
Praca oryginalna Original paper

Gęstośó mineralna tkanki kostnej orazpoziom
osteokaloyny u kurcząt brojlerów w następstwie

intoksykacii sialczanem glinu
MAREK gleŃro, RADoSŁAW ploTR BADZK|, lWoNA puzlo,

MAŁGoRZAT A KAplcA, TADEUsz sruozlŃsrl
Katedra Biochemii i Fizjologii Zwierząl Wydziału Medycyny Weterynaryjnej AR, ul. Akademicka 12,20-033 Lublin

Bieńko M., Radzki R. P., Puzio l., Kapica M., StudzińskiT.
Bone minetal density and osteocalcin leuels in the blood plasma of broilel chickens
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Summary

The aim of the study was to determine the effects of aluminum sulphate on bone mineral densi§ (BMD) and
osteocalcin levelś in broiler chickens when added to their drinking water during the first 4 weeks of life. The
experimeńt was carried out on 80 Hybro breed broiler chickens of both sexes from the second day of lif'e to age
4 weeks. During the experiment the animals had free access to feed and water containing 3 diffórent doses of
aluminum sulphate solution: 1 (group A),2 (group B) and 3 gram per liter (group C). At the end of experiment
the chickens were slaughtered and femora and blood were collected for further analysis. The bone minera|
density was measured by X-ray using computer software Radiograph (Windows). The osteocalcin level in the
blood p|asma,was measured using a commerciaI RTA kit (tncstar, USA) on a gamma radioimmunoassay counter
(Packard Canberra). Aluminum sulphate in the drinking water significantly decreased the body lveight and
bone mass of all the experimental groups in comparison to the control one. The bone mineral density of fómale's
femora in the experimental groups was significantly lower than in the control group: 0.59 - control; 0,5 - group
A; 0.49 - group B and 0.46 glcm2 group C respectively. The BMD values of male femora were also lower in the
experimental group§ although the difference wa§ not significant. Aluminum sulphate significantly decreased
the osteocalcin level in female blood plasma in all groups compared to the control one: 10.55 - control; 7.43 -
group A;7,82-groupB;7.31 ng/ml-groupCrespectively.Thesametendencywasobservedinmaleblood
plasma: 8.73 - control; 7.25 - group A; 7.98 - group B; 7.57 ng/m| - group C respectively.

The results of the experiment proved the n,egative influence of aluminum sulphate solutions łvhen added to
drinking water. It resu|ted in a significant decrease in body mass and bone weight in the examined broiler
chickens and contributed to disturbances in bone mineral processes rvhich was apparent in the decrease in bone
mineral dćn]śity and lower levels of osteocalcin - osteoblast's activity marker.
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Do niedawna glin nie budził większego zaintereso-
wani a toksykolo gii środowi skowej, cho ciaż należy do
grupy najpopularniejszych pierwiastków skorupy
ziemskiej, stanowiąc element struktury większości
skał, minerałów pierwotnych i wtómych. Glin jako
jeden z podstawowych pierwiastków biosfery towa-
rzyszy zwierzętom i człowiekowi od początku ich ist-
nienia. Jędnakżę dopiero w 1827 r. Friedrich Wóhler
wyo drębnił glin metal lczny. W okre sie międzywoj en-
nym jego produkcja osiągnęła znaczrrc rozmiary co
było zwtązane z dynamlcznym rozwojem przemysłu
lotniczego oraz masowym wytwarzaniem z tego me-
talu przedmiotów codziennego uzytku. Po drugiej
woj nie świ atowej zwięks zaj ąc e s ię zaniec zy szczenie
środowiska, wlłvołane intensyrvnym przyrostem emisji
do powietrza kwaśnych tlenkow azotu i siarki (kwaś-
nę dęszczę, smog fotochemiczny) powst ający ch przy

spalaniu węgla, paliw pędnych w przemyśle energe-
tycznym, hutniczym i ciepłowniczym, jak również
emitowanie spalin przęztransport samochodowy i lot-
niczy, spowodowało uwolnienie duzych ilości toksycz-
nych form glinu w glebie i wodzie pitnej (I, 19,25,
26,3I).

