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INTRODUCERE
În medicină umană remedierea fracturilor prin fixatori externi este o practică
curentă, beneficiile acestui tip de intervenţie sunt bine cunoscute, fapt ce ne determină să
facem o analiză şi o implementare a acestui tip de remediere a fracturilor şi în medicina
veterinară, respectiv în fracturile membrelor la animale.
În cazul fixării externe a oaselor, esenţial este calitatea osului fracturat şi soliditatea
acestuia. Fractura crează un spaţiu între cele două capete, iar fixatorul extern trebuie să
creeze condiţii mecanice favorabile mecanismelor biologice de umplere a acestui spaţiu
cu un material nou. Şi în cazul fixatorului extern pot interveni factori neprevăzuţi cum ar
fi: hemoragii, traumatisme, infecţii cu deteriorarea terenului biologic de implantare, etc.,
care pot compromite o astfel de construcţie. În fracturi simple fără deplasare, fixatorul
extern poate fi montat relativ uşor, sub anestezie generală, chiar şi fără imagine röntgen.
Fracturile remediate prin fixatori externi au mai multe avantaje: animalul este
capabil să facă sprijin pe membrul operat imediat după operaţie deoarece durerea
postoperatorie este mult scăzută, articulaţile rămân libere, oferind membrului afectat un
mai mare grad de mobilitate, stimulând astfel procesele de autovindecare, regenerarea
osului fracturat făcându-se în parametrii optimi, intervenţia este mai puţin traumatică,
deoarece, în majoritatea cazurilor nu trebuie, deschis şi redeschis focarul de fractură,
astfel posibilităţile de hemoragie şi infecţie postoperatorie sunt mult diminuate.
În studiul iniţiat de noi ne-am propus să evidenţiem importanţa şi beneficiile
utilizării fixatorilor externi în fracturile membrelor la animalele domestice, printr-o
evaluare post-operatorie a acestora şi totodată să aducem unele contribuţii la modul de
construire a fixatorilor externi şi de stabilire a unui protocol uzual de lucru prin această
tehnică. Evaluarea postoperatorie a fracturilor s-a bazat pe examene radiologice seriate şi
pe modificări ale unor constituenţi sanguini cum ar fi: fosfataza alcalină, fosfor, calciu
care oferă date concrete asupra procesului de remodelare osoasă.
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SCOPUL LUCRĂRII
Fixatorii externi sunt folosiţi în remedierea diverselor tipuri de fracturi. Deoarece
fracturile membrelor sunt deseori fracturi deschise, este recomandată folosirea fixatorilor
externi în locul metodelor invazive (Brinker et col., 1975, Hulse şi col., 1997). Folosirea
fixatorilor externi este indicată în cazul fracturilor multiple, care prezintă eschile multiple
de diferite dimensiuni, fracturi cu pierderea de masă osoasă, fracturi care prezintă procese
infecţioase, fracturi cauzate de arme de foc, fracturi neconsolidate, hipertrofice sau
atrofice cu calusare defectuoasă, osteotomii de corecţie (Johnson şi col., 1996, Antal şi
col., 2012). Fixatorii externi pot fi de asemenea utilizaţi pentru a imobiliza articulaţiilor,
ligamentelor sau tendoanelelor cu scopul de a accelera vindecarea ranilor de la acest nivel
(Turner şi col., 1990). Pentru imobilizarea fracturilor osoase lungi, utilizarea fixatorilor
externi presupune introducerea transcutanată de 2-3 broşe în fiecare segment osos, în
regiunea proximală şi distală a fracturii, care sunt conectaţi prin bare exterioare în cazul
fixatorilor liniari sau inele în cazul fixatorilor circulari (Egger, 1993, Johnson şi col,
1996). Configuraţia acestora trebuie să asigure un grad ridicat de imobilizare a fracturii
asigurând o distanţă de 1-3 cm între piele şi zona de fixare a broşelor (Tombs, 1998,
Ilizarov, 1989). Distanţa va fi ajustată menţinând în acelaşi timp fixarea, evitând necroza
ţesuturilor moi din jurul broşelor.
Protejarea zonei care a fost imobilizată prin fixatori externi este asigurată de
menţinerea uscată a acesteia prin aplicarea de pansamente antiseptice uscate de protecţie,
schimbate săptămânal.
Cea mai frecventă complicaţie cauzată de fixatoarii externi este supuraţiea
ţesuturilor din jurul broşelor care poate duce la pierderea prematură a rigidităţii de fixare
intraosoase a broşelor. În urma supuraţie, consecinţele pot fi locale, osteomielita osoasă şi
convulsii. Tratamentul postoperator va include curăţirea zilnică cu soluţie antiseptică a
locului de inserţie a broşelor, aplicarea de bandaje de compresie pentru a preveni
inflamaţia şi administrarea de antibiotice generale aproximativ 5-7 zile.
4

