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Zmiany w krążkach międzykręgowych kręgosłupa lędźwiowego w obrazie rezonansu magnetycznego u zdrowej
młodzieży i dorosłych

Truszczyńska A.1,², Rąpała K.1

1 AWF Józefa Piłsudskiego w Warszawie, Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego
w Białej Podlaskiej

2 Wyższa Szkoła Ekonomiczna w Warszawie, Wydział Fizjoterapii

Wstęp. Zmiany zwyrodnieniowe krążka międzykręgowego
powinny być traktowane jako miejscowy proces starzenia
tkanek. Z przyczyn należy brać pod uwagę: przeciążenia,
czynniki genetyczne, zaburzenia w odżywianiu blaszek gra-
nicznych i inne.
Zagrożenia dotyczące wystąpienia bólów kręgosłupa lędźwio-
wego są szczególnie ważne dla osób decydujących się na
uprawianie sportu wyczynowego, lub pracę w zawodach, gdzie
występują nadmierne obciążenia kręgosłupa.
Brak objawów bólowych nie zawsze świadczy o braku zmian
zwyrodnieniowych krążka międzykręgowego w badaniach ob-
razowych.
Cel pracy. Celem pracy była ocena budowy kręgosłupa lę-
dźwiowego w obrazie MR u osób bez objawów klinicznych
w badaniu podmiotowym jak i przedmiotowym.
Materiał i metody. Badaniu poddano 235 młodych, zdrowych
ludzi w wieku od 18 do 21 lat. Ekspertyzę wykonano w

Klinice Ortopedii CMKP w Otwocku. Mężczyzn było 220
(93,6%), a kobiet 15 (6,4%). Wszyscy zostali poddani bada-
niu MR kręgosłupa. Zmiany w obrazach MR oceniało dwóch
ortopedów w tym jeden neuroortopeda.
Wyniki. W kręgosłupie lędźwiowym na poziomie L4- L5
stwierdzono dehydratację krążków międzykręgowych u 25
osób (10,7%), protruzję u 22 osób (9,4%). Natomiast na
poziomie L5- S1dehydratację krążków międzykręgowych
stwierdzono u 59 osób (25,3%), zaś protruzję u 47 osób
(20,1%). Zmiany na innych poziomach występowały jedynie
w pojedynczych przypadkach
Wnioski. 1. Choroba krążków międzykręgowych zaczyna się
już w końcu 2 dekady życia u około 25% osób. 2. Należy
odradzać młodym ludzi ze zmianami zwyrodnieniowymi krąż-
ka międzykręgowego w odcinku lędźwiowym uprawianie
sportu wyczynowego i podejmowanie zawodów związanych
z dużymi przeciążeniami kręgosłupa.

Czy zmiany krążka międzykręgowego w obrazie rezonansu magnetycznego to naturalny proces starzenia, czy choroba?

Rąpała K.1, Truszczyńska A.1,²
1 Zamiejscowy Wydział Wychowania Fizycznego w Białej Podlaskiej
2 Wyższa Szkoła Ekonomiczna Almamer, wydział Fizjoterapii

Wstęp. Zmiany zwyrodnieniowe krążka międzykręgowego
stwierdza się we wszystkich odcinkach kręgosłupa już pod
koniec drugiej dekady życia. Etiopatogeneza tych zmian jest
wieloczynnikowa.
Cel pracy. Celem pracy była analiza porównawcza obrazów
MR kręgosłupa u kandydatów i pilotów samolotów wojsko-
wych.
Materiał i metody. Badaniu poddano 326 zdrowych ludzi w wieku
od 18 do 40 lat. Mężczyzn było 315 (95,2%), a kobiet 16 (4,8%).
Badani zostali podzieleni na 3 grupy: grupa 1 to kandydaci (235),
grupa 2 piloci w wieku 22-30 lat (68), grupa 3 piloci w wieku
31-40 lat (23) osób. Wszyscy zostali poddani badaniu MR, któ-

re obejmowało cały kręgosłup. Uzasadnieniem tych badań był
wysoki koszt szkolenia pilotów samolotów wojskowych.
Wyniki. Zmiany istotne statystycznie dotyczyły odcinka pier-
siowego kręgosłupa. W grupie 1 występowały u 43 (18,3%),
w 2 drugiej u 18 (26,5%), a w 3 u 13 (56,5%). Grupy różniły
się zmianami w odcinku lędźwiowym, ale nie były one istot-
ne statystycznie.
Wnioski. 1. Kandydatów do nauki zawodu pilota, u których
stwierdzono zmiany zwyrodnieniowe w obrazie MR należy
wykluczyć ze szkolenia, 2. Analiza porównawcza trzech grup
wykazała, że istotne statystycznie zmiany dotyczyły odcinka
piersiowego kręgosłupa.
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Ocena pacjentów z wielopoziomową spondyloartrozą  lędźwiową po leczeniu operacyjnym
– 12 miesięcy obserwacji

D. Zarzycki, A. Smętkowski, P. Radło, P. Rajski, J. Adamczyk
Katedra i Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zakopane

Cel pracy. Ocena wyników leczenia operacyjnego choroby
zwyrodnieniowej kręgosłupa lędźwiowego.
Materiał i metodyka. Retrospektywnej ocenie poddano 37
pacjentów ze spondyloarozą operowanych w USOR w Zako-
panem w okresie 01.01.2006- 30.08.2007. Średni wiek pacjen-
tów wynosił 62,9 lat (36-78)
U wszystkich pacjentów występowały bóle kręgosłupa lę-
dźwiowego z promieniowaniem do obu 46% lub jednej koń-
czyny(L: 14%, P:30%). Średni okres trwania bólów przed
operacją wynosił 81 miesięcy.
U 38% (14/37) nie stwierdzono deficytów neurologicznych,
niewielkie deficyty neurologiczne (drętwienia, parestezje)
występowały u 35% (13/37) pacjentów, duże (niedowłady,
brak czucia, nietrzymanie moczu i stolca) u 27% (10/37)
Zakres zabiegu był adekwatny do zmian w obrazie  rentge-
nowskim i MRI (wykonywanym każdorazowo przed opera-
cją oraz  w przypadku poważnych powikłań) i obejmował
odbarczenie kanału kręgowego średnio 3,3 segmentu i stabi-
lizację pedikularną średnio 4 segmentów.
U 27 pacjentów (grupa I) wykonano pierwotny zabieg na
kręgosłupie lędźwiowym - laminectomię ze stabilizacją pedi-
kularną.
Dla 10  pacjentów (grupa II) była to kolejna operacja kręgo-
słupa lędźwiowego przeprowadzona z powodu:
· nawrotu dolegliwości po wcześniejszym leczeniu opera-
cyjnym (laminotomia, laminectomia bez lub ze stabilizacją,
dyscektomia),
· wtórnych zmian (w tym zespołu sąsiedniego segmentu)
powodujących nowe dolegliwości.

Wyniki leczenia operacyjnego dyskopatii lędźwiowej metodą dystraktora międzykolczystego

D. Zarzycki, P. Radło, J. Lasota, A. Smętkowski,  J. Adamczyk, G. Makieła
Katedra i Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zakopane

Wstęp. Leczenie  dyskopatii lędźwiowej za pomocą dystrak-
tora międzykolczystego jest zabiegiem małoinwazyjnym
mającym na celu odbarczenie tylnej kolumny kręgosłupa a
zarazem odciążenie dysku i restytucji jego funkcji fizjologicz-
nych.
Cel pracy. Celem pracy jest ocena wyników leczenia opera-
cyjnego dyskopatii lędźwiowej leczonej metodą wszczepienia
dystraktora międzykolczystego.
Materiał. W Klinice Ortopedii i Rehabilitacji CM UJ zasto-
sowano powyższą metodę u 97 chorych z rozpoznaniem dys-
kopatii lędźwiowej. Do oceny zakwalifikowano 50 pacjentów
z okresem obserwacji minimum 12 miesięcy -  średnio 17,3.
Średni wiek operowanych  chorych wynosił 37 lat.
Metoda. Metoda: operacyjna implantacja dystraktora między-
kolczystego. Operowanych chorych podzielono na 3 grupy:
Grupa 1 –  zabieg wszczepienia dystraktora na jednym pozio-
mie – 39 chorych. Grupa 2  –  zabieg wszczepienia dystrak-
tora na dwóch poziomach – 4 chorych. Grupa 3  – pacjenci
u których wystąpiły powikłania pooperacyjne 6 chorych.

W tej grupie wykonano następujące operacje: przedłużenia
laminectomii i stabilizacji pedikularnej kręgosłupa, u chorych
po pierwotnej dyscektomii - laminectomię ze stabilizacją pe-
dikularną , laminotomię bez stabilizacji.
Na podstawie dostępnych danych oceniono wyniki leczenia
w okresie 3,6 i 12 miesięcy po operacji Opierając się na
subiektywnej ocenie pacjentów, zaklasyfikowano ich do 3
grup: bez poprawy, z częściową poprawą dolegliwości, z dużą
poprawą lub całkowitym ustąpieniem dolegliwości.
Wyniki. W grupie I (pierwotny zabieg) u 48,2% (13/27) uzy-
skano znaczące lub całkowite zniesienie dolegliwości, częścio-
we zmniejszenie dolegliwości u 22,2% (6/27), brak poprawy
u 29,6% (8/27).
W grupie II po ostatniej operacji 60% (6/10) miało wynik zły,
u 30% uzyskano niewielką poprawę (3/10) a znaczącą popra-
wę u 10% (1/10).
U 37% (14/37) pacjentów doszło do powikłań wymagających
reoperacji, z czego 13,5% (5/37) wymagało więcej niż  jed-
nej reoperacji. Powikłania podzielono na wczesne (płynotok,
opóźnione gojenie rany) i późne (związane z implantem,
pojawieniem się lub nasileniem zmian zwyrodnieniowych
sąsiedniego segmentu)
Wnioski.

1. Jednoroczna obserwacja pacjentów po chirurgicznym
leczeniu wielopoziomowej spondyloartrozy lędźwiowej me-
todą laminectomii ze stabilizacją pedikularną daje dobry wynik
w około 50% przypadków.
2. Kolejny zabieg operacyjny, najczęściej poszerzający za-
kres pierwotnego zabiegu, daje  wynik leczenia najczęściej zły.

U 5 chorych wykonano zabieg w  odcinku piersiowym krę-
gosłupa lecz nie są oni poddani ocenie klinicznej i radiolo-
gicznej . W przedstawianych grupach chorych oceniano,
wyniki kliniczne, radiologiczne w okresie 3, 6 i 12 miesięcy
po zabiegu operacyjnym oraz  obraz rezonansu magnetyczne-
go w 6 miesięcy po zabiegu operacyjnym.
Wyniki.

Wyniki kliniczne – Grupa 1 uzyskano statystycznie istotną
poprawę zniesienia dolegliwości bólowych i odbudowę dys-
ku w obrazie MRI. Grupa 2 - poprawa  wystąpiła u dwóch
chorych tj. u 50% pacjentów. Grupa 3 – brak poprawy
2 chorych, infekcja rany 3 chorych, wada anatomiczna wy-
rostków kolczystych 1 chory,  5 chorych mieli złą kwalifika-
cję do zabiegu ( zbyt duża protruzja)
Wyniki radiologiczne – stwierdzono znamienną różnicę wiel-
kości przepukliny operowanego dysku w badaniu MRI przed
zabiegiem (średnia 6,2mm), a badaniem  kontrolnym MRI
(średnia 4,6mm). Jednocześnie stwierdzono we wszystkich
przypadkach u których uzyskano wynik dobry powrót “czar-
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nego” dysku w obrazie MRI do prawidłowego obrazu białe-
go, “świecącego” dysku w sekwencji T 2-zależnej. Czas za-
biegu wynosił średnio 47min, śródoperacyjna utrata krwi
wyniosła 16ccm, czas hospitalizacji wynosił średnio 4,7 dni.
Wnioski. Stosowanie ekspandora powinno być zalecane
w zmianach jednopoziomowych, przede wszystkim na pozio-

mie L4/L5 lecz może być stosowany na poziomie L5/S1. Nie
jest zalecana procedura dwupoziomowa. Implantacja dystrak-
tora międzykolczystego zmniejsza wielkość przepukliny dys-
ku na operowanym poziomie oraz redukuje ucisk na struktu-
ry nerwowe kanału kręgowego i otworów międzykręgowych.
Przynosi istotną statystycznie redukcję objawów bólowych.

Endoscopic transforaminal discectomy for recurrent lumbar disc herniation

T. Hoogland, M. Schubert, K. Brekel-Dijkstra, B. Miklitz
ALPHA-KLINIK, Munich, Effnerstr 38, 81925 München
Germany

Purpose. Recurrent disc herniation is a significant problem as
scar formation and progressive disc degeneration may lead to
increased morbidity with re-operation. The advantage of the
Endoscopic Transforaminal Discectomy (ETD) is that there is
no need to go through the old scar tissue. Purpose of this
prospective study was to review complications and results of
the ETD for recurrent herniated discs.
Material and Methods. 262 consecutive patients over a four
year period with a MRI proven recurrent disc-herniation in the
lumbar spine with primarily radicular symptoms who did not
respond satisfactory to conservative treatment.
Results. 3 months post-operative all patients underwent a clini-
cal evaluation and at two years post-operative 90.8% returned an

extensive questionnaire including VAS Scores, MacNab Score as
well as subjective satisfaction assessment. At two years 85.7%
of the patients rated the result of the surgery as excellent or good.
9.7 % reported a fair and 4.6 % patients an unsatisfactory result.
All patients had a 3-month follow-up where possible compli-
cations were registered. 3 transient nerve root irritations and
6 (2.3%) early recurrent herniations (<3 months) were repor-
ted. There was no case of infection or discitis. 11 patients have
been re-operated for recurrence, after 3 months and within 2
years (4.6%).
Conclusion. Endoscopic Transforaminal Discectomy appears
to be an effective treatment for recurrent disc herniation with
only few complications and a high patient satisfaction.

