
ento typ zlomenin je velmi obtíÏné
reponovat a zafixovat bez operaã-
ního zákroku. Také v pooperaãním

období je obtíÏné psa udrÏet v klidu, jak je
to moÏné u ãlovûka. Operace zlomeniny –
tzv. osteosyntéza - je tak ãasto jedinou
moÏností optimálního fie‰ení, protoÏe
pevnost fixace a omezení vzájemného
pohybu fragmentÛ kosti je daleko lep‰í
neÏ pfii pouÏití dlah a kastÛ. V̆ hodou je
také moÏnost pfiesné, nebo alespoÀ co
nejpfiesnûj‰í repozice zlomeniny. Jako
relativní nev˘hoda osteosyntézy se jeví
nutnost anestezie pro operaãní zákrok,
vy‰‰í cena zákroku a také urãitá „ne‰etr-
nost“ tohoto fie‰ení. O poslední zmiÀova-
né nev˘hodû bych se rád zmínil podrob-
nûji. Pfii kaÏdé snaze o léãbu zlomeniny
totiÏ za ideálních podmínek chceme
dosáhnout co nejpevnûj‰ího znehybnûní
místa lomu a zároveÀ minimalizovat
po‰kození mûkk˘ch tkání v okolí lomu.
Ale ideálních podmínek v praxi dosahuje-
me jen velmi zfiídka, a proto vÏdy musíme
volit co nejlep‰í kompromis. Je dÛleÏité
zajistit repozici zlomené kosti a její

pevnou fixaci, ale ne za cenu pfiíli‰ agre-
sivního zákroku. Mûkké tkánû okolo kosti
jsou totiÏ klíãové pro samotn˘ proces
hojení – obsahují cévy, které kost prokr-
vují, a pokud jsou tyto cévy zcela zniãeny,
hojení kosti se mÛÏe v˘raznû zpomalit
nebo zcela zastavit. K po‰kození krvení
kosti samozfiejmû mÛÏe dojít i samotn˘m
úrazem, ale i v tomto pfiípadû se snaÏíme
b˘t pfii osteosyntéze co nej‰etrnûj‰í, aby-
chom stav dále nezhor‰ovali.
Pfii osteosyntéze se po repozici zlome-
n˘ch fragmentÛ snaÏíme o jejich fixaci

pomocí implantátÛ vyrábûn˘ch zpravidla
z chirurgické oceli, v poslední dobû také
z titanu. Nejjednodu‰‰ím implantátem je
ortopedick˘ drát. Tento zpÛsob fixace se
prakticky nedá vyuÏít jako jediná metoda,
protoÏe drát je relativnû mûkk˘ a pevnost
tohoto spojení je velmi malá. Proto se
spojení úlomkÛ drátem – tzv. cerkláÏ –
pouÏívá jen jako doplÀkov˘ zpÛsob fixa-
ce, nejãastûji pro pfiipojení drobn˘ch
úlomkÛ kosti nebo pro zabránûní vzá-
jemné rotace kostních fragmentÛ. 
Velmi ãast˘m zpÛsobem spojení zlome-
n˘ch kostí je pouÏití ocelov˘ch hfiebÛ,
které jsou vlastnû silnûj‰ími dráty, nicmé-
nû jsou daleko tvrd‰í a ménû ohebné
a jsou opatfieny hrotem pro snadnûj‰í
zavádûní. Vyrábûjí se v tlou‰Èkách od cca
0,8 mm aÏ po nûkolik milimetrÛ, jsou
proto pouÏitelné pro v‰echny velikostní
kategorie psÛ. Pomocí hfiebÛ mÛÏeme
pfiipojovat i relativnû malé fragmenty
kostí, nebo se dají pouÏít pro tzv. nitro-
dfieÀové hfiebování, kdy se hfieb zavádí do
dutiny kosti a spojuje tak fragmenty
i v pfiípadû zlomeniny tûla dlouh˘ch kos-
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V prvním dílu ãlánku o zlomeninách jsme se zmínili o konzervativní léãbû
zlomenin, nyní se dostáváme k chirurgickému fie‰ení, které je u psÛ ãastûj‰í.
Je tomu tak zejména proto, Ïe vût‰ina fraktur b˘vá tzv. dislokována
– tj. úlomky kosti nejsou k sobû pfiiloÏeny v anatomické pozici. 
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tí – napfiíklad pfii zlomeninách holenní kos-
ti. V̆ hodou tohoto spojení je relativní jed-
noduchost provedení a niÏ‰í náklady na
operaci, nev˘hodou je men‰í pevnost – tato
fixace ‰patnû odolává pÛsobení rotaãních
sil. Proto je ve vût‰inû pfiípadÛ nutné dopl-
nit nitrodfieÀové hfiebování je‰tû nûjak˘m
zpÛsobem fixace – zpravidla právû cerkláÏí
nebo aplikací kostního ‰roubu. Zavedené
hfieby se nemohou do kosti zapustit úplnû
– v pfiípadû komplikací musíme mít moÏ-
nost je odstranit bez po‰kození kosti. Pro-
to vÏdy v místû zavedení necháváme mal˘
kousek hfiebu vyãnívat, coÏ nûkdy zpÛso-
buje dráÏdûní okolních tkání.
Dal‰ím druhem osteosyntézy je pouÏití
kostních ‰roubÛ, buì samostatnû, nebo
v kombinaci s kostními ploténkami. Po-
uÏití samostatn˘ch ‰roubÛ je moÏné pfii
fixování drobnûj‰ích odlomen˘ch frag-
mentÛ kosti. Pfii zlomeninách zasahujících
do tûla kosti se jednotlivé ‰rouby zpravidla
spojují kostními ploténkami. Jsou to vlast-
nû kovové dlahy, které se ale pfiikládají pfií-
mo na kost a jsou s ní spojeny právû
pomocí ‰roubÛ. Tento zpÛsob osteosynté-
zy vyÏaduje relativnû rozsáhlej‰í pfiístup,
sloÏitûj‰í instrumentárium a je nákladnûj‰í,
ale velikou v˘hodou je pevnost fixace
a ãasto zcela pfiesná repozice kostních
úlomkÛ. ·rouby se podle druhu závitu dûlí
na kortikální, které mají niÏ‰í a hust‰í závit,
a spongiózní, jejichÏ závit je vy‰‰í a fiid‰í.
Kortikální ‰rouby zpravidla pouÏíváme
v oblasti tûla kosti – tzn. stfiední ãásti, kde
je kostní tkáÀ velmi hustá a tvrd‰í, ale
uvnitfi obsahuje dutinu vyplnûnou kostní
dfiení. Spongiózní ‰rouby jsou vhodné na
hlavicích kostí, kde je kostní tkáÀ mûkãí

