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Zastosowanie poliestrowych cięgien
w stabilizacji kręgosłupowej

Summary

Polyesters have been applied in implantology for years, mostly for reconstruction of ligaments and

tendons. For a few recent years, research has been conducted on their application in spinal implan-

tology. Inter-process stabilizers may be an example of this.

The aim of the work was to evaluate biofunctionality of knitted polyester applied in spinal allo-

plasty on the basis of macroscopic postmortem examination with microscopic HP tissue assessment.

The tests were conducted on living animals – goats. Two kinds of bands with different characte-

rictics and weave sizes were used in the tests.

The results of the tests demonstrated usability and an acceptable level of safety of polyester im-

plant application as components of  a spinal stabilizer. Also, tests on animals revealed their high

practicability in the evaluation of biotolerance, implantability, and the performance of implant

elements as a biostabilizer after its implantation.

Key words: surgical implant, polyester band, tests on animals, biotolerance, spinal stabilization

histopathology, spondyloimplantology

Streszczenie

Poliestry od lat są wykorzystywane w implantologii, głównie do rekonstrukcji więzadeł i ścięgien.

Od zaledwie kilku lat trwają prace nad zastosowaniem poliestrów w implantologii kręgosłupowej.

Przykładami są stabilizatory międzywyrostkowe.

Celem pracy była ocena bio-funkcjonalności dzianego poliestru stosowanego w alloplastyce krę-

gosłupa na podstawie badań makroskopowych „post mortem” z oceną mikroskopową HP tkanek.

Badania prowadzono na żywych zwierzętach – kozach. W testach wykorzystano dwa rodzaje taśm

o różnej charakterystyce i wielkości splotu.

Wyniki badań wykazały przydatność i na poziomie akceptowalnym bezpieczeństwo stosowania

implantów poliestrowych jako elementów składowych stabilizatora kręgosłupowego. Wykazano także

dużą przydatność badań na zwierzętach w ocenie biotolerancji, wszczepialności oraz zachowania

elementów implantu jako biostabilizatora po wszczepieniu.
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stabilizacja kręgosłupa, histopatologia, spondyloimplantologia
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WSTĘP
Implanty stosowane w chirurgii kostnej muszą spełniać
określone wymagania, kontrolowane według określonych
procedur dotyczących jakości stosowanych biomateriałów
i wyrobów finalnych, ujętych w normach PN ISO lub PN-
EN ISO. Przede wszystkim podlegają badaniom biolo-
gicznym według PN-EN ISO 10993, w warunkach in

vitro oraz in vivo, które oceniają ich biozgodność
i możliwość użycia na wyroby medyczne [1].

Współczesna implantologia poszukuje nowych, wie-
lofunkcyjnych rozwiązań biostabilizatorów, które realizu-
je się głównie przez nadawanie odpowiednich cech
materiałowo-konstrukcyjnych, technologii wytwarzania
i wykończenia powierzchni oraz – zgodnie z ostatnio do-
strzeganym trendem – przez odpowiedni dobór materia-
łu/zestawu współpracujących biomateriałów z wykorzy-
staniem ich najkorzystniejszych cech [2]. Gdy współpra-
cują ze sobą co najmniej dwa odmienne biomateriały
w odmiennych warunkach biomechanicznych, w kontak-
cie z różnymi rodzajami tkanek, analiza biozgodności na
poziomie laboratoryjnym jest niewystarczająca. Wówczas
do oceny pełnienia przypisanych implantowi funkcji
należy do potrzeb badania wykorzystać odpowiednio
dobrane zwierzęta: np. szczury, króliki owce, kozy, świnie
i inne [2-7].

Jednym z biomateriałów często współpracującym
z tworzywami sztucznymi oraz metalowymi jest polie-
ster w postaci cięgna, z którego wykonywane są na
przykład protezy więzadeł i ścięgien. Prowadzone są
również obserwacje kliniczne wykorzystywania na wię-
zadła kręgosłupowe, używane przy leczeniu stanów de-
generacyjnych i niestabilności kręgosłupa.