Dr. Antal Isvan ZOLTAN

REZUMAT

Lucrarea de faţă are ca scop principal demonstrarea importanţei şi beneficiilor
utilizării fixatorilor externi în remedierea anumitor tipuri de fracturi ale membrelor la
animalele domestice printr-o evaluare post-operatorie a intervenţiilor, iar ca scop
secundar, de a aduce unele contribuţii la modul de construire şi adaptare a fixatorilor
externi.
Totodată, prin studiul iniţiat ne-am propus să stabilim un protocol uzual de lucru
în intervenţiile chirurgicale care folosesc această tehnică, precizând câteva elemente
esenţiale, atât în faza preoperatoire şi operatorie, cât mai ales în faza post-operatorie.

MATERIALE ŞI METODA DE LUCRU
În perioada 2011-2014 au fost examinate un număr de 273 cazuri aparţinând mai
multor specii de animale domestice diagnosticate cu diverse tipuri de fracturi (grafic 1).
Din totalul de cazuri examinate au fost selectaţi 30 de pacienţi cu fracturi la nivelul
oaselor lungi. Pacienţii selectaţi au fost împărţiţi în 5 loturi în funcţie de specie (grafic 2).

Grafic 1. Repartiţia procentuală a tuturor cazurilor examinate
Graph 1. Procentual repartition of all examinated cases
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Materialul biologic supus intervenţiilor chirurgicale prin utilizarea de fixatori
externi în remedierea freacturilor membrelor a fost reprezentat de 5 loturi de animale
domestice: Lot I – 5 pisici, Lot II – 5 câini, Lot III – 5 miei şi Lot IV – 10 iezi şi Lot V –
5 viţei, de vârstă şi sex diferit, care au suferit fracturi la nivelul membrelor (grafic 3).

Grafic 2. Repartiţia procentuală a fracturilor la cazurile studiate
Graph 2. Procent repartition of fracture in studied cases

Grafic 3. Repartiţia numerică a fracturilor la cazurile studiate
Graph 3. Numeric repartition of fracture in studied cases
Studiul a fost realizat în laboratorul de imagistică medicală veterinară din cadrul
Facultăţii de medicină Veterinară Cluj Napoca şi în Spitalul orăşenesc Baraolt, iar
6
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analizele biochimice sanguine au fost efectuate la Laboratorul de analize medicale din
cadrul Spitalului orăşenesc Baraolt.
Instrumentarul şi materialul de lucru. Au fost utilizaţi fixatori de tipuri şi
dimensiuni diferite: fixatori externi liniari, fixatori externi circulari şi fixatori externi
hibrid, în funcţie de tipul de fractură; maşină de tuns; soluţii dezinfectante: betadină;
alcool sanitar; câmp operator steril; anestezice: clorhidrat de ketamină; xilazină;
diazepam; atropină sulfurică; chei pentru şuruburi; burghiu; flex; ace; seringi; aţă
chirurgicală de mătase; aparat roentgen.
Pentru a verifica modul de fixare a broşelor şi de remediere a fracturii s-a efectuat
un examen radiologic (Papuc şi col., 2009), iar după operaţie a fost recoltat sânge pentru
a fi supus analizelor biochimice cu scopul de a urmări modificările principalilor
constituenţi ai osului: calciu total, fosfor, precum şi a fosfatazei alcaline, a hormonului de
stimulare tiroidiană (TSH) şi a tiroxinei libere (FT4). Toate aceste determinări au fost
făcute pe ser şi oferă date despre procesul de vindecare a fracturii. Valorile constituenţilor
sanguini obţinute de noi au fost raportate la datele din literatura de specialitate (Kaneko,
1997; Vaden şi col., 2009; Falcă şi col., 2011).
Protocolul de lucru. La fiecare indivit din cele 5 loturi luate în studiu a fost
efectuată anestezia generală şi locală, tunderea zonei afectate cu maşină de tuns,
antisepsia şi folosirea câmpului operator, remedierea fracturii şi aplicarea fixatorului
extern.