Complementary value of rehabilitation in congenital spinal deformity

Ireneusz M. Kowalski1, Wojciech Kloc2, Wojciech Kiebzak3

1 Katedra Rehabilitacji, Wydział Nauk Medycznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
2 Katedra Neurochirurgii, Wydział Nauk Medycznych, Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
3 Instytut Fizjoterapii, Wydział Nauk o Zdrowiu, Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy w Kielcach

Wstęp. Rozpoznanie wady wrodzonej kręgosłupa zmienia
kwalifikację postępowania rehabilitacyjnego. Główny nacisk
w hospitalizacji pacjenta powinien być ukierunkowany na po-
stępowanie diagnostyczne i przygotowanie przedoperacyjne.
Metody. Schorzenia wrodzone kręgosłupa progresujące pod-
dawane są szczegółowej diagnostyce w systemie rehabilitacji
przedoperacyjnej. W tym okresie następuje stopniowe przy-
gotowanie pacjenta pod kątem zwiększenia wydolności krą-
żeniowo – oddechowej i zwiększenia sprawności ogólnoustro-
jowej. Równolegle prowadzony jest proces terapeutyczno –
diagnostyczny, który możliwie najdokładniej powinien przy-
gotować dokumentację medyczno – fizjoterapeutyczną w
świetle planowanego zabiegu operacyjnego. W przypadkach
nietypowych zniekształceń kręgosłupa należy wnikliwie po-
szukiwać przyczyny i charakteru deformacji kręgosłupa trak-
tując je jako problem interdyscyplinarny. W takiej sytuacji
oprócz badań rentgenowskich powinna być wykonana diagno-
styka specjalistyczna:  TK, TK-3D, MRI, które umożliwiają
precyzyjne określenie zniekształcenia, jego lokalizację oraz
ewentualne zmiany w kanale kręgowym, otworach międzykrę-
gowych i położeniu krążków międzykręgowych. Badaniem
wspomagającym może być także badanie EMG, monitorują-

Uzupełniająca  wartość rehabilitacji we wrodzonych deformacjach kręgosłupa

Introduction. The diagnosis of congenital defect of the spine
changes rehabilitation proceeding. The main impact in hospi-
talization of the patient should be put on the diagnosis pro-
cedures and preoperative preparation.
Methods. Progressive congenital spinal deformity, in the sys-
tem of preoperative rehabilitation are diagnosed in detail. In
this period the patient is gradually prepared in terms of car-
dio - pulmonary and systematic efficiency. At the same time
therapeutic and diagnostic procedures are conducted and the-
re should be prepared for the planed operation the medical and
physiotherapeutic documentation. In cases of atypical spinal
deformity, the cause and the nature of defect should be exa-
mined and treated as an interdisciplinary problem. In these
cases exept of X-ray examination should be the specialistic
diagnostics: TK, TK-3D, MRI conducted in order to precisly
describe the defect, its location, possible deformities of spi-
nal canal, intervetebral foramina and position of discs. Sup-
plementary examination can be also EMG which monitors the
results of secondary neuro- muscular disorders in atypical
defects of spine.
Results. The authors point out the impossibility of functional
correction in cases with advanced organic deformities of the
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spine. It is observed that osteo-neurogenous disorders result
in progressive  more comon than osteogenous, they have
earlier period of progression and cause severe spine statics di-
starbance.
Conclusions.

1. The rehabilitation of congenital spinal deformity should be
treated as the therapeutic and diagnostic process oriented on
orthopedic treatment.
2. Surgery is the most effective treatment for congenital spi-
nal deformity.

ce efekty wtórnych zaburzeń nerwowo – mięśniowych w nie-
typowych deformacjach kręgosłupa.
Wyniki. Autorzy wskazują na wyniki mówiące o braku możliwo-
ści korekcji funkcjonalnej rehabilitacji w przypadkach gdy do-
konane są zaawansowane zmiany organiczne kręgosłupa. Zaob-
serwowano większą progresywność schorzeń kostno – nerwowo-
pochodnych  w stosunku do kostnopochodnych, wcześniejszy ich
okres progresji i większe zaburzenia statyki kręgosłupa.
Wnioski.

1. Rehabilitacja we wrodzonych deformacjach kręgosłupa winna
być postrzegana jako proces terapeutyczno-diagnostyczny przy-
gotowujący do ukierunkowanego leczenia ortopedycznego.
2. Skutecznym sposobem leczenia wrodzonych deformacji
kręgosłupa jest leczenie operacyjne.

Leczenie złamań zęba obrotnika

Wojciech Wasilewski, Wiesław Liczbik, Wojciech Kloc, Piotr Jende, Heliodor Kasprzak,
Olaf Pierzak, Beata Szopa
Oddział Neurochirurgii PCT WSS im. M. Kopernika w Gdańsku

Filozofia leczenia złamań zęba obrotnika zmieniła się od czasu
wprowadzenia dostępu przedniego do kręgosłupa szyjnego.
Dotychczasowa szeroka stabilizacja potyliczno-kręgosłupowa
lub stabilizacja dwusegmentowa została zastąpiona unierucho-
mieniem złamanego zęba do trzonu kręgu. Celem pracy jest
przedstawienie metody leczenia operacyjnego z zastosowa-
niem śrub samodociskających.
Metoda: Materiał kliniczny obejmuje 13 chorych leczonych
w oddziale neurochirurgii PCT WSS w Gdańsku z powodu
złamania zęba obrotnika w latach 2007-2008. Wszyscy cho-
rzy mieli złamanie typ II według klasyfikacji d’Alonzo. U 11
chorych złamany ząb obrotnika nie uległ przemieszczeniu i
znajdował się w położeniu anatomicznym. U 2 chorych po
ułożeniu na stole operacyjnym udało się nastawić podwich-
nięty ząb do pozycji anatomicznej. Z dostępu podżuchwowe-

go dotarto do podstawy trzonu C2 i pod kontrola fluorosko-
pii wprowadzono 2 śruby samodociskajace, uzyskując stabi-
lizację złamanego zęba obrotnika.
Wyniki: Wyniki leczenia oceniano bezpośrednio po zabie-
gu operacyjnym oraz w trakcie badań kontrolnych. Czas ob-
serwacji wahał się od 1 - 12 miesięcy. W 1 przypadku chory
wymagał reoperacji z powodu krwiaka w loży pooperacyj-
nej.
Wnioski: Zastosowanie stabilizacji złamanego zęba za pomo-
cą śrub samodociskających jest bardzo dobrą metodą lecze-
nia, minimalizującą wielkość dostępu operacyjnego. Ta tech-
nika pozwala na uzyskanie dobrego zrostu kostnego bez na-
ruszenia zakresu ruchomości kręgosłupa i wyłączenia jedno-
stek ruchowych. Chorzy bezpośrednio po operacji mogą być
uruchamiani i poddawani leczeniu usprawniającemu.

Endoscopic transforaminal discectomy (ETD)

T. Hoogland, M. Schubert, B. Miklitz
ALPHA-KLINIK, Munich, Effnerstr 38, 81925 München
Germany

Purpose. Purpose of this prospective study was to evaluate the
effectiveness and complication rate of the Endoscopic Trans-
foraminal Discectomy (ETD).
Material and Methods. 252 consecutive patients with a MRI-
proven disc-herniation in the lumbar spine, with radicular
symptoms, positive Lasčgue (<45°) or neurological symptoms
that did not respond satisfactory to conservative treatment of
at least three months were included. From a lateral approach
the intervertebral foramen was enlarged and the prolapsed or
extruded material  was removed under endoscopic view. With
a special reamer the inferior endplate was perforated, abraded
and all loose intradiscal fragments were removed.
Results. The patients had a clinical evaluation 3 months po-
stoperative and 95.6% returned an extensive questionnaire at
two years including VAS Scores, MacNab Score as well as
subjective satisfaction assessment.

At the two year follow-up 96.4% of the patients reported
an excellent or good result, 2.8% a fair and 0.8% unsatis-
factory result. Patients reported a significant improvement
in leg- and back-pain according to the VAS scale. Accor-
ding to MacNab criteria 44.8% of the patients felt fully re-
generated, 48.8 % felt their capacity slightly restricted,
5.6% felt they were noticeably restricted and 0.8 % felt
unaltered. In 6 (2.4%) cases an early recurrent disc hernia-
tion (<3month) occurred.  3 patients (1.2%) had a tempo-
rary paraesthesia and foot weakness (which disappeared
within 3 months). There were no cases of discitis or other
compications
Conclusion. The Endoscopic Transforaminal Discectomy ap-
pears to be a safe, effective procedure without significant
complications and is an alternative to open microdiscecto-
my.
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Assessment of anterior stabilization of posttraumatic cervical spine injuries with titanium cage and anterior plate

Rafał Załuski1, Dariusz Szarek1,2, Włodzimierz Jarmundowicz1, Andrzej Kurza3

1 Katedra i Klinika Neurochirurgii Akademia Medyczna we Wrocławiu
2 Zakład Chorób Układu Nerwowego Akademia Medyczna we Wrocławiu
3 Oddział Neurochirurgii, Centrum Medycyny Ratunkowej Wrocław

Złamania kręgosłupa szyjnego są częstym, problemem ostrych
dyżurów neurochirurgicznych, szczególnie w okresie wiosen-
no-wakacyjnym. Do urazów dochodzi z reguły podczas sko-
ków do wody, wypadków samochodowych lub w przebiegu
nasilonych zmian zwyrodnieniowych kręgosłupa. Złamania te
mają z reguły charakter zgięciowy i prowadzą do wpuklenia
się złamanych fragmentów kostnych w obręb kanału kręgo-
wego z jednoczesnym uciskiem do przodu rdzenia kręgowe-
go. Konieczne staje się wówczas wykonanie stabilizacji zła-
manego kręgosłupa połączone z obarczeniem przednim kanału
kręgowego. W badaniu przeanalizowano przypadki pacjentów
leczonych w Klinice Neurochirurgii Akademii Medycznej we
Wrocławiu w okresie 01,2005-06,2008 techniką korporekto-
mii z następczą spondylodezą sąsiadujących trzonów koszem
i płytką tytanową. Zaletami powyższej techniki jest względ-
nie krótki czas operacji (typowo do 2 godzin zabiegu), przy

Ocena przydatności stabilizacji przedniej po urazach odcinka szyjnego kręgosłupa przy
użyciu kosza tytanowego i płyty. Badanie prospektywne

Cervical spine fractures are important and often problems of
neurosurgical duties, especially in spring-holiday season.
Injuries are typically caused by jumps into water, car accidents
or in the course of advanced degenerative changes of the spine.
These fractures are typically flexion/distraction type and often
leads to migration of bone fragments into spinał canal with
spinal cord compression. In these cases spine stabilization with
spinal canal anterior decompression is necessary. We have
assessed patients treated in Neurosurgery Department of
Medical University of Wrocław between 01,2005-06,2008
with corporectomy and spondylodesis nearby vertebral bodies
with titanium cage and plate. These techniąue advantages are
relatively short time of operation (typically less than two
hours), fast patient recovery and short time of hospitalization
when there are no other injuries, ease radiological control of
bone healing. Factor especially promoting bone fusing is using

Analiza kliniczna i ocena skuteczności leczenia chorych z zespołem bólowym kręgosłupa lędźwiowo-krzyżowego

Alicja Mączkowiak1, Wojciech Kloc2, Mikołaj Majkowicz3

1 Oddział Neurologii, Szpital Specjalistyczny im. F. Ceynowy w Wejherowie
2 Oddział neurochirurgii PCT WSS im. M. Kopernika w Gdańsku
3 Zakład Badań nad Jakością Życia, AMG

Przedmiot badania stanowiła grupa 107 chorych hospitalizo-
wanych w Oddziale Neurologii Szpitala Specjalistycznego im.
F. Ceynowy w Wejherowie w okresie od 1 kwietnia 2002 roku
do 31 marca 2003 roku z powodu bólów kręgosłupa lędźwio-
wo-krzyżowego z towarzyszącym (lub nie) zespołem rwy
kulszowej.
Chorych badano trzykrotnie: w dniu przyjęcia na oddział, w
dniu wypisu z oddziału i po upływie 6 miesięcy od rozpoczę-
cia hospitalizacji. Każde badanie przeprowadzone było według
jednakowego schematu. Średni czas hospitalizacji wynosił
13,6 dnia (od 2 do 26 dni).
Wszyscy badani pacjenci byli kwalifikowani według jedna-
kowych kryteriów. W dniu przyjęcia do szpitala dokonywano
charakterystyki pacjentów na podstawie wywiadu, badania
przedmiotowego, określano wiek, płeć, wzrost i wagę. Brano
pod uwagę miejsce zamieszkania (miasto, wieś), wykształce-
nie, charakter wykonywanej pracy, sytuację zawodową. Do-
konano również podziału chorych ze względu na zaawanso-
wanie zmian zwyrodnieniowo-dyskopatycznych stwierdzo-
nych na podstawie badań radiologicznych: zdjęć przeglądo-
wych i tomografii komputerowej kręgosłupa lędźwiowo-krzy-
żowego w odcinku L3-Sl. Pacjentów podzielono na 3 grupy:
ze zmianami jednopoziomowymi, wielopoziomowymi i bez
zmian radiologicznych. W badaniu posłużono się funkcjonal-
ną i ekonomiczną skalą Prolo. W dniu przyjęcia użyto jej w
celu określenia stanu chorego przed rozpoczęciem leczenia,

a w dniu wypisu i po 6 miesiącach posłużono się nią dla oceny
wyników po kolejnych etapach leczenia. W czasie hospitali-
zacji jak i po jej zakończeniu stosowano leczenia: zachowaw-
cze. Badanie jakości życia przeprowadzono za pomocą kwe-
stionariusza SF-36. Wnioski:
Analiza wyników leczenia wykazała statystycznie istotną
zależność od płci. Wiek, BMI, wykształcenie, charakter
wykonywanej pracy, aktywność zawodowa, miejsce zamiesz-
kania nie miały wpływu na wyniki leczenia. Wykazano wy-
soce znamienną statystycznie zależność leczenia szpitalnego
i ambulatoryjnego na podstawie analizy występujących obja-
wów neurologicznych przed i po każdym etapie leczenia. Na
podstawie analizy wyników badań stwierdzono większą po-
prawę po leczeniu u chorych bez zmian radiologicznych.
Wykazano znamienną statystycznie zależność pomiędzy cza-
sem trwania zwolnienia lekarskiego a wynikami leczenia -
lepsze wyniki uzyskano wśród chorych bez zwolnienia lekar-
skiego przed rozpoczęciem hospitalizacji. Po leczeniu na
podstawie subiektywnej oceny pacjenta stwierdzono znaczną
poprawę po leczeniu szpitalnym i ambulatoryjnym. Po kolej-
nych etapach leczenia wykazano znaczny wzrost jakości życia
we wszystkich badanych obszarach, poza obszarem percepcji
ogólnego stanu zdrowia, na który leczenie nie miało istotne-
go wpływu. Zastosowanie skali Prolo dowodzi jej użyteczno-
ści w obiektywnej ocenie dynamiki wyników leczenia chorych
z bólami krzyża.
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braku innych obrażeń prowadzi do szybkiego powrotu pacjen-
ta do ogólnej sprawności i pozwala na szybkie opuszczenie
szpitala przez chorego, łatwa kontrola radiologiczna i możli-
wość śledzenia zrostu kostnego. Czynnikiem szczególnie
promującym zrost kostny w tej metodzie jest możliwość
zastosowania dużej ilości wiórów kostnych w sposób zorga-
nizowany poprzez wypełnienie kosza tytanowego. Metoda ta
jest techniką pozwalająca na stabilniejsze w stosunku do
przeszczepu kości własnej uzyskanie zrostu kostnego dzięki
zastosowaniu implantu tytanowego. Uzyskuje się także odbar-
czenie przednie kanału kręgowego. W wybranych przypad-
kach interesującym zagadnieniem jest ocena możliwości sa-
modzielnego zastosowania tej metody w przypadkach trójko-
lumnowych złamań kręgosłupa szyjnego.