Poliestry znalazły głównie zastosowanie w alloplasty-
ce i stabilizacjach dynamicznych kręgosłupa. W ostatnim
czasie są prowadzone obserwacje kliniczne wykorzysty-
wania na wielomateriałowe stabilizatory, używane przy
leczeniu dysfunkcji kręgosłupa. Przykładem są implanty
międzywyrostkowe (ryc.1) [2,8-10]. W stabilizacji we-
dług metody inSWing [2,8], poliestrowa taśma wspoma-
ga instalację, zabezpiecza przed migracją i odpowiednio
naciągnięta łączy implant z sąsiednimi wyrostkami.

Fig. 1. Examples of multi-mate-
rial inter-process stabilizers
with a polyester band: a) the
inSWing system, b) the Wallis
system
Ryc. 1. Przykłady wielomateria-
łowych stabilizatorów między-
wyrostkowych z poliestrowym
cięgnem: a) system inSWing, b)
system Wallis

INTRODUCTION
Implants used in bone surgery must conform to particu-
lar requirements, controlled according to the procedures
concerning the quality of biomaterials and final products,
specified in the PN ISO or PN-EN ISO norms. First of
all, they undergo biological examination in vitro and in
vivo according to PN-EN ISO 10993, which evaluates
their biocompatibility and suitability for the purpose of
medical production [1].

Modern implantology seeks new multifunctional
solutions in the area of biostabilizers, achieved mostly
through the choice of material and construction charac-
teristics, production technology, surface finishing and –
according to the latest tendency – the choice of bioma-
terials or their mating assemblies in order to exploit their
most advantageous properties [2]. When at least two
different biomaterials work together in different biome-
chanical conditions and in contact with different kinds of
tissues, the laboratory level of biocompatibility analysis
is no longer sufficient. An assessment of the implant’s
performance requires then an appropriate selection of test
animals, e.g. rats, rabbits, sheep, goats, pigs and other
species[2-7].

One of the biomaterials that frequently mates plastics
and metals is polyester band, used, for example, for the
production of ligament and tendon prostheses. Clinical
observations have also been conducted as to its applica-
bility as spinal ligament in the treatment of degenerative
changes and spinal instability.

Polyesters are predominantly used in alloplasty and
dynamic stabilization of the spine. Recently, clinical
research has been conducted as to their use in multi-
material stabilizers for the treatment of spinal disfunc-
tions. Inter-process implants are an example here (Fig.1)
[2, 8-10]. In the inSWing stabilization method [2, 8],
a polyester band supports the installation, prevents it from
migrating and – properly stretched – connects the implant
with the neighbouring processes. In special cases a po-
lyester band is used for decompressing the intervertebral/
interbody space.
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W szczególnych przypadkach poliestrowe cięgno jest wy-
korzystywane do odciążania przestrzeni międzykręgowej/
międzytrzonowej.

Celem pracy była ocena bio-funkcjonalności dziane-
go poliestru stosowanego w alloplastyce kręgosłupa.
Przedstawiono rezultaty badań „post mortem” oddziały-
wania poliestrowego cięgna na tkanki zwierzęce (kozy),
jako jednego z komponentów biostabilizatora kręgosłu-
powego, z jego przyszłym przeznaczeniem w spondylo-
chirurgii człowieka.

