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Следвайки основните АО
принципи при лечението на
фрактури ние се стремим да
предпазваме колкото се може
повече биологията на костта и
меките тъкани около фрактур
ната линия. Щаденето на тъкани
теосигурявапо-бързо зарастване
и възстановяване на пациента,
по-малко болка в следоператив
ния период и по-малък риск от
интраоперативна инфекция. В
някои случаи дори не е необхо
димо да се прави разрез на
кожата и меките тъкани за да се
достигне костта. При използва
нето на т.нар метод на външна
костна фиксация, фиксиращите
елементи се въвеждат перкута
нно в костта през съвсем малки
мекотъканнитунели.
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Силно фрагментирана фрактура в проксималната част на хумеруса, стабилизирана посредством тип I
външен костен фиксатор поставен перкутанно, използвайки интраоперативна флуороскопия

-
В миналото препоръките за лечението на всички фрактури бяха за прецизна анатомична

репозиция на фрагментите, чрез т.нар. открита (директна) репозиция. При силно фрагмен
тираните фрактури, обаче не е необходима реконструкция на костния стълб, а напротив
трябва да се стремим да предпазим от допълнителна травма тъканите около фрактурната
линия и костния хематом, който е важен източник на фактори за костното зарастване.

-В използването на Ринго
вата фиксация по Илизаров
също са внедрени принципите
на минимална инвазивност
при лечение на фрактури и
костни деформации.

Фиксация по закрит начин, използвайки рингова фиксация

Чрез ринговата фиксация се извършва лесно индиректна репозиция
на фрагментите, без да се нарушава хематома във фрактурната линия

Принципи на биологична
остеосинтеза:

1. Минимална ятрогенна травма
на меките тъкани

2.

-

Индиректна репозиция на
фрагментите – привеждане на
двата основни фрагмента във
функционална позиция, без ана
томична репозиция на малките
фрагменти

3.Осигуряване на стабилна
фиксация

4.Стимулиране на ранно
използване на крайника

Минимално инвазивна ортопедия
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IPO

Принципите на биогична остеосинтеза
напоследък добиват все по-широка
популярност и при лечението на фрактури,
използвайки пластини и винтове. MIPO
(Minimally Invasive Plate Osteosynthesis) е
създадена като алтернативен вариант на
биологичното остеосинтезиране с външна
костна фиксация, като пластината се
приплъзва над фрактурната линия през
два мекотъканни портала в двата края на
крайника. Двата големи фрагмента се
манипулират през тези портали, за
постигане на индиректна репозиция във
фрактурната линия. След това се създава

епипериостален тунел, свързващ двата
мекотъканни портала през който се
приплъзва пластината. Технически MIPO е
най-лесно изпълнимо при фрактури на
тибия и фемур и по-трудно при
радиус/улна и хумерус. Използването на
интрамедуларна игла и интраоперативна
флуороскопия значително улесняват
приложението на M техниката. Тъй като
голям брой отвори на пластината над
фрактурната линия остават незапълнени
от винтове е необходимо да се избере
дълга пластина, за да се използва нейната
еластичност.

MIPO при -фрагментира фрактура на тибия при котка. Правилното контуриране на пласти
ната е важно, когато не се използва заключваща такава

MIPO при фрагментирана фрактура на фемур. Използването на интрамедуларна игла улеснява
алинирането на големите фрагменти. Основна грешка при този подход при фрактури на фемура
е ротация на дисталния фрагмент и предизвикване на луксация на пателата постоперативно

Минимално инвазивна ортопедия
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MIPO при фрактури на тибия

Някои нови импланти (т.нар.
вътрешни фиксатори) улесня ват
прилагането на тези принципи и
осигуряват по-добро зарастване
на костта. При тях винтовете се
заключват в пластината и това
осигурява по-стабилна фиксация.
Те са изработени от титан, имат по-
голяма здравина и по-добра
биологична съвместимост с
организма.

-

Заключващите импланти предпазват периосталното кръвоснабдяване
на костта и са особено предпочитани при костни незараствания.

Принципите на MIPO могат да
б ъ д а т п р и л ож е н и и п р и
артродезирането на някои стави.
Пример за това е тарзометатар
залната артродеза. Малкото
меки тъкани и тяхната ограничена
подвижност в тарзометатар
залната област създава затрудне
ния в зашиването на кожата и
меките тъкани след поставянето на
пластината. Това е предпоставка
за циркулаторни нарушения и
т . н а р . т у р н и к е т ефе к т в
следоперативния период. Освен
това инвазивния подход към
меките тъкани около тази става
може да увреди важни съдове
като метатарзалната артерия и
това да има катастрофални за
крайника последици.

