łem może być pokarm (wysoka zawartość glinu w przy-
prawachnaturalnych, np. nawet do 30 g/kg w suchych
liściach herbaty), pasze dla zwterząt (soja) oraz do-
datki do żywności (I-3" I4-I9).

Granica wytrzymałości. Ocena siĘ maksymalnej
określającej punkt, w którym następuje dezintegracja
struktury kości i j ej złamanię (granica wytrzyrrrałości)
wrykazała, ze podawanie siarczanu glinu w wodzie do
picia w 3 różnychdawkach spowodowało u kurek istot-
ne zmniejszenie tego parametru we wszystkich gru-
p ach do świ adczalny chw porównaniu z grup ą kontrol-
ną. Największy spadek wartości siły maksymalnej
miał miej sce w grupie otrzymuj ąc ej najv,łlższą dawkę
glinu - 3],6Yo w porównaniu z grupąkontrolną. W po-
zostaĘch grupach równięż odnotowano istotny spa-
dek wspomnianego parametru. W grupie A wartość
granicy wytrzymałości obnizyła się o I4,9Yo, a w gru-
pie B o 17,3Yo. Analogtczna sytuacja miała miejsce
u kogutków. Czterotygodniowy okres podawania gli-
nu wpłynął na istotne obnizenie siĘ maksymalnej, Gru-
pa A miała wartości ntższe od grupy kontrolnej
o I2,2oń, grupa B o 16,3oń, a grupaC o 26,50ń (ryc. 3).

Granica sprężystości. Granica spręzystości kości
będąca maksymalną wartością w zakresie obciĘeil
elasĘcznych wykazyłvała podobną do siĘ maksymal-
nej tendencjęzmlan. Podawanie przęz okres 4 tygod-
ni siarczanu glinu w wodzie do picia spowodowało
obnizenie wartości granicy spręzystości kości udowej
kurek we wszystkich grupach doświadczalnych w po-
równaniu z grupąkontrolną. Największy spadek za-
notowano w grupie otrzymującej najwyższą dawkę
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Ryc. 3. Granica wytrzymałości dla kości udowej kurek i kogutków grup
kontrolnych i grup doświadczalnych rłyrażona w niutonach (N). Linie na
szczytach kolumn przedstawiają błąd standardowy średniej G + S,E.)
Objaśnienie: a i b róznice istotne (p < 0,05) pomiędzy grupami kontrolnymi
a doświadczalnymi
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Ryc. 4. Granica sprężystości dla kości udowej kurek i kogutków grup kon-
trolnych i grup doświadczalnych wyrażona w niutonach (N). Linie naszczy-
tach kolumn przedstawiają błąd standardowy średniej G + S.E.)
Objaśnienie:jak na ryc, 3.

glinu, wyno sił on 62,IYo. W pozo stĄch grupach zmia-
ny były mniejsze: I3,6Yo (grupa A) i 45% (grupa B).
Kość udowa kogutków okazała się bardziej odpoma na
niekorzystny wpływ stosowanego w doświadczęntu
siarczanu glinu. Zmiany wartości granicy spręzystoś-
ci byĘ nieznaczne niższę w stosunku do grupy kon-
trolnej: 5,8oń (grupa A), oraz7 ,2Yo (grupaB i C) (ryc.4),

Srednice kości. Mechaniczne cechy kości uwarun-
kowane sąnie tylko jakościąma-
teriału kostnego i jego składu, ale
również lzalężnione bezpo śred-
nio od jego wytrzymałości na
obciązenia . Oprocz prawidłowe-
go składu mineralnego kość bę-
dzie tym bardziej wytrzymaŁana
dztałające na nią obciĘenia,
a więc na pęknięcla oraz złama-
nia, im bardziej w swoim prze-
kroju będzie ona przypomtnać
ruręniz pręt (10). Zgodnte zza-
sadami mechaniki odporność na
zgtnanie, które zachodzi wtedy,
gdy siŁy odkształcające działają

Ryc. 5. Wymiary zewnętrzne i we-
wnętrzne (mm) przekroju poziomego
kości udowej kurek grupy kontrolnej
i grup doświadczalnych

prostopadle do osi podłuznej ciała (które
może byc na obu końcach podparte swo-
bodnie lub tnvale zamocowanę, a slła przy -
łożona w jednym punkcie albo dowolnie
rozłożonawzdłuż długości pręta) zależy od
tzw. strzałki ugięcia. Imbardziej kość bę-
dzie przypominać rurę o wzmocnionych
częściach zewnętrznych (odkładaj ący się na
zewnątr z jamy szpikowej matertał ko stny),
tym mniej sza będzte strzałka ugięcia,
a większa wytrzymałośó.