MATERIAŁ I METODY
Badania prowadzono na kozach płci żeńskiej w klinice
zwierząt w SGGW z udziałem kilkuosobowego zespołu,
złożonego z chirurgów kręgosłupa, chirurgów weteryna-
rii oraz bioinżynierów. Wszystkie czynności operacyjne
były odpowiednie do stosowanych w procedurze chirur-
gicznej dla ludzi oraz odbywały się z zachowaniem zasad
obowiązujących w chirurgii zwierzęcej, przy opiece
anestezjologicznej i za zgodą komisji bioetycznej. Oce-
nę „post mortem” reakcji tkanek na poliestrowe cięgna
prowadzono w badaniach makroskopowych i mikrosko-
powych z analizą histopatologiczną (HP), po sześciu
miesiącach od momentu wszczepienia w kręgosłupy
zwierzęce. Badaniom funkcjonalności i bezpieczeństwa
w środowisku tkankowym pod kątem możliwości zasto-
sowania w implantach kręgosłupowych u człowieka
poddano dwa rodzaje taśm poliestrowych (ryc. 2) o róż-
nej charakterystyce i wielkości splotu., które podczas
wszczepiania napięto momentem o wartości 1.0 Nm:
� cięgno 1 (Cousine), wykonanej z materiału PET-

poliereftalan etylenu i występującej w postaci tabular-
nej;

� cięgna 2 (Dallos), wytwarzanej z włókien poliestro-
wych w formie pasm o krawędziach bocznych zwinię-
tych do wewnątrz.

Fig. 2. Macroscopic structure of
polyester bands used in spinal
alloplasty
Ryc. 2. Budowa makroskopowa
poliestrowych cięgien stosowa-
nych w alloplastyce kręgosłupa

The aim of the work was a biofunctional evaluation
of knitted polyester used in spinal alloplasty. Results of
postmortem examinations have been presented with re-
spect to the effect of a polyester band on animal (goat)
tissues as one of the components of a spinal biostabili-
zer, with a perspective of its future application in human
spondylosurgery.

MATERIAL AND METHODS
The tests were conducted on female goats at the veteri-
nary clinic of the Warsaw University of Life Sciences
(SGGW) by a team consisting of spinal surgeons, vete-
rinary surgeons, and bioengineers. All the surgical pro-
cedures corresponded to those used in human surgery and
were performed according to the rules of veterinary
surgery, under anaesthesiological supervision, and with
an approval of a bioethical commission. The postmortem
evaluation of the tissue reaction to polyester bands inc-
luded macroscopic and microscopic examination with
a histopathological analysis (HP) six months after their
implantation in the animal spines. The tests of functio-
nality and safety in the tissue environment, with a view
to a future application in human spinal implants, were
conducted on two kinds of polyester bands (Fig.2) with
different characteristics and weave sizes, strained at the
moment of implantation with the strength of 1.0 Nm:
� band 1 (Cousine), made of PET material – polyethy-

lene terephthalate, in a tubular form;
� band 2 (Dallos), made of polyester fibres in the form

of strips with lateral edges rolled inside.

Band 2 (in the form

of rolled strips)

Band 1 (in the tubular

form)
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Podczas chirurgicznej sekcji strefy okołoimplantowej
i dokonanych obserwacji makrospokopwych pobrano do
badań histopatologicznych wycinki tkanki miękkiej
z fragmentami taśmy 1 (ryc.3a) oraz fragmentami taśmy
2 (ryc.3b), które utrwalono w formalinie i zatopiono
w parafinie (Paraplast), a następnie podzielono na frag-
menty o wielkości około 4 µm. Preparaty barwiono hema-
toksylino-eozyną dla uwidocznienia włókien łącznotkan-
kowych oraz czerwienią Congo dla wykrycia amyloidu.

WYNIKI
Sekcja preparatu oraz obserwacje makroskopowe wyka-
zały, że oba badane poliestrowe cięgna: próbka 1 i prób-
ka 2, w kontakcie z tkankami: mięśniową oraz kostną
wyrostków poprzecznych i kolczystych, były dokładnie
obrośnięte tkanką łączną w postaci cienkiej, przezroczy-
stej warstwy ściśle do nich przylegającej (ryc.4a).
Charakterystyczna budowa taśm z wolnymi przestrzenia-
mi w skali „dziesiętnych milimetra” wynikających
z parametrów produkcji – dziania, umożliwiła wrastanie
w nie tkanek miękkich. Większe przerosty stwierdzono
w obszarach mniejszej ruchomości taśmy w ciele kozy.
Mocniejsze przyczepy miały miejsce w przypadku prób-
ki 2 (taśma Dallos), z większymi przestrzeniami pomię-
dzy włóknami. Tkanka miękka odrywana od próbki
1 (taśma Cousine) wykazywała mniejsze opory. Miejsca
skrzyżowania poliestrowych taśm oraz obszary występo-
wania węzła były otulone grubą warstwą tkanki blizno-
watej miejscami przypominającą chrząstkę, która unieru-
chomiała i blokowała ruch cięgien (ryc.4b).

