
16 Úvod
Pri fixácii zlomenín alebo pri korekč-
ných osteotómiách malých zvierat 
môžeme využiť široké spektrum im-
plantátov. V zásade ich rozdeľujeme na 
interné a  externé fixácie. Predmetom 
tohto textu sú interné fixácie s využi-
tím tzv. zamykateľného systému. Hoci 
ide o  moderný koncept a  plné využi-
tie si ešte stále hľadá v  každodennej 
klinickej praxi, prvé osteosyntetické 
platničky boli práve so systémom ich 
„zamykania“ a dátujú sa do roku 1886 
1,2. Ich skutočná renesancia však na-
stala až v  druhej polovici deväťdesia-
tych rokov simultánne a  nezávisle od 
seba - systém Surfix®  a  systém na-

vrhnutý spoločnosťou AO/ASIF. Druhá 
menovaná v marci 2000 uviedla na trh 
systém LCP - locking compression pla-
te a  tento koncept je predlohou systé-
mu Powerlock®, ktorý je predstavený 
v tomto texte.
Metodika
Systém Powerlock® je de facto generi-
kom LCP systému spoločnosti Synthes. 
Ponúka implantáty zo štandardnej 
chirurgickej ocele používanej na vý-
robu napríklad dynamických kom-
presných platničiek. Jeho dostupnosť 
zvyšuje aj skutočnosť, že na rozdiel od 
originálu využíva zamykateľné skrut-
ky s  klasickým šesťhranným otvo-
rom v hlavičke skrutky. Pri používaní 

týchto platničiek sa preto nevyžaduje 
žiadne špecifické vybavenie oproti 
bežným dynamickým platničkám AO/
ASIF systémov.  Jedinú nevyhnutnú 
pomôcku, ktorú výrobca vo svojom 
portfóliu nemá, je špecifické vŕtacie 
puzdro, ktoré je nutné pri vŕtaní otvo-
ru v kosti priskrutkovať do závitového 
otvoru platničky, nakoľko zamykateľ-
né skrutky majú z  dôvodu plnohod-
notného uchytenia v  platničke jasne 
definovaný uhol, v  ktorom skrutka 
prechádza platničkou. Vodiace puzdro 
však nie je problém dokúpiť samostat-
ne aj od iných dodávateľov ako je ori-
ginálny výrobca. 
Systém Powerlock® má niekoľko uni-
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kátnych vlastností, ktoré umožňujú 
široké využitie týchto implantátov. 
Konštrukcia týchto platničiek je po-
stavená na modele LC-DCP5, čiže dy-
namickej platničky so zmenšenou 
kontaktnou plochou. Ďalšou unikát-
nou vlastnosťou sú tzv. combi ho-
les5,6,7,10, čiže kombinované otvory 
(obr. č. 1). Kombinovaný otvor zna-
mená, že každý otvor v platničke dáva 
možnosť zavedenia jednak zamykateľ-
nej skrutky alebo klasickej kortikálnej 
skrutky. Kortikálna skrutka môže byť 
zavedená jednak v  neutrálnej alebo 
aj v  dynamickej kompresnej pozícii, 
nakoľko otvory majú kónický tvar 
umožňujúci túto vlastnosť klasických 
kompresných platničiek. Chirurg tak 
má pomerne široké spektrum možnos-
tí naloženia implantátu, avšak platí tu 
niekoľko esenciálnych pravidiel, ktoré 
je nevyhnutné dodržať:
1. Tvarovanie a kontakt s kos-
ťou5,10 
Špecifickou vlastnosťou zamykateľ-
ných platničiek je skutočnosť, že nie 
je nevyhnutné, aby boli dokonalo tva-
rované na povrch kosti, ktorú fixujú. 
Tým, že dochádza k uzamknutiu plat-
ničky so skrutkou, je prenesená a roz-
ložená záťaž pozdĺž celého implantá-
tu nielen na kontakt s  kosťou, ako je 
tomu pri štandardných platničkách. 
Ich použitie je preto výhodné jednak 
pri trieštivých zlomeninách alebo pri 

metafyzárnych úsekoch kostí, kde je 
tvarovanie implantátu problematické. 
2. Poradie skrutiek 5,10

