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Time-span of the ossification of the distal ladial epiphysis in thotoughbted holses as a ctitelion
of skeleton matutity

Summary

The aim of the study was to evaluate the time-span of the ossification of the distal radial epiphysis. Itwas
assumed that the time of its total ossification (closure) was equal to the time taken for the skeleton to completely
mature. 850 two_year old thoroughbred horses were tested in the study and anteroposterior radiographs ofthe
left distal radial epiphysis were ńade. Three groups of horses with different rates of closure of the epiphyses of
the dista| radius weie distinguished. In the first group, disappearance ofepiphyses occurred under the age of
23 months and 1 week.In thó second group the age of epiphysis c|osure took place from 23 months and 1 week
to 26 months and 2 weeks, and in the third - over 26 months and 2 weeks of life. It may be concluded that there
was a correlation between the degree of skeletal maturity and injuries of the movement apparatus occurring
during training. Horses with late ossification of the distal radia| epiphysis had a greater occurrence of injuries.
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Kościec kończyn utworzony jest głównie z kości dłu-
gich, chalakteryzujących się budową nrtowatą. Każda
znl,ch matrzon, corpus s. diaphysis, który twotzy odze-
wnalrz si]nie rozwinięta istota zbita, substantia compac-
ta, zaś wewnątrz znajduje się jama szpikowa, cayum
medullare, ograniczona przez istotę gąbczastą substan-
tia spongiosa. Końce kości określane sąjako nasady: bliz-
sza, epiphysis proximalis i dalsza, epiphysis distalis,
w których przęważa istota galczasta. Ze względu na swo-
ją przeszŁość rozwojową kości długie kończyn należą
do kości zastępczych, czy7i takich, które w trakcle roz-
woju płodowego przechodzą trzy stadia: błoniaste,
chrzęstne i kostne. W ostatnim stadium kostnym, po-
zostałością stadium chrzęstnego jest chrząstl<a stawowa,
cartilago articularis i nasadowa (wzrostowa), cartilago
epiphysialis. Pier,wsza z nich, utrzymuje sl,ęprzez całe
życie, biorap udzjał w utworzeniu stawu, zaś druga wy-
stępuj e j e dy nię u zw l,er ząt młodych j ako struktur a pr zej ś -

ciowa. Chrza5tki nasadowe znajdlląsię na granicy tTzo,
nu i nasad; warunkują one wzrost kości na długość.
W końcowym etapie wzrostu chrza5tki te kostnieją i za-
nikaja, co prowadzi do całkowitego zrośnięcia się trzonu
z nasadami. Proces ten rozpoczyna się w części środko-
wej chrząstki nasadowej i stopniowo postępuje ku ob-
wodowi, co na zdjęciu radiologicznym widac jako stop-
niowe zanlkanie przej aśnienia odpowiadaj ącego chrząst-
ce nasadowej. Tak więc przejaśnienie, niewidoczne juz
na całym obszarze chrząstki nasadowej świadczy o za-
kończeniu wzrostu kości długiej (3,4,6,12). Czas nie-
zbędny do całkowitego skostnienia (,,zamknięcia się")

poszczegolnych chrząstek nasadowych u zdtowych koni
jest zmienny. Zależy on głównie od rasy zwtetzęcia, ale
także odpłci, uwarunkowań dziedzlcznych, stanu odzy-
wienia i in. (7, 9, 13, 18). Jednak kolejnośc kostnienia
chrza5tek, zachodzaga w okresie rozwoju pozapłodowe-
go danego osobnika jest zawsze stała (2, 1,7 ,19). Zwykle
chrząstka nasadowa dalsza danej l<ości ulega wcześniej-
szemu skostnieniu niżb|iższa. Wynika to najprawdopo-
dobniej z fakil, iż chrząstka nasadowa dal sza j est z zasa-
dy cieńsza nlżbliższa (3). Ponadto stwierdzono różntce
w budowie kości długich obustronnych kończyn tego
samego osobnika dotyczag,e np. ich szerokości czy wiel-
kości jamy szpikowej (8). Takze czas całkowitego skost-
nienia tych samych chrząstek w obustronnych kończy-
nach moze się nieznacznie różnić (15). Chrząstki nasa-
dowe u koni zanikająw następuja.cej kolejności: chrza.stki
nasadowe b|iższe kości koronowej i pęcinowej w 6.-9.
miesiącu ( 1 7), natomiast wg innego autora: chrząstka na-
sadowa b|iższa kości koronowej w 10.-12. miesiącu
a chrza5tka nasadowa bltższakości pęcinowej pomiędzy
lż. a I5. miesiapem (11); chrząstki nasadowe dalsze koś-
ci śródstopia i śródręcza pomiędzy 9. a lż. miesiapem
( 1 7) lub około 1 5 miesiapa ( 1 1), chrząstka nasadowa dal-
sza kości ramiennej i chrząstka nasadowa blizsza kości
promieniowej pomiędzy 15.-21. miesiącem (17) lub po-
między 15.-18. miesiącem (l l), chrza5tka glza piętowe-
go pomiędzy żL-26. miesiapenr (17), do trzeciego roku
życl,a(I1), chrząstka nasadowa dalsza koścj udowej po-
między 23,-29, miesiącem (17) albo tez do 3,5 lat (11),
chrza5tka nasadowa dalsza kości promieniowej pomię-
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dzy 26.-32. miesiącem (17) lub w wieku do 3,5 lat (11),
w przedziale 26-35 miesięcy u kłusaków amerykańskich
(5) chrząstka nasadowa bliższa kości ramiennej pomię-
dzy ż4.-36. miesiącem (17) albo do 3,5 lat (11), chrząst-
ka guzowatości kości piszcze|owejpomiędzy 31.-38. mie-
siącem (I7), chrząstka nasadowa dalsza kości piszczelo-
wej żlata (1l), chrząstka nasadowabllższa kości pisz-
czelowej 3,5 roku (11), chrząstka guza biodrowego i glza
kulszowego do 4,5-5 lat (11).