large amount of patienfs own bonę fragments enclosed in ti-
tanium cage. This method gives more stabile spine fusion than
bonę transplant by use of titanium implants. It provides also
anterior spinal canal decompression. In selected patients very
interesting is assessment of single use of this technique in three
column cendcal spine fraction

Transpedikularna stabilizacja krótkoodcinkową złamań kręgosłupa połączona z przeznasadową repozycją
i wertebroplastyką kością liofilizowaną lub substytutem kostnym

Roman Nowak, Andrzej Barczyński, Witold Miecznikowski, Jacek Szpunar
Katedra i Oddział Kliniczny Ortopedii ŚUM
WSS nr 5 im Św. Barbary, Sosnowiec

Stabilizacja krótkoodcinkową śrubami przeznasadowymi jest
rozpowszechnioną metodą zaopatrzenia chirurgicznego złamań
odcinka piersiowego i lędźwiowego kręgosłupa. Dzięki mo-
mentom siły przenoszonym za pośrednictwem śrub na trzony
kręgowe można uzyskać zadowalającą repozycję złamanego
kręgu. Uzyskane w ten sposób nastawienie złamania i jego
stabilizacja ze względu na ubytek tkanki kostnej powstały
wewnątrz trzonu często nie wytrzymuje próby czasu prowa-
dząc do destabilizacji instrumentarium i utarty korekcji. By
uniknąć tego problemu, w leczeniu złamań ze znaczną destruk-
cją przedniej kolumny kręgosłupa proponuje się zaopatrzenie
złamanego kręgu z dostępu przedniego w formie izolowanej
lub jako uzupełnienie tylnej stabilizacji. Jest to jednak zwią-
zane z wydłużeniem czasu operacji i znacznie większym
obciążeniem dla chorego, co ma istotne znaczenie zwłaszcza
w przypadku obrażeń wielonarządowych. W ostatnich latach
coraz większą popularność w leczeniu złamań patologicznych
kręgosłupa zyskują małoinwazyjne operacje kyfo i lordopla-
styki cementem kostnym z zastosowaniem wprowadzanego
przeznasadowo do trzonu kręgowego systemu (balonik, eks-
pander) powodującego odtworzenie anatomicznego kształtu

kręgu. Jednak wykorzystanie cementu kostnego do leczenia
złamań urazowych kręgosłupa u osób młodych wydaje się
kontrowersyjne.
Celem pracy było przedstawienie wyników leczenia i własnych
doświadczeń związanych z leczeniem operacyjnym złamań
urazowych kręgosłupa piersiowego i lędźwiowego krótkoodcin-
kową stabilizacją transpedikulamą połączoną z przeznasadową
repozycją złamania i uzupełnieniem ubytku w trzonie kręgo-
wym przeszczepami allogenicznymi lub granulowanym substy-
tutem kostnym w grupie 19 chorych. Zaprezentowano ewolu-
cję techniki operacyjnej od przeznasadowej repozycji przy
użyciu wygiętej sondy do zastosowania systemu expandera
Xvoid. Dotychczasowe wyniki pozwalają stwierdzić, że:
W oparciu o dostęp przeznasadowy do trzonu kręgowego moż-
liwa jest repozycją złamań blaszek granicznych kręgu,
Przeznasadową wertebroplastyka przeszczepami allogeniczny-
mi lub substytutem kostnym pozwala odtworzyć mechanicz-
ną wydolność uszkodzonej przedniej kolumny kręgosłupa,
Objęcie instrumentacją śrubami nasad złamanego kręgu do-
datkowo wypełnia ubytek tkanki kostnej w trzonie kręgowym
i zwiększa stabilność zespolenia.

Transplantacja glejowych komórek węchowych w leczeniu całkowitego uszkodzenia rdzenia kręgowego

Jarmundowicz W.1, Tabakow P.1, Czapiga B.1, Międzybrodzki R.2, Fortuna W.2,
Okurowski S.3, Czyż M.1, Szarek D.1

1 Katedra i Klinika Neurochirurgii Akademii Medycznej we Wrocławiu
2 Instytut Immunologii i Terapii Eksperymentalnej PAN we Wrocławiu
3 Zakład Rehabilitacji Leczniczej w Urazach i Chorobach Kręgosłupa „AKSON” we Wrocławiu

Glejowe komórki węchowe (GKW) stanowią populację ma-
krogleju, która znajduje się w węchowym obszarze błony
śluzowej jamy nosowej oraz w zewnętrznych warstwach
opuszki węchowej. Posiadają unikalne właściwości stymula-
cji regeneracji uszkodzonych aksonów, zarówno w obwodo-
wym jak i w ośrodkowym układzie nerwowym. W licznych

eksperymentach przeprowadzonych na zwierzętach wykaza-
no ich zdolność do wywołania odrostu i remielinizacji uszko-
dzonych aksonów rdzenia krćgowego, nerwów wzrokowych
oraz nerwów rdzeniowych. W kilku ośrodkach na świecie
przeprowadzono pierwsze badania kliniczne oceniające bez-
pieczeństwo i skuteczność dordzeniowej transplantacji GKW
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u pacjentów z całkowitym urazowym uszkodzeniem rdzenia
kręgowego.
W niniejszej pracy autorzy zamierzają przedstawić wyniki
swoich 6-letnich badań , które doprowadziły do pierwszego
w Polsce przeszczepienia GKW pobranych i wyizolowanych
z błony węchowej nosa pacjentowi z całkowitym uszkodze-
niem rdzenia kręgowego w odcinku piersiowym, powstałym

wskutek zranienia nożem. Omówione zostały zasady komplek-
sowego leczenia pacjenta, które składały się z przed- i poope-
racyjnej neurorehabilitacji, z etapu pobrania błony węchowej,
izolacji i hodowli glejowych komórek węchowych oraz ope-
racji dordzeniowej transplantacji GKW. Autorzy poddają
również ocenie bezpieczeństwo przeprowadzonej procedury w
okresie pierwszych 3 miesięcy od zabiegu.

Patients with failed back surgery syndrome – psychosocial assessment and pain characteristics

Marta Ciupik, Jan Dobrogowski
Zakład Badania i Leczenia Bólu, KiZAUT UJ Collegium Medicum

Etiologia FBSS ma charakter wielowymiarowy, obejmujący
zarówno czynniki medyczne związane z samym schorzeniem i/
lub operacją, jak i zmienne psychospołeczne. W przypadku tego
zespołu bólowego często trudno zidentyfikować jednoznaczną
przyczynę bólu i ustalić skuteczną terapię, co wiąże się z wy-
sokimi kosztami leczenia. Ocena pacjenta z FBSS powinna obej-
mować, poza szczegółowym badaniem klinicznym, ocenę bólu
oraz symptomów towarzyszących, identyfikację specyficznej
etiologii w obrębie kręgosłupa i jeśli to możliwe wyodrębnienie

Ocena danych psychospołecznych oraz jakościowa i ilościowa charakterystyka bólu
u pacjentów z zespołem bólowym po nieskutecznych operacjach kręgosłupa (failed back
surgery syndrome)

przyczyn dolegliwości niezwiązanych z samym schorzeniem oraz
ocenę stanu psychologicznego. Po dokonaniu oceny tych zmien-
nych możliwe będzie ustalenie bardziej efektywnego planu te-
rapii. Identyfikacji czynników charakterystycznych dla tego
zespołu bólowego może służyć ocena chorych z FBSS - pacjen-
tów Poradni Leczenia Bólu Szpitala Uniwersyteckiego w Kra-
kowie obejmująca ocenę bólu, w tym komponentów bólu neu-
ropatycznego, danych demograficznych, stanu psychicznego i
ograniczeń w codziennym funkcjonowaniu.

Wyniki leczenia chorych z zespołem bólowym kręgosłupa lędźwiowego leczonych za pomocą znieczulenia
zewnątrzoponowego z dojścia przez rozwór krzyżowy i wyciągów osiowych

Andrzej Zawadzki1, Krzysztof Dzięgiel1, Wojciech Skrobot2, Wojciech Kloc3

1 Oddział Neurologii Szpitala Specjalistycznego w Starogardzie Gdańskim.
2 Katedra Rehabilitacji Zakład Fizjoterapii AMG.
3 Wydział Nauk Medycznych UWM w Olsztynie.

Wstęp i cel pracy: Celem pracy jest przedstawienie wczesnych
wyników leczenia chorych z zespołem bólowym kręgosłupa
odcinka lędźwiowo-krzyżowego i zespołem korzeniowym.
Wszyscy chorzy byli leczeni wg jednolitego schematu w
Oddziale Neurologicznym Szpitala Specjalistycznego w Sta-
rogardzie Gdańskim w roku 2007.
Materiał i metody: Materiał stanowi grupa 150 chorych -
leczonych za pomocą wstrzyknięć bupiwacainy i sterydów do
przestrzeni nadtwardówkowej z dojścia przez rozwór krzyżo-
wy. Wszyscy chorzy byli wcześniej leczeni ambulatoryjnie bez
pozytywnego wyniku. Jednocześnie stosowano wyciągi osio-
we - początkowo z siłą % a następnie Vz wagi ciała. Bupi-
vacainę podawano codziennie w dawce 1,5 cm3 wraz ze ste-

rydem: początkowo -Hydrocortisonum hemisuccinatum w
dawce 1,5 cm3 a w ostatnim dniu Depo-Medrol w dawce 1,5
cm3. Stosowano cykle 4-5 zabiegów. Wszyscy chorzy byli
badani neurologicznie wg tego samego schematu w dniu
przyjęcia i w dniu wypisu.
Wyniki i wnioski: Nie stwierdzono żadnych komplikacji zwią-
zanych z metodą leczenia. Osiągnięto znaczące obniżenie
wartości bólu wg wzrokowej analogowej skali bólu wraz ustą-
pieniem objawów neurologicznych. Metoda leczenia chorych
z zespołem bólowym kręgosłupa lędźwiowego leczonych za
pomocą znieczulenia zewnątrzoponowego z dojścia przez roz-
wór krzyżowy i wyciągów osiowych jest bezpieczna, przynosi
znaczne zmniejszenie natężenia bólu i poprawia jakość życia

Rola cytokin prozapalnych w patomechanizmach bólów kręgosłupa

Jan Dobrogowski
Zakład Badania i Leczenia Bólu, KAilT UJ CM

Ból w schorzeniach kręgosłupa powstaje najczęściej w wy-
niku drażnienia pierwotnych zakończeń nerwowych włókien
A delta i C zlokalizowanych w pierścieniu włóknistym,
okostnej, więzadłach, błonie maziowej, torebce stawowej

oraz w ścięgnach i mięśniach. W miejscu drażnienia powstaje
miejscowy odczyn zapalny spowodowany uwolnieniem się
substancji pronocyceptywnych takich jak prostanoidy, sub-
stancja P, bradykinina, jony wodoru, cytokiny i wiele innych
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powodujących zmiany procesu transdukcji bodźca na impuls
elektryczny i w konsekwencji obniżenie progu pobudliwo-
ści zakończeń nerwowych. Informacja bólowa podlega
modulacji w rogach tylnych rdzenia kręgowego i wyższych
piętrach OUN, a następnie przekazywana jest do układu
limbicznego i kory mózgowej, gdzie następuje percepcja
doznań bólowych. Ten rodzaj bólu określa się mianem bólu
nocyceptywnego i najczęstszą przyczyną tego rodzaju bólu,
zarówno ostrego, przewlekłego jak i zaostrzeń dolegliwości,
dotyczących szczególnie dolnego odcinka kręgosłupa są
zmiany zwyrodnieniowe krążków międzykręgowych, a
szczególnie bogato unerwionego pierścienia włóknistego
oraz stawów kręgosłupa. Jak dotychczas nie udało się jed-
noznacznie wyjaśnić przyczyny przechodzenia bólu ostrego

w ból przewlekły kręgosłupa, który może utrzymywać się
przez lata i powodować znaczne obniżenie jakości życia i
niezdolność do pracy. Uważa się, że wpływ na to mogą mieć
czynniki genetyczne, środowiskowe, społeczne i psycholo-
giczne, a niekoniecznie bezpośrednie drażnienie zakończeń
nerwowych powstałe w wyniku uszkodzenia tkanki (np. zwy-
rodnienia), często nieproporcjonalne do odczuwanych dole-
gliwości.
W ostatnich latach znaczącą rolę w powstawaniu bólu kręgo-
słupa przypisuje się, szczególnie w chorobie dyskowej, uwal-
niającym się cytokinom prozapalnym, takim jak IL-1, TNF
alfa, IL beta i IL- 6, drażniącym wrażliwe na ból zakończe-
nia nerwowe i zdaniem wielu autorów jest to główna przy-
czyna utrzymywania się przewlekłego bólu.