Głownym żrodŁem związków glinu w środowisku
zwierząt i człowieka jest obecność tego pierwiastka
w zywności. Glin i jego związki występująw zywnoś-
ci w sposób ,,nahlalny" (nazasadzie akumulacji w roś-
linach stanowiących przyprawy naturalne, herbacie
itp.), j ak również pod postacią dodatkow, np. w prosz-
ku do pieczenia. Glin moze równiez dostawać się do
potraw z naczyn aluminiowych w czasię pieczenta,
smazenia i gotowania. Głównym źródŁem glinu ,,po-
karmow e go " s ą ziarna zb ó ż (p szenic a, j ęc zmteń), s ery
żółte (twarde i topione) i sól, a oprocz nich wysoką



zaw arto ś clą naturalną te g o p i erwi astka char aktery zl-
jąsięzioła, przyprary naturalne (maj eranek 500- 1 000
mgkg, p iepr z c zarny 48 -23 7 m g/kg) or az herb ata ( su-
che liście zawterajądo 3000 mg Al/kg) (1, 9-11, 15,
24,32,33). W większości naturalnych środków spo-
tywczychzawartość glinu wynosi ponizej 10 mglkg -
naj częściej 0, 1 - 1,0 mg,4(g. Dodatkowym żr ódłem gli-
nu w z)^łności są jego sole stosowane w wielu kra-
jach w celu poprawy właściwości smakowych produk-
tów lub ułatwienia ich przetwórstwa. Komitet Eksper-
tow FAOĄVHO ds. Dodatków do Zywności dopuścił
do stosowania cŃy szereg związków glinu, z częgo
niektóre są równiez stosowane w Polsce jako dodatki
do żyrvności i pasz (mających działantę spulchniają-
ce, stabilizującepH, zapobiegające zbrylaniu się). Tak-
ze powszechne stosowanie nasion soi w zywieniu
złvierząt stanowi dodatkowe źródło glimtze względu
na wysoką zawartośó tego pierwiastka w granicach 1 3 -
-22 mglkg nasion. Zwtązkt glinu zawarte są równiez
w wodzie pitnej, Powszechnie stosowany jest siarczan
glinu do oazyszczania wody, jako środek wytrącający
substancje organiczne, które zmieniająbarwę i smak
wód powierzchniowych.

Dostając się do organizmu glin powoduje zablrze-
nia w gospodarce wapniowej i fosforowej, doprowa-
dza do uszkodzenia układu kostnego, którego najbar-
dziej char akterystyc zną cechą j e st o steomalacj a.

W ostatnich latach stwierdzono istnienie geneĘcz-
nych predyspozycji do występowania zabirzętt
wzro s tu i minęr alizacj i ko ś c i u ptakóq obj awi aj ących
się utrudnionym utrzymywaniem postawy ciałat ogra-
niczoną sprawnościąruchową. Dlże znaczenie w wy-
stępowaniu tych zabwzeń odgrywa szybkie tempo
wzrostu, rodzaj i sposób żywienia, zanlęczyszczęnie
paszy i wody oraz warunki hodowlane. Ciekawy row-
niez jest fakt, że problem osteoporozy nie doĘczy
wyłącznie ludzi, ale również możę być ona jedną
z chor ób występuj ących u ptakow (I2-I 4, 2I, 22, 2] -
-30).

Ze wzglęól, na pokarmową drogę dostawania się
glinu do organizmu podjęte badania mtały na celu
określenie wpływu podawania w wodzie pitnej siar-
czanu glinu na gęstość mineralnątkanki kostnej kości
udowej klrcząt brojlerów, w układzie rozwojowyrn,
w okresie od 2. doby do 4. tygodnia życia. Zwierzęta
te charakteryzują się szybkim tempem rozwoju, co po-
zwala na uchwycenie, w stosunkowo krótkim czasie,
zmlan zachodzących w układzie kostnym.

