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НОВ ПРИСТАП КОН ТРОМБО-ПРОФИЛАКСАТА ВО ТРАУМАТОЛОГИЈАТА И
ОРТОПЕДСКАТА ХИРУРГИЈА, КОЈ СЕ БАЗИРА НА ACCP
ПРЕПОРАКИТЕ 2008 – 2012
NEW APPROACH TO A THROMBOPROPHYLAXIS IN TRAUMATOLOGY AND
ORTHOPAEDIC SURGERY, BASED ON ACCP RECCOMENDATIONS 2008-2012
С. Стојменски, С. Трпески, Х. Костов, О. Арсовски, А. Гавриловски, И. Хасани
Stojmenski S., Trpeski S., Kostov H., Nikolov lj. Arsovski O., Gavrilovski A., Hasani I.
Универзитетска Клиника за трауматологија, ЈЗУ ТОАРИЛУЦ, Медицински факултет – Скопје
University Clinic for Traumatology, JZU TOARILUC, Medical Faculty - Skopje

Abstract:

Апстракт:

We recommend thromboprophylaxis in all patients
underwent to a big orthopedic or traumatologic operative
intervention on lower extremities, because there is steel
no way to recognize the patients which will develop VTE.
This patients which are undervent for a big orthopaedic
or traumatology operative intervention are immediatelly
comming to a group with High risk for VTE and they
need application of a routine thromboprophylaxis which
is a standard procedure in last 25 years in the world.
In our small country also as in every our bigger
hospital espetially from tertial degree character, there
is a need to accept the elementary recommendations
of ACCP 2008 where there is a recommendation
for implementation of a hospital protocol for
thromboprophylaxis what from his side means:

Тромбопрофилаксата се препорачува за сите
пациенти кои се подвргнати на голема ортопедска
или трауматолошка оперативна интервенција на
долните екстремитети, бидејќи сеуште не постои
начин да се идентифицираат оние пациенти кај кои
ќе се развие VTE. Пациетните кај кои се изведува
голема ортопедска или трауматолошка операција се
наоѓаат веднаш во групата со висок ризик за VTE и
потребна е примена на рутинска тромбопрофилакса
кај нив што претставува стандардна постапка во
последните 25 години во светот.
И во нашата мала држава како и во секоја наша
поголема болничка установа особено со терцијален карактер потребно е да се придржуваме кон
суштинската препорака од ACCP, 2008 година која
препорачува воведување на болнички протокол за
тромбопрофилакса кој од своја страна подразбира:

•

•

One formal active strategy which is acceptable for
a prevention of VTE what have to be developed in
every hospital
We have to prepare adequate written
implementation of a wide politic for
thromboprophylaxis

•

една формално активна стратегија која се однесува на превенцијата на VTE која треба да се
развие во секоја болница (1А)

•

Треба да се изготви адекватно написмено, воведување на широка политика на тромбопрофилакса (1C)

•

Да се оформат стратегии кои ќе покажат
поврзаност за политиката:

•

Систем за компјутерска подршка на одлуките(1А)

•

To prepare strategies which will show
connectivity with the main politic

•

To develop the compjuteriesed system as a
support for implementation of this decisions

•

Previouslly printed orders

•

Periodically checking of the situation

•

Претходно отпечатени наредби(1B)

•

Education

•

Периодичен преглед на ситуацијата(1C)

•

Едукација(1C)

Key words: hospital protocol for thromboprophylaxis,
strategies, compjuteriesed system support, education
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Нов пристап кон тромбо-профилаксата во трауматологијата и ортопедската хирургија, кој се базира на ACCP препораките 2008 – 2012 | С. Стојменски

Вовед:
Од Венска тромбемболија умираат 543.454 луѓе
годишно во Земјите на Европската унија, што е
значително поголема бројка од смртноста од сида,
од белодробен карцином, карцином на простатата
и од сообраќајни несреќи. Кај хоспитализирани
пациенти кои не примаат тромбопрофилакса Венската тромбемболија претставува: втора најчеста
медицинска компликација, втора најчеста причина
за продолжен и неочекуван престој во болничките
установи како и трета најчеста причина за изненадна смрт и изненадно отпуштање од болничките установи. Пулмоналната емболија е најчеста
причина за смрт во болничките установи и покрај
превземаните превентивни мерки. Фреквенцијата
на фатална пулмонална емболија во различни дисциплини оди од 0,27% во Општата хирургија,0,42%
во Ортопедската хирургија, 0,43% кај Инфективните заболувања, 0,58% кај Интерните заболувања, до
1,13% кај Онколошките болести. Ориентациониот
ризик од Длабока венска тромбоза кај хоспитализираните пациенти изнесува: 10-20% кај општо
медицински пациенти, 15-40% во Општата хирургија, 20-50% кај шокот, 40-60% кај THR,TKR и HFS,
40-80% кај тешка траума, 60-80% кај повреди на
рбетниот мозок и 10-80% кај критично болни пациенти во интензивна нега. Инциденцата на Длабока
венска тромбоза по големи ортопедски операции
без тромбопрофилакса изнесува 42-57% кај THR,
41-85% кај TKR и 46-60% кај HFS. Највисок процент
на Пулмонална емболија е забележан кај HFS 3-11%
а од тоа фаталната пулмонална емболија е верифицирана кај 2,5 - 7,5% од пациентите. Симптоматската тромбемболија е како врв од леден гребен чија
поголема површина се наоѓа под вода и не се гледа
- таа обично изнесува 15-60%, а многу е повисок
процентот на Асимптоматската тромбемболија кој
го симболизира подводниот дел од ледениот гребен
и изнесува од 40-85%. Бидејќи во светот од година
во година расте бројот на оперирани пациенти со
голема ортопедска или трауматолошка оперативна
интервенција и таа бројка достигнува 2,3 милиони
пациенти годишно, истовремено расте и ризикот
за појавување на Длабока венска тромбоза и Венска
тромбемболија.

Методи на тромбопрофилакса:
Затоа и тромбопрофилаксата станува се поактуелна. Истата може да се применува со физички
методи на профилакса и со Фармаколошки методи
на профилакса. Физичките методи на профилакса
подразбираат: Градуирани компресивни чорапи
(GCS), интермитентна пнеуматска компресија (IPC)
и Венска пумпа за стопалото (VFP). Механичката
профилакса има свои предности: имено таа може да
биде употребена кај пациенти со висок ризик за крварење, а исто така може да ја зголеми и ефективноста на фармаколошката профилакса. Исто така таа
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има и свои ограничувања: имено пациентите кај кои
се поставува Тотална протеза на колкот се пуштаат
дома 4 до 7 дена по операцијата а кај нив треба да се
примени профилакса најмалку 30-42 дена постоперативно, има поголем ефект во редуцирање на калф
DVT отколку во редуцирање на проксималната
DVT, и не е познат ефектот на Пулмоналната емболија и на смртта предизвикана од неа.

Фармаколошката тромбопрофилакса
подразбира:
1. Аспирин
2. Витамин К антагонисти (VKaa)
3. Ниски дози на нефракциониран хепарин
(LDUH)
4. Нискомолекуларен хепарин (LMWH)
5. Фондопарин
6. Дабигатран( Pradaxa)
7. Ривароџабан (Xarelto)

Според сознанијата во Северна Америка
предностите на VKA антагонистите во однос на
LMWH се:
•

Орална администрација

•

Одложено дејство кое дозволува хируршка
хемостаза (помала фреквенција на големо крварење),

•

Можност да се продолжи со терапија по напуштање на болничката установа
Опишани се и предностите на LMWH во однос
на LDUH а тоа се:
•

поголема биовалијабилност

•

подолг полуживот во плазмата

•

помал процент на тромбоцитопенија

•

помал процент на остеопороза
Резултатите од 4 големи мета анализи во ортопедската хирургија го форсираат Фондопаринот во
однос на LMWH.
Ограничувањата се следни:
1. Фондопаринот е поефикасен од LMWH, но
неговото давање доведува до зголемен процент
на крварења како компликации
2. LDUH дава зголеме процент на хепарин-индуцирана тромбоцитопенија и остеопороза во
однос на LMWH
3. VKA се ефективни за пролонгирана профилакса кај пациенти со THR, но нивната употреба е
поврзана со повеќе компликации од LMWH
4. Аспиринот нема профилактички ефект во
ортопедската хирургија
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Венската тромбемболија (VTE) е заедничка, тивка и животозагрозувачка болест која во себе содржи
една заедничка васкуларна болест, која го ослабнува
организмот и е исклучително скапа за третман,,
опфаќа многу голема популација и има многу голема инциденца во ортопедската и трауматолошка
хирургија.
Група на
пациенти

LMWH

Fondo

Warfarin

THR

✓

✓

✓

HFS

✓

✓

✓

TKR

✓

✓

✓

✓

✓

Општа
хир.
Мед.пац.

✓

Долги
патувања

✓

Во Велика Британија NICE препораките се интерпретирани од болничките менаџери како протоколи
кои се важни. Постојат неколку проблеми кои се
врзани за интерпретацијата на препораките како
протоколи:
Препораките не можат да бидат сеопфатни и
важечки за сите пациенти

LDUH

Dabigatran Rivaroxaban
✓

✓

Apixaban

KMP

✓

++-

✓
✓

✓

✓

✓
+-

✓

✓
CHEST 2008

Препораките од ACCP 2008 година :
укажуваат на тоа дека должината на тромбопрофилаксата кај елективната голема хирургија на зглобови треба да биде 10-14 дена кај Тотална протеза на
колено и 28 до 35 дена кај Тотална протеза на колк..
со тоа што кај пациентите со Тотална протеза на
колкот во следните 3 месеца ТЕ се појавува уште кај
нови 5% а процентот на нови случаи достига до 7%
по една година, што уште еднаш укажува на фактот
дека е неопходна продолжена тромбопрофилакса.
Можеме слободно да кажеме дека доаѓа нова
ера во тромбопрофилаксата каде поаѓајќи од оралните кумарински препарати преку инекционите.
хепарински препарати доаѓаме до новите орални
антитромботични препарати со подобри карактеристики од инекционите. Секако дека доаѓа и време
кога од препораките треба да се извлече само корист
за да се направат Протоколи за апликација на тромбопрофилаксата според кои клиничарите мора да се
раководат и не смее да има застранувања ниту нејаснотии. Разликата меѓу препораките и протоколите
е честопати погрешно разбрана и интерпретирана.
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1. Сознанијата на медицината базирана на докази
се честопати лимитирани. Истите употребени
во области за кои постојат слаби докази или
недостаток на докази честопати доведуваат до
погрешни заклучоци.
2. Клиничките студии честопати не го одразуваат
секојдневниот живот
3. Протоколите гарантираат дека секој пациент
ќе биде поставен во соответна кутија.

Медицината базирана на докази укажува дека:
•

Клиничките студии и метаанализи и анализи
јасно поддржуваат употреба на профилакса
кај Тотална протеза на колкот и коленото

•

Адекватни студии поддржуваат употреба на
профилакса кај пациенти кај кои се изведува
хирургија на проксималниот фемур

•

Постојат само лимитирани или студии со
слаб квалитет во скоро сите други области на
трауматологијата и ортопедијата.

Темелите за препораките за VTE профилакса кај
пациентите во Ортопедската хирургија и Трауматологија се дадени од:
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•

ACCP 2008 година, ACCP 2012 година

•

National Institute for Health and Clinical
Excellence-NICE (UK), 2007

•

Scottisch Intercollegiate Guidelines Network,
2002

•

International Angiologs Consensus Group, 2001

Генералните коментари на ACCP 2008 се:
•

Механички методи за пациенти со висок
ризик за крварење (1А), но апликацијата и
употребата на овие методи мора да биде соответна (1А).

•

Аспирин (1А) препорака ПРОТИВ употреба
на аспирин како единствен лек за профилакса

•

НЕУРАКСИЈАЛНА АНЕСТЕЗИЈА: ги следи
соответните препораки и подразбира адекватна нега (1А)

ACCP 2008 е децидна за поодделни ситуации и
препорачува:
За пациенти на кои се врши артроскопија и
немаат додатни ризик фактори профилакса не е
потребна (2B), а за оние со ризик фактори се препорачува LMWH (1B). За пациентите над кои се
врши спинална хирургија без ризик фактори не
треба профилакса (2C), а за оние со ризик фактори
LMWH (1B), или оптимална употреба на IPC (1B). За
сите повреди на долниот екстремитет под коленото
не треба профилакса (2А). Нема препорака за било
која друга област од трауматологија и ортопедија во
препораките на ACCP 2008.

NICE 2007 препораки:
•

Во пракса се соочуваме со суштинско погрешно толкување на податоците

•

Неразумно и неприфатливо исфрлање на податоци од хируршката специјалност кон другите и обратно.

•

Комплетен недостаток во разбирањето на
улогата на компресивните чорапи кај ортопедските и трауматолошки пациенти

•

Нема препораки за ризичните анализи

Со развојот на новите орални агенси за тромбопрофилакса:
Dabigatran etexilate лиценциран во Европа за
Ортопедски индикации се постигнува иста ефикасност и сигурност како и со еноксапаринот. Посебно
неговата орална апликација во раниот постоперативен период му дава предност пред претходниот.
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Другите орални лекови во овој период (2008) се
комплетирани или се во последната фаза на клиничко испитување – rivaroxaban,apixaban
Новите орални агенси ќе ја револуционаризираат примената на тромбопрофилаксата во ортопедската хирургија и Трауматологија, бидејќи не
бараат лабораториски мониторинг и се очекува да
привлечат посебно голем интерес во примена на
пролонгираната профилакса во третманот на DVT/
TE, шокот, превенција на атријалната фибрилација
и секундарната превенција во ACS.
Тромбиоемболизмот сепак останува една важна
компликација по сите трауматолошки и ортопедски
операции. Уште Калј ( Хањаи, 2009 ) забележал дека
препораките на ACCP се пооаграсивни од стандардите во Трауматологијата и Ортопедијата, но
повеќето Болници и државни агенции ги имаат
прифатено истите како стандарди. Основата произлегува од тоа дека 1А препораките од ACCP даваат
сигурна тромбопрофилакса бидејќи истата се должи
на голем број рандомизирани клинички студии кои
ја прикажуваат нивната употреба во литературата,додека сите други препораки не може со сигурност
да се прифатат.

Препораките на ACCP 2012:
се во суштина само продолжеток и модификација на претходните во поодделни делови, и затоа
се сметаат за логично продолжение на претходните.
Имено, кај пациенти кај кои се спроведува Тотална протеза на колк и колено се препорачува употреба на LMWH, фондопарин, апиксабан, дабигатран
етексилате, ривароксабан, LDUH, адаптирана доза
на В.-Ка, аспирин (Градус 1B препорака), IPCD (Градус 1C препорака) за минимум 10 до 14 дена, како
приоритет во однос на неспроведување на тромбоперофилакса и тоа по редоследот по кој агенсите се
наредени од првиот кон последниот.
Се препорачува употреба на портабл батериски
IPCD апарат со можност за снимање и одредување
на најадекватно потребно време за употреба во тек
на еден ден како за лежечки така и за надворешни
пациенти. Треба да се обезбеди најмалку 18 часа
дневна урамнотеженост. Еден број на трудови верува
дека само аспирин како опција не треба да се употребува.
Кај пациенти со Скршеница на колкот ACCP 2012
препорачува LMWH,фондопарин,апиксабан,дабигатран етексилате, ривароксабан, LDUH,, адаптирана доза на В-ка, аспирин (Градус 1B препорака),IPCD
(Градус 1C препорака) во тек на 10 до 14 дена како
подобра опција од недавање на тромбопрофилакса.:
Кај пациенти подвргнати на големи операции во
Трауматологија и ортопедија кои добиваат LMWH
како тромбопрофилакса препорачува да се започне
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Група на
пациенти

LMWH

Fondo

Warfarin

LDUH

Dabigatran

Rivaroxaban

Apixaban

KMP

ASA

THR

✓
Препор.

✓

✓

✓

✓*

✓

✓*

✓
(IPC)

✓

HFS

✓
Препор.

✓

✓

✓

✓
(IPC)

✓

ТКR

✓
Препор.

✓

✓

✓

✓
(IPC)

✓

Општа
хир.

✓

✓**

✓

✓***

✓**

Мед.пац.

✓

✓

✓

Долги пат.

НП

Интензивна нега

✓

✓*

✓

✓*

Препорачани кај мед.пациенти со
зголемен ризик за тромбоза

НП

✓
✓

✓

НП

✓

CHEST February,2012
* Ако пациентот пријавува ризик од инекции и од IPC,а не може да прима LMWH ниту LDUH,
** висок ризик
*** со нозок ризик за ВТЕ а висок ризик од крварење
НП - не се препорачува

12 часа предОП. И 12 часа постОп. или повеќе подобро од досегашните 4 часа предОП и 4 часа постОп.
Кај пациенти со Тотална протеза на колк и колено кај кои не може да се спроведе истовремено
употреба на IPCD, препорачува употреба на LMWH
како приоритет во однос на другите средства кои ги
препорачува како алтернативи.
Ако се започне предОп. препорачуваме употреба
на LMWH повеќе или 12 часа предОп.
Кај пациентите кај кои се појавува висока контраиндикација за употреба на инекции со LMWH, а
ниска контраиндикација за аплицирање на алтернативните агенси треба да се одберат алтернативните
агенси.
Лимитирањето на алтернативните средства ја
вклучува како можноста за крварење (која може
да се зголеми најчесто по употреба на фондопарин,
ривароксабан или VKA), така и можноста за намалена ефикасност (LGUH, VKA, аспирин, IPCD
самостојно).
Понатаму, пациентите со висока контраиндикација за употреба на фармаколошки средства поради
можност за појава на крварење како компликација
треба да се третираат со IPCD.
Кај пацуиенти со Скршеница на колкот, независно од употребата на IPCD и од времетраењето на употреба на истото ACCP 2012 препорачува
употреба на LMWH пред другите средства кои ги
препорачува како алтернативни.

Кај пациентите кај кои операцијата треба да биде
одложена се препорачува LMWH кој треба да се
даде од приемот до денот на операцијата со тоа што
последната доза на LMWH треба да се даде најмалку
12 часа предОп.
Кај пациентите кај кои постои индикација да
се избегне нелагодноста од давање на инекции на
LMWH а постои ниска контраиндикација за употреба на алтернативните средства треба да се одбере
некое од алтернативните средства.
Понатаму, кај пациентите кои имаат желба да
се избегнат компликациите со крварење а немаат
контраиндикација за примена на веќе препорачаните агенси се препорачува употреба на IPCD пред
другите средства.
За пациенти кои се подвргнати на голема ортопедска и трауматолошка операција, ACCP 2012
препорачува употреба на пролонгирана тромбопрофилакса дома во период од 35 дена како приоритет во споредба со само10 до 14 дена .( Градус 2B
препорака ).
Кај пациенти подвргнати на голема ортопедска
и трауматолошка операција препорачува употреба
на двојна профилакса со антитромботичен агенс и
IPCD во тек на болничкиот престој.
Кај пациенти кои сакаат да ги избегнат несаканите пооследици здружени од профилаксата како
од фармаколошкитесредства така и од IPCD, треба
да се препорача најадекватна дневна профилакса.
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Кај пациенти подвргнати на голема ортопедска
и трауматолошка операција и зголемен ризик од
крварење препорачуваме употреба на IPCD или да
бидат оставени без профилакса како приоритет во
однос на примена на профилакса со фармаколошки
средства.(Граде2C)
Пациенти кои покажуваат желба да го избегнат
дискомфортот и несоответноста на IPCD со ниска
можност да го избегнат малото зголемување на
крварењето со примена на фармаколошки средства
кога е присутен само ризичен фацтор за крварење
(КАЈ ДЕЛУМНА ИЛИ КОНТИНУИРАНА УПОТРЕБА НА СРЕДСТВА ЗА КОАГУЛАЦИЈА) потребно е
повеќе да се употреби фармаколошка профилакса
пред IPCD.
Кај пациенти подвргнати на голема ортопедска
операција кои пријавуваат или се несоработливи со
примена на инекции ниту сакаат примена на IPCD,
се препорачува апиксабан или дабигатран (алтернативно ривароксабан, или адаптирана доза на Вит.К,
ако се неподобни апиксабанот и дабигатранот) повеќе од други форми на профилакса.
Кај пациенти подвргнати на голема ортопедска
операција ACCP 2012 не препорачува употреба на
IVC филтер како примарна превенција спроти неприменување на тромбопрофилакса кај пациенти
со зголемен ризик за крварење или со контраиндикација за употреба на фармаколошки и механички
средства за тромбопрофилакса (Граде2C)
За асимптоматски пациенти кои се подвргнати
на голема хируршка операција не препорачува рутински колор доплер или Дуплекс Б моде доплер
пред испишување од болница.
Кај пациентите со изолирани повреди дистално
од коленото препорачува да нема профилакса повеќе
отколку фармаколошка профилакса вклучувајќи ги
и пациентите со изолирани повреди на долниот екстремитет кои бараат гипс имобилизација (Граде 2C)
За колена артроскопија без историја за претходна
VTE сугерира без профилакса.
Факт е дека голем број на ортопедските пациенти умираат од пулмонален емболизам и од други
причини во врска со развој на тромбоза, факт е и
дека бројот на смртни случаи од PE е значително
намален во последните 25 години откога во светот
се применува тромбопрофилаксата а исто така факт
е и дека причините за повеќето смртни случаи идентифицирани во јавноста се од медицинска причина.
Редуцирањето на асимптоматската DVT во ортопедската хирургија е во корелација со редуцирањето
на фаталната PE кај овие пациенти. Ние не знаеме
со точност колкав е вистинскиот процент на PE со
или без тромбопрофилакса. Кај 25% од пациентите кои развиваат DVT се појавува повторување на
процесот. Прашање е колку го знаеме процентот и
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подоцнежните последици кај нефаталната PE. Прашање е и колку го препознаваме посттромботичниот синдром и колку знаеме да го лекуваме истиот.
Ортопедската хирургија се измени во изминатите 25 години. Средниот престој на пациентите во
болница по THR и TKR е околу 5 дена и уште има
тенденција да се намали во иднина. Нема сигурни
докази дека раната мобилизација влијае на намалување на процентот на VTE. Иако новите студии се
правени на пациенти на кои е применета неураксијална анестезија, се констатирало дека ризикот од
VTE не е променет со примена на истата.
Мора да констатираме дека институцијата
ACCP не ги гледа компликациите кои ги гледаат
Ортопедите и Трауматолозите во секојдневната
работа ниту може да го следи ефектот на применетата тромбопрофилакса на поголемите крварења и
инфекции, но од друга страна сите нивни 1А препораки се неприкосновени за рутинска употреба.
Тромбопрофилаксата се препорачува за сите
пациенти кои се подвргнати на голема ортопедска
или трауматолошка оперативна интервенција на
долните екстремитети, бидејќи сеуште не постои
начин да се идентифицираат оние пациенти кај
кои ќе се развие VTE. Пациетните кај кои се изведува голема ортопедска или трауматолошка операција се наоѓаат веднаш во групата со висок ризик
за VTE и потребна е примена на рутинска тромбопрофилакса кај нив што претставува стандардна
постапка во последните 25 години во светот.
И во нашата мала држава како и во секоја наша
поголема болничка установа особено со терцијален карактер потребно е да се придржуваме кон
суштинската препорака од ACCP 2008 година која
препорачува воведување на болнички протокол за
тромбопрофилакса кој од своја страна подразбира:
•

една формално активна стратегија која се однесува на превенцијата на VTE која треба да се
развие во секоја болница (1А)

•

Треба да се изготви адекватно написмено, воведување на широка политика на тромбопрофилакса (1C)

•

Да се оформат стратегии кои ќе покажат
поврзаност за политиката:

•

Систем за компјутерска поддршка на одлуките(1А)

•

Претходно отпечатени наредби(1B)

•

Периодичен преглед на ситуацијата(1C)

•

Едукација(1C)
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Кратенки:
ACCP-Американски колеџ на градни хирурзи
VTE- Венска тромбоемболија
THR- Тотална протеза на колкот
TKR-Тотална протеза на колено
HFS- Хирургија на фрактури на колкот
DVT-Длабока венска тромбоза
IPCD.-Интермитентни пнеуматски компоресивни
направи
LDUH-Ниски дози на нефракциониран хепарин
VKA-Витамин К антагонисти
LMWH- Нискомолекуларен хепарин
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Abstract
Introduction: The advantages of arthroscopic knee
surgery are reflected in a dramatic shortening of the
duration of hospitalization and the time needed for
complete recovery and return to every day work and
sports activities. Knee joint arthroscopy under local
anesthesia greatly reduces the cost of treatment, although
a small risk of complications is still present. Following
the presentation of our results, they are compared with
data from the relevant literature, that results would be
presented to prevent the occurrence of complications
and methods for their resolution.