Powikłania po wszczepieniu sztucznych dysków w odcinku szyjnym kręgosłupa

J. Goździewicz, J. Mazur, P. Depukat, P. Plewa
Oddział Urazów Wielonarządowych, Ortopedii i Neuroortopedii
WSS im. L. Rydygiera w Krakowie

W pracy przedstawiono dwa przypadki powikłań, które wy-
stąpiły u ludzi młodych. Pierwszy to porażenie czterokończy-
nowe po operacji na poziomie C6/C7. W drugim przypadku
doszło do zwichnięcia elementów sztucznego dysku. Oba
przypadki wymagały reoperacji. W pracy ujęto przebieg scho-

rzenia, protokoły operacyjne, pełną dokumentację neurologicz-
ną i obrazową oraz zdjęcia śródoperacyjne. W ocenie auto-
rów powikłania wystąpiły mimo braku jakichkolwiek przeciw-
wskazań do zabiegu operacyjnego oraz zastosowania zgodnej
ze sztuką techniki operacyjnej.

Dystraktory międzykolczyste w odcinku lędźwiowym kręgosłupa - ocena metody

D. Zarzycki, P. Radło, J. Lasota, A. Smętkowski, J. Adamczyk, G. Makieła
Katedra i Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zakopane

Zabieg wszczepienia dystraktora międzykolczystego ma na
celu zniesienie dolegliwości bólowych, zmniejszenie wielko-
ści przepukliny dysku, odbarczenie kanału kręgowego i otwo-
rów międzykręgowych, odtworzenie prawidłowej lordozy
lędźwiowej oraz zmniejszenie ciśnienia śróddyskowego w
operowanym segmencie.
Cel pracy. Celem pracy jest ocena wyników operacyjnego
leczenia choroby dyskowej metodą wszczepienia dystraktora
międzykolczystego.
Metoda implantacji dystraktora międzykolczystego zoperowa-
no w Uniwersyteckim Szpitalu Ortopedyczno-Rehabilitacyj-
nym 97 chorych z rozpoznaniem: dyskopatia lędźwiowa.
Do oceny zakwalifikowano 48 pacjentów (K:24, M:24) z
rozpoznaniem przepukliny dysku międzykręgowego odcinka
lędźwiowo-krzyżowego kręgosłupa. Zakwalifikowana do
oceny grupa pacjentów charakteryzowała się minimalnym 12-
sto miesięcznym okresem obserwacji od daty zabiegu średnio
17,3. Wiek śr 38,3 lat.
Wykonano 22 implantacje na poziomie L5/S1, 18 na poziomie
L4/L5, 3 na poziomie L3/L4 i jedno L2/L3. U 4 pacjentów
wykonano zabieg na 2 poziomach: u 3 na poziomach L4-S1 i
u 1 L2-L4. U jednego pacjenta z powodu aplazji wyrostka
kolczystego S1 śródoperacyjnie zdecydowano o wykonaniu
dyscektomii. Implantacja dystraktora międzykolczystego jest
zabiegiem małoinwazyjnym. Polega na resekcji więzadła mię-
dzykolczystego z zachowaniem więzadła nadkolcowego, dys-
trakcji przestrzeni międzykolczystej przy pomocy odpowiednich
rozwieraków i implantacji dystraktora o wielkości odpowied-

niej do wcześniej użytego rozwieraka. Wyniki opracowano przy
pomocy metod statystycznych. Z grupy 48 wszystkich ocenia-
nych pacjentów wydzielono 3 grupy chorych. Grupa I -pacjen-
ci u których wykonano zabieg wszczepienia dystraktora mię-
dzykolczystego na jednym poziomie jednocześnie nie stwier-
dzono powikłań wczesnych i późnych -37. Grupa II - pacjenci
u których wykonano zabieg na dwóch poziomach - 4. Grupa
III - pacjenci u których wystąpiły powikłania - 7.
W przedstawianej grupie chorych oceniano przebieg zabiegu,
wyniki kliniczne i radiologiczne. W ocenie zabiegu interpre-
towano czas zabiegu śr 47.35min oraz śródoperacyjną utratę
krwi śr. 17ccm, czas hospitalizacji po op. śr. 6 dni.
Nie stwierdzono statystycznie istotnej różnicy między wiel-
kością implantu a operowanym poziomem.
Wyniki kliniczne - oceniano obecność dolegliwości w porów-
naniu z okresem kwalifikacji do zabiegu i ew powrót do wcze-
śniej wykonywanego zawodu wg skali: wynik bardzo dobry-

4pkt - bez dolegliwości, powrót do wcześniej wykonywanej
pracy, wynik dobry - 3pkt - poprawa > 50% (VAS), obecne
niewielkie dolegliwości, powrót do wcześniej wykonywanej
pracy, wynik zadawalający - 2pkt - nieznaczna poprawa < 50%
(VAS), dolegliwości uniemożliwiają powrót do wykonywanej
pracy, wynik zły- lpkt - brak poprawy lub pogorszenie, dolegli-
wości uniemożliwiają powrót do wykonywanej pracy
Grupa I - śr 2.93pkt - wynik dobry. Grupa II - śr 2.0pkt - wynik
zadawalający. Grupa III - śr 1.5pkt - wynik zły . 1 pacjenta
nie oceniano - podczas zabiegu zdecydowano o wykonaniu
dyscektomii z PLIF.
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Wyniki leczenia jedno- i wielopoziomowej szyjnej choroby dyskowej z zastosowaniem sztucznego dysku szyjnego

Ewa Lipik, Maciej Tęsiorowski, Daniel Zarzycki, Tomasz Potaczek, Krzysztof Łokas
Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Collegium Medium UJ, Zakopane

Wstęp: Tradycyjną metodą leczenia choroby zwyrodnieniowej
dysków szyjnych jest dyscektomia i spondylodeza przednia.
Konsekwencją usztywnienia mogą być zmiany zwyrodnienio-
we sąsiadujących poziomów. Sztuczny dysk szyjny, zachowu-
jący ruchomość operowanego segmentu, powinien zmniejszać
obciążenia sąsiadujących dysków i równocześnie uwalniać od
dolegliwości bólowych podobnie jak klasyczna dyscektomia.
Cel pracy: Celem pracy jest kliniczna i radiologiczna ocena
wyników leczenia operacyjnego choroby dyskowej jedno- lub
wielopoziomowej metodą alloplastyki szyjnej.
Materiał i metodyka: Materiał stanowi 34 chorych (23 kobiet,
11 mężczyzn), u których łącznie zaimplantowano 45 sztucz-
nych dysków. U 11 chorych przeprowadzono jednoczasową
implantację dwóch sąsiadujących dysków. Najczęściej opero-
wanym poziomem był dysk C5/C6 - 29 chorych, C4/C5 - 10
chorych, C6/C7 - 4 chorych i C3/C4 - 2 chorych. Dodatkowo
u 2 chorych wykonano uzupełniający zabieg laminoplastyki
C3-C6 z powodu stenozy okrężnej. Wiek chorych w chwili
operacji wyniósł średnio 45 lat (od 29 do 69 lat).
Oceniano przebieg zabiegu operacyjnego, wystąpienie powi-
kłań wczesnych i późnych. Ponadto oceniano: stopień nasi-

lenia dolegliwości bólowych na podstawie skali wzrokowo-
analogowej (VAS) oraz wskaźnika niedomogi odcinka szyj-
nego (NDI), zakres ruchomości operowanego segmentu na
podstawie analizy dokumentacji radiologicznej; zarówno przed
i po leczeniu operacyjnym. Okres obserwacji wyniósł średnio
19 miesięcy (od 1 do 40 miesięcy).
Wyniki: Przebieg operacji był niepowikłany u wszystkich cho-
rych, czas zabiegu wyniósł średnio 142 minuty (69 - 246 minu-
ty). Strata krwi wyniosła średnio 100 ml (0 - 300 ml). Obserwo-
wano przejściowe powikłania pooperacyjne: zespół Hornera - 2
przypadki, podejrzenie zwichnięcia protezy niewymagające in-
terwencji - 1 przypadek. U wszystkich chorych obserwowano
zmniejszenie dolegliwości bólowych, indeks NDI uległ zmniej-
szeniu, co oznacza poprawę sprawności kręgosłupa szyjnego.
Wykazano ruchomość operowanego segmentu na podstawie zdjęć
czynnościowych, lordoza szyjna nie uległa zmniejszeniu.
Wnioski: Alloplastyka dysków szyjnych jest skutecznym spo-
sobem leczenia choroby dyskowej, leczenie operacyjne jest
bezpieczne, zachowana zostaje ruchomość operowanego seg-
mentu. Ocena sąsiadujących dysków wymaga znacznie dłuż-
szego wieloletniego okresu obserwacji.

Nie stwierdzono statystycznie istotnej różnicy między wyni-
kami klinicznym w zależności od operowanego segmentu L5-
S1 - 14 osób wynik zabiegu 2.71 (wynik dobry) i segment L4-
L5 - 13 osób 3.08 (wynik dobry).
Wyniki radiologiczne – w grupie I stwierdzono istotną staty-
stycznie różnicę pomiędzy wielkością przepukliny operowa-
nego dysku w badaniu MRI przed zabiegiem (średnia
5,50mm), a wielkością przepukliny tego samego poziomu w
kontrolnym badaniu MRI po zabiegu (średnia 4,21 mm).
Jednocześnie stwierdzono istotną statystycznie różnicę pomię-
dzy wielkością kąta lordozy operowanego segmentu (RTG
boczne) przed zabiegiem (średnia 9,97°), a wielkością kąta
lordozy tego samego poziomu w bocznym RTG kontrolnym
(średnia 6,83°).

Obliczenie statystyczne dla grupy II i III nie były możliwe ze
względu na niewielką liczebność obu grup.
Zabieg implantacji dystraktora międzykolczystego wydaje się
być dobrą alternatywą w stosunku do dyscektomii z lub bez
PLIF. Jest to zabieg krótki, ze stosunkowo niewielką śródo-
peracyjną utratą krwi, bez ryzyka jatrogennego uszkodzenia
struktur nerwowych. Zmniejsza on wielkość przepukliny
dysku na operowanym poziomie, a przez to redukuje ucisk na
struktury nerwowe kanału kręgowego i otworów międzykrę-
gowych. Udowodniono zmniejszenie dolegliwości i powrót do
wcześniej wykonywanych obowiązków. Winni być jednak
kwalifikowani przede wszystkim pacjenci z uszkodzeniem na
poziomie L4-L5 wynik zabiegu 3.08 (wynik dobry) -mediana
4 (bardzo dobry), niż na poziomie L5-S1 wynik zabiegu 2.71
(wynik dobry) -mediana 3 (wynik dobry).

Odległe wyniki leczenia zachowawczego i operacyjnego pacjentów z zespołem rwy kulszowej

Jolanta Kaniszewska1, Wojciech Kloc2, Mikołaj Majkowicz3

1 Oddziału Neurologii Szpitala Specjalistycznego św. Wojciecha w Gdańsku
2 Klinika Neurochirurgii Szpitala Gdańskiego w Gdańsku
3 Zakład Badań nad Jakością Życia, AMG

W latach 1987-1989 w Oddziale Neurologii Szpitala Specja-
listycznego w Gdańsku było hospitalizowanych 168 chorych
z zespołem rwy kulszowej w przebiegu przepukliny jądra
miażdżystego. Po upływie 10 lat zbadano ponownie 102
chorych. Oceniono wyniki leczenia zachowawczego i opera-
cyjnego w zależności od: objawów neurologicznych, wieku,
okoliczności zachorowania, indeksu budowy masy ciała,
obecności radiologicznych zmian zwyrodnieniowych, zależ-
ności od nieprofesjonalnych metod leczenia (rękoczynów),
powrotu do pracy po leczeniu, grupy inwalidzkiej. Wyniki
oceniano za pomocą skali Prolo. Badania wskazały, że odle-

głe wyniki leczenia zachowawczego i operacyjnego pacjen-
tów nie zależały od: wyjściowego stanu klinicznego, okolicz-
ności zachorowania, uchwytnych zwyrodnieniowych zmian
radiologicznych, nieprofesjonalnych metod leczenia (rękoczy-
nów). Zależały od utrzymujących się objawów neurologicz-
nych zwłaszcza w grupie chorych leczonych operacyjnie.
Zastosowanie skali Prolo w ocenie wyników leczenia po
upływie 10 lat od zachorowania dowodzi jej użyteczności w
obiektywnej ocenie wyników leczenia chorych z zespołem
bólowym kręgosłupa, zwłaszcza dla celów orzeczniczych i
rokowniczych.
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Patobiomechanika kręgosłupa szyjnego po przednim usztywnieniu międzytrzonowym. Badania kliniczne

Artur Weiser, Włodzimierz Jarmundowicz, Wojciech Zub, Władysław Berny
Katedra i Klinika Neurochirurgii Akademii Medycznej we Wrocławiu

Pojawianie się cech zwyrodnieniowych w segmentach rucho-
wych sąsiadujących z usztywnionym odcinkiem kręgosłupa
szyjnego skłania do badań zmierzających do określenia czyn-
ników biomechanicznych decydujących o postępie spondylo-
zy. Autorzy prowadzili badania nad kinematyką kręgosłupa
szyjnego u chorych poddanych stabilizacji międzytrzonowej.
Cel. Celem pracy było określenie upływu usztywnienia seg-
mentów ruchowych kręgosłupa na ruchomość segmentów
nieusztywnionych.
Materiał stanowiła grupa 100 chorych operowanych w Kli-
nice Neurochirurgii we Wrocławiu z powodu spondylozy lub
urazowych uszkodzeń kręgosłupa szyjnego, metodą przednie-
go usztywnienia międzytrzonowego.

Metoda. Ocenie poddano ruchomość kątową segmentów nie-
usztywnionych uzyskaną z pooperacyjnych czynnościowych
zdjęć rtg, w projekcjach bocznych. Porównywano ruchomość
bezwzględną i względną segmentów różnie oddalonych od
usztywnienia oraz ruchomość segmentów bezpośrednio sąsia-
dujących z usztywnieniem o różnej ilości segmentów usztyw-
nionych.
Wnioski. 1. Nieusztywnione segmenty ruchowe sąsiadujące
bezpośrednio z miejscem usztywnienia nie wykazują cech prze-
ciążenia kinematycznego, a ich ruchomość nie odbiega od
ruchomości pozostałych segmentów. 2. Rozległość usztywnio-
nego odcinka kręgosłupa nie wykazuje istotnego wpływu na
ruchomość segmentów sąsiadujących z miejscem usztywnienia.