-

-
-

MIPO подход при тарзометатарзална артродеза

Ново поколение заключващи пластини и винтове

Минимално инвазивна ортопедия
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Артроскопия
Предимствата на артроскопията над артротомията като диагностичен и терапевтичен

способ са много: по-малка травма и по-бързо възстановяване, магнификация и по-добра
визуализация на ставната повърхност и вътреставните структури, визуализация на
последните в нормалната им среда заобиколени от течност, по-малък риск от
интраоперативна инфекция и следоперативни усложнения, възможност за архивиране на
изследването. Ние разполагаме с 2.4mm артроскоп, което ни позволява да изследваме
лакътна, раменна и колянна става.

Лакътна става Раменна става Колянна става
Оценка на състоянието на

ставния хрущял

Оценка на състоянието на

ставния хрущял

Оценка на състоянието на

ставния хрущял

„Почистване” на ставата

от остеофити, ерозии и

други вътреставни

изменения, водещи до

болка или нарушена

ставна подвижност

„Почистване” на ставата

от остеофити, ерозии и

други вътреставни

изменения, водещи до

болка или нарушена

ставна подвижност

„Почистване” на ставата от

остеофити, ерозии и други

вътреставни изменения,

водещи до болка или

нарушена ставна

подвижност

Биопсия на синовиалната

мембрана

Биопсия на синовиалната

мембрана

Биопсия на синовиалната

мембрана

Диагностика и третиране

на формите на лакътна

дисплазия

(инконгруентност,

заболявания на медиалния

компартмънт

(фрагментация,

хондромалация , OCD,

kissing lesion), IOHC

Диагностика и третиране

на OCD

Диагностика на скъсана

краниална/каудална

кръстосана връзка

Короноидектомия Диагностика на

медиална раменна

нестабилност

Диагностика на менискално

увреждане

Освобождаване на

сухожилието на бицепса

(BURP)

Теносиновит на бицепса Менисцектомия

Освобождаване на

медиалния менискус

Десмотомия

Чести индикации за артроскопия
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Синовит и фибрилации на хрущяла при частично скъсана краниална кръстосана връзка
на колянната става

Знаете ли че?

Съществуват две класификации за оценка на промените в ставния хрущял и избора на терапевтичен подход – тази на

иModified Последната се е наложила като по прецизна

икласифицирапроменитев степени.

International Cartilage Repair Society (ICRS) Outerbridge Classification. -

5

I.

II.

III.

Размекване и оток на хрущяла (хондромалация)

Фибрилации и повърхностни фисури на хрущяла

Дълбоки фисури на хрущяла, достигащи субхондралната кост

IV.

V.

Дълбоки и обширни фисури и ерозии на хрущяла с видима субхондрална кост

Костна ебурнеация и пълна загуба на хрущяла

Изследване на сухожилието на бицепса
при съмнение за теносиновит

Артроскопски установими изменения по ставния хрущял

Артроскопия
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ТТА - какво научихме от над 80 клинични случая
Започнахме да извършваме ТТА през
септември 2009 година. От тогава сме
изпозвали техниката при над 80 кучета с
тегло от 18 до 70 кг. При пет кучета
извършихме ТТА и на двете коленни стави
поетапно. При две кучета коригирахме
едновременно и съпътстваща медиална
пателарна луксация. Идеята на ТТА е да
позиционира пателарното сухожилие под
прав ъгъл спрямо тибиалното плато. По
този начин се осигурява стабилност на
колянната става в момента на стъпване
като се неутрализира предното тибиално

изместване. Това е ключовия момент в
техниката и не постигането на 90 градуса
означава неизпълняване на концепцията на
техниката. Предоперативното планиране е
важно за определяне на необходимото
краниализиране на тибиалния гребен. Тъй
като няма съвършен метод за определяне
на размера на клетката ние използваме
трите най-широко разпространени такива –
размера на пластината определя размера
на клетката, обща тангента и шаблонен
метод.

Предоперативно планиране при ТТА.

