
STRESZCZENIE 

Osteoporoza i osteopenia są bardzo powszechnymi jednostkami 

chorobowymi układu kostnego, stanowiąc istotny problemem cywilizacyjny, 

społeczny oraz ekonomiczny. Charakteryzują się one obniżeniem masy kostnej 

oraz zmianami mikroarchitektury szkieletu kostnego, co prowadzi do osłabienia 

wytrzymałości mechanicznej kości i powstawania złamań niskoenergetycznych. 

Ciąża jest jednym z okresów, kiedy u ssaków rozwijający się płód powoduje 

zwiększone zapotrzebowanie na składniki odżywcze i budulcowe u ciężarnej. 

Suplementacja występujących fizjologicznie, aktywnych biologicznie substancji 

może pozytywnie wpływać na procesy metaboliczne układu kostnego oraz na 

funkcjonowanie całego organizmu. 

Prowadzone są liczne badania nad wpływem na organizm egzogennego 

aminokwasu leucyny jakim jest ß-hydroksy-ß-metylomaślan (HMB). Metabolit 

HMB, czyli beta-hydroxy-beta-metyloglutarylo-Co-A (HMG-CoA) 

wykorzystywany jest do produkcji cholesterolu dzięki czemu może korzystnie 

wpływać na stabilizację błon komórkowych. Suplementacja HMB w trakcie ciąży 

ma udowodnione korzystne działanie na tkankę kostną u potomstwa. 

Celem pracy było określenie wpływu suplementacji HMB w trakcie ciąży 

na stan tkanki kostnej ciężarnej po porodzie oceniając zmiany strukturalne  

w chrząstce szklistej i nasadowej, kości beleczkowej i zbitej oraz zmian 

wytrzymałościowych tkanki kostnej.  

Doświadczenie prowadzone było na samicach myszy kolczystej Acomys 

Cahirinus, które charakteryzują się dwa razy dłuższym okresem ciąży niż  

u innych gryzoni - wynoszącym od 38 do 45 dni, ponadto młode tego gatunku po 

poradzie mają praktycznie zakończoną organogenezę i są zdolne do 

samodzielnego życia. Samice zostały podzielone na następujące grupy: 



Samice kontrolne ciężarne - (n=10) grupa samic ciężarnych nieotrzymujących 

żadnych dodatków w diecie. Do doświadczenia były wykorzystane tylko samice 

w okresie 2 ciąży będące w wieku około   6 miesięcy w chwili porodu. 

Samice HMB ciężarne – (n=10) grupa samic ciężarnych otrzymujących HMB 

0,02g/kg masy ciała w dniach 13-26 dzień ciąży. Do doświadczenia były 

wykorzystane tylko samice w okresie 2 ciąży będące w wieku około  6 miesięcy 

w chwili porodu. 

Samice młode dojrzałe płciowo nieciężarne – (n=10) grupa samic w wieku 3 

miesięcy, które są dojrzałe płciowo i nie rodziły ani nie są w okresie ciąży. 

Samice dorosłe dojrzałe płciowo nieciężarne – (n=10) grupa samic w wieku 6 

miesięcy, które są dojrzałe płciowo i nie rodziły ani nie są w okresie ciąży.  

W poszczególnych grupach doświadczalnych i kontrolnych wyizolowane zostały 

kości udowe. Określono długości i masy wyizolowanych kości, własności 

geometrycznych kości takie jak: pole przekroju poprzecznego, średnia względna 

grubość ściany, wskaźnik korowo-trzonowy, wtórny moment bezwładności, 

promień bezwładności. Określono wytrzymałościowe właściwości kości udowej 

przy pomocy trójpunktowego testu zginania takie jak: graniczna siła sprężysta, 

siła krańcowa, sztywność, energia sprężysta oraz pracę potrzebną do zniszczenia. 

Wyznaczono materiałowe własności kości udowej takie jak: moduł sprężystości 

Younga E, moment gnący, wiązkość T, odkształcenie sprężyste, odkształcenie 

graniczne, granicę sprężystości i wytrzymałości. Gęstość mineralną kości 

oceniono z wykorzystaniem metody mCT (mikro tomografia komputerowa) 

określając parametry takie jak: BV/TV (bone volume / total volume), 

powierzchnię, grubość beleczek, przestrzeń międzybeleczkową. Przygotowano 

materiał do oceny histologicznej a następnie wybarwiono trójchromową metodą 

Goldnera, safraniną O, metodą PSR.   

Masy ciała samic zostały zanotowane w pierwszym dniu zaraz po porodzie. 

Masa ciała samic kontrolnych, które urodziły wynosiła 49,5 g ± 1,21, zaś masa 



ciała matek otrzymujących w czasie ciąży HMB wynosiła 46,5 g ± 2,0 i nie różniła 

się istotnie od masy ciała matek kontrolnych.  