Leczenie chirurgiczne dyskopatii piersiowej – prezentacja pacjentów

Mariusz Kaliciński
Katedra i Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zakopane

Choroba dyskowa odcinka piersiowego kręgosłupa jest jedną z
rzadszych schorzeń zwyrodnieniowych kręgosłupa. W latach
2005 - 2008 leczyliśmy chirurgicznie 4 pacjentów z powyższym
rozpoznaniem. Rozpoznanie postawiono na podstawie badania
RTG, MR kręgosłupa piersiowego oraz badania elektrofizjolo-

gicznego i neurologicznego. Wskazanie do zabiegu stanowiły
dolegliwości bólowe, ubytki neurologiczne i zaburzenia w zapi-
sie SSPW. U 3 pacjentów zastosowano technikę dyscektomii
endoskopowej, a u 1 zaimploantowano dystraktor międzykołczy-
sty. Celem pracy jest zaprezentowanie przeglądu pacjentów.

Wyniki wczesnego leczenia wrodzonych przepuklin oponowo-rdzeniowych

S. Kwiatkowski1, W. Priefer2, B. O. Milczarek1, Solecka1, Z. Kawecki1, P. Grzegorzewski1
1 Uniwersytecki Szpital Dziecięcy, Oddział Neurochirurgii Dziecięcej. Kraków
2 Studenckie Koło Naukowe przy Oddziale Neurochirurgii Dziecięcej, Kraków

Cel: Porównanie wyników leczenia operacyjnego wczesnego,
to jest do 24 godziny życia, stosowanego w latach 1998- 2008
i późnego ( powyżej 24 godzin ) przepuklin oponowo-rdze-
niowych.
Materiał i metody: Ocenie poddano 116 pacjentów operowa-
nych w Uniwersyteckim Szpitalu Dziecięcym w Krakowie z
powodu rozszczepów kręgosłupa ze współistniejącą przepu-
kliną oponowo-rdzeniową w latach 1998-czerwiec 2008.
Drugą grupę stanowiło 305 dzieci operowanych w latach
1973- 1997 z powodu przepukliny oponowo- rdzeniowej w
czasie od 1- kilkudziesięciu dni życia. Ocena retrospektywna
oparta na danych zawartych w historiach chorób i dokumen-
tacji ambulatoryjnej.
Wyniki: Oceniono czas hospitalizacji pooperacyjnej, powi-
kłania oraz śmiertelność operacyjną. W szczególności oce-
niono liczbę zakażeń OUN i czas leczenia wodogłowia.
Śmiertelność wynosiła 53% w latach 1969- 1973, 16% w

latach 1974- 1997 i 2,5% w grupie leczonych w latach
1998-2008. W 6 przypadkach operację przepukliny poprze-
dziło założenie zastawki komorowo- otrzewnowej z powo-
du wodogłowia. Miało to na celu zapobiegnięcie płynoto-
kowi z rozległego rozszczepu. W okresie 1998-2008 sto-
sowano jednolitą technikę operacyjną. Do zamknięcia tyl-
nej ściany kanału kręgowego stosowano wyłącznie tkanki
własne oraz opatrunek biologiczny (matryca kolagenowa z
fibrynogenem i trombiną) całkowicie wyłączając nieroz-
puszczalne materiały sztuczne. Cięcie skórne umożliwiające
zamknięcie rozszczepu minimalizuje się ewentualne prze-
sunięcia dokonuje się wyłącznie z okolic dobrze unerwio-
nych.
Wnioski: Wczesne, do 24 godzin, leczenie przepuklin z jed-
nolitym sposobem postępowania znacznie poprawia wyniki le-
czenia zarówno bezpośrednie ale i odległe z powodu obniże-
nia liczby powikłań zapalnych.
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Stabilizacja przednia kręgosłupa szyjnego z zastosowaniem koszyków z hydroksyapatytem

Heliodor Kasprzak, Wojciech Kloc, Wojciech Wasilewski, Wiesław Liczbik, Piotr Jende,
Olaf Pierzak, Beata Szopa
Oddział Neurochirurgii PCT WSS im. M. Kopernika w Gdańsku

Kamieniem milowym w chirurgii kręgosłupa szyjnego było
wdrożenie dostępu przedniego przez Clowarda. W roku 1968
metodę tę zastosowano w Polsce i wówczas do stabilizacji
kręgosłupa stosowano przeszczep własnopochodny z biodra
lub kości strzałkowej. Przeszczep wstawiano w miejsce zwy-
rodniałego lub uszkodzonego krążka międzykręgowego lub w
miejsce usuwanego trzonu kręgowego. Postęp technologicz-
ny pozwolił na ograniczenie przeszczepów własnopochodnych
na korzyść klatek tytanowych, węglowych lub węglopochod-
nych. Uzyskanie zrostu kostnego następuje poprzez przero-
śnięcie kostniną wszczepionych koszyków.
Celem pracy jest przedstawienie metody stabilizacji kręgosłu-
pa szyjnego zastosowaniem klatek węglopochodnych wypeł-
nionych hydroksyapatytem.
Metoda: Materiał kliniczny obejmuje 115 chorych leczonych
w roku 2007 w Oddziale Neurochirurgii PCT WSS Gdańsk, u

których zastosowano przednią stabilizację kręgosłupa. Opera-
cję wykonywano z minimalnego dostępu przedniego w mikro-
skopie operacyjnym pod kontrolą fluoroskopu. W trakcie ope-
racji usuwano zwyrodniałe krążki międzykręgowe, osteofity a
następnie umieszczano klatkę wypełnioną hydroksyapatytem. W
dwóch przypadkach zastosowano stabilizację płyta tytanową.
Wyniki: Wyniki leczenia operacyjnego oceniano bezpośrednio
po zabiegu oraz w trakcie badań kontrolnych. Czas obserwa-
cji wahał się od 1 miesiąca do 1,5 roku. Stwierdzono syste-
matyczne ustępowanie ubytkowych objawów neurologicz-
nych. Nie stwierdzono żadnych komplikacji. Po zastosowa-
nym leczeniu uzyskano bardzo dobrą stabilizację kręgosłupa
i zrost kostny u wszystkich operowanych chorych.
Wnioski: Użycie klatek węglopochodnych pozwoliło na do-
brą stabilizację kręgosłupa szyjnego. Zastosowanie hydroksy-
apatytu jako wypełniacza klatek przyśpiesza zrost kostny.

Leczenie spastyczności przy użyciu wszczepialnych pomp infuzyjnych – doświadczenia własne

E. Lipik, M. Tęsiorowski, K. Kącka, T. Potaczek, K. Łokas
Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Collegium Medium UJ, Zakopane

Jedną z metod leczenia spastyczności jest stałe podawanie Ba-
klofenu do przestrzeni podpajęczynówkowej rdzenia przy
pomocy pompy infuzyjnej. W pracy przedstawiono efekty
leczenia spastyczności z zastosowaniem wszczepialnej pom-
py baklofenowej u chorych z nasiloną spastycznością kończy-
nową. Opracowanie przeprowadzono na podstawie własnego
materiału klinicznego.
W Klinice Ortopedii i Rehabilitacji w Zakopanem od wrze-
śnia 2005 do lipca 2008 zaimplantowano 19 pomp baklofe-
nowych. Dobór chorych do implantacji pompy opierał się na
obecności ciężkiej spastyczności uogólnionej lub kończyn dol-
nych nie reagującej na stosowanie leków doustnych, pozytyw-
nym teście baklofenowym w dawce 50-150 mcg, wyklucze-
niu nadwrażliwości na doustny Baklofen. Przyczyny spastycz-
ności: Mózgowe Porażenie Dziecięce - 12 chorych, uraz rdze-
nia po złamaniu patologicznym Th 11 - 1 chora, naczyniak
rdzenia Th7 - 1 chory, złamanie pourazowe kręgosłupa pier-
siowego - 3 chorych, jatrogenny uraz rdzenia w odcinku pier-

siowym - 1 chora, spastyczność mózgowa w następstwie udaru
niedokrwiennego - 1 chory. U wszystkich pacjentów po im-
plantacji pompy uzyskano redukcję skurczów i napięcia mię-
śniowego, poprawę zakresu ruchów i samopoczucia, u cho-
rych z MPD - poprawę kontroli pęcherza moczowego i pery-
staltyki, jakości snu i warunków pielęgnacyjnych chorego oraz
funkcji motorycznych. Bezpośrednio po operacji nie obserwo-
wano powikłań. W okresie odległym wystąpiło wysunięcie
cewnika z kanału u 3 chorych, narastająca spastyczność
wymagająca zwiększenia dawki leku u 7 chorych, infekcja
późna rany pooperacyjnej - u 1 chorego.
U 2 chorych z MPD i skrajną skoliozą, po zastosowaniu
Lioresalu podpajęczynówkowo uzyskano poprawę elastyczno-
ści kręgosłupa i w kolejnym etapie leczenia wykonano chi-
rurgiczną korekcję deformacji z dobrym efektem.
Zastosowanie Baklofenu w pompie infuzyjnej jest bezpiecz-
ną i skuteczną metodą leczenia spastyczności, poprawia funk-
cjonalny status chorego.

Etapowa dystrakcja garbu kyfotycznego w przebiegu przepukliny oponowo rdzeniowej z użyciem systemu VEPTR.
Prezentacja przypadków

Michał Latalski, Marek Fatyga, Andrzej Gregosiewicz
Dziecięcy Szpital Kliniczny, Lublin

U dzieci z przepukliną oponowo rdzeniową częstym problemem
jest pojawiająca się i postępująca deformacja kyfotyczna krę-
gosłupa. Jedynym skutecznym leczeniem jest resekcja garbu
kyfotycznego. U pacjentów niedojrzałych szkieletowo ważnym
jest umożliwienie dalszego rośnięcia kręgosłupa. Celem pracy
jest prezentacja możliwości leczenia garbu kyfotycznego z uży-
ciem pionowego rozsuwalnego żebra tytanowego (VEPTR)

założonego w układzie “wieży Eiffla”. Autorzy prezentują serię
trzech pacjentów (2 dziewcząt i 1 chłopca) w wieku 4, 5 i 8
lat u których prowadzone jest leczenie tą metodą. Średni czas
obserwacji 6 miesięcy. U wszystkich odnotowaliśmy średnio
50% korekcję deformacji w początkowym etapie leczenia.
Wydaje się, że ten sposób postępowania jest dobrą alternatywą
dla zabiegu kyfektomii we wczesnym okresie dziecięcym.
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Diagnostyka i postępowanie w wybranych postaciach neurodysrafii

Mariusz Kaliciński
Katedra i Klinika Ortopedii i Rehabilitacji Collegium Medicum Uniwersytetu Jagiellońskiego
Zakopane

Wady rozwojowe układu nerwowego o charakterze dysrafii
stanowią jedną z najcięższych i najczęściej występujących
zaburzeń wieku dziecięcego, prowadzą do ciężkiego kalectwa,
a także są odpowiedzialne za dużą część zgonów dzieci w ich
pierwszych latach życia.
Jak wykazują badania epidemiologiczne, w Polsce częstość ich
występowania jest znacznie większa aniżeli w innych krajach
europejskich i Stanach Zjednoczonych. Jest ona szacowana na
2-3/1000 urodzeń. Neurodysrafie są wynikiem zaburzeń
występujących w trakcie pierwotnej i wtórnej neurulacji i róż-
nicowania (18-48 dzień ciąży) lub w czasie rozwoju struny
grzbietowej. Etiologia tych zaburzeń jak dotąd nie jest w pełni
poznana.

W Klinice Ortopedii i Rehabilitacji Dzieci i Młodzieży w
Zakopanem w okresie od 1986 do 2007 r. zdiagnozowaliśmy
i leczyliśmy 42 chorych z następującymi postaciami dysrafi-
zmu: diastematomielia - 28 chorych, syringomielia - 7, dia-
stematomielia z syringomielią lub hydrosyringomielią (HSM)
- 5, hydrosyringomielia (HSM) - 2.
Wiek rozpoznania wynosił od 5 m-cy do 28 lat, średnio 7 lat i
4 m-ce. Osobników płci żeńskiej było 18, a męskiej 7. Zmianom
dysraficznym towarzyszyły deformacje kręgosłupa w postaci:
skoliozy w 23 przypadkach, kifoskoliozy w 2 przypadkach.
Celem niniejszej pracy jest omówienie aspektów diagnostycz-
nych i leczenia wybranych schorzeń należących do grupy
neurodysrafii.

Diagnostyka i leczenie operacyjne przerzutów nowotworowych do kręgosłupa

Roman Jankowski1, Stanisław Nowak1, Ryszard Żukiel1, Włodzimierz Paprzycki2,
Tomasz Blok1, Janusz Szymaś3

1 Katedra i Klinika Neurochirurgii i Neurotraumatologii
2 Zakład Neuroradiologii Katedry Radiologii
3 Pracownia Patomorfologii Neurochirurgicznej Katedry Patomorfologii Klinicznej
Uniwersytetu Medycznego im K. Marcinkowskiego w Poznaniu

Wstęp i cel pracy: U chorych z uogólnioną chorobą nowotwo-
rową przerzuty nowotworowe są stwierdzane częściej w krę-
gosłupie niż w innych częściach szkieletu kostnego. Częstość
ich występowania jest oceniana od 5 do 10% wśród pacjen-
tów leczonych onkologicznie. Przerzut nowotworowy do
kręgosłupa powoduje jego niestabilność i objawy neurologicz-
ne. Wskazania do leczenia operacyjnego uzależnione są od
stanu ogólnego i neurologicznego chorego. Celem pracy jest
przedstawienie wskazań, techniki operacyjnej i sposobów
stabilizacji u chorych leczonych z powodu przerzutów nowo-
tworowych do kręgosłupa.
Materiał i metody: W analizowanym materiale (73 przyp.)
było 50 mężczyzn i 23 kobiety w wieku od 17 do 74 lat. Guzy
przerzutowe najczęściej występowały w odcinku piersiowym
(41 przyp.) i lędźwiowym (19 przyp.). Objawy uszkodzenia
rdzenia kręgowego stwierdzono u 71 chorych. Badania radio-

logiczne obejmowały rtg, KT, MR kręgosłupa, MR całego
ciała i sctyntygrafię szkieletu kostnego. Badania ultrasonogra-
ficzne i KT brzucha oraz KT klatki piersiowej były pomocne
w poszukiwaniu ogniska pierwotnego nowotworu.
Wyniki: Przednie dojście operacyjne wykonano w 15 przyp.,
tylno-boczne - w 39 przyp., tylne - w 13 przyp., a złożone w
6 przyp. Po usunięciu nowotworu przeprowadzono stabiliza-
cję wewnętrzną kręgosłupa. W badaniu histologicznym zwy-
kle ustalono ognisko pierwotne, które najczęściej znajdowało
się w nerkach, prostacie, płucach, układzie krwiotwórczym.
Poprawę stanu neurologicznego obserwowano w 82% przy-
padków. Śmiertelność okołooperacyjna wynosiła 3%.
Wnioski: Kwalifikacja do operacji chorych z przerzutem
nowotworowym do kręgosłupa powinna uwzględniać stan
ogólny, neurologiczny i zaawansowanie choroby nowotworo-
wej.