Przytoczone informacje wskazują rowniez na istnie-
nie następującej prawidłowości: im dana kość znajdu-
je się dalej od szkieletu osiowego, tym skostnienie jej
chrząstek nasadowych ma miejsce wcześniej. Różnice
w prezentowanych danych wynikają z różnic ras koni
lżyĘch do badań. Podczas gdy np. Kolda badał rasy zim-
nokrwiste (11), Staun zajmował się końmi gorącoklwi-
stymi (17). Stopień dojrzałości kośćca jest ściśle skore-
lowany z dojrzńością somatyczną. Ostateczna dojrzałośc
szkieletu u większości ras kończy się w wieku 5-6lat.
Do tego Qzasul, nawet u ras wcześnie dojrzewających,
takich jak konie pełnej krwi angielskiej, poszerza się np.
przekroj poprzeczny kości środręcza III (10). Trening
wyścigowy tych koni, zarówno w Polsce, jak i na świe-
cie rozpoczyna się równiez dość wcześnie, tj. w wieku
około 18-20 miesięcy, a osobniki biorape ldziałw gonit-
wach mająniejednokrotnie nie przekoczone 30 miesię-
cy. Tak więc rozpoczęcie intensywnego 1reningu przypa-
da na okres, kiedy nie wszystkie kości długie mająw pełni
skostniałe chrza5tki nasadowe.

Celem badań było ustalenie wieku, w którym u koni
pełnej krwi angielskiej hodowli krajowej, dochodzi do
całkowitego zaniku chrząstki nasadowej dalszej kości
promieniowej. Było nim równiez określenie odsetka koni
o wczesnym, średnim ipóżnymczasie zaniku tej chrząstki
w badanej populacji, jak równiez sprawdzenie, czy i w
jaki sposób brakdojrzałości szkieletowej wpływa na ura-
zowość układu ruchu.

Mateilał imetody
Ze względtl na to, iż wiek kalendarzowy konia nie zawsze

jest zgodny ze stopniem dojrzałości szkieletu, lepszym kryte-
rium oceny dojrzałości somatycznej osobnika, jest ocena ra-
diologiczna stopnia skostnienia chrząstek nasadowych. Z uw a-
gi na trudną dostępność do badania radiologicznego np.
chrząstek nasadowych bliższych kości ramiennej i piszczelo-
wej, ruĘnowo w celu określenia stopnia dojrzałości kośćca, sto-
suje się ocenę radiologtcznąchrząstki nasadowej dalszej kości
prornieniowej (cndkp).

Badaniom radiologicznym poddano 850 koni pełnej krwi
angielskiej r ó żnej płci (3 7 8 o gierów i 41 2 klacze), hodowli kra-
jowej, które przybyły do stajni wyścigowych w Warszawie ce-
lem rozpoczęcia treningu. Konie te, określane jako tzw. ,,Toc,z-
niaki", trafiły na tor jesienią następnego roku w stosunku do
roku urodzenia; nie miały więc ukończonych dwóch lat.

Zdlęcia wspomnianej chrząstki wykonywano w ten sposób,
aby promień centralny przebiegał poziomo, a kaseta z błoną
rentgenowsk ą przylegała do tylnej powierzchni kończyny.
Zlwagi na dagenie do ujednolicenia wynikoq badania wyko-
nywano zawszę na kończynach lewych. U koni poddanych ob-
serwacjom zdjęcia wykonywano dokładnie co miesiąc, począw-
szy od grudnia (w roku, w którym przychodząone na torjako
tzw. rocznlak|), aż do chrvili stwierdzenia całkowitego skost-
nienia cndkp. Jako dzięń skostnienia chrząstki przyjmowano

15. dzięń miesiąca, w którym na wykonanym zdjęciu radiolo-
gicznym pr zejaśnienie odp owiadaj ące chrząstce nas adowej sta-
wało się nięwidoczne na całej długości. Zdjęcia wykonane zo-
stały aparatem Arman I l75kV, 18 mA/ i aparatem Siemens
Polymobil/90 kV 80 mA/ z zastosowaniem klisz Foton XS-1
NIF. Ich interpretację prowadzono zgodnie z ogólnie przyjęty-
mi kryteriami oceny stopnia skostnienia (1, 5).

