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Sunrmary

This investigation was motivated by the lack of information on skeletal system properties in poultry under
current farming conditions. The aim of the study lvas to estimate mineralization, geometrical properties and
mechanical endurance of femur and tibia in fema|e turkeys. The analyse§ were performed on left and right
bones obtained from 33 turkeys that rvere slaughtered at the age of 19 weeks. The comparison of the femur and
tibia was performed as we|l. Using a quantitative computed tomography (QCT) method and Somatom AR. T
- Siemens apparatus the volumetric bone density of the trabecular and cortical bones were determined sepa-
rately,. The mechanical properties rvere determined in Zwick/Roell apparatus using the three-point bending test.
The geometrical properties of the investigated bones were assessed according to the method prescribed by Ferretti
et al. The obtained results indicate that due to the higher volumetric density of the trabecular and cortical bones,
as ,tvell as geometrical properties, the tibia was characterized by a higher mechanical endurance to acting forces
than the femur. These ditł'erences in mechanical and geometrical properties and mineralization designate the
tibia as a better bone for investigation purposes than the femur in turkeys. The observed differences should be
taken into consideration when one or both of these bones are destined for radiological, mechanical, mineral and
geometrical assessment. Moreover, the QCT method may be applied in the future as a non invasive but reliable
method in research aimed at breeding selection and diagnostic investigation of poultry.
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Ko ści kręgowców stanowią wyj ątkowy rodzaj tkanki
łącznej zbudowanej z osteoblastów, osteoklastów,
o steo c1ltów or az or ganicznej sub stancj i międzykomór-
kowej wzmocnionej obecnością elementów nieorga-
nicznych. Ich wytrzymałość mechaniczna jest wypad-
kową własności geometrycznych, stopnia minerali-
zacji orazjakości materiału, zktorego są zbudowane
(6,7). Prawidłowy wzrost, rozwoj lminęralizacja ukła-
du szkieletowego kręgowców determinuj ą rcnv ój i fiz-
jologiczne funkcje całego organizmu. U samic drobiu
układ szkieletowy stanowi rezerwuar w upnia,który j est
wykorzystyrvany do formowania skorupy jaj w okre-
sie nieśności. Dlatego tęż tch kości, a zwłaszcza kości
długie kończyny miednicznej sąnarazone na demine-
ralizację i zwiększoną podatność na złamania. Obo-
wiązujące obecnie warunki chowu i hodowli oraz se-
lekcja genetyczna drobiu w kierunku wysokiej masy
ciała, osiąganej w corazto szybszymtempie, stworzy-
Ę v,yższe wymagania co do wytr4.łnałości mechanicz-
nej układu szkieletowego tych zwierząt (3). Wysoka
masa ciała u drobiu, warunkowana głównie mięśnia-
mi piersiowymi i mięśniami kończyny miednicznej

orazbrakrównowagi we wzroście masy mięśni i koś-
ci (wysoki stosunek masy mięśni do masy kości) po-
woduj e znlękształcenla i złamania kości. Jest to wyni-
kiem niewystarczającej adaptacji szkieletu w stosun-
ku do relatywnie wysokiej masy ciała (4,12,16). Wy-
stępuj ące przeciĘenie, j ak równiez nieprawidłowe
obciązenie szkieletu powoduje jego strukturalne de-
formacje i uszkodzenia, występuj ące szczęgolnie częs-
to w kościach kończyny miednicznej, takich jak kość
udowa i piszczelowa indyków (3,4,16).

Brak informacji w odniesieniu do gęstości mineral-
nej kośćca, jego wytrzymałości mechanicznej oraz
własności geometrycznych u drobiu stanowi potrzebę
prowadzenia badań w tym zakresie. Celem podjętych
badah była próba określenia stopnia mtneralizacji,
własności mechanicznych i geometrycznych kości
udowej i piszczelowej zdrowych indyczek orazocęna
ich wykorzystania jako kości modelowych do badań
nad wpływem czynników środowiskowych, zyvienio-
v\ych, hormonalnych, metab o l iczny ch i farmako 1o gi cz-
nych na układ szkieletowy, przy zastosowaniu nowo-
czesnych technik badania tego układu.