REZULTATE ŞI DISCUŢII
BIOMECANICA FIXATORILOR EXTERNI
Pentru selectarea corespunzătoare a fixatorilor externi, a fost evaluată deplasarea
axială la solicitarea broşelor de susţinere. Evaluarea gradului de deplasare axială a fost
calculat la viţei, deoarece la această specie greutatea şi presiunea exercitată pe broşele
fixatorilor este mai mare decât la celelalte specii. Pentru a putea calcula deplasarea
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axială, a fost stabilită iniţial greutatea viţeilor, prin cântărirea trenului anterior şi a
trenului posterior (Fig. 1), stabilindu-se procentual.

Fig. 1 Dispersia greutatii pe trenul anterior si trenul posterior la bovine
Fig. 1 Weight disperssion
Deplasarea axială a broşelor de susţinere a fixatorilor externi a fost testată atât în
cazul fixatorilor externi circulari, cât şi în cazul fixatorilor externi liniari (grafic 4, grafic
5).

Grafic 4. Deplasarea axială la fixatorul extern circular
Graph 4. Axial displacement in circular fixators
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Grafic 5. Deplasarea axială la fixatorul extern liniar
Graph 5. Axial displacement in liniar fixators
Există o diferenţă între deformarea întâlnită la fixatorii circulari faţă de cei liniari,
şi anume deplasarea axială este mai mare la fixatorii liniari faţă de cei circulari,
constatându-se o difrenţă cuprinsă între 0,09 - 1,21 mm. Diferenţa dintre deformarea
reziduală a broşelor fixatorului extern liniar şi deformarea reziduală a broşelor fixatorului
extern circular este 0,09±0,005 mm (grafic 6)

Grafic 6. Diferenţa deplasării axiale la cele două tipuri de fixatoare externe examinate
Graph 6. Difference of axial displacement in the two exteral fixators studied
Concluzii parţiale

În urma testelor aplicate, în cazul fracturilor cominutive, cu lipsă de substanţă sau
cu deplasare este indicată folosirea fixatoarelor externe circulare, deoarece în cazul
cedării calusului, deplasarea axială în cazul acestor fixatori este mai mică decât în cazul
9
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fixatorilor liniari, datorită numărului mai mare de puncte de susţinere, ceea ce face mult
mai uşor menţinerea greutăţii exercitate asupra fixatorului şi o imobilizare mai bună a
fracturii.
UTILIZAREA FIXATORIILOR EXTERNI ÎN REMEDIEREA
FRACTURILOR LA PISICĂ ŞI CÂINE
Remedierea fracturilor prin fixtori externi la pisică

Din totalul cazurilor examinate, au fost selecţionate cazurile diagnosticate cu
fracturi la nivelul oasele lungi sau la nivelul oaselor metacarpiene sau metatarsiene.
Pentru remedierea fracturilor la pisică au fost folosiţi fixatori externi liniari monoplanari.
Lotul I a fost compus din 2 pisici (N=2, ceea ce reprezintă 40% din lotul I) ce au
prezentata fractură de tibie şi fibula şi 3 pisici (N=3, ceea ce reprezintă 60% din lotul I)
ce au prezentat fractură de radius şi ulna (grafic 7).