Materials and methods:
From January 1993 to July 2014, we performed 3520
arthroscopic meniscectomies under local anesthesia.
There were 2499 (71%) men and 1021 women (29%) with
mean age 29 years (12-69). Left knee was operated in 1898
cases, and the right knee in 1622 cases.
Diagnostic arthroscopy when we established the
existence of isolated lesion of the anterior cruciate
ligament or cartilage changes in the patella and
the femoral condyle was performed in 1383 (39%)
cases. Treatment arthroscopy of the knee joint were:
meniscetomy, removing free joint body, synoviectomi
and biopsy in 2137 (61%) cases. The average time of
surgery was 34 minutes (15-90 minutes).

Results:
We registered 140 (3.9%) complications. 35 (0.99%)
cases were intra-operative complications (breaking of
instruments, the loss of part of the meniscus, effusion
of fluid in the knee joint), and 105 (2.98%) cases was
postoperative complications (infection, synovial fistula,
thrombosis, blood in the knee joint, serous effusion in
the knee and painful scar).
After diagnostic arthroscopy there were 10 (0.28%)
cases with complications and after therapeutic
arthroscopic procedures there were 130 (3.69%) cases
with complications.

Conclusion:
The main sources of complications were: insufficient
professional training, improvisation of routine
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techniques in their work, rough manipulation of the
knee joint and non adequate surgical approaches to
the knee joint. Orthopedic surgeon must be familiar
with all the potentially possible complications of this
technique. They must be able to avoid them, or at least
reduce their number. The specificity of instruments
that are constantly updated and technological
advancement equipment for arthroscopy, necessarily
require continuing education of surgeons who deal with
arthroscopic surgery.
Key words: Arthroscopy, knee, local anesthesia,
complication

INTRODUCTION
Knee joint is the biggest joint in human body and
because of that it is exposed to injury during daily and
sports activities very commonly. Dynamic development
of arthroscopic surgery in the past three decades, the
approach of orthopedic surgeons has dramatically
changed, not only in diagnosis but also the treatment
of injuries and diseases of the knee. Arthroscopy allows
direct 3D visualization and dynamic evaluation of all
parts of the joint and treatment of many diseases of
the knee injuries because the knee arthrotomy today
is reserved for complex lesions of capsular ligament
injuries.
The development of these facilities has enabled
patients to receive specialized orthopedic care on an
outpatient basis. In 1996, knee arthroscopies performed
in freestanding ambulatory surgery comprised only
15% of all orthopedic procedures. However, this
is increased to 51% in 2006, with more than 99% of
knee arthroscopies being performed in the outpatient
setting. (1) The advantages of arthroscopic procedures
are: short period of hospitalization, small skin incisions,
reducing postoperative morbidity and reduced cost of
the treatment. (2) Compared to the open method of
treatment, complications are sporadic and in large series
ranged from 0.6 to 8.2%. (3, 4, 5)
The aim of this paper is to highlight the advantages of
arthroscopic knee meniscectomy under local anesthesia,
possible complications, prevention and resolution of
them.
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MATERIALS AND METHODS
In the period from January 1993 to July 2013 at the
Department of Orthopedic Surgery and Traumatology,
Faculty of Medicine in Novi Sad, we performed 3520
arthroscopic knee surgeries in local anesthesia. In
2499 (71%) of cases patients were men, and 1021 were
women (29%) with mean age 29 years (12-69). Left knee
was operated in 1898 of cases, and right knee in 1622
cases. Diagnostic arthroscopy when we established the
existence of an isolated lesion of the anterior cruciate

appropriate tools. Single sutures were used to close the
wound. Stabilization of the knee joint was performed
using elastic bandage, and then ice was applied locally
(cryotherapy). Patients were dismissed at the same day
from hospital, where over the next three days physical
therapy was conducted according to the printed
instructions. (6) Control of the physical therapist was in
the specialist orthopedic clinic 7 days after surgery, when
the stitches were removed and need for further physical
therapy was determined.

complication

number

method of treatment

instrument breakage
- probe (hook)
- forceps, scissors
- knife
- knife
- part oh shaver

20 (0.56%)
2
10
1
1
6

- arthroscopic removal
- arthroscopic removal
- arthroscopic removal
- open arthrotomy
- arthroscopic removal

-lost meniscal part

9 (0.25%)

- no symptoms

fluid extravasation
- thight
- leg

6 (0.17%)
2
4

- rest, elvation, cryotherapy

infection

1 (0.02%)

- aspiration, immobilisation, antibiotics

- synovial sinus

8 (0.22%)

- immobilisation, dressing

- thrombophlebitis

10 (0.28%)

- rest, antiflogistic

Pulmonary thromboembolism

1

- hospitalisation, therapy

Injury of popliteal artery

1

- suture, vascular surgeon

Pseudoaneurysm a gen lat inferior

1

Revision vulneris

- haemarthros

5 (0.14%)

aspiration, bandage, cryotherapy, rest

- synovial effusion

60 (0.93%)

- aspiration, bandage, cryotherapy, antirheumatic
drugs, rest

- painful scar

20 (1.7%)

-antirheumatic ointments, physiotherapy

TOTAL

140 (3.97%)

Table 1. Complications after knee joint arthroscopy under local anesthesia.
ligament or cartilage changes in the patella and the
femoral condyle was performed in 1383 (39%) cases,
and treatment arthroscopy: meniscectomy, removing
free joint body, synoviectomi and biopsy, was performed
in 2137 (61%) cases. Arthroscopic operations were
performed under local anesthesia with drugs Midazolam
and Fentanyl.
After cleaning of the operative field, subcutaneously
(in the places of punction wounds) Cistokaine was
applied (5-10ml) with adrenaline (2 ml) diluted 1: 100
000, and intra-articular 0.5% Bupivacaine (10 ml),
epinephrine (2ml) diluted of 1: 100 000 and morphine
(4 mg). Karl Storz arthroscope was used with optics of
30 degrees. After a review of all structures of the knee
we approached to the treatment procedures using the

RESULTS
The average duration of surgery was 34 minutes (1590 minutes). Of 3520 arthroscopic knee surgeries, we
had 140 (3.9%) complications, and of this number, 35
(0.99%) were intra-operative complications (breaking of
instruments, the loss of part of the meniscus, effusion
of fluid out the knee joint) and 105 (2.98%) were
postoperative complications (infection, synovial fistula,
thrombosis, blood in the knee joint, serous effusion in
the knee and painful scar) (Table 1).
After diagnostic arthroscopy there were 10 (0.28%)
cases with complications and after therapeutic
arthroscopic procedures there were 130 (3.69%) cases
with complications.
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Figure 1. Rupture nad entrapment of the right knee
medial menisci.
(Legend: MM medial mensikus, MFC medial femoral
condyl, TP tibial plato.)

DISCUSSION
Arthroscopy allows direct three-dimensional
visualization of all parts of the knee, dynamic evaluation,
correct diagnosis and treatment of injuries and diseases
of the knee. The duration of symptoms from injury to
surgery was very long in our material, average of 881
days (2 days to 10 years) . (7) Knee injury was diagnosed
in 80% of cases based on a well taken anamnesis and
correct clinical examination. This number will grow
each day due to great importance of MRI. (8)

complications related to anesthesia. The advantages of
this type of anesthesia are reflected in the capabilities
of dynamic evaluation of the knee, short-term stay of
patients in hospital and long period of analgesia after
surgery, allowing optimal use the capacity of hospitals
and reduced cost of the treatment. (9, 10, 11) The majority
of studies have suggested that IA Bupivacaine is an
effective analgesic, and have supported its use in the
management of pain following knee arthroscopic
surgery. (12) In particular, opiates such as morphine
have been injected intraarticularly in combination with
Bupivacaine prior to skin incision. Reuben et all. noted
that when this combination was administered prior to
incision, analgesic duration was extended and 24 hour
use of Acetaminophen and Oxycodone was reduced. (13)
One of the main characteristic of arthroscopic surgery
of the knee is a small percentage of complications. The
breaking of the instruments during the operation of this
type is a common problem and occurs in approximately
0.3% of the cases. Parts of broken instruments usually
can be removed arthroscopically. When this happens,
it is necessary to stop the flow of fluid to the broken
fragment because we don’t want to float in the difficult
access the rear of the knee. Then with other instrument
we carefully catch and remove this broken part. We were
always able to pull out broken part by using arthroscopy,
except in one case where part of the scalpel sailed in
the last compartment of the knee, and we had to make
exploration through the knee. Breaking instruments
during arthroscopic surgery is a real problem because
of their gracility and a small area in the articular cavity.
In prevention, it is important to use the appropriate
arthroscopic inputs and avoid hard manipulations,
bending and twisting of the instruments. (14, 15, 16)

Figure 3. Photo of the broken instrument
during arthroscopy
(Legend: BS broken shaver MFC- medial femoral condyl)
Figure 2. Broken instruments.
Arthroscopic surgery was performed under
local anesthesia with sedation and we reported no
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Cartilage damage during arthroscopic surgery
occurs as "collateral damage" and is, according to
Kieser, "surgeon itself". (17) Usually occurs in part of

МАКЕДОНСКИ ОРТОПЕДСКО-ТРАУМАТОЛОШКИ ГЛАСНИК - бр. 7, декември 2014

Knee Joint Artroscopy Under Local Anaesthesia | N. Gvozdenovic

introduction of instruments and inadequate surgical
approach to the knee joint by inexperienced surgeon,
but also can made in the meniscectomy of posterior horn
of the medial meniscus in the "tight" knee. Available
literature show that there are no data on the incidence
of this complication, but it highlights the importance of
careful operational work. Strong abduction of the lower
leg, usually when using upper leg holder, it can cause
a partial tear of the medial collateral ligament, and in
pathologically altered bones a fracture of the femur in
elderly patients. (18, 19)
The loss of the removed part of the meniscus is one
of intra-operative complications resulting from poor
intra-articular visualization, sufficiently strong catcher
of meniscus, or jamming parts of the removed meniscus
in adipose tissue during extraction. Lonhert and Raunest
had four of these complications at 2000 arthroscopies,
three of four were part of the meniscus jammed in
Hoffine body and one in the rear compartment of knee.
Raunest and Löhnert in a series of 7000 arthroscopies
have this complication seven times, and Mohr and
Henche in a series of 2927 arthroscopic surgery had 23
patients with this complication. (20, 21, 22) Loss of removed
part of meniscus is not catastrophic complication, and
the size of the lost fragment does not affect the outcome.
If they have subjective symptoms we can do re-operative
procedure.
During arthroscopic resection of the last horn of
the external meniscus, especially in suture of meniscus
and extensive synovectomy, there is a risk of injury of
popliteal blood vessels. Johnson who has performed 12
000 arthroscopies had no major vascular injuries, while
Vincent and Stanish after the 2800 arthroscopy had two
vascular injuries. (14, 23) Committee for complications of
Arthroscopic Association of North America is found
at 375 000 arthroscopies twelve injuries of major blood
vessels, of which nine cases were popliteal arteries and
four of them required a limb amputation. (24) In one
case in arthroscopic synoviectomi with pigmented
villonodular synovitis we had injuries of popliteal blood
vessels that we managed in cooperation with vascular
surgeons. In places of punction wounds through which
instruments are introduced in the knee, false aneurysms
of the outer or inner knee artery may occur (aa. Genus
inferor lateralis et medialis), which rarely happens. (25)
The possibility for injury of inner knee artery is
real because it offers slightly above and parallel
with the lateral knee joint line on the antero-lateral
arthroscopic inputs. Since this is the most commonly
used arthroscopic knee entrance, injury is possible, but it
is not clinically manifested. After complete cutting of the
artery retraction occurs, because of the small lumen, and
the minimum of bleeding, and is clinically manifested
by the occurrence of aneurism. (15) Vincent and Stanish
suggests that anatomical anomalies are one of the main
causes for the injury of blood vessels and Eisenbeis et
all found that increased risk for false aneurism are at

patients who are on anticoagulant therapy. (14) Diagnosis
of this complication is simple, finding the pulsating
tumefaction in the area of arthroscopic inputs, and it is
confirmed by angiography. The rarity of these injuries
do not affect the use of antero-lateral arthroscopic
procedure only in the case of this complication is
necessary to perform ligature of the artery, with no
impact on the final outcome of treatment. Since then, the
closing stab wounds using a deep back seam. (27)
Nerve injuries are sporadic but serious complications.
During arthroscopy of the knee, nerve injuries are seen
in 0.01 to 0.6% of operations. They are presented with a
temporary neuropraxis of internal skin nerve of the feet
(n. Saphenus). (28, 29) Up to date are described only seven
Peroneal nerve injuries (usually after suture of external
meniscus). (30, 31, 32) We had no such complications in our
practice.
Septic arthritis after knee arthroscopy is a rare but
very serious complication. Incidence ranges from 0.01 to
0.23% of all arthroscopic intervention. (33, 34) If detected
early and appropriate treatment taken in time (repeated
evacuation of the of the knee joint effusion, appropriate
immobilization, antibiotic therapy and, if necessary,
arthroscopic cleaning of the knee), there are no squeals.
Septic arthritis, we only had one, after arthroscopic
meniscectomy of external meniscus in patients with acute
injury and with anterior cruciate ligament. Infection was
repaired by: immobilization of the knee joint, repeated
puncture and administration of antibiotics and a year
later reconstruction of anterior cruciate ligament was
performed. (35) After arthroscopy and intra-articular
administration of depot corticosteroids, Allum and
Ribbans showed a single case of infection in 99 cases and
Montgomery and Campbell had three cases per 1500
arthroscopy. (36, 37) For prevention of septic arthritis after
knee arthroscopy, it is necessary to keep a strict attention
to asepsis and antisepsis during surgery. Length of the
operation does not affect the onset of infection, as the
knee is continuously washed with a large amount of
liquid. Prophylactic administration of antibiotics is not
confirmed and there is not economical justified.
Intra-articular granuloma may occur at the insertion
of the instrument into the knee joint, causing a deficit of
extension after removing the ruptured incorporated part
of the meniscus. In revision arthroscopy a small node of
synovial proliferating was noticed, which is similar to
villonodular synovitis. (38) Lindenbaum considered that
it is reaction to the talk. (39) He also described herniation
of adipose tissue through an incision in the articular
capsule, which is the cause of persistent pain in the
area of the wound after arthroscopy. Pain at the site of
punctured wounds with a hard thickening of the skin
had seven of our patients. After local application of
antireumatic drugs and physical therapy, problems are
repaired. One patient had a synovial fistula in the place
of antero-medial wound, which was repaired after seven
days after splint immobilization.
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Effusion of fluid from the knee joint to surrounding
tissue is also one of the complications that may occur
during arthroscopic knee surgery, especially when liquid
is inserted into the joint with inadequate pressure, using
pumps. (40, 41, 42) In our patients, we had edema in the
upper leg and lower leg with no signs of developing
compartment syndrome. It was always during a lateral
meniscectomy, which lasted longer and fluid in the
knee joint, due to poor visualization, thrown under a
lot of pressure. Edema decreased after the treatment (in
the first 24 hours elevation, anti-inflammatory drugs
and cryotherapy were used) and ended without any
consequences.
Deep vein thrombosis as complications, compared
to the open knee surgery is lower and occurs in 0.02 to
0.25% of the arthroscopies. (43, 44) We had pulmonary
embolism in one 50 years old patient, which after
hospitalization treatment had no effect. The result of
arthroscopic surgery can often be compromised by the
emergence of deep vein thrombosis and post-phlebitis
syndrome that occurs in 0.11 to 0.3% of cases. We had
thrombosis in five patients, and after taken treatment
symptoms have stopped. Routine prophylactic use of
anticoagulant therapy is not justified except in patients
older than 50 years, where there are risk factors (age,
immobilization, and data on thrombosis). Length of
surgery and general anesthesia increase the possibility
for the occurrence of thrombosis, while the use of
the pneumatic tourniquet for obtaining a bloodless
operative field (tourniquet) does not increase the risk. (45)
In prevention to avoid a tight bandage after the surgery,
because it leads to venous stasis and it is necessary to
mobilize patient as soon as possible. In our material, a
small percentage of these complications is the result of
the knee arthroscopy performed under local anesthesia,
and patients are mobilized for several hours after surgery
and after that they are leaving the hospital. Also very
important is that elastic bandage which is set after the
surgery not too tight and checked before leaving the
hospital. Blood effusion in the knee occurs in 1% of
the patients. (46) It occurs most common after use of
pneumatic tourniquet to get a bloodless operative field
and in operations on synovial capsule. (47, 48) In case of
persistence of the knee swelling, aspiration of the knee
should be performed and apply cryotherapy. (49) The
advantages of arthroscopic knee surgery are reflected
in a dramatic shortening of the duration of both the
hospitalization and the time needed for complete
recovery and return daily work and / or sports activities,
which greatly reduces the cost of treatment, although a
small risk of complications is still present.
Insufficient professional training, improvisation in
the application of routine techniques in their work, rough
handling and imprecise surgical approaches to the knee
joint are crucial for occurrence of the complications.
Orthopedic surgeon must be familiar with all the
potentially possible complications of this technique,
to make them able to avoid or at least reduce their
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number. The specificity of instruments and tools that
are constantly updated and unfathomable technological
advancement of equipment for arthroscopy, necessarily
require continuing education of surgeons who deal with
arthroscopic surgery.
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ТРЕТМАН ВО ДВЕ ФАЗИ НА ИНФИЦИРАНИ ЕНДОПРОТЕЗИ НА КОЛЕНО СО
ПРИМЕНА НА АНТИБИОТСКИ „СПЕЈСЕР“
TWO STAGE REVISION SURGERY FOR INFECTED KNEE ENDOPROSTHESES USING
ANTIBIOTIC SPACER
Ј. Циривири, З. Несторовски, Т. Вранишкоски, Н. Петков, Д. Талевски, Н. Петков, Л. Коцев
J. Ciriviri, Z. Nestorovski, T. Vraniskovski, D. Talevski, N. Petkov, L. Kocev
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Апстракт:

Abstract:

Третманот во две фази на инфицирани ендопротези претставува златен стандард во многу установи
во светот.
Во период од 2009-2013 год. третиравме 12 пациенти со инфекција на имплантирани ендопротези
на колено.Кај сите пациенти беше применет единствен протокол на дијагноза и третман на инфекции и опфаќа предоперативна ртг слика,лабораториски- серолошки иследувања(седиментација – ц
рекативен протеин ) потоа аспирациона пункција
со микробиолошко и биохемиско иследување на
пунктатот.Оперативниот третман се состоеше во:
земањена примерок за микробиолошка и патохистолошка дијагноза, вадење на имплнтираната протеза,ексцизија на аваскуларно и некротично ткиво,
поставување на антибиотски спејсер. Постоперативно пациентите беа третирани со и.в. апликација на
антибиотик по антибиограм во траење од две недели
а потоа со перорален третман во комбинација на два
антибиотика(ципрофлоксацин и рифампицин) во
зависност од антибиограмот во наредните четири
до шест недели. По смирување на локалниот наод
и лабораториските резултати кај пациентите беше
изведена ревизија со вадење на антибиотскиот спејсер и реимплантација на ендопротеза ревизиона
или примарна во зависност од коскениот дефицит.
Кај еден пациент постапката е повторена во три
наврати, два пациента завршија со артродеза а останатите деветмина со реимплантација. Постоперативно пациентите се следат 18 месеци.Функционалните иследувања се според Knee society score
предоперативно 36 постоперативно 74.

Two stage revision surgery for infected knee
endoprothesis using antibiotic articulating spacer is the
best possible standard in most of the orthopedic centers
worldwide.
In the period from 2009 to 2013 we have treated
12 patients with infected knee endoprsithesis. We
used a single protocol for diagnosis and treatment of
infection which includes x – ray evaluation, serological
examination (sedimentation and CRP), fine needle
aspiration of the joint with further microbiological
and biochemical examination of the smear. The
operative treatment was consisted of taking samples for
microbiological and histological examination, removing
the implanted endoprothesis and excision of the avascular
and necrotic tissue, implantation of articular antibiotic
spacer. The postoperative steps included administration
of parenteral antibiotics according to the previously
made antibiogram in period of two weeks followed by
two oral antibiotics (ciprofloxacin and rifampicin) in the
next four to six weeks. The second-stage procedure was
performed when there were no clinical and serological
signs of infection. Removing of the antbitotic spacer
and implanatation of primary or revision prosthesis
according to bone deficit was performed. In one patient
the procedure was carried out three times, arthrodesis
of the knee joint was made in two patients and in nine
patients we performed reimplantation . We followed the
patients in period of 18 months. The functional results
according to the Knee society score: preoperative 36,
postoperative 74.
Key words: endoprothesis, infection, knee, revision,
spacer.

