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Summary

A lack of experimental data on the relationship between types of locomotion and the structural properties
of the skeletal system in birds prompted the authors to undertake a study on the mechanical and geometrica|
parameters of bones from the legs and wings of two different wild species of birds - the Mallard (Anas
platyrhynchos L.) and Coot (Fulica atra L.), living in their natural environment. The experiment was
conducted on 10 Mallards and 5 Coots living in their natural environment, near Parczew, in the I,ublin region
of poland. All the birds were shot and collected after which the bird's bones were'isolated and stored in
a temperature of -25oC. Their mechanical parameters were analyzed using the three-point bending test and
INSTRON 4302 apparatus interlinked with a computer registering the force and deflection of the bones.
Geometrical,parameters such as the second moment of inertia (Ix), cross sectional area (A), and mean relative
wall thickness (MRWT) were also mea§ured. The body mass was lower in the Coots (934+35.44) than in the
Mallards (1196+24.78), but the pelvic bone (femur and tibia) mass was higher. The wing bone (humerus,
radius and ulna) mass was significantly higher in the Mallard ducks compared to its value in Coots. Similar
differences were observed in the length of bones which were longer in the legs of Coots and shofier in Mallards.
Maximum and ultimate force was higher in the femora of Coots than in Mallards. The opposite results were
observed in the humerus, radius and ulna of Mallards. Geometrical parameters were higher in the tibia of
Coots whereas the opposite parameter§ were observed in the wing bones of Mallards. The obtained results
show higher Values of geometrical and mechanical parameters of leg bones in Coots where wading is the main
type of movement. In contrast, the wing bones of Mallards, where flying rather than wading dominates, are
characterized by higher values of geometrica| and mechanical parameters compared to those of Coots.
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Kaczktl<rzyżowkt (Anas plaĘrhynchos L.) i §ski
(Fulica atraL.), dwa gatunki ptakow wolno żyjących,
char aktery zuj ą s i ę o dmi ennymi sp o s ob ami l ok omo cj i
(6).Zdecydowanąprzewagę lotow i pĘvania w poru-
szaniu się wykazuj elłzyżówka, u Ęsek natomiast prze-
waza lądowy typ lokomocji o cechach kroczenia, bro-
dzęnia i biegu z zachowaniem jednak zdolności do
ptywania oraz lotu. Łyski latająniechętnie, przeciw-
nie do krzyżówek dla ktorych lot stanowi pTzęwa-
żającąformę przemieszczania się, nawet na znacznę
odległości (6).

Dwa te gafunki posiadają anatomicznie i czynnoś-
ciowo zrożnlcow ane naturalnie układy kostno-szkie-
letowe umożliwiające ocenę i poznanie mechanizmów
ftzjologicznej i strukturalnej adaptacji układów i na-
rządów ruchu do odmiennych form lokomocji. Wia-
domo, że kończy ny piersi owe u l<r zy żow ek s ą b ardzi ej
rozwinięte i wyspecjalizowane do sprawnego lotu, zaś
kończyny miedniczne są słabiej przystosowane do ta-
kich czynności lokomotorycznych, jak kroczenie i bieg.

Natomiast u łysek istniejąprzeciwne relacje w odnie-
sieniu do kończyn piersiowych i miednicznych. To
naturalne zrożnicowanie u tych dwóch gatunków pta-
ków dwu form lokomocji stwarza możliwość poró,,v-
nania istotnych dla funkcji lokomotorycznychcech me-
chantczny ch i geometry czny ch kości kończyn.

