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Goilical ind€x (Cl) of dogs'femul assessment in determining mechanical and geometilcal propeilies

of the skeletal system
Summary

The aim of the study was to determine age-dependent changes of the mechanical endurance of the femur in
dogs using its geometrical paranreters, like cortical index (CI), and the assessment of the quality of the skeletal
system and its functional status" The investigation was conducted on 29 femora isolated post mortally from large
dogs at the age from 3 to 14 years. The estimation of CI was performed on the basis of obtained radiograms of
the femur. The mechanical properĘ analysis of the femur was performed using a three-point bending test in
INSTRON 4302 apparatus. The obtained results indicate age-dependent changes of CI in the investigated dogs.
The lowest CI values were stated in the oldest dogs which was correlated with decreased mechanical properties
of the femur. The usefulness of CI assessment in age-related involution of the skeletal sy§tem of dogs was
confirmed bylpositive correlation between diminishing values of the ultimate strength (Fc) of the femur and
decreasingvalues of femoral neck breaking strength (Fs) with advancing age. Considering the obtained results it
can be concluded that the CI of the femur may be utilised in determining age-related changes in the skeletal
system of dogs.
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Wy trzy maŁo ś ć me chani czna ko ś c i j e st wyp adkową
ich masy, własności geometrycznych, architektury,
stopnia mineralizacj i oraz dojrzałości i jakości mate-
ńaŁu, z którego są zbudowan e (3 , 4,7) . Szczytowa masa
kostna - PBM (Peak Bone Mass), jaką osiąga orga-
nlzm w momencle uzyskania pełnej dojrzałości ukła-
du kostnokostnego jest determinowana w około 70-
-80oń przez czynniki genetyczne. Do najbardziej po-
znanych należą geny receptora witaminy D - VDR
(Vitamin D Receptor), geny receptora estrogenowego
oraz geny kolagenu typu I alfa 1 (COLlA1). Pozosta-
łę 20 -30% uwarunkow ah szczlĄowej masy kostnej sta-
nowią czynniki środowiskowe, w tyrn dieta i aktyw-
ność ftzy czna (ż). Tkankę kostną cechuj e ciryła prze-
budowa zprzęwagąutraty jej masy od momentu uzys-
kania dojrzałości szkieletowej z następowym zmniej-
szeniem grubości istoty zbitej zwanej też korową a tak-
że zwtększeniem jej porowatości oraz inwolucją isto-
ty gąbczastej. Następstwem tych zmian jest akumula-
cja mikrozłamań kości przy normalnej aktywności lo-
komotoryc znej oraz znaczny spadek wytrąrmałości
mechanicznej tkanki kostnej (6, l5, 18).

D o uzy sk an ia i utr zymani a prawidłowej masy tkan-
ki kostnej konieczne są między innymi, estrogeny
i androgeny (14,15,1]). W warunkach zaburzeń lub
zniesienia hormonalnej funkcji gonad dochodzi do
przyspieszenia resorpcji i zwiększonej utraty masy tej
tkanki. co jest szczegolnie widoczne w przebiegu post-
menopauzalnej osteoporozy u kobiet (70, 12, 15). In-
dukowanozmianyosteoporotycznępopTzezchirurgicz-
ne usunięcie jajnikow u szczurów (8).

Biorąc pod uwagę metabolizm tkanki kostnej oraz
zmiany jej morfologii warunkowane wiekiem, istnie-
je mozliwośc przyżyciowej kontroli i prostej oceny
stanu układu kostnego zwierząt w aspekcie postępo-
wania op eracyj ne go i farmakol o gi czne g o Ieczenia zła-
mań. Stosuje się wiele nowoczesnych metod oceny
własności układu kostnego i diagnostyki przyżycio-
wej chorob tkanki kostnej u ludzi, które są rzadkc
wykorzystywane w weterynaryjnej praktyce klinicz-
nej (1, 11. 16). Dlatego istotne znaczenie w prowa-
dzeniu badań przypada prostej i mozliwej do szero-
kiegc stosowania u zwierząt metodzie oznaczania
wskaznika korowo-trzonowego (WKT) kości długich.
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ktory oblicza s i ę na p odstawie analizy wykonyłvanych
rentgenogramów (18). Określa on ilość tkanki kostnej
w trzonie kości długiej przy uwzględnieniu wymia-
row jej średnicy poziomej i pionowej, wewnętrznej
oraz zewnętrznej. WKT jest komplementarnym para-
metrem dla średniej względnej grubości ścian -
MRWT (Mean Relative Wall Thicknes), która określa
własności geometryczne istoty korowej kości długich
(3,4).

