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Animal Clinic

První náhrady kyãelních kloubÛ se u psÛ provádûly jiÏ v 80. letech
minulého století, tento zákrok byl ale tehdy vyhrazen pouze
pro nûkolik málo zahraniãních univerzitních pracovi‰È.

www.animalclinic.cz

Endoprotézy kloubů u psů
Pfied nûkolika lety pfii‰el
nûmeck˘ ortoped Hach
s modifikací bezcementového
systému, kter˘ se pouÏívá
v humánní medicínû
u mlad˘ch pacientÛ. Zde není
implantát zatluãen do kosti,
ale mnohem ‰etrnûji
za‰roubován. Implantát
ve stehenní kosti je navíc
pomûrnû mal˘ a nenaru‰uje
kostní dutinu stehenní kosti.
Tento systém pojmenovan˘
Helica TPS je pravdûpodobnû
nejménû invazivní a sk˘tá pro
pacienta minimum rizik.
Samozfiejmû jsou moÏné
v‰echny zmínûné komplikace
(fraktura, infekce, luxace), ale
díky designu implantátu je
pomûrnû jednoduché tyto
potíÏe fie‰it (revize, explantace,
pfiedûlání do cementovaného
systému). Na základû
neuspokojiv˘ch v˘sledkÛ
s cementovan˘mi
endoprotézami jsme dnes
kompletnû pfie‰li na Helica
endoprotézy.

LUXACE âÉ·KY

R

utinnû se náhrady
kyãelních kloubÛ
zaãaly realizovat ve
vyspûl˘ch zemích
západní Evropy a v USA
teprve od druhé poloviny
90. let.

CEMENTOVANÉ
ENDOPROTÉZY
V té dobû bylo jedin˘m
dostupn˘m zpÛsobem
implantace endoprotézy
„vlepení“ do kosti pomocí
speciální pryskyfiice, které se
bûÏnû fiíká kostní cement.
Cementované endoprotézy
jsou i v humánní medicínû
dosud nejãastûji pouÏívané,
a to s ohledem na pomûrnû
jednoduché technické
provedení a niÏ‰í materiálové
náklady. Tyto cementované
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systémy ov‰em pfiiná‰ejí celou
fiadu nev˘hod. Hlavní problém
pfiedstavuje u psÛ i lidí infekce
cementu a postupné uvolnûní
cementu v kosti (aseptické
uvolnûní). Tyto komplikace
lze vût‰inou fie‰it pouze
explantací protézy. Proto se
zaãátkem nového tisíciletí
objevily i ve veterinární
ortopedii bezcementové
systémy. Tyto protézy se
v kosti vût‰inou ukotvují
pomocí tûsného zaraÏení
(„press fit“) do kosti.
Technicky je provedení o nûco
nároãnûj‰í, rizika infekce
a uvolnûní jsou ov‰em v˘raznû
men‰í. Hlavní nev˘hodou
tûchto protéz je znaãná
finanãní nároãnost
a vût‰í riziko zlomeniny
stehenní kosti.

V na‰í kaÏdodenní praxi
ov‰em jiÏ del‰í dobu
pouÏíváme i jiné endoprotézy
neÏ ty kyãelní. Jednou
z nejãastûj‰ích ortopedick˘ch
vad u psích pacientÛ je luxace
ãé‰ky (pately). Valná vût‰ina
pacientÛ je dobfie fie‰itelná

