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zastosowanie stabilizatora llizarowa w leczeniu
zlamań kości długich u małyoh zwierząt
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Jedną z bardziej uniwersalnych metod stabilizacji
zew nętr znej w 1 e c z eniu złamah j e st meto da llizar ow a.

Jej podstawy oparto na uzyciu stabilizatora kompre-
syjno-dystrakcyjnego opracowanego ptzęz G. A. Ili-
zarowaw 1951 r. W Europie i USA metodę Ilizarowa
zaczęto stosować w latach osiemdziesiątych, w Pols-
ce pierwszy oficjalny zabieg tą metodą wykonano
w 1988 roku we Wrocławiu. Obecnie w kraju jest ona
sto s owana w tr zy dzie stu o śro dkach |e c zniczy ch i s zp i -
talach. W lecznictwtę zwtęrząt pierwszy metodę Ili-
zarowa zastosował A. Ferretti w 1984 r. Odtego cza-
su liczne publikacje naukowe opisują użycie stabili-
zatoral7tzarowaw leczeniu małych zwterząt oraz spo-
rady cznie zwierząt gospodarskich i egzoĘ czny ch (I,
2,7,9,11, 12, 18),

Celem podjętych badań była ocena wyników lęcze-
nia metodą Iltzarowa złamah kości długich w Ka-
tędrzę i Klinice Chirurgii Zwierząt AR w Lublinie
w okresie od kwietnia 1997 r. do grudnia 2002 r.

Materiał imetody
Badania przeprowadzono na 28 psach i 3 kotach. Do le-

czenia złamań m eto dą I l izarowa zakwa] i fi l<owano p acj en-
tow, u których stwierdzano,. złamania otwarte kości przed-
ramienia i podudzia, złamania postrzałowe, złamania zam-
knięte ko ś ci przedrami en i a i po dudzi a, złamania w ielo odła-
mowe kości przedramienia i podudzia, złamaniakości z to-
warzyszącymi ich gojeniu deformacjami kończyn oraz sta-
wy rzekome. Operowano 2l psów i 3 koty rasy mieszanej
i 7 psow rasowych. Sredni wiek pacjenta wynosił 3,8 roku
(od 3 miesięcy do 12lat), a masa ciaŁa 14,3 kg (od 2,B kg
do 40 kg). Pacjentów podzielono natrzy grupy. przyjmu-
jap jako kryterium rodza1 złamania,.

grupa I złamanla otwarte opisano wg podziafu Velo-
skakisa, obejmujapego podział nazłamania otwarle Io, IIo
i III', do grupy tej włapzono złamania postrzałowe;

grupa II złamania zamknięte;
grupa III stawy rzekome.
Do grupy l zakwalifikowano 20 zwierzal (l7 psów i 3

koty). U 9 (44%) stwierdzono złamaniaobydwukościprzed-
ramienia, u pozostałych 1l (55%) złamanja obydwu kości
podudzia. Najwięcej leczono złamń II" (13 zwlerząt),na-
stępnie III" (5 zw)erząt), najmniej I" (2 zwierzęta). Zdecy-
dowana większość złamań była następstwem wypadków
komunikacyjnych oraz poka5ań. W 4 przypadkach złama-
nie było wynikiem postrzału z broni palnej. Grupa tT obej-
mowała 8 zwierząt(psów), u 5 złamaniadoĘczyĘ obu kości
przedramienia, pozostałe 3 to złamania podudzia. Przyczv-
ną większoś ci złamań w tej grupie były wypadki komuni-
kacyjne oraz pokąsania. Do grupy Ill zakwalifikowano
3 psy, u których stwierdzono staw rzekomy obydwu kości
przedramienia.

Przed przystąpieniem do operacji pacjenci byli podda-
wani rutynowemu badaniu klinicznemu. Wykonywano ba-
danie radiologiczne złamanej kończyny. Na podstawie ba-
dania rlg przygotowywano konstrukcj ę stabilizatora: wi el -

kość i liczbę pierścieni oraz Iiczbęi rozmieszczenie prę-
tów łączących. W przypadkach urazów tkanek miękkich
oraz innych chorób nie związanych ze złamaniem kości
postępowano według ogólnie przyjętych zasad diagnosty-
ki i terapii.