W strefach kontaktu poliestrowego cięgna z kością nie
stwierdzono przerostów kostnych. Występowały jedynie

Fig. 3. Specimens for histopa-
thological examinations: a) sam-
ple 1, b) sample 2
Ryc. 3. Wycinki do badań histo-
patologicznych: a) próbka 1, b)
próbka 2

Fig. 4. Areas of contact of the
polyester band with soft tissue:
a) connective tissue around the
band, b) scar on a knot
Ryc. 4. Obszary kontaktu polie-
strowego cięgna z tkanką mięk-
ką: tkanka łączna wokół taśmy,
b) blizna na węźle

In the course of dissection of the peri-implant area and
microscopic examination, specimens of soft tissue with
fragments of band 1 (Fig.3a) and band 2 (Fig.3b) were
collected, fixed in formalin and sealed in paraffin (Para-
plast), then – divided into fragments of 4 ěm in size. The
specimens were stained with hematoxylin-eosin to expose
the connective tissue fibres and with Congo red to de-
tect amyloid.

RESULTS
A dissection of the specimen and its microscopic exami-
nation revealed that both polyester bands in question:
sample 1 and sample 2, in contact with the muscular
tissue and the bone tissue of the transverse and spinous
vertebral processes, were thoroughly grown around with
connective tissue in the form of a thin, transparent, tigh-
tly adhering layer (Fig.4a). The characteristic structure of
the bands, with empty spaces of the size of tenth parts
of a milimeter resulting from the manufacturing (knitting)
parameters, allows the soft tissues to grow into it. Lar-
ger ingrowths were found in the areas of the band’s
smaller mobility in a goat’s body. Stronger attachments
were formed in the sample 2 (Dallos band), with larger
interfibrous spaces. The soft tissue torn away from the
sample 1 (Cousine band) showed less resistance. The
crossings of the polyester bands and the areas of knots
were surrounded by a thick layer of scar tissue, at places
resembling cartilage, which immobilized and blocked the
movement of the bands (Fig.4b).

No bone ingrowths were found in the areas where the
polyester band was in contact with the bone. There were
only local superficial adherences to the bone tissue at the
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Fig. 5. Areas of contact of the
polyester band with bone tis-
sue: a) impressed weave pattern
of the band, b) bone lysis
Ryc. 5. Obszary kontaktu polie-
strowego cięgna z tkanką kost-
ną: a) odciśnięty splot taśmy, b)
liza kości

Fig. 6. Examples of results of
the histopathological examina-
tions: a) for the sample 1, b)
for the sample 2
Ryc. 6. Przykładowe wyniki
badań histopatologicznych: a)
dla próbki 1, b) dla próbki 2

lokalne, w miejscu najmniejszego ruchu względnego
taśma-kość, powierzchniowe przyrośnięcia do tkanki
kostnej. Oddziaływanie implantu na kość było uzależnio-
ne od warunków współpracy. W miejscu, gdzie nie
występowały duże naciski powierzchniowe, a cięgno
o ograniczonej ruchomości przylegało równolegle do
bocznych powierzchni wyrostków, zaobserwowano odci-
śnięty na tkance kostnej wzór splotu (ryc.5a), który
można było łatwo usunąć. Pod spodem taśmy kość była
nienaruszona. W miejscach silnie obciążanych (kontakt
taśmy z powierzchniami czołowymi wyrostków) ujawnio-
no wpływ taśmy na tkankę kostną. Śródoperacyjne na-
pięcie taśmy oraz późniejszy eksploatacyjny, względny
ruch cięgna (tarcie) spowodowały lizę napięciowo-rucho-
wą i w efekcie wcinanie się cięgna w przebudowaną kość
(ryc.5b).