Клучни зборови: инфекција, колено, ендопротеза, ревизија, спејсер
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Вовед
Инфекциите на имплантираните ендопротези
на колк и колено претставуваат сериозна и демотивирачка компликација како за пациентот така и за
хирургот заради комплексноста и неизвесноста на
третманот. Таа претставува болна,онеспособувачка
и скапа компликација.Процентот на смртност кај
оваа компликација изнесува 2,5%.
Инциденцата на оваа компликација изнесува 2-3
% кај имплантирани ендопротези на колено. Ревизија во две фази прв пат е опишана во 1983 год. од
Insall кој демонстрира неопходност од отстранување
на имплантот и коскениот цемент и продолжен интравенски третман со антибиотик. Garvin и Hanssen
прегледуваат дваесет и девет студии и наоѓаат дека
со додаток на антибиотски спејсер ерадикација на
инфекцијата изнесува 91%.(1)
Компликацијата е сериозна поради фактот тоа
што доведува до големи деструктивни оштетувања
на коскените структури пропратени со загуба на
коска како и промени на меките ткива. Неизвесноста е заради тоа што еднаш инфицирано коскено
ткиво по смирување на инфекцијата, доживотоно
претставува опасност за реинфекција.(Еднаш остеомиелитис,цел живот остеомиелитис).Етиолошки
најчест причинител на инфекцијата е Staphylococcus
aureus но исто така изолирани се и други бактерии во помал процент(MRSA, Staphylococci coagulse
neg.,Streptococci, Enterococcus,грам негативни бацили, анаеробни бактрии.Предиспонирачки фактори
претставуваат некои пропратни заболувања како
дијабет, хронична бубрежна слабост, имунодефициентни заболувања, реуматоид артритис, дебелина,
пушење, васкуларни заболувања, малигни заболувања и.т.н.
Перипростетичните инфекции се класифицираат во четири базични категории. Тип I рана постоперативна, Тип II касна хронична, Тип III акутна хематогена и Тип IV позитивна интраоперативна култура.(Segawa et al1). Актуелен стандард во третманот
на касната хронична инфекција е третманот во две
фази кој вклучува вадење на имплантираната протеза, дебридман на околното ткиво, поставување на
антибиотски импрегниран „спејсер“, интравенска
апликација на антибиотик и одложена ревизиска
артропластика. Антибиотскиот „спејсер“ претставува добра основа за локално ослободување на големи
количини антибиотик, спречуваат ретрахирање на
околната мускулатура и овозможуваат одредени
движења во коленото со што претставуваат прифатлива алтернатива на отстранетата протеза за време
на лекувањето на инфекцијата2. „Спејсерите“ можат
да бидат фабрички произведени во кои по порачка
се додаваат и антибиотиците или пак може да бидат
направени во операционата сала со посебни калапи
и рачно додадени антибиотици.(3) Aнтибиотикот
кој се додава во метил метакрилатот треба да биде
термостабилен заради високата температура која
се ослободува при полимеризација на акрилатот,

како и хидросолубилен за да може да се раствара
во околната средина.(4) Најчесто користени антибиотици се гентамицин,ванкомицин,тобрамицин
и цефалоспорини. Истите може да се комбинираат
и да обезбедат широко поле на дејство. (5) Според
Masry концентарцијата на антибиотикот ослободен
во околината на спејсерот е енормно висока во првите петнаесет дена, а потоа се намалува, но истата
е присутна во наредните четири месеци.(6)
Постојат неколку предности на еднофазна директна реимплантација меѓутоа истата е индицирана кај пациенти кои исполнуваат одредени
предуслови - добра општа состојба, непостоење на
дренирачки синус, мал коскен дефицит, добар локален наод, познат бактериски причинител и обавезна
употреба на цементна протеза со импрегниран антибиотик во коскениот цемент. Процентот на успех
со оваа метода изнесува 82%. Третманот во две фази
не е зависен од пропратни предуслови. Успешноста е
од 92% со следење од 4,7 год. постоперативно и претставува одличен резултат од лекувањето. Сомнежот
за рецидив постојано е присутен како кај лекарот
така и кај пациентот и потребно е редовно контролирање за евентуално навремено дијагностицирње
на рецидивот на заболувањето.

Материјал и методи:
Ретроспективно го анализиравме третманот во
две фази со употреба на спејсер кај 12 пациенти
со инфицирани ендопротези на коленото. Средна
возраст на пациентите при првата фаза на третман
беше 67 год.(59-78), во однос на полот 7 беа мажи и 5
жени, пациенти со ризик фактори беа седум од кои
два со дијабет подолго од 10 год., еден пациент со
лекувана флеботромбоза на оперираниот екстремитет, три пушачи подолго од 30 год. и еден пациент со
реуматоид артитис. Во однос на општиот статус на
пациентите, истиот беше во корелација со возраста.

Слика 1: А-П и профилна рентгенграфија на
имплантирана тотална ендпротеза на колено со
радиолошки знаци за остеолитични промени околу
обете компоненти.
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Третман во две фази на инфицирани ендопротези на колено со примена на антибиотски „спејсер“ | Ј. Циривири

Кај сите пациенти беше применет единствен
протокол за дијагностицирање и третман на инфицирани ендопротези. Предоперативната клиничка

домашно лекување, со последователен антибиотски
пероралнен третман со комбинација од два антибиотика во траење од 4 недели (табела1).

Изолирани микроорганизми и третман на инфекцијата

бактерија

број на
пациенти

и.в третман

перорален третман

Staphylococus aureus

8

Vancomycin 2 x 1 gr- 2 нед.

Ciprofloxacin 2 x 500 mg – 4 нед.
Rifampin 2 х 300 mg – 4 нед.

Streptococus ß
hemoliticus

1

Ceftriaxone 1 x 2 gr – 2 нед.

Amoxicilin 2 x 1000mg – 4 нед.

Enterococuss

1

Ceftriaxone 1 x 2 gr – 2 нед.

Amoxicilin 2 x 1000mg – 4 нед.

Не е изолиран
Причинител

1

Vancomycin 2 x 1 gr- 2 нед.

Ciprofloxacin 2 x 500 mg – 4 нед.
Rifampin 2 х 300 mg – 4 нед.

Табела 1: Изолирани микроорганизми и третман на инфекцијата
евалуација вклучуваше општа состојба, локален
наод со податоци за почетокот на тегобите. Од локалните тегоби доминираше болка и оток во предел
на коленото, сите се движеа со помош на патерици.
Кај двајца беше присутен дренирачки синус (сигурен знак за инфекција). Тегобите датираат од шест
месеци пред јавувањето на лекар до 4 год.и присуство на дренирачки синус. Појдовна основа за иследувања беa лабораториските/серолошки наоди: седиментација и ЦРП. Сите пациенти имаа покачени
вредности. Во понатамошниот тек продолживме со
иследувањата и беше изведена аспирациона пункција и пунктат проследен за микорбиолошло и биохемиско иследување. РТГ иследувања (А-P,профил)
каде се гледаат јасни знаци за остеолиза околу едната
или обете компоненти на протезата(слика1).
Оперативното лекување се состоеше во дебридман на некротично и авскуларно ткиво, земање
три примероци од ткиво за микробиолошко иследување, земање примерок за патохистолошка дијагноза, одстранување на ендопротезата и коскениот
цемент, обемно испирање со 4-5 литри физиолошки
раствор, поставување на артикулирачки спејсер со
еден фабрички помешан антибиотик (Gentamicin) и
вториот го додававме во зависност од антибиограмот (Vankomicin ili Imipenem). Артикулирачкиот
спејсер самите го правевме во операционата сала
во претходно припремени и стерилизирани калапи(слика 2 и 3). Кај сите пациенти беше поставена
вакум дренажа и истата ја одстранувавме следниот
ден. Постоперативно пациентите беа третирани со
и.в. аплициран антибиотик по антибиограм (табела
1) во траење од две недели а потоа беа упатувани на
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Слика 2: Калапи за изработка на „спејсери“.

Слика 3: А-П и профилна рентгенграфија со аплицирани антибиотски „спејсери“.
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Првата контрола(СЕ,ЦРП) ја правевме еден месец по оперативното лекување, втората во вториот
месец. По 12 недели од првата фаза на оперативно
лекување пациентите беа хоспитализирани и во
зависност од локалниот наод и лаб. иследувања
беше одстранет „спејсерот“. Интраоперативно направивме земање примерок за микробиолошка и
патохистолошка анализа, повторено одстранување
на девитализирани ткиво и аплицирана примарна
или ревизиона ендопротеза(слика4), во зависност од
коскениот дефицит како и поставена вакум дренажа. Кај еден пациент поради присуство на инфекција ја повторивме постапката со промена на спејсер
(во три наврати), а кај два пациенти заради општата
состојба направивме артродеза. Постоперативно
пациентите беа третирани со антибиотик по истиот протокол како кај примарната имплантација,а
кај пациентите со присуство на инфекција го продолживме подолго време третманот со антибиотик.

покачување на неутрофилите(16000-19000;72-84%).
Микробиолошките иследувања од оперативно земениот материјал ја потврдуваа дијагнозата на истиот причинител а во патохистолошките наоди
доминираат јасни знаци за инфламаторен процес
со присуство на неутрофили.После првата фаза
од лекувањето лаб. наоди направени еден месец по
оперативниот третман имаа тенденција на јасно
намалување Се (25-40) и ЦРП (3-10).Во вториот
месец по оперативното лекување од прва фаза се
забележува видно опаѓање на вредностите на Се
средна вредност (15/25) и ЦРП (3-6). Движењата
во зглобот се движеа во обсег од 5–700 флексија.
После втората интервенција кога е имплантирана
ендопротеза првиот лаб наод Се и ЦРП го земавме
после еден месец од интервенцијата и истите беа во
граници на нормала. Еден месец после првата интервенција движењата во коленото изнесуваа 0-50,
85-950 („Knee society score“ пред оперативно 360 пост
оперативно 740).

Дискусија и заклучок

Слика 4: А-П и профилна рентгенграфија на
имплантирана тотална ревизиона ендопротеза.

Резултати:
Предоперативно движењата во коленото беа редуцирани ограничена екстензија за 10-20˚ и флексија
65-70˚.Предоперативните лаб иследувања изнесуваа:
седиментацијата беше забрзана со средна вредност
54/81(36-67/64-110), ЦРП се движеше со средна вредност од 17,6(14,1-29. Кај 11 пациенти беше изолирана
бактерија и тоа најчесто доминираше Staphylococcus
aureus, беше изолирано и Enterococcus spp,како и
Streptococcus B hemolyticus(табела1). Кај еден пациент со дренирачки синус во два наврати беше
земен материјал за микробиолошко иследување и
ниту еднаш не изолиравме присуство на бактериолошки причинител. Во бихемиските иследувања
на пунктатот кај сите доминираше Леукоцитоза со

Артикулирачкиот спејсер обезбедува добра контрола на инфекцијата со дополнително обезбедуваање на делумни движења и функција за време на
третманот. Процентот на успех во нашата студија
изнесува 75%. Други автори посочуваат нешто подобри резултати со употребата на артикулирачки
спејсер Hofman et al (2005) 88%,Evans (2004) 94%.
Функцијата за време на третманот е супериорна со
примена на артикулирачки спејсер. (5) Значително
се подобрува флексијата во коленото по имплантирањето на ендопртеза во втората фаза на лекување,
се смирува инфламаторниот процес во локалното ткиво за време на присуството на спејсерот и
се подобруваат локалните услови за реимплантација. Истиот спречува локална појава на меѓусебни
сраснувања на ткивата, ја одржува функцијата на
мускулатурата, обезбедува добра циркулација а со
тоа и добро репарирање на ткивата со што значително се олеснува лекувањето во втората фаза. Присуството на дренирачки синус представува голем
проблем во третманот особено доколку перзистирал
подолго време а истовремено пациентот е третиран
со антибиотска терапија во подолг временси период,
што значително ја менува бактериската флора и ја
отежнува микробиолошката дијагноза. Третманот во две фази представува златен стандард. Како
метод за лекување на инфекции кај ендопортези
на коленото, зглобниот „спејсер“ е супериорен во
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смирување на локалниот воспалителен процес како
и во овозможувањето на делумна функција на заболениот зглоб. Значително ја олеснува втората интервенција и спречува поголема коскена деструкција.

2
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THE PIP JOINT AND DIP JOINT FUSION
Alexander S. Zolotov
Medical Center, Far Eastern Federal University, Russky Island, Vladivostok, Russia

Introduction
There are several types of surgery procedures
for the treatment of the severe damaged proximal
interphalangeal joint (PIP) of the long fingers after
trauma or diseases: arthroplasty, joint prostheses, free
joint transfer and fusion. 1, 2, 3 For the laborer patient
is preferable to have a stiffness but painless and strong
finger. Therefore in these cases the fusion of the PIP is
better. Analogical tactic is approved for the treatment of
the severe damaged distal interphalangeal joint (DIP).
The necessary condition of surgery success and good
functional outcome is the joint fusion in the correct
useful position. This position for PIP is recommended
40-55 degrees, for the DIP 0-20 degrees, depending on
patient’s particular needs, types of finger and surgeon’s
opinion.1 It is very difficult to hold this angle during
operation. To make easier this step of the procedure we
use aluminum template . 5

Materials and Method
The operative technique is following. The anesthesia
is general or regional block of the brachial plexus.
C-shaped incision is made on the dorsal surface of the
PIP. Tendon extensor is divided longitudinally. The
resection of the base middle phalanx is performed
perpendicular to the phalanx shift with the help of the
oscillator saw. The resection of the distal part proximal
phalanx is made with using of the template, which is
prepared before surgery. The template is made from
the aluminum plate with the scissors. The tip of the
plate is cut according to the necessary angle (Fig. 1). For
example, the planned PIP angle fusion is 40 degrees. It
means the cutting part of the aluminum plate should
be 40 degrees too. During surgery the blade of the saw
is directed along the template which is hold by assistant
on the dorsal surface of the proximal phalanx. After
that the phalanges are connected with the tension-band
wiring option. 2 For the DIP fusion the cutting part of
the aluminum plate should be 20 degrees (Fig. 1).

Since 1995 till 2014 there were 14 patients aged 18 to
58 years with the indication for PIP fusion: the index
finger – 4 patients, the middle finger – 3 patients, the ring
finger – 4 patients, the small finger – 3 patients. During
the same period there were 5 patients aged 36 to 60 years
with the indication for DIP fusion: the index finger – 3
patients, the middle finger – 1 patient, the small finger
– 1 patient. The templates with the appropriate angle
were used in all cases. In three patients with significant
finger shortening and deformation the surgeries were
performed in two stages to decrease the likelihood of
the nerves and vessels disturbance. 4 On the first stage
the slow distraction with mini-Ilizarov apparatus was
used, on the second stage the actually PIP arthrodesis
was performed. After surgery the cast (or aluminum)
splinting was continuing during 2-3 weeks. Skin sutures
were removed at 2 to 3 weeks after surgery. The wounds
heeling were uneventful. The fusion in correct position
was achieved in all cases.

Case reports
Case 1
A 32-year-old female had a bad union and subluxation
of the middle phalanx of the left ring finger after the
fracture-dislocation 5 months ago (Fig. 2, a). She worked
as a cloakroom attendant and had a big problem during
her work because of the severe pain in the entire finger
and no joint function. After several months permanent
pain the patient required the free of pain finger and the
brief predicted method of the treatment. The patient
was operated with the method described above. Before
surgery the template with the angle 40 degrees was made.
The wound heeling was uneventful. The sutures were
removed in two weeks after surgery. The finger splinting
was continuing for three weeks. The radiographs in two
months after surgery revealed the PIP fusion in a good
position (Fig. 2, b). In one year after surgery she had a
good functional result and no pain (Fig 2, c).

20 degrees
for DIP

40 degrees
for PIP

Fig. 1: The aluminum template on the bone model and scheme of surgery procedure.

Fig. 1: The aluminum template on the bone model and scheme of surgery procedure.
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result and no pain (Fig 2, c).
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Fig. 3: Case 2 a) the radiograph before surgery; b) 2 weeks distraction; c) in 2 years after surgery

Fig. 3: Case 2 a) the radiograph before surgery; b) 2 weeks distraction; c) in 2 years after surgery
24

Case 3

МАКЕДОНСКИ ОРТОПЕДСКО-ТРАУМАТОЛОШКИ ГЛАСНИК - бр. 7, декември 2014

A 29-year-old female presented with “mallet finger” deformation of the right index finger after

Fig. 3: Case 2 a) the radiograph before surgery; b) 2 weeks distraction; c) in 2 years after surgery
Case 3 The Pip Joint And Dip Joint Fusion | Alexander S. Zolotov
A 29-year-old female presented with “mallet finger” deformation of the right index finger after

3 ago (Fig. 4, a).
trauma 4Case
months
A 29-year-old female presented with “mallet finger” deformation of the right index finger after trauma 4 months
ago (Fig. 4, a).
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Fig. 4: Case 3 a) the radiograph and photo before surgery; b) during treatment; c) in 3 month after surgery.
Fig. 4: Fig.Fig.
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Case
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month after surgery.
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The simple aluminum template is a convenient
helper for surgeon to gain the finger fusion in the correct
position.
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Апстракт

Abstract

Вовед: Ултрасонографското испитување на екстремитетите при хируршкото издолжување и/или
корекција на деформитетите, е од големо значење во
проценката на новото коскено создавање. Целта на
овој труд е да го одреди влијанието на етиопатогенезата врз ултрасонографските резултати кај пациенти
лекувани по методот на Илизаров.
Пациенти и методи: 50 пациенти, третирани со
издолжување или корекција на деформитети според
методот на Илизаров на Универзитетската клиника
за ортопедски болести во Скопје во периодот од 2006
до 2013 година, беа подложени на анализа во оваа студија. Пациентите беа поделени во две групи. Првата
група се состоеше од 27 пациенти со издолжување на
екстремитетите заради вродено скратување. Втората
група вклучи 23 пациенти, третирани заради стекнати
деформитети на екстремитетите. Резултатите од двете
групи на испитаници беа добиени во три стадиуми на
ново коскено создавање, а се базираа на појавувањето
на три ултрасонографски параметри во просторот на
дистракција/компресија.
Резултати: Разликите во присуството на сите ултрасонографски коскени параметри во различните
стадиуми на коскено создавање, покажаа статистичка
значајност кај двете групи, особено кај присуството на
кортикалниот раб во првата група. Компаративната
анализа меѓу двете групи покажа статистички значајна
разлика во присуството на почетни коскени елементи
и цистични формации само во првиот стадиум.
Дискусија и заклучоци: Ретката статистичка значајност во разликите меѓу двете групи на пациенти во
поглед на присуството на трите ултрасонографски параметри во трите стадиуми, индицира минорно влијание на етиопатогенетскиот фактор, возраста и видот на
хируршката корекција врз новото коскено создавање
кај пациенти лекувани со методот на Илизаров.
Клучни зборови: Издолжување на екстремитети,
корекција, ултрасонографија.

Background: Ultrasonographic examination on extremities in surgical lengthening and/or correction of
deformities is of crucial importance for assessment of new
bone formation. The purpose of this study is to determine
the influence of etiopatogenesis on ultrasonographic results
in patients treated by Ilizarov method.
Patients and Methods: 50 patients were treated by Ilizarov method of limb lengthening or deformity correction
on the University Clinic for Orthopaedic Surgery in Skopje,
and analyzed for a period from 2006 to 2013. The patients
were divided in two groups. The first group was consisted
of 27 patients with limb lengthening because of congenital
shortening. The second group was consisted of 23 patients
treated for acquired limb deformities. The results in both
groups were received in three stages of new bone formation and were based on appearance of 3 ultrasonographic
parameters at the distraction/compression site.
Results: The differences between the presence of all
ultrasonographic bone parameters in different stages of
new bone formation were statistically signficant in both
groups, especially the presence of the cortical margin in
the first group. The comparative analysis between the two
groups showed a statistically significant difference on the
presence of initial bone elements and cystic formations in
the first stage.
Discussion and Conclusions: Almost no statistical significance in the differences between both groups of patients
on presence of 3 ultrasonographic parameters in 3 stages
of new bone formation, indicates a minor influence of the
etiopathogenetic background, age and type of surgical
correction on the new bone formation in patients treated
by gradual lengthening or correction of limb deformities.
Key words: Limb lengthening, correction, ultrasonography.
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ВОВЕД
Применувањето на стандардните методи на радиографско иследување на новосоздаденото коскено
ткиво (НКТ) во текот на елонгацијата и корекцијата
на деформитетите на сегментите и екстремитетите,
доведе до стекнување на досегашните сознанија
за неговиот состав, како и за фазите низ кои тоа
минува во правец на создавање на зрело коскено
ткиво во просторот на новото коскено создавање.
Со оглед на сувереноста на ултрасонографијата во
прикажувањето на меките ткива, со внесувањето
на оваа метода на иследување во осумдесеттите
години на дваесеттиот век, очигледен е напредокот
во правец на јасна визуелизација на новосоздаденото коскено ткиво, особено во раните стадиуми на
коскено создавање, што од своја страна значи дополнителен придонес во разјаснувањето на влијанието
на артефицијалното оптоварување на затегнување
и/или компресија врз потпорните ткива.
Ricciardi, Perissinotto и Visentin уште во 1986
година укажуваат на можноста од примената на
дијагностичката ултрасонографија кај фрактури
на долгите коски, додека Corell (1988) за прв пат
систематизирано ја користи ултрасонографијата во
раната визуелизација на НКТ на местото на елонгацијата на екстремитетите по методата на Илизаров.
(1, 2)
На база на опишаните сознанија, Peretti и сор.,
(1988) се осврнуваат на можноста од комплементарно користење на ултрасонографијата и некои квантитативни техники за мерење на коскениот дензитет
во испитувањето на остеогенезата помеѓу кортикотомираните фрагменти на елонгирана коска. (3) Првите обиди за воспоставување на постоперативната
контрола на елонгациониот процес со помош на
дијагностичката ултрасонографија им припаѓаат
на Huppertz, Pfeil и Kaps (1990). Прецизноста во
мерењето на постигнатите должини, овозможуваат според нив можност за рутинско користење
на ултрасонографијата во следењето на коскеното
создавање при постепени елонгации и корекции
на деформации на долгите коски. (4) Натамошен
напредок во користењето на ултрасонографијата во
мониторирањето на текот на елонгациониот процес,
се резултатите на испитувањата на Maffuli, Hughes
и Fixsen во 1992 година, кои укажуваат на потребата од намалување на стандардното радиографско
иследување, иако евалуацијата на осовините на
коскените фрагменти и натаму останува во доменот
на радиографијата. (5)
Првото ултрасонографско прикажување на НКТ
со воведување на систем на степенување на база
на претходните сознанија на Corell, се среќава во
студиите на Gruber, Fischer, Konnermann и сор. во
1995 година. (6) Во нивните испитувања на статусот
на остеогенезата во просторот на новото коскено
создавање, доминираат две начела:
презентирање на НКТ меѓу краиштата на
третираната коска

мерење на постигнатото растојание во различни фази на елонгација
Iacobellis и сор., во 2002 година, врз база на добиените податоци од ултрасонографското испитување
на НКТ при елонгации и коскени транспорти, промовираат класификација на 3 типа на регенерат: (7)
-

нормален
цистичен
хипертрофичен

Слика 1: Ултрасонографски приказ на цистични
промени на НКТ во напреднат елонгационен
стадиум (лонгитудинален и трансферзален
пресек)
Во последните години, сё повеќе се истакнува
потребата од испитување на апликативноста на
квантитативните методи за евалуација на НКТ при
елонгациите и корекциите на деформитетите на
екстремитетите (Eski и сор., 2007, Saran, Hamdy,
2008) особено во стадиумот на коскена консолидација и ремоделација преку сериски остеодензитометриски испитувања. (8, 9)
Целта на оваа студија е да се процени влијанието
на етиопатогенетскиот фактор и видот на хируршката корекција по методот на Илизаров врз степенот
и динамиката на коскеното создавање при елонгации и корекции на деформитети на екстремитетите,
користејќи ги можностите на ултрасонографијата
во евалуацијата на НКТ во различни стадиуми на
остеогенеза.