Celem podjętych badań była proba określenia zmian
wytrzymałości mechanlcznej kości udowej psów du-
zych ras przy wykorzystaniu jej parametrów geome-
trycznych i WKT, w zalężności od wieku oraz zwią-
zanej z tym możliwości oceny jakości układu kostne-
go tych zwierząt.

Mateliał imetody
Badania przeprowadzono na psach duzych ras. obojga

płci (owczarek niemiecki, wyzeł, mieszaniec) po wypad-

Ryc. l . Schemat pomiaru zewnętrznych
i wewnętrznl,ch wymiarów przekroju
poprzecznego kości udowej w plasz-
czyźnie poziomej (H i h) oraz pionowej
(B i b). A - pole przekroju poprzeczne-
go; dA - element pola A; e - odległość
skrajnych elementów kości od osi obo-
jętnej x; z - odległość dA od osi x

kach komunika-
cyjnych lub uśpio-
nych z powodrr
agresywności, od
których wyizolo-
wano 29 kości
udowych. Wiek
psólv wahał się
w granicach od
3 do 14 lat, Po po-
braniu kości do ba-
dań wykonano
przednio-tylne
i boczne radiogra-
tny, analogicznie
dla wszystkich
kości udowych.
Zuzyskanych ra-
diogranów wyko-
nywano poll]lary
Zewnętrzne l We-
wnętrzne w poło-
wie długości trzo-

nu, zarówno w płaszczyżnie poziomej, jak i pionowej
(ryc. 1). Na ich podstawle obliczono wskaźnik korowo-trzo-
nowy (WKT) według wzoru:

WKT - {[(H-h)/H + (B-b)/B]/2} 100;

gdzie:H - śrecinica pozioma zewnętrzna kości,
h średnica pozioma wewnętrzna kości,
B - średnica pionowa zewnętrzna kości,
b - średnica pionowa wewnętrzna kości.

W oparciu o trójpunktowy test ugięcia orazprzy polllo-
cy aparatu i}ISTRON 4302 połączonego z komputeretn,
rejestrującym w postaci wykresu zależność między siłą
działającąprostopadle do osi długiej kości i odkształce-
nietn, zwanym takze strzałką ugięcia, wyznaczono własnoś-
ci rnechaniczne kości (3). W badaniach zastosowano gło-
wicę pomiarową o zakresie działanta od 0 do 20 kN, a za
kryterium oceny przyjęto siłę obciążaj ącąprzy stałej pręd-
kości przesuwu tej głowicy V : 6 mm/min. Zastosorvano

Ryc. 2. Schemat trójpunktowego testu ugięcia kości udowej
psów. F - siła gnąca; f- odkształcenie (strzałka ugięcia); L -
rozstalv podpór

rozstaw podpór stanowiący 40oń całkowitej długości
kości, zgodnie z nletodą opisaną przez Ferettiego i wsp.
(ryc. 2), Własności lT]ecl]aniczne kości oceniano na pod-
stalvie następuj a.cych parametrów:

. tnaksymalnej siły sprężystej (Fe), zwanej punktem sprę-
zystym, wyznaczonym w miejscut odchylenia krzywej wy-
kresu od linii prostej obrazującej zależność rniędzy działa-
jącą siłą a odkształceniern dla ciała idealnie spręzystego;

. siły krańcowej (Fc), zwanej punktem złamania, po kto-
rego przekroczeniu następuje pęknięcie i dezintegracja
struktury kości (ryc. 3).

Podjęto takze próbę ocelly korelacji między WKT kości
udorł.ej a lvłasnościanli mechanicznymi jej tfzonu i szyjki,
oznaczaląc siłę niszczącą szyjkę (Fs), jako że złanlanla
w obrębie szyjki koścl udowej są ściśle związane zproce-
sen] utraty rnasy l<ostnej szkieletu.