Ak pri plánovaní osteosyntézy alebo aj 
počas nej nastane situácia, že chceme 
použiť okrem zamykateľných skrutiek 
aj skrutky kortikálne (či už z dôvodov 
finančných - predsa len o  niečo lac-
nejšie skrutky, alebo z dôvodu potreby 
zavedenia skrutky pod uhlom, alebo 
z  dôvodu použitia dynamickej kom-
presie), je nevyhnutné si uvedomiť, že 
kortikálne skrutky je nutné zaviesť 
ako prvé a v mieste ich zavedenia musí 
byť platnička v  bezprostrednom kon-
takte s kosťou, inak  sú takto zavedené 
skrutky nefunkčné. Takže po primera-
nej redukcii fragmentov, natvarovaní 
platničky zavádzame najprv skrutky 
kortikálne a  až následne skrutky za-
mykateľné.
3. Zavádzanie 
zamykateľných skrutiek3,5,10

Pri nich je nevyhnutná rigídna dočas-
ná fixácia platničky ku kosti pri vŕt-
aní. Nesmie dôjsť k  pohybu platničky 
voči kosti po tom, ako navŕtame otvor 
a  zavádzame skrutku. Mohlo by dôjsť 
k nežiaducemu zauhleniu skrutky voči 
platničke a  táto by nebola schopná 
adekvátneho uchytenia v  platničke. 
Platničku teda dočasne fixujeme buď 
pomocou fixačného inštrumentária, 
alebo pomocou kortikálnych skrutiek, 
ak ich pri danej osteosyntéze použije-
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me a pri 3,5 mm platničkách aj pomo-
cou otvorov v  platničke na zavedenie 
dočasných Kirschnerových klinov 
(alebo hrotnatých fixačných kostných 
klieští). Pri takto zafixovanej platnič-
ke priskrutkujeme k platničke vŕtacie 
puzdro a  navŕtame do kosti otvor. Po 
navŕtaní puzdro odstránime, pomo-
cou hĺbkomeru zmeriame požadovanú 
veľkosť skrutky a  pomocou závitníka 
narežeme do otvoru závit. Počas celej 
tejto procedúry nesmie dôjsť k pohybu 
platničky. Do takto pripraveného otvo-
ru zavádzame skrutku tak, aby došlo 
k jej úplnému uchyteniu v závite plat-
ničky. 
4. Dĺžka skrutiek 1,5

Ďalšou unikátnou vlastnosťou zamy-
kateľných systémov je možnosť pou-
žitia monokortikálnych skrutiek, čo 
je pri bežných kortikálnych skrut-
kách nemysliteľné a  de facto považo-
vané za technickú chybu implantácie. 
Pri zavádzaní zamykateľných skru-
tiek platí pravidlo, že menej je viac, 
takže tak ako je dobrým zvykom pri 
kortikálnych skrutkách, aby presa-
hovali vzdialený kortex aj o  jeden až 
dva závity, toto pri zamykateľných 
neplatí a  skôr je to považované za 
technickú nedostatočnosť, pretože tak 
dochádza k  zbytočnému napätiu me-
dzi skrutkou a  vzdialeným kortexom. 
Na druhej strane je však nevyhnutné 
zaviesť skrutku dostatočne do všet-
kých fragmentov, ktoré hodláme do 
osteosyntézy uchytiť. Na záver je po-
trebné spomenúť fakt, že zamykateľné 
skrutky majú rozdielny pomer hrúbky 
tela skrutky a  výšky závitov oproti 
skrutkám kortikálnym. Zamykateľné 
majú hrubšie telo a hustejší (takmer až 
metrický) závit ako kortikálne (kto-
ré majú závit redší a  výrazne vyšší - 
kvôli „zahryznutiu sa“ do čo najväčšej 
plochy kosti). Je to preto, lebo je u nich 
žiaduca rigídnosť viac ako pokrytie čo 
najväčšej plochy kosti, ktorou skrutka 
prechádza (tak ako je tomu pri korti-
kálnych skrutkách), lebo pevnosť im-
plantátu nie je postavená na prenose 
sily medzi kosťou a  kontaktnou plo-
chou platničky, ale prenáša sa zo skru-
tiek priamo na platničku, podobne ako 
je tomu napríklad, keď na jednoduché 
vidly dokážeme nabrať a preniesť veľ-
ké množstvo sena - čo vôbec nie je 
pevný a solídny materiál akým je kosť. 