Matetiał i metody

Badania przeprowadzono na 36 indyczkach mieszańcach
towarowych (bronz medium) utrzymanych w standardowych
warunkach hodowlanych, jakie obowia;ują na fermie indy-
ków.Przez cały cykl produkcyjny zwierzęta miaĘ zapewnio-
ny stały dostęp do świeżej wody i odpowiedniego rodzaju
karmy, podawanego w zalężności od etapu cyklu produkcyj-
nego. W wieku 12 tygodni indyczki zostały losowo wybrane
ze stada, zważonę i oznakowane, natomiast w wieku 19 ty-
godni poddano je ubojowi. Do badań izolowano zarówno pra-
we, jak i lewe kości udowe oraz określano ich masę i długośc.
Na podstawie badania radiologicznego wyeliminowano z dal-
szego postępowania 3 indyczki, których kości udowe i/lub
piszczelowe posiadały znamiona deform acj i lub uszkodzeń.

Stopień mineralizacji kości udowej i piszczelowej badano
metodą ilościowej tomograiri komputerowej - QCT (Quanti-
tative Computed Tomography) z wykorzystaniem tomografu
komputerowego Somatom AR. T Siemens (Niemcy),
wyposazonego w oprogramowanie VR 3. Gęstość objętościo-
wa tkanki kostnej została określona oddzielnię dla istoty ko-
rowej oraz istoty gąbczastej na podstawie skanów pomiaro-
wych przekroju poprzecznego kości o grubości 2 mm, analo-
gicznie dla każdej kości udowej i piszczelowej, Pierwszy skan
pomiarowy przęchodzlł przez środkową część nasady dalszej
t służyłjako miejsce pomiaru gęstoścl objętościowej istoty
beleczkowej badanych kości, Drugi skan pomiarowy umiejs-
cowiony zostałna wysokości przynasady dalszej i służyłjako
miejsce pomiaru gęstości objętościowej istoty korowej, ana-
logicznie dla kości udowej i piszczelowej . Trzecl, skan pomia-
rowy wykonany został dla pomiaru gęstości objętościowej
istoty korowej trzonów kości w odległości około 40% ich dłu-
gości, mierząc od końca dalszego kości udowej i piszczelowej.

W oparciu o trójpunktowy test zginania wykonywany przy
pomocy aparatu ZwicklRoell, sprzęzonego z komputerern
rejestrującym w postaci wykresu zależnośc między siłą dzia-
łającą prostopadle do długiej osi kości i odkształceniem, wy-
zl7aezono własności mechaniczne badanych kości (7). Jako
kryterium oceny przyjęto siłę obciążającą przy stałej pręd-
kości przesuwu głowicy pomiarowej V - 10 mm/min. Roz-
staw podpór stanowił 40oń całkowitej długości badanych
kości. Własności mechaniczne oceniano na podstawie uzys-
kanych wańości maksymalnej siły sprężystej (Wy) i siły krań-
cowej (Wf), Wy, zwanapunkten spręzystym, wyznaczana jest
w miejscu odchylenia krzywej wykresu od linii prostej, obra-
zującej zależnośc między działającą siłą a odkształcęniem ciała
idealnie splęzystego. Wf zwana jest takze punktern złamania,
ajego przekroczenie powoduje pęknięcie i dezintegrację shuk-
furalną kości.

Wykorzystując uzyskane warlości maksymalnej siły sprę-
żystej i siły krańcowej obliczono moment maksymalnej siły
spręzystej (MsWy) oraz moment siły krańcowej (MsWl) ba-
danych kości. stosując następuja_ce wzory:

MsWy: (Wyl)/a

MsWf - (Wfl)/4
gdzie: 1 rozstaw podpór w trójpunktowym teście zginania.

Własności geometryczne badanych kości wyznaczono na
podstawie pomiarow średnicy poziomej i piorrowej, zarówno
wewnętrznej, jak i zewnętrznej, wykonanych w środkowej
części trzonu (ryc, 1) (I,6,1). Przy wykorzystaniu uzyska-
nych wartości pomiarów obliczono kolejno:
. pole przekroju poprzecznego (A) wg wzonr:

A - 3,14 (HV hv)l4

Ryc. 1. Schemat pomiarów średnicy poziomej zewnętrznej (H)
i wewnętrznej (h) oraz średnicy pionowej zewnętrznej (V)
i wewnętrznej (v) na przekroju poprzecznym trzonu kości
udowej i piszczelowej indyczek

. wtómy moment bezwładności (Ix) wg wzonr:
Ix: 3,14 (V'H - v3h)l64

. średnią względną grubośó ścian (MRWT) wg wzoru:
MRWT: [(V v)/v + (H -h)lh]lz

. u,skaźnik korowo-trzonowy (WKT) wg wzoru:
WKT - {t(H - hYh + (V v)lYll2}100,

gdzie: H - średnica pozioma zewnętrzna kości,
h średnica pozioma wewnętrzna.
V - średnica pionowa zewnętrzna,
v - średnica pionowa wewnętrzna kości,

Uzyskane uryniki poddano dwuczynnikowej analizie wa-
riancji, obliczając średnią arytmetyczna, odchylenie standar-
dowe średnie1 oraz przyjmując rożntcę za istotnę statystycz-
nl,e przy wartości p < 0,05.