Matetiał imetody
Badania przeprowadzono na 80 kurczętach brojlerach,

obu płci, rasy Hybro pochodzących z wylęgarni drobiu
w Turce koło Lublina. Ptaki przebywały w standardowych
warunkach chowu na feimie drobiu. Jako klatki hodowla-
ne wykorzystano specjalnie skonstruowane boksy o wy-
miarach I,2 na I,2 metra usytuowane w kurniku bezpo-
średnio na podłozu z tr o ctn r azęm z r esztą stada liczące go
około 15 tysięcy sztuk. Obsada na jeden boks \iczyła 10

sztuk jednakowej płci. Czas doświadczenia obejmował
okres od 2. doby do 4. tygodnia życia. Kurczęta karmiono
ad libitum mieszankami pełnoporcj owymi stosowanymi
standardowo w tuczu przemysłowym. Kurczętom zapew-
niono stały dostęp do. czystej wody pitnej dla grup kontrol-
nych i wody z dodatkiem siarczanu glinu dla grup doświad-
czalnych. Stosowano 3różnedawki siarczanuglinuna 1 litr
wody, tj. 1 (grupa A), 2 (grupa B) i 3 (grupa C) gramy.
Wodę czystą oraz z dodatkiem siarczanu glinu podawano
z wyskalowanych poidełkach szklanych o pojemności
I,25 dm3. Wodę dla grup kontrolnych, jak i doświadczal-
nych wymieniano codziennie na świeżą kontrolując jed-
nocześnie jej dobowe spozycie. Ponvoliło to na określenie
średniego tygodniowego spozycia glinll przez jedno kur-
czę w grupach doświadczalnych (ab. 1).

Tab. 1. Średnie Ęgodniowe spożycie glinu (w gramach) na
kurczę w grupach doświadczalnych

W wieku 4 Ęgodni ubojowi poddano kurki i kogutki grup
doświadczalnych i grup kontrolnych. Przed ubojem kur-
czętawńono, natomiast po uboju pobierano krew oraz kości
udowe, które w toku poprzednich badań okazaĘ się naj-
bardziej reprezentatywne do tego typu analiz. Kości prze-
znaczonę do analizy gęstości mineralnej oczyszczano do-
kładnie z tkanek miękkich inaczas przechowywania pod-
dawano mrozeniu w temperafurze: -25 do -30"C. Krew od
zwierząt pobierana była do probówek zheparyną. Po od-
wirowaniu osocze kłwizamrażano do dalszych oznaczęh.

Analiza gęstości mineralnej tkanki kostnej (BMD -
Bone Mineral Density). W badaniach Ęch zastosowano
technikę komputerowej analizy zdjęć RTG z wykorzysta-
niem anality czne go programu komputerowego Radiograph
pracującego w środowisku Windows. Program ten wyko-
rzystuje zasadę fotodensytometrii, pozwalając na pomiar
zawaftości minerałów w tkance kostnej zapisanej na stan-
dardowym radiogramie z klinem wzorcowym wykonanym
z czystego aluminium. Na podstawie pomiarów klina pro-
gram generuj e krzywą charakterystyczną filmu, a następ-
nie oblicza grubość aluminium odpowiadająca danym stop-
niom zaczęrnienia i porównuje z zaczernieniem obszaru
zaznaczonego na kości. Mając wszystkie dane, program
oblicza zawartość minerału w gramach na crf (5-7). Ra-
diogramy zostaĘ wykonane na tym samym aparacie Mul-
tax 320, przy zachowaniu stałych warunków ekspozycji
(40 kV +2-3 i 50 mAs) wywoĘwania. Radiogramy wyko-
nano najednej serii filmów (Typon Typox RP) oraz wyvo-
ływano ręcznie, utrzymuj ąc stałą temperaturę odczynników.

