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0steosynteza kości piszczelowei wilka g]zywiastego
stabilizatorem ZESPOI

zDzlsŁAW KlEŁBoWlcz, JANUsz eleżvŃsKl, JAN KURyszKo-

Katedra i Klinika ChirurgiiWydziału Medycyny Weterynaryjnej AR, Pl. Grunwaldzki 51,51-366 Wrocław
*Katedra Anatomii i Histologii Wydziału Medycyny Weterynaryjnej AB, ul. Kożuchowska 1,51-631 Wrocław

Kiełbowicz Z., Bieżyński J., Kuryszko J.
0steosynthesis of a wolf tibial ftactute using the ZE§POI technique

Summary
An oblique-spiral fracture of the tibia in a wolf was treated by the ZESPOL technique in an external,

standard mode without axial compression of bone fragments. This elastic clamp stabilization, called "neutral
stabilization," was supported with lag screws. The wolf bore his full weight on the treated leg for seven weeks.
After the animal's death due to a sudden case of alimentary intoxication, the bone callus was taken for histo-
logical exańination. In superficial parts of the callus, the relation of Ca to P was normal (11, 19:6, 33), while in
the middle of the callus the calcium level was higher than the phosphorus level (14, 2I:2,6l). This relation
made the wolf's bone fragile and brittle. [n addition, a "mapping" ol'the chemical element distribution in
callus formation was achieved. The exernal, "neutral" stabilization using the ZESPOL technique is the best
method in an oblique-spiral tibial fracture in wolves.
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Wilk grzywiasĘ (Chrysocyon brachlurus) zyje we
wschodniej części Ameryki Południowej ijest obec-
nie wymierającym gatuŃiem liczącym w naturalnym
środowisku około 2000 sztuk. Około 400 żyje w ogTo-
dach zoologicznych i w 1982 r. uznano ten gatunek za
ginący. Długość ciała wilka dochodzi do l25 cil, wy-
sokość w kłębie wynosi 85 cm, a masa ciała20-25 kg,

We Wrocławskim Ogrodzie Zoologicznym u jed-
nęgo zpary zyjących tam wilków, doszło wskutek nie-
szczęśliwego wypadku do złamania prawej kości pisz-
czelowej i strzałkowej. Był to samiec w wieku 3 lat i
masie ciała około 23 kg. Przeglądowe zdjęcie rentge-
nowskie lkazało skośno-spiralne złamanie w połowie

je do osteosyntezy złamanych kości długich u psow w
1988 r. (6). Pózniejsze doświadczenia dowiodły, że
metoda ZESPOL jest bardzo dobra w leczeniu złamań
kości u zxvierząt domowych (1, 2, 5). Dotąd nie było
jednak informacji o zastosowaniu tej metody w lecze-
niu złamania kości długiej u nieudomowionego zwie-
TZę9W.

0pis plzypadku

W celu odtworzenia złamanej kości piszczelowej zde-
cydowano się na osteosyntezę rnetodą ZESPOL sposobenr
otwaftym, Po przy_eotowaniu dietetycznym do prenredyka-
cji użyto ksylazyly (l nrg/kg nl.c.). Pole opelacyjne plzy-
gotowano rutynowo od strony przyśrodkowej prawcgo pod-
udzia, Do znieczl|enia indukcyjnego uzyto dożylnie thio-
pental w dawce 20 mg/kg m.c. i po intubacji podawano
inhalacyjnie halotan, Po przecięcitr skóry i odpreparor,va-
rriir tkanl<i łapznej podskórza potwicrdzorro sl<ośno-spiral-
ne złamanie trzonu kości piszczelowej z ltcnlymi pęknię-
ciaml podokostnowymi w rózlrych ]<ierunl<aclr. W celu od-
tworzeni a złamanej kości piszczelowej wprowadzollo czteD/
śnrby ciągnape. Ich zadaniem było tlnicl-1-tcholnienie oraz
dociśnięcie odłanlów i pęklięc pod ol(ostną trzonu kości.
Ze względu na skośno-spiralne złatnalrie zalnocowallo lla
płycie B-otworowcj o dhgości l90 mrn i rozstawie 64 nlnr
dwic prowadnice kostkowe o nominale ,,0". Stanowiło to
przygotowanic do zastosowallia zewnętrznego stabiIizato-
ra ZESPOL w wersji standardowej bez osiowego docisku
odłamóW okrcślanego w połączenitt z wymienionymi śru-
banii ciągnącymi jako zespolenie neutralizujące. Po przy-
łożerriu prowadnicy do l<ości piszczelowej wicftłem o śred-