Mechaniczne i strukturalne cechy układu kostno-
-szkieletowego kręgowców są prec y zyjnte do sto sowa-
ne do pełnienia funkcji lokomotorycznych i wykazują
zrożnicowanie u zwierząt bytających w środowisku
wodnym, lądowym i w powietrzu. Właściwości me-
chaniczne i geometryczne kości, jak rowniez ich gęs-
tość mineralna, są współcześnie przyjmowane jako
jedno z kryteriów oceny stanu funkcjonalnego układu
kostno-szkieletowego i są obiektem rosnącej liczby
badań (4,7,8,10, 11, 13). Większość tych badań nad
cechami funkcjonalnymi kości koncentrowała się do
tej pory na ssakach, a ostatnio zostałaposzerzona tak-
ze o drób uzytkowy (I-3,9, I2, 14, 1 5). Brak jest jed-
nak takich badań u wolno żyjących ssaków i ptakow,



''medycynaWetiimł,so(ł),ll]llll..ll

Szczególnie ptaki wolno żyjące są nadal pomijane ze
względu na trudności metodyczne oTaz ograniczoną
mozliwość uzyskania materiafu do badań. Odmienność
spo sobów pr zemteszczan i a s ię, uwarunkowana środo-
wi skowymi warunkami bytowania r óżny ch gatunków
ptakow, sugeruj e i stni eni e zalężności mi ędzy swoi sty-
mi cechami lokomocji, uwarunkowanymi środowisko-
wo a budową strukturalną i architekton|czną kości.
Wyniki współczesnych badań dowodzą iz to właśnie
czynność lokomotoryczna determinuj e funkcj onalne
zrożnicowanie, a tym samym opĘmalne przystosowa-
nie kości do pełnienia funkcji podporowo-nośnych (5,
13). Dokładne jednak mechanizmy determinujące te
zależności nie zostały dotychczas wystarczająco po-
Znane.

Celem badań było poznanie wpływu środowiska
i fi zj olo gic zny ch o dmi enno ś c i lokomot ory czny ch na
parametry wytrzymaŁościowe i geometryczne kości
kończyn dwu róznych gatunków, kaczek l<rzyżowek
i Ęsek, o zrożnicowanym typie czynności lokomoto-
rycznych, zprzęwagąchodu i brodzenia u Ęsek oraz
lotu i pĘwania u krzyżówek.

Matefiał imetody
Badania przeprowadzono na l0 dorosĘch kaczkach krzy-

zówkach i 5 dorosłych łyskach, bytujących i zerujących
przez całe życie w naturalnym środowisku, bez ingerencji
ze strony człowieka, w okolicach Parczewa(woj. lubelskie).
Krzyżówki i łyski odławiano z ich naturalnego środowiska
przez odstrzał. Bezpośrednio po odłowie izolowano nie-
uszkodzone kości: udową piszczelową ramienną promie-
lliową oraz łokciową a następnie oczyszczano je dokład-
nie z tkanek miękkich i do czasu przeprowadzeniadalszych
badań, zamrażano w temperaturze )5"C. Przed wykona-
niem testów wytrzymałościowych kości rozmrażano, do-
prowadzając do temperatury pokojowej ok. 18-20oC. Dla
każdej kości określono jej masę i długość oraz zależność
masy poszczególnych kości od masy całego ciała. Wg me-
tody opisanej przezFenettiego i wsp. (4) analizowano pa-
rametry wytrzymałościowe kości, takie jak: warlość siły
spręzystej, obliczoną z tzw. punktów spręzystości wyzna-
czonych odchyleniem stycznej od linii obrazującej zależ-
rrość nriędzy działającąsiłą a odkształceniem oraz wartośc
siĘ krańcowej, obliczanej z warlości określającej tzw. punkt
złamania. w którym następuje dezintegracja strukturalna
kości.

Do oceny właściwości mechanicznych wykorzystano
metodę trójpunktowego testu ugięcia przy użycitl aparatu
Instron 4302 połagzonego z komputerem, rejestrującym
w postaci wykresu zależność między siłą działającą pro-
stopadle do osi długiej kości a jej odkształceniem. Siła ob-
ciążaląca rvynikała z nacisku głowicy aparatu na kość ze
stałąprędkością 10 mm/min, Kości do badań umieszczano
na podporach o specjalnym typie konstrukcji, dopasowa-
nym do wielkości badanych kości, oddalonych od siebie
na odległośc równą 40% długości kości.