Zmiany niedokrwienne rdzenia kręgowego o obrazie klinicznym i radiologicznym guza

Ewa Iżycka-Swieszewska1, Wojciech Kloc2, Wiesław Liczbik2, Ewa Szurowska4, Dariusz
Gąsecki3, Grzegorz Kozera3, Barbara Bobek-Billewicz5

1 Katedra i Zakład Patomorfologii AM-Gdańsk
2 Oddział Neurochirurgii PCT WSS w Gdańsku.
3 Katedra i Klinika Neurologii AM-Gdańsk
4 Zakład Radiologii AMG
5 Centrum Onkologii - Instytut im. Marii Skłodowskiej-Curie; Oddział w Gliwicach

Wstęp i cel pracy: Celem pracy jest przydatność biopsji neu-
rochirurgicznych w diagnostyce
i różnicowaniu mielopatii naczyniopochodnej z guzem rdze-
nia kręgowego.
Materiały i metoda: Materiał kliniczny obejmuje grupę 5
chorych leczonych w Oddziale Neurochirurgii PCT WSS w

Gdańsku i Klinice Neurologii AM W Gdańsku w latach 2005-
2007 z powodu patologii wewnątrzrdzeniowej. Wskazaniem
do leczenia operacyjnego były narastające objawy neurolo-
giczne pod postacią paraparezy, dysfunkcji zwieraczy, zabu-
rzeń czucia i objawy bólowe oraz obraz radiologiczny w
badaniu MRI. Radiologicznie w 4 przypadkach wysunięto
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podejrzenie procesu rozrostowego rdzenia kręgowego. W 1
przypadku podejrzewano przerzut do rdzenia z leczonego od
kilku lat raka sutka. 4 chorych operowano celem dekompre-
sji i biopsji diagnostycznej z częściowym usunięciem
zmiany. 1 chora była nieoperowana, zmarła w przebiegu cho-
roby nowotworowej i poddana została autopsji.
Wyniki: W obserwacji klinicznej stabilną kliniczną poprawę
uzyskano u 3 chorych, a u 1 chorego po przejściowe poprawie,
nawrót i pogłębianie się objawów neurologicznych. Badanie
mikroskopowe wycinków z rdzenia we wszystkich przypadkach
wykluczyło obecność nowotworu. Stwierdzano zmiany demie-
linizacyjne i niedokrwienne głównie martwicę selektywną,
obrzęk i zmiany naczyniowe. Naczynia krwionośne prezento-

wały cechy szkliwienia i pogrubienia ściany, a u 1 chorego ob-
serwowano okołonaczyniowe skąpe nacieki zapalne.
Wnioski: Diagnostyka różnicowa mielopatii naczyniopochod-
nej z guzem rdzenia kręgowego może być bardzo trudna i w
części przypadków wymaga przeprowadzenia biopsji neuro-
chirurgicznej. Przedstawiane przypadki należy różnicować
pomiędzy izolowaną zmianą naczyniową rdzenia (isolated
intramedullary vascular lesions) a podostrą nekrotyzującą
mielopatią (subacute necrotizing myelopathy - SNM). Loka-
lizacja i wiek chorych przemawiają za SNM. Przyczynami
SNM mogą być: przetoka tętniczo-żylna w oponie twardej
rdzenia, zespół Foix-Alajouanine, zawał żylny. Występuje
również forma idiopatyczna

Rola śródoperacyjnego monitorowania elektorfizjologicznego w operacjach kręgosłupa i rdzenia kręgowego

Krzysztof Dzięgiel, Wojciech Kloc, Wojciech Wasilewski, Piotr Jende, Wiesław Liczbik,
Beata Szopa, Heliodor Kasprzak, Andrzej Zawadzki
Oddział Neurochirurgii, PCT WSS im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku

Wstęp: Dynamiczny rozwój technik minimalnie inwazyjnych
w chirurgii kręgosłupa i rdzenia kręgowego znacznie polep-
szył wyniki leczenia. Wprowadzenie śródoperacyjnego moni-
torowania EMG powoduje istotne zwiększenie bezpieczeństwa
pacjenta i zapobiega powstawaniu jatrogennych deficytów
neurologicznych
Materiał: Monitorowanie śródoperacyjne przy pomocy EMG
z określonych mięśni i stymulacji bodźcem elektrycznym (tj.
pedicle screw stimulation) przeprowadzono u 16 chorych w
przypadkach stabilizacji przeznasadowej i międzytrzonowej
kręgosłupa lędźwiowego oraz w 4 przypadkach guzów kana-
łu kręgowego.
Metoda: W przypadkach stabilizacji kręgosłupa lędźwiowe-
go badano odpowiedź emg z mięśni piszczelowego przednie-
go, trójgłowego łydki oraz czworogłowego uda obustronnie
na stymulację bodźcem elektrycznym oraz wykonywano SEP
(somatosensoryczne potencjały wywołane z nerwów łydko-
wych). Rutynowo sprawdzany był otwór a następnie implan-
towana śruba poprzez drażnienie bodźcem elektrycznym o

zmiennym natężeniu prądu. W przypadkach guzów kanału
kręgowego wykonywano SEP z nerwów łydkowych bądź
pośrodkowych w zależności od wysokości, na jakiej przepro-
wadzano zabieg operacyjny kręgosłupa, MEP z odbiorem z
mięśni dłoni bądź podudzia oraz d-wave z nad rdzenia.
Wyniki: W operacjach stabilizacji kręgosłupa wykazano kon-
flikt 9 śrub przeznasadowch z korzeniem nerwowym, pomi-
mo prawidłowego położenia śrub w rzucie bocznym RTG, co
stanowiło 14,1% wprowadzonych śrub. W każdym przypad-
ku wykazania konfliktu wykonano repozycję śruby. Nie
stwierdzono pogorszenia przewodnictwa nerwowego w bada-
niu pooperacyjnym. W operacjach guzów kanału kręgowego
i rdzenia monitorowanie zapobiegło i zminimalizowało uszko-
dzeniu dróg nerwowych.
Wnioski: Śródoperacyjne monitorowanie EMG pozwala na
znaczne zwiększenie precyzji operacji na kręgosłupie i struk-
turach nerwowych kanału kręgowego i minimalizuje niebez-
pieczeństwo powstawania nowych objawów neurologicznych
neurologicznych.

Wyniki leczenia niestabilności w odcinku lędźwiowym z zastosowaniem implantów międzytrzonowych (PLIF)

Wojciech Wasilewski, Wojciech Kloc, Janusz Dębski, Piotr Jende, Wiesław Liczbik,
Beata Szopa, Olaf Pierzak, Heliodor Kasprzak, Marzena Maziarz
Oddział Neurochirurgii, WSS im. Mikołaja Kopernika w Gdańsku

Wstęp: Techniki małoinwazyjne w chirurgii kręgosłupa znaj-
dują coraz szersze zastosowanie i przyczyniają się do zmniej-
szenia ilości powikłań śród- i pooperacyjnych, skracają czas
pobytu  w   szpitalu,   przyspieszają rehabilitację   oraz  powrót
pacjentów  do   aktywności społecznej i zawodowej.
Cel pracy: Ocena skuteczności stabilizacji oraz wyników
leczenia za pomocą koszyków międzytrzonowych, bez stabi-
lizacji przeznasadowej.
Materiał: Przedstawiamy grupę 98 pacjentów leczonych ope-
racyjnie za pomocą stabilizacji międzytrzonowej kręgosłupa
lędźwiowego z zastosowaniem mikroskopu operacyjnego.
Metoda: Do stabilizacji międzytrzonowej kwalifikowano
chorych z nawrotową przepukliną jądra miażdżystego, obni-
żeniem przestrzeni międzytrzonowej z obustronną przepukli-
ną jądra miażdżystego, niestabilnością bez kręgozmyku oraz

stenozą kanału kręgowego. Skuteczność wykonanej  stabili-
zacji oceniano za pomocą badania czynnościowego RTG w
projekcji bocznej 6-12 miesięcy po operacji. Jakość życia
oceniano za pomocą kwestionariusza SF36.
Wyniki: Operacje przeprowadzono na poziomach: L3-L4 u 4
chorych, L4-L5 u 57 i L5-S1 u 37 chorych. Średni czas ope-
racji w przypadku stabilizacji wyniósł 1  godzinę. Chorzy nie
wymagali przetaczania krwi w czasie ani po operacji. W 5
przypadkach nastąpiło przemieszczenie koszyka i chory wy-
magał reoperacji. Jakość życia
Wnioski: Zastosowanie techniki mikrochirurgicznej pozwala
na dokładne odbarczenie kanału kręgowego, adekwatny zakres
otwarcia, znaczne zmniejszenie utraty krwi oraz zmniejszenie
ryzyka  wystąpienia  powikłań.   Izolowana   stabilizacja
międzytrzonowa   doprowadza   do trwałego zrostu kostnego.
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Vascular proliferation of the lumbar intervertebral discs during ageing

Wojciech J. Łebkówski, Janusz Dzięcioł, Urszula Łebkówska,
Departament of Neurosurgery, Departament of Humań Anatomy, Departament of Radiology,
Medical University - Białystok

The nutrition of intervertebral discs is realized by diffusion
from vertebral bodies and from vessels localized in external
parts of annulus fibrosus (AF). Along with bonę maturation
a number of vessels diminish, as well as diffusion from ver-
tebral bodies. The above mentioned process results in meta-
bolic disturbances and cellular necrosis of cells within inte-
rvertebral disc.
The aim of study was evaluation of intervertebral disco va-
scularisation and its changes along the ageing. The studied
group included 308 specimens of intervertebral disco harve-
sted during autopsies of 136 cadavers (79 males, 57 females,
age 0-77 lat). Degeneration changes and its intensity
was studied with light microscopy.
The various patterns of vascularisation were presented. Type
I in 139 cases,   type II in 82 cases, type III in 40cases, type
IV in 21 cases, and type V in 26 cases.
Pattern of yascularisation
1 – vessels in longitudinal ligaments and single vessels are
penetrating annulus fibrosus

2 – a number of cracks filled with vessels between longitu-
dinal ligaments and annulus fibrosus

3 – a numer penetrates annulus fibrosus

4 – a   numer   of   vessels   within   intervertebral   disc
together   with chondrocite-like cells or bone marrow foci
nearby the end-plate
5 – yassels penetrate from yęrtebral rim distal to end-plates
Statystical analysis revealed relation between yascularisation
pattern and intensity of degeneration (p < 0.001). As well the re-
lation was observed between yascularity pattern and indiyiduals
age (patterns I and II were morę often observed in young indi-
viduals, and patterns III and V in advan-
ced age, p < 0.001).
Conclusion. Vascularisation of interver-
tebral disc is related to age, and as well
exists relation between yascularisation
and degeneration intensity.

Retrospektywna ocena wyników leczenia objawowej stenozy kanału kręgowego w odcinku lędźwiowym metodą
centralnej flavectomii z i bez wykorzystania implantu międzykolczystego

Dariusz Paczkowski, Marek Harat
Klinika Neurchirurgii 10 Wojskowego Szpitala Klinicznego
Bydgoszcz

Stenoza kanału kręgowego w odcinku lędźwiowym jest jed-
ną z najczęstszych przyczyn operacji neurochirurgicznych
przeprowadzanych u pacjentów powyżej 60 roku życia. Stan-
dardowym sposobem leczenia są różnego rodzaju procedury
dekompresyjne z lub bez sztywnej stabilizacji. W ostatnich
kilku latach coraz większą liczbę zwolenników zyskują sta-
bilizację dynamiczne. Najpopularniejsze z nich to stabilizacje
międzykolczyste, które w niektórych przypadkach mogą być
stosowane nawet bez dekompresji.
Celem niniejszego badania była ocena skuteczności leczenia
stenozy lędźwiowej poprzez dekompresję drogą centralnej
flawectomii z i bez zastosowania stabilizacji międzykolczy-
stej InterSpinosus Spring firmy Biomet. Miało ono także
ocenić rolę jaką spełnia stabilizacja międzykolczysta w ope-
racyjnym leczeniu stanozy lędźwiowej.
Badaniem objęto 61 pacjentów operowanych z powodu ste-
nozy kanału lędźwiowego w Klinice Neurochirurgii 10 Woj-
skowego Szpitala Klinicznego w Bydgoszczy w okresie od
lipca 1998 roku do lutego 2007 roku. U wszystkich pacjen-
tów dekompresję wykonano drogą centralnej flavectomii, ale
tylko w jednej z grup wykonano stabilizację międzykolczy-
stą. Grupa bez stabilizacji liczyła 28 pacjentów ze średnią
wieku wynoszącą 61,21 i średnim czasem obserwacji 50,63
miesiąca. Grupa ze stabilizacją liczyła 33 chorych ze średnią
wieku wynoszącą 60,97 i średnim czasem obserwacji 17,24
miesiąca. Badanie miało charakter retrospektywny.
Oceny dokonywano na podstawie ankiet zawierających skalę
Oswestry /ODI/, analogową skalę bólu kręgosłupa /VAS back/
i nóg /VAS leg/. Znajdowały się także pytania dotyczące dystan-
su chromania neurogennego oraz pytanie czy pacjent znając efekt
przeprowadzonej operacji ponownie by się na nią zgodził.

