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odborné príspevky

Trieštivé alebo viaclomné zlomeniny sú 
charakterizované ako porušenie celis-
tvosti kosti vo viac ako jednej línii lomu. 
Z  etiologického hľadiska ide o  traumy 
spôsobené veľkým množstvom energie 
ako sú autoúrazy, pády z  výšok alebo 
strelné poranenia a  pod. (13, 14) Je pre-
to obzvlášť dôležité dôkladné vyšetrenie 
pacienta podľa štandardného protokolu 
suspektne polytraumatického pacienta 
– traumy hrudníka, brušných orgánov, or-
gánov panvy – A CRUSH PLAN (13, 14, 15) 
Je potrebné vylúčiť/potvrdiť život ohrozu-
júce konkurenčné poranenia a adekvátne 
stabilizovať pacienta a až následne veno-
vať pozornosť zlomenine. Výnimkou sú 
len otvorené zlomeniny III. a  IV. stupňa, 
keď dochádza ku komunikácii fragmentov 
s vonkajším prostredím. V takýchto prípa-
doch treba urgentné chirurgické ošetrenie 
spočívajúce v  primerane šetrnom debri-
demente a v dočasnom sterilnom prekrytí 
rany a  imobilizácii postihnutej končatiny. 
Toto ošetrenie však vykonávame súčasne 
so stabilizáciou pacienta.

Použitie „tie-in“ 
konfigurácie externého 
akrylátového fixátora 
pri riešení viaclomných 
zlomenín rúrovitých 
kostí malých zvierat 
– séria prípadov
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Trieštivé zlomeniny patria z  hľadis-
ka repozície, stabilizácie a  následného 
hojenia medzi najkomplikovanejšie. Vo 
väčšine prípadov nie je možná dokonalá 
anatomická repozícia 13, 14, 15. Pri ich 
stabilizácii preto nie je esenciálna ana-
tomická rekonštrukcia samotného mies-
ta lomu ako je to pri jednoduchých jed-
no alebo dvojlomných zlomeninách. Pri 
trieštivých zlomeninách je najdôležitejšie 
usporiadanie hlavných fragmentov kosti 
tak, aby bola dodržaná dlhá os postihnu-
tej kosti v oboch projekciách (Obr. 1, Obr. 
2) a  zároveň minimalizovať skrátenie 
postihnutej kosti. Veľmi náročné sú jux-
taartikulárne a  artikulárne zlomeniny, 
pri ktorých je anatomická rekonštrukcia 
fragmentov nevyhnutná pre zachovanie 
funkčnosti postihnutého kĺbu, a  teda aj 
celej končatiny (Obr. 3, Obr. 4).

Pri voľbe vhodného spôsobu stabilizá-
cie týchto zlomenín je nutné si uvedomiť, 
že pri použití ktoréhokoľvek typu implan-
tátu je tento v pozícii premosťovacieho, čo 
kladie na implantát veľké nároky a riziko 
jeho zlyhania je pomerne vysoké. Medzi 
štandardné spôsoby fixácie patria kostná 
platnička (rekonštrukčné, premosťovacie 
alebo dynamické kompresné použité ako 
rekonštrukčné/premosťovacie), kom-
binácia platničky s  intramedulárnym 
klinom (tzv. „rod and plate“ technika) 
1, v  súčasnosti stále dostupnejšie tzv. 
„locking“ systémy využívajúce závit pre 
skrutku v samotnom konštrukte platnič-
ky, systém „interlocking“ intramedulár-
nych klinov 9, ktoré nachádzajú široké 

uplatnenie v  humánnej traumatológii 
a  v  neposlednom rade externé fixátory 
(ESF) 3 – 8, 10 – 12.

Každá so zmienených techník má vý-
hody aj nevýhody a ani jednu z nich ne-
možno označiť za univerzálne použiteľnú.

Metodika popísaná v tomto článku 
je kombináciou uniplanárneho externé-
ho fixátora v  kombinácii s  intramedu-
lárnym klinom, ktorý je vyvedený von 
z  končatiny a  zapojený do konštrukcie 
fixátora. V  prezentovaných prípadoch 
šlo o  unilaterálne konštrukcie IA, i  keď 
používané sú aj bilaterálne uniplanárne 

typy II B, najmä pri fraktúrach hume-
ru jedincov veľkých plemien psov, keď 
je potrebné dosiahnuť výrazne vyššiu 
nosnosť konštrukcie. Osobitým typom je 
tzv. „SPIDER“ popísaný nižšie. 3 ,4.

Princípom metodiky je po úvodnej 

repozícii zavedenie intramedulárneho 
klinu (Steinmann alebo Kirschner, v zá-
vislosti od hrúbky). Samotné zavádza-
nie intramedulárneho klinu je zároveň 
repozíciou hlavných fragmentov v dlhej 
osi kosti. Vo väčšine prípadov je klin za-
vádzaný retrográdne, čo je vlastne aj sa-
motným dôvodom prístupu k línii lomu. 
Po obnovení axiálnej osi končatiny zavá-
dzame Kirschnerove kliny transkután-
ne pomocou malých bodcovitých incízii 
v  unilaterálnej pozícii, čo znamená, že 
prenikajú cez priľahlý aj vzdialený kor-
tex kosti, ale neprenikajú cez vzdialenú 
kožu. V  prezentovaných prípadoch zlo-
menín femuru a humeru sa jednostran-
né kliny (alebo aj „half-piny“) zavádzajú 
z  laterálnej plochy končatiny. Odporú-
čané je zavádzanie klinov s  koncovým 
závitom. Ten môže byť negatívny (ne-
presahujúci hladký priemer klinu) alebo 
pozitívny (presahujúci hladký priemer 
klinu). Kliny s  pozitívny koncovým zá-
vitom sa vyznačujú lepším ukotvením 
a  signifikantne vyššou pevnosťou, naj-
mä v mieste prechodu závitu do hladkej 
časti klinu, avšak pri ich zavádzaní je 
potrebné predvŕtať miesto aplikácie kli-
nu, na čo je nevyhnutné disponovať špe-
ciálnym „zameriavacím“ zariadením, čo 
zvyšuje nároky tak na vybavenie, ako 
aj samotnú techniku osteosyntézy. Au-
tor odporúča ich použitie pri pacientoch 
nad 20 – 25 kg hmotnosti alebo v prípa-
de, keď je možné do fragmentu zaviesť 
len jeden klin s  koncovým závitom aj 
u  menších jedincov. V  ostatných prípa-

Trieštivé zlomeniny 
patria z hľadiska 

repozície, stabilizácie 
a následného hojenia 
medzi najkompliko-

vanejšie. 

obr. 1
obr. 2

obr. 3
obr. 4
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doch je použitie klinov s  negatívnym 
koncovým závitom postačujúce, najmä 
ak je ich počet vyšší ako dva v hlavných 
fragmentoch, podobne ako je to so skrut-
kami pri štandardných, neuzamykateľ-
ných kostných platničkách a skrutkách. 

Po naložení primeraného množ-
stva half-pinov tieto prepojíme navzá-
jom buď dočasným fixačným aparátom, 
a/alebo pri adekvátnej repozícii a  na 
manipuláciu stabilnej fixácii rovno plas-
tovou trubicou, ktorú následne vypl-
níme akrylátom (Dentacryl, Spofa 
®). Použitie dočasného fixačného 
aparátu autor odporúča najmä 
u väčších zvierat – nad 20 – 25 
kg hmotnosti, keď pri mani-
pulácii môže dôjsť k  poru-
šeniu repozície. Tuhnutie 
nami použitého akrylátu 
trvá v  priemere 2 – 5 mi-
nút. Následne vykonávame 
kontrolné rtg. vyšetrenie 
u  každého pacienta. Fixačný 
aparát potom primerane za-
bandážujeme tak, aby nemohlo 
dôjsť k jeho poškodeniu. Na mies-
ta vstupu klinov do končatiny apli-
kujeme ochrannú antiseptickú masť, 
v našom prípade Braunovidon B-Braun. 
V prvých dvoch týždňoch aparát ban-
dážuje s  dostatočným vatovým vypod-
ložením priestoru medzi kožou a akrylá-
tovým rámom, aby sme minimalizovali 
prvotné otrasy fixačného rámu a záro-
veň aby bol odvádzaný ranový sekrét, 
ktorý sa drénuje pozdĺž zavedených kli-
nov. 

Na priebežné kontrolné rtg. vy-
šetrenie pacientov sedujeme len 
v extrémnych prípadoch, ak sú nemani-
pulovateľné. 

Odstraňovanie ESF vyžadujem krát-
kodobú hlbokú sedáciu, pri ktorej záro-
veň zhotovujeme finálne, presne napolo-
hované rtg. snímky. 

Špecifickým typom Tie-in konfigu-
rácie je tzv. SPIDER (Secured Pin Intrame-
dullary Dorsal Epoxy Resin) – konštruk-
cia na liečbu mnohopočetných zlomenín 
metakarpu (MK) alebo metatarzu (MT) 
(Obr. 6). Principiálne ide o  kombináciu 
retrográdne zavedených IM klinov do 
postihnutých kostí záprstia/predpätia, 
čím zároveň tieto zlomeniny reponujeme 
(Obr. 7). Kliny následne ohneme smerom 
proximálnym. Následne cez proximálny 
koniec MK/MT kostí alebo cez karpálne/

tarzálne kosti zavádzame jeden alebo 
dva kliny, ktoré prechádzajú cez konča-
tinu, tzv. „trans-piny“ (Obr. 8). Tento/tie-
to ohneme dorzálne na oboch stranách 
končatiny a spojíme s IM klinmi do akejsi 
pomyselnej striešky. Túto potom zafixu-
jeme akrylátovou „loptičkou“ primera-
nej veľkosti (Obr. 9). Následná starost-
livosť je podobná tej, ktorá je popísaná 
vyššie. 

Pacient č. 1
Kocúr, ESH, vek 11 mesiacov, 
strelné poranenie. 

Trieštivá diafyzárna otvorená 
zlomenina typ 1 ľavého humeru (Obr. 
10). Dalo by sa povedať, že typické 
strelné poranenie vzduchovkou, s aký-
mi sa pri mačkách stretávame často. 
Repozíciu sme previedli retrográd-
ne zavedeným IM klinom do proxi-
málneho fragmentu a  po odstránení 
ostrého hrotu na distálnom konci sme 
ho zaviedli do distálneho fragmen-
tu a  ukotvili čiastočne do mediálneho 
epikondylu. Pri zavádzaní IM klinu do 
distálneho humeru je cieľom ukotviť 
ho čo najhlbšie, zvyšujeme tým stabi-
litu fixačného rámu. Do hlavných frag-
mentov – distálneho aj proximálneho 
sme zaviedli po dva half-piny (Obr. 11). 
Tým proximálnym by sa dalo vyčítať 
to, že oba alebo aspoň ten proximálnej-
ší mali byť zavedené proximálnejšie – 
pre stabilnejšie zaťaženie aparátu. 

Hojenie prebiehalo bez komplikácií 
a  po 8 týždňoch sme kontrolným rtg. 

vyšetrením skonštatovali kompletné 
zhojenie zlomeniny a  pacientovi sme 
fixačný aparát zložili (Obr. 12, Obr. 13).

Pacient č. 2
Kocúr, ESH, vek asi 2 roky, 
trauma neznámej etiológie.

Opäť jeden typický prípad zlome-
niny u mačky – kocúr sa vrátil domov 
po štyroch dňoch s  krívaním na pravú 
panvovú končatinu. Išlo o uzatvorenú via-
clomnú diafyzárno-metafyzárnu zlome-

ninu pravého femuru s tromi hlavnými 
fragmentmi (Obr. 14). Repozíciu sme 

previedli retrográdne zavedeným 
IM klinom do proximálneho frag-
mentu a  po odstránení ostrého 
hrotu na distálnom konci sme 
ho zaviedli do prostredného 
fragmentu, ktorý bolo potrebné 
správne orientovať proti ostat-
ným dvom a následne do distál-
neho fragmentu. Do distálneho 

fragmentu zavádzame klin opäť 
čo najhlbšie, ale, samozrejme, ne-

smieme penetrovať distálny kortex 
a  traumatizovať kolenný kĺb. Vzhľa-

dom na dobrú stabilitu repozície sme 
zaviedli po dva halfpiny do prox. aj dist. 
fragmentu a prostredný fragment sme vy-
nechali, aby sme ho čo najmenej trauma-
tizovali a zachovali jeho dostatočnú bioló-
giu – neporušenosť pre hojenie (Obr. 1, Obr. 
2). Pacient zaťažoval končatinu už v  deň 
operácie. Na kontrolnej rtg. snímke po 10 
týždňoch sme skonštatovali kompletné 
zhojenie zlomeniny a pacientovi sme fixá-
tor odstránili (Obr. 15).

Pacient č. 3
Kocúr, ESH, vek 6 mesiacov, 
rezné poranenie.

Opäť mačací pacient s poranením ne-
známej etiológie. Tento pacient bol pred-
vedený s parciálnou amputáciou distálnej 
časti končatiny – rezné poranenie a  od-
delenie konca končatiny bolo kompletné 
v rozsahu II. a III. MT článku. Na ostatnej 
časti MT rezná rana zasahovala až na 
kostné články. Strata substancie bola mi-
nimálna – šlo o ostrú reznú ranu (Obr. 6, 
Obr. 7). Túto mnohopočetnú zlomeninu 
sme pacientovi ošetrili pomocou techniky 
SPIDER, ktorú sme popísali vyššie. Rekon-
štrukciu mäkkých tkanív sme vykonali 
s  uzáverom per primam. Pacient v  prie-
behu niekoľkých dní zaťažoval končatinu 
v  plnom rozsahu. Kontrolným rtg. sme 
skonštatovali kompletné zhojenie zlome-

obr. 5
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obr. 10

obr. 9

obr. 8

obr. 7

nín 7. týždeň po operácii a pacientovi sme odstránili fixátor (Obr. 
16). Pozoruhodné bolo nielen vyhojenie samotných zlomenín, ale 
ja obnova mäkkých tkanív, ktoré boli traumou rozsiahlo zdevas-
tované. Evidentne došlo k vytvoreniu kolaterálneho krvného rie-
čiska, čo pacienta zachránilo od amputácie. 

Pacient č. 4
Pes, americký stafordšírsky teriér, 4,5-mesačná samica, 
skok zo schodov.

Veľmi typická zlomenina u  tohto extrémne vitálneho a na 
svoj nezrelý skelet ťažkého šteňaťa (13 kg!) – Salter-Harrisova „Y“ 
fraktúra distálneho humeru (Obr. 17). Za daných okolností si ten-
to typ zlomeniny vyžaduje toto: 

 ■ rýchlu intervenciu pre vek šteňaťa – rýchlo sa tvoriaci kalus, 
ktorý sťažuje repozíciu,

 ■dobre zvládnutú techniku rekonštrukcie tejto intraartikulárnej 
zlomeniny – veď v hre je to, či pacient bude alebo nebude mať 
doživotné invalidizujúce následky,

 ■a v neposlednom rade aj výber správnych implantátov. 

Spoločnosť Veterinary Instrumentation ponúka špeciál-
ny ťažný half pin v troch veľkostiach práve na použitie pri rie-
šení tohto konkrétneho typu zlomenín. U dospelých jedincov je 
pri jeho použití potrebné navŕtať do laterálneho epikondylu tzv. 
ťažný otvor, v ktorom sa časť klinu kĺže a dosiahne sa tým ťažný 
efekt. U mladých jedincov toto nie je pre nízku denzitu kosti po-
trebné. Pri mladých jedincoch je však dôležité zaviesť tento klin 
podľa možnosti mimo rastovú zónu, čo však nie je vždy možné. 
Preto odporúčame dôkladnú predoperačnú prípravu a zmerať si 
reálnu veľkosť fragmentov. 
Pri riešení tejto zlomeniny najprv zreponujeme artikulárnu kom-
ponentu – epikondyly pomocou spomínaného ťažného halfpinu. 
Dostaneme tak jeden distálny fragment, ktorý následne pripojí-
me k diafýze pomocou IM klinu, ten bude súčasťou tie-in aparátu. 
V tomto prípade sme použili aj jeden pomocný fixačný Kirschne-
rov klin. Do proximálneho fragmentu sme zaviedli dva half-piny 
a tieto sme spolu s IM klinom zaliali do akrylátového rámu (Obr. 
18). Aj v tomto prípade pacient končatinu používal takmer okam-
žite po prebudení z  anestézie. Vzhľadom na vek pacienta bolo 
hojenie zlomeniny rýchle a na 27. deň sme konštatovali zhojenie 
zlomeniny a fixátor sme odstránili. Pomocný fixačný Kirschnerov 
klin sme, pochopiteľne, v kosti ponechali (Obr. 19). U pacienta sme 
v nasledujúcich týždňoch nepozorovali ani náznak krívania.

Diskusia
Pri výbere vhodnej techniky na fixáciu tej-ktorej trieštivej frak-
túry rozhoduje viacero skutočností. V rukách autora sú to naj-
mä tieto faktory:nacionálie pacienta (vek, druh zvieraťa, tem-
perament, schopnosť majiteľa zabezpečiť optimálne podmienky 
pre postihnuté zviera), typ zlomeniny z pohľadu komunikácie 
s  vonkajším prostredím (otvorená/uzavretá zlomenina), stu-
peň trieštivosti (a teda aj možnosti rekonštrukcie zlomeniny), 
blízkosť, resp. zainteresovanie kĺbu, biológia hojenia fraktúry 
a v neposlednom rade aj finančné možnosti majiteľa.

Z  pohľadu nacionálie je u  mladého jedinca pri adekvátnej 
fixácii rýchlosť hojenia nepomerne vyššia v porovnaní s do-
spelými a najmä geriatrickými pacientmi. Fixácia u mladých 
zvierat nemusí byť až natoľko rigidná ako u dospelých jedin-
cov, dokonca istý stupeň „dynamizácie“ urýchľuje hojenie 
samo osebe. Určitou nevýhodou u  mladých zvierat, najmä 

odborné príspevky

obr. 6
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u tých v raste, čiže s otvorenými rasto-
vými zónami, je skutočnosť, že kortex 
kosti je mäkší a predstavuje riziko zly-
hania skrutiek alebo iných závitových 
implantátov (napr. kliny so závitom). 
Z  hľadiska druhu zvieraťa má autor 
veľmi dobré skúsenosti s tolerovaním 
externých fixátorov u  mačiek (Obr. 5). 
Ani u jedného zo zmienených pacientov 
nebolo potrebné použiť ochranný go-
lier. U psích pacientov je situácia presne 
opačná, ochranný golier bol nevyhnut-
ný ako ochrana pred automutiláciou 
u všetkých pacientov. U mačiek je však 
nevyhnutné zabezpečiť striktne „indo-
or“ režim počas celého obdobia hojenia 
pri použití externého fixátora (samo-
zrejme, tento režim je odporúčaný pri 
všetkých typoch implantátov).

Pri otvorených zlomeninách je pou-
žitie externých fixátorov vo všeobecnosti 
odporúčanou a preferovanou metodikou. 
Jednak umožňuje minimalizovať ďalšiu 
expozíciu fragmentov kostí pri naklada-
ní fixátora a v prípade potreby umožňuje 
adekvátnu starostlivosť o prenikajúcu 
ranu (ranový debridement) aj po stabi-
lizácii zlomeniny, čo pri použití kostnej 
platničky nie je možné.

Stupeň trieštivosti zlomeniny nám 
hovorí o  tom, ako stabilný/rigidný apa-
rát bude potrebný na jej premostenie. 
Zároveň veľkosť hlavných fragmentov, 
čiže tých, do ktorých zavádzame im-
plantáty, determinuje použitie typu fixá-
cie. Pri použití kostných platničiek platí 
pravidlo minimálne štyroch, optimálne 

šiestich kortexov na hlavné fragmenty. 
Toto pravidlo je možné dodržať pri diafy-
zárnych alebo pri niektorých metafyzár-
nych trieštivých zlomeninách. Avšak pri 
juxtaartikulárnych, resp. artikulárnych 
zlomeninách je zavedenie dvoch skrutiek 
zväčša nemožné. Určitú „úľavu“ prináša 
použitie tzv. locking systémov, pri kto-
rých je za určitých podmienok akcep-
tovateľné použitie aj monokortikálnych 
skrutiek a  rovnako aj pri interlocking 
klinoch je možné dosiahnuť adekvátnu 
stabilitu použitím jedného boltu na frag-
ment. Obidva zmienené systémy sú však 
limitované cenovou dostupnosťou. Ale pri 
dostatočnej technickej zručnosti operaté-
ra je vhodnou a  relevantnou metodikou 
použitie externého fixátora – lineárneho, 
cirkulárneho alebo hybridného.

obr. 11

obr. 12

obr. 13

obr. 14

obr. 15

obr. 16

obr. 17
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obr. 19

Z hľadiska biológie hojenia zlome-
nín je už viac ako dve dekády veľmi sil-
ným trendom v  humánnej traumatológii 
eliminovať otvorené prístupy a preferovať 
minimálne invazívne metodiky. Uzatvo-
rené repozície s použitím skiagrafie sú 
však v súčasnosti len veľmi málo dostup-
né v praxi malých zvierat u nás. V rukách 
autora sú preto preferované miniprístupy 
s čo najnižším stupňom manipulácie s po-
škodenými tkanivami. Znižuje sa tak ri-
ziko ich ďalšej traumatizácie a výrazne sa 
tým skracuje čas hojenia. Tieto podmienky 
najlepšie spĺňajú práve externé fixátory, 
interlocking kliny a v dnešnej dobe aj mo-
derné metodiky použitia locking systémov 

(MIPO – minimaly – invasive-plate osteo-
synthesis) (2 ,3). Miniinvazívnosť a adek-
vátna rigidnosť týchto konceptov zároveň 
vytvárajú optimálne podmienky pre sko-
ré používanie postihnutej končatiny, čo je 
ďalší predpoklad rýchlejšieho hojenia zlo-
meniny.

Spomedzi komplikácií pri použití ex-
terných fixátorov je na prvom mieste au-
tomutilácia, ku ktorej dochádza takmer 
na 100 % len u  psov. Spomedzi niekoľko 
desiatok mačacích pacientov, ktoré sme na 
našom pracovisku ošetrili externým fixá-
torom, došlo len u  jednej k  automutilácii 
a poškodeniu fixátora. 

Z  pohľadu autora je určitým limitom 
pre použitie externého fixátora aj veľkosť 
pacienta. Veľké a gigantické plemená psov 
majú veľmi dobre osvalenú oblasť humeru 
a femuru a pri týchto použitie fixátorov ne-
odporúčam. Sú pre pacientov nekomfortné 
a  počas celého obdobia liečby dochádza 
k masívnej secernácii tkanivového sekré-
tu pozdĺž klinov, čo spôsobuje kontaktnú 
dermatitídu a  vyžaduje časté ošetrovanie 
– preväzy. U  týchto pacientov považujem 
za limit na použitie ESF predlaktie, resp. 
predkolenie. Naopak, u  trpaslíčich pacien-
tov takmer limity neexistujú a  použitie 
fixátorov je veľmi univerzálne. Limitom 
môže byť napríklad MK alebo MT povedz-
me u 1 kg veľkej čivavy, kde ako IM kliny 
používame injekčné ihly. Ich použitie má 
však isté limity – sú rigidnejšie ako kliny 
a ťažšie sa tvarujú a pomerne ľahko lámu 
(najmä pri SPIDER technike). 
V  súčasnosti je na trhu k dispozícii veľké 
množstvo aj cenovo dostupných univerzál-
nych súprav na konštruovanie externých 
fixačných rámov. Ich výhodou je veľká 
modálnosť, možnosť tzv. dynamizácie 
v  priebehu hojenia zlomeniny a  možnosť 
ich využitia opakovane na viacero pa-
cientov. Naproti tomu akrylátový rám je 

lacnejší, avšak neumožňuje úpravy fixač-
ného rámu po jeho vytvrdnutí a taktiež nie 
dynamizáciu. Je preto len na rozhodnutí 
operatéra, pre ktorý typ sa pri tej-ktorej 
zlomenine rozhodne. 

Tie-in konfigurácia sa nám v priebehu 
asi 6 rokov jej využívania osvedčila a ne-
zaznamenali sme pri nej funkčné zlyhania 
alebo poruchy hojenia zlomeniny. Považu-
jeme ju preto za plnohodnotnú alternatívu 
a u malých a stredných pacientov aj prefe-
rovanú metódu liečby.

MVDr. Pavol Valašek
VetPoint - veterinárna klinika pre 

malé zvieratá
Panónska cesta 16
Bratislava-Petržalka

valasek@vetpoint.sk
www.vetpoint.sk
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