Grafic 7. Reprezentarea grafică a lotului I
Graph 7. Graphic representation of Group I
Examenul biochimic al sângelui la pisică

Imediat după operaţie a fost recoltat sânge de la fiecare individ din lotul I, pentru a
fi supus analizelor biochimice cu scopul de a urmări modificările principalilor
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constituenţi ai osului: calciu, fosfor, precum şi a fosfatazei alcaline, a hormonului de
stimulare tiroidiană (TSH) şi a tiroxinei libere (FT4). Au fost identificate creşteri doar la
valorile forfatazei alcaline.
Remedierea fracturilor prin fixtori externi la câine

Lotul II luat în studiu a fost format din 5 câini. La 2 câini (N=2), ce reprezintă
40% dintre pacienţi, diagnosticul a fost de fractură de radius şi ulna, pentru remedierea
fracturilor s-au utilizat fixatori externi circulari de tip Ilizarov adaptat şi fixatori externi
hibrizi (semicirculari), iar

la 3 câini (N=3), ce reprezintă 60% dintre pacienţi,

diagnosticul a fost de fractură de tibie şi fibulă, la aceştia, pentru remedierea fracturilor sau utilizat fixatori externi liniari bilaterali monoplanari (grafic 8).

Grafic 8. Reprezentarea grafică a lotului II
Graph 8. Graphic representation of Group II
Examenul biochimic al sângelui la câine

Imediat după operaţie a fost recoltat sânge de la lotul II pentru a fi supus analizelor
biochimice cu scopul de a urmări modificările principalilor constituenţi ai osului: calciu,
fosfor, precum şi a fosfatazei alcaline, a hormonului de stimulare tiroidiană (TSH) şi a
tiroxinei libere (FT4). Toate aceste determinări oferă date despre procesul de vindecare a
fracturii.
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UTILIZAREA FIXATORIILOR EXTERNI ÎN REMEDIEREA FRACTURILOR
LA RUMEGĂTOARELE MICI
Remedierea fracturilor prin fixtori externi la miei
Din totalul cazurilor examinate, au fost selecţionate cazurile diagnosticate cu
fracturi la nivelul oasele lungi sau la nivelul oaselor metacarpiene sau metatarsiene. Lotul
III luat în studiu a fost format din 5 miei, cu vârste cuprinse între 2 şi 3 luni, 3 masculi şi
2 femele. Din totalul de 5 pacienţi: 2 miei (N=2) reprezentând 40% din totalul pacienţilor,
au prezentat fracturi de tibie şi fibulă; 1 miel (N=1) reprezentând 20% din totalul de
pacienţi, a prezentat fractură de radius şi ulna; 1 miel (N=1) reprezentând 20% din totalul
de pacienţi, a prezentat fractura oaselor metacarpiene şi 1 miel (N=1, 20% din totalul de
pacienţi) a prezentat fractura oaselor metatarsiene (grafic 9).
La indivizii din lotul III, în remedierea fracturilor au fost folosiţi doar fixatori
externi circulari de tip Ilizarov.

Grafic 9. Reprezentarea grafică a lotului III
Graph 9. Graphic representation of Group III
Examenul biochimic al sângelui la miei

Imediat după operaţie a fost recoltat sânge de la lotul II pentru a fi supus analizelor
biochimice cu scopul de a urmări modificările principalilor constituenţi ai osului: calciu,
fosfor, precum şi a fosfatazei alcaline, a hormonului de stimulare tiroidiană (TSH) şi a
12
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tiroxinei libere (FT4). Toate aceste determinări oferă date despre procesul de vindecare a
fracturii.
Remedierea fracturilor prin fixtori externi la iezi
Din totalul cazurilor examinate, au fost selecţionate cazurile diagnosticate cu
fracturi la nivelul oasele lungi sau la nivelul oaselor metacarpiene sau metatarsiene.
Pentru remedierea fracturilor la iezi au fost folosiţi atât fixatori externi liniari
monoplanari, cât şi fixatori externi circulari. Lotul IV a fost compus din 10 indivizi
masculi şi femele, cu vârstele cuprinse între 2-5 luni, la 5 indivizi din acest lot, fracturile
au fost remediat prin aplicarea de fixatori interni (placuţe), pentru a urmări modificările
valorilor biochimice sanguine, faţă de indivizii la care au fost aplicaţi fixatori externi. Din
cei 10 iezi care au fost supuşi intervenţiilor chirurgicale prin utilizarea fixatorilor externi
şi interni, 4 iezi (N=2) (40% din totalul pacineţilor) au fost diagnosticaţi cu fractură de
tibie şi fibula; 3 iezi (N=3) (30% din totalul pacienţilor) au fost diagnosticaţi cu fractură
de radius şi ulnă; 2 iezi (N=2) (20% din totalul pacienţilor) au fost diagnosticaţi cu
fracturi ale oaselor metacarpiene şi 1 ied (N=1) (10% din totalul de pacienţi) a fost
diagnosticat cu fractură la nivel metatarsian (grafic 10).