МАТЕРИЈАЛ И МЕТОДИ
Клиничкиот материјал се состои од 50 пациенти
следени во проспективна студија, оперативно лекувани според методот на Илизаров на Универзитетската клиника за ортопедски болести во Скопје,
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во периодот од 2007 до 2013 година. Во рамките на
оваа статистичка серија, обработени се 50 сегменти
со вкупно 79 испитувани коски, во три поединечни
стадиуми на коскено создавање.
За да се процени влијанието на етиопатогенетската основа на заболувањата кај испитуваните пациенти лекувани со елонгација и/или корекција на
деформацијата на екстремитетитекако и влијанието
на видот на сегменталната корекција врз степенот
на новото коскено создавање од аспект на ултрасонографската метода на испитување, направена е
поделба на испитуваните пациенти на две етиопатогенетски групи.
Во првата група припаѓаат пациентите со конгенитални скратувања на локомоторниот систем,
оперативно лекувани со сегментална елонгација
по методот на Илизаров. Вкупниот број на овие пациенти изнесува 27, а процентуалната застапеност
во вкупната статистичка маса изнесува 54%. Во
рамките на оваа група испитувани се 27 сегменти
и 41 коска.
Втората група ги содржи пациентите кои се лекуваат заради стекнати нарушувања на локомоторниот систем со фиксација, корекција на сегментална
деформација или компресивна артродеза на зглоб.
Вкупниот број на испитувани пациенти во оваа
група изнесува 23, а процентуалната застапеност
е 46% во целокупната статистичка серија. Во оваа
група анализата се спроведува на 23 сегменти и 38
коскени примероци.
Средната возраст на испитаниците во целата
серија изнесува 28.64 години, при што средната
вредност за возраста на пациентите во првата група изнесува 14.18, додека аналогната вредност во
втората група изнесува 43.09, што во студијата се
покажува како статистички високо сигнификантна
разлика (p<0.001).
Во оваа студија се користи апарат за ултрасонографско испитување Siemens Sonoline Versa Pro со
трансдјусер од 7,5 MHz, при што се обрнува посебно внимание на следните стандарди:
•

применување на стандардни и константни кондиции за секој поединечно испитуван случај

•

користење на линеарна сонда со фреквенција
од 7,5 MHz со можност за оптимално позиционирање меѓу обрачите на екстерниот апарат

•

добивање на документирано и јасно ултрасонографско прикажување на просторот во
лонгитудинална и трансферзална рамнина

•

анализа исклучиво на јасните и очигледните
ултрасонографски параметри

Анализата на резултатите од ултрасонографското испитување се врши во три стадиуми на создавање на ново коскено ткиво:
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1. Стадиум на почетно коскено создавање
2. Стадиум на оптоварување на сегментот и напредно коскено создавање
3. Стадиум на коскена консолидација и ремоделација
Испитувањето се базира на присуство/отсуство
на долунаведените ултрасонографски параметри,
показатели на НКТ во текот на елонгацијата/корекцијата на сегментот.

Почетни елементи на ново коскено создавање
Се означува присуството на почетните ултрасонографски елементи на новото коскено создавање
како компарација на бројот на анализирани коски
кај кои е констатирано присуството на наведените
параметри, со вкупниот број на анализирани коски
за секој стадиум на коскено создавање во рамките на
двете етиопатогенетски групи поединечно, а потоа
следи компарација на вредностите помеѓу двете
групи добиени во трите стадиуми, со дополнително
процентуално претставување.

Цистични промени во просторот на НКТ
Ултрасонографски, се претставува во вид на компарација на бројот на анализирани коски кај кои е
констатирано присуството на наведените параметри
на сонограмите, со вкупниот број на анализирани
коски за секој стадиум на коскено создавање во рамките на двете етиопатогенетски групи поединечно,
а потоа следи компарација на вредностите помеѓу
двете групи добиени во трите стадиуми, со дополнително процентуално претставување.

Кортикален раб во просторот на НКТ
При примената на ултрасонографската метода,
присуството на кортикалниот раб во просторот на
НКТ се претставува во вид на компарација на бројот
на анализирани коски кај кои е констатирано неговото присуство на сонограмите, со вкупниот број
на анализирани коски за секој стадиум на коскено
создавање во рамките на двете етиопатогенетски
групи поединечно, а потоа следи компарација на
вредностите помеѓу двете групи добиени во трите
стадиуми, со дополнително процентуално претставување.
Од статитичките методи, за одредување на значајноста на разликите во анализираните параметри
во студијата се користи тест за независни примероци (Pearson Chi-square test), а за одредување на значајноста на разликите во анализираните параметри
меѓу различните стадиуми на коскено создавање се
користат тестови за значајни примероци (McNemar
test, Cohran Q test). За статистички сигнификантни
се сметаат вредностите на p<0,05.
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РЕЗУЛТАТИ
Анализираниот материјал се состои од 50 пациенти следени во проспективна студија, оперативно
лекувани според методот на Илизаров на Универзитетската клиника за ортопедски болести во Скопје,
во периодот од 2007 до 2013 година. Во рамките на оваа статистичка серија, обработени се 50 сегменти со
вкупно 79 испитувани коски, во три поединечни стадиуми на коскено создавање. Направена е поделба
на испитуваните пациенти на две етиопатогенетски групи. Во првата група припаѓаат пациентите со
конгенитални скратувања на локомоторниот систем, оперативно лекувани со сегментална елонгација
по методот на Илизаров. Вкупниот број на овие пациенти изнесува 27, а процентуалната застапеност во
вкупната статистичка маса изнесува 54%. Во рамките на оваа група испитувани се 27 сегменти и 41 коска.
Во втората група се пациентите кои се лекуваат заради стекнати нарушувања на локомоторниот систем
со фиксација, корекција на сегментална деформација или компресивна артродеза на зглоб. Вкупниот број
на испитувани пациенти во оваа група изнесува 23, а процентуалната застапеност е 46% во целокупната
статистичка серија. Во оваа група анализата се спроведува на 23 сегменти и 38 коскени примероци.
Од аспект на компарацијата на резулатите меѓу двете групи на испитаници, почетните ултрасонографски параметри на НКТ во првиот стадиум кај првата група на испитаници се среќаваат кај 39 од вкупно 41
испитувана коска во оваа група или 95,12%. Во втората група, почетните ултрасонографски параметри на
НКТ во првиот стадиум се регистрирани кај 35 од 38 испитувани коскени примероци, или 92,11% (табела
1). Разликата е статистички несигнификантна според Yates Chi-square test (0,008 df=1 p=0,93).
Табела 1: Застапеност на почетните ултрасонографски параметри на НКТ во I стадиум кај двете групи на испитаници

Почетни елементиво
I стадиум

Група со конгенитално
скратување

Група со стекнати
деформации

Вкупно

Не

2 (4,88%)

3 (7,89%)

5

Да

39 (95,12%)

35 (92,11%)

74

Вкупно

41

38

79

Во вториот стадиум почетните ултрасонографски параметри на НКТ кај првата група на испитаници
се среќаваат кај сите 41 испитувани коски во оваа група. Во втората група, почетните ултрасонографски
параметри на НКТ во вториот стадиум се регистрирани кај 37 од 38 испитувани коскени примероци, или
97,37% (табела 2). Разликата е статистички несигнификантна според Yates Chi-square test (0,001 df=1 p=0,97).
Табела 2: Застапеност на почетните ултрасонографски параметри на НКТ во IIстадиум кај двете групи на испитаници

Почетни елементиво
II стадиум

Група со конгенитално
скратување

Група со стекнати
деформации

Вкупно

Не

0

1 (2,63%)

1

Да

41 (100%)

37 (97,37%)

71

Вкупно

41

38

79

Во третиот стадиум почетните ултрасонографски параметри на НКТ кај првата група на испитаници
се среќаваат кај 26 од вкупно 41 испитувана коска во оваа група или 63,41 %. Во втората група, почетните
ултрасонографски параметри на НКТ во третиот стадиум се регистрирани кај 23 од 38 испитувани коскени
примероци, или 60,53% (табела 3). Разликата е статистички несигнификантна според Pearson Chi-square
test (0,069850, df=1, p=0,79).
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Табела 3: Застапеност на почетните ултрасонографски параметри на НКТ во III стадиум кај двете групи на испитаници

Почетни елементи
во III стадиум
Не
Да
Вкупно

Група со конгенитално
скратување
15 (36,59%)
26 (63,41%)
41

Група со стекнати
деформации
15 (39,47%)
23 (60,53%)
38

Вкупно
30
49
79

Од аспект на ултрасонографски детектираните цистични промени во зоната на НКТ, компарацијата на
резултатите меѓу двете методи ги дава следните резултати:
Во првиот стадиум кај првата група на испитаници цистични промени се среќаваат кај 3 од вкупно
41 испитувана коска во оваа група или 7,32%. Во втората група, цистични промени во првиот стадиум се
регистрирани кај 10 од 38 испитувани коскени примероци, или26,32% (табела 4). Разликата е статистички
сигнификантна според Pearson Chi-square test (5,17793, df=1, p=0,022878).
Табела 4: Застапеност на цистични промени во зоната на НКТ во I стадиум кај двете групи на испитаници

Цистични промени
во I стадиум
Не
Да
Вкупно

Група со конгенитално
скратување
38 (92,68%)
3 (7,32%)
41

Група со стекнати
деформации
28 (73,68%)
10 (26,32%)
38

Вкупно
66
13
79

Во вториот стадиум кај првата група на испитаници цистични промени се среќаваат кај 26 од вкупно
41 испитувана коска во оваа група или 63,41%. Во втората група, цистични промени во вториот стадиум се
регистрирани кај 23 од 38 испитувани коскени примероци, или 60,53% (табела 5). Разликата е статистички
несигнификантна според Pearson Chi-square test (0,069850, df=1, p=0,79).
Табела 5: Застапеност на цистични промени во зоната на НКТ во II стадиум кај двете групи на испитаници

Цистични промени
во II стадиум
Не
Да
Вкупно

Група со конгенитално
скратување
15 (36,59%)
26 (63,41%)
41

Група со стекнати
деформации
15 (39,47%)
23 (60,53%)
38

Вкупно
30
49
79

Во третиот стадиум кај првата група на испитаници цистични промени се среќаваат кај 3 од вкупно
41 испитувана коска во оваа група или 7,32%. Во втората група, цистични промени во третиот стадиум
се регистрирани истотака кај 3 од 38 испитувани коскени примероци, или 7,89% (табела 6). Разликата е
статистички несигнификантна според Yates Chi-square test (0,11 df=1 p=0,74).
Табела 6: Застапеност на цистични промени во зоната на НКТ во III стадиум кај двете групи на испитаници

Цистични промени
во III стадиум
Не
Да
Вкупно

Група со конгенитално
скратување
38 (92,68%)
3 (7,32%)
41

Група со стекнати
деформации
35 (92,11%)
3 (7,89%)
38

Вкупно
73
6
79

Од аспект на ултрасонографски детектираниот кортикален раб во зоната на НКТ, компарацијата на
резултатите меѓу двете методи ги дава следните резултати:
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Во првиот стадиум кај првата група на испитаници кортикален раб се среќава кај 33 од вкупно 41
испитувана коска во оваа група или 80,49%. Во втората група, кортикалниот раб во првиот стадиум се
регистрира кај 31 од 38 испитувани коскени примероци, или 81,58% (табела 7). Разликата е статистички
несигнификантна според Pearson Chi-square test (0,015265, df=1, p=0,901672).
Табела 7: Ултрасонографска застапеност на кортикален раб во зоната на НКТ во I стадиум кај двете групи на испитаници

Кортикален раб
во I стадиум

Група со конгенитално
скратување

Група со стекнати
деформации

Вкупно

Не

8 (19,51%)

7 (18,42%)

15

Да

33 (80,49%)

31 (81,58%)

64

Вкупно

41

38

79

Во вториот стадиум кај првата група на испитаници кортикален раб се среќава кај сите испитувани
коски во оваа група. Во втората група, кортикалниот раб во вториот стадиум се регистрира кај 36 од 38
испитувани коскени примероци, или 94,74% (табела 8). Разликата е статистички несигнификантна според
Yates Chi-square test (0,59 df=1 p=0,44).
Табела 8: Ултрасонографска застапеност на кортикален раб во зоната на НКТ во II стадиум кај двете групи на испитаници

Кортикален раб
во II стадиум

Група со конгенитално
скратување

Група со стекнати
деформации

Вкупно

Не

31 (75,61%)

27 (71,05%)

58

Да

10 (24,39%)

11 (28,95%)

21

Вкупно

41

38

79

Во III стадиум на коскено формирање кортикалниот раб во просторот на НКТ кај првата и втората
група на испитаници е присутен на сонограмите кај сите испитувани коски во тој стадиум на НКТ.

ДИСКУСИЈА
Во втората половина на 20-тиот век се интензивираат научните обиди за попродлабочена биомеханичка и морфолошка анализа на коската. Овие
обиди резултираат со нови сознанија во врска со
промените на анатомската структура на коската, но
и ги дефинираат правците на клеточната диференцијација под влијание на механичката стимулација
на коскеното ткиво. Истражувањата на Pauwels,
(1963, 1965) вклучувањето на математички и фотоеластични импровизирани модели како и фотограметриски иследувања, укажуваат на натамошно
осознавање на промените на коската под влијание
на механичките оптоварувања на кои е повремено
или перманентно изложена. (10) Со сознанијата за
можноста која ја пружа биолошкиот потенцијал на
потпорните ткива да се произведе нивна стимулација и раст по пат на артефициелно оптоварување
со разни хируршки методи, сe отвора патот кон откривањето на нови биолошки принципи на полето
на продолжување на екстремитетите. Во раните
50-ти години на минатиот век Гаврил Абрамович

Илизаров, преку методата на оптоварување на затегнување го актуелизира стимулативниот процес
на новото коскено создавање како и мекоткивната
регенерација под влијание на бавната и постепена
дистракција. (11) Тој посветува особено внимание
на кортикотомијата како почетно хируршко прекинување на континуитетот на коската неопходно
за натамошното постепено одвојување на коскените
фрагменти, но истата ја толкува и како начин на
заштитување на интрамедуларната васкуларизација
во целиот тек на хируршката елонгација и корекција
на деформитетите на екстремитетите. Бавната и
постепена дистракција но и компресијата на потпорните ткива, користејќи специјално дизајниран
циркуларен надворешен апарат на Илизаров има
за последица нивна метаболичка активација, а со
тоа и појачување на нивните пролиферативни и
други биолошки процеси. Тие процеси се во тесна
врска со васкуларизацијата и снабденоста со кислород на елонгираните ткива, со стимулативниот
ефект на оптоварувањето на затегнување во една
биомеханички пренапрегната состојба, како и со
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Влијанието на етиопатогенезата врз резултатите од ултрасонографското испитување кај пациенти лекувани по методата на Илизаров | Атанасов Н.

функционалната адаптација и можностите на сегментот т.е. екстремитетот. (12) Применувањето на
стандардните методи на радиографско иследување
на новосоздаденото коскено ткиво (НКТ) во текот
на елонгацијата и корекцијата на деформитетите
на сегментите и екстремитетите, доведе до стекнување на досегашните сознанија за неговиот состав,
како и за фазите низ кои тоа минува во правец на
создавање на зрело коскено ткиво во просторот
на новото коскено создавање. Со оглед на сувереноста на ултрасонографијата во прикажувањето
на меките ткива, со внесувањето на оваа метода на
иследување во осумдесеттите години на дваесеттиот век, очигледен е напредокот во правец на јасна
визуелизација на новосоздаденото коскено ткиво,
особено во раните стадиуми на коскено создавање,
што од своја страна значи дополнителен придонес
во разјаснувањето на влијанието на артефицијалното оптоварување на затегнување и/или компресија
врз потпорните ткива. Во оваа студија се користи
апарат за ултрасонографско испитување Siemens
Sonoline Versa Pro со трансдјусер од 7,5 MHz. За да се
процени влијанието на етиопатогенетската основа
на заболувањата кај испитуваните пациенти лекувани со елонгација и/или корекција на деформацијата
на екстремитетите, како и влијанието на видот на
сегменталната корекција врз степенот на новото
коскено создавање од аспект на ултрасонографската метода на испитување, направена е поделба на
испитуваните пациенти на две етиопатогенетски
групи. Во првата група припаѓаат пациентите со
конгенитални скратувања на локомоторниот систем, оперативно лекувани со сегментална елонгација по методот на Илизаров, додека втората група ги содржи пациентите кои се лекуваат заради
стекнати нарушувања на локомоторниот систем со
фиксација, корекција на сегментална деформација
или компресивна артродеза на зглоб, користејќи го
истотака методот на Илизаров. Компарацијата се
врши во три стадиуми на ново коскено создавање,
за три ултрасонографски параметри. Компаративната анализа открива статистички сигнификантни
разлики само во присуството на цистични промени
во просторот на НКТ во првиот стадиум на коскено
создавање.

ЗАКЛУЧОК
Ултрасонографскиот метод на евалуација на
НКТ на местото на елонгација/ компресија кај пациенти третирани по методот на Илизаров е од големо
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значење, не само заради одредување на стадиумот
на коскено создавање, туку и во правец на рано
откривање на почетните прекурзорни елементи на
НКТ. Очигледна е разликата во ултрасонографски
презентираното присуство на коскените параметри
во различните стадиуми на коскено создавање за
двете групи на испитаници поединечно. Крајно
ретката статистичка сигнификантност во разликите
меѓу двете групи на пациенти во поглед на присуството на трите ултрасонографски параметри во
секој од трите стадиуми на ново коскено создавање,
го означува минорното влијание на етиопатогенетскиот фактор, возраста, како и на видот на хируршка корекција врз процесот на неоостеогенеза кај
пациентите третирани според методот на Илизаров.
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ПЕРКУТАНАТА ИНТРАМЕДУЛАРНА ФИКСАЦИЈА КАКО МЕТОД НА ИЗБОР ВО
ТРЕТМАНОТ НА НЕСТАБИЛНИТЕ ФРАКТУРИ НА ПОДЛАКТИЦАТА
ВО ДЕТСКАТА ВОЗРАСТ
THE PERCUTANOUS INTRAMEDULLARY FIXATION AS A METHOD OF CHOICE
IN THE TREATMENT OF THE UNSTABLE FRACTURES OF THE FOREARM IN THE
PEDIATRIC POPULATION
Камилоски Марјан, Тодоровиќ Л., Петровски М., Симеонов Р., Мемети Ш.
Kamiloski Marjan, Todorovik L., Petrovski M., Simeonov R., Memeti S.
Универзитетска клиника за детска хирургија, Скопје
University Clinic for Pediatric Surgery, Skopje

Апстракт:

Abstract:

Вовед: Скршениците на дијафизата на коските на
подлактицата се честа патологија во детската трауматологија. Кај најголем дел од нив, задоволителен
резултат се постигнува со затворена репозиција и
имобилизација на фрактурата. Сепак, поновите студии укажуваат на се поголемата примена на минимално инвазивен перкутан оперативен третман со
интрамедуларна фиксација на овие фрактури, кој се
покажува како метод што дава уште подобри функционални резултати по санирање на фрактурата.
Материјали и методи: Ова е ретроспектива студија во која се анализирани резултатите од лекувањето и следењето на 301 пациент со фракатура
на подлактицата хоспитализирани на Клиниката
за детска хирургија во периодот од април 2011 до
април 2012, од кои кај 21 пациет репозицијата била
неприфатлива, кај 6 примарно била прифатлива
но настапила редислокација во привите 30 дена
од повредата. За анлиза беа земени 21 пациент кај
кои интервенцијата била извршена во првите 24
часа од повредата, додека кај 6 во просек 18 дена по
повредата.
Резултати: Добиените резултати во насока на демографските карактеристики, како и функционалниот исход од лекувањето корелираат со светските
трендови во оваа област.
Заклучок: Според оваа студија, оперативниот
метод на интрамедуларна фиксација со сомерови
игли на фрактурите на дијафизата на коските на
подлактицата во детската возраст е метод на избор
во лекувањето на овој тип на повреди.

Background: Fractures of the bones of the forearm
are frequent pathology in the thraumathology of the
pediatric patient. A satisfying result can be achieved
using closed reposition and immobilization of the
fractured bone. However, as of recently, the studies claim
that an even more satisfactory result can be achieved
using the surgical method of intramedullary fixation
and immobilization of the fractured bones, a method
that gives better functional results when the treatment
is over.
Materials and methods: In this retrospective analysis
of 301 patients treated at the Clinic for pediatric surgery
in Skopje, for the period from April 2011 until April
2013, 27 of the patients needed intramedullary fixation,
21 of them because of the unsatisfactory reposition in
the first place being operated 24 hour from admission,
and 6 of them because of the secondary redislocation of
the fractured fragments, being operated approximately
18 days from the injury.
Results: The statistical analysis of the parameters
included a descriptive approach, which was similar to
that of the other studies on the subject, and the analysis
of the functional outcome also revealed results that are
similar to those from the other studies on the subject.
Conclusion: According to our study, the surgical
method of intramedullary fixation with Sommer pins
is the method of choice for the treatment of the unstable
diaphiseal fractures of the bones of the forearm in
children.
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Перкутаната интрамедуларна фиксација како метод на избор во третманот на нестабилните фрактури на подлактицата во детската возраст | Камилоски М.

ВОВЕД:
Во детската трауматологијата на раката, 3-6%
од фрактурите се оние на подлактицата. (1-3) Кај
најголем дел од овие фрактури (85%) задоволителен
резултат се постигнува со затворена репозиција и
имобилизација на фрактурата. (4-6) Консензуално
авторите се согласуваат дека оперативниот третман
на овие фрактури треба да се примени во случаите
кога не може да се постигне затворена репозиција. (2)
Но и покрај ова, во последните години се забележува
пораст на процентот на оперативно лекувани деца
со примена на методот на интрамедуларна фиксација. (6) Во последите години се објавуваат се поголем
број студии кои декларираат добри и задоволителни
постоперативни резултати, што придонесува за
изборот на интрамедуларната фиксација на фрактурите на подлактицата како метод на избор за
третман на овие фрактури во детската возраст. (7, 8).
Целта на оваа студија е да се прикажат клиничките
резултати кај пациентите со нестабилна фрактура
на подлактицата каде остеосинтезата е направена
со користење на перкутано аплицирани Сомерови
игли. Прикажани се и компликациите и начинот на
лекување на истите при користењето на овој метод.

МАТЕРИЈАЛИ И МЕТОДИ:
За оваа ретроспективна студија се користени
податоците од 301 пациенти со фрактура на подлактицата, лекувани на клиниката за детска хирургија
во периодот од април 2011 до април 2012 година.
Кај сите пациенти примарно беше пристапено со
затворена репозиција под контрола на рентген. Кај
21 репозицијата не беше прифатлива (репозицијата
беше нестабилна) додека кај 6 каде примарно беше
прифатлива, настапи редислокација во текот на
првите 30 дена од повредата. Оваа студија ги прикажува овие 27 пациенти со нестабилна фрактура
на дијафизата на подлактицата, кои беа третирани
со интрамедуларна остеосинтеза. Во групата испитаници не се вброени пациентите со фрактури на
ниво на метафизата, и пациентите со фрактури на
една од двете коски на скелетот на подлактицата,
како ни фрактурите на Monteggia и Galleazzi.
Во статистичката анализа беа вклучени демографските податоци на пациентите, инетгритетот
на кожата на подлактицата (според критериумот
за оценување на затворена или отворена фрактура
на Gustilo-Anderson), начинот на репозиција (минимално затворена или отворена), типот и времетраењето на имобилизацијата, времето на отстранување на Сомеровите игли, обемот на движење при
клиничките контроли и компликациите. (9) Проценувањето на обемот на движење вклучуваше флексија и екстензија во лактот, пронација и супинација
на подлактицата и палмарна и дорзална флексија
во рачниот зглоб, користејќи гониометар а како
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споредбена контрола беше функцијата на здравата
неповредена рака. Резултатите во функционален
поглед беа анализирани според бодовниот систем
на Price. (10, 11) Тие беа поделени на група со одличен
резултат (пациент без тегоби со нормална физичка
активноист и/или намалување на ротацијата на
подлактицата помалку од 150), многу добар (умерени тегоби и/или намалена ротација меѓу 15 и 300) и
добар резултат (умерени тегоби и намалена ротација
меѓу 300 и 900). Останатите пациенти се оценети како
лош резултат.
Методот на интрамедуларна фиксација се изведуваше под општа анестезија, при што иницијално беше правена затворена репозиција. По
постигнување на репозицијата беше пристапувано
кон интрамедуларна фискација со Сомерови игли.
За постигнување на должината на подлактицата
прво беше фиксирана улната, освен во случаите
кога репозицијата на радисуот беше полесно постигнувана. Сомеровата игла се внесуваше преку
радијалниот стилоид односно олекранонот, при
што нејзиниот врв беше моделиран и ротиран во
тек на прогресијата со Т-држач. Во зависност од
можноста за репозиција на радиусот или улната се
користеше и ограничен отворен пристап доколку
тоа беше неопходно. За избегнување на дополнителна хируршка процедура при вадење на иглите,
крајот го остававме врз површината на кожата. Кај
сите пациенти беше користена имобилизација со
висока гипс лонгета во тек на 2-4 седмици, кој потоа го заменувавме со ниска гипс лонгета уште 2-4
седмици. По формирањето на радиолошки утврден
калус на 3 до 4 кортекси анализирани во два правци,
се вадеа Сомер-овите игли.

