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Funkcjonalna ocena innowacyjnej trzonowej pro-
tezy PEEKowej typu „fusion”

Summary

The paper presents results of the bioengineering and preclinical studies of polymeric intervertebral
stabilization used for surgical treatment of the spine after corporectomy. The aim of the study was
functional assessment of the implant and the new method of installation. Studies were realized on
phantoms, virtual models and animal specimens. For strength tests was used a machine equipped
with a vision system. Obtained results indicate new opportunities of proposed medical technology
with PEEK prosthesis and surgically controlled installation technique, which predisposes to apply
in all spinal segments, in its various dysfunctions.
Key words: implant, vertebral body prosthesis, spine, preclinical study, polimer PEEK, corporec-
tomy, intervertebral stabilization

Streszczenie

W pracy przedstawiono wyniki badań bio-inżynierskich oraz pre-klinicznych polimerowej stabili-
zacji międzytrzonowej wykorzystywanej do chirurgicznego leczenia kręgosłupa po korporektomii.
Celem badań była ocena funkcjonalna implantu oraz nowej metody instalacji. Badania realizowano
na fantomach, modelach wirtualnych oraz preparatach zwierzęcych. Do testów wytrzymałościowych
wykorzystano maszynę i system wizyjny. Uzyskane rezultaty wskazują na nowe możliwości zapro-
ponowanej technologii medycznej z protezą PEEKową i kontrolowaną chirurgicznie techniką in-
stalacji, która predysponuje do zastosowania we wszystkich odcinkach kręgosłupa, przy różnych
jego dysfunkcjach.
Słowa kluczowe: implant proteza trzonu, kręgosłup, badania pre-kliniczne, polimer PEEK, korpo-
rektomia, stabilizacja międzytrzonowa
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INTRODUCTION
Dysfunctions of anterior spinal column often require
removal of whole or a part of vertebral bodies injured by
a lesion or a trauma – as a result of a compression,
compressive-flexion injury leading usually to single- or
multilevel damage of anterior spinal column [1,2]. The
indications for performance of corpectomy are usually
disease factors: oncological changes, osteoporosis, dege-
nerative vertebral inflammation, infection, ossification of
posterior longitudinal ligament [2,3,4].

In order to restore the bearing functions of the spine
and decompression of neural structures, the loss of bone
within vertebral bodies, while preserving the continuity
of the dense tissue is generally filled with the bony
cement [5,6] or the vertebral body/its part is being remo-
ved and replaced by intervertebral implant, the “fusion”–
type prosthesis [7,8,9]. There are known many solutions
of prostheses which vary in a type of used material and
construction, whose main aims are carrying of the loads
and favoring the occurrence of bone fusion. The progress
in a range of developing and implementation of new
biomaterials causes, that metal prostheses are currently
replaced by prosthetic elements made of non-metal
materials with better strength properties and bioelastici-
ty close to musculoskeletal system.

The aim of the study was a functional preclinical
assessment of the vertebral prosthesis for surgical treat-
ment of the spine (patent), made of polymeric material
PEEK-Optima (polyetheretherketone), with an analysis of
established implantation. Analyses mentioned above were
preceded by bioengineering assessment, which verified
surgical biosusceptibility of the implant and the treatment
method.

MATERIALS AND METHODS
The subject of this study was an assessment in bioengi-
neering range of a construction of PEEK vertebral pro-
sthesis – fig. 1 and its surgical installation realized from
the anterior surgical approach according to a new man-
ner taking into account necessary distraction of resected
part of the spine. Model of the prosthesis being under
study corresponds with the shape to the external outline
of the vertebral body. It has got directional, corrugated
bearing surfaces directly connecting with vertebral bo-
dies, which close the body and are equipped with spe-
cial spikes/radiologic markers of the titanium alloy
Ti6Al4V. The multi-surface perforated body, accommo-
dated to filling with autogenous bone or bone substitute,
favors fusion between tissue and implant.

 Polymer used for the implant belongs to a group of
very interesting biomaterials used in orthopedic applica-
tions with regard to radiological transparency and elastic
modulus (E Young modulus) close to the modulus of the
bone. For titanium alloys this value is tens times greater,
which often causes unfavorable “overstiffness” of the
biomechanical system [10]. Moreover, the PEEK poly-
mer, as was demonstrated in in vivo studies, is very well
tolerated in the tissues environment [11].