Na podstawie uzyskanych pomiarów określono kolejno
według wzor,ów:

Ryc.3. Zależność między siłą działającą (Fa) prostopadle do
długiej osi kości a odkształceniem (0. Fe - maksymalna siła
sprężysta; Fc - siła krańcolva; fe - odkształcenie elastyczne
(strzalka przy zginaniu); fc - całkowite odkształcenie (całko-
wita strzałka ugięcia); E - punkt wyznaczający koniec faz.v-

sprężystej; C - punkt wy,znaczając1, pojawienie się pęknięcia
kości; F - pole powierzchni pod krzywą równoważne pracy
z odkształcenia; C, i C, - stałe zależne od rvłasności badane-
go materialu; n - wykładnik potęgorvy
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. wartośc momenfu gnącego (Mg) Mg :Fc(Ll4),
gdzie:Fc siła krańcowa,

L - rozstaw podpór;
. wytrzymałość na zginanie (o"). równą maksymalnym

napręzeniom zginającym w momóncie pękania:

o*: Mg/Wx :Mgelz2dA, gdzie

Wx: Ix/e; 1*: !z2dA; e: H - (B/2)
(A)

Wx - wskaznik zginania względem osi obojętnej x,
e - odległośó skrajnych elementów kości od osi obojętnej x,
Ix - moment bezwładności przekroju poprzecznego kości
względem osi obojętnej x,
dA element pola A, leżący w odległości z od osi x,
H - średnica horyzontalna zewnętrzna kości,
B - średnica wertykalna zewnętrzna kości;

. wskaźnik odporności na pękanie (Kc), stosowany dla
p r zyb|iżonego ob l i c z e n i a l<ly ty c znego w sp ółc zyn nika n a-
prężeń, co odnosi się do pękania w wyniku rozprzestrze-
niania się w kości istniejących mikroszczelin:

Kc : y'GE,

gdzie: G jednostkowa energia niezbędna do rozwoju pęk-
nlęcla,
E moduł Younga,

G : (d/AUs)/dAp; E: (FclL3)l48fc lz2dA;
,o (o)

dA:V2IdA: A: /Fa(Odf
(A) 0

. współczynnik sprężystości kości przy zglnaniu (Eg):
Eg:FcL3l48fcl, który został obliczony z przekształceńza-
lezności określającej strzałkę ugięcia przy zginaniu (fe):
fe : FeL3/48EI orazprzy założeniu, ze współczynnik sprę-
zystości przy zginaniu jest równy modułowi Younga:

Eg=E,
. pole przekroju poprzecznego (A) kości obliczono na

pod stawie zależno ści,.

A: /dA
(A)

Korzystając z wykresów zależności między działającą
siłą(Fa) a odkształceniem (strzałkąugięcia- f) kości uzys-
kano punkt F,, wyznaczający koniec fazy sprężystej oraz
punkt C oznaczający pojawienie się pęknięcia (ryc. 3).
Następnie w celu obliczenia pola powierzchni pod krzywą
doświadczal ną równow ażną pr acy odkształceni a, pierw-
szą część wykresu (zakres za7eżności liniowej) opisano
rownaniem:

F:C,f,
natomiast drugączęść krzywej aproksymowano na podsta-
w ie zależnoś c i w ie lko ś c i charaktery zuj apy ch ob c iążeni e
i odkształcenie w obszarze odkształceń tr-wałych:

F: Crfl,
gdzie: Cl i C2 - stałe zależne od własności zginanego mate-

riału,
n - wykładnik potęgowy.

Do aproksymacji zastosowano metodę najmniejszych
kwadratów, wykorzystując do tego celu program Grapher
wersja 13.0. Wyznaczenię współczynników C,, C, i n po-
zwoliło obliczyć pracę odkształcenia (P) z zależności:

li lb lc

P: JFa(f)df : /Clfdf + /Crf.df
0Ofe

Uzyskane wyniki poddano analizię statysĘcznej poszcze-
gólnych par badanych parametróq dla których obliczono
współczynnik korelacji Pearsona (r). Określono takze
współczynnik zmienności obrazuj ący odchylenie standar-
dowe średniej arytmetyc znej badanych parametrów.