Využitie Powerlock® systému je po-
merne široké a dalo by sa povedať, že 
ak chirurg disponuje kompletným por-

tfóliom zamykateľných platničiek, je 
schopný nimi ošetriť všetky zlomeni-
ny, prípadne korekčné a  záchovné zá-
kroky (artrodézie), na ktoré by v  mi-
nulosti použil štandardné dynamické 
platničky s  kortikálnymi skrutkami. 
Pri niektorých trieštivých zlomeni-
nách by sa dalo povedať, že rozsah vy-
užitia je ešte väčší. Na našom praco-
visku používame tieto implantáty od 
mája 2015 a  doteraz máme použitých 
osem takýchto implantátov na sied-
mich pacientoch:

Päť osteosyntéz na štyroch pacien-
toch (jeden pacient s  bilaterálnou 
trieštivou fraktúrou predkolenia), dve 
korekčné osteotómie na dvoch pacien-
toch a jeden zákrok, ktorý bol súčasne 
korekčnou osteotómiou a  pankarpál-
nou artrodéziou. 

Vzhľadom na relatívnu krátkosť 
času máme aktuálne kompletne vylie-
čeného len jedného pacienta (čiže zho-
jenú zlomeninu a  vybratú platničku), 
u  všetkých ostatných máme k  dispo-
zícii len snímky z priebežnej rekonva-
lescencie.

Klinické prípady

Pacient č.1
Labradorský retriever, samica ne-
kastrovaná, vek 5 rokov. Pacient re-
ferovaný na naše pracovisko s fraktú-
rou ľavého lakťového kĺbu. Jednalo sa 

o  pomerne netypickú zlomeninu ľavej 
ulny v  proximálnej časti zasahujúcej 
do lakťového kĺbu, čiže intraartiku-
lárnu zlomeninu (obr. č. 2). Atypickú 
v  tom, že nedošlo súčasne k dislokácii 
– subluxácii až luxácii proximálne-
ho rádia, čo je vlastne definíciou tzv. 
Monteggia fraktúry. Nakoľko sa jedna-
lo o  intraartikulárnu trieštivú zlome-
ninu s  pomerne malými fragmentmi, 
cieľom liečby - osteosyntézy bolo:

 ■Anatomická rekonštrukcia
 ■Rigídna fixácia umožňujúca skoré 

používanie končatiny a  zabránenie 
tak vzniku ankylózy či svalovým kon-
traktúram

Treba ešte uviesť jednu dôležitú vec. 
Najoptimálnejším riešením takejto 
zlomeniny je konštrukcia, ktorá fixuje 
izolovane ulnu a nie je do nej zapoje-
ný rádius. Pri zapojení vretennej kos-
ti pacient dočasne alebo trvalo stráca 
časť pronácie/supinácie lakťa a  môže 
tiež dochádzať k pretrvávajúcej boles-
tivosti počas hojenia, ktorá môže viesť 
k  zníženiu zaťažovania končatiny. Na 
druhej strane ulna ako taká má po-
merne masívnu proximálnu časť, ale 
jej diafýza je pomerne úzka a  pri po-
užití dostatočne silných skrutiek môže 
dôjsť k iatrogénnemu zlomeniu kosti 
v mieste zavádzania implantátov.