Masa kości udowej samic, które rodziły nie różniła się między grupami 

niezależnie od suplementacji i była zbliżona do masy kości udowej samic w wieku 

6 miesięcy. 

Kości udowe samic rodzących były istotnie dłuższe w porównaniu do kości 

udowych samic nierodzących.  

Wartość siły krańcowej w grupie samic rodzących suplementowanych HMB w 

czasie ciąży różniła się istotnie od wartości odnotowanej w grupie samic 

nierodzących w wieku 3 miesięcy.  

Gęstość mineralna określona w obszarze kości beleczkowej nie różniła się istotnie 

między grupami samic niezależnie od ciąży i suplementacji. 

Istotnie statycznie wyższą sztywność stwierdzono w grupie samic rodzących po 

suplementacji HMB w porównaniu do grupy kontrolnych samic rodzących,  

a najniższe wartości odnotowano w grupach samic nierodzących.  

Pole przekroju poprzecznego trzonu kości udowej w grupie samic rodzących 

suplementowanych HMB było najwyższe w porównaniu z pozostałymi grupami. 

Wartość średniej względnej grubości ścian trzonu (MRWT) kości udowej była 

najwyższa w grupie samic rodzących suplementowanych HMB oraz była istotnie 

statystycznie wyższa od jej wartości stwierdzanych w pozostałych grupach. 

Wartość wskaźnika korowo-trzonowego (CI) była również największa       

w grupie samic rodzących suplementowanych HMB, najniższą wartość 

stwierdzono w grupie samic nierodzących w wieku 3 miesięcy.  

Najwyższą wartość Modułu Younga stwierdzono w grupie samic rodzących 

otrzymujących w czasie ciąży HMB, jednak wartość ta nie różniła się istotnie 

statystycznie od wartości odnotowanej w grupie najmłodszych samic 

nierodzących.  



Granice sprężystości kości udowej samic nierodzących niezależnie od wieku 

były wyższe w porównaniu do wartości stwierdzonych w grupach samic 

rodzących. 

Wytrzymałość na zginanie była istotnie niższa u samic rodzących niezależnie  

od suplementacji w porównaniu do samic nierodzących, u których była zbliżona 

niezależnie od wieku.  

Procentowa zawartość kości beleczkowej w grupie samic rodzących i 

suplementowanych HMB była największa, chociaż nie różniła się istotnie 

statystycznie od wartości stwierdzonej w grupie samic rodzących 

niesuplementowanej HMB. 

Najmniejszą grubość beleczek kostnych i najmniejszą przestrzeń 

międzybeleczkową w nasadzie stwierdzono w grupie samic rodzących 

suplementowanych HMB. 

Liczba beleczek kostnych w nasadzie była największa w grupie samic rodzących 

suplementowanych HMB w porównaniu do pozostałych grup samic. 

Wielkość przestrzeni międzybeleczkowej w stosunku do objętości kości     

w obszarze przynasady była najmniejsza w grupie samic rodzących 

suplementowanych HMB w porównaniu do samic z nierodzących niezależnie od 

wieku. Nie stwierdzono różnic w grubości całkowitej chrząstki nasadowej między 

grupami samic rodzących bez względu na ciążę i suplementację. 

Najgrubszą chrząstkę stawową stwierdzono w grupie samic rodzących 

suplementowanych HMB w czasie ciąży, która różniła się istotnie  

od grubości stwierdzonych tylko w grupach samic nierodzących 

niezależnie od wieku. 

Największą procentową zawartość kolagenu drobno włóknistego      

w beleczkach nasadowych stwierdzono w grupie samic rodzących 

suplementowanych w czasie ciąży HMB i młodych samic nierodzących      

w porównaniu do pozostałych grup. 



Nie stwierdzono istotnych statystycznie różnic w zawartość kolagenu 

drobno włóknistego w chrząstce stawowej u samic niezależnie od ciąży i wieku. 

  Chrząstka stawowa kości udowej samic ciężarnych suplementowanych 

HMB wykazywała silniejsze różowo-malinowe zabarwienie po barwieniu 

Safraniną O, związane z wyższą zawartością proteoglikanów, zwłaszcza  

w obszarze strefy przejściowej.  

Natomiast najbardziej widoczną reakcję immunohistochemiczną, potwierdzając 

dużą ekspresję osteokalcyny i osteoprotegeryny w chrząstce wzrostowej, 

stwierdzono w grupie samic rodzących po suplementacji HMB. 

Uzyskane wyniki wskazują na pozytywny wpływ podawania HMB  

w trakcie ciąży na mineralizację i metabolizm tkanki kostnej, prowadząc do 

postawania zmian strukturalnych kości beleczkowej oraz chrząstki nasadowej  

i wzrostowej. 
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