Kontakt poliestrowych cięgien z tworzywem polime-
rowym Peek Optima był swobodny/luźny bez jakichkol-
wiek zrostów/złącz adhezyjnych obu materiałów. Brak
zrostu można uznać za czynnik sprzyjający stabilizacjom
typu „non-fusion”. Unieruchomiona przez tkanki mięk-
kie taśma stanowi prowadnik, względem którego swobod-
nie, ale w ograniczonym przez cięgno zakresie, może
przemieszczać się twarda, polimerowa część implantu.
Obserwacje makroskopowe nie wykazały odczynów
zapalnych, ani innych zmian tkankowych w obszarze
występowania i funkcjonowania obu taśm.

Podczas badań mikroskopowych HP w preparacie
3/2 zawierającym próbkę 1 (ryc.6a) oraz w preparacie
3/3 zawierającym próbkę 2 (ryc.6b) stwierdzono, że:

points of the smallest relative movement between the
band and the bone. The effect of the implant on the bone
depended on the conditions of their mating. At the point
where strong superficial pressures were not generated and
the band, with its mobility restricted, adhered in a paral-
lel way to the lateral surfaces of the processes, the weave
pattern was found (Fig.5a), impressed on the bone tissue
and easy to remove. Under the band, the bone was in-
tact. At the places where the pressure was strong (the
band was in contact with the frontal surface of the pro-
cesses), an influence of the band on the bone tissue was
discovered. Interoperational tension of the band and its
later relative movement (friction) in the course of its
exploitation caused lysis due to tension and movement,
resulting in the band incising into the restructured bone
(Fig.5b).

The contact of the polyester bands with the polymer
plastic Peek Optima was free/loose without any unions/
adhesions of both materials. The lack of adhesions may
be regarded as a favourable factor for „non-fusion” sta-
bilizations. The band, immobilized by soft tissues, con-
stitutes a guide, along which the hard polymer part of the
implant may move freely, but only within the range li-
mited by the band. Macroscopic examination did not
reveal any inflammatory reactions or other changes of
tissues in the area where both bands resided and opera-
ted.

A microscopic HP examination of the specimen 3/2,
containing the sample 1 (Fig.6a), and of the specimen
3/3, containing the sample 2 (fig.6b), revealed that:
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� tkanka łączna otacza taśmę i wrasta do jej wnętrza,
a fibroblasty wypełniają przestrzenie między włókna-
mi taśmy;

� brak jest zmian o charakterze nacieku zapalnego,
widoczna jest natomiast obecność nielicznych komó-
rek wielojądrzastych, a w dalszej odległości od taśmy
występują zmiany amyloidowe.

W jednym z preparatów sporządzonych z próbki 2, pod-
czas obserwacji mikroskopowych zauważono we wnętrzu
taśmy poliestrowej obecność nielicznych naczyń włosowa-
tych i tętniczek.

DYSKUSJA
Badania kliniczne „post mortem” makroskopowe i mikro-
skopowe pozwalają stwierdzić, że taśmy poliestrowe,
użyte w alloplastyce kręgosłupa są dobrze tolerowane
przez organizmy zwierzęce – kozy. W obserwacjach
makroskopowych brak jakichkolwiek zauważalnych
objawów nietolerancji wszczepów, które dostosowują się
do tkanek i warunków współpracy. Potwierdzeniem zgod-
ności biologicznej są również wyniki badań mikroskopo-
wych, histopatologicznych, ujawniające we wnętrzu ta-
śmy oprócz tkanki łącznej obecność naczyń, zarówno
tych najdrobniejszych – włosowatych, jak i tętniczek.
Zaobserwowane zjawisko lizy kości oraz „wcinanie się”
taśmy w kość wskazują na konieczność doskonalenia
instrumentarium implantowanego służącego ochronie/
protekcji w miejscach występowania dużych nacisków na
kość, szczególnie gdy towarzyszy temu względne prze-
mieszczanie.