Pri zohľadnení všetkých vyššie uve-
dených faktorov sa javí ako terapia 
voľby interná fixácia pomocou za-
mykateľnej platničky. Repozíciu sme 
vykonali naložením Powerlock® plat-
ničky 3,5 mm/7 otvorov na laterálnu 
plochu ulny a súčasne fixáciou veľkých 
motýľovitých fragmentov kortikálny-
mi skrutkami 2,0 mm v  pozícii ťaž-
ných skrutiek (obr. č. 3). Na proximál-
ny fragment - okovec - bolo miesto len 
pre jednu skrutku, takže voľbou bola 
zamykacia bikortikálna skrutka, ktorá 
predstavovala v  denznej kosti okovca 
pevnú fixáciu platničky. Do diafýzy 
ulny boli zavedené tri zamykacie mo-
nokortikálne skrutky, aby sa predišlo 
iatrogénnemu poškodeniu ulny a  zá-
roveň aby bol dosiahnutý požadovaný 
počet troch skrutiek na fragment (pri 
zamykateľných skrutkách je možné 
u  adultnej zdravej kosti považovať aj 
monokortikálnu skrutku za plnohod-
notnú). Pacient začal s  primeraným 
krívaním používať končatinu takmer 
bezprostredne po zákroku. Hoci sa in-
tenzita krívania postupne znižovala, 
pacient kríval takmer po celú dobu ho-

Zamykateľné platničky 
predstavujú techno-

logický progres  
v ortopédii a trauma-
tológii malých zvierat.
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obr. 10 obr. 11

obr. 9

obr. 8

obr. 7

jenia zlomeniny. Na základe pravidelných kontrolných RTG 
sme skonštatovali kompletné vyhojenie zlomeniny po pia-
tich mesiacoch, čo je pomerne dlhá doba, ale vzhľadom na 
typ a  lokalizáciu zlomeniny a  taktiež na priebeh rekonva-
lescencie akceptovateľná (obr. č. 4). Po vybratí implantátu 
pacient používa končatinu bez následkov, lakťový kĺb má 
plný rozsah pohybu bez krepitu či bolestivosti (obr. č. 5).

Pacient č. 2
Nemecká doga, kastrovaná samica, vek 14 mesiacov. Pacient 
referovaný na naše pracovisko za účelom korekcie valgóznej 
deformity distálneho antebrachia pravej hrudníkovej kon-
čatiny obr. č. 6). Pacient bol podrobený štandardnému RTG 
vyšetreniu (tu by som chcel dať do pozornosti nevyhnut-
nosť zhotovovania RTG v hlbokej sedácii, nakoľko zhotovenie 
korektných projekcií je esenciálne pre následné plánovanie 
korekčného zákroku), kde sme komparatívnou štúdiou a po-
rovnaním s kontralaterálnou zdravou končatinou vypočítali 
CORA (center of rotation of angulation - stred rotácie zauhle-
nia) a uhol deformity, ktorý treba u pacienta korigovať (Obr. č. 
7). Perioperačne sme po distálnej ostektómii ulny (pri korek-
ciách distálneho antebrachia vždy prvý krok v  operačnom 
postupe) dostatočne sprístupnili vretennú kosť, na ktorej sme 
na základe predošlých výpočtov vykonali klinovitú ostektó-
miu. Následnú osteosyntézu sme urobili dorzálne naloženou 
Powerlock® platničkou 3,5 mm/10 dier tak, že korekciu sme 
vykonali ako uzavretú klinovitú osteotómiu. Do distálneho 
fragmentu sme zaviedli dve zamykateľné skrutky, do proxi-
málneho päť, takže nie všetky otvory boli vyplnené skrutka-
mi (Obr. č. 8). Teória použitia zamykateľných skrutiek hovorí 
o minimálne dvoch bikortikálnych alebo troch mono/bikorti-
kálnych skrutkách, avšak vzhľadom na dĺžku kosti a veľkosť 
a vek pacienta sme proximálny fragment „poistili“ dostatoč-
ným počtom rovnomerne rozmiestnených skrutiek. Namies-
te je určite otázka, prečo sme do distálneho fragmentu ne-
použili pre istotu tri skrutky. Odpoveďou je fakt, že správne 
zavedené dve bikortikálne zamykateľné skrutky sú naozaj 
postačujúce. Naloženie tretej skrutky by si tiež vyžadovalo 
o niečo väčší distálny fragment, čím by sme sa miestom rezu 
posunuli proximálnejšie od vypočítaného centra rotácie po-
trebovali by sme výraznejší posun - transláciu fragmentov 
navzájom na správnu neutralizáciu uhlovej deformity. 

Priebeh rekonvalescencie u tohto pacienta, bohužiaľ, nemá-
me doposiaľ k dispozícii, nakoľko sa jedná o pacienta umiest-
neného na adopciu v zahraničí. Na základe strohých mailov 
máme informáciu, že je pohybovo bez obtiaží (obr. č. 9).

obr. 6
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Diskusia
Koncept pevného uchytenia implantá-
tu prechádzajúceho kosťou do fixač-
ného rámu je vlastne koncept zhodný 
s  externými fixátormi. Zamykateľné 
platničky však odbúravajú dve naj-
väčšie slabiny externých fixátorov 
- vzdialenosť konštrukcie od centra 
dlhej osi kosti a taktiež samotný fakt, 
že konštrukcia externého fixátora sa 
nachádza mimo tela pacienta a  riziko 
infekcie je prítomné počas celého odo-
bia hojenia zlomeniny. 

Zamykateľné platničky však nerie-
šia len slabiny externých fixátorov, 
ale aj slabiny klasických platničiek, 
ktoré využívajú štandardné, čiže AO/
ASIF princípy aplikácie a  fixácie. Ich 
slabinou je najmä prenos sily z  plat-
ničky na kontaktnú kosť a z toho často 
rezultujúca kompresná nekróza. Tento 
problém čiastočne odbúravajú moder-
né dynamické kompresné platničky so 
zmenšenou kontaktnou plochou - tzv. 
LC-DCP (Low contact dynamic com-
pression plate). Ďalším problémom 
„klasických“ platničiek je nezriedka-
vé uvoľnenie skrutiek a  tým pádom 
postupné zlyhanie celého implantátu 
takpovediac domino efektom. 

Vo veterinárnej ortopédii a  trauma-
tológii sa dnes využívajú mnohé sys-
témy adaptované z  humánnej medicí-
ny a taktiež viaceré systémy vyvinuté 
špeciálne pre potreby veterinárnych 
chirurgov. Každý jeden má svoje vý-
hody aj nevýhody, kde medzi nevý-
hody možno považovať predovšetkým 
cenovú náročnosť, ktorá je pre našinca 
výrazným limitom. Spomedzi najpo-
užívanejších by som menoval predo-
všetkým tieto systémy:

 ■SOP® (string of pearls - „perlový 
náhrdelník“) 8 systém britskej spo-
ločnosti Orthomed®. Konštrukcia je 
z  chirurgickej ocele (k dispozícii je aj 
v  titánovej verzii) a  obrovskou výho-
dou je použitie bežných kortikálnych 
skrutiek, ktoré sa uzamykajú do hla-
vičiek v  špeciálne tvarovaných plat-

ničkách. Tieto dve skutočnosti výraz-
ne favorizujú tento systém z  pohľadu 
ceny, patrí medzi dostupnejšie. Má tiež 
obrovskú výhodu v  takmer neobme-
dzenej tvarovateľnosti vo všetkých 
troch rovinách. Sú tak okrem iné-
ho vynikajúcou voľbou pri artrodézii 
ramenného kĺbu, pri acetabulárnych 
fraktúrach alebo napríklad pri chi-
rurgickom riešení wobbler syndrómu 
u psov. Ako nevýhoda je veľkosť a naj-
mä hrúbka implantátu, ktoré ho limi-
tujú v  niektorých, najmä distálnych 
častiach apendikulárneho skeletu. 

 ■FIXIN® systém talianskej spoločnosti 
IN Trauma® 9,12. Tento systém je veľmi 
elegantný a v mnohých ohľadoch pres-
ne opačný ako predošlý. Je konštruo-
vaný iba z titánu a na jeho použitie sa 
vyžaduje kompletné inštrumentárium 
len pre tento systém. Cenová nároč-
nosť je tak pomerne vysoká.  Systém 
sa zameriava najmä na dizajnovanie 
implantátov pre MIPO11 (minimal in-
vasive plate osteosynthesis – miniin-
vazívna osteosyntéza) a taktiež  pred-
tvarované hybridné implantáty na 
pankarpálnu a pantarzálnu artrodéziu 
psov  a mačiek. Pozoruhodný je aj mi-
nisystém pre toy breed plemená psov.

 ■ALPS, systém švajčiarskej spoloč-
nosti KYON6, je plne titánový systém 
vyznačujúci sa extrémne vysokým 
stupňom biokompatibility, rigidity im-
plantátov a  zrejme najvyššou cenou 
medzi zamykateľnými systémami vo 
veterinárnej medicíne. 

 ■PAX systém americkej spoločnosti 
SECUROS je akousi zámorskou alterna-
tívou predošlého systému so všetkými 
výhodami aj nevýhodami. 

Toto, samozrejme, zďaleka nie sú 
všetky dostupné systémy so  zamy-
kateľnými platničkami. Menovaní sú 
typickí zástupcovia tejto skupiny im-
plantátov. Predmetom tohto textu je 
systém Powerlock®, ktorý je adapto-
vanou alternatívou systému LCP spo-
ločnosti Synthes®. Adaptovaný najmä 
použitým materiálom - chirurgická 

implantátová oceľ a  taktiež použitie 
skrutiek s  hexagonálnou hlavičkou. 
Tieto „ústupky“ majú za následok 
výrazne priaznivejšiu cenu, pričom 
výrobca deklaruje, že nie na úkor 
kvality. U  pacienta č. 1 bol implantát 
naložený 5 mesiacov, všetky skrutky 
zavedené do distálneho fragmentu boli 
monokortikálne a  napriek tomu tes-
ne pred vybratím implantátu neboli 
na RTG viditeľné známky osteolýzy 
v  okolí skrutiek. Doposiaľ máme len 
malú vzorku pacientov, aby sme boli 
schopní zodpovedne posúdiť kvality 
tohto systému, ale takpovediac prvý 
kontakt je naozaj veľmi sľubný:

 ■Rigidita systému zavedením zamy-
kacích skrutiek, resp. kombináciou 
kortikálnych a  zamykacích skrutiek 
obzvlášť pri trieštivých zlomeninách 
(obr. č. 10) ale aj pri korekčných oste-
otómiách.

 ■Efektívne využitie monokortikál-
nych skrutiek, ktoré sú plnohodnotný-
mi piliermi fixačného aparátu - najmä 
na proximálnom alebo distálnom kon-
ci v periartikulárnej oblasti. 

 ■  Možnosť vytvorenia hybridného 
aparátu nielen z  pohľadu typu, ale aj 
rozmerov skrutiek - napr. pri plat-
ničke 3,5 mm je možné použiť aj 2,7 
mm skrutky (kortikálne), čo má veľmi 
praktické využitie pri pankarpálnej/
pantarzálnej artrodézii (obr. č. 11).

Záver
Dostupnosťou zamykateľných systé-
mov v našich podmienkach (cenovo aj 
logisticky) sa jednoznačne posúvajú 
možnosti ortopedickej aj traumatolo-
gickej terapie u psov a mačiek. Predsta-
vujú nový koncept, ktorého osvojením 
a aplikáciou získavame modernú alter-
natívu pri riešení zlomenín a  niekto-
rých špecifických ortopedických ocho-
rení  (korekčné osteotómie, artrodézie, 
chirurgické ochorenia chrbtice...). 


