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rametrach, np. złamań patologicznych 
w przebiegu osteoporozy u ludzi (8). 
Od tego czasu stosowanie płyt blo-
kowanych znalazło wiele zastosowań 
w procedurach ortopedycznych u ludzi 
i zwiększa się ich zastosowanie w chirur-
gii zwierząt. Ze względu na dużą stabil-
ność tego typu implantów anatomiczna 
repozycja odłamów nie jest koniecz-
na. W przypadku płyt DCP konieczny 
jest ucisk pomiędzy płytą i odłamami. 
W przypadku płyt blokowanych możli-
we jest pozostawienie wolnej przestrze-
ni między odłamami a płytą i wykona-
nie minimalnie inwazyjnej osteosyntezy 
mostującej, która zminimalizuje trauma-
tyczność zabiegu. (10)

Płytki typu sznur pereł (SOP – string 
of pearls, Orthomed UK Ltd) to nowość 
na rynku weterynaryjnym. Opracowa-
ne zostały do użytku w ortopedii ludzi, 
jak i medycynie weterynaryjnej. Podob-
nie jak inne systemy blokowanych płyt, 
tego typu stabilizacja łączy cechy sta-
bilizatora zewnętrznego i osteosyntezy 
płytowej. Standardowa płyta składa się 
z segmentów pręta, który łączy miejsca 
otworów zwane perłami (ryc. 1). Płyty wy-
stępują w 3 rozmiarach: 2, 2,7 i 3,5 mm. 
Badania nad wytrzymałością materia-
łów przeprowadzone przez American 
Society Test Method for Static (ASTM) 
wykazały, że płytka SOP o grubości 
3,5 mm cechuje się blisko o 50% więk-
szą sztywnością i ok. 15-30% większą od-

Pierwotnym celem stabilizacji przy uży-
ciu płyt i śrub było stworzenie abso-
lutnie stabilnego zespolenia poprzez 
kompresję odłamów i anatomiczną ich 
repozycję (2). Płytki kostne w zespo-
leniu kompresyjnym wymagają odpo-
wiedniej liczby śrub w celu dociśnięcia 
płytki do kości. Ta siła docisku odpowie-
dzialna jest za utrzymanie sztywnego ze-
spolenia. Płytki dynamicznego docisku 
(DCP – dynamic compression plate) zosta-
ły stworzone w taki sposób, aby wywoły-
wały jednokierunkowy docisk na szcze-
linę złamania, sztywność zespolenia. 
Jednakże wiele ostatnich doniesień su-
geruje możliwość wystąpienia negatyw-
nego wpływu przesztywnienia zespole-
nia na gojenie się złamania (3). Dokładna 
repozycja odłamów, która jest konieczna 
przy stosowaniu płyt DCP, wymaga sze-
rokiego dostępu chirurgicznego, który 
z kolei prowadzi do uszkodzenia ukrwie-
nia i dalszego uszkodzenia tkanek mięk-
kich. To może spowalniać gojenie się 
i prowadzić do opóźnionego zrostu lub 
braku zrostu oraz może sprzyjać powsta-
waniu wtórnych powikłań septycznych. 
Jednocześnie rozległy dostęp i uszkodze-
nie tkanek miękkich wydłużają czas po-
wrotu do sprawności (1).