РЕЗУЛТАТИ
Демографските карактеристики се опишани во
табела 1. Од 27 пациенти, повеќето беа од машки
пол, со помала просечна возраст кај машките отколку кај женските деца, и предоминантна повреда
на левата рака.
Според Gustilo-Аnderson, три од фрактурите беа
отворени, од кои две на тип 1, а една тип 2 според
оваа класификација. Кај отворената фрактура тип
2 раната беше соодветна на радисуот, а кај оние од
тип 1, во еден случај раната одговараше на улната, а
во другиот на радисуот.
Од пациентите, 21 беа оперирани во текот на
првите 24 часа од повредата. Кај шестмина кои беа
лекувани со конзервативен третман со висока гипс
лонгета настана редислокација, поради која беа оперирани одложено, во просек 18 дена по повредата.
Ограничен отворен пристап беше неопходен кај
девет пациенти за да се постигне интрамедуларна
фиксација, од кои во три случаи само на радисуот,
во четири само на улната, а во останатите и на радисуот и на улната.
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Слика 1. а) радиографија на скршеницата на подлактицата, б) кожен рез за пристап и вметнување на
интрамедуларна фиксација, по неуспешниот обид за некрвава репозисција и имобилизација на скршениците, в, г) репозиција и фиксација на коските под редаиографска контрола, д) постоперативна радиографија
со имобилизација на раката.
На профиланата графија, иницијалната ангулација на радисуот беше од 8 до 46 степени, а од 10 до
31 степен во антеро-постериорен правец. Ангулацијата на улната пак се движеше во интервалот од
15 до 55 степени на профилната графија, а од 0 до 36
степени во антеро-постериорен правец.
Периодот на следење на функционалните резултати и клиничкиот исход изнесуваше во просек 20,7
месеци (12-36 месеци). Зараснувањето се одвиваше
во просек од 7,5 седмици (5-12 седмици), при што
кај пациентите помали од десетгодишна возраст
зараснувањето одеше побрзо отколку кај постарите,
во просек за 1,2 седмици. Подолг период на зараснување имаа пациентите со отворена фрактура, каде

зараснувањето во просек траеше 10,6 седмици. Сомеровите игли беа амбулантски вадени во просек по
7,1 седмица (5-12 седмици) што соодветно одговара
на времетраењето на зараснување на фрактурата.
Компликации беа евидентирани кај 20% од пациентите (6 пациенти), од кои кај
тројца беше евидентирана минорна инфекција
на кожата на местотото на инсерција на Сомеровите
игли, која се санираше по краткорајна примена на
перорален антибиотик и 2-3 промени на преврската.
Транзиторна загуба на сензибилитетот на палецот
на повредената рака беше евидентирана кај двајца
од пациентите, најверојатно поради иритација на
површната гранка на радијалниот нерв, предизви-
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кана при инсерција на радијалната игла. По два до
три месеци и кај двајцата пациенти сензибилитетот беше во целост вратен. Кај само еден пациент
проксималниот крај на Сомеровата игла го проби
кортексот на проксималниот фрагмент на радиусот,
веројатно како последица на прекумерно превиткување на Сомеровата игла, но без последици кои се
забележуваа на контролните прегледи.

За опишување на функционалниот резултат се
служевме со критериумите според Price. Анализата
покажа дека кај 22 пациенти резултатот е одличен,
кај двајца многу добар, кај двајца добар и кај еден
незадоволителен (Табела 2)

Табела 1. Демографски карактеристики и поделба според фрактурни карактеристики
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Ред.
број

Возраст
(год.)

Пол

Рака

1

9

М

лева

2

12

Ж

десна

3

11

М

4

8

5

Gustilo/
Anderson

Имобилизација
Висока Ниска

Зараснување
(седмици)

Вадење
(седм.)

4

3

7

7

3

4

10

10

лева

3

2

7

7

М

лева

2

3

5

6

7

М

десна

4

2

6

7

6

10

М

лева

2

2

5

6

7

13

Ж

лева

4

4

11

10

8

7

М

десна

4

4

10

10

9

9

Ж

лева

3

2

5

5

10

8

М

лева

3

2

6

5

11

6

М

десна

3

3

6

6

12

10

Ж

десна

4

3

7

7

13

8

М

лева

4

3

8

7

14

11

М

лева

3

3

8

7

15

7

М

десна

3

2

5

6

16

11

Ж

лева

4

3

7

6

17

5

М

лева

4

3

7

6

18

12

Ж

десна

3

2

8

6

19

7

М

лева

4

2

7

6

20

8

М

лева

4

3

8

7

21

11

М

лева

4

4

12

12

22

8

М

Лева

3

2

8

7

23

7

М

Лева

4

2

9

8

24

10

Ж

Десна

5

4

10

9

25

11

Ж

Лева

3

3

11

10

26

7

М

Лева

3

3

9

8

27

8

М

десна

4

4

8

7

I Радиус

I Улна

IIРадиус
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Табела 2. Функицонален исход на лекувањето
Реден
број
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27

Компликации

Оцена

Период на
следење (месеци)

Инфекција

одличен
многу добар
одличен
одличен
одличен
одличен
одличен
многу добар
одличен
одличен
одличен
добар
одличен
добар
одличен
одличен
одличен
одличен
одличен
одличен
лош
Одличен
Одличен
Мн.добар
Одличен
Одличен
Мн.добар

36
20
21
15
14
12
18
19
16
15
20
21
30
15
27
29
16
19
20
23
29
20
36
27
26
15
20

Инфекција

Сензибилитет

Сензибилитет

Пенетрација

Инфекција

ДИСКУСИЈА
Најчесто, фрактурите на дијафизата на подлактицата кај деца се лекуваат со затворена репозиција
и имобилизација. (12, 13, 14, 15, 16) Третманот со интрамедуларна фиксација е индициран само кај мал
број пациенти, иако интрамедуларно пласираната
Сомерова игла овозможува стабилна фискација на
фрактурираните коски. (15) Во скорешните студии на
оваа тема, документирани се одличните резултати
кои се постигнуваат со оваа оперативна техника,
промовирајќи ја предноста на интрамедуларната
фиксација во споредба со остеосинтезата со плочка
во детската возраст. (17, 18) Ова е особено точно заради
ниската документриана стапка на компликации,
едноставноста при вадењето на иглите, и фактот
што овој тип на остеосинтеза не интерферира со зараснувањето на фрактурата, а оперативното време е
кратко, козметскиот исход е одличен, мекоткивното

оштетување минимално и постојат услови за рано
раздвижување. (16-20)
Исто така мора да се напомене дека се покажало
дека потенцијалот за ремоделирање што го нуди
фрактурираната коска кај деца помлади од 10 год
возраст може да коригира било кој деформитет.
Одредени автори нагласуваат дека затворената репозиција со ангулација поголема од 100 резулитра
со значајно ограничување на ротацијата на подлактицата што кај деца под десет годишна возраст
е неприфатлив резултат. (20)
Како и во другите студии на оваа тема, и во нашата група на испитаници, времето потребно за
зараснување е за околу две седмици подолго во
групата на деца постари од 10 години.
Честотата на појава на компликации објавени во
достапната литература е околу 16%. (17-22) Во серијата
на испитаници која ја анализиравме, компликаци-
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ите беа нјачесто поради минорен инфект на влезното место на Сомеровите игли, кој беше успешно
лекуван со најкраток режим на перорален антимикробен третман. Ставовите за тоа дали крајот од
Сомеровите игли треба да се остава на површината
на кожата или не, не е униформен во студиите на
реномираните автори. Кај нас, основна причина
поради која го оставаме над површината на кожата е
едноставноста на вадењето, во амбулантски услови,
без употреба на анестезија и сите пациенти добро ја
поднесуваа процедурата.
Кај девет од пациентите мораше да се примени
ограничен отворен пристап. Според достапните
автори, употребата на мала инцизија е помалку
трауматична споредено со повеќекратните обиди за
репозиција. Во сите случаи, при употребата на овој
пристап евидентен беше мекоткивен интерпозиум
кој ја спречуваше репозицијата.
Дополнителната виоска гипс имобилизација во
оваа серија беше употребена како поддршка на внатрешната фиксација, имајќи предвид дека станува
збор за пациенти-деца кои се активни пациенти.

ЗАКЛУЧОК
Употребата на интрамедуларна фиксација на
нестабилните фрактури на дијафизата на коските
на подлактицата во детската возраст овозможува
третман со малку компликации, кои лесно се третираат со едноставни методи. Иако во оваа серија
стапката на компликации беше релативно висока по
однос на бројот на анализираните, мора да се напомене дека кај повеке од 90% имаше одличен и многу
добар функционален резултат. Исто така, серијата
покажува дека оставање на Сомеровите игли над
кожата го олеснува нивното отстранување и тоа без
анестезија во амбулантски услови, без голема траума
врз пациентите. Исто така студијата покажа дека е
подобро да се изведе ограничен отворен пристап
отколку повеќератни обиди за репозиција кои додатно ги повредуваат меките ткива. Врз основа на
овие резултати, Клиниката за детска хирургија во
Скопје го препорачува методот на интрамедуларна
фиксација со Сомерови игли во третманот на дијафисните фрактури на коските на подлактицата во
детската возраст.
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Апстракт
Пршленските метастази се чест наод кај пациенти со малигна болест. Историски гледано, тие
се третирани со радиотерапија. Само ламинектомијата е придружена со полоши резултати во
однос на радиотерапијата. Со подобрувањето на
третманот кај пациенти со малигна болест, се
продолжи и нивиот животен век, па со тоа и се
зголеми бројот на пациентите кои бараат активен
хируршки третман на компресивни метастази на
`рбетот со невролошки испади. Исто така, напредокот на хируршките техники ја направија операцијата прифатлива за овие пациенти, а сё со цел
да се контролира квалитетот на животот. Современиот концепт за декомпресија на метастазите
на `рбетниот столб се состои во 3600 декомпресија,
бидејќи тоа највероватно ќе биде прво и последно
хируршко пристапување поради очекуваниот
лимитиран век на овие пациенти, како и стабилизација на `рбетот применувајќи што помалку
инвазивност.
Целта на оваа студија е да ги презентираме
нашите првични напори за да утврдиме дали
употребата на аугментирачки педикуларен постериорен систем е суфициентна за стабилизирање
на `рбетниот столб кај пациенти со метастатска
болест по периферна декомпресија, без конкоминтантна реконструкција на предната колумна.
Во трудот се презентирани два случаја на
возрасни оперирани пациенти со малигна метастаза на пршленското тело, со компресија на
нервните структури и со невролошки дефицит.
Оперативната техника се состои во заден пристап и циркумферентна декомпресија придружена со задна стабилизација со перфорирани
педикуларни шрафови, аугментирано со полиметил метакрилат. Не се прави реконструкција на

предниот столб. Непосредните постоперативни
резултати се состојат во рано невролошко опоравување, непосредно постоперативно намалување на болката, како и рана вертикализација.
Првиот презентиран случај е метастаза после
карцином на дојка. Се следи 3 години после оперативната интервенција. Пациентката сё уште е
амбулаторна, без болка и без невролошки испади.
Вториот презентиран случај е метастаза на третиот лумбален пршлен. После подобрување на
симптоматологијата во текот на два месеца, следи
рапидна прогресија на болеста. Пациентот умира
после четвртиот месец.
Прикажаниот метод е помалку инвазивен и
успешен пристап во контролата на квалитетот
на животот со помала стапка на компликации и
морбидитет, и треба секогаш да се зема предвид
при третман на солитарни метастази на `рбетниот
столб со невролошки испади.
Клучни збворови: транспедикуларни шрафови, аугментација, солитарна тораколумбална
метастаза.

Abstract
Metastatic tumors are often located on the thoracolumbar spine after breast, lung and prostate malignant tumors. Less than 5 % of secondary deposits
are related to clinical symptomatology. The metastases can be treated with radio therapy and surgery.
Indication for surgery includes pain, compression
of the spinal cord, bio mechanical instability and
for diagnostic reason. A wide spectrum of surgical
approaches has been used, including percutaneus
pain-relief procedure of vertebroplasty, circumferential decompression with instrumentation, two stages
anterior and posterior approach, etc.
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We present our strategy for treatment of those
metastases related to clinical signs. We do always
posterior approach, with 360 degrees decompression
that includes laminectomy, pediculectomy and partial posterior vertebral body resection. Being aware
of jatrogenic instability, we do always long fixation
and enhance it with PMMA injected through perforated pedicular screws. Perforated pedicular screws
are intended to be used in osteoporotic bone. Albeit
their use in osteoporotic bone is wide accepted and
implemented in large clinical series, their use after
decompression of the spine due to metastatic tumor
is seldom reported in the literature.
We present results of treatment and follow up to
max 3.5 yrs. There is no loosening of the construct
in any case. Also we will present another case with
L4 metastasis after lung carcinoma and rapid progression of the disease with 4 month survival after
operation and only 2 months was neurologically free
of symptoms.
We conclude that our approach is successful approach especially in cases where longer survival is
predicted. A selective approach for indicating this
strategy is necessary.
Key words: transpedicular construct, augmentation, solitary thoraco-lumbar spine metastasis.

Вовед
Пршленските метастази се најчеста локализација на коскените метастази. Приближно 40% од
пациентите со малигна болест имаат метастази
во пршлените. Околу 5-10% од пациентите со
малигна болест имаат патолошка фрактура на
пршленското тело со компресија на ‘рбетниот
мозок; 10-20 % од нив се симптоматски1. 80%
од метастазите на пршленското тело се јавуваат
после карцином на дојка, карцином на простата,
тумори на бели дробови. 20% отпаѓаат на тироидна жлезда, бубрези, ГИТ, ендометриум, грло на
матката, мочен меур итн.
Историски гледано, присуството на метастази
во ‘рбетот значеше дека болеста е во напредната
фаза и дека нема место за хируршко лекување.
Подолго време, радиотерапијата беше единствениот терапевтски избор. Амбициозните хирурзи
во тоа време правеа само ламинектомија, но постоперативните резултати беа многу полоши од
радиотерапија (1, 2).
Со последните достигнувања во третманот
на пациенти со малигна болест, продолжен е и
нивниот животен век. Исто така, напредокот на
хируршките техники ја направија операцијата
прифатлива за овие пациенти, со цел да се контролира квалитетот на животот.
Денес постојат силни научни докази дека хируршкиот третман значително може да придоне-
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се за подобрување на квалитетот на животот на
пациентите со карцином (2, 3, 4, 5).
Со напредокот во третманот на пациентите
со карцином, се очекува зголемување на бројот
на оние кои би се лекувале хируршки3. Затоа, во
последните две децении се развија многу различни протоколи за третман кои се однесуваат на
стратегијата за лекување на метастатски тумори
на ‘рбетениот столб.
Два различни метода користени во третманот
на ‘рбетните метастази се радиотерапија и оперативно хируршко лекување.
Историската предност на радиотерапијата, во
споредба со резултатите од ламинектомијата или
ламинектомија комбинирана со радиотерапија,
се промени со воведувањето на циркумферентната декомпресија на ‘рбетниот мозок со стабилизација на ‘рбетниот столб во 80-тите години
од минатиот век4. Супериорните резултати од
модерните хируршки пристапи со отстранување
на туморот, периферната декомпресија на ‘рбетниот мозок и користењето на инструментација
за стабилизација на ‘рбетот, споредено со други
конвенционални методи за третман на ‘рбетните
метастази првично се документирани во проспективната рандомизирана студија на Patchell
et al (6).
Кога се размислува за операција, најважното
нешто е прогнозата, односно очекуваното траење
на животот, што е многу важен фактор за донесување на одлука дали да се оперира или не.
- Најупотребуван систем е Tokuhashi скор, кој
е ревидиран во 2005 година(7, 8) .
Според авторите, предвидувањето на очекуваниот животен век со овој скор е околу 85%, така
што може да се употребува во секојдневната пракса за предвидување на животниот век на пациентот со малигно заболување со метастази во ‘рбетот. Процената на општата состојба (Performance
status) е во согласност со Karnowsky (9).
Вториот водич за нас хирурзите во однос на
поставувањето на индикација за оперативна
интервенција, е помалку користеното упатство
наречено NOMS (3), подготвено во Memorial SloanKettering Cancer Centre. Според NOMS, донесувањето на одлуката за оперативна интервенција
зависи од 4 параметри: неврологија, онкологија,
механичка нестабилност и медицински коморбидитети - системски заболувања. Во зависност
од овие параметри, изборот на третманот е следниот: целна радијација (image guided radiation),
радијациска терапија и кифо/вертебропластика
или отворена операција.
Операцијата најчесто е индицирана кога има
невролошки испад. Но, исто така, и присуството
на болка резистентна на медикаментозен трет-

МАКЕДОНСКИ ОРТОПЕДСКО-ТРАУМАТОЛОШКИ ГЛАСНИК - бр. 7, декември 2014

Enhancement Of Posterior Transpedicular Construct With Pmma For Single Level Metastatic Tuomor Of The Thoracolumbar Spine With Neurologic Problems | I. Hasani

Карактеристики

Скор

Општа состојба на пациентот (Performance Status po Karnowsky)
Слаба (PS 10%-40%)
Средна (PS 50%-70%)
Добра (PS 70%-100%)
Број на ектраспинални коскени метастази
3 или повеќе
2
1
Број на метастази во пршленските тела
3 или повеќе
2
1
Број на метастази во внатрешните органи
Нересектабилни
Ресектабилни
Нема метастази
Потекло на карциномот
Бели дробови, остеосарком, желудник, мочен меур, езофаг, панкреас
Црн дроб, жолчно ќесе, непознато потекло
Друго потекло
Бубрег, матка
Ректум
Тироидна жлезда, дојка, простата, карциноиден тумор
Парализа
Комплетна (Френкел А,Б)
Некомплетна (Френкел Ц, Д)
Нема парализа (Френкел Е)
Предвидена прогноза:
Збир на бодовите 0-8 преживување до 6 месеци
9-11 преживување повеќе од 6 месеци
12-15 преживување повеќе од 1 година

0
1
2
0
1
2
0
1
2
0
1
2
0
1
2
3
4
5
0
1
2

Слика.1. Ревидиран систем на бодување за предоперативна процена за прогноза
на метастатски тумори на ‘рбетот.
ман, како и нестабилноста, се индикации за оперативен третман. Според некои автори, радиорезистентните тумори претставуваат индикација за
операција. Уште еднаш потенцираме дека индикацијата за операција зависи од општата состојба
на пациентот, како и очекуваниот животен век (10).
Кога операцијата ја бираме како метод за лекување на овие пациенти со малигно заболување,
тогаш треба да знаеме дека хируршкиот пристап
на проблемот е многу специфичен и предизвикувачки. Со оглед на фактот дека третманот е
палијативен, треба да избереме пристап преку кој
ќе можеме да направиме многу, а ќе наштетиме

малку. Целта, како што рековме, е да се контролира квалитетот на животот преку зачувување
на невролошкиот статус и контрола на болката, а
ова може да биде постигнато преку декомпресија
и стабилизација. Биопсијата е многу важна за
поставување на крајната дијагноза.
Во 1989 година James Weinstein го предложи
концептот на избор на хируршкиот пристап според локацијата на патолошкиот процес. Ако патолошкиот процес ги вклучува во себе и задните
делови (ламина, педикули и артикуларните процесуси), тогаш проблемот треба да се реши преку
заден пристап. Ако туморот се наоѓа во предниот
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дел од телото на пршленот без зафаќање на задниот ѕид на пршленското тело, тогаш можеме
да го отстраниме туморот само преку преден
пристап. Ако процесот се наоѓа на задниот дел од
пршленското тело, тогаш би требало да се оди и
со преден и заден пристап (11).
Современиот концепт за третман на метастазите на ‘рбетниот столб се состои во 3600 декомпресија, бидејќи тоа највероватно ќе биде прво и
последно хируршко пристапување поради очекуваниот лимитиран век на овие пациенти, како
и стабилизација на ‘рбетот применувајќи што
помалку инвазивност. Ова може да се постигне
преку преден и/или заден пристап. Со оглед на
фактот дека предниот и комбинираниот пристап
се многу агресивни и инвазивни пристапи и се
поврзани со значителен морбидитет, а исто така,
имајќи го предвид фактот дека овие пациенти се
со малигно заболување и со ограничени системски резерви, научниците бараа помалку инвазивен пристап за циркумферентна декомпресија.
Од неодамна се појавија голем број на хирурзи
кои преферираат да го работат предниот дел на
пршленското тело (киретажа, потиснување на
предниот фрагмент, исто така, остеотомија на
пршленското тело) преку заден пристап. Постои
сериозна научна литература која го поддржува
фактот дека пршленското тело може да се постигне и обработува безбедно, а, исто така, и патолошкиот процес да се третира коректно преку
заден пристап (5).
Во нашата скромна клиничка серија направивме циркумферентна декомпресија со заден
пристап, правејќи широка ламинектомија, педикулектомија, костотрансверсектомија (доколку
е потребно), исто така и задно интралезионално
киретирање, со парцијална (делумна) ресекција
на пршленското тело.
Нашите клинички случаи покажуваат дека
задниот пристап е релативно безбеден, а, исто
така, го намалува морбидитетот од пристапот. И
останатите интраоперативни и постоперативни
параметри покажуваат голема предност, споредувајќи го овој пристап со комбинираниот
пристап (4).
Имајќи ја предвид предизвиканата нестабилност, како најдобра опција ја избравме задната
стабилизација. Според литературата постојат
различни можности за стабилизирање на предниот столб на ‘рбетот. Главно сите импланти се
имплантираат преку предниот пристап. За пополнување на празнината на пршленското тело
после направената ресекција и стабилизација на
предниот дел на ‘рбетниот столб се користат метален меш (мрежа), дистрактибилно пршленско
тело, автотрансплантација на трикортикален
коскен графт или ПММА. Некои автори опишуваат имплантирање на заместителот на пршлен-
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ското тело преку задниот пристап (4, 5). Во литературата не успеавме да најдеме труд каде што нема
реконструкција на предната колумна, после задна
корпектомија кај пациенти со канцер и метастази
на ‘рбетниот столб.
Иако некои автори прават предна стабилизација со инструменти одзади, ние сметаме дека
овој пристап е релативно опасен, па затоа избравме друга стратегија за зајакнување на системот за
задна транспедикуларна стабилизација со користење на канулирани и перфорирани педикуларни
шрафови, таканаречени аугментирачки шрафови, и инјектирање на ПММА, процес наречен
аугментација.
Употребата на аугментирани шрафови во остеопоротична коска е добро документирана и е
докажана како супериорна во однос на другите
техники за подобрување (фиксирање) на задната
конструкција (бикортикални шрафови, алигатор
шрафови) (12, 13, 14, 15, 16). Но, нивната употреба кај
пациенти со метастатски тумор во литература е
ретко наведена.
Целта на оваа студија е да ги презентираме
нашите првични напори за да утврдиме дали
употребата на аугментирачки педикуларен постериорен систем е суфициентна за стабилизирање
на ‘рбетниот столб кај пациенти со метастатска
болест по периферна декомпресија, без конкомитантна реконструкција на предната колумна.