WPROWADZENIE
Dysfunkcje przedniej kolumny kręgosłupa często wyma-
gają usunięcia części lub całości uszkodzonych chorobo-
wo lub urazowo trzonów kręgowych – w wyniku urazu
kompresyjnego, kompresyjno-fleksyjnego prowadzących
zwykle do jedno- lub wielopoziomowego uszkodzenia
przedniej kolumny kręgosłupa [1,2]. Wskazaniami do
przeprowadzenia operacji korporektomii zwykle są czyn-
niki chorobowe: zmiany onkologicznie, osteoporoza,
zwyrodnieniowe zapalenie, infekcja, skostnienie tylnego
więzadła wzdłużnego [2,3,4].

W celu przywrócenia funkcji nośnych kręgosłupa oraz
odbarczenia struktur nerwowych, ubytki kostne wewnątrz
trzonów, przy zachowaniu ciągłości tkanki zbitej wypeł-
nia się najczęściej cementem kostnym [5,6] lub też usu-
wa trzon/część trzonu i zastępuje międzytrzonowym sta-
bilizatorem im plantowym – protezą typu “fusion”

[7,8,9]. Znanych jest wiele rozwiązań protez różniących
się rodzajem zastosowanego materiału oraz konstrukcją,
których głównymi zadaniami są przenoszenie obciążeń
i sprzyjanie wystąpieniu zrostu kostnego. Postęp w za-
kresie opracowywania i wdrażania nowych biomateria-
łów sprawia, że protezy metalowe są obecnie zastępowa-
ne elementami protetycznymi wykonanymi z tworzyw
niemetalowych o lepszych własnościach wytrzymałościo-
wych i zbliżonej do układu kostno-mięśniowego bio-ela-
styczności.

Celem badań była funkcjonalna ocena pre-kliniczna
protezy trzonowej do chirurgicznego leczenia kręgosłu-
pa (patent), wykonanej z biomateriału polimerowego
PEEK-Optima (polietheroetheroketon), z analizą założo-
nej implantacji. Powyższe analizy były poprzedzone
oceną bio-inżynierską weryfikującą biopodatność chirur-
giczną implantu i metody leczenia.

MATERIAŁY I METODY
Przedmiotem badań była ocena w zakresie bio-inżynier-
skim konstrukcji PEEK-owej protezy trzonu/trzonów
– rys.1 oraz jej instalacji chirurgicznej realizowanej
z dostępu operacyjnego przedniego według nowego spo-
sobu uwzględniającego niezbędną dystrakcję resekowa-
nej części kręgosłupa. Model protezy poddany badaniom
odpowiada kształtem zewnętrznym obrysowi trzonu.
Posiada kierunkowe, karbowane powierzchnie nośne
bezpośrednio stykające się z trzonami, które zamykają
korpus i są wyposażone w specjalne kolce/markery
radiologiczne ze stopu tytanu Ti6Al4V. Korpus perforo-
wany wielopłaszczyznowo, dostosowany do wypełniania
kością autogenną lub substytutem kości, sprzyja wystą-
pieniu fuzji pomiędzy tkanką a implantem.

Zastosowany na implant polimer należy do bardzo
interesujących biomateriałów używanych do zastosowań
ortopedycznych ze względu na przezierność radiologiczną
oraz moduł sprężystości wzdłużnej (E moduł Younga)
zbliżony do modułu kości. Dla stopów tytanu wartość ta
jest kilkadziesiąt razy większa, co często powoduje nie-
korzystne „przesztywnienie” układu biomechanicznego
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Fig. 1. Engineering model of
multilevel vertebral body pro-
sthesis
Rys. 1. Model inżynierski wie-
lopoziomowej protezy trzonu

Fig. 2. Working station for bio-
mechanical tests: a) vision sys-
tem on the testing machine MTS
for strains appointment; b) in-
tervertebral body stabilizer du-
ring cyclic loads
Rys. 2. Stanowisko do badań
biomechanicznych: a) pomiaro-
wy system wizyjny na maszynie
MTS do wyznaczania odkształ-
ceń; b) stabilizator międzytrzo-
nowy podczas obciążeń cyklicz-
nych

a b

[10]. Ponadto polimer PEEK, jak wykazały badania in

vivo, jest bardzo dobrze tolerowany w środowisku tka-
nek. [11].

Ocenę bio-inżynierską modeli protezy dokonano
poprzez analizę numeryczną (FEM) oraz badania do-
świadczalne w zakresie oceny mechanicznej. Do analiz
FEM wykorzystano pakiet obliczeniowy ANSYS. Wy-
znaczono maksymalne naprężenia zredukowane oraz
odkształcenia występujące w protezie podczas próby
ściskania. Analiza uwzględniała nieliniowy model mate-
riałowy.

Badania doświadczalne realizowano na maszynