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Stabilizację zewnętrzną zapoczątkował w 1 843 r.

Malgaigne (22). Zbńował on klamrę metalową skła-
dającą się ze śruby i czterech haczykowatych ostrzy.
Pod dwa ostrza byĘ wprowadzane w każdy odłam
kostny. Stabilizator ten Malgaigne stosował u ludzi

i]"TilJ,,:,*,ł;łł;
sięgały tylko bliż-

szej warstwy korowej. W miarę rozwoju techniki wpro-
wadzano do praktyki weterynaryjnej coraz więcej ro-
dzaj ów stabilizatorów zewnęt rzny ch. Unowocze śnia-
no stabilizatory już istniejące. Pojawiła się w związku
z tym potrzeb zewnętrz-
nych (5). Pocz s acji stoso-
wanej w medy ) azl918 r.

(10, 15). Dzieliła ona stabilizatory zewnętrznenatrzy
grupy: klamrowe (mini AO), ramowe (JAM) orazTa-
mowe + klamrowe (Kirschner + JAM).

Najnowszą klasyfikację stabilizatorów do ortopedii
weterynaryjnej wprowadzlłLattę. W 1989 r. przedsta-
wił on po razpierwszy własnąwersję klasyfikacji sta-
bilizatorów, a opublikował jąw 1993 r. (15, 16). Jest
to klasyfikacja pełna, uwzględniająca anatomtczne,
biome chan iczne i technic zne uwarunkow ania. D zięli
stabilizatory zewnętrzne na trzy grupy podstawowe,

cztery, które są kombinacjami
żnta razęm 2 8 kombinacj i stabi-
ch latach opublikowano w pi-

śmiennictwie weterynaryj nym dobrze udokumentowa-
ną meto dę stabilizacj i zewnętrznej z uży ctem ze stawu

,,ZESPOL" , Zyskała ona akceptację i zastosowanie
kliniczne (7,8, 74, 19,23),

nej u tej grupy zwterząt.

Materiał imetody

Do badań wykorzystano stabilizator zewnętzny Maczek
w rł,ersji super mini, Należy on do grupy stabilizatorów
klamrowych trzeciej generacji. Zbudor.vany jest z drł,óch

przegubów kulowych połapzonych tuleją zaopatlzona \\/

śrubę mikromeĘczną. Przegub kulowy składa się z drr,óch

połkul wykonanych z poliamidu, we wnętrztl których znaj-

duje się mimośrodowy mechanizm zaciskowy służap_v do

trrocowania i blokowania wszczepów kostnych (20).

Stabillzator zastosowano u jedenasfu psów w wieku od

2 do 7 1at i masie ciała I'7-30 kg, przy leczeniu złamai
zamknięĘch kości piszczelowej (,y. 1) i u dziewięciu ze

złamaniami zaml<niętyni kości udowej, Dzień przed oste-

osyntezą nie podawano zwierzętom pokarmu. Znleczll,e-
nie ogolne złożole uzyskano stosujap atropinę (Atropinum
Sulfuricum,,Polfa Warszawa") w dawce 0,0l mg/kg rn.c,,

ksylazynę (Rometar,,Spofa Praha") w dawce l mg/kg m.c.

i tiopental (Thiopental ,,Roztoky Praha") w dawce 15 mg/

kg m,c. Pole operacyjne przygotowano na ogólnie pTzyJę-

tych zasadach.
Przykładając stabilizator do kończyny oznaczano miej-

sca, w które nalezy wprowadzić implanty kostne. Skórę w
oznaczonych miejscach nacinano na długości około 1 cm i
na tępo uzyskiwano dojście do kości, Poprzez prowadnicę
wierteł nawiercano otwory przez obte warstwy korowe



kości. W każdy
odłam wprowadzano
po dwa wszczepy
kostne (ryc. 2). Na-
stępnie instalowano
przeguby l<ulowe na
wszczepach i bloko-
wano je mimośroda-
mi (ryc. 3). W szes-
nastu przypadkach
nastawiano złamanie
bez otwierania miej-
sca złarnania, a w
czterech przypad-
kach, przy złama,
niach l<ości udowej
nałozenie stabilizato-
ra bez otwarcia zła-
nlania było niemożli-

R.vc. 2. Wprowadzone }vszczepy kostne

we. Wy
osyntez
mania (

kulowe

Ryc. 6. Założony stabilizator

mania blokowano ruch poosiowy (ryc. 5). Stabilizator ze-

wnętrzny Maczek stosowano w trzech trybach (rodzajach):

stabilizacji z dociskiem i bez docisku odłamow oraz stabi-

Iizacji dynamiczno-osiowej ( 1 ). Stabilizacj ę utrzymywa-
nood5doBty 6).