Określono równiez parametry geometryczne kości, ta-
kie jak: pole przekroju poprzecznego, średnia wzglęclna gnr-
bość ściany oraz wtórny moment bezwładności.
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Wyniki iomówienie
Srednia masa ciała krzyżowek wynosiła 1187,5 +

28,36 g, natomiast łysek była istotnięniższa i wynosi-
ła średnio 934 +35,44 g (ryc. 1). Obydwa gatunki ce-
chowaĘ wytaźne różnice w masie kości kończyny
piersiowej imiednicznej . Srednią masę kości kończyn
przedstawiono na ryc,2. U łysek, mimo nizszej masy
ciała, stwierdzono przewagę masy kości udowej i pisz-
czelowej w porównantu zkrzyzówkami, u których
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Ryc. 1. Średnia masa ciała krzyżówek i łysek G + S.E.)
Objaśnienie: * - róznice statystycznie istotne przy p < 0,05

Ryc. 2, Masy kości kończyny piersiowej i miednicznej u krzy-
żówek i łysek (i + S.E.)
Objaśnienie: jak w ryc. l.

0,50

0,45

0,40

0,35

0,30

%0,25

0,2o

0,15

0,10

0,05

0,00

Ryc. 3. Udział procentowy masy poszczególnych kości w ma-
sie ciała krzvżórvek i łysek G + S.E.)
Objaśnienie: jak w rvc. l.



istotnie większa była masa kościkoiczyny piersiowej,
tj. kości ramiennej, promieniowej i łokciowej. Ujaw-
niło się to szczegóInte vłyrażnie w różnicach względ-
nych wartości i w relacji do masy ciała (ryc. 3).

Dfugośó poszczegóInych kości przedstawiono na
ryc.4. W odniesieniu do kości kończyny miednicznej,
dłuższę byĘ kości Ęsek. Przeciwnie kształtowĄ się
te wartości w odniesieniu do kości kończyny piersio-
wej u Wzyżówek, których kości w tej kończynie byĘ
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Ryc. 4. Długość kości kończyny piersiowej i miednicznej
u krzyżówek i łysek G + S.E.)
Objaśnienie: jak w ryc. 1.

Ryc. 6. Wartości siły maksymalnej kości kończyn krzyżówek
iłysekG+S.E.)
Objaśnienie: jak w ryc. 1,

Ryc. 8. Wtórny moment bezwładności (Ix) kości kończynkrzy-
żówekiłysekG+S.E.)
Objaśnienie: jak w ryc. l.
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łltulj-zsze.ŚredniewartościsiĘspręzystejprzedstawio-
no na ryc. 5, Kość udowa wykazywałanajwyższąwar-
tość tej siĘ u Ęsek, natomiast w pozostaĘch kościach
byławyższall<rryżówek.IdentycznięksńńowaĘsię
różnice w wartościach siĘ krańcowej §ch kości dwu
r óżny ch kohczyn (ryc. 6),

Warto ść średniej względnej grubości ściany (MRWT
- Mean Relative Wall Thickness) przedstawiono na
ryc,7. Najwyzsząwartość MRWT stwierdzono u ły-
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Ryc. 5. Wartości siły sprężystej kości kończyn krzyżówek i ły-
sek § + S.E.)
Objaśnienie: jak w ryc. 1.

Ryc. 7. Srednia względna grubość ściany (MRWT) kości koń-
czyn krzyżówek i łysek G + S.E.)
Objaśnienie: jak w ryc. 1.

Ryc. 9. Pole przekroju poprzecznego (A) kości kończyn krzy-
żówek i lysek (T + S.E.)
Objaśnienie:jak w ryc. 1.
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sek w kości: udowej, piszczelowej, ramiennej i łok-
c i owej . Natomiast u W zy żów ek wy ższe w artości za-
notowano tylko w kości promieniowej.

Wartość średnią wtórnego momentu bezwładności
(Ix) analizowanych kości przedstawiono na ryc. 8.
Wyłącznie dla kości piszczelowej była wyższa war-
tość Ix u Ęsek. W pozostaĘch kościachwyższewar-
tości Ix stwierdzono u krzyżówek.