Wyniki i omówienie

Wyniki przeprowadzonych badań kości udowych
psów ras duzych wykazaĘ zależność wartości wskaź-
nika korowo -trzonowe go o d wieku Ę ch zw ierząt. Za-
obserwowano, żę u psów w wieku 14 lat dochodzi do
około dwukrotnego obniżenia wartości WKT kości
udowej w porównaniu z wartościami stwierdzanymi
u osobników w wieku 3 lat (ryc. 4). Swiadczy to o pro-
cesie stopniowego zmnięjszania się grubości warstwy
korowej kości udowej, od momentu uzyskania pełnej
doj rzało ś c i szkieletowej . Warto ści takich parametrów,
jak: wytrzymałość na zginanie (o"), moment gnący
(Mg), współczynnik spręzystości kóści przy zginaniu.
(Eg) i wskaźnik odporności na pękanie (Kc) wykazaĘ
ujemną korelację o cechach statystycznej istotności
w zależności od wzrastającego wieku badanych psów
(ryc. 5-8). Zestawienie Kc, on, Mg i Eg w zależności
od wartości wskaźnika koroŃo-trzonowego .vqykaza-

Ło, że wzrost wartości WKT jest dodatnio skorelowa-
ny z wartościami wszystkich badanych parametrów
mechanicznych. W analizie zależności WKT od Kc,
o,,Eg uzyskane wartości i wspołczynniki korelacji
vĘkazywały istotność statystyc zną (ryc, 9, I0, I2).
Zależnośc Mg od WKT wykazywała analogiczneten-
dencje przy niższej wartości współczynnika korelacji
Pearsona (r:0,478) (ryc, 11).

Trafność oceny stopnia inwolucji tkanki kostnej
psów przy pomocy określania wskaźnika korowo-trzo-
nowe go ko ś c i udow ej zo stała także p otwierdz ona pr zez
doświadczalne wyznaczanie siĘ niszczącej szyjkę (Fs)
tej kości. Badanie zależnościwartości Fs od siĘ krań-
cowej (Fc) kości udowej wykazało, że wraz ze wzro-
stem wartości Fc zwtększa się wytrzymałośc mecha-
niczna na złamanie szyjki kości udowej psów, co zo-
stało potwierdzone statysĘcznie. Wykazano, że war-
tość siły niszczącej szyjkę kości udowej jest skorelo-
wana pozytywnie z siłąkrańcową ktorej wielkość jest
pochodną WKT tej kości (ryc. 13).

Także wyniki badańprzeprowadzonych u ludzi jed-
noznacznię dowodzą że od momentu osiągnięcia
szczytowej masy kostnej (PBM) dochodzi do syste-
maĘcznego zmniejszania ilości tkanki kostnej. Wraz
z obniżanięm się gęstości mineralnej kości następuje
zmiana ich własności geometrycznych, czego wyni-
kiem j est zmniej szenie wytrzymałości mechanicznej
szkieletu (15). Badaniaprzeprowadzonę u ludzi i psów
wykazaĘistnieniepodobieństwazmianzachodzących
w obrębie układu kostnego, warunkowanych procesa-
mi starzenia się §ch dwoch gatunkow ssaków. Zaob-
serwowano, że wraz z wiekiem dochodzi do zwięk-
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Ryc. 4. Zależność wskaźnikakorowo-trzonowego (WKT) koś-
ci udowej od wieku psa; r - współczynnik korelacji; v- współ-
czynnik zmienności

Ryc. 6. Zależność momentu gnącego (Mg) kości udowej od
wieku psa. Objaśnienia jakprzy ryc.4.

Ryc. 5. Zależność wytrzymałości na zginanie (o*) kości udo-
wej od wieku psa. Objaśnienia j ak przy ryc. 4.

Ryc. 7. Zależność współczynnika sprężystości kości udowej
przy zginaniu (Eg) od wieku psa. Objaśnienia j akprzy ryc. 4.

Ryc. 9. Zależność współczynnika odporności na zginanie (Kc)
od wskaźnika korowo-trzonowego (WKT) kości udowej psów.
Objaśnienia j akprzy ryc. 4.

Ryc. ll. Zależność momentu gnącego (Mg) od wskaźnika ko-
rowo-trzonowego (WKT) kości udowej psów. Objaśnienia jak
przy ryc.4.
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Ryc. 8. Za|eżność wskaźnika odporności na zginanie (Kc) od
wieku psa. Objaśnienia j akprzy ryc. 4.