При два случая наблюдавахме усложнения, които
имаха нужда от ревизиране. При едното от кучетата
тибиалния гребен се изтръгна от пластината, а при
друго предизвикахме ятрогенна латерална
луксация на пателата. Поставянето на игла през
клетката може да даде допълнителна стабилност и
да предпази тибиалния гребен от изместване
проксимално при породи със силно развита
квадрицепсна мускулатура.

Поставяне на игла през клетката за предпазване
от проксимална диспозиция на тибиалния гребен
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В два случая наблюдавахме хронично фистулиране от медиалната
проксимална страна на тибията, като само при единия се наложи
отстраняване на пластината. При четири случая се наложи ревизиране,
заради съмнения за късно менискално увреждане, при които
извършихме частична или тотална менисцектомия. При два от случаите
поставихме допълнително латерален фабелотибиален шев, тъй като се
наблюдава прекалена вътрешна ротация на тибиалното плато, което
предположихме че е причина за късната менискална травма.

Допълнително стабилизиране с латерален шев за неутрализиране на вътрешната
ротация на тибията, използвайки костна котва в изометрична точка на тибията

Следоперативната рентгено-
графия в две проекции е важна, за да
се отчете правилното позициониране
на имплантите и дали е адекватно
краниализиран тибиалния гребен.

Само създаването на ъгъл от 90 градуса
между тибиалното плато и пателарното су-
хожилие означава правилно извършено ТТА

Възстановяването
след ТТА продължава
от 2 до 4 месеца.
През първите два
месеца се изисква
с т р о г р е ж и м н а
движенията, като за
всеки пациент се дава
програма за раздвиж-
ване и физикална
терапия. Това е важно
за да се намали въз-
палението в ставата,
да се поддържа нор-
малния и обхват на
движение и да не се
допусне атрофия на
мускулатурата. Пове-
чето кучета използват
крайника веднага или
няколко дни след
операцията, а при сва-
лянето на кожните ше-
вове имат само ниско
степенна куцота.

Етапи в зарастването на остеотомията. Костна присадка не е необходима за стимулиране
на зарастването

Показателни за доброто възстановяване след ТТА са
пълноценното използване на оперирания крайник при
вървене и бягане, отрицателния сит тест, липсата на
атрофия на мускулатурата и липсата на синовиален
оток рентгенографски.
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Метода на Илизаров при костни деформации
- При голям дефицит по отношение на дължината на костта и необходимост от дистракцио-
нна остеогенеза;

- При комплексна деформация, бифокална или мултифокална;
- В случай на юкстаартикуларна деформация при едри пациенти

Анализ на пациент с костна деформация:
Причина за деформацията – травма на растежна пластина, нарушение в растежната
пластина в следствие на HOD или задържани хрущялни ядра, малюнион, синостоза
Възраст на пациента и активност на растежните пластини на засегнатия крайник
Компоненти на деформацията – варус/валгус (определя се във фронтален план),
прокурватум/рекурватум (в сагитален план) и супинация/пронация (в аксиален план),
ставна сублуксация и скъсяване на костта
Определяне на местото на деформацията чрез измерване на Center of Rotation of

Angulation (CORA)

1.

2.
3.

V”-образна форма на дисталната растежна пластина на улната, тя дава най-голям процент
от растежа на костта, но и увреждайки се при травма е фактор за тази тежка костна деформация. Поради
спирането на растежа на улната и поради това

Най-честата костна деформация е синдрома на късия радиус или т.нар. Радиус курвус. Поради
характерната „

, че двете антебрахиални кости са свързани помежду си чрез
интеросален лигамент се получава краниално изпъкване на радиуса, латерално отвеждане и външна
ротация на лапата, скъсяване на двете кости и сублуксация в лакътната и китковата става. Обикновено
заедно с корекцията на ангуларната деформация се предприема удължаване на костта с апарата
Илизаров и корекция на ставната сублуксция чрез динамична остеотомия или остектомия.

Остра корекция на радиус курвус и динамична проксимална остеотомия на улната за коригиране
на лакътната инконгруентност
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Остра корекция на валгус и
ротационната компонента на
деформацията и прогресивна
корекция на прокурватум при радиус
курвус. Най-дисталният ринг служи
само за поддържане на китковата
става в постоянна екстензия, поради
флексорната контрактура на
карпуса породена от костната
деформация

Корекция на варус деформация на тибията вследствие на малюнион. Използване на
моноблок при корекцията.

Планиране на корективната остеотомия

Метода на Илизаров при костни деформации

Всички използвани снимки са от

клиничната практика на

Обединена Ветеринарна Клиника