Grafic 10. Reprezentarea grafică a lotului IV
Graph 10. Graphic representation of Group IV
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Examenul biochimic al sângelui la iezi

După operaţie a fost recoltat sânge, pentru a fi supus analizelor biochimice cu
scopul de a urmări modificările principalilor constituenţi biochimici care au legătură cu
formarea osului: calciu, fosfor, precum şi a fosfatazei alcaline. Toate aceste determinări
oferă date despre procesul de vindecare a fracturii.
La cei cinci indivizi la care au fost aplicaţi fixatori interni, valorile biochimice ale
constituenţilor osoşi prezintă creştere accentuată faţă de cei întâlniţi la indivizii din lotul
IV la care au fost aplicaţi fixatori externi

UTILIZAREA FIXATORIILOR EXTERNI ÎN REMEDIEREA FRACTURILOR
LA VIŢEI
Din totalul cazurilor examinate, au fost selecţionate cazurile diagnosticate cu
fracturi la nivelul oasele lungi sau la nivelul oaselor metacarpiene sau metatarsiene. Lotul
V luat în studiu a fost format din 5 viţei, masculi şi femele, cu vârsta cuprinsă între 3 şi 6
luni. Din cei 5 viţei diagnosticaţi cu fracturi, 3 viţei (N=3) (60% din totalul pacienţilor),
au fost diagnosticaţi cu fracturi la nivelul metacarpelor; 1 viţel (N=1) (20% din totalul
pacienţilor) a fost diagnosticat cu fractură de radius şi ulna şi 1 viţel (N=1) (20% din
totalul pacienţilor) a fost diagnosticat cu fractură de metatars (grafic 11).
La indivizii din lotul V, în remedierea fracturilor au fost folosiţi doar fixatori
externi circulari de tip Ilizarov.
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Grafic 11. Reprezentarea grafică a lotului IV
Graph 11. Graphic representation of Group IV
Examenul biochimic al sângelui la viţei

Imediat după operaţie a fost recoltat sânge ce la toţi cei 5 viţei din lotul V, pentru a
fi supus analizelor biochimice cu scopul de a urmări modificările principalilor
constituenţi ai osului: calciu, fosfor, precum şi fosfataza alcalină. Toate aceste
determinări oferă date despre procesul de vindecare a fracturii.

CONCLUZII
Pe baza rezultatelor obţinute în cazul fracturilor de la nivelul membrelor remediate
prin utilizarea fixatorilor externi, la diverse specii de animale domestice, putem
concluziona faptul că aceştia prezintă certe avantaje faţă de fixatorii interni, confirmând
în felul acesta ipoteza de lucru.


Fixatorul extern bilateral monoplanar poate fi folosit cu bune rezultate la

animale mici, atât la pisici, cât şi la câini, în fracturi ale oselor lungi, chiar şi atunci când
este vorba despre o fractură deschisă. Acest tip de fixator extern este cel mai uşor de
15
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instalat. După aplicarea acestui tip de fixator, la pisicile din lotul I, acestea au putut face
sprijin pe membrul afectat imediat după operaţie, iar câinii din lotul II la care a fost
aplicat acest tip de fixator au făcut sprijin pe membrul operat a doua zi după intervenţia
chirurgicală. Atât indivizii din lotul I cât şi cei din lotul II la care a fost aplicat acest tip
de fixator s-au deplasat normal după 7 zile de la intervenţia chirurgicală. Utilizarea
fixatorului extern bilateral monoplanar în fracturi deschise are avantajul, faţă de metode
ortopedice tradiţionale, că pemite tratarea plăgilor postoperator, fără a se interveni în
focarul lezional.
Fixatorul extern circular (hibrid) este uşor de instalat în fracturile radiusului şi
ulnei, fiind bine tolerat de către câini, datorită faptului că acesta are masă mică, este mai
puţin traumatizant deoarece străbate ţesuturile moi a membrului doar pe o singură parte,
iar reducerea fracturii se poate face apelând la inel şi bară prin strângerea şuruburilor.