kości piszczelowej z
wzdŁużnymi pęknię-
ciami obu odłamów
(ryc. l). Taki rodzaj
złamania u wilka wy-
klucza leczenie zacho-
wawcze, ponieważ
mozliwości oglądania i
poprawiania opatrunku
ustalającego podczas
|eczenta są bardzo
ograniczone. W lecze-
niupodobnychzłamań
u ludzi można stoso-
wać stabilizatory ze-
wnęffzne (3,4).Poraz
pierwszy zastosowano

Ryc. l. Radiogram skośno-spiral-
nego złamania kości piszcze|owej



nicy 3,2 mm wykonano 6
otworów z pominięciem
dwóch leżących najbliżej linii
przełomu. Po nagwintowaniu
istoty korowej wkręcono 6
śrubokrętów i po wypoziomo-
waniu ich talerzyków oporo-
wych przykręcono płytę stabi-
lizatora nakrętkami. Tkankę
podskómą i skórę zszyto pod
płytą stabi l izatora szwami ma-
teracowymi poj edynczymi de-
xonefi) o nominale 0.

Wykonany po operacji oste-
osyntezy radiogram wykazał
prawidłowo złożoną kość pisz-
czelową(ryc. 2). Wilk po ope-
racji wybudzlł siębez kompli-
kacji i dalsza jego rekonwale-
scencja przebiegała w ogro-
dzie zoologicznym. Przez 3

tygodnie zwierzę opierało się
na operowanej kończynie. Po
tym okresie wskutek lizania
górnego odcinka blizny po-
wstała rana z lekkim obrzę-
kiem tkanek miękkich podpł-
tą prowadząc do kulawizny.
Po zastosowaniu antybioty-
ków betalaktamowych miejscowa infekcja tkanek rniękkich
ustąpiła i wilk zaczfi obciĘać kończynę. Po 7 tygodniach
o d op eracj i o ste o synte zy stabllizator zewnętrzny w r az z śru-
bami ciągnącymi stabilizował gojącą się kośc piszczelową
(ryc. 3). Ponownie wykonany radiogram lkazał dużą ilość
kostniny wytworzonej wokół jej trzonu (ryc.4)

Ryc.3. Stabilizator zewnętrzny 7 tygodni po operacji

U operowanego wilka po 2 miesiącach rekonwalescen-
cji doszło do nagłej intoksykacji pokarmowej i zejścia
śmiertelnego. Ponieważ gojenie się kości po osteosyntezie
nie zostało zakończone i ze względu na unikalność opero-
wanego nieudomowionego zwierzęcia. operowanąkończy-
nę poddano dalszym badaniom. Trepanem o średnicy 20

Ryc. 4. Radiogram kości
piszczelowej w 7 Ęgodniu
rekonwalescencji

mm pobrano do badań histo-
logicznych dwie próbki blizny
kostnej i fragmenty kości pisz-
czelowej z odłamu bliższego.

Uzyskany preparat z za-
montowanym stabilizatorem
ZESPOL stanowił rzadk i przy -
padek możliwości obserwacji
procesu osteogenezy skośno-
spiralnego złamania kości
piszczelowej z je1 licznymi
pęknięciami pod okostną. Na
uwagę zasfuguje bardzo silny
o dczyn odoko stnow y frv orzą-
cej się kostniny otaczający
illżą częś c tr zonu. Wytw o rzy-
ła ona także od strony ze-
wnętrznej kości piszczelowej
na wysokości linii przełomu
pomost w formie rynny, dodat-
kowo stabilizując gojącą się
kość. Odłamy kości strzałko-
wej zrosły się całkowicie. W
odcinku środkowym i przy
nasadzie dalszej doszło do sil-
nego zrośnięcia się jej po-
wierzchni wewnętrznej z wy-
tworzoną blizną kostną na
trzonie kości piszczelowej.