◆ Koleno

klasick˘mi chirurgick˘mi
technikami, které znovu
navozují fyziologické pomûry
v kolenním kloubu. Urãité
procento pacientÛ ov‰em
vykazuje tak pokroãilé ‰kody
v kolenním kloubu, Ïe není
smysluplná moÏnost
rekonstrukce kloubu. U tûchto
pacientÛ pouÏíváme pomûrnû
nov˘ systém endoprotézy
kolenní kladky. Po odstranûní
kloubní plochy je do kosti
navrtána titanová ploténka
fixovaná dvûma nebo ãtyfimi
‰rouby (dle velikosti pacienta).
Na ploténku se ukotví
samotná protéza kladky, která
je vyrobena z titanu
potaÏeného tenkou vrstvou
diamantového prachu. Tato
povrchová úprava zaji‰Èuje,
Ïe se protéza neopotfiebuje
a nezahfiívá se pfii pohybu.
Systém je rovnûÏ kompletnû
necementovan˘. Díky
nákladné technologii v˘roby je
tato protéza (Patellar Grove
Replacement, PGR) bohuÏel
pomûrnû drahá. Tuto
endoprotézu, která se vyrábí
v mnoha velikostech,
pouÏíváme dnes u pacientÛ
od 1 do 80 kg, je to tedy velice
univerzální systém.

LOKETNÍ KLOUB
Dysplazie loketního kloubu je
velice ãast˘m onemocnûním
velk˘ch plemen psÛ a následky
jsou mnohdy devastující.
Dosud byl takzvan˘ medial
compartment syndrom
(progresivní destrukce
chrupavky v mediální ãásti
loketního kloubu následkem
dysplazie) povaÏován za
nefie‰iteln˘ problém.
Nûkter˘m pacientÛm bylo
moÏné pomocí osteotomií
zlep‰it funkci kloubu (PAUL
osteotomie, dynamická
osteotomie), nicménû
podstatná ãást pacientÛ
podléhala nadále
progresivním degenerativním
zmûnám. Nyní mÛÏeme na‰im
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HELICA SYSTÉM

◆ Endoprotéza
kyãelního kloubu

❯ Zdraví
pacientÛm nabídnout zcela
nové a pomûrnû revoluãní
fie‰ení problému.
Unikompartmentní
endoprotéza loketního kloubu
(Canine Unicompartmental
Elbow) byla v posledních
letech vyvinuta ve spolupráci
nûkolika univerzitních

se implantuje pouze do
postiÏené (mediální) poloviny
kloubu, ãímÏ zÛstává zdrav˘
zbytek kloubu zachován.
V˘hodou je v˘raznû ménû
invazivní pfiístup neÏ
u stávajících systémÛ totálních
endoprotéz (TER). Také
náklady na CUE jsou v˘raznû
niÏ‰í neÏ na TER. Na na‰em
pracovi‰ti nyní jako první
v âeské republice provádíme
tuto operaci rutinnû –
a dosavadní v˘sledky jsou
povzbuzující. Celková délka
operace je cca 2 hodiny,
pooperaãní rekonvalescence
trvá dva aÏ tfii mûsíce.

SMùLÉ PLÁNY

◆ RTG snímek operovaného
loketního kloubu

pracovi‰È v USA (pod vedením
prof. Cooka a prof. Krause)
a pro veterinární trh byl
systém uvolnûn v Evropû
v roce 2012. Endoprotéza

Do budoucna máme
samozfiejmû dal‰í vize, které
dosud nejsou rutinnû
dostupné – aÈ uÏ z dÛvodu
extrémní technické
nároãnosti, nákladnosti ãi
stavu v˘zkumu. V blízké
budoucnosti se ov‰em
chystáme zavádût totální
endoprotézy kolenních kloubÛ
(systém GenuSYS) ãi totální
endoprotézy loketních kloubÛ

◆ Jeden
den po
endoprotéze
kyãle pes jiÏ
konãetinu
plnû zatûÏuje

(TATE nebo Syrius). Zda se
tyto nároãné techniky v blízké
budoucnosti stanou rutinou,
tak jako tomu je dnes
v humánní ortopedii,
samozfiejmû záleÏí na mnoha

aspektech, jako je budoucí
v˘voj psí populace v Evropû,
ale také hospodáfiská situace
v jednotliv˘ch zemích stfiední
Evropy, a tím i kupní síla
majitelÛ. ■

PROFI CAGE
Vše pro profesionály

Velký výběr produktů pro chovatele a majitele psů a koček.
Kompletní vybavení salonů a lázní pro psy a kočky.
Vybavení veterinárních klinik.

www.proficage.cz
733 / 320 561
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