Płytki blokowane (LCP – locking com-
pression plate) po raz pierwszy były za-
prezentowane w 2001 roku (2). Pierwot-
nie system stworzony był do stabilizacji 
złamań kości o nieprawidłowych pa-
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The use of intramedullary nail stabilization and the String of Pearls Plate 
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Streszczenie 
Płyty typu sznur pereł (SOP) są stosowa-
ne od niedawna w użytku weterynaryj-
nym. Niniejszy artykuł jest zwięzłą analizą 
możliwości zastosowania stabilizacji z uży-
ciem gwoździa śródszpikowego i płyty SOP 
w skomplikowanych wieloodłamowych 
złamaniach kości długich u psów. Do ana-
lizy wykorzystano kliniczne doświadczenia 
ze złamaniami kości udowej poddane lecze-
niu wg tej procedury. Kombinacja stabiliza-
cji przy użyciu płytki SOP i gwoździa śród-
szpikowego cechuje się bardzo dobrymi 
parametrami biomechanicznymi podczas 
całego okresu gojenia i daje bardzo dobre 
wyniki leczenia. 
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Abstract
The SOP (String of Pearls Plates) have re-
cently become used in veterinary practice. 
This article is a brief analysis of the possibili-
ties of using the intramedullary nail stabili-
zation and SOP Plates in complex commi-
nuted long bone fractures in dogs. The clini-
cal cases of femur fractures undergoing the 
procedure were used in the analysis. A com-
bination of stabilization using the SOP Plate 
and intramedullary nail is displays very 
good biomechanical parameters during the 
whole healing period and yields very good 
treatment results. 
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pornością na zgięcia niż płyty LCP, DCP 
czy LC-DCP tej samej grubości (9). Płyt-
ki SOP mogą być poddawane skręcaniu 
do 6 stopni bez utraty właściwości me-
chanicznych i gięciu w każdym kierunku. 
Kształtowanie płyty następuje w obsza-
rze pręta łączącego perły, bez uszkodze-
nia struktury i kształtu otworu. Bada-
nia mechaniczne wykazały, że zginanie 
płyty może doprowadzić do zmniejsze-
nia sztywności o około 1/3, a zgięcie 
płyty SOP o 40 stopni zmniejsza jej 
sztywność do wartości 96% sztywności 
standardowej płyty DCP tego samego 
rozmiaru. Zgięcie płyty SOP o 20 stopni 
wciąż zachowuje większą sztywność niż 
parametry nowej, niekształtowanej pły-
ty DCP 3,5 mm. Śruby stosowane w po-
łączeniu z płytami SOP to standardowe 
wkręty korowe samogwintujące. Bloko-
wanie śrub w płycie spowodowane jest 
obecnością gwintu w perle, a także po-
przez wklinowanie się łba śruby w łoże 
perły. W przypadku stosowania stabiliza-
cji mostującej z użyciem płyt DCP miej-
sca otworów, w których nieumieszczone 
zostały wkręty, są punktami krytyczny-
mi, i to właśnie tam dochodzi do zmę-
czeniowych pęknięć i odkształceń płyty. 
W przypadku płyt SOP takie zjawiska nie 
są obserwowane, ponieważ przestrzenna 
budowa implantu umożliwia rozłożenie 
siły na całej długości mostowania. 

Możliwość dowolnego skraca-
nia i kształtowania płyt SOP sprawia, 
że mogą być one stosowane w wielu 
procedurach stabilizacji kości. Używa-
ne były do: osteosyntez złamań miedni-
cy, stabilizacji kręgów, zabiegów artro-
dezy, zabiegów podwójnej i i potrójnej 
osteotomii miednicy, TPLO i osteosyn-
tezy złamań kości długich (5). Adaptacja 
płytki SOP do kształtu kości umożliwia 
stabilizację wieloodłamowych złamań 
trzonu kości udowej, poprzez dopasowa-
nie płytki do nadkłykcia i okolicy kręta-
rza większego. Jednocześnie możliwość 
dowolnego skracania płyty nie wymaga 
posiadania wielu modeli płytek, a ubo-
gie instrumentarium nie jest kosztowne 
i zapewnia pełne możliwości. Stosowa-
nie standardowych śrub korowych, które 
są znacznie tańsze niż wkręty blokowa-
ne, niweluje stosunkowo większy koszt 
samych wszczepów SOP.

Technika osteosyntezy 
Stosowanie płyt SOP bardzo dobrze 
sprawdza się przy zachowaniu zasad 

Ryc. 1. Fotografia przedstawia płytkę SOP 3,5 mm przed kształtowaniem

Ryc. 2. Płytka SOP z wkręconymi wkrętami blokującymi zmniejszającymi prawdopodobieństwo odkształcenia otworów płyty