Modificăriile biochimice sanguine sunt prezente atât la lotul I cât şi la lotul II,

fiind determinate de creşterea valorii Ca, a P şi a fosfatazei alcaline, aceasta din urmă se
menţine ridicată şi după îndepărtarea fixatorilor externi şi este datorată remodelării
osoase. Valorile TSH şi FT4 nu prezintă modificări faţă de valorile normale, nici după
operaţie, nici după îndepărtarea fixatorului extern, nefiind influenţate de utilizarea
fixatorilor externi.


Aplicarea fixatorul extern circular Ilizarov, atât la indivizii din lotul III cât şi

la cei din lotul IV, are avantajul că este foarte stabil, se poate folosi cu uşurinţă şi cu
rezultate bune în fracturi ale metapodiului. Alt avantaj întâlnit în cazul aplicării
fixatorului extern circular la miei şi iezi este dat de faptul că aceştia au putut face sprijin
membrul fracturat, fără a prezenta disconfort, imediat după revenirea din anestezie.
Fixatorul extern confecţionat de către noi, cu bare de conectare filetate, are avantajul că
se poate regla lungimea scheletului metalic (fixatorului) şi că după operaţia de instalare a
broşelor se poate regla reducerea fracturii cu ajutorul barelor de conectare filetate.
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La lotul III modificările majore ale fosfatazei alcaline care cresc imediat după

intervenţie şi se menţin crescute şi la o lună după intervenţie, s-a datorat procesului de
calusare osoasă şi activităţii crescute a osteoblastelor, fiind vorba de tineret în perioadă de
creştere. Deficitul scăzut de calciu imediat şi la o lună de la intervenţii se datorează,
probabil unui aport deficitar de calciu în raţie, iar creşterea fosforului se datorează
procesului fiziologic de dezvoltare, fiind vorba de animale tinere. La lotul III a fost
observată creşterea atât a TSH-ului, cât şi a FT4, acestea fiind influenţate de procesul de
calusare.


Fixatorul extern monoplanar bilateral este uşor de instalat în fracturi ale

membrelor, acesta fiind bine tolerat de către iezi. Imediat postoperator iezii, după
revenirea din neuroleptanalgezie, au putut face sprijin pe membrul operat. Fixatorul
extern monoplanar bilateral având masă mică, este mai puţin traumatizant deoarece
străbate ţesuturile moi ale membrului pe ambele părţi, într-un singur plan.


Modificările constituenţilor biochimici sanguini sunt minore la indivizi din

lotul IV la care au fost aplicaţi fixatori externi, la aceştia observându-se o creştere uşoară
a fosforului determinată de remodelarea osoasă.


Modificări biochimice importante se regăsesc la iezii din lotul IV la care au

fost folosiţi fixatori interni în remedierea fracturilor. La aceştia valorile Ca şi a P
depăşesc de 2 ori valorile întâlnite la iezii din lotul IV la care au fost aplicaţi fixatori
externi, iar fosfataza alcalină creşte cu până la 10 ori. Valorile se menţin crescute atât
după intervenţia chirurgicală, cât şi la o săptămână, la 2 săptămâni, respectiv, la 3
săptămâni după intervenţie. Creşterea fosfatazei alcaline relevă un proces intens de
refacere şi remodelare osoasă. Valorile crescute ale Ca şi P relevă o leziune osoasă
severă, aceasta fiind accentuată şi de prezenţa fixatorului intern în apropierea focarului de
fractură.


Fixatorul extern circular de tip Ilizarov poate fi utilizat cu succes la viţei fiind

uşor de instalat în fracturile membrelor şi bine tolerat. Acest tip de fixator prezintă un
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grad crescut de stabilitate, iar controlul alinierii fragmentelor osoase se poate face şi postoperator prin reglajul tijelor.