Czas zaniku cndkp u badanych koni oznaczano jako prze-
dział od 0 do X, gdzie wartość zero oznaczała najmłodszy wiek,
w którym u przynajmniej jednego osobnika stwierdzono całko-
wite skostnienie cndkp, zaś wafiość X symbolizowała wiek
zwierzęcia, u którego najpóżniej doszło do skostnienia tej
chrząstki. Następnie uzyskany tą metodą skrajny zakres wie-
kowy podzielono na trzy mniejsze przedziały. Uzyskano więc
podział badanych osobników na 3 grupy mieszczące się w owych
przedziałach: grupa I - o wczesnym okresie zaniku cndkp (od
0 do 1/3X), II o średnim okresie zaniku cndkp (od l/3X do
2l3X) i nI o późnym okresie zaniku cndkp (od 2l3X do X).

W cęlu statystycznego określęnia wpłys.u stopnia dojrzałoś-
ci kośćca na urazowość układu ruchu u badanych koni, posłu-
zono się analizą wariancji wykonaną metodą najmniejszych
kwadratów.

Wyniki iomówienie
Od dawna obserwowano, iz istniej e zależnośc pomię-

dzy wczesnym rozpoczęciem intensywnego treningu
przezkonie, a występowaniem u nich np. chorób stawu
nadgarstka (I4, 16). Jednocześnie wiadomo, że częstość
występowania chorob aparatu ruchu u tego gatunku po
ukończeniu procesu kostnienia, czyliw przypadku koni
pełnej krwi angielskiej w wieku powyzej trzech lat, jest
jlż zbliżona, niezależnie od tego, czy zanlk cndkp nastą-
pił we wczesnym, średnim czy póżnym okresie (14).
Zatem zaWytyczny moment, w którym najczęściej do-
chodzi do urazów aparatu ruchu u koni, uznano wczesny
okres treningu. Było więc istotne określenie czasu, kiedy
dany osobnik jest w pełni ptzygotowany do intensywne-
go wysiłku związanego z treningiem wyścigowym.

Badania dotyczyły jednej z ras koni, należag,e1 do trw.
ras szybko dojrzewających pełnej krwi angielskiej,
u której, jak wspomniano wcześniej, trening wyścigowy
rozpoczyna slę zanlm zwrcrzęta osl€ną wystarczalący
stopień dojrzałości somatycznej. Wiek zanlku cndkp
u tych koni hodowli polskiej, wahał się w przedziale od
613. do 896. dnia życia(od20 miesięcy do około 29 mie-
sięcy i 2 tygodni).

Odsetek dwuletnich koni pełnej krwi angielskiej ze
skostniałą cndkp stopniowo wztastał w ciągu roku i wy-
nosił odpowiednio: w styczniu - około 30%o, w lutym -
ponad 50oń, w marcu około 70oń, w kwietniu - około
85%o, w maju około 95oń, w czerwcu prawie I00oń, zaś
w lipcu 100% (ryc. 1).

Na podstawie uzyskanych wynikow określono trzy
przedziały wiekowe, w których dochodzi do całkowite-
go zaniku cndkp, w populacji 850 koni pełnej kl.wi an-
gielskiej. Wystąpiły więc trzy grupy zwl,erząt, zależnle
od wieku, w którym dochodziło do całkowitego skost-
nienia cndkp: I grupa - wczesnego wieku zaniku cndkp
- ponizej 23. miesiąca i 1 tygodnia życia,Il grupa - śred-
niego wieku zaniku cndkp - porniędzy 23. miesiącem
i 1 tygodniem aż6, miesiącem życia i 2 tygodniami ży-
cia, III grupa -późnego wieku zanikl cndkp - powyżej
26. miesiąca i l tygodnia życia.



0,05) między końmi o wczesnym ipóżnym okresie zani-

a|tczbaprzypadkow chorobowych na 100 koni w ciągu

lających stopień dojrzałości szkieletu.
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Ryc. 2. Odsetek koni o wczesnym (1), średnim (2) i późnym
(3) okresie zaniku chrząstki nasadowej dalszej kości promie-
niowei w badanej populacji
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Ryc. 3. Odsetek koni ze stwierdzonymi schorzeniami układu
ruchu zależnie od tempa dojrzewania kośĆca: osobniki o wczes-
nym (1), średnim (2) i późnym (3) okresie zaniku chrząstki
na§adowej dalszej kości promieniowej; I - konie ze stwier-
dzonymi schorzeniami układu ruchu, II - konie bez stwier-
dzonych schorzeń układu ruchu

n
o
koni - 7o,żońpopulacji; zaś grupę o późnym zaniku cndkp
stanowiło przez I2I koni - l4,3%o (ryc.2).

Okazało się, ze stopień dojrzałości koścca miał wyso-
ko istotny wpły\,v na
nej krui angielskiej,
mu. Jako tzw. dwu
o póŹnym, nieco
o średnimtempie
soko istotne staty
nim i późnym wieku zanlkania cndkp, zaś istotne (p <