Ryc. 3. Dedykowany celownik zablokowany w płycie SOP

biologicznej osteosyntezy złamań, 
a szczególnie złamań wieloodłamo-
wych, w przypadku których potrzeb-
na jest sztywna stabilizacja mostują-
ca (10). Ze względu na stosunkowo 
duże rozmiary implantu w niektórych 
przypadkach (u małych psów i kotów) 
trudne może być zastosowanie tych 
wszczepów na kości piszczelowej czy 
przedramieniu, gdzie brak mięśni i du-
żej ilości tkanek miękkich może pro-

wadzić do naprężenia skóry. Złamania 
kości udowej są idealnymi kandydata-
mi, ze względu na dużą masę mięśnio-
wą i możliwość bezproblemowego po-
krycia implantu tkankami miękkimi. 
Preferowane jest stosowanie techniki 
minimalnie inwazyjnej osteosyntezy 
płytowej (MIPO – minimally invasive 
plate osteosynthesis) lub techniki „otwórz, 
ale nie dotykaj” (OBDNT – open but 
do not touch) (4).
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Dobrą techniką stabilizacji wieloodła-
mowych złamań kości udowej u psów 
jest zastosowanie blokowanych płyt SOP 
w kombinacji z gwoździem śródszpiko-
wym. Stosując technikę OBDNT, do-
stęp do odłamu bliższego uzyskuje się 
od strony krętarza większego, poprzez 
odsunięcie mięśnia napinacza powięzi 
szerokiej ku przodowi i mięśnia dwu-
głowego uda ku tyłowi. Mięsień obszer-
ny boczny jest podniesiony z krętarza 
większego. Dostęp dalszy uzyskiwa-
ny jest poprzez cięcie przyrzepkowe 
i odsunięcie mięśnia dwugłowego uda 
ku tyłowi. Następnie należy wprowa-
dzić gwóźdź śródszpikowy o średnicy 
nie większej niż 33-50% średnicy jamy 
szpikowej od strony dołu krętarzowego, 
poprzez obszar objęty złamaniem wielo-
odłamowym, aż do jamy szpikowej odła-
mu dalszego. Następnie należy wpro-
wadzić podważkę do okostnej wzdłuż 
osi długiej kości udowej, pod mięśniem 
dwugłowym i obszernym bocznym. Ko-
lejno przy użyciu przyrządów do gięcia 

płyt SOP trzeba przygotować wszczep 
odpowiedniej długości i odpowiednio 
go ukształtować (ryc. 4, 5). Wykorzy-
stując możliwości plastyczne implantu, 
można go dopasować do kłykcia kości 
udowej i krętarza większego. Tym sa-
mym możliwe są umieszczenie wszcze-
pu w bardzo skrajnych obszarach kości, 
a nawet dobra stabilizacja złamań pod-
krętarzowych czy nadkłykciowych. Pod-
czas kształtowania płytki SOP należy 
pamiętać o umieszczeniu w otworach 
płyty dedykowanych wkrętów blokują-
cych, które zapobiegną odkształceniu 
otworu podczas kształtowania wszczepu 
(ryc. 2, 6). Dogięcie płytki SOP nie musi 
być idealne, bowiem nie musi ona przy-
legać bezpośrednio do kości. 

Podczas umieszczania płytki SOP w tu-
nelu w tkankach miękkich należy upew-
nić się, że płyta przylega możliwie blisko 
do kości. We fragmenty dalszy i bliższy 
należy wkręcić po 3-4 śruby (5-6 koró-
wek). Ze względu na obecność gwoździa 
śródszpikowego możliwe jest pozostawie-
nie długiego odcinka płytki kostnej bez 
wkrętów. W celu wywiercenia otworów 
na wkręty należy użyć dedykowanego ce-
lownika do płyt SOP (ryc. 3). Dzięki nie-
mu zapewnione będzie położenie otwo-
ru idealnie prostopadle względem płyty, 
albowiem celownik blokuje się w płycie 
podobnie jak śruba. Jeżeli potrzebna 
jest zmiana położenia śruby, to możli-
we jest skręcenie płytki wokół jej osi dłu-
giej w celu uzyskania odpowiedniego 
kąta prowadzenia wkrętu. Po zmierzeniu 
długości potrzebnej śruby możliwe jest 
wkręcenie wkrętu samogwintującego lub 
uprzednie nagwintowanie otworu. Przy 
wkręcaniu śruby należy zwrócić uwagę 
na możliwość odsunięcia płyty od kości 
podczas wkręcania, ponieważ do zacięcia 
się gwintu nie musi dojść wraz z pierw-
szym obrotem samogwintującej śruby. 