Jednakze brzegt kości strzałkowej były wyraźnie odgrani-
czone od przebudowującego się obszaru kości piszczelo-
wej. Nie tylko elastycznapĘta stabilizatora z śrubami ciąg-
nącymi, ale równiez gojąca się tym sposobem kość przej-
mowała obciążenia podczas poruszania się zwierzęcia. Taki
układ stabilizacji klamrowej umozliwiał zwierzęciu opie-
ranie się na chorej kończynie. Cztery śruby ciągnące ze-
spo len i a neutralizuj ąc e go utrzymyw aĘ w zdfużne pęknię -
cia trzonu w prawidłowej pozycji.

W oparciu o własne wieloletnie doświadczenia klinicz-
ne, porównuj ąc złamania kości długich psów z kośćmi wil-
ka zauważono u tego ostatniego uwaruŃowania struktu-
ralne kości. W preparacie uzyskanym ze zdrowej kości wil-
ka stwierdzono bardzo dużątwardość i mineralizacjętkan-
ki kostnej (,yc. 5).Kości psa sązwykle mniej zrninerulizo-
wane i bardziej elastyczne. W oparciu o te spostrzeżęnia
wykonano badania histologiczne tworzącej się blizny kost-
nej, aby precyzyjnie określić skład i ilość pierwiastków bio-
rących udział w mineralizacji kości u tego nieudomowio-
nego zwierzęcia. W strefie powstałej blizny kostnej stwier-
dzono dobrze wykształconą tkankę kostną grubowłóknistą
zIicznymi miejscami przebudowy tej tkanki w kość blasz-
kowatą (ryc. 6). W strefie kostniny pierwotnej utworzonej
przez tkankę grubowłóknistą obserwowano liczne i rozlę-
głe naczynia krwionośne, które także towarzyszyĘ prze-
budowującej się tkance w kośc ostateczną (tkanka kostna
blaszkowata).

Analizując procesy mineralizacji tkaŃi kostnej w obsza-
rze blizny kostnej A^lraca uwagę pewne zróżnicowartie zja-
wisk. Otóż w strefie powierzchniowej wYworzonej blizny
kostnej obserwowano zasadniczo prawidłowe relacje Ca

Ryc. 2. Zespolenie neutra-
lizujące po operacji oste-
osyntezy



Ryc. 5. Przekrój poprzeczny zdrowej kości piszczelowej, SEM
pow. 23x

i P (11,19 : 6,33), natomiast w strefie centralnej blizny wy-
stępowało istotne podwyzszenie poziomu wapnia wobec
bardzo niskiego poziomu fosforu (I 4,2 1 : 2,61 ). Taka rela-
cja powoduje, ze kość jest bardzo krucha i mało elasĘczna,

Gojenie się kości piszczelowej wilka grzyrviastego przy
zastosowaniu elasĘcznego klamrowego stabilizatora ZF,-
SPOL przebiegało podobnle jak u psów. Należy jednak za-
uważyć, źe po około 2 miesiącach gojenia się kości wilka,
ilość wytworzonej kostniny byłabardzo duza. We własnych
wcześni ej szych ob s erwacj ach kliniczn y ch zauw ażono wo l-
niejsze tworzenie blizny kostnej i mniejsze odczyny odo-
kostnowe w leczeniu podobnych złamań kości piszczelo-
wych psów. Przy tak rozlegĘm złamaniu z licznymi pęk-
nięciami pod okostną szybka rekonwalescencja wilka była
prawdopodobnie związana z jego większymi możliwościa-
ml regeneracJl.