Материјал и методи
Студијата е направена во Спиналниот центар
на Клиниката за трауматологија, во рамките на
Јавната здравствена установа Клиника за трауматологија, ортопедија, анестезија и интензивно
лекување и Ургентен центар - Скопје.
Во трудот се презентирани два случаја на возрасни оперирани пациенти со малигна метастаза
на пршленското тело, со компресија на нервните
структури и со невролошки дефицит.
Предоперативно кај пациентите е направена
нативна рендгенографија, CT (компјутеризирана томографија) и MR (магнетна резонанца) на
зафатениот дел на ‘рбетниот столб. Направена е
дијагностика на примарниот тумор (ако претходно не е направена) и консултација со соодветен
специјалист.
Заради важноста на раната интервенција, кај
пациентите предоперативно не е направен скен
на коските.
Амбуланторниот капацитет, како и невролошкиот дефицит пред и после оперативната интервенција се оценети според Frankel-овата скала.
Предоперативно утврдениот Каровски индекс кај
пациентите е повеќе од 50%.
Оперативната интервенција е направена во
првите 24 часа по хоспитализацијата.
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Оперативна техника
Пациентот се става во позиција на стомак и
се подготвува за заден пристап. Се прави средна
инцизиона линија и депериостирање на мускулите. Ги поставуваме перфорираните педикуларни
шрафови на пршленските тела над и под зафатениот пршлен.
Задната декомпресија следи после имплантирањето на педикуларните шрафови. Во торакалниот дел на 'рбетниот столб се врши билатерална ламинектомија со педикулектомија, а, по
потреба, и трансверсектомија. Од тука, со фини
инструменти и внимателно екартирање од двете
страни сме во состојба да направиме парцијална
(делумна) задна ресекција на пршленското тело.
Ако е потребно, во торакалниот дел на ‘рбетниот
столб постои можност да се жртвуваат нервните
корени, освен коренот на Th1. На овој начин ние
сме направиле декомпресија од 3600 .
Правиме аугментација на задните шрафови со
Poly-metil-metacrilate PMMA. Потоа се прави нивно поврзување со шипки in situ, без дистракција.

Слика 4 и 5. Транслверзални пресеци
на ниво на Th11
Кај пациентката е направен пристап преку средната линија. Поставени се педикуларните шрафови. Направена е задна широка ламинектомија
со педикулектомија, туморектомија со киретажа
и задна парцијална корпектомија каде што е постигната периферна декомпресија. Потоа е направено поврзување на шрафовите со шипките.

Приказ на Случај 1

Слика 6. Интраоперативно екартирање за
пристап до предните структури.
Слика 7. Интраоперативен приказ на 3600
декомпресија и фиксација.
Слика 2. Предоперативна сагитална реконструкција
на торако лумбален рбет и
Слика 3. сагитални пресеци од магнетна резонанца,
каде што се прикажува деструкција на пршленското
тело на Th11, стеснување на спиналниот канал и
компресиоја на рбетниот мозок.
Пациентка на 52-годишна возраст, обезна. Две
недели пред да се појават невролошките испади,
оперирана од карцином на дојка. Подолго време
со прогресивна грбна болка. Нагло настапување
на невролошката симптоматологија. На прием
Frankel C. Веднаш е направено CT и MRI на ‘рбетниот столб. Идентификувана е патолошка фрактура на Th11 со стеснување на ‘рбетниот канал и
компресија на ‘рбетниот мозок.
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Слика 8 и 9. Постоперативни радиографии
после декомпресија и фиксација
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Непосредно по интевенцијата пациентката
чувствува олеснување на двата долни екстремитета. Првата недела после операцијата невролошката состојба е вратена во Frankel D. Две месеца
после оперативната интервенција, невролошки
комплетно се опоравува. Постоперативниот онколошки третман е направен во консултација со
специјалист по онкологија. Хистолошки е покажана метастаза од карциномот на дојката. Три
години после оперативниот третман пациентката
е без невролошки дефицит.

Случај бр. 2

Слика 12. Интраоперативна флуороскопија при
поставување на канулираните
педикуларни шрафови

Пациент на 39-годишна возраст, асимптоматски со карцином на белите дробови, идентификувано по интензивните болки во грбот и слабоста
на двете нозе, поради секундарно депонирање
и патолошка фрактура на L3. На прием, невролошки дефицит Frankel D. Веднаш се направени
CT и MRI на ‘рбетниот столб. Идентификувана
е патолошка фрактура на L3 со стеснување на
‘рбетниот канал и компресија на ‘рбетниот мозок.
Слика 13. Интраоперативно екартирање и
декомпресија

Слика 10. Предоперативна радиографија на белите дробови, каде што се гледа тумефакт на
левото белодробие.
Слика 11. Преоперативн радиографија на лумбален ’рбет, каде што се гледа деструкција на
третиот лумбален пршлен
Кај пациентот веднаш е направено задна широка ламинектомија, киретажа на туморот и задна парцијална корпектомија каде што е постигната циркумферентна декомпресија, преку заден
средишен пристап. Исто така е направена и биопсија.
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Слика 14. Интраоперативно екартирање и
декомпресија

Слика 15. Интраоперативно флуороскопско
прикажување на декомпресија.
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Потоа е направено аугментирање на шрафовите и поврзување на шрафовите со шипките без
дистракција.
Пациентот е вертикализиран првиот ден по
хируршката интервенција и е упатен за понатамошен третман кај торакален хирург и онколог.
Пациентот се ослободува од болките и невролошкин останува интактен во следните два месеца. Торакалниот хирург не индицира хируршки
третман поради напреднатиот стадиум на болеста. Пациентот почина 4 месеци по операцијата
поради мултипли метастази на повеќе места во
мозокот и телото.

Дискусија
Целта на хируршкиот третман на метастатска
болест на ‘рбетот со компромитирање на неговата
невролошка функција е декомпресија на ‘рбетниот мозок, како и стабилизација на ‘рбетниот
столб. Поради тоа што болеста е раширена низ
целиот организам, а интервенцијата е палијативна, нема потреба од радикална екцизија, туку
само интралезионална киретажа за да се постигне
намалување на обемот на туморот. Разни автори
презентираат најразлични начини на постигнување на горенаведената цел.
Нашиот пристап на предно-задна, односно
циркумферентна декомпресија на ‘рбетниот мозок само со заден пристап, како и зајакнување на
задниот транспедикуларен конструкт со полиметил метакрилат, покажа коректни и конкурентни
резултати во однос на другите пристапи на решавање на проблемот.
Лимитирањето на пристапот само на заден,
има голема предност во намалувањето на оперативниот морбидитет, времето на траење на
оперативната интервенција, губењето на крв,
како и тоа што е најважно, се намалува и обемот
и времетраењето на хируршкиот напад врз веќе
ослабениот организам.
Задниот пристап со педикуларна фиксација
е рутинска секојдневна процедура којашто брзо
се изведува и помалку го оштетува организмот
во споредба со предниот пристап, а особено со
комбинираниот пристап. Циркумферентната
декомпресија, како и аугментацијата на шрафовите како дополнување на рутинскиот преден
пристап, не го продолжуваат сигнификантно
времетраењето на оперативната интервенција,
како и крварењето.
Почитувајќи ја хируршката логика при третманот на патологиите на ‘рбетниот столб, би требало, при деструкција на предниот столб, тој да
се реконструктира. Опишани се многу методи
за негова реконструкција, но во литературата не
наидовме на случај на третман на метастази на

пршленски тела без реконструкција на предниот столб. Во нашите случаи се одлучивме да не
направиме предна реконструкција, но по цена
на тоа го зајакнавме задниот систем со ПММА,
за којшто сметаме дека е сосема доволен во стабилизацијата на ‘рбетниот столб и без предна
стабилизација. Голем број автори го реконструираат предниот столб на ‘рбетот со меш (метална
решетка) или цемент одзади. Нашата цел беше
подобрување на задната конструкција со аугментација на педикуларните шрафови со ПММА, а
не реконструкција на предната колумна одзади
која ја сметаме како интервенција со голем ризик.
Задната декомпресија полесно и поедноставно
се постигнува на торакалниот дел на ‘рбетниот
столб заради неговите анатомски особености.
Во торакалниот дел може да се жртвуваат нервните корени и да се ослободи повеќе простор
за манипулација во пршленското тело одзади,
без оглед дали се работи за декомпресија или за
реконструкција.
Лумбалниот дел не лимитира со корените.
Поради тоа, сите манипулации во предниот дел
на пршленот се специфични, предизвукувачки
и лимитирани.
Во најголем процент на случаи, декомпресијата и солидната стабилизација успешно се
постигнуваат. Ефектите на декомпресијата се
имедијантни, невролошкото опоравување почнува веднаш по оперативната интервенција, додека
вертикализацијата зависи од предоперативниот
степен на невролошкото оштетување.

Заклучок
Циркумферентна декомпресија и солидна стабилизација може да се постигнат само со заден
пристап. Аугментацијата овозможува подобрување на задната конструкција без реконструкција
на предниот столб, особено при палијативни
операции кај пациенти со карцином.
Прикажаниот метод е помалку инвазивен и
успешен пристап во контролата на квалитетот
на животот со помала стапка на компликации и
морбидитет, и треба секогаш да се зема предвид
при третман на солитарни метастази на ‘рбетниот
столб со невролошки испади.
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Апстракт:
Вовед: Tочната и рана дијагноза на скелетните инфекции и инфламации сё уште претставува
проблем во секојдневната клиничка практика. Во
решавањето на овој проблем се вклучени повеќе
етаблирани нуклерно медицински процедури. Сепак резултатите добиени со нив не овозможуваат
секогаш соодветен дијагностички исход. Воведувањето на обележените моноклонални противтела,
како нов радиофармацевтски препарат во ова поле
се очекува да обезбеди голем чекор напред во точното и брзо поставување на конечната дијагноза кај
болните со оваа патологија.
Цел: Да се прикаже случај на пациент со остеомиелит евалуиран со морфолошки и функционални
визуелизациони модалитети.
Приказ на случај: 56-годишна пациентка со суспектен рецидивантен остеомиелит во проекција на
десен фемур, упатена за скелетна сцинтиграфија со
обележени фосфатни комплекси со технециум (99mTc
MDP). Од претходните иследувања: лабораторија со
високи маркери за инфламација, компјутеризирана
томографија (КТ) и магнетна резонанца (МР) со
суспектна туморска формација или апсцес во проекција на средна дистална дијафиза на десен фемур.
Скенот со 99mTc MDP откри метаболна реакција
на коската околу примарната лезија. На скенот со
обележeните автологни леукоцити не се доби јасна
слика за инфекција (остеомиелит) но, скенот со обележeни моноклонални противтела даде јасна слика
за постоење остеомиелит во горната третина на
фемурот и постоење стерилна инфламација во средна дистална дијафиза на фемурот. По направената
хируршка интервенција, патохистолошкиот наод
корелираше со наодот од скенот со обележeните
моноклонални противтела.

Дискусија: Добиените резултати прикажуваат
дека скенот со радиоактивно обележeни моноклонални противтела дава најдобар приказ за постоење
инфекција и прави јасна разлика помеѓу инфекцијата и стерилната инфламација.
Клучни зборови: остеомиелит, радиоактивно
обележени моноклонални противтела, обележени
автологни леукоцити

Abstract:
Introduction: Early and accurate diagnosis of
skeletal infections and inflammations is still a challenge
in routine nuclear medicine practice. Addressing this
challenge are several established nuclear medicine
procedures. Nevertheless the obtained results are not
always translated in appropriate diagnostic outcome.
Introducing the new radiopharmaceutical, radiolabeled
monoclonal antibodies, is a great step forward in solving
the problem of fast, accurate and reliable final diagnosis
for patients suffering from this pathology.
Aim: To describe a case report of patients with
osteomyelitis evaluated with morphological and
functional imaging modalities.
Case report: A 56 years old female patient with
suspected recidivated osteomyelitis on the right
femur was scheduled for 99mTc MDP three phase bone
scintigraphy. Previous laboratory examinations revealed
high inflammation markers, also a suspected tumor
formation or abscess in the middle distal diaphysis on the
right femur, showing on a computed tomography scan
(CT) and magnetic resonance imaging (MRI). A positive
99m
Tc MDP three phase bone scintigraphy indicated a
bone metabolic reaction surrounding the primary lesion.
Radiolabeled autologous leucocytes could not clearly
differentiate presence of infection or osteomyelitis,
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but the radiolabeled monoclonal antibodies showed
clear signs of osteomyelitis in the upper third of the
femur as well as sterile inflammation in the middle
distal diaphysis of the femur. Surgical intervention
was performed. The patohystological report correlated
with the findings obtained from the scintigraphy using
radiolabeled monoclonal antibodies.
Discussion: Result obtained from different imaging
modalities indicate that the radiolabeled monoclonal
antibodies gave clearest visualization of the infection
and also made a differentiation between the infection
and the sterile inflammation.
Keywords: osteomyelitis, radiolabeled monoclonal
antibodies, radiolabeled leucocytes.

ВОВЕД
Tочната и рана дијагноза на скелетните инфекции и инфламации сё уште претставува проблем во
секојдневната клиничка практика1. И покрај напредокот во областа на јавното здравство уште од 18-от
и 19-от век, како и воведувањето на имунизацијата
и антибиотиците во 20-от век, овие заболувања
сё уште се меѓу најчестите и најскапите2. Локализацијата и идентификацијата на инфламаторните
жаришта во телото е многу важен и животоспасувачки процес, а поставувањето точна дијагноза во
раните стадиуми на болеста има критична улога за
постигнување позитивен исход од лекувањето. (1)
Иако конвенционалните техники за визуелизација
како класичната радиографија, компјутеризираната
томографија, магнетната резонанца и ултрасонографијата придонесуваат кон дијагнозата, тие не даваат
специфичен наод поради ненагласените анатомски
промени во раните стадиуми на инфламаторниот
процес. (3, 4) Особено е значајно што наведените методи не овозможуваат диференцирање на инфламацијата од инфекцијата. Наспроти нив, нуклеарната медицина може да ја одреди локализацијата и
степенот на активност на инфламаторниот процес
преку метаболните промени пред да настанат структурните нарушувања во афектираното ткиво.(50 Во
решавањето на овој проблем се вклучени повеќе
досега добро етаблирани нуклерно-медицински
процедури како скелетната скенографија со обележени фосфатни комплекси и скенирањето со
обележени автологни леукоцити кои се користат во
секојдневната рутинска практика. (6, 7, 8) Сепак добиените резултати и со нив не овозможуваат секогаш
соодветен дијагностички исход. Воведувањето на
обележените моноклонални противтела, како нов
радиофармацевтски препарат во ова поле, се очекува да обезбеди голем чекор напред во точното и брзо
поставување на конечната дијагноза кај болните со
оваа патологија. (9,10)
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ПРИКАЗ НА СЛУЧАЈ
Прикажуваме случај на 56-годишна пациентка
примена на Институтот за патофизиологија и нуклеарна медицина, Медицински факултет - Скопје за
да се направи скен со радиоактивно обележени фосфатни комплекси (99mTc MDP), со работна дијагноза
суспектен рецидивантен остеомиелит и суспектен
тумор во регија на десниот фемур (оsteomyelitis
recidivans suspecta et tumor regionis femoris lat. dex.
suspecta). Од анамнезата, пациентката пред 40 години била хируршки лекувана од остеомиелит на
десниот фемур и во текот на изминатиот период
немала тегоби. Пред шест месеци се појавила болка надолж целиот десен фемур, а еден месец пред
иследувањата болката станала интензивна со неможност за движење на екстремитетот, со појава
на локален оток и покачена телесна температура.
Применетата антибиотска терапија не резултирала
со подобрување. Локалниот ортопед ја упатил на
Универзитетската Клиника за Ортопедија каде се
направени лабораториски испитувања, компјутеризирана томографија и магнетна резонанца. Најдени
се покачена седиментација, високо ниво на леукоцити и висока вредност на Ц-реактивниот протеин.
Резултатите од комјутеризираната томографија на
десниот фемур покажале кортикално истенчување
како резултат на претходен воспалителен процес, а
на ниво на средната дистална дијафиза на десниот
фемур откриена е остеолитична промена со јасен
кортикален дисконтинуитет на вентролатералната
страна. Сепак, наодот не исклучил апсцес или туморска формација, за што е препорачано сликање
со магнетна резонанца. Две недели по сликањето со
компјутеризираната томографија, резултатите од
магнетната резонанца покажале дека остеолитичната промена во дисталната дијафиза е во прилог
на интраосален апсцес, а другото коскено ткиво е
без знаци за свежа инфламација. Поради високите
инфламаторни маркери, советувано е да се направи
и скен со 99mTc MDP. По интравенската апликација
на 740 мегабекерели (MBq) 99mTc MDP изведен е
трофазен скен во регијата на фемурите како и доцен
скен на целото тело. Во првите две фази од скенирањето прикажана е зона на патолошка васкуларизација во проекција на долната половина на десниот
фемур (слика 1). На статичките скенови (слика 2),
прикажана е наголемена акумулација надолж целиот фемур со најголем интензитет во средната и
долната третина на дијафизата на десниот фемур.
Скенографскиот наод укажа на метаболна реакција
на коската околу примарната лезија. За потврдување
или исклучување на постоење евентуална инфекција препорачан е скен со радиоактивно обележени
автологни леукоцити и скен со обележени моноклонални противтела. На скенот со радиоактивно
обележени автологни леукоцити со 295MBq технициум хексаметилпропиленаминоксин (295MBq 99mTc
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HMPAO) се прикажа зона на зголемена акумулација
на радиопрепаратот надолж целиот десен фемур,
најинтензивна во долната третина на дијафизата,
но јасно не разграничи свежа инфекција од стар
инфламаторен процес. Скенот со радиоактивно
обележени моноклонални противтела се изведе по
интравенска апликација на 555MBq 99mTc Scintimun
(слика 3) и на истиот скен надолж десниот фемур се
следи нехомогена дистрибуција на радиопрепаратот,
многу поинтензивна во споредба со левиот фемур,
како и прикажување на фотопенична зона во проекција на долната третина на дијафизата на десниот
фемур. Скенографскиот наод укажа на инфекција
(остеомиелит) надолж десниот фемур и суспектна
стерилна инфламација во долната третина на дијафизата од десниот фемур.

Во текот на иследувањата, пациентката е третирана со антибиотска терапија. Но, поради високите
маркери за инфламација, решено е да се продолжи
со хируршко лекување. Беше извршена трепанација,
киретажа и апликација на антибиотик со широк
спектар.
Оперативниот и постоперативниот период беа
уредни и без компликации. Пациентката за кратко
време започнува да се движи без помагала. Болката
постепено исчезнува, нема покачена телесна температура и има нормален контролен лабораториски
наод. Патохистолошката дијагноза потврди присутен остеомиелит во горната третина и стерилна
инфламација во пределот на долната третина на
фемурот.

Слика 1: Васкуларна фаза и крвен пул
од скен со 99mTc MDP

Слика 2: Доцен скен на цело тело
со 99mTc MDP

Слика 3: Скен на цело тело со радиоактивно
обелмоноклонални, 99mTc Scintimun
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Сцинтиграфска евалуација на скелетни инфекции и инфламации со радиоактивно обележани моноклонални противтела: приказ на случај | Црцарева Б.

ДИСКУСИЈА
Tочната и рана дијагноза на скелетните инфекции и инфламации сё уште претставува проблем
во клиничката практика. (11) Нуклеарната медицина
постојано развива инструменти и радиофармацевтици кои се користат за неинвазивна дијагностика, идентификација, одредување на стадиумот на
болеста но и следење на ефектите од применетата
терапија. (12) Таа има важна улога во детекција на
длабоко вкоренетите инфекции како остеомиелити
обезбедувајќи информации за инволвираните патофизиолошки механизми. (13) Ова ја диференцира од
другите модалитети кои обезбедуваат податоци за
морфолошките промени во склоп на специфичната
болест. (3, 4, 14) Нуклеарно-медицинските процедури
имаат удел во диференцирањето на инфекциите од
инфламациите. (15, 16, 17) Инфламаторните процеси се
визуелизираат во најраниот стадиум кога сё уште
нема видливи и јасни анатомски промени и со тоа
помагаат во намалувањето на времето и трошоците
поврзани со лекувањето. (2, 18)
Нашата пациентка е евалуирана со два морфолошки модалитета, компјутеризирана томографија
и магнетна резонанца, кои не ја потврдија упатната
дијагноза. Скенот со 99mTc MDP прикажа скелетна
преградба околу примарната лезија во фемурот
што иницираше понатамошна евалуација со до
скоро користениот како “златен стандард” скен со
радиоактивно обележени автологни леукоцити. (19)
Тој исто така во прикажаниот случај не овозможи
поставување дефинитивна дијагноза. Наодот добиен со обележените моноклонални противтела
укажа на инфекција (остеомиелит) надолж десниот
фемур и суспектна стерилна инфламација во долната третина на дијафизата од десниот фемур и ја
постави конечната дијагноза која беше потврдена со
постоперативниот патохистолошки наод.
Нашите резултати покажаа дека радиоактивно
обележените моноклонални противтела се супериорни во однос на обележените фосфатни комплекси
и автологните леукоцити. Скенирањето со моноклоналните противтела овозможува добивање брза и
точна дијагноза, а истовремено има потенцијал да
диференцира инфекција и стерилна инфламација
во афектираната коска.
Прикажаниот случај ја потенцира улогата на
радиоактивно обележените моноклонални противтела, како претендент за примарен избор во
дијагностиката на суспектните скелетни инфекции
и инфламации.
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ПРИКАЗ НА СЛУЧАЈ: АПЛИКАЦИЈА НА „ЕКСПЕРТ КЛИН“ ЗА АРТРОДЕЗА НА
СКОЧЕН ЗГЛОБ НА КЛИНИКАТА ЗА ТРАУМАТОЛОГИЈА ВО СКОПЈЕ НА ПАЦИЕНТ
СО ПРЕТХОДНО ТРЕТИРАН СЕПТИЧЕН АРТРИТ НА СКОЧНИОТ ЗГЛОБ
CASE REPORT: APPLICATION OF “EXPERT HAN” FOR ARTHRODESIS ON A PATIENT
WITH PREVIOUSLY TREATED SEPTICAL ARTHRITTIS ON TALOCRURAL JOINT ON
TRAUMATOLOGY CLINIC IN SKOPJE
С. Стојменски, Д. Димитровски, И. Мерџановски
S. Stojmenski, D. Dimitrovski, I. Merdzanovski
Универзитетска клиника за трауматологија, ЈЗУ – Тоарилуц, Медицински Факултет,
Универзитет „Св. Кирил и Методиј“ Скопје
University Clinic for Traumatology, JZU- TOARILUC, Medicinski fakultet,
University “Ss. Cyril and Methodius” Skopje

Abstract

Апстракт

Patient J.I., on 42 years of age, admitted to
Traumatology clinic in Skopje with diagnosis of
trimalleolar fracture of the left crural regia associated
with luxation of the left talocrural joint.
A persistent swelling of the left crural regia exist at
the time of admission.
Two months after the operation fistula stil exist with
significant signs of infection, so we removed the whole
osteosynthetic material and made a debridement and
extraction of the fistulous channel. We gave antibiotics
according to the antibiogram.
Septic arthritis of the left talocrural joint in the distal
part of left tibia stil exist, sometimes with with variable
signs of infection.
After seven months we perform a debridement
and we apply Gentamycin pearls in the tibial defect
(according to a last antibiogram).
After two months we removed pearls and the signs
of infection disappeared.
Patient have no more infection but the persistent pain
during weight bearing steel exist.
After nine months without any inf lammation
we done definitive operation, arthrodesis of the left
talocrural joint with osteotomy of tibia and bone grafting
on the defect, with application of the Expert Hindfoot
arthrodesis Nail.
There was no more pain in the left talocrural joint,
the patient had imobilisation of the operated leg for two
weeks and after 6 weeks he started with weight bearing.
He didn’t feel any pain during walking.
Key words: Septic arthritis, calm period, application
of Expert Hindfoot Arthrodesis Nail.