Analizele biochimice sanguine la viţei prezintă modificări uşoare ale fosfatazei

alcaline, aceasta având o creştere nesemnificativă imediat după intervenţie şi se menţin
la acest nivel şi după 8 săptămâni, în tot acest timp fixatorul fiind menţinut pe membrul
operat. Creşterile înregistrate s-au datorat procesului de remodelare osoasă. Valorile
calciului şi fosforului uşor crescute imediat şi la o lună după operaţie, fiind datorate
leziunilor osoase. La 2 luni după intervenţie valorile revin la normal.


Procesul de introducere a broşelor în os trebuie să se facă folosind burghiul la

o viteză redusă pentru a evita necroza locală şi slăbirea broşelor.


Fixatoarele externe pot fi îndepărtate după o perioadă postoperatorie de

aproximativ 3-5 săptămâni, atunci când calusul osos a ajuns în punctul în care acesta
previne rotaţia fragmentelor osoase, spre deosebire de fixarea centromedulară, când
broşele vor fi eliminate numai după ce vindecarea osului este finalizată.


Atunci când fragmentele osoase nu au fost aliniate, fracturile remediate prin

fixatori externi care au prezentat fragmente osoase s-au vindecat fără probleme, ceea ce
confirmă datele din literatura de specialitate conform cărora, utilizarea fixatorilor externi
permite alinierea anatomică a fragmentelor osoase, iar vindecarea poate avea loc într-un
timp scurt, fără a fi nevoie de poziţionare perfectă a acestora.


Utilizarea fixatorului extern pentru remedierea fracturilor permite controlul

mecanici osteoarticulare. Fixatorul extern acţionează ca instrument pentru controlul
greutăţii permiţând regenerarea cartilajului in vivo. Utilizarea unui fixator extern ca
instrument de control al mişcării menţine funcţia fiziologică osteoarticulară. Acest lucru
oferă un mediu optim pentru regenerarea articulaţiei.


Pentru a se evita necroza ţesuturilor moi din jurul broşelor am păstrat o

distanţă de 2 cm între piele şi zona de fixare, la toate intervenţiile efectuate.
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În fracturile cominutive, în cele cu lipsă de substanţă sau cu deplasare

utilizarea fixatorilor externi circulari dă cele mai bune rezultate deoarece în cazul cedării
calusului, deplasarea axială a fragmentelor osoase este mai mică decât în cazul fixatorilor
liniari, datorită numărului mai mare de puncte de susţinere, ceea ce conferă o imobilizare
mai bună a fracturii.


Rezultatele obţinute de noi au demonstrat faptul că utilizarea fixatorilor

externi, ca metodă de remediere în anumite tipuri de fracturi ale memebrelor la animalele
luate în studiu are certe avantaje, atât din punct de vedere medical, cât şi din punct de
vedere economic, aspecte ce pot fi considerate ca argumente în a recomanda această
tehnică în practica chirurgicală curentă, în medicina veterinară.

***
Ca un corolar al cercetărilor putem afirma că prin tema abordată teza de doctorat
are un vădit caracter de originalitate şi noutate.
În ansamblul său, teza de faţă aduce contribuţii importante de ordin teoretic,
empiric şi metodologic.
Contribuţiile teoretice sunt definite de investigarea sistematică şi comparativă a
factorilor şi proceselor ce intervin în procesul de calusare osoasă în cazul fracturilor, la
om şi animale, ce au fost remediate prin fixatori interni sau externi.
S-a evidenţiat mecanismul care explică avantajele utilizării fixatorilor externi în
anumite tipuri de fracturi.
Contribuţiile empirice sau experimentale sunt definite de evaluarea gradului de
deplasare axială a fragmentelor osoase la solicitarea broşelor de susţinere şi gradul de
evaluare a deformării materialului de construcţie a fixatorilor externi, fapt ce a permis
utilizarea acestora şi la animalele de talie mare. Totodată modul de adaptare a fixatorului
extern circular de tip Ilizarov la animale şi construirea unui fixator circular hibrid,
definesc contribuţiile empirice ale tezei.
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Contribuţiile metodologice sunt relevate de design-ul cercetării, de tipurile de
fixatori utilizaţi în funcţie de specie şi tipul de fractură.
Lucrarea deschide noi direcţii de cercetare în ceea ce priveşte rolul şi importanţa
fenomenului piezoelectric în formarea şi structurarea calusului în fracturi.
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