Zabtegt operacyjne wykonywano w znieczltleniu ogól-
nym wziewnym lub dozylnym. Do połączenia aparatu lli-
zaT ow a ze złamanąko ś c i ą uzywano prętów Kirschnera lub
Ilizarowa, odpowiednio dobranych do rozmiarow i masy
ciała pacjenta. Gwożdzie wprowadzano do kości w miej-
scach, gdzie nie istniała mozliwość uszkodzenia naczyń



krwionośnych, nerwów, ścięgien i przyczepów mięśnio-
wych. Sródoperacyjnie wykonywano zdjęcia rtg, pozwala-
jące ocenić dopasowanie odłamów kostnych, ewentualne
przemieszczenia osiowe i kaJowe oraz rotacje odłamów.

Postępowanie pooperacyjne obej mowało antybiotykote-
rapię, stosowanie opatrunków ochronnych oraz toaletę skó-
ry lv okolicy wszczepow. Badania kontrolne zwierzątprze-
prowadzano w odstępach 7- 1O-fuiowych. ObejmowĄ one:
ocenę stabilności zespolenia, stan napięcia poszczegóIny ch
vu,szczepów, stopień obarczania kończyny przez pacjenta.
zaawansowanie procesu gojenia tkanek miękkich. Odczyn
tkanek miękkich wokoł wszczepów oceniano wg skali
Paleya (15, 17): I' odczyn zapalny skóry i tkanki pod-
skórnej, llo - stan zapalny tkanek połozonych głębiej, III'
- lokalne zakażenie w rniejscu wprowadzenia wszczepów
do kości,

Kontrolne badanie radiologiczne wykonywano po upły-
ri,ie od 3 do 5 tygodni od operacji. Kolejne badania radio-
1ogiczne uzaleznione były od tempa zrostu procesu kostne-
go. Po zdjęciu stabilizatora w uzasadnionych przypadkach
zakładano opatrunek usztywniajacy.

W ocenie wynikow leczenia złamań stosowano następu-
jącą skalę ocen: bardzo dobra zrost radiologiczrry i kli-
ntczny, prawidłowe obarczan i e kończyny po usr,tn i ęciu apa -

ratu; dobra - niepełny zrost radiologiczny, klinicznie pra-
rvidłorvy, całkowite obarczanie kończyny po usunięciu sta-
bilizatora; dostateczna - niepełny zrost radiologiczny, kli-
nicznie prawidłowy, częściowe obarczanie kończyny po
usunięc iu stab i l i zatora, okresowa kulawizna, nasilaj apa si ę
zwłaszcza po usunięciu aparatu; ni edostateczna powikła-
ny ploces gojenia wymagający zastosowania ponownej sta-
bilizacji lub brak zrostu.

Komplikacje występujące podczas procesu gojenia opi-
sano według klasyfikacji Paleya (15, I],22), w której
Lrwzględnia się:

problemy nieprawidłowościpojawiające siępodczas
procesu gojenia, nie wymagające itrterwencji chirurgicz-
nej i nie wpływajape na wynik lęczęnia np. podraznienia
skóry, uszkodzenia naczyń, opózniony zrost, odczyn na
wSZczepy;

trudności - powikłania wymagające interwencji chi-
r-urgicznej, ale nie wpływające na końcowy rezultat lecze-
nia, np, powazne uszkodzenia naczyń, poluzowanie t zła-
man,ia gwożdzi;

- komplikacje rzeczyrł,iste powikłania występuja.ce
w całym okresie gojenia, które mają niekorzystny wpływ
na końcowy renlltat leczenia. Dzieli się je na pierwszorzę-
dowe - deformacj e kątowe, skrócenia ko śct, zakażenia koś-
ci, częściowe odnerwienie kończyny, zmniejszenie zaktę-
su ruchów w stawach przylegających do złamanej kości,
drugorzędowe brak zrostu, zwichnięcia stawów przyle-
gających do złamanej kości.

Wynikii omówienie

Wyniki badań podano w tab. 1.