Zmterzone komputerowo średnice we-
wnętrzne t zewnętrzne przekroju pionowe-
go i poziomego kości kurcząt brojlerow
Wkazały, żę siarczanglinu podawany przęz
okres 4 tygodni zmntejszył w istotny spo-
sób analizowane parametry. Kości udowe
kurek w grupach doświadczalnych miały
mniej sze średnice poprzeczne przekroju
zew nętrznego i wewnęt rznę go w porówna-

niu z grupąkontrolną. Wymiary zewnętrzne wygląda-
Ę następuj ąco:7,8 mm (kontrola),l ,0 mm (grupa A),
6,4 mm (grupa B) oraz 6,2 mm (grupa C). Wymiary
wewnętrzne wykazywĄ taką samątendencje: 4,8 mm
(kontrola), 3,9 mm,3,5 mm oraz3,'7 mm w poszcze-
golnych grupach doświadczalnych (ryc. 5). Srednice
pionowe przekroju kości (zarówno wewnętrzne, jak
i zew nętr zne) równi ez byĘ ntższe w grup ach do świ ad-
czalny ch w porównan lu z gru-
pą kontrolną. Wymiary ze-
wnętrzne kształtowały się na-
stępująco: 7,I mm (kontrola),
6,3 mm (grupa A), 5,7.mm
(grupa B) i 5,8 (grupa C). Sred-
nice wewn ętrzne zmniejszyły
sięz 4,9 mm (kontrola) do 4,1
mmwgrupie Aorazdo3,6mm
wgrupachBiC(ryc.6).

Starczan glinu podawany
w wodzie pitnej spowodował
zmiany w średnicach we-
wnętrznych i zewnęttznych
przekroju pionowego i pozio-

Ryc. 7. Wymiary zewnętrzne i we-
wnętrzne (mm) przekroju poziome-
go kości udowej kogutków grupy
kontrolnej i grup doświadczalnych
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Ryc. 6. Wymiary zewnętrzne i wewnętrzne (mm) przekroju
pionowego kości udowej kurek grupy kontrolnej i grup do-
świadczalnych

Kontrola Gr. A Gr. B Gr. C

Ryc. 8. Wymiary zewnętrzne i wewnętrzne (mm) przekroju
pionowego kości udowej kogutków grupy kontrolnej i grup
doświadczalnych
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mego kości udowej kogutków. Kości grup doświad-
czalnychmiĄmniejsześrednicepoprzęaznęprzekro-
ju zewnętr zne go i wewnętrzne go w p orównaniu z gru-
pą kontrolną. Wartości dla wymiarów zewnętrznych
kształtowały się następująco: 8,1 mm (kontrola),
7,5 mm (grupa A), ],I mm (grupa B i C). Wymiary
wewnętrzne były niższe w grupie C - 3,8 mm, nato-
miast grupy B i C miĄ wymiary zbliżone do kości
grupy kontrolnej (4,3 mm) (ryc. 7). Srednice pionowe
przekroju kości udowej (zarówno zewnętrzne, jak i we-
wnętrzne) byĘ niższewe wszystkich grupach doświad-
czalnych w stosunku do grupy kontrolnej. Wymiary
zew nętr zne ksztahowĄ się następuj ąc o : 7,8 mm (kon-
trola), 6,8 mm (grupa A), 6,6 mm (grupa B) i 6,2 mm
(grupa C). Srednice wewnętrzne przekroju kości
wyglądaĘ następująco: 5,1 mm (kontrola), 4,3 mm
(grupu A),4,I mm (grupa B) oraz 3,6 mm (grupa C)
(ryc. 8).

Przyłożenie do ciała stałego slł zewnętrznych po-
woduje odkształcenie ciała tym większe, im większa
jest siła przyłożona. Dopoki odkształcenie to nie prze-
I<racza pewnej charakterystycznej dla danego ciała
granicy, to po usunięciu sił zewnętrznych ciało stałe
wr aca do pierwotnego kształfu . Ta zasada mechaniki
odnosi się również do tkanki kostnej. W wyniku dłu-
gotrwałej ewolucji kości zwierząt i ptaków pr7ryjdy
najbardziejracjonalnąiwytrzymałąnaodksztaŁcęnta
budowę, jakąjest rura.

Przeprowadzone badania wykazŃy, że podawanie
w wodzie pitnej siarczanu glinu w 3 różnychdawkach
kurczętom brojlerom spowodowało zaburzenia we
właś ciwo ściach mechanicznych tkanki ko stnej . Znacz-
nemu obnizeniu uległalvyttzymałość kości udowej na
działanię sił obciążających. PrzejawiaŁo sięto w spad-
ku wartości granicy wytrzymńości i granicy spręzys-
tości. Znacznemu zmniejszeniu uległy tez średnice
wewnętrzne i zewnętrzne kości w grupach doświad-
czalnych w stosunku do grup kontrolnych. Badanie
wytrzymało ś c i mech anicznej ko ści j est do skonałą
metodą oceny układu kostnego. Niekorzystne czynni-
ki działające na tkankę kostnąmogązmieniac jej cha-
rakterysĘkę mechaniczną, co z kolei moze być diag-
nozowane w testach wytrz5zmałościolvych. Zastosowa-
nie kurcząt brojlerów jako modelu doświadczalnego
stw ar za mozliwo ś ć o c eny wpływów farmako 1o gicz-
nych, zywieniowych, a także toksykologicznych na
metabolizm i właściwości wytrzymałościowe układu
kostnego.
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