Co dwa Ęgo ywano kontrolne badania radio-

logiczne orazp obselwację zw)erząt i wykony-
wano badania kliniczne i orlopedyczne.

Ryc. 4. Blokovranie kul stabilizatora

Ryc. 1. Zlamanie kości piszczelolvej

Ryc. 5. Blokowanie ruchu poosiowego

Ryc. 3. Blokowanie wszczepów kostnych mimośrodami



Wyniki i omówienie

Okresowe badania klinicznę i orlopedyczne wyka-
zŃy, że psy dobrze tolerują stabilizator zewnętrzny.
Przez caĘ okres obserwacji nie dostrzeżono ogólnych
zabutzeń spowodowanych ptzęz stabilizator. Psy roz-
poczęĘ obarczanię kończyn od 3 do 6 dnia (w jednym
przypadku - 20 dzień), Kulawiznaltrzymywała się u
psów około 6-8 §godni.

B adani a r adiolo gtczne wykazaĘ u wi ęks z o ś c i p s ów
dobrze wykształconą bliznę kostną. U sześciu psów
(w 5 przypadkach złamaniakości piszczelowej i I zła-
manie kości udowej) zrost po 5 Ęgodniach był niedo-
stateczny. W tych przypadkach utrzymywano stabili-
zację przez 8 tygodni. W czwaĘm tygodniu po zŁa-
maniu u większości psów pojawiĘ się widoczne cie-
nie mostkujące w okolicy złamania.Bltzna kostna tuż
po usunięciu stabilizatora była równomiernie rozbu-
dowana. Przy złamaniach kości udowej obserwowano
blizny bardziej rozbudowane. W okolicach wszcze-
pów kostnych obserwowano niewielkie ogniska oste-
olizy (ryc.7). Nie zaobserwowano jednak zwiększo-
nej ruchomości wszczepów kostnych. W dwóch przy-
padkach zaszłapotrzeba dokręcenia wszczepów o 1,5
obrotu. Wszczepy kostne stosowanę w różnych Ępach
stabilizacji zewnętrznej mogąulegać w miarę upĘwu
czasu stopniowej ruchomości, a ich ścisłe umocowa-
nie w otworach i kanałach kostnych ulega stopniowo
obluzowaniu. Te niepo żądane następstwa sąwynikiem
miejscowej lizy tkanki kostnej spowodowane nadmier-
nym uciskiem implantórv (3, 13,I1), Zjawisko to moze
oddziaĘwać na proces gojenia zŁamai, bowiem ist-
nieje niebezpteczeństwo infekcji szerzącej się drogą
torów po szczególnych implantów.

Może także pojawió się zwiększona ruchomość w
miej s cu złamania. Jednakże obluzowanie wszczepów
w mniejszym stopniu zmniejsza stabilność osteosyn-
tezy (2, 4,22). Część autorów twierdzi, że obluzowa-
nie implantów spowodowane jest mikroruchami pro-
w adzący mi do re s orb cj i ko ś c i ( 6, I 2, I 8, 24). Inni twier-
dzą że zjawisko to zachodzi pod wpływem mecha-
niczne go pr ze ciĘeni a ( 1 1 ) . Przy stab ili zacjt zew nętt z-
nej stabilizatoręm klamrowym Maczek, pomimo
stwierdzenia ognisk osteolizy w okolicy wszczepów
nie notowano obluzowania stabilizacjt l wszystkich
zwterząt.

Implanty używane przy stabilizacjitypu Maczek są
stosunkowo grube, Iiczba ich może więc być ograni-
czol:la do dwóch w każdy odłam. Przeprowadzane są
przez tkanki miękkie w okolicach gdzienięuszkadza-
j ą naczyń klwiono śnych i nerwów.

Kńdy wszczep wprowadzony do kości i przebtja-
jący jąniesie za sobą zagrożenie ewentualnychzaka-
żeń pooperacyjnych, Różne systemy stabilizacji po-
siadają różnąIiczbę wszczepów kostnych np. Ilizaro-
wa - 8 (20, 2I), Zestaw R 4 (20) i przebijają one
kończynę z kilku stron. Stwarza to zwiększone ryzy-
ko infekcji, Wszczepy stabllizatorów klamrowych w
tym i stabilizatora Maczek dochodząjedynie do dru-

giej warstlłry koro-
wej kości, aprzebi-
jając ją nie uszka-
dzajątkanek mięk-
kich po przeciwnej
stronie korpusu sta-
bt|tzatora. Zmniej-
sza to zasadntczo
ryzyko powikłań.
zakażęntę w okoli-
cach wszczepow
możę być spowo-
dowane oprócz ob-
luzowania również
ich uciskiem na
skórę. Powstawać
możę wówczas
martwica skóry
wokół wszczepu) a

Ryc. 7. Rtg kości piszczelowej po zdję- najbardziej praw-
ciu stabilizatora dopodobne jej o.ry-

stąpienie jest możliwe przy metodzie kompresyjnej
(20). Innym wńnymelementem, który przemawiana
kor zy ść stab ilizacj i zew nętr znej j e st mni ej s za tr ama-
Ęczność przy wykonywaniu osteosyntezy zewnętrz-
nej Ępu Maczek. Przypadki złamań kości u zvvierząt
bęz znacznego uszkodzenia tkanek miękkich są !vy-
jątkowo rzadkię i najczęściej występują w postaci
znaczny ch us zko dz eń nac zyń krwi ono śnych, nerwów
i mięśni (9).