Пациентот Ј.И. 1972, примен на Трауматолошката клиника во Скопје со трималеоларна скршеница
на левиот скочен зглоб со луксација. Присутен оток
на левиот скочен зглоб.
По два месеца фистулата сеуште постоеше со
значителни знаци за инфекција иние го извадивме
комплетно остеосинтетскиот материјал и направивме дебридман и екстракција на фистулозниот
канал. Дадовме антибиотика по направениот антибиограм. Септичниот артрит на левиот скочен
зглоб во дисталниот дел од левата тибија сеуште
постоеше, понекогаш со позначителни а понекогаш
со помали знаци за инфекција.
По седум месеца направивме уште еднашдебридман и поставивме Гентамицински перли на
местото на дефектот на тибијатаспоред резултатот
од последниот антибиограм. По два месеца ги извадивме перлите и знаците за инфекција исчезнаа.
Пациентот немаше повеќе знаци за инфекција,но
имаше перзистентна болка при оптеретување на
левата нога. По девет месеци без никаква инфламација направивме операција - aртродеза на левиот
скочен зглоб по претходна остеотомија на тибијата и
пласирање на коскен графт на местото на дефектот
и поставивме Експерт Клин за артродеза на скочен
зглоб. Немаше повеќе болка во левиот скочен зглоби
пациентот имаше имобилизација на левиот скочен
зглоб во тек на две недели,а по 6 недели дозволено е
оптеретување, при што пациентот веќе не чувствува
болка при одење.
Клучни зборови; Септичен артрит. мирен период, апликација на Експерт клин за артродеза на
скочен зглоб.
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Приказ на случај: Aпликација на „експерт клин“ за артродеза на скочен зглоб на Kлиниката за трауматологија во Скопје на пациент со претходно третиран септичен артрит на скочниот зглоб | С. Стојменски

Вовед
Артродезата, позната и како артефициелна анкилоза или синдеза, претставува вештачка индукција на осификација на зглоб помеѓу две коски,
со помош на хирургија. Тоа е операција која има
за цел да предизвика коскена анкилоза на заболен
зглоб. Истата се прави кога постои упорна зглобна
болка резистентна на аналгетици, имобилизација
и останат индициран третман. Типични примери
за таква болка се интраартикуларни фрактури и
артритис. Исто така честопати претставува задоволително решение за инфекции, паралитички
состојби и кај некои пациенти со остеоартритис и
ревматски артритис.
Техники: Артродезата може да биде: интраартикуларна, екстраартикуларна или комбинирана.
Екстраартикуларните техники се особено корисни во третман на деца, бидејќи повеќето од зглобните површини кај децата се составени од ‘рскавица и
во третман на пациенти кои имаат масивна коскена
некроза или активна инфекција.
Интраартикуларните техники овозможуваат
поголема корекција на деформитетот и се задоволителни доколку се во контакт поголеми површини на здраво коскено ткиво. Доколку локално не е
достапна адекватна коска, се преферира додавање
на коскени графтови, кои пожелно е да се автогени
или спонгиозна коска. Коскениот графт може да
се создаде помеѓу две коски со користење на коска
од било кој дел на телото на пациентот (автографт)
или со користење на коска од донор (алографт) од
коскена банка.
Најчесто се препорачува коскен автографт бидејќи ги елиминира ризиците кои се поврзани со
алографтите, содржи нативни остеобласти, со што
графтот всушност има остеоиндуктивни својства,
а од друга страна дејствува и како матрикс или потпора на новата коска која се создава од премостените
коски (остеокондуктивна функција). Главното ограничување на коскениот автографт се ограничените
количини кои се достапни за користење.
Предноста на коскениот алографт е во поголемите количини кои се достапни, во однос на автографтот, но третманот низ кој коската која се
користи како алографт поминува, а вклучува длабоко замрзнување, деминерализација. ирадикација
и лиофилизација, ги убива вијабилните коскени
клетки или клетките на коскената срцевина. Ова
доведува до значајно намалување на имуногеноста
(ризик за одбивање на графтот) па затоа не се потребни имуносупресивни лекови, а во комбинација
на соодветен скрининг на донорите и процесот на
обработка и презервација на графтот значајано се
намалува ризикот од пренос на болести. И покрај
ваквата обработка алографтот од спонгиозна коска
ги задржува остеоиндуктивните својства. Освен тоа,
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при одредени процедури на обработка се покажало
дека може да се зачуваат ацидостабилни остеоиндуктивни протеини во графтовите на кортикалната
коска, така што повеќето од коскените алографти
може да се сметаат за остеокондуктивни и остеоиндуктивни.
Во комерцијална употреба достапни се широка
палета на синтетички коскени заместители. Тоа
најчесто се гранули од хидроксиапатит или трикалциум фосфат кои се обликувани како трабекуларни структури за да ја имитираат структурата
на спонгиозната коска. Тие дејствуваат само како
остеокондуктивен матрикс. Во последно време овие
произвoди се користат заедно со солубилни остеосинтетски фактори како што е морфогениот
протеин, во обид да се создаде синтетски продукт
со остеоиндуктивни својства.
Коскените површини при атродезата мора да
бидат добро прицврстени со надворешна или внатрешна фиксација. Кај комлицираните случаи
особено оние кои се поврзани со малпозиција, инфекција или недоволна мекоткивна покриеност, се
користи надворешен фиксатор на Илизаров.
Индикации: Најчеста причина за артродеза на
скочниот зглоб е посттрауматски артритис. Други
индикации се: инфекција, паралитични состојби
и неуспешна тотална артропластика на скочниот
зглоб.
Оптимална позиција за фузија на скочниот зглоб
е 0 степени во флексија, 0 до 5 степени во валгус позиција и 5 до 10 степени во надворешна ротација со
лесно постериорно поместување на талусот.
Артродеза на скочен зглоб се изведува преку
преден, преднолатерален, трансмалеоларен или заден пристап.
Септичниот артрит е таков тип на инфекција
која продуцира воспаление во зафатениот зглоб
или и во околните зглобови. Брзата дијагноза и
третман на инфективниот артрит можат значително
да помогнат во намалувањето на морбидитетот и
морталитетот при истиот.
Американските студии прикажуваат појава на
повеќе од 20.000 случаи на гноен артрит годишно - 7
до 8 на 100.000 пациента годишно. Во Европа има
сличен процент. Една студија во Данска за период од
2003-2004 година прикажува годишна инциденца на
стрептококна инфекција од 2-6 пациенти на 100.000
повредени. Инциденцата на дисемибиран гонококен
артрит е 2=8 пациента на 100.000 луѓе годишно.
Заболувањето е се повеќе присутно кај постари со
присутни мултипли коморбидитети и кај пациенти
со присутна иумуносупреесија. Третманот станува
се покомплексен поради присутноста на се поголем
процент на резисатентни бактериски соеви. Најчести ризик фактори се: поодмината возраст, дијабет, реуматоид артрит, хирургија на зглоб, кожна
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инфекција во комибнација со поставена протеза,
инфекција со ХИВ и др.
Класичната слика на септичен артрит е еден отечен зглоб со присутна болка на активни и пасивни
движења. Коленото е зафатенп во 50% од случаите, но и лактот, скочниот зглоб и колкот се исто
така често зафатени. Тој е почест кај пациентио со
претходни поврееди на зглобот како и кај пациенти
со реуматоид артрит и кај пациенти со системски
заболувања.Температура и вкочанетост се појавуваат кај повеќето пациенти, но нивното отсуство
не го исклучува септичниот артррит. Најчест заеднички наод е бактериемија и таа моќе да доведе до
повраќање ихипотензија.

Приказ на случајот
Пациентот Ј.И.1972, преимен на Трауматолошкатра клиника во Скопје со дијагноза за трималеоларна скршеница на левиот скочен зглоб со луксација на левиот скочен зглоб. Присутен оток на
левиот скочен зглоб.
Во прв акт му е направена репозиција и фиксација на латералниот малеолус со семитубуларна
плочка со штрафови, и репозиција и фиксација на
медијалниот малеолус со Сомерова игла и штраф,
а исто така и репозиција и фиксација на задниот
малеолус со три штрафа. Во истиот акт направивме
и трансфиксација на тибиофибуларната синдезмоза
со еден штраф, комбинирано со шиење на капсулата
на левиот скочен зглоб.
Постоперативно се разви инфекција на местото
на операцијата и иако се правеа редовни преврски
на раната, и давање на терапија според претходно
напреавениот антибиограм секрецијата од раната не
престана. Се формира фистула на местото на операцијата по предномедијалната страна на скочниот
зглоб над дисталниот дел од тибијата. По два месеца
фистулата сеуште постоење со значителни знаци за
инфекција и ние го извадивме комплетно остеосинтетскиот материјал и направивме дебридман и
екстракција на фистулозниот канал. Дадовме антибиотика по направениот антибиуограм. Септичниот артрит на левиот скочен зглоб во дисталниот
дел од левата тибија сеуште постоеше, понекогаш
со позначитењлни а понекогаш со помали знаци за
инфекција.
По седум месеца направивме уште еднаш дебридман и поставивме Гентамицински перли на
местото на дефектот на тибијата според резултатот
од последниот антибиограм. По два месеца ги изваденивме перлите и знаците за инфекција исчезнаа.
Пациентот немаше повеќе знаци за инфекција,но
имаше перзисатентна болка при оптеретување на
левата нога. По девет месеци без никаква инфламација направивме операција Артродеза на левиот
скочен зглоб по претходна остеотомија на тибијата и

пласирање на коскен графт на местото на дефектот
и поставивме Експерт Клин за артродеза на скочен
зглоб.
Немаше повеќе болка во левиот скочен зглоб,и
пациентот имаше имобилизација на левиот скочен
згхлоб во тек на две недели,а по 6 недели дозволено е
оптеретување, при што пациентот веќе не чувствува
болка при одење.

Дискусија
Интрамедуларните клинови за тибиоталарна
артродеза ги зголемија можностите на хирурзите
да постигнат стабилна артродеза во скочниот зглоб.
Повеќето пациенти на кои им е потребна тибиоталарна артродеза имаат многу коморбидитети кои
ја намалуваат коскената стабилност. (1) Интракалканеарната фиксација е прикажана како најважен
фактор кој влијае на стабилноста на артродезата
во скочниот зглоб. (1, 2, 3) Mann et al. заклучиле дека
поставувањето од назад кон напред на калканеарниот заклучувачки штраф значително ја зголемува
стабилноста. (2)
Muckley et al. ја прикажуваат значителната предност на стабилизацијата на интракалканеарниот
заклучувачки штраф поставен под агол во однос
на истиот кој не е поставен под агол. (3) Klos et al.
опишуваат зголемена стабилност по поставување на
аугментирани заклучувачки штрафови со цемент. (4)
Сите испитувања се базираат само на заклучувачките штрафови а не на позицијата на клинот или
должината или шупливоста или исполнетоста на
клинот.Повеќето клинови вклучувајќи го и HAN
клинот имаат дистален латерален штраф како и
додатен заден дистален штраф. Ова е вака дизајнирано за да се зголеми дистанцата на клинот во
калканеусот се со цел да се зголеми стабилноста на
артродезата.
Ова ни дава за право да заклучиме дека HAN
обезбедува задоволителна стабилност на артродезата на скочниот зглоб. Имено, конструкцијата на
HAN вклучува вкупно пет заклучувачки штрафови
со два заклучувачки штрафови низ калканеусот. Хеликалниот штраф како опција е можен единствено
кај HAN. Кај овој клин максималната должина изнесува 240 mm. Не постои подолг клин од HAN. Од
механичка точка на гледиште, канулираниот клин
е послаб од солидниот-полниот клин. За среќа оваа
потенцијална слабост на клинот поради шупливоста не доведува до помала стабилност на артродезата.
HAN е всушност еден ретрограден,интрамедуларен,
интерлокинг клин изработен од титаниум. Сеуште
присутната рскавица може да влијае позитивно на
зголемување на стабилноста на артродезата. Ние го
препорачуваме овој клин во случаи на септичен артрит поготово доколку се работи за млади индивидуи
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Приказ на случај: Aпликација на „експерт клин“ за артродеза на скочен зглоб на Kлиниката за трауматологија во Скопје на пациент со претходно третиран септичен артрит на скочниот зглоб | С. Стојменски

Слика 1 а) радиографија на лев скокален зглоб во 2 правци со артроза на зглобот ; б) позиција на
пациентот на столот; в, г, д, ѓ) инцизија на кожата, ресекција на фибулата и поставување на тибиофибуларниот штраф; е) ресекција на зглобните рскавици на тало-круралниот зглоб; ж,з) инцизија на
кожата за поставување на клинот и поставување на водичот; ѕ, и, ј, к, м) следење на процесот под екран;
л, н) поставување на водичот и поставување на штрафовите за фиксирање; п) конечна радиографија на
артродезата на скокалниот зглоб со “експерт клин” во 2 правци.
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кои имаат континуирана болка при активни и пасивни движења во скочниот зглоб која се зголемува
при газење и го оневозможува одењето без потпора.
Имплантацијата на овој клин (комбинирана со
остеотомија и спонгиопластика) може да биде метод на избор кај овие пациенти, само доколку има
поминато доволно време (најмалку 4-5 месеци) без
инфекција и секако доколку не дојде до спонтана
артродеза.
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ПРИКАЗ НА СЛУЧАЈ НА МЕЛОРЕОСТОЗА СО ДОЛГОРОЧНО СЛЕДЕЊЕ
CASE REPORT OF MELORRHEOSTOSIS WITH LONG-TERM FOLLOW-UP
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Апстракт:

ВОВЕД

Мелореостозата е ретко заболување на коските,
карактеризирано со брановидна хиперостоза на
кортексот, првпат опишана во 1992 год., од Lёri и
Joanny. Често вклучува еден екстремитет карактеризиран со хиперостотска линеарна коскена густина. Радиографскиот приказ е поврзан со восок
којшто се слева по едната страна на свеќата. Се
претпоставува дека мелореостозата се должи на
изгубената функција или мутација на LEMD 3 генот
( т.н. MAN 1), што ја кодира внатрешната нуклеарна мембрана на протеинот. Сепак, етиологијата на
мелореостозата останува непозната.
Приказ на случај на 72 годишен пациент, маж,
чија лева нога е зафатена од мелореостоза повеќе
од 37 години.
Клучни зборови: мелореостоза по Лери.

Мелореостозата е ретко заболување на коските,
карактеризирано со брановидна хиперостоза на
кортексот, првпат опишана во 1992 год., од Lёri и
Joanny. (1) Често вклучува еден екстремитет карактеризиран со хиперостотска линеарна коскена
густина. Радиографскиот приказ е поврзан со восок
којшто се слева по едната страна на свеќата . До 2007
година се сметаше дека мелореостозата се должи на
изгубената функција или мутација на ЛЕМД 3 генот
(т.н. МАН 1), што ја кодира внатрешната нуклеарна
мембрана на протеинот. Сепак, етиологијата на мелореостозата останува непозната. (2)

Abstract:
Melorheostosis is a rare bone disease characterized
by a “flowing” hyperostosis of the cortex, first described
in 1922 by Lёri and Joanny. It frequently involves a
single limb characterized by hyperostotic linear bone
densities. The radiographic appearance has been linked
to “dripping wax down one side of a candle”. It has been
suspected that melorheostosis is due to a loss-of-function
mutation in LEMD3 gene (also called MAN1), which
encodes an inner nuclear membrane protein. However,
the etiology of melorheostosis remains unknown.
We report a case of a 72-year-old male patient, with
unusual for the desease paraarticular ossification, whose
left leg was affected by melorheostosis more than 37
years ago.
Key words: melorheostosis Lёri.
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ПРИКАЗ НА СЛУЧАЈОТ
Прикажуваме случај на 72 годишен пациент,
маж со дијагностицирана мелореостоза на едниот
екстремитет и долгорочно следење. Се манифестира
со хронична тапа болка во левата нога, ограничено
движење во колк и колено и деформитет на левото стопало со кожно задебелување. Степенот и
тежината на симптомите на левата нога варираат
зависно од професионалните или секојдневните
активности. Често е присутна болка лево ингвинално. Истотака, тој се жали и на бавнорастечки
солиден тумор медијално во феморалната регија
и тумор на првата метатарзална коска, лево што
наликува на атипичен " халукс валгус " деформитет.
Туморот во проксималниот дел на фемур предизвикува намалена флексија и болка во левиот колк.
Понекогаш тој има болки во лево колено и не може
да клечи подолго време. Деформитетот на стопалото
е придружено со реактивно кожно задебелување на
табанот и болка која се зголемува после подолготрајно пешачење или стоење. Во историјата на болеста,
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пациентот спомнал дека пред повеќе од 37 години
му била дијагностицирана " некоја ретка хронична
и пролиферативна бенигна болест ". Земајќи во
предвид дека имал блага болка ( повремено користи
лекови против болка или нестероидни антиревматски лекови ), тој не ги разгледал предлозите да биде
хируршки третиран.

Радиографските прикази покажуваат голема,
обилна пара – артикуларна осификација на левиот
колк. Повеќе типични хиперостози со пара – артикуларна осификација се присутни во дистален дел
на медијалниот кортекс на фемурот. ( Сл.1а, 1б ).

Слика 1. а) Рентген - графија на проксимален фемур, со обилна параостеална осификација која наликувана
солиден тумор, невообичаено за мелореостозата; б) Латерален приказ на фемур прикажува масивна
параартикуларна осификација во проксимални и дистални метафизни делови ; в) Рентген – графија на
дистална тибија со " восок од свеќа што капе" медијален кортекс на коската; г) предна рентген – графија
на стопало со осификација на целата медијална страна (со голема параартикуларна осификација на
првата метатарзална коска) која наликува на атипичен " халукс валгус "деформитет.
Медијалниот кортекс на тибијата и медијалната
страна на коските на стопалото се хиперостотски.
Формирана е обилна пара – артикуларна осифика-

ција медијално на првиот мататарзален зглоб. Хиперостозата наликува на атипичен " халукс валгус
" деформитет. Карактеристичните радиографски
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прикази се состојат од неправилни, хиперостотски
промени на кортексот по должина на медијалната
страна на коската, која наликува на стопен восок,
кој се слева надолу по едната страна на свеќата. На
пациентот му беше предложено параартикуларната
осификација на левиот колк и првиот метатарзален
зглоб на левото стопало хируршки да се третираат,
но тој ги одби таквите процедури. Соодветни ортопедски чевли, направени по мерка му помогнаа да
се чувствува удобно при секојдневните активности.

ДИСКУСИЈА
Мелореостозата е ретка дисплазија, која се карактеризира со "брановидна" хиперостоза на кортексот,
првпат опишана во 1922 година од Lёri и Joanny. (1)
Пациентите се на било која возраст и двата пола
се подеднакво опфатени. Почетокот обично е подмолен со деформитет на екстремитетот, болка, вкочанетост и ограничени движења во зглобовите, кои
за првпат се манифестирале доцна во детството или
раната адолесценција и напредуваат кон адултната
возраст. (2)
Карактеристични радиографски промени се состојат од неправилни хиперостотски промени на
кортекс, најчесто на едната страна на коската, кои
наликуваат на стопен восок кој се слева по едната
страна на свеќата. Според овој приказ болеста го
добила името, кое потекнува од грчките зборови
екстремитет (melos) и тече ( rhein ). (4) Најчесто
постои ограничена демаркација помеѓу зафатената
и нормалната коска. Густи, склеротични, линеарни
подрачја се гледаат главно во кортексот, но истотака
се протегаат и во спонгиозната коска. Мелореостозата ги зафаќа главно долгите коски на горните
или долните екстремитети, но и кратките коски
на шака и стопало, апоретко и аксијалниот скелет.
Понекогаш може да се создадат пара – артикуларни
осификации, кои навлегуваат во околината на коската и се придружени со болка. (5) Мелореостозата
е ретка состојба која го зафаќа аксијалниот скелет,
и дефинитивно треба да се има во предвид при
диференцијална дијагноза на унилатерални или
сегментални лезии на кортикалните хиперостози
на `рбетот бидејќи прецизната детекција може да
превенира неоправдана биопсија. Иако добро се
опишани радиографски и коскени сцинтиграфски
прикази на мелореостозата ( односно брановидни
кортикални задебелувања и маркиран зголемен
внес на радионуклеиди ) КТ и МРИ снимањата помагаат во потврда и прецизно лоцирање на зоните
на хиперостоза во `рбетот и обезбедуваат процена
на степенот на стеснување на спиналниот канал и
отворите. (6, 7) Понатаму, дури и ако МРИ приказот
на мекоткивните маси асоцирани со мелореостоза
е променлив, минерализираните и неминерализираните мекоткивни абнормалности треба да се препознаат како друга манифестација на оваа болест.
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МР снимањето помага во потврда на дијагнозата
и во прецизното откривање и утврдување на опсегот на мекоткивната зафатеност. Мелореостозата
може да се комплицира со различни мекоткивни
промени. Има случаи со нарушувања во радиус,
клинички презентирани со симптоми на карпал
тунел синдром. Третманот е зависен од случајот и
најчесто е конзервативен. Во ретки случаи мора да се
направи биопсија, поради остеогени остеосаркоми,
атипични форми на инфекција или други невообичаени состојби кои мора да се исклучат. Понекогаш
кога зглобовите се опсежно зафатени или постои
компресивен тип на невралгија мора да се има во
предвид хируршки. (8)
Етиологијата на мелореостозата сеуште е непозната. Не се смета за генетски предизвикана состојба. Но, во 2004 година објавено е дека мелореостозата се должи на загубена функција или мутација
на LEMD 3 генот (т.н. MAN 1), кој ја кодира внатрешната мембрана на протеинот. Објавено е дека
хетерозиготните, со загубена функција, гаметни
мутации во LEMD 3 генот (LEMD 3 или MAN 1)
може да предизвика заедно и остеопоикилоза и
Бушке - Олендорф синдром. (9)
Во 2007 година Mumm и соработниците потврдиле дека индивидуи со остеопоикилоза и Bushke
– Olendrof синдром, вклучувајќи ги и оние со лезии
слични на мелореостоза, имаат хетерозиготни, деактивирани гаметни LEMD 3 мутации. Меѓутоа, етиологијата на мелореостозата сеуште е непозната. (2)
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ИНТРАОСЕАЛЕН ЛИПОМ  ПРИКАЗ НА СЛУЧАЈ
LIPOMA INTRAOSSEALECASE REPORT
Л. Мирчевска, Н. Атанасов, М. Самарџиски, Ѓ. Зафироски
L. Mircevska, N. Atanasov, M. Samardziski, G. Zafiroski