Wyniki iomówienie
Masa ciała indyczek w wieku 12 tygodni wynosiła

5327 g(+7I,2), natomiast w wieku 19 tygodni osi€-
nęła wartość 8417 g (+ 1I9,2), W czasie 7 ostatnich
tygodni trwania cyklu produkcyjnego stwierdzono
zwiększenie masy ciała indyczek o blisko 60oń.Intęn-
Sywny WZroSt tych zwierząt stanowi przyczynęczęs-
tego występowania nieprawidłowości w układzie
szkieletowym, nie tylko u samic, ale rowniez u sam-
ców, ktorych tempo wzrostujest jeszcze większe, a ich
cykl produkcyjny trwa w Polsce około 16 tygodni (3,
4, 16). Uzyskane wartości masy i długości badanych
kości świadczą o odmiennej morfologii kości udowej
l piszczelowej indyczek, mimo iz spełniają podobne
funkcje fizjologiczno-czynnościowe u tych ptakow
(ab. 1). Występowanie rożnic morfologicznych mię-
dzy kością udową a piszczelową u ptakow , przęjawia-
jących się rózną dfugością i masą tych kości, zostało
stwi erdzon ę takżę w b adani ach pr zep iór ek or az kac zęk
kłzyżoweki Ęsek (8, 9).

Gęstość objętościowa istoty gąbczastej (Td) przy-
nasady dalszej kości udowej u 19-tygodniowych in-
dyczek osiągnęła wańość I,I7I glcm3 (+ 0,004) ibyła
istotnie nlższa od wartości uzyskanej w kości piszcze-
lowej - I,327 glcm3 (+ 0,005) (p < 0,0001). Badanie
gęstości objętościowej istoty korowej w okolicy przy-
nasady dalszej (Cd I) orazw środkowej części trzonu
kości (Cd II) wykazało istotnie wyższę warlości tych
parametrów w kości piszczelowej - 1 ,666 glcm]
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10,79

45,08

471,28

0,298
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0,110

0,830

12,920
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Objaśnienie: * róznica statystycznie istotna przy p < 0,001

Tab. 1. Masa, długość oraz własności geometryczne kości udowej i piszczelo-
wej indyczek w wieku 19 Ęgodni. Wartości przedstawiają x + S.E.M. (n : 66)

(+ 0,010) i 1,845 glcm3 (+ 0,010) w porównaniu z koś-
ciąudową ktorej gęstość wyniosła odpowiednrc I,543
g/cm3 (+ 0,009) i 1,700 glcm3 (+ 0,013) (p < 0,0001).
Uzyskane wyniki badań gęstości objętościowej kości
udowej i piszczelowej indyczek dowodzą ze gęstość
istoty korowej przynasady dalszej jestniższa od gęs-
tości istoff korowej mierzonej w środkowej częścitrzo-
nu tych dwoch kości (p < 0,0001). Niższa gęstość ob-
j ęto ściowa isto§.korowej okolicy przynasadowej j est
z\Niązanazezmniejszonąwytrzymałościąmechanicz-
nąimoże stanowió przyazynęuszkodzeń w tej okoli-
cy kości. Nalezy podkreślić, że w okolicach przynasa-
dowych kości udowej tptszczelowej indykow znajdu-
j ą się chrząstki wzrostowe, których ftzjologiczną funk-
cją jest zapewnienie optymalnego wzrostu kości na
długość. Upośledzenie funkcji i zaburzenia prolifera-
cji komórek chrząstek wzrostowych kości, będące
pr zy czy ną dy s ch ondrop 1 azji, mo gąbyć sp owo dowane
wy stęp owaniem mikrou szko dzęń oko lic przynas ado -

wych kości, które początkowo nie dają objawow kli-
nicznych (11, 14). Zaobserwowano, żę uszkodzęnia
chrząstki wzrostowej kości piszczelowej indykow są
widoczne jużw wieku 20-25 dni, natomiast najwięk-
sze ich nasilenie występuje w wieku 10 tygodni (11).