Obserwacje długookresowe wskazały na przydatność
i bezpieczeństwo stosowania implantów poliestrowych
jako elementów składowych stabilizatora kręgosłupowe-
go w tkankach mięśniowych i kości zwierząt. Wykazano
także dużą przydatność badań na zwierzętach w ocenie
biotolerancji, wszczepialności oraz zachowania elemen-
tów implantu jako biostabilizatora po wszczepieniu.

WNIOSKI
Z przeprowadzonych badań wynikają następujące wnioski:
1) poliestrowe cięgna stosowane w implantach kręgosłu-

powych są dobrze tolerowane przez tkanki zwierząt –
kóz;

2) w kontakcie z tkanką mięśniową, poliestrowa taśma:
nie wywołuje niekorzystnego oddziaływania; najwięk-
sze zaburzenia prowadzące do wystąpienia blizny
powoduje nakładanie na siebie cięgien, w miejscach
ich krzyżowania się, w węzłach;

3) reakcja tkanki kostnej na poliestrowe taśmy jest uza-
leżniona od nacisku taśmy na kość, zależnego od
napięcia taśmy, ruchomości stabilizacji, rozległości po-
wierzchni styku, względnego przemieszczania się; im
większy nacisk i przemieszczanie względne, tym więk-
szy remodeling kości.;

4) wyniki oddziaływania z implantem mogą być przenie-
sione na zjawiska występujące u leczonych ludzi ze
wspomaganiem biomechanicznym implantem.

� the connective tissue surrounds the band and grows
inside it, while fibroblasts fill the spaces between the
fibres of the band,

� there are no changes in the form of an inflammatory
infiltration; the presence of scarce multinucleated cells
is visible, and at a greater distance from the band
amyloid changes occur.

In one of the specimens prepared from the sample
2 microscopic examination revealed the presence of few
capillary vessels and arterioles.

DISCUSSION
Macroscopic and microscopic postmortem clinical exa-
minations demonstrated that polyester bands used in
spinal alloplasty are well tolerated by animal organisms
– goats. Macroscopic observation did not discover any
symptoms of implant intolerance, the implants being well
adjusted to the tissues and the conditions of functioning.
Biological compatibility was also confirmed by the re-
sults of microscopic histopathological examinations,
which revealed inside the band, apart from the connec-
tive tissue, the presence of blood vessels, both the tiniest
– capillaries – and the arterioles. The phenomenon of
bone lysis and „incision” of the band into the bone point
to the necessity of further improvement of the implant
instruments designed to protect the tissue in the areas of
high pressures on the bone, particularly when they are
accompanied by relative movement.

 Long-term observations demonstrated usability and
safety of application of polyester implants as components
of a spinal stabilizer in muscular and osseous tissues of
animals. Also, practicability of tests on animals was
confirmed with respect to biotolerance, implantability,
and the performance of the implanted components as
a biostabilizer.

CONCLUSIONS
The following conclusions were drawn from the tests:
1) polyster bands used in spinal implants are well tole-

rated by tissues of animals – goats;
2) the polyster band does not produce adverse effects

when in contact with the muscular tissue; the most se-
rious disturbances resulting in forming a scar are
caused by overlapping bands at the points of their
crossing or knots;

3) the reaction of the bone tissue to the polyester bands
depends on the band’s pressure on the bone (related
to the band’s tension), mobility of the stabilization, the
size of the contact area, relative movement; the more
pressure and relative movement, the more the bones
are remodelled;

4) the results of interaction with an implant may be trans-
posed to the effects occurring in patients with the
support of a biomechanical implant.
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