
STRESZCZENIE:  

 Mikroorganizmy zasiedlające przewód pokarmowy wpływają w istotny sposób  

na homeostazę całego organizmu, w tym układu kostnego. Zasiedlanie układu pokarmowego 

następuje u nowonarodzonego organizmu zaraz po porodzie. Mikroorganizmy te wpływają  

na absorpcję składników pokarmowym w tym minerów, które stanowią podstawowy budulec 

tkanki kostnej. U osobników pozbawionych mikroflory dochodzi do upośledzenia funkcji 

całego organizmu, co oddziałuje na układ kostny i niekorzystnie wpływa na procesy 

modelingu i remodelingu tkanki kostnej. Wiek, w którym doszło do zaburzeń w mikrobiomie 

jelit istotnie wpływa na wielkość zmian obserwowanych w układzie kostnym. Zaburzenia  

w składzie mikrośrodowiska przewodu pokarmowego również przyczyniają się do pojawiania 

się chorób zapalnych jelit, których przebieg może mieć różny charakter. U pacjentów z IBD 

zachorowalność na osteoporozę jest o wiele wyższa. 

 Celem pracy było sprawdzenie, czy zaburzenie w składzie mikroflory bakteryjnej 

przewodu pokarmowego w wyniku zakażenia Clostridium perfringens przyczynia się  

do pojawiania się zmian strukturalnych w chrząstkach szklistych, kości beleczkowej i zbitej, 

oraz zaburzeń w metabolizmie i mineralizacji tkanki kostnej.  

Doświadczenie przeprowadzono na brojlerach kurzych, które charakteryzuje się 

wyjątkowo dużymi przyrostami dobowymi, co pozwala na otrzymanie zauważalnych zmian  

w metabolizmie tkanki kostnej w krótkim czasie.  Zwierzęta podzielono na dwie grupy: 

kontrolną (n=10) i doświadczalną (n=10). W grupie doświadczalnej w celu zaburzenia 

jelitowej równowagi mikrobiologicznej wykorzystano model eksperymentalnego zakażenia 

(challenge) obejmujący podawanie ptakom paszy z dodatkiem inokulatu z 3 szczepów 

Clostridium perfringens w okresie od 17 do 20 dnia życia. Obie grupy ptaków poddano 

eutanazji w 42 dniu życia. Od wszystkich zwierząt pobrano obie kości piszczelowe oraz 

surowicę krwi.  



 Wykonano oznaczenia densytometryczne (DXA) w celu określenia gęstości 

mineralnej kości BMD. Parametry wytrzymałościowe wyznaczono przy użyciu maszyny 

wytrzymałościowej, którą wykorzystano do przeprowadzenia trójpunkowego testu zginania. 

Określono parametry geometryczne części trzonowej kości piszczelowej przy pomocy 

uzyskanych pomiarów średnic pionowych (zewnętrznych i wewnętrznych) oraz poziomych 

(zewnętrznych i wewnętrznych). Na podstawie uzyskanych wyników z oceny właściwości 

wytrzymałościowych i geometrycznych wyznaczono parametry strukturalne kość zbitej. 

Przeprowadzono analizę histomorfometryczną kości gąbczastej oraz chrząstki stawowej  

i wzrostowej. Oceniono strukturę kolagenową kości zbitej i gąbczastej oraz aktywność 

metaboliczną komórek chrzęstnych. Trzony kości piszczelowej wysuszono i oznaczono 

gęstość wolumetryczną tkanki kostnej, które następnie spopielono. Wyznaczono zawartość 

popiołu oraz krystaliczności i skład frakcji mineralnej. W surowicy krwi oznaczono zawartość 

hormony wzrostu, insulinopodobnego czynnika wzrostu typu I, poziom wybranych markerów 

obrotu kostnego (osteoprotegeryny i osteokalcyny) oraz aktywność insuliny. Oznaczenia 

przeprowadzono przy użyciu testów ELISA. W surowicy krwi przy pomocy analizatora 

biochemicznego oznaczono zawartość wapnia, fosforu i białka całkowitego.   

Zaburzenie homeostazy jelitowej w wyniku zakażenia bakterią z rodzaju Clostridium 

przyczyniło się do spadku BMD, który był związany ze spadkiem zawartości fosforu i cynku 

w części mineralnej kości. Wpłynęło to na spadek niektórych parametrów 

wytrzymałościowych, strukturalnych, geometrycznych kości piszczelowej czyli: sztywność, 

wartość modułu Younga, pola powierzchni przekroju poprzecznego, średniej względnej 

grubość ściany trzonu oraz wskaźnik korowo-trzonowy, przy jednoczesnym wzroście zakresu 

odkształcenia sprężystego. Zakażenie C. perfringens przyczyniało się do wzrostu BV/TV, 

BV/BS co związane jest ze wzrostem liczby beleczek kostnych, ich grubości oraz redukcji 

wielkości przestrzeni międzybeleczkowej. W przypadku kości zbitej w grupie zakażonej 



zaobserwowano wzrost udziału kolagenu drobno włóknistego oraz spadek stosunku kolagenu 

drobno włóknistego do grubo włóknistego. Zakażenie C. perfringens wpłynęło również  

na histomorfometrię chrząstki wzrostowej i stawowej. W chrząstce wzrostowej przyczyniając 

się do pogrubienia strefy spoczynkowej i hipertroficznej  oraz redukcji  strefy proliferującej. 

Natomiast w chrząstce stawowej  redukcji  strefy powierzchniowej oraz wzrostu grubości 

strefy przejściowej.  

Uzyskane wynika badać potwierdzają, że nawet krótkotrwałe zaburzenie składu 

mikroflory przewodu pokarmowego ma wpływ na mineralizację i metabolizm tkanki kostnej, 

prowadząc do postawania zmian strukturalnych kości zbitej, kości beleczkowej i chrząstki 

szklistej. 
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