Wartości średnicy pionowej zewnętrznej (V) i we-
wnętrznej (v), j ak równiez wartość średnicy poziomej
wewnętrznej (h) osiągnęĘ istotnie wyższe wartości
w kości udowej indyczek, podczas gdy średnica hory-
zontalnazewnętrznauzyskałazbliżonęwartościwba-
danych kościach (tab. 1). Oznaczęnię warlości pola
przekroju poprzecznęgo (A) badanych kości nie wy-
kazało istotnych różnic między kością udową a pisz-
czelową w przeciwieństwie do pozostałych parame-
trów geom etry czny ch. Wtorny moment b ezwładno ś c i
(Ix) kości udowej indyczek był wyższy o około 52oń
od wartości tego wskaźnika w kości piszczelowej,
a uzyskane różniceposiadĄ cechy statystycznej istot-
ności. W przeciwieństwie do wartości wtórnego mo-
mentu bezwładności kości udowej, średnia względna
grubość ścian (MRWT) oraz wskaźnik korowo-trzo-

nowy (WKT) kości osiągnęĘ istotnie wyz-
sze waftości w kości piszczelowej indy-
czek (tab. I). Ze względu na zbltżonę w ar -

tości pola przekroju poprzęcznęgo, uzys-
kane róznice wartości Ix, MRWT i WKT
są wynikiem.odmiennych wartości śred-
nicy pionowej zewnętrznej i wewnętrznej,
jak rowniez średnicy poziomej wewnętrz-
nej badanych kości.

Badanie własności mechanicznych koś-
ci wykazało istotni e vnry ższąw arto ść mak-
symalnej siły spręzystej (Wy) kości udo-
wej indyczek- 439,5 N (+ 9,9) w porów-
naniu z kościąpiszczelową gdzie wartośó
Wy wyniosła398,] N (+ 1 1,3) (p : 0,007),
Siła krańcowa (Wf) kości udowej osiągnę-
ła wańość 620,1 N (+ 16,5) ibyŁaniższa
od wartości tej siĘ uzyskanej w kości pisz-

czelowej - 672,7 N (+ 13). Uzyskane różnicę posiada-
Ę cechy statystycznej istotności (p : 0,01). Analiza
wytrzymałości mechantcznej badanych kości indyczek
wskazuje navnryższąsprężystość kości udowej w po-
równaniu z kością piszczelową pomimo jej istotnie
niższe jwyĄrzymałościnazłamante.Zarównomoment
maksymalnej siĘ spręzystej, jak i moment siły krań-
cowej osiąnęły istotnie vryższe wartości w kości pisz-
czelowej indyczek w porównaniu z kością udową
(ryc.2).Uzyskane wyniki dowodzą że wyższa wy-
trzymaŁośc mechaniczna kości piszczelowej jest po-
chodną zwiększonej jej mineralizacji, zarówno w ob-
rębie istoty gąbczastej,jak i korowej. Ze względu na
brak rożnlc wartości pola przekroju poprzecznego
między kością udową i piszczelową indyczek stwier-
dzono, że p oza gęsto ś cią obj ęto ściową i stotnie zwi ęk-
szona grubośó istoty korowej (MRWT i WKT) kości
p i s z c z e l owej w arunkuj e j ej wy ższąwy tr zy mało ś ć me -
chanicznąna działające siĘ. Jest to zgodne z wynika-
mi badań przeprowadzonych na szczuTach, ktore jed-
no znac znie stwi erdz aj ą wz aj emną zalężno ś ć wy tr zy -

małości męchanicznej kości od jej własności geome-
trycznych i stopnia mineralizacji (7).