Grupa I. Leczenie zŁamahotwaĄch, zarówno w me-
dycynie, jak i w weterynarii często wymaga wykona-
nia operacji osteosyntezy (3,10, 14). Zuwaginaduże
ryzyko powikłań infekcyjnych w leczenlu złamaft
otwartych II' i III. metodą z wyboru jest stabilizacja

Obj aśnienic : ł'kollpl 
i kacj c rzcczywi ste pierwszorzędowe i drugo-

rzędowe podano łącznie, u tego samego pacjenta mogły lł,ystę-
pować jedrrocześnie wszystkie rodzaje powikłań

zęwnętrzna(3,4,11, 13, 14). Pomyślne wyniki lecze-
nia złamań o twartych, j ak i p ow ikłań infekcyj n y ch zła-
mań leczonych uprzednio innymi metodami opisuje
Ilizarow,zalecając w takich pTzypadkach uzycie opra-
cowanego przez siebie stabilizatora (5). O bardzo ko-
rzystnych r ezultatach l e c zeni a p o dobnych pr zyp adkóĘr
wg tej metody pisząIiczni altorzy (I,2, l1-I3,20).

W grupie I obejmującej pacjentow z złamaniami
otwartymi, uzyskano 85% wynikow dobrych lub bar-
dzo dob rych. Zbltżone r e^)Itary uzy skiwano w inny ch
o środkach sto suj ących aparut llizar ow a (2, I I - 13, 20) .

Wyniki te można p orównać z rczultatami Ie czenia zła-
mań tego typllprzy pomocy stabilizatorów ramowych
(3, 8, 16), jednakże jako powikłanie wymienia sięprzy-
padki zapalenia kości i szpiku kostnego. Takie powi-
kłani a s t o s owaniu ap ar atu llizar ow a zdar zaj ą s i ę b ar-
dzo rzadko, W badaniach własnych, jak i przeprowa-
dzonych pr zez inny ch autorów nie stwierdzono podob -
nych komplikacji. Sredni okres leczenia wyniosł 58
dni i był porównyłvalny z wynikami innych autorów
(2, II-I3,20). Roznice w czasie osiągnięcia zrostu wy-
nikały najczęściej z rozległości uszkodzeń tkanek
miękkich oraz zaniedbań właścicieli.

W l e c zeniu złamah otwaĄch zale c a s ię natychmi as -
tową stabil izacj ę odłamów ko stnych, c o pr zeciw dzia-
ła dalszym zaburzęniom l<rĘenia w obrębie tkanki
kostnej i tkanek miękkich wokół miejsca złamania oraz
zap ob le ga tow ar zy szącej uraz om obni zeniu o dp orno ś -
ci (3-5). Warunkiem powodzenia zabtegujest mini-
malizacja Llrazu tkanek miękkich (MIS - minimal
invasive strate gy) tow ar zy szących ze sp o le nfu (3). Za-
letąstabilizatorallizarowa w porównaniu z innymi sta-
bilizator ami j e s t zmni ej s z o n a tr allmaty c zno ś ć, głów -
nie z powodu małej średnicy używanych wszczepow.
Potwierdzaj ą to badania własne - u 8 pacj entów w mo-

Tab. 1. Wyniki leczenia metodą Ilizarowa w latach 1997-2002

Bardzo dobre - 15

Dobte - 2

Dosialeczne - 1

Niedoslateczne - 2

Problemy - 20

Trudności - 6

Komp likac je

rzeczywiste - 3

Bardzo dobre - 4

Dobre - 3

DOstateGzne -,|

Niedostaleczne - 0

Problemy - 6

Ttudności - 1

Komplikacie
rzeczywisle - 1

Bardzo dobre - 0

Dobre - 2

Dostateczne - 1

Niedostateczne - 0

Problemy - 3

Trudności - 1

Komplikacie
rzeczywisle - 1
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Ryc. 1. Zdjęcie Rtg: zlamania otwarte IIo (postrzałowe) kości
podudzia u psa - stan po 28 dniach od operacji

mencie rozpoczęcia leczęnia stwierdzono rozległe
uszkodzenia mięśni i skory zakażęnta tkanek mięk-
kich i kości, a we wszystkich przypadkach wyleczono
infekcję.