Iden§cznie do wtórnego momentu bezwładności,
kształtowała się średnia wartość pola przekroju po-
przecznego kości (A), którąprzedstawiono na ryc. 9.
\ajwyzsze wartości stwierdzono u Ęsek dla kości pisz-
c ze 1 owej . We wszystkich p ozo staĘch ko ścia ch wy ższe
rr artości stwierdzono u krzyzówek,

Wyniki !ad{ dowodzą żęrożnicę w sposobie prze-
nlteszczania się podobnych wprawdzie, ale różnych
tiiogenetycznie gatunkow ptaków, bytujących w natu-
ralnych warunkach środowiska, ujawniają zdecydowa-
ne róznice strukturalne oraz czynnościowe kości koń-
czyn. Łyski, jako gafunek ptaków brodzących, mogą
posiadac lepiej rozwinięte kości kończyny mtednicz-
nej. Natomiast kończyny piersiowe, pomimo zacho-
rł,ania zdolności do lotu, nie stanowią o dominującym
sposobie przemieszczania się. Przeciwne relacje wy-
stępująu Wzyżówek, których głównym oraz najspraw-
niejszym sposobem przemieszczania się jest lot, co
sprzęzone jest z doskonaĘm przystosowaniem kości
kończyn piersiowych do pełnienia funkcji lotnych.
Dlatego ich cechy mechaniczne i geometryczne są
strukturalnie i czynnościowo przystosowane do lotu
o duzej szybkości i zasięgu. Mała masa kości skrzy-
deł (kości ramiennej, promieniowej i łokciowej) oraz
ich cienkie ściany w połączeniu z wysoką wartością
rvtórnego momentu bezwładności, a dodatkowo niską
wartością MRWT, potwierdzają w pełni strukfuralne
i funkcjonalne cechy lotne Ęch kości.

Niewiadome pozostaje jednak nadal, w jakim stop-
niu rozwojowa masa i długość kości oraz cechy me-
chaniczne i geomeĘczne są zdeterminowane rodza-
jem czynności lokomotorycznych i uwarunkowanymi
przez nie obciążeniami, a w jakim stopniu rozwojowe
cechy strukturalne pozostają zależne od wpĘwu czyn-
ników geneĘcznych. Częściową odpowi edź na to pyta-
nie mozna by uzyskaó, stosując eliminację sił grawi-
tacyjnych lub immobilizacjną eliminacj ę ruchu. W wa-
runkach nieważkości układ kostno-szkieletowy ludzi
ule ga szybko po stępuj ącej demineraltzacji, trudnej do
opanowani a w przypadku długotrwałe go braku dzia-
łania sił grawitacyjnych. Wiadome jest równiez, że sie-
dzący tryb życiau ludzi jest czynnikiem indukującym
wystąpienie i nasilenie osteoporozy. Immobilizacja
szczurów prowadzi w znacznię większym stopniu do
wystąpienia osteopenii niz owariohisterektomia, któ-
ra jest jedną z metod doświadczalnej indukcji oste-
oporozy (13). Dopiero czynność mięśniowa, odpo-
wiednio zapr o gr amowana, zmniejsza częś c iowo ten
proce s ubytkóq zar ówno składnikow mineralnych, j ak
i masy organicznej kości,

Przedstawione wyniki dowodzą istnienia wysokiej
adaptacji kości końc zyn, uwarunkowanej stopniem
i wielkością obciązeń wynikaj ący ch z czynności mięś-
niowych decydujących o sposobie poruszania się.
Stwierdzon ę zróżnicowanie cech strukturalnych i funk-
cjonalnych kości kończyn dwu bliskich filogenetycz-
nie gafunków ptaków, bytujących w naturalnych wa-
runkach środowiska, wskazuje zarówno na wartość
uzyskanych rezultatów dokumentujących naturalne
procesy sprawności i przystosowania układu kostne-
go do pełnienia funkcji lokomotorycznych,jak row-
nież koniecznośc prowadzenia dalszych badań w opar-
ciu o gafunki zwterząt wolno żyjących, ktore sąmało
poznane w zakresie funkcjonowania układu ruchu,
a w szcze Bólno ś c i układu ko stno- szkieletowego.
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