Abstract:
Lipoma of bone (intra-osseous lipoma) is a rare
benign bone tumor, with an incidence of 0,1%. The
most common location is femur and lower leg. Males are
slightly more frequently affected than females. Lipoma
of bone is typically asymptomatic, but in some cases
mild pain or discomfort may occur. On x-ray, the lesion
is well defined, lytic, and may have a central area of
calcification.
In our case, a female patient 46 years of age, was
examined because of pain and swelling in the right
ankle region from the lateral side. Once the examination
was completed, a surgical treatment consisted of en
block resection of distal fibula with autologous bone
transplantation and internal fixation was performed.
The diagnosis was histologically verified.
The need for surgical treatment of intra-osseous
lipoma is controversial. Some surgeons believe that
clinical and radiological follow-up is sufficient in
patients with no signs of an impending pathologic
fracture or suspicion of malignant transformation. In
some cases in which pain and permanent discomfort
is obvious, method of choice is surgical treatment with
bone resection and autologous bonetransplantation
combined with ostosynthesis.
Key words:Intra-osseous lipoma, X-ray, surgical
treatment

Апстракт:
Интраосеалниот липом е редок бенигнен коскен
тумор, кој се јавува со инциденција од 0,1%. Најчести локализации се фемурот и потколеницата.
Се јавува малку почесто кај машкиот отколку кај
женскиот пол. Коскениот липом е типично асимптоматска лезија, иако во некои случаи може да се
манифестира со умерена болка или дискомфорт. На
радиографиите, лезијата е добро ограничена, литична, а можна е и централна зона на калцификација.
Во нашиот случај, се работи за 46-годишна пациентка испитувана заради болки и оток во регија на

десниот скокален зглоб од латералната страна. Откако се завршени клиничките испитувања, се спроведува хируршко лекување, кое се состои од блок
ресекција на дисталната фибула, автологна коскена
трансплантација и интерна фиксација. Дијагнозата
е хистолошки потврдена.
Потребата за хируршко лекување на интраосеалниот липом е предмет на дискусија. Некои хирурзи
мислат дека клиничкото и радиографско следење
е доволно кај пациенти без знаци за закана од патолошка фрактура, или малигна трансформација.
Во некои случаи со очигледна болка и нелагодност,
методот на избор се состои од хируршко лекување
со коскена ресекција и автологна коскена трансплантација, комбинирана со остеосинтеза.
Клучни зборови:Интра-осеален липом, рендгенграфија, хируршко лекување

Вовед
Интраосеалниот тумор е многу ретка неоплазма
со инциденција од 0,1% од сите примарни коскени
тумори. Во 1955 година Child опишал три случаи,
а Hart во 1973 година 28 случаи во 100 години. (1, 2)
Најчеста локализација е на потколеницата или на
фемурот. Може да биде централно или периостално
поставен кога прави и ерозија на периостот. Нема
податоци за предиспозиција кон одредена возраст.
Централниот липом се открива случајно, ретко со
тапа болка или оток. Периосталниот липом може
да се палпира во вид на топчеста, безболна или
умерено болна формација, со меко-еластична конзистенција. (2)
Дијагнозата се поставува радиографски кога
лезијата се визуелизира во вид на ограничено
просветлување најчесто со метаепифизарна локализација, понекогаш со централна калцификација и
реактивна остеосклероза. Кортикалисот на кој лежи
туморската формација е со нерамна конфигурација.
Во последните децении, дијагнозата неретко се потврдува со резултатите од скенографското испиту-
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вање на скелетот, компјутеризираната томографија
илимагнетната резонанца на промената.Хистолошки претставува жолтеникава маса од масно ткиво
обвитката со тенка капсула. Ако се јавува во параосална форма, туморот е осифициран за подлогата.
Зрелото масно ткивое распоредено во мали делови
со неправилна форма.Достапни за визуелизација
се и поединечни или групно распоредени липобласти, со сврзно ткиво помеѓу нив. Кај параосалниот
липом можна е метаплазија на сврзното ткиво, со
појава на калцификати или рскавично ткиво.
Иако хируршката терапија може да се состои
од киретажа и коскено исполнување на дефектот,
сепак најчестата хируршка тераписка опција е ресекција на туморската творба и автологна коскена
трансплантација со коскен графт следена со интерна
фиксација на коскениот сегмент.

Приказ на случајот
Во нашиот случај се работи за пациентка на
возраст од 46 години, која се јавува на лекарски
преглед поради болка во пределот на десниот глужд
од надворешната страна. По направените клинички
иследувања и утврдување на дијагнозата, поставена
е индикација за оперативно лекување. Направена е
блок-ресекција на дисталниот дел на десната фибула,
а потоа на местото на коскениот дефект поставен
е коскен автографт и извршена е остеосинтеза со
три шрафа. Оперативниот и постоперативниот тек
минаа уредно. Оперативниот материјал е проследен
на Институтот за патоанатомија при Медицинскиот
факултет во Скопје,(наод бр. 116488), по што следува
пато-хистолошка верификација во прилог на интраосален липом. (слика 1)

Слика 1. а) нативна радиографија на скокален зглоб во 2 правци, каде се гледа типична промена на
фибулата со надув, б) детал од КТ: тренсверзен пресек низ промената, в) хистолошки наод со големи,
„како сапуница“ липоцити, г) детал од скенот со Tc 99m,д)постоперативна радиографија каде се гледа
реконстукција на дефектот со фибуларен графт и фиксација со 2 штрафа.
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Дискусија
Интраосеалниот липом е најреткиот бенигнен
тумор на коската, со преваленца од помалку од
0,1% од сите коскени тумори.Од првиот објавен
случај на интраосеален липом кон крајот на 19-тиот
век, вкупниот број на регистрирани случаи е околу
300. Во последните години, бројот на новообјавени
случаи е со значаен тренд на зголемување, така што
реалната инциденција на оваа неоплазма се чини
многу поголема отколку што се мислело во претходниот период. Причината е делумно во нагласената
свесност за постоењето на оваа коскена лезија во
последните години, а во голема мера се должи и на
сё почестата примена на скенографското испитување, CT и MRI при дијагностицирањето на видот
на коскените тумори. (3)
Иако, во литературата се среќаваат многу теории во врска со етиологијата на интраосеалниот
липом, широко е прифатено мислењето дека станува збор за примарен коскен тумор. (3, 4) Малигната
алтерацијана лезијата е многу ретка, но опишана
од Milgram, кој воедно врши и градирање на промената во три степени врз база на хистолошките
и радиографски карактеристики . Машкиот пол
е малку почесто застапен од женскиот. Најчести
локализации се проксималниот фемур, калканеус,
илијачната коска, тибија, фибула, хумерус и ребра.
Некои студии прикажуваат честа зафатеност на
коските околу скокалниот зглоб, што може да се
должи и на високата фрекфенција на повреди на
овој зглоб и на стапалото, при чие радиографско
испитување интраосеалниот липом се појавува во
вид на случаен наод. (4) Клинички, лезијата е најчесто
асимптоматска, или поретко проследена со лесна
болка, која како симптом може да продолжи како
рецидив и по спроведеното оперативно лекување
со киретажа иисполнување на коскениот дефект. (4, 5)
Во диференцијалната дијагноза на овој тумор може
да се споменат некои тумори од хондрално потекло,

потоа анеуризмалните коскеницисти, метафизарните фиброзни дефекти или фиброзната дисплазија,
како и коскените инфаркти. (5)
Индикациите за хируршко лекување до денес
се контроверзни. Некои хирурзи сметаат дека клиничкото и радиолошко следење на асимптоматските
случаи, кај кои не постои закана од патолошка фрактура или малигна алтерација е метода на избор во
лекувањето. (5) Во останатите случаи, особено кога
лезијата е со релативно поголеми димензии како
во нашиот случај, хируршкото лекување се состои
од ресекција на промената и автологна примена на
коскен графт со дополнителна интерна фиксација. (6)

Заклучок
Интраосеалниот липом е многу редок коскен
тумор. Изграден е од зрело масно ткиво, со можно присуство на метаплазирани клетки (најчесто
сврзно ткиво или рскавица). Податоците за малигна алтерација се екстремно ретки. Хируршкото
лекување се состои од ресекција или трепанација и
надоместување на дефектот со автотрансплантат.

Литература:
1. Child PL. Lipoma of the Oscalcis Report of a case. Amer. i. Clin.
Path., 1955;25: 1050-52.
2. Hart JA. Intraosseous lipoma. J Bone Joint Surg Br. 1973;
55(3):624-632.
3. Unni K. Lipoma and liposarcoma. In: Unni K, ed. Dahlin’s Bone
Tumors: General Aspects and Data on 11087 Cases. Philadelphia,
PA: Lippincott-Raven; 1996:349-353.
4. Milgram JW. Intraosseous lipomas. A clinicopathologic study
of 66 cases. Clin Orthop Relat Res. 1988; (231):277-302.
5. Campbell RS, Grainger AJ, Mangham DC, Beggs I, Teh J, Davies
AM. Intraosseous lipoma: report of 35 new cases and a review
of the literature. Skeletal Radiol. 2003; 32(4):209-222.
6. Radl R, Leithner A, Machacek F, et al. Intraosseous lipoma:
retrospective analysis of 29 patients. Int Orthop. 2004; 28(6):374-378.
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ИНСТРУКЦИИ ЗА АВТОРИТЕ

Општи информации
Македонскиот Гласник за ортопедија и трауматологија е званична публикација на македонското
друштвона ортопеди и трауматолози (МАДОТ).
Најмалку две изданија годишно се публикуваат на
македонски јазик, сотоа што апстрактите мораат да
бидат двојазични, т.е. на македонски и на англиски
јазик. Гласникот е специјализирано медицинско
списание со цел да обезбеди информации за новини, научни достигнувања, клинички искуства
и дискутабилни теми на полето на ортопедијата и
трауматологијата, како и на граничните специјалности. Ракописи можат да се доставуваат од следните
области: оригинални теми, прикази на случаи, теми
за дискусија, критики, дијагностички, терапевтски
и технички иновации, терминолошки дискусии,
импресии од научни состаноци, информации за
меѓународни состаноци, коментари за нови книги,
писма до издавачот и тн.
Ракописи објавени во други научни списанија во
Македонија или во странство, нема да се прифатат.
Авторите задолжително мора да изјават со посебно писмо дека предложениот ракопис не е објавен
или поднесен за објавување во друго списание до
моментот на предавањето и да се согласат истиот
да биде објавен. Со публикувањето на трудот авторите го пренесуваат авторското право на Гласникот.
Користење и умножување на текстовите, сликите и
табелите публикувани во Гласникот не е дозволено
без претходна согласност на Издавачкиот одбор.
Кога истите се употребуваат или реферираат, задолжително е цитирање на македонскиот Гласник
на ортопеди и трауматолози.
Секој труд кој што ги задоволува гореспоменатите инструкции е подложен на рецензија и оцена од
страна на издавачкиот одбор. Процесот на рецензија
и конечно прифаќање или одбивање на одреден труд
трае од 4 до 6 недели. Потоа, авторите се информираат за одлуката на издавачкиот одбор.
Издавачкиот одбор го задржува правото за јазични корекции или скратување. Сите податоци
во публикуваниот труд треба да бидат вистински и
да произлегуваат само од научното истражување и
практичното искуство на авторите, кои што ја поднесуваат и одговорноста за нивната автентичност.
Во овој случај, издавачкиот одбор не е во можност
да биде гарант. За секој посебен случај, читателите
самостојно можат да ги оценуваат заклучоците на
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авторите и да го поделат своето мислење за контроверзите преку Гласникот со доставување на допис до
издавачот. Дописот ќе биде доставен до соодветниот
автор, со што ќе се обезбеди симултано публикување на нивните одговори. На овој начин може да
се развие корисна дискусија, интересна за научната
вистина, а читателите ќе добијат вредна информација. Целосно комплетираните трудови треба да
бидат доставени во две копии до Претседателот на
издавачкиот одбор:
Доц. Др Милан Самарџиски,
Македонски ортопедско-трауматолошки Гласник
Клиника за ортопедски болести, Скопје
Водњанска 17, 1000 Скопје
Република Македонија
Тел/факс: +389 2 3147-090
e-mail: milan_samardziski@yahoo.com
Трудовите кои во целост не кореспондираат со
инструкциите дадени за авторите нема да бидат рецензирани и земени во предвид за публикување во
Гласникот. Авторите можат да доставуваат трудови
во текот на целата година континуирано.

Текст
Јазикот и стилот на поднесените трудови треба да
одговара на барањата на литературниот македонски
јазик, а во согласност со типичните карактеристики
на ортопедската и трауматолошката терминологија.
Издавачкиот одбор високо ќе го цени напорот на
авторите кои можат да го поднесат трудот на соодветен англиски јазик, покрај македонскиот, бидејќи
Гласникот претставува индексирано списание.
Големината на оригиналниот труд не треба да
надмине 8 страници (исклучувајќи ги илустрациите), додека за приказите на случаи треба да се
напишат до 3 страници. За рецензии дозволени
се 12 страници. Страниците треба да бидат последователно нумерирани, почнувајќи од насловната
страница. Секој труд треба да почне со насловна
страница. Таа го содржи насловот на трудот, името
на авторот или авторите и името на институцијата.
Името и точната адреса на авторот, до кого ќе се
испраќа соодветната кореспондеција, треба да бидат
назначени на долниот дел од насловната страница,
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на македонски и на англиски јазик. Заради олесување на комуникациите, авторот треба да достави
телефонски број и е-маил адреса.
По насловната страница, треба да следи нова
страница со апстракт на македонски и англиски
јазик, со приближно 250 зборови, вклучувајќи ги
накусо проблемот, материјалот и методите, резултатите и заклучоците од поднесениот труд. На крајот
на секој апстракт следуваат 3 до 5 клучни зборови,
дадени по азбучен ред. Тие треба да ги претставуваат
најкарактеристичните делови од трудот. Изборот на
клучните зборови треба да соодветствува на Индекс
Медикус.
Текстот на секој труд треба да ги содржи следните наслови: вовед, материјал и методи, резултати,
дискусија и заклучок. Во воведот треба да се наведе
целта на студијата и краток осврт на проблемот во
постојната и значајна литература. Во материјалот и
методите треба да се вклучи детален опис на испитуваните пациенти, експерименталните животни,
тестови и сл., како и точно да се презентираат применетите методи во испитувањето. Особено внимание треба да се посвети на статистичките методи
кои се употребуваат во анализата на резултатите.
Резултатите треба да бидат претставени точно и
во детали, бидејќи овој дел во суштина е срцето на
трудот. Дискусијата содржи интерпретација на добиените резултати во споредба со постојното ниво
на знаење и резултати од други автори. Заклучоците
го генерализираат научното и практичното значење
на публикацијата.
Трудовите да се достават во два отпечатени примероци и во електронска форма на ЦД, подготвени
во Microsoft Word.
Во подготовката на текстовите на македонски
јазик да се користи тастутура со македонска поддршка, а соодветно за текстовите на англиски јазик
да се користи тастатура со англиска поддршка. При
подготовка на тру дот да се користат фонтовите Arial
и Times New Roman. Фонтот Arial да се користи за
пишување на насловите, поднасловите, насловот
на табелите и насловот на илустрациите, додека
за останатиот дел од текстот да се користи фонтот
Times New Roman.

Табели и илустрации

Сите илустрации приложени во трудот да се
достават на ЦД како одвоени датотеки (графиконите креирани во Excel, со екстензија XLS; сликите,
скиците и цртежите со екстензија JPG или TIF).
Резолуцијата на илустрациите да изнесува најмалку
200 DPI.

Литература
Листата на референци треба да биде доставена на
одделна страница. Во трудот треба да бидат вклучени само цитираните извори. Авторите треба да
бидат нумерирани по азбучен ред според презимето.
Авторите со кирилско писмо се пишуваат пред оние
на латиница. Се препорачува следниот редослед:
презиме на авторот/авторите, иницијал од името/
имињата, име на трудот, име на публикацијата,
година на публикација, број на том и број на прва
и последна страница. Не се ставаат точки по иницијалот од името. Во текстот, бројот на цитираната
референца треба да биде даден во заграда или по
името на авторот или по односниот пасос.
Пример:
1. Hollenberg GM, Adams MJ, Weinberg EP. Sonographic
appearance of nonoperatively treated Achilles tendon ruptures.
Skeletal Radiology, 2000; 29: 259-264.

Доставување на Гласникот
Членовите на МАДОТ го добиваат Гласникот
бесплатно.
Член на МАДОТ е секој доктор кој плаќа годишна членарина од 30 евра во денарска противвредност
или 15 евра за специјализанти (наједноставна реализација на членарината е месечно на платен список).
Пензионерите се ослободени од плаќање.
Жиро сметката на МАДОТ е: 200000024204790,
даночен број: 4030993252710, депонент Стопанска
банка - Скопје, Република Македонија.
За оние кои не се членови на МАДОТ, цената на
еден примерок на МОТГ изнесува 300,00 денари.
Оние кои не се членови на МАДОТ, имаат право
да објават труд под услов за истиот да партиципираат со износ од 500,00 денари за секоја објавена
страница.

Табелите и илустрациите треба да имаат свој број
и наслов. Бројот и насловот на табелите се пишуваат
над табелата, а бројот и насловот на илустрациите
(графикони, слики, цртежи и скици) се пишуваат
под нив. Насловите и содржината на табелите и
илиустрациите треба да се кратки и јасни. Тие треба
да ги содржат сите потребни објаснувања.
Сите илустрации (графикони, слики, цртежи
и скици) треба да се нумерираат последователно и
тоа исклучиво како слика 1, слика 2, слика 3 и т.н.
ACTA ORTHOPАEDICA ET TRAUMATOLOGICA MACEDONICA, No 5, December 2014

63

INSTRUCTIONS FOR AUTHORS

General information
Acta Orthopaedica et Traumatologica Macedonica is
an official publication of the Macedonian Association of
Orthopaedics and Traumatology (MAOT). At least two
issues are published annually in Macedonian language.
The part "Abstract" must be bilingual, namely in
Macedonian and English. ACTA is a specialized medical
journal with the aim to spread novelties, scientific
achievements, clinical experience, and debatable topics
in the field of orthopaedics and traumatology, and also in
that of border specialties. Manuscripts may be submitted
for the following sections: original articles, case reports,
topics for debate, reviews, diagnostic, therapeutic and
technical innovations, terminological discussions,
impressions from scientific meetings, information about
international meetings, comments on new books, letters
to the editor, etc.
Manuscripts published in other journals or
periodicals in Macedonia and abroad will not be
accepted. Authors are obliged to declare in a cover letter
that the proposed
manuscript has not been published or submitted
for publishing in another journal till the moment of
submitting it. They should also give their consent for
publishing. The authors transfer the copyright ownership
to ACTA with the publishing of the manuscript.
Reproduction and multiplication of texts, figures and
tables published in ACTA is not allowed without prior
agreement of the Editorial Board.
When they are used or referred, citation of ACTA is
obligatory. Each text, satisfying the present Instructions
to Authors, is liable to reviewing and evaluation by the
Editorial Board. The process of reviewing and final
acceptance or rejection of a certain text lasts from 4 to
6 weeks. Afterwards, authors are informed about the
decision of the Editorial Board.
The editorial Board reserves the right of language
corrections and shortening. All the data in the published
manuscripts are supposed to be genuine results only
from the scientific research and practical experience
of the authors, who bear the responsibility for their
authenticity. In this respect the Editorial Board is not
able to be a guarantee. In every separate case the readers
can assess the conclusions of the authors and share their
point of view on controversies using ACTA by means of
sending Letters to the editor.
These letters will be sent to the corresponding
authors, thus ensuring the simultaneous publishing
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of their answers. In this way a useful discussion may
develop so that it can be interesting for the scientific
truth, and the readers will receive valuable information.
Fully completed manuscripts should be submitted in two
copies to the President of the Editorial Board:
Ass. Prof. Dr Milan samardziski,
President of the Editorial Board of
Acta Orthopaedica et Traumatologica Macedonica
Clinic for Orthopaedic Surgery, Skopje
Vodnjanska 17, 1000 Skopje
Republic of Macedonia
Tel/Fax: + 389 2 3165-137
e-mail: milan_samardziski@yahoo.com
Texts or manuscripts not corresponding exactly to
the Instructions to Authors will not be reviewed and
considered for publication by the Editorial Board. The
authors can send manuscripts permanently, during
the whole year.

Text
The language and style of the submitted manuscripts
should suit the requirements of the literary Macedonian
language, conformable to the typical characteristics of
the orthopaedic and traumatologic terminology. The
Editorial Board will highly appreciate the efforts of the
authors to submit their texts in proper English, besides
Macedonian, since ACTA is an indexed journal.
The size of the original articles should not exceed
8 pages (excluding the illustrations) and as for the case
reports - up to three pages. For literature reviews the
size of 12 pages is admissible. All the pages should be
consecutively numbered, beginning with the title page.
Each manuscript should begin with a title page. This
page carries the title of the article, the names of the
authors and institutions. The name and the exact address
of the author, to whom the correspondence is to be sent,
should be typed in Macedonian and in English at the
bottom of the title page. To facilitate communication,
the author has to submit her/his phone and fax number,
as well as her/his e-mail address.
Following the title page, there should be a new one
with the abstract in Macedonian and in English. The
size of it should be approximately 250 words, including
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in brief the problem, material and methods and results
and conclusions. At the end of each abstract, 3 to 5 key
words should follow in alphabetical order representing
the most characteristic points of the manuscript. The
selection of key words should suit the requirements of
Index Medicus.
The text of each manuscript should be divided into
sections with the following headings: Introduction,
Material and Methods, Results, Discussion and
Conclusions. The Introduction should state the purpose
of the study and a short review of pertinent literature.
Material and Methods should include a detailed
description of the examined patients, experimental
animals, tests etc., and it should also present the applied
methods properly. A special attention should be paid
to the statistic methods used in the analysis of results.
Results should be reported accurately and in details,
since this section is in fact the core of the manuscript.
The Discussion contains an interpretation of the
obtained results in reference to the level of knowledge,
attitude and results of other authors. The Conclusion
generalizes the scientific and practical significance of
the scientific publication.
The texts should be sent in two printed copies and in
electronic form on a CD, prepared in Microsoft Word. In
the preparation of the texts in Macedonian and English
the fonts Arial and Times New Roman ought to be used
with Macedonian and English support, respectively.
Arial font is used for the titles and subtitles, for the
number and title of the Tables and Figures, while the
rest of the text should be written in Times New Roman.

surname of the author/authors, the initial of the name/
names, title of the abstract, name of the publication, year
of issue, Chapter number (if any) and the first and last
page of the cited part of the book or journal. There is
no dot after the name initial. In the text, the number of
the cited reference should be given in brackets after the
name/s of the author/s or the respective passage.
Example:
1. Hollenberg GM, Adams MJ, Weinberg EP. Sonographic
appearance of nonoperatively treated Achilles tendon ruptures.
Skeletal Radiology, 2000; 29: 259-264.

ACTA Delivery
MAOT members are delivered ACTA free of charge.
For those who are not, the price is 5 euros.
Those who are not members of MAOT have the
right to publish a manuscript if they participate with an
amount of 500,00 denars for each published page.

Tables and Figures
Tables and Figures must have their number and title.
Table number and title should be typed over the table,
and the number and title of the figures should be typed
below them. The titles and content of the tables and
figures should be short and clear. They should include
all necessary explanations in order to be understood
without reading the covered text.
All figures (graphs, schemes, drawings and pictures)
must be numered as figure 1, figure 2, figure 3 etc. All
figures attached to the text must be sent on a CD together
with the text as separate files (graphs created in Excel,
with extension XLS; schemes, drawings and pictures
with extension JPG or TIF). The resolution of the figures
must be at least 200 DPI.

References
The list of references should be submitted on a
separate sheet of paper. Only the sources cited in the
text should be included. The authors should be listed by
their family names in alphabetical order. The authors
with Cyrillic alphabet should precede those with Latin
alphabet. The following schedule is recommended: the
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