Zastosowanie śrub SOP jest podob-
ne do technik AO, z kilkoma wyjątka-
mi. Płyta nie musi leżeć bezpośrednio 
na zewnętrznej korówce. Powinna być 
umieszczona możliwie blisko, ale jej bez-
pośredni kontakt powinien być ograni-
czony jedynie do kilku punktów lub nie 
powinien istnieć wcale. Dzięki temu 
ukrwienie odokostnowe będzie zacho-
wane i obecność wszczepu w mniejszym 
stopniu koliduje z tworzącą się blizną 
kostną. Śruba ciasno blokuje się w pły-
cie. Jej zablokowanie nie musi koniecznie 
oznaczać, że jest prawidłowo zablokowa-

Ryc. 4. Dedykowane dźwignie do gięcia, kształtowania 
i cięcia płyt SOP

Ryc. 5. Chwyt płyty umożliwiający rotację płyty w osi długiej. Skręcenie płyty o znaczny kąt doprowadza do jej przecięcia 
w pożądanym miejscu

Ryc. 6. Chwyt płyty umożliwiający jej gięcie
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na w kości. Należy zawsze skontrolować 
położenie wkrętu. Wkręty blokowane 
są lepsze dla kości słabszej osteoporo-
tycznej, ze względu na fakt, że gwint śru-
by nie jest odpowiedzialny za przenosze-
nie obciążeń.

Materiał kliniczny 
Autorzy do niniejszego zestawienia za-
kwalifikowali 10 pacjentów, u których 
wykonano osteosyntezę wg opisywa-
nej procedury. Średnia masa pacjentów 
to 28 kg (22-35 kg). U każdego z pacjen-
tów doszło do wystąpienia złamania 
wieloodłamowego wskutek wypadku 
komunikacyjnego. U żadnego pacjen-
ta nie obserwowano choroby ogólno-
ustrojowej mogącej mieć wpływ na czas 
gojenia. W każdym przypadku repozy-
cji dokonano metodą „otwórz, ale nie 
dotykaj”. U dwóch psów o masie 35 kg, 
oprócz dystrakcji z użyciem gwoździa 
śródszpikowego, wykorzystano dystrak-
tor do odłamów. Zależnie od kształtu 
odłamów stosowano osteosyntezę z pro-
wadzeniem wkrętów w obydwie korów-
ki lub jedną korówkę. Rany zamykano 
w sposób standardowy.

W każdym przypadku obserwowany 
był bardzo zadowalający czas powro-
tu do obciążania kończyny. Wszyscy 
pacjenci zaczynali obarczać operowa-
ną kończynę w pierwszym tygodniu 
od zabiegu. W żadnym z przypadków 
nie zaobserwowano ciężkich powikłań 
wymagających ponownego zabiegu ope-
racyjnego. W jednym przypadku doszło 
do rozejścia się rany skórnej w okolicy 
krętarza w wyniku ingerencji pacjenta 
i niedopełnienia zaleceń przez opieku-
na. Mimo tego nie doszło do dalszych 
powikłań mających wpływ na gojenie 
się złamania.

U wszystkich pacjentów w badaniu 
radiologicznym obserwowano powol-
ny postęp powstawania blizny kostnej, 
mimo bardzo dobrych wyników klinicz-
nych leczenia i zadowalającej sprawno-
ści kończyny. U większości pacjentów 
(n = 8) zdecydowano o usunięciu gwoź-
dzia śródszpikowego w celu dynamizacji 
zespolenia w 6.-8. tygodniu od zabiegu 
(ryc. 7). W każdym z tych przypadków 
w kontrolnym badaniu rtg. obserwowano 
stały postęp powstawania blizny kostnej. 
W 6 przypadkach zdecydowano o wyję-

ciu płyty po średnim czasie 7 miesięcy 
od zabiegu (min. 6 miesięcy, maks. 9 mie-
sięcy). W pozostałych przypadkach opie-
kunowie nie zgłosili się w celu wyjęcia 
wszczepów. 

W wieloodłamowych złamaniach kości 
udowej istotna jest wzajemna orientacja 
odłamów. Jednocześnie rozciągając odła-
my na gwoździu, należy ustawić oś koń-
czyny oraz odpowiednie ustawienie sta-
wu biodrowego i kolanowego. Istotna 
jest odpowiednia orientacja odłamów. 
Odłam bliższy ma bowiem tendencję 
do nawracania się względem odłamu dal-
szego wskutek sił ciągnięcia mięśni po-
śladkowych. Mimo zachowania osi dłu-
giej kości rotacja odłamów w osi długiej 
może skutkować utrzymującą się kula-
wizną (ryc. 8).