W obu grupach zanotowano istotną statystycznie poprawę w
skalach ODI, VAS back i VAS leg. W grupie z samą dekom-
presją odpowiednio o /w punktach/: -9.07, -4.15, -3.67, na-
tomiast w grupie ze stabilizacją: -14.12, -5.23, -4.31. Porów-
nując obie grupy uzyskano lepsze wyniki we wszystkich
podanych skalach w grupie ze stabilizacją, lecz istotną staty-
stycznie różnice odnotowano w skali ODI /odpowiednio : i /
. W grupie ze stabilizacją międzykolczystą u uzyskano rów-
nież statystycznie większą poprawę dystansu chromania neu-
rogennego /większa liczba pacjentów z dobrym efektem le-
czenia/. W grupie ze stabilizacją, także większy odsetek pa-
cjentów znając efekt operacji zgodziłby się na nią ponownie.
W grupie bez stabilizacji stwierdzono 3 przypadki niestabil-
ności z czego dwie z nich wymagały następowej stabilizacji
przeznasadowej. W grupie ze stabilizacją odnotowano z ko-
lei 2 przypadki przemieszczenia implatu oraz 2 złamania
fragmentu wyrostka kolczystego. U wszystkich tych osób po
ponownej repozycji implantu uzyskano poprawę /u 3 znacz-
ną/. Należy zaznaczyć, że w grupie tej nie odnotowano po-
operacyjnej niestabilności.
Z obserwacji tych wynika, że wyniki leczenia operacyjnego
stenozy lędźwiowej drogą centralnej flavectomii jest bardzo
skuteczne. Jednak lepsze wyniki uzyskano w grupie ze sta-
bilizacją międzykolczystą ISS firmy Biomet, co potwierdza
istotną rolę tego typu stabilizacji w leczeniu tego schorzenia
i jest zgodne z obserwacjami innych autorów. Jednak stosun-
kowo duża liczba powikłań związanych z zastosowaniem tej
stabilizacji potwierdza konieczność dalszych poszukiwań
kształtów, materiałów i sposobu mocowania stabilizatorów
międzykolczystych.
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Zastosowanie techniki mikrochirurgicznej w operacjach stabilizacji przeznasadowych i międzytrzonowej (PLIF)
kręgosłupa w odcinku lędźwiowym

Wojciech Wasilewski1, Wojciech Kloc2, Piotr Jende1, Wiesław Liczbik1, Beata Szopa1,
Olaf Pierzak1, Bożena Maziarz1, Krzysztof Dzięgiel1, Heliodor Kasprzak1

1 Oddział Neurochirurgii, PCT WSS w Gdańsku
2 Wydział Nauk Medyczny UWM

Techniki małoinwazyjne w chirurgii kręgosłupa znajdują
coraz szersze zastosowanie i przyczyniają się do zmniejsze-
nia ilości powikłań śród- i pooperacyjnych, skracają czas
pobytu w szpitalu, przyspieszają rehabilitację oraz powrót
pacjentów do aktywności społecznej i zawodowej. Przedsta-
wiamy grupę 241 pacjentów, leczonych w latach 2002-2008,
leczonych operacyjnie za pomocą stabilizacji przeznasado-
wych i międzytrzonowej kręgosłupa lędźwiowego z zasto-
sowaniem mikroskopu operacyjnego. Średni czas operacji w
przypadku stabilizacji 1 poziomu wyniósł 2 godziny, w
przypadkach stabilizacji wielopoziomowych 3 godziny.

Chorzy nie wymagali przetaczania krwi w czasie operacji.
Średni czas pobytu w oddziale wynosił 7 dni. Stwierdzono
następujące powikłania: płynotok w 7 przypadkach, infek-
cja rany - 1 przypadek, złamanie śruby transpedikularnej -
1 przypadek. Od roku 2007 operacje były wspomagane neu-
ronawigacją oraz śródoperacyjnym monitorowaniem elektro-
fizjologicznym. Zastosowanie techniki mikrochirurgicznej
pozwala na dokładne odbarczenie kanału kręgowego, ade-
kwatny zakres otwarcia, znaczne zmniejszenie utraty krwi,
zmniejszenie ryzyka wystąpienia powikłań oraz wczesna re-
habilitację.

śródopeacyjna wertebroplastyka zastosowana jako wzmocnienie przeznasadowej stabilizacji kręgosłupa
u pacjentów z osteoporozą

Krzysztof Zapałowicz, Ruslan Jekimov, Rafał Wójcik, Bartosz Godlewski, Andrzej Radek
Klinika Neurochirurgii i Chirurgii Nerwów Obwodowych Uniwersytetu Medycznego w Łodzi

Wstęp. Obniżona gęstość kości stanowi poważne utrudnienie
stabilizacji wewnętrznej kręgosłupa. Śruby stabilizatora we-
wnętrznego, wprowadzone do trzonów o obniżonej gęstości
kości mogą ulec przemieszczeniu. Badania doświadczalne
wykazały, że wypełnienie trzonów cementem kostnym meto-
dą wertebroplastyki zwiększa ich sztywność i wytrzymałość
mechaniczną. Autorzy przedstawiają technikę śródoperacyj-
nej wertebroplastyki (SWP), wykonywanej w celu wzmocnie-
nia trzonów, do których wprowadzono śruby stabilizatora
wewnętrznego.
Materiał i metody. W latach 2005-2008 w 7 przypadkach
wykonano przeznasadową stabilizację wewnętrzną kręgosłu-
pa skojarzoną z SWP. Grupa badana to 7 kobiet w wieku 52
- 85 lat (średnia: 66 lat). Wskazanie do leczenia operacyjne-
go stanowiły niskoenergetyczne złamania kręgów z niestabil-
nością kręgosłupa oraz znacznym zwężeniem kanału kręgo-
wego. U 5 kobiet złamania dotyczyły pojedynczych kręgów:
Thl 1 -1, Thl2 -2, LI - 1, L3 - 1. U dwóch kobiet leczono liczne
złamania kręgów dolnego odcinka piersiowego i górnego

lędźwiowego: Th8-L3 oraz Thl0-L3. Przyczynami złamań
były: osteoporoza pomenopauzalna (5 kobiet), osteoporoza po
sterydoterapii (1 kobieta) oraz obniżona gęstość kości w prze-
biegu szpiczaka (1 kobieta). Przedoperacyjny stan neurologicz-
ny to: silny zespół bólowy kręgosłupa - 3 kobiety, monopa-
reza kończyny dolnej - 1 kobieta, parapareza - 2 kobiety,
paraplegia - 1 kobieta. Leczenie operacyjne polegało na od-
barczeniu i stabilizacji kręgosłupa. Śruby stabilizatora we-
wnętrznego wprowadzano drogą przeznasadową do wybra-
nych trzonów, leżących powyżej i poniżej złamanego kręgu.
Następnie pod kontrolą fluoroskopową do każdego z zainstru-
mentowanych trzonów wprowadzano 1 igłę służącą do wer-
tebroplastyki. Starano się, aby końcówka igły znajdowała się
w przedniej 1/3 trzonu, pomiędzy końcami śrub. Przez igły
podawano do trzonów cement kostny.
Wyniki. U 4 kobiet usztywniono odcinek liczący 3 kręgi (Thl
1-L1, Thl 1-L1, Thl2-L2, L2-L4) i wykonano SWP 2 trzonów.
U 2 kobiet usztywniono odcinek liczący 5 kręgów (Th9-Ll,
TM0-L3) i wykonano SWP 4 trzonów. U 1 kobiety usztywnio-

Protezoplastyka krążka międzykręgowego czy stabilizacja międzytrzonowa?
Ocena wskazań i przeciwwskazań do protezoplastyki krążka międzykręgowego w odcinku szyjnym kręgosłupa
na podstawie retrospektywnej oceny wyników leczenia

Paściak Marek, Grzywocz Jerzy, Śmigiel Mariusz, Swiderski Michał
Oddział Schorzeń i Urazów Kręgosłupa
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Piekary Śląskie

Wprowadzenie do leczenia choroby dyskowej w odcinku
szyjnym kręgosłupa ruchomej protezy krążka międzykręgo-
wego wywołało dyskusję na temat zakresu wskazań do lecze-
nia przy założeniu, że metoda stabilizacji międzytrzonowej
uznawana jest nadal za „złoty standard” postępowania w
chorobie dyskowej. W oparciu o wyniki kliniczne, radiologicz-

ne i biomechaniczne 87 implantacji protezy krążka między-
kręgowego oceniono wyniki i wskazania do leczenia porów-
nując z wskazaniami i wynikami stabilizacji międzytrzonowej.
Przedstawiono stosowany algorytm kwalifikacji do leczenia
metodą protezoplastyki lub spondylodezy w chorobie dysko-
wej odcinka szyjnego
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Przezskórne techniki leczenia złamań trzonów kręgowych

Wojciech Kloc1, Wojciech Wasilewski1, Barbara Czaja1, Janusz Dębski2, Olaf Pierzak1,
Heliodor Kasprzak1

1 Oddział Neurochirurgii, PCT WSS im. M. Kopernika w Gdańsku
2 Zakład Radiologii, PCT WSS im. M. Kopernika w Gdańsku

Wertebroplastyka z użyciem polymethyl methacrylate (klej
akrylowy) wstrzykiwanego do trzonu kręgowego, jest użyteczną
metodą leczenia osteoporotycznych złamań. Przedstawiamy mi-
nimalnie inwazyjną wertebroplastykę u chorych z osteoporozą
ze złamaniem kompresyjnym kręgów piersiowych i lędźwio-
wych. Celem pracy jest przybliżenie bezpiecznej i efektywnej
procedury u chorych ze złamaniami trzonów kręgowych.
Metody: Przedstawiamy 86 chorych leczonych przy pomocy
wertebroplastyki oraz 6 chorych z kyphoplastyki. Razem
wykonano zabieg na 145 trzonach. Wskazaniem do leczenia
były silne bóle kręgosłupa nieustępujące po leczeniu zacho-
wawczym z patologicznym złamaniem trzonu w przebiegu
osteoporozy lub choroby nowotworowej. Wszyscy chorzy
osiągnęli natężenie bólu we wzrokowej analogowej skali bólu
- 10 pkt. Zabiegi wertebroplastyki były przeprowadzane w
znieczuleniu miejscowym. Igła do cementu była precyzyjnie
wprowadzana do złamanego trzonu pod kontrolą wielorzędo-

wego tomografu komputerowego i podglądu RTG ramieniem
“C”. Następnie pod kontrolą aparatu RTG wstrzykiwano
ostrożnie klej akrylowy. Wszyscy chorzy przebywali w od-
dziale 1 dobę. Zabiegi kyphoplastki przeprowadzano w znie-
czuleniu miejscowym na sali operacyjnej po kontrolą 2 apara-
tów radiologicznych (C-arm) w płaszczyźnie bocznej i przed-
nio-tylnej. Chorzy przebywali w oddziale 2 doby.
Wyniki: Wyniki oceniono po jednym miesiącu. Nie stwierdzi-
liśmy żadnych komplikacji związanych z zabiegiem. Osiągnię-
to znaczące obniżenie wartości bólu do 1 pkt. w wzrokowej
analogowej skali bólu. Osiągnięto zmniejszenie przyjmowa-
nia leków przeciwbólowych, łącznie z ich odstawieniem oraz
zrezygnowano z noszenia gorsetów.
Wnioski: Chociaż technicznie zabieg jest trudny i anatomicz-
nie precyzyjny, to metoda przezskórnej werebroplastyki w
naszym przekonaniu jest bezpieczna, przynosi znaczne zmniej-
szenie natężenia bólu i poprawia jakość życia.

Ewolucja techniki operacyjnej stabilizacji międzytrzonowej (PLIF-TLIF)

Grzywocz Jerzy, Paściak Marek, Pala Adam, Komarek Marcin
Oddział Schorzeń i Urazów Kręgosłupa
Wojewódzki Szpital Chirurgii Urazowej Piekary Śląskie

Stabilizacja międzytrzonowa jest często stosowaną techniką
operacyjną w leczeniu choroby dyskowej odcinka lędźwiowe-
go zarówno w operacjach pierwotnych jak i rewizyjnych. Na
podstawie analizy retrospektywnej chorych operowanych w
latach 2000-2008 przedstawiamy ewolucję wskazań i stoso-
wanej techniki operacyjnej. W tym okresie stosowana tech-

nika operacji uległa rozszerzeniu od początkowo rozległych
operacji rewizyjnych do obecnie stosowanych dostępów ma-
łoinwazyjnych zarówno w rewizyjnych i pierwotnych stabi-
lizacjach. Praca przedstawia biomechaniczne uzasadnienie mo-
dyfikacji zarówno techniki operacyjnej jak i stosowanych
wszczepów chirurgicznych.

inSWing – wyniki badań bioinżynierskich i przedklinicznych; przesłanki efektów klinicznych

Lechosław F. Ciupik1, Agnieszka Kierzkowska2

1 Departament Badań i Rozwój u/LfC, Zielona Góra
2 Departament Badań i Rozwoju/LfC i Uniwersytet Zielonogórski

Wprowadzenie. Znacząca liczba niesprawności kręgosłupa
lędźwiowego związana jest z naruszeniem równowagi biome-
chanicznej segmentu ruchowego, a zwłaszcza zmian w geo-
metrii przestrzeni międzykręgowej. Następuje zachwianie rów-
nowagi triady podparcia: z jednej strony dysk (jądro miażdży-
ste) a z drugiej stawy międzywyrostkowej. Doniesienia wska-
zuję, że niektóre dysfunkcje ustępują po dystrakcji tylnej
kolumny i wsparciu implantem międzywyrostkowym. Celem
pracy była ocena biomechaniczna oraz przedkliniczna moż-

liwości wpływania na geometrię przestrzeni międzykręgowej
poprzez zastosowanie dynamicznego systemu korekcyjno-sta-
bilizującego.
Materiały i metody. Do badań wykorzystano podporowo-cię-
gnowy implant kręgosłupowy. Wstępną analizę biomechanicz-
na, wpływania poprzez implant na parametry przestrzeni
międzykręgowej części lędźwiowej kręgosłupa, prowadzono
w oparciu o symulacje komputerowe, w tym z wykorzysta-
niem metody elementów skończonych (MES). Następnie pro-

no odcinek liczący 6 kręgów (Th8-Ll) i wykonano SWP 3 trzo-
nów. Ogółem wykonano SWP 19 trzonów. Kontrola radiolo-
giczna (zdjęcia rentgenowskie, tomografia komputerowa) wy-
kazała, że cement otaczał gwint śrub we wszystkich 19 trzo-
nach. W 3 trzonach miał miejsce niewielki wyciek cementu do
naczyń żylnych przy przedniej powierzchni kręgosłupa, bez
klinicznych powikłań. Odległa obserwacja dotyczyła 5 kobiet
i nie wykazała destabilizacji śrub wzmocnionych metodą SWP.