Oznaczenia radioimmunolo giczne. W o soczu krwi
ozl7ac.zono metodą radioimmunologiczną osteokalcynę.
Oznaczeniawykonano przy pomocy zestawu firmy Incstar
(USA) przy lĘciu licznika promieniowania gamma (Pac-
kard Cannbera).



Uzyskane wyniki poddano analizie statystycznej z wy-
korzystaniem testu t-Studenta. Oceniono istotność różnic
średnich warlości badanych parametrów pomiędzy grupa-
mi doświadczalnymi, osobno dla obu płci.

Wyniki iomówienie
Glin j e st j ednym z najb ar dziej ro zp owszechnionych

pierwiastków w skorupie ziemskiej. W centrum zain-
teresowania chemików, biologow i toksykologow zna-
lazł się dopiero w ostatnich 10 latach. Przyczynątego,
z jednej strony, j est nadmierna j ego konc entracj a w śro-
dowisku, będąca rezultatemdziałań człowieka, z dru-
giej zaś wyniki wielu badań, jednoznacznie wskazu-
jące na toksyczne dzińante tego pierwiastka (II,19,
ż6).

Poziom glinu w produktach pochodzenta zwlęrzę-
cego zależy od jego zawartości w paszy i wodzie do
pictaoraz zdolności tkanek do kumulowania tego pier-
wiastka. Najwyższe stęzenie glinu stwierdza sięw Ęch
ujęciach wody, w których siarczanglinu uzywany jest

kontrola grupa A grupa B grupa C

Ryc. 1. Masa ciała kurek grupy kontrolnej oraz grup doświad-
czalnych wyrażona w gramach (g). Linie na szczytach ko-
lumn przedstawiają błąd standardowy średniej G + S.E.).
Literami a i b oznaczono różnice istotne statystycznie
(p < 0,05) między średnimi wartościami grupy kontrolnej
i grup doświadczalnych
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Ryc. 3. Masa kości udowej kurek grupy kontrolnej i grup
doświadczalnych wyrażona w gramach (g). Linie na szczy-
tach kolumn przedstawiają błąd standardowy średniej
G + S.E.). Literami aib oznaczono różnice istotne statystycz-
nie (p < 0,05) między średnimi wartościami grupy kontrol-
nej i grup doświadczalnych

jako koagulant do jej vdatniania. Związek ten stoso-
wany j e st do o czy szczania w o dy z zanieczy szczęń ot -
ganicznychw wielu krajach, w tym również i w Pol-
sce. Glin może się także przedostawaó do wody lub
produktów spożywczych na drodze uwalnianiaz opa-
kowań aluminiowych, Problem uwalniania dotyczy
równiez pojenia zwierząt z aluminiowych poidełek,

Niekorzystne oddziĘwanie glinu na rozwijający się
młody organizm uwidoczniło się obnizeniem masy
ciała l<ur cząt obu płc i we ws zystkich grup ach do świ ad-
czalnychw porównaniu z grupami kontrolnymi. Uby-
tek masy ciała u kurek otrrymujących najwyższądawkę
sięgnął 30%o, a u kogutków prawie 40oń w porówna-
ntuz grupami kontrolnymi (ryc. 1, 2). Równie nieko-
rzystne oddziaływanie siarczanu glinu podawanego
w wodzie do picia przejawtło się w istotnym zmniej-
szeniu masy badanych kości udowych u obu płci. Spa-
dek masy kości udowej kurek otrzymującychnajv"yższą
dawkę glinu wyno slł aż 46,6Yo (ryc. 3), a u kogutków
35,3%0 (ryc. 4) w porównaniuz grupami kontrolnymi.
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Ryc. 2. Masa ciała kogutków grupy kontrolnej oraz grup do-
świadczalnych wyrażona w gramach (g). Linie na szczytach
kolumn przedstawiają błąd standardowy średniej G + S.E.).
Literami a i b oznaczono różnice istotne statystycznie
(p < 0,05) między średnimi wartościami grupy kontrolnej
i grup doświadczalnych
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Ryc. 4. Masa kości udowej kogutków grupy kontrolnej i grup
doświadczalnych wyrażona w gramach (c). Linie na szczy-
tach kolumn przedstawiają błąd standardowy średniej
G + S.E.). Literami aib oznaczono różnice istotne statystycz-
nie (p < 0,05) między średnimi wartościami grupy kontrol-
nej i grup doświadczalnych
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Ryc. 5. Gęstość mineralna bliższej części przynasadowej koś-
ci udowej kurek grupy kontrolnej i grup doświadczalnych
wyrażona w gramach/centymetr2 (g/cm'). Linie na szczytach
kolumn przedstawiają błąd standardowy średniej G + S.E.).
Literami a i b oznaczono różnice istotne statystycznie
(p < 0,05) między średnimi wartościami grupy kontrolnej
i grup doświadczalnych

