
 

 

 
 
COURSE OF X-POROUS TTA FOR THE CrCL-DEFICIENT STIFLE 

Kurs X-Porous TTA w przypadkach zerwania więzadła krzyżowego 
doczaszkowego kolana. 

 

AGENDA 

 
8.30  Participants' registration 

Rejestracja uczestników 

9.00  Biomechanical aspects of techniques for stifle stabilization 

Biomechaniczne założenia technik stabilizacji stawu kolanowego 

9.30  ACL rupture and meniscal diseases 

Zerwanie więzadła krzyżowego doczaszkowgo oraz choroby łąkotek  

9.50  Philosophy and peculiarities of the X-Porous TTA 

Filozofia oraz specyfika X-Porous TTA 

10.15  Diagnostic algorithm for the choice of the surgical technique 

Postępowanie diagnostyczne oraz wybór właściwej metody 

operacyjnej. 

10.30  Break Przerwa 

11.00  Lab 1: measurement of the TT advancement required 

Lab1: wyliczanie przesunięcia guzowatości piszczelowej 

11.30  Standard X-Porous TTA surgical technique step by step 

X-Porous TTA w wersji standardowej -krok po kroku 

12.30  Variations of X-Porous TTA technique for special cases 

Wariacje X-Porous TTA w specjalnych przypadkach klinicznych  

13.00  Break przerwa 

14.30  Lab 2: surgical technique of X-Porous TTA on stifle model 

Lab2: technika operacyjna X-Porous TTA na modelu kolana 

16.30  Complications of the X-Porous TTA and their resolution 

Komplikacje w przypadku X-Porous TTA oraz sposoby ich rozwiązania  



 

 

17.30  Discussion Dyskusja 

18.00  End of the course Koniec Kursu 

 

Objectives of the course 
Założenia kursu 
One of the most common reasons for orthopedic examination in the dog is related to 

the cranial cruciate ligament (CrCL)-deficient stifle disease. Since the beginning of 

the 20th century, CrCL rupture in the dog has been widely studied, including its 

pathogenesis, diagnostic protocols and potential treatments. Scientific discussion has 

not brought conclusive results. Why does CrCL rupture? How can the disease be 

positively diagnosed? What are the therapeutical options for the many clinical 

presentations? What are the criteria for the choice of a surgical technique among the 

many proposed? 

 

Jednymi z najczęstrzych przypadków w których przeprowadzamy badanie 

ortopedyczne psa są choroby kolana a w szczególności problemy z więzadłem 

krzyżowym doczaszkowym. Od początków 20go wieku studiowano zagadnienie 

zerwania więzadła krzyżowego doczaszkowego (CrCl), jego patogenezę, protokoły 

diagnostyczne i możliwości leczenia. Dysput naukowy nie przyniósł jednak 

zadowolających odpowiedzi na pytania: Dlaczego dochodzi do zerwania CrCL? Jak 

ten problem diagnozować? Jakie są możliwości lecznia? Jakie kryteria przyjąć przy 

wyborze metody operacyjnej? 

 

There is a broad agreement on the origin of CrCL affection. The vast majority of 

affected patients do not show a traumatic origin. The stifle is affected by an 

inflammatory and degenerative process that together with micro-traumas damage the 

CrCL collagen ultra-structure with subsequent loss of functionality. 

 

Określono i zgodzono się co do przyczyn zerwania CrCL, u większości pacjentów nie 

potwierdzono urazowego charakteru problemu. Staw kolanowy dotknięty procesem 

zapalnym i zwyrodnieniowym, który wraz z mikro urazami uszkadza strukturę 

kolagenową CrCL powodując znaczącą utratę funkcji więzadła. 

 

The diagnosis of this disease includes clinical examination followed by radiographic  



 

 

examination and other diagnostic techniques (Magnetic Resonance, CT scan, 

ultrasound), which can usually confirm the CrCL rupture or secondary changes due 

to the disease. 

 

Diagnoza tej choroby jest stawiana na podstawie badania klinicznego popartego 

obrazowaniem radiologicznym oraz innnymi technikami (rezonansem 

magnetycznym, tomografią komputerową czy ultrasonografią). 

 

Furthermore, some different intra-articular disease, mostly related to the CrCL 

rupture, like meniscal involvement, can play a role in the final clinical result of the 

proposed treatment. 

Dodatkowo niektóre wewnątrz stawowe schorzenia, często związane z zerwaniem 

CrCL, jak urazy łakotek, mogą one grać znaczną rolę w końcowym  efekcie 

zastosowanego leczenia. 

 

Among other techniques, Tibial Tuberosity Advancement (TTA) has been proposed 

as a treatment to stabilize the CrCL-deficient stifle. Now many variations of the 

technique exist.  

Tibial Tuberosity Advancment (TTA) jest techniką zaproponowaną w celu stabilzacji 

stawu kolanowego z uszkodzonym CrCL. Istnieje wiele wariacji tej techniki. 

 

The potential pros and cons of the proposed technique (Fig. 1) are the following. 

Potencjalne plusy i minusy zaproponowanej techniki: 

 

Pros 
Plusy 

• Ease of the technique. The osteotomy line is linear and performed on a bone 

structure with reduced muscular coverage, making the surgical approach easy 

and with reduced invasiveness. 

• Technika jest prosta. Osteotomia jest liniowa i wykonujemy ją w obrębie kości o 

stosunkowo niskim obłożeniu mieśniami co powoduje, że ten dostęp jest łatwy i 

charakteryzuje się niską inwazyjnością. 



 

 

• The structure of the porous TTA wedge and its cyclic loading in the postoperati-

ve period foster osteoinduction, accelerating bone ingrowth. The healing time is 

relatively short, reducing the need for bone grafting of the gap area. 

• Struktura porowatego klina TTA i jego stopniowe obarczanie w okresie poope-

racyjnym ma wpływ na osteoindukcję, co znacznie przyspiesza wzrost kości w 

implancie. Czas gojenia jest stosunkowo krótki, co pozwala zredukować potr-

zebę przeszczepów kości do jamy osteotmii. 

• The 3D structure of the porous titanium wedge provides an excellent grip on the 

osteotomized area, firmly stabilizing the tibial crest in its advanced position. 

• Struktura 3D porowatej klatki z tytanu zapewnia doskonałą przyczepność w ja-

mie osteotmii, zapewnia to trwałą stabilzaję guzowatości piszczelowej w jej 

wyniesionej pozycji. 

• Resources optimization. The surgical procedure requires very few dedicated in-

struments. 

• Optymalizacja zasobów. Zabieg chirurgiczny wymaga bardzo mało specjalisty-

cznych narzędzi. 

 

Cons 
Minusy 

• The technique causes a “patella baja” condition in the stifle. Though this condi-

tion is not clearly related to any specific disease, its long term effect is not 

known so far. 

• Technika powoduję  „patella baja”, (dystalne przesunięcie rzepki). Nie wiadomo 

aby ta sytuacja była przyczyną  jakiegokolwiek schorzenia jednak jej długo-

trwałe efekty są do tej pory nieznane. 

 