Wnioski:

1. Śródoperacyjna wertebroplastyka może wzmacniać osa-
dzenie śrub w trzonach o obniżonej gęstości kości oraz zapo-
biegać destabilizacji systemu użytego do usztywnienia kręgo-
słupa.
2. Śródoperacyjna   wertebroplastyka   znajduje   zastoso-
wanie  jako   uzupełnienie   stabilizacji   wewnętrznej krę-
gosłupa pacjentów z osteoporoza lub szpiczakiem.
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Analiza mechanizmu leczenia kręgozmyku

Lechosław F. Ciupik, Bogusława Baran
Departament Badań i Rozwoju/LfC, Zielona Góra

Wprowadzenie. Leczenie kręgozmyku - mimo lat doświadczeń
- nadal napotyka na problemy wynikające z patologicznych
zmian jakie przemieszczenie kręgu powoduje w układzie kost-
no-mięśniowym i nerwowym kręgosłupa. Powstały defekt
geometryczny wynikający z przebudowy układu kostnego i
związanych z nim zmian w układzie więzadłowo-mięśniowym
jest zwykle przyczyną bólu i dolegliwości uniemożliwiających
normalną aktywność zawodową i społeczną.
Analiza: Leczenie operacyjne może być prowadzone różny-
mi metodami, jednak analiza literatury podaje, że ze wszyst-
kich stosowanych dotychczas metod leczenia jako “złoty śro-
dek” wskazuje się usztywnienie kręgosłupa. Sama spondylo-
deza nie przywraca prawidłowych warunków anatomicznych,

w związku z tym w wielu przypadkach winna być wsparta
repozycja przemieszczonego kręgu.
Wyniki i wnioski. Znajomość biomechaniki kręgozmyku,
zwłaszcza mechanizmu repozycji pozwala na skuteczne za-
stosowanie prawidłowej procedury operacyjnej i powiązanej
z nią stabilizacji blokującej cały układ przed ponownym/
wtórnym ześlizgiem. W opracowaniu wskazano, jakie funk-
cje winna pełnić prawidłowo przeprowadzona repozycja i
następnie stabilizacja (implanty i instrumentarium), aby
zapewnić jak najlepsze efekty leczenia, nie tylko geome-
tryczne, ale przede wszystkim kliniczne. Przedstawiono także
analizę dotychczasowych metod leczenia wskazując ich
niedostatki.

wadzono badania na preparatach zwierzęcych oraz na żywych
zwierzętach (kozy) symulując odpowiednio najbardziej zbli-
żone warunki do panujących w ludzkim kręgosłupie. Zbudo-
wano specjalny, oryginalny układ badawczy i zaproponowa-
no specjalną metodykę pomiarową umożliwiającą ilościową
ocenę zmian geometrii przestrzeni międzykręgowej po wpro-
wadzeniu międzywyrostkowego systemu dystrakcyjno-spina-
jącego. Zastosowano implanty o różnej geometrii powierzch-
ni nośnej (równoległa, ukośna) oraz różny naciąg taśmy 0.6,
0.8, 1.0 i 1.2 N, przy jakim oceniano na podstawie wielkości
przemieszczenia specjalnych tytanowych markerów, “otwar-
cie” przestrzeni międzykręgowej.
Rezultaty. W badaniach biomechanicznych, na preparatach

zwierzęcych oraz zwierzętach wykazano, że stosując róż-
ną geometrię implantu oraz wywołując różne napięcia cię-
gna spinającego segment ruchomy można w sposób kontro-
lowany wpływać na przebudowę przestrzeni międzykręgo-
wej. W wyniku dokonanych prób i kolejnych modyfikacji
geometrii implantu opracowano metodę, którą nazwano
inSWing (interspinous Spacer with Wings) z procedurą
implantacji.
Wnioski i dyskusja. Uzyskane rezultaty mogą mieć duże zna-
czenie aplikacyjne. Poprzez odciążenie przestrzeni międzykrę-
gowej, w tym między innymi dysku i/lub stawów pojawia się
możliwość leczenia wielu schorzeń wynikających z dysfunk-
cji “międzykręgowych” kręgosłupa lędźwiowego.

Usprawnienie stabilizacji transpedikularnej poprzez zastosowanie śrub z mocowaniem samo prowadzącym

Lechosław F. Ciupik1, Jerzy Pieniążek2, Edward Słoński1, Anna Dobkiewicz2,
Paweł Powchowicz1

1 Departament Badań i Rozwoju/LfC, Zielona Góra
2 Oddział Neurochirurgii i Neurotraumatologii, WSS nr 4 Bytom

Wprowadzenie. Stabilizacja transpedikularna jest najbardziej
powszechnym i najszerzej używanym (najbardziej uniwer-
salnym) sposobem ustabilizowania kręgosłupa. Doskonale-
nie stabilizacji zmierza w kierunku ułatwienia procesu insta-
lowania, a głównie dogodności osadzenia części gwintowa-
nej śruby w kości oraz zmniejszenia rozmiarów zamka
mocującego i usprawnienia procesu utwierdzania do pręta
kręgosłupowego. Analiza. Istnieje wiele technicznych roz-
wiązań głowicy mocującej śrubę, które różnią się podatno-
ścią chirurgicznego mocowania, biomechaniką, rozmiarami
geometrycznymi, ilością elementów mocujących, ilością
narzędzi (procedurą), itd.

Stwierdzono że nie ma jeszcze rozwiązania, które spełniało
by wszystkie potrzeby chirurgiczne i biomechaniczne.
Wyniki i wnioski. Niniejsze opracowanie pokazuje nowe roz-
wiązanie konstrukcyjne SGL-s (Self Guided Locking screw),

które niesie ze sobą najdalej idące usprawnienie instalacyjne
zapewniając jednocześnie dobrą, porównywalną z najlepszy-
mi, biomechanikę stabilizacji. Procedura i konstrukcja elimi-
nuje wiele niedoskonałości dotychczas stosowanych rozwią-
zań. Propozycja poparta jest szeroko przeprowadzonymi ba-
daniami inżynierskimi, biomechanicznymi (wg zasad ISO/
FDA,...) oraz oceną kliniczną. Przeprowadzona analiza ryzy-
ka poważnie obniża ryzyko stosowania tego rozwiązania.

Wczesne usprawnianie lecznicze z elementami terapii manualnej po operacjach odcinka lędźwiowego kręgosłupa

Władysław Szymański, Sławomir Skrzyński, Ziemowit Potakiewicz
Klinika Neurochirurgii WIM w Warszawie

Celem pracy jest przedstawienie sposobu postępowania reha-
bilitacyjnego u chorych po operacji usunięcia wypuklin jąder
miażdżystych w odcinku lędźwiowym kręgosłupa. Autorzy w
oparciu o wieloletnie własne doświadczenia przedstawiają

kompleksowy sposób wczesnego leczenia usprawniającego ze
szczególnym zwróceniem uwagi na najnowsze metody stoso-
wane w rehabilitacji i medycynie manualnej. W leczeniu wy-
korzystano zabiegi fizykalne, ale nade wszystko techniki oste-
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Wpływ ćwiczeń oraz suplementacji kreatyną na mięśnie odpowiadające za stabilizację głęboką kręgosłupa
lędźwiowego. (Doniesienie wstępne)

Wojciech Skrobot1, Wojciech Kloc2, Krzysztof Dębski3, Jolanta Szamotulska1,
Wiesław Ziółkowski4,5, Wojciech Wasilewski2, Wiesława Nyka6, Jarosław Ciechomski7,
Elżbieta Rajkowska-Labon1, Stanisław Bakuła6, Beata Żmudzińska4, Karolina Skwierawska4,
Andrzej Zawadzki2
1 Katedra Rehabilitacji Zakład Fizjoterapii Akademii Medycznej, Gdańsk.
2 Oddział Neurochirurgii, PCT WSS im. M. Kopernika, Gdańsk
3 Zakład Diagnostyki Obrazowej PCT WSS im. M. Kopernika, Gdańsk
4 Zakład Biochemii Akademii Wychowania Fizycznego i Sportu, Gdańsk
5 Zakład Bioenergetyki i Fizjologii Wysiłku Fizycznego Akademii Medycznej, 7 Gdańsk
6 Katedra i Klinika Rehabilitacji Akademii Medycznej, Gdańsk
7 Klinika Osteopatii i Rehabilitacji, Poznań

Wraz z rozwojem cywilizacji zwiększa się ilość tzw. chorób cy-
wilizacyjnych. Najczęściej spotykany siedzący tryb życia, nie-
znajomość zasad ergonomii m.in. mogą być przyczyną wywo-
ływania dolegliwości bólowych kręgosłupa lędźwiowego. Ist-
nieje wiele teorii tłumaczących ich przyczyny, ale zawsze
zwraca się uwagę na znaczenie aparatu mięśniowego, który
spełnia kluczową rolę w mechanizmie stabilizacyjnym kręgo-
słupa. Wyróżniamy dwa rodzaje stabilizacji kręgosłupa bierną
i czynną. W czynnej za utrzymanie prostej postawy odpowie-
dzialne są tzw stabilizatory globalne (m.in. m. prosty brzucha,
mm. skośne brzucha zewnętrzne, m. prostownik grzbietu),
natomiast za utrzymanie stabilizacji segmentowej kręgosłupa
odpowiedzialne są tzw stabilizatory lokalne (m. in. mm. wie-
lodzielne, m. poprzeczny brzucha, mm. skośne wewnętrzne
brzucha - włókna połączone z powięzią piersiowo-lędźwiową).
W   związku   z   tym   postanowiono   przeprowadzić   badania
nad   efektywnością   postępowania fizjoterapeutycznego  u  pa-
cjentów po pierwszorazowej microdyscectomii w odcinku  lę-
dźwiowym kręgosłupa oraz nad wpływem czy suplementowa-
nie kreatyną przyspiesza okres regeneracji mięśni.
Materiały i metody: Zakwalifikowano 9 chorych, którzy prze-
szli pierwszorazowy zabieg microdiscektomii w dolnym odcin-
ku kręgosłupa na wysokości L4-L5, lub L5-S1. Pacjenci po
zabiegu operacyjnym losowo są przydzielani do grupy suple-
mentowanej kreatyną lub do grupy placebo- suplementowanej
glukozą.
Rozpoczęcie programu usprawniania następuje po sześciu ty-
godniach od operacji. Chorzy poddawani są badaniu lekarskie-
mu i fizjoterapeutycznemu. W ramach badania fizjoterapeutycz-
nego ocenia się m.in. postawę, zakresy ruchomości kręgosłupa
oraz obwody kończyn dolnych. Wykonuje się specjalistyczne
testy oceniające siłę mięśni posturalnych oraz testy oceniające
dolny kwadrant ciała pod względem efektywności działania
mięśni odpowiedzialnych za tzw. stabilizację głęboką dolnego
odcinka kręgosłupa. Dla zobiektywizowania skuteczności lecze-

nia, wykonywane jest trzykrotne badanie USG mięśni wielo-
dzielnych uznawanych za najważniejsze dla stabilizacji segmen-
towej kręgosłupa. Kreatynę otrzymano od firmy AlzChem
Trostberg GmbH.
Wyniki: Średnia wartość przekroju poprzecznego mięśni wie-
lodzielnych przed ćwiczeniami w grupie placebo wynosiła 4,4
cm i 4,2 cm2 odpowiednio dla strony prawej i lewej, a w gru-
pie suplementowanej kreatyną przed ćwiczeniami wynosiła 3,0
cm2 i 2,9 cm2. W wyniku programu usprawniającego przekrój
poprzeczny mięśni wielodzielnych utrzymał się na podobnym
poziomie natomiast w grupie suplementowanej kreatyną zwięk-
szył się o 33% i o 11% odpowiednio dla strony prawej i lewej.
Zakres ruchomości kręgosłupa w pomiarach liniowych w obu
grupach zwiększył się po usprawnianiu w stosunku do pomia-
rów z przed operacji. W grupie placebo znacznej poprawie uległ
zakres skłonu bocznego w porównaniu z grupą spożywającą
kreatynę, natomiast w testach oceniających ruchomość kręgo-
słupa w płaszczyźnie strzałkowej większą elastyczność kręgo-
słupa uzyskano w grupie suplementowanej kreatyną. Oznacza-
jąc stabilność dolnego odcinka kręgosłupa zanotowano w obu
grupach poprawę funkcjonowania mięśni odpowiedzialnych za
stabilizację głęboką po przeprowadzeniu programu usprawnia-
jącego. Również po ćwiczeniach zaobserwowano zmniejszenie
odczuć bólowych ocenianych wg skali VAS w obu grupach.
Bardzo istotną informacją jest potwierdzenie suplementacji kre-
atyną w przeprowadzonej analizie biochemicznej próbek krwi,
która wykazała podwyższony o 24% poziom kreatyniny (meta-
bolitu kreatyny) w osoczu pacjentów stosujących ten suplement.
Wnioski: Po okresie sześciotygodniowej  rehabilitacji  uzyska-
no zwiększenie przekroju  poprzecznego mm. wielodzielnych
w obu grupach, w większym stopniu w grupie suplementowa-
nej kreatyną. Odnotowano poprawę stabilności dolnego odcin-
ka kręgosłupa oraz wzrost ruchomości. W celu potwierdzenia
wyników potrzebne jest przeprowadzenie badań na większej po-
pulacji.

opatyczne i neuromobilizacje. Usprawnianie rozpoczyna się od
drugiego tygodnia po zabiegu operacyjnym i obejmuje ono:
– osteopatyczne techniki funkcjonalne Sutherlanda, Jonesa,

Schiowitza-FPR
– relaksacje w obrębie przykurczonych mięśni, więzadeł

i nerwów z nauką autoterapii wyżej wymienionych struk-
tur

– elementy fizykoterapii p/obrzękowej i przekrwiennej

– odbudowę wzorców ruchowych i stabilizacje tułowia
z wprowadzeniem ćwiczeń mięśni posturalnych

– po okresie 4-6 tygodni ocenę stanu funkcjonalnego po-
przedzoną badaniem czynnościowym z usunięciem ewen-
tualnych dysfunkcji stawowych

– okresową kontrolę w ramach prewencji wtórnej
Osiągane wyniki zachęcają do prowadzenia tego typu postę-
powania rehabilitacyjnego.