Konstrukcj a stabilizatora Ilizarow a p ozw ala na pra-
widłowe i wczesne obarczanie operowanej kohczyny.
Wpływało tobardzo korzystnie na poprawę krĘenia
w operowanej kości i jednocześnie przeciwdziałało
zanikom mięśniowym. Jako stabilizator dynamiczny,
ap ar at llizar ow a p opr zę z mikroruch o s i owy o dłamów
sĘmuluje zrost kostny (1ż,14,15,20). W badaniach
wła snych p acj enc i ob ar czali op erowaną końc zynę naj -
częściej w okresie do dwóch tygodni od operacji.
Dwóch pacjentów z grupy I z powodu istniejących
pr zęz zabie giem op eracyj ny m r o zle głych zaników
mięśniowy ch obarczało kończynę w stopniu minimal-
nym, co doprowadziło do spowolnienia procesu zros-
tu kostnego.

Ap ar at Ilizarowa j e st stabilizatorem kompre syj no-
-dystrakcyjn)ftn, co pozwalaw sposób aktywny wpły-
wać naproces zrostu kostnego poprzez wykonywanie
dy strakcj i i kompre sj i zw iększaj ącyc h ukrwi eni e o dła-
mów i.sĘmuĘących osteogenezę ( l 1 , 15, 24).W oma-
wi anej grup i e p acj entów zab ie gi napr zemiennej ko m-
presji i dystrakcji wykonywano u7 pacjentów, głów-
nie w złamaniach otwarĘch, zakażonych II' i III".
Zabiegi te umozliwiĘ osiągnięcie zrostu kości.

Mała średnica wszczepów stosowanych do stabili-
zacji w aparacie llizarowa umożliwia zespalanie na-
wet bardzo maĘch odłamów kostnych o wymiarach
około 1 cmz (I3,24). Ma to dużę znaczenie w przy-
padku rozlegĘch uszkodzeń tkanek miękkich oraz
współistniej ących zaburzęń metabolicznych tkanki
kostnej (zanlk kostny, krzywica). Podczas leczenia
pacjenta z girqpy I z ofułarlym złamaniem III" nasady
dalszej ko ś c i p i s z c z e 1 owej, złamaniem ko ś c i s trz ałko -

Ryc. 2. Zdjęcie Rtg: stan po usunięciu stabilizatora po 62
dniach od operacji

wej, uogólnionym zanikiem kostnym doszło do wtór-
ne go złamania w odłamie dal szym i de stabi lizacj i apa-
ratl. Złamanie ponownie ustabilizowano przy pomo-
cy, zmiany układu p ierś cieni. W końc owym rezultac ie
uzyskano zrost kości. Zastrzężęnia mógł budzić nie-
dostateczny efekt kosm eĘ czny leczenia, ocalono jed-
nak kończynę zwierzęcta. Przy podobnych powikła-
niach wielu autorów zaleca wykonanie amputacj i koń-
czyny (2,3).

Przy stosowaniu stabili zator ow zewnętrznych naj -
częstszym powikłaniem jest odczyn miejscowy i za-
każente wokół wszczepów, prowadzące do destabili-
zacji zespolenia. Dzięki małej średnicy wszczepów
oraz odpowiedniemu naciągowi drutów eliminują-
cemu ich ruchomość w aparacie Ilizarowa do destabi-
lizacji dochodzi rzadko, a usunięcie poluzowanego
wszczęplf lub wprowadzenie nowego nie jest zabie-
giem trudnym ani traumatycznym (5, 8, 11, 13, 15),
W materiale własnym infekcje miejscowe o róznym
nasileniu stwierdzano u wszystkich pacjentów, obja-
wy te ustępowaĘ po zdjęciu aparatu. Do niewielkiej
destabilizacj i aparatu, wymagaj ącej wprow adzenia
dodatkowych wszczepów doszło w 3 przypadkach.
Nie wpłynęło to w znaczący sposób na rezultaty Ie-
częnia.

Grupa II. W grupie złamah zamkniętych wskaza-
niem do stabilizacji zewnętrznej sązłamania wielo-
odłamowe. W takich przypadkach stabilizator llizaro-
wa umozliwiaj ący zamknięte nastawieni e złamania
i stabilizację dzięki wszczepom o małej średnicy jest
bardzo skutecznym sposobem lęczęnia, W badaniach
wła snych w 3 pr zyp adkach złamań w i elo o dłam owych
uzyskano wynik lęczęnia dobry ibardzo dobry. Alter-
natywą są linearne stabllizatory zewnętrzne, wielu
autorów publikuje wyniki osiągające ponad 80% wy-
leczonych przypadków (3, 4, 6, 16),