a vytváfií kompaktní trámãitou strukturu.
Kostní ploténky se vyrábûjí podobnû jako
‰rouby v mnoha velikostech a druzích,
dÛleÏit˘m kritériem je poãet otvorÛ pro
zavedení ‰roubÛ – základním pravidlem je,
Ïe na kaÏdé stranû lomu by mûly b˘t mini-
málnû 2 ‰rouby.
Posledním typem osteosyntézy, kter˘ zde
zmíním, je tzv. externí osteosyntéza. Pfii
tomto zpÛsobu fixace zlomeniny se zavá-
dûjí kostní hfieby nikoliv podélnû do dfienû
kosti, ale napfiíã kostí, a jejich spojení je
zaji‰tûno konstrukcí, která se nachází vnû
konãetiny. Tato konstrukce mÛÏe b˘t buì
kovová, nebo se vytvofií naplnûním plasto-
v˘ch trubic akrylátovou hmotou. Externí
osteosyntéza spojuje v˘hodu fixace ‰rouby
a ploténkou – tzn. pevnost a je zpravidla
relativnû ‰etrnûj‰í z hlediska chirurgického
pfiístupu k místu lomu. Nev˘hodou je
samozfiejmû pfiítomnost vnûj‰í konstrukce,
která vyÏaduje zv˘‰enou péãi ze strany
majitele psa, protoÏe je zde vût‰í riziko
infekce – hfieby procházejí kÛÏí vnû. Také
pro nûkteré pacienty je vnûj‰í konstrukce
pomûrnû stresující, musíme zde proto brát
ohled i na povahu operovaného psa.
V‰echny zde zmiÀované metody osteosyn-
tézy je samozfiejmû moÏné vzájemnû kom-
binovat, v mnoha pfiípadech je to i nutné.
Volba vhodné metody fixace je pomûrnû
sloÏitou otázkou, na které do znaãné míry
závisí úspû‰nost operace. Stejnou dÛleÏi-
tost má ale i pooperaãní péãe – musíme
zabránit pfiíli‰ brzkému zatûÏování opero-
vané konãetiny, protoÏe sebepevnûj‰í fixa-
ce mÛÏe pfii nevhodném zatíÏení selhat.

MVDr. Roman Skala,
Veterinární klinika Na Hrádku, Praha 2
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Pfii nûkolikanásobné zlomeninû lopatky
je vhodné pouÏít ortopedické dráty
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