Podsumowuj ąc naleĘ podkreślió, ze ocena własnoś-
ci geometry czny ch i mechani c zny ch ko ś ci oraz okre ś -
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Ryc. 2. Wartości średnie (+ S.E.M.) momentu maksymalnej
siły sprężvstej (MsWy) oraz momentu siły krańcowej (MsWf)
kości udowej i piszczelowej indyczek (n : 66). Różnice sta-
tystycznie istotne MsĘ,i MsWf między kością udową a pisz-
czelową zaznaczono nad kolumnami * przy p < 0,000l



lanie ich gęstości mineralnej stanowią powszechnie
przyjęte i stosowane metody, które umożliwiają pre-
cyzyjnąocenę jakości układu kostnego kręgowcow (1,
6, ] , I5). Zastosowane metody dają mozliwość bada-
nia jakości tego układu nie tylko u osobników dojrza-
Ę ch, le cz r ownież mo gą być wyko r zy s!yw ane do o zna-
czaniazmianzachodzących w czasie rozwoju i wzrostu
otazw przebiegu procesów naprawc^Jch kości (17-19).
Ocena gęstości mineralnej z wykorzystaniem ilościo-
wej tomografii komputerowej - QCT (Quntitative
Computed Tomography) umożliwia oddzielne bada-
nie gęstości isto§ korowej i istoty gąbczastej kości.
W porównaniu z innyrrri metodami oceny mlneralizacji
tkanki kostnej, takimi jak DEXA (Dual-energyX-ray
AbsorptiomeĘ) umozliwiaj ąca pomiar powierzchnio-
wy gęstości (glcm2), przewagą QCT jest możliwość
oceny gęstości objętościowej (g/cm3). Ponadto niekwe-
stionowaną korzyścią techniki QCT jest eliminacja
zafałszowania pomiaru gęstości tkanki kostnej, warun-
kowana obecnością tkanek miękkich (mięśnie i skó-
ra) oraz patologicznych odczynów okostnej i powsta-
j ących zw apnieh, ktore maj ą mi ej s ce przy zasto s owa-
niu metody DEXA (5, 10, 13),

Zewzględuna intensywny wzrost i relatywnie krót-
ki okres t,lJczl), indyki stanowią atrakcyjny model do-
świadczalny do badań nad uwarunkowaniami decydu-
j ącymi o procesach wzrostowo-rozwoj owych układu
szkieletowego (3, 4, 15). Powszechność występowa-
nia patologii kości kończyn miednicznych indykow
i innych gatunków drobiu stanowią potrzebę prowa-
dzęniabadańw tym zakresie (I2,16). Nalezy nadmie-
nić, że schorzenia nog indykow są przyczynąbóhl,
mniejszych przyrostów masy ciała i zwiększonej śmier-
telności Ęchzwierząt, co pociąga za sobąstraty eko-
nomiczne (2). Ponadto zdeformowane kości udowe
i piszczelowe drobiu w czasie obróbki poubojowej łat-
wo ulegają uszkodzeniom, co jest przyczyną jeszcze
większych strat ekonomicznych dochodzących w nie-
ktorych przypadkach do 40%o eliminowanych fuszek
w następstwie uszkodzeń mięśni i skóry pIzezpałąko-
wato powyginane kości końc zyn (I4).

Uzyskane wyniki świadczące o odmiennych włas-
no ś ciach ge ometrycznych, męchanicznych i minerali-
zacji kości udowej i piszczelowej indyków oraz aspekty
an ato mi c zno - fizj o l o gi c zne pr zęmaw iaj ą za i ch wyko -
rzystaniem do badań nad układem kostnym tych pta-
ków. Ze względu na grubszą istotę korową większy
stopień mineralizacji istoty gąbczastej i istoty koro-
w ej, wy ższą vły tr zymało ś ć me ch anic zną or az zde cy -
dowanie wyższe wartości momentów maksymalnej siĘ
spręzystej i siĘ krańcowej, kość piszczelowa indyczek
jest modelem bardziej atrakcyjnym do badań włas-
ności układu szkieletowego od modelu kości udowej.
Biorąc poduwagę povłyższe informacje naleĘ stwier-
dzió, że indyk, jego kości udowe i piszczelowe mogą
być wykorzystywane do badań nad rozwojem i mine-
r allzacj ą lkładu szkie letowe go. P onadto skala wystę-
powania schorzeń doĘczących tych kości u drobiu sta-

nowi potrzebę poszukiwania nowych i skutecznych
spo sobów postępowania, które miaĘby gwarantować
prawidłowość procesów wzrostowo-rozwojowych
układu szkieletowego tych zwlęrząt. Metoda ilościo-
wej tomo grafi i komputerowej może by ć także w przy -
s zło ś ci wykorzystyłvana do diagno styk t pr zy Ę ciow ej
schorzeń układu szkieletowe go orazmonitoringu tego
układu u drobiu ukierunkowanego na selekcję hodow-
laną a takze o c enę efektywno ś ci żyw tenia mineralne -
go tych zwterząt.
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