Przeprowadzone własne doświadczenia kliniczne
potwierdziĘ żę stabllizator zewnętrzny Maczek jest
łatwym do założenia stabilizatorem trzeciej generacji.
Uzyskane wyniki p ozwalaj ą wnio skować, że może by ć
zastosowany z powodzeniem w leczeniu złamań w
trzęch trybach. Liczne uproszczenia konstrukcyjne
samego stabilizatora i jego wyposażenia sprawiają że
spełnia on za\eĘ wielu typów stabilizacji. Jego waga
jest porównywalna z innymi stabilizatorami (Ortofix,
Mono f ix - M arttn, Iltzarow). C i ę ż ar stab ili z atora o d gry-
wa dość znaczącąrolę w stabilizacji złamań. Zwte-
rzętamogąnie tolerowaó zby ciężkich konstrukcji co
uniemożliwia ich zastosowanie u małych zwierząt.
Czas potrzebny do zaŁożęnia stabilizatora na zŁama-
nej kości jest bardzo krótki, Instalowanie stabilizato-
rów ramowy ch i przestrzennych trw a znacznie dłużej,
Jest to bardzo ważne zwłaszcza w przypadku skom-
plikowanych złamań, gdzie nasilają się lnne Llrazy.
Dodatkowo wydh,ża się okres anestezji. Czas instala-
cji stabilizatora Maczek przy osteosyntezte kości pisz-
czelowei u psów wynosił około 20-25 minut.

W ostatnich latach wprowadzono do praktyki wete-

rynaryjnej szętęgnowych metod stabilizacj i zewnętrz-
nej. Ponieważ ich skuteczność terapeutyczna zalężna
jest od wielu czynników, a przęz to różna w ocenie
klinic znej, po s zukiwanie nowych meto d usprawniaj ą-
cych procesy naprawczę po złamaniach wydaje się
celowe i zasadne. Stabilizacja ĘpuMaczek jest me-



todą łatwą do zastosowania, nie wymaga skompliko-
wanego w}posazenia dodatkowego oraz cechuje się
szybkim czasem montowania aparatl. Pozytywne
wyniki uzyskane w pracy pozwalająrekomendować
tę metodę stabilizacji zewnętrznej zużyciem zestawu
Maczek do leczenia złamań kości długi ch zwterząt w
praktyce klinicznej.

Wnioski

1. Stabilizator zewnętrzny Maczek jest przydatny w
leczeniu złamańkości długich u psów imoże być sto-
sowany w trzech rodzajach stabilizacji: z dociskiem,
bez docisku odłamów oraz dynamiczno-osiowej.

2. System stabilizacji klamrowej Maczek stwarza
mo żliwo ś ć n a stawi eni a złamania p o zało żeniu stab ili -
zatora.
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Ekspcrynentalnie zakażone rł,orki spojórł,kor,le 24 kotóu, 3 x l 0 
j jtk Chlany-

dia psittacl leczono przez l 9 dni amoksyc1,liną potencjonowaną kwasem klar.vu-

lanowym w darł,ce 12,5-25,0 rng/kg (grupa l), doksycyliną rv ilości 1 0- I5 mg/

kg raz dziennie (gn pa 2) lub podawatlo placebo (grupa 3) Po 36 dniach u ko-

tó\\, z grupy 3 rozwinęło się zapa]enie spojówek, którc leczono amoksycyliną
potencjollowaną kwasem klarvulanowym Poprawa stanu zdrorvia u,e wszyst-
kich grupach nastąpiła szybko po leczeniu Towarzyszył je.| spadek ilości C
psittact w worku spojórł,kowym Po 2 dniach lepsze efekty uzyskano rv grupie 1

aniżeli w grtrpie2 Wgrupie 3 leczonei 40dni pozakaźeniurł,ystąpił u5 z8
kotóu, na,,vrót choroby Lcczelrie amol<sycyliną potencjonorvaną l<ryasem kla-
rvrtLanowym przez okres 4 tyg przyniosło całkorvite rvyleczenie przy bral<u na-

rvrotów choroby w o]<resie 6 miesięcy po zakończerriu terapil