Rl,c. 10. Zależność wytrzymałości na zginanie (o_) od wskaź-
nika korowo-trzonowego (WKT) kości udowej fsów. Objaś-
nienia jak przy ryc.4.

1 0000

_ 7500
(§
o-
E sooo
o)
uJ

2500

0

r = - 0,5850
v = 70,3o/o

rlr

02468101214
Wiek [lata]

r = 0,6466

v = 47,'lo/o

2000

ł
E
E
E 1000z
oY

0 30 40
WKT

rrL !ll IJF

500

400
6,r 300
=E zoo

100

0

r = 0,7203
v = 45,60/o

r = 0,4,t 88

v=41,2lo l . . l

l
l

150

E, 100

=E)

=50

0 30 40
WKT



1 0000

_ 7500
aU
o-
E sooo
crl
lJJ

2500

r = 0,6282
v = 70,3o/o

30
WKT

Ryc. 12. Zależność współczynnika sprężystości przy zginaniu
(Eg) od wskaźnika korowo-trzonow€go (WKT) kości udowej
psów. Objaśnienia jak przy ryc, 4.

szęnlawystępowania mikrozłamań koŚci, j ako bezpo-
średniej konsekwencji fizjologi cznychobciązeń szkie-
letu. Stwierdzono takżęwzrost porowatości kości psow
wraz z postępującym procesem starzenia się, podob-
nie jak ma to miejsce u ludzi (5).Ze względu na aspekty
ftzj olo gic zn o - anatom lc znę, ras a p s ó w greyhound wy-
korzysĘwana do wyścigów stanowi znakomity mo-
del do badań własności układu kostnego Ęch zwte-
rząt (9). Ponadto analiza własności geometrycznych
i gęstości mineralnej kości psów tej rasy wykazała
mozliwo ść przy Ę ciowej oceny wyhzymało ś ci mecha-
nicznej ich kości promieniowej (13).

Podsumowuj ąc uzyskane wyniki mozna twier dzić,
że wy znaczenie wskaźnika korowo-trzonowe go ko ś c i
udowej psów na podstawie badania radiologicznego
ma dużą przydatnośc przy ocenie zmian w niej za-
chodzących, a także pośrednio w całym układzie
kostnym. Swiadczy to o zasadności wykorzystania
własności geometrycznych kości udowej do oceny
wytr zy mało ś c i m e chan icznej or az zw iązanej z Ę m j a-
kości tego układu u psów Potencjalną zaletątej meto-
dy jest mozliwość jej wykorzystania w prak§ce kli-
nicznej oraz dla potrzeb badawczych w oparciu o ru-
tynowo wykonywane rentgenogramy kości do celów
diagno styc zny ch. S zczegó lnie przekonywuj ącym ar-
gumentem o przydatności WKT kości udowej psów
do oceny jej stanu strukturalnego i całego układu kost-
nego jest dodatnia korelacja między tym wskaźnikiem
a takimi parametrami mechanic znymi, j ak: wskaźnik
odpornościnapękanie,wylrzymałośćnazginanieoraz
współc zynnik spręzysto ś ci przy zginaniu. Stwierdzo-
na wyższa podatnośó szyjki kości udowej na złama-
nie,wynikającaz jejniższejv,rytrzymałościmechanicz-
nej jest także skorelowana ze spadkiem wartości siĘ
krańcowej, zachodzącym wraz ze wzrostęm średniej
wieku badanych psów. Niekwestionowaną korzyścią
oznaczania WKT w porównaniu zbardziej tęchnolo-
gicznie zaawansowanymi metodami oceny j akości
.układu ko stne g o Ę ch zw ier ząt, j ak D EXA (Dual- ener-
gy x-ray absorptiometry) lub tomografia komputero-
wa, jest brak konieczności stosowania sedacji lub ane-
stezji badanychzwierząt. Ma to szczegó|nę znaczenie
u psow starych, u których badanie stanu funkcjonal-
nego i strukturalnego kośćca w stanie ich sedacji lub
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Ryc. 13. Za|eżność siły niszczącej szyjkę (Fs) od siły krańco-
wej (Fc) kości udowej psów. Objaśnienia jakprzy ryc.4,

anestezji może stanowic niebezpieczeństwo bezpo-
średnie go zagr ożenia Ę cia.
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