Praktyka kltnicznadowodzi, ze u ras miniaturowych
utrudnione jest leczenię złamań dalszych odcinków
kości przedramienia z powodu słabszego unaczynie-
nia tej okolicy (23). Opisuje się powikłania w leczę-
niu tego typu złamań zapomocągwożdzi lub pĘtek
kostnych (2, I0, 23). Użycie stabilizatora llizarowa,
który umozliwia zamkniętą repozycjęzłamania, a w
przypadku zaburzęhzrostu pozw ala na stymulacj ę pro-
c e su goj enia kości, j e st w takich przypadkach korzystne
i celowe. W badaniach własnych uzyskano korzystny
r ezultat lec zenia w dwóch przypadkach. O gołem w ba-
danej grupie uzyskano 87% ocen bardzo dobrych i dob-
rych, co jest porównywalne z wynikami innych auto-
rów. Sredni okres stabilizacji wynosił w tej grupie 53
dni i nie odbiegał od danych w piśmiennictwie (2,II-
-I3, 19,20).

Grupa III. W leczeniu stawów rzekomych metodą
I1 izarowa wykorzystuj e się mozliwo ści mechan tczne -
go o ddzi aĘw ania na mi ej s c e złamania popr zez kom-
presję i dystrakcję odłamów kostnych, atakże mozli-
wości biologicznej stymulacji zrosfu poprzęz korty-
kotomię (4,II-I3,2I,22). W badaniach własnych le-
czono 3 pacjentow, uzyskując wynik dobry (w dwoch
przypadkach) i w jednym przypadku dostateczny. Sred-
ni okres stabilizacji wyniósł 105 dni i był nieco dłuz-
szy od porównywalnych w piśmiennictwie, co praw-
dopodobnie wynikało z zaawansowanego wieku pa-
cj entów oraz chorob towarzyszących,

podsumowanie

W okresie odkwietnia I99] rokudo grudnia 2002 r.

w Katedrze i Klinice Chirurgii Zwterząt AR w Lubli-
nie metodę Ilizarowa zastosowano u 31 pacjentów.
Pomyślne wyniki uzyskano w 29 przypadkach, w le-
częniu25 pacjentów uzyskano wynik dobry lub bar-
dzo dobry co jest porównywalne z danymi z piśmien-
nictwa. Biorąc pod uwagę fakt, że do leczenia tym
sposobemkwalifikowano złamaniaotwarte II i III stop-
nia, złamania wieloodłamowe i stawy rzekome, moz-
na stwierdzić że wynikileczenia złamańprzy użycitt
s tab i li z ator a Iltzar ow a s ą b ardz o zachęc ą ące. M eto da
jest pracochłonna, wymaga dobrego opanowania tech-
niki operacyjnej i prawidłowego postępowania poope-
racyjnego oraz ścisłej wspóĘracy z właścicielem zwie-
rzęcla. Najlepiej stosować jądo leczenia zŁamańobar-
c zony ch wy s okim ry zykiem wys t ęp o wani a p ow ikł ań
t zaburzeń zrostu.
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FRYDAS S. E.: Wypadnięcie kloaki u strusiąt z hi§-
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Wypadnięcie kloaki spotyka się często u strusi, szczególnie u kogucików
w wieku do 6 miesięcy. Jest ono często następstwem ostrej biegunki, wgłobienia
jelita, niedoborów żywieniowych i kryptosporydiozy U 2 strusi w wieku 24 dni
i 2 strusj w wieku 2 miesięcy w stadzie Jiczącynr 15 ptaków wystąpiło wypad-
nięcie kloaki Ptaki zabito i badano histopatologicznie wycinki kloaki i prostni-
cy, wykonano posiewy z waJroby oraz śledziony i badano kał parazytologicznie.
Badanie sekcyjne wykazało niewieJkiego stopnia odwodnienie, przekr-wienie ślu-
zówki dwunastnicy, powiększenie jelit ślepych, które wypełniała płynna, zabar-
wiona na l<olor bra3owy treść. Błona surowicza prostnicy była nacieczonaprzez
limfocyty i makrol'agi W kale występowały trofozoity 11rl tomonas meleagridis,
któryuznano zaprzyczynęwypadnięciakloaki 
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