L e c z en i e zachow aw cze p o 1 e gaj ąc e na zało żenll op atrlln-
ku ustalającego było u tego zwierzęcia niemożliwe, ze
względu na mozliwośc zgryzlenia opatrunku i trudności
związane z jego doglądaniem i ewentualnym poprawianietn.
Inne sposoby Ieczenia podobnych złamai w postaci oste-
osyntezy śródszpikowym gwoździem Kuntschera lub Kir-
schnera nie dawaĘby stabilizacji, szczególnie przy ruchach
rotacyjnych kończyny, Osteosynteza płytowa AO byłaby
trudniejsza ze względu na Iiczne pęknięcia trzonu w roż-
nych kierunkach i dużąrozległość zabiegu. Stabllizacja ze-
wnętrzna metodą ZESPOL zapewnia prawidłowe odtwo-
rzente kości piszczelowej po złamaniu i przenoszenie ob-
ciĘeń nie tylko przez stabilizator ze śrubami ciągnącyrni,
aIętakże we wczesnym okresie gojenia przezkość. Prowa-
dzi to do szybkiego tworzeniab]iznykostnej i powrotu funk-
cji kończyny. Ponadto demontaz płyty ze śrubowkrętami
nie wymaga tak jak w innych metodach osteosyntezy, po-
wtórnej zwykle krwawej operacji w bliznie i może byc
wykon any arnbulatoryj ni e p o uspokoj eniu farmakolo gicz-
nym zwierzęcia.

Zasto s owan l e zew nętr znej neutral i zuj ąc ej stab ilizacj i
metodąZESPOL w złunaniu skośno-spiralnym kości pisz-
czelowej z wzdŁlżnymi jej pęknięciami, było optymalną
metodąleczenlazłamania kości piszczelowej u wilka grzy-
wtastego.

Ryc. 6. Blizna kostna 8 tygodni po osteosyntezie, SEM pow.
150x
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Przebadano wrażlir,vość na JeJ<i przeciwbaktcryjtle stosou 3nc ti. lr eter1 llarii i

w nredycynie l55 szczepów Sa]lnone]]a wyizoIou.anych od śrviń na \ł\,dziale
Wetcrynaryjnyrn Unirł.ersytetu rv Barcelonie Szczepy rvyosobniono z kału. u,ę-
złórv chłonnych i narza.dów wetvnętrznych zdrowych śrviń oraz od śrviri z bie-
gunką lub posocznicą. Wrażliwość na lcki ozlraczollo mctodą Kirby-Bartera na
agarze MuelIer-Hintona stosrrjąc jako inokuluttl J dobor,vą hodorłlę baktelii za-
rvieszoną w 0,85% NaCl do stężerria odpowiadającego 0,5 skali Mc Far]ancla
Szczepy .9. Ęphimuriumstanowi\ 36.1l% rł.sz;,stkicb badanyclr szczcpór.v. l5,57o
S. serovar.4 5 l2:i: (ednofazowa odllliana S. Ęllhinluriunl) l2.3% .9. A]latuu.
7,7oń S. Ti}btug 1,5oń S. Vichow. Rzadziej rł,ystępowała S. Cholelaesujs var.
KunzendorĘ S. Blandenbury, S Derby, S. Entelitjdis, S. Brcdney, S. Hadll, S.

Kedougou Większość (84,2%) szczepów była oporLla na tctracyk|iny, 81.6% na
sulfonarnidy, ]1,5'ń na ampicylinę, 57.5% na chloramfenikol 53% na nitr.ofu-
rantoinę,52,]Yona TMP Wszystkie szczepy S. Cholenesuisi S. Blandenburg
były oponre na chloramf'eni kol podczas gdy wszystl<ie szczepy S. Derby, S. Brcd-
neyi 6 z 7 szczepórł, S. Vuchowbylo wrażliwych na ten antybiotyk. Róri,noczcś-
nie na anlpicylilę-chlorarr-rfenikoI-su]fbnamid-tetracykIinę- amoksl,cyIinę-kruu:i
klawuJanorł,y było oporne 21 szczcpórv.
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