Podsumowanie 
Stabilizacja płytą SOP i gwoździem śród-
szpikowym złamań wieloodłamowych 
kości udowej u psów wydaje się bar-
dzo dobrą metodą leczenia. Stosowanie 
technik minimalnej inwazyjności umoż-
liwia zachowanie krwiaka pierwotnego, 
co z kolei minimalizuje możliwość wy-

Metoda TTA w leczeniu uszkodzonego 
więzadła krzyżowego doczaszkowego

dr n. wet. Igor Bissenik

W materiale filmowym została przedstawiona jedna z najpopularniejszych obecnie 
metod w leczeniu niestabilności stawu kolanowego. Metoda TTA (Tibial Tuberosity 
Advancement) – pionowa neutralizująca osteotomia kości piszczelowej jest zabiegiem 
dającym dobre efekty kliniczne u psów.
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stąpienia powikłań w postaci braku zro-
stu. Autorzy obserwowali bardzo dobre 
parametry mechaniczne zastosowanych 
implantów. Podobnie jak w innym do-
niesieniu (6, 7), nie zaobserwowano 
rozluźnienia wszczepów, wyrwania ich, 
uszkodzenia płyty czy innych powikłań 
związanych z zastosowanym materiałem.

Obserwowany powolny proces two-
rzenia blizny kostnej wydaje się wynikać 
z kilku czynników. Pierwszy to z pewno-
ścią duża traumatyczność urazu w przy-
padku wypadku komunikacyjnego 
skutkującego wieloodłamowym złama-
niem u psów. Drugi to inwazyjność sa-
mej techniki. Mimo zastosowania tech-

nik małoinwazyjnej repozycji odłamów 
(OBDNT) zawsze dochodzi do częścio-
wego uszkodzenia krwiaka pierwotne-
go. Trzeci to sztywność samej osteosyn-
tezy. Ze względu na wysoką sztywność 
zespolenia z użyciem płyty SOP stosun-
kowo duża część obciążeń jest przeno-
szona przez płytę i gwóźdź śródszpi-
kowy, co z kolei zmniejsza stymulację 
mechaniczną do tworzenia blizny kost-
nej. Zwiększenie sprężystości osteosyn-
tezy i jej dynamizację można uzyskać 
poprzez usunięcie gwoździa śródszpiko-
wego na pewnym etapie gojenia. To pro-
sta procedura, a niewielki dostęp można 
uzyskać od strony dołu podkrętarzowego.

Zdaniem autorów ze względu na bar-
dzo dobre parametry biomechaniczne 
implantów płyty SOP są idealnym ma-
teriałem do zastosowania w trudnych 
złamaniach u zwierząt. Jednocześnie 
mnogość ich zastosowań, możliwość 
dowolnego kształtowania i skracania 
płyty przy użyciu jedynie dwóch uni-
wersalnych narzędzi sprawiają, że sto-
sunkowo duże koszty samego implantu 
są niwelowane przez brak konieczności 
posiadania wielu rozmiarów płyt i skom-
plikowanego instrumentarium. Stosowa-
nie zwykłych wkrętów korowych, które 
są tańsze od wkrętów blokowanych in-
nych systemów, sprawia, że koszt cało-
ści zespolenia jest akceptowalny w we-
terynaryjnej praktyce klinicznej. q 
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Ryc. 7. Badanie radiologiczne w projekcji profilowej. Osteosynteza wg proponowanej procedury. Ilustracje pokazują 
stan po urazie, w dniu zabiegu i w dniu wyjęcia płyty. Gwóźdź śródszpikowy został usunięty po 6 tygodniach od zabiegu, 
a płyta – po 8 miesiącach

Ryc. 8. Pacjent zoperowany wg proponowanej procedury. Czerwoną strzałką zaznaczony jest przemieszczony tylnie krętarz 
mniejszy w wyniku nawrócenia końca bliższego (retrowersji). Ze względu na brak możliwości dopasowania do siebie 
odłamów istotna jest odpowiednia orientacja osi pionowej, ale także niwelowanie wzajemnej rotacji odłamów wskutek 
ciągnięcia odłamu bliższego przez mięśnie pośladkowe