grupa A grupa B grupa C

Ryc. 7. Stężenie osteokalcyny w osoczu krwi kurek grupy
kontrolnej i grup doświadczalnych wyrażone w nanogramach/
/mililitr (ng/ml). Linie na szczytach kolumn przedstawiają błąd
standardowy średniej G + S.E.). Literami a i b oznaczono
różnice istotne statysĘcznie (p < 0,05) między średnimi war-
tościami grupy kontrolnej i grup doświadczalnych

Toksyczne oddziaływanie glinu na układ kostny
pr zęj aw ia s ię występowaniem o steomalacj i, charakte -

rynljącej sięrozmiękaniem kości i skłonnością do zła-
mań, j ako konsekwencj a wypieran la przęz jony gliill
jonów wapnia (1). Choroba ta opisana zostaŁa iuż
w 1969 r. w Anglii u pacjentów przewlekle dtalizo-
wanych i określono j ą skrotem ABD (Aluminum Bone
Disease - aluminiowa choroba kości). U chorych na
ABD masa kości jest mniejsza ntżuludzi o zdrowych
nerkach i nie dializowanych. Występuje wtedy osła-
bienie cąmności mięśni szkieletowych, miopatia, bóle
kostno-stawowe oraz odwapnienie kości, nie reagują-
ce na leczenie witaminą D,[1.25(OH),D,] (3, 8, 17,
20, 2 5, 3 4). Zmi any wy zw alan e g l i n enrob se rwowa n o
takżę u zwięrząt, w tym i zarodków kurzych, u któ-
rych stwierdzono zablrzenia w prawidłowyrn rozwo-
ju układu kostno-szkieletowego (2, I3). Odkładanie
się glinu w kościach możę zatemprowadzió do upo-
śledzenia ich mineral tzacji, rozwoj u o steomalacj 1 or az
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Ryc. 6. Gęstość mineralna bliższej części przynasadowej koś-
ci udowej kogutków grupy kontrolnej i grup doświadczal-
nych wyrażona w gramach/centymetr2 (g/cm'). Linie na §zczy-
tach kolumn przedstawiają błąd standardowy średniej
G + S.E.). Literami aib oznaczono różnice istotne statysĘcz-
nie (p < 0,05) między średnimi wartościami grupy kontrol-
nej i grup doświadczalnych

Ryc. 8. Stężenie osteokalcyny w osoczu krwi kogutków grupy
kontrolnej i grup doświadczalnych rrTrażone w nanogramach/
/mili|itr (ng/ml). Lini e na szczytach kolumn przedstawiają błąd
standardowy średniej G + S.E.). Literami a i b oznaczono
różnice istotne statystycznie (p < 0,05) między średnimi war-
tościami grupy kontrolnej i grup doświadczalnych

zablrzęh twotzęnta tkanki kostnej. Glin hamuje mi-
nęralizacjęin vitro i in vivo (I8),

W okresie rozpowszechnionego podawania soli gli-
nu (wiążących fosforany w przewodzie pokarmowym
t zmniejszających w ten sposób ich wchłanianie)
pacjentom zniewydolnościąnerek i z usunięĄrm i przy -
tarczycami obserwowano w kościach zmtany typu
osteomalacyjnego, nie poddające się leczeniu witami-
nĄDl i jej czynnymi metabolitami. ObjawiaĘ się one
samoistnymizłamaniami kości (18, 23). Glin, jak i jego
mviązki stosowane w lekach, uważany jestrównieżza
jeden z czynnlków ryzykaw powstawaniu osteoporo-
zy (35).

Przeprowa dzona komputerowa anallza gęstości
mineralnej kości wykazała, że stosowanie siarczanl
glinu w wodzie do picia obniżyło, w sposób istotny,
gęstośc mineralną tkanki kostnej bliższej części przy -
nasadowej kości udowej kurek o I5,2Yo (grupa A),
16,90ń (grupa B)i22% (grupa C) w porownannlzgru-



pa kontrolną (ryc. 5). Zmiany o podobnej tendencji,
jednakże nieistotne statystycznie, obserwowano u ko-
gutków Wartości BMD były niższe o około 6-7%
(ryc. 6).

B adania o statnich lat wykazaĘ (4, I 6), że o steokal-
cyna j est cniymi specyficzrrym markerem aktywnoś-
ci osteoblastów, dlatego tez radioimmun ologtczna ana-
Iiza zawartości tego białka stanowi wartościowy test
diagnostyczny w przebiegu wielu chorób metabolicz-
nych kości z osteoporoząwłącznie, Obnizenie pozio-
mu osteokalcyny obserwowano równiez w badaniach
własnych. Zmiany te u kurek (istotne statystycznie)
wynosiĘ odpowiednio: 29 ,5oń (grupa A), 25,8oń (grupa
B) i30,7Yo (grupa C) w stosunku do grupy kontrolnej
(ryc.7). Analiza poziomu osteokalcyny u kogutków
równiez wykazała spadek stęzenia tego markera
o 16,9%o (grupa A),8,6oń (grupa B) i13,3% (grupa C)
w stosunku do kontroli (ryc. 8).

Uzyskane wyniki badah dowodzą niekorzystnego
działania siarczanu glinu, stosowanego jako dodatek
do wody pitnej. Negatywne działanie glinu w wieku
4 tygodni przejawia się w istotnym zmniejszeniu się
masy ciała i masy kości udowej badanych kurcząt.
Zaburzęniomulegająprocesyminerulizacyjnetkanki
kostnej, co przejawia się w obniżeniu poziomu osteo-
kalcyny - markera akĘwności osteoblastów.

Siarczan glinu nie pozostał obojętny w odniesieniu
do gęstości mineralnej tkanki kostnej (BMD) części
przynas adowej ko ś ci udowej badanych zw ierząt. B ar -
dziejwrażIiwe na niekorzystne dziaŁanię glinu okaza-
Ę się kurki, gdzte zmiany sięgnęły 22% w grupie otrzy-
mującej najwyższądawkę. Podobna tęndencj a, j ednak-
że słabsza i nieistotna statystycznie, mtała miejsce
w przypadku kości udowej kogutków, co może suge-
rować mniej sząwr ńliwość samców na toksyczne dzia-
łanie podawanego siarczanu glinu, mimo niekorzyst-
nych zmian doĘczących masy ciała, długości i masy
kości, jak i poziomu osteokalcyny.

S zybkie tempo wzro stu kur cząt broj lerów, łatwo ś ć
hodowli i pozyskania materiafu stwarza możliwośó
wykorzystania tego gatunku jako modelu w badaniach
wpĘ.wu takich cąmników środowiskowych, jak glin,
na wzrost całego organizmll, a także wzrost, rozwój
i rrriner alizacj ę układu ko s tno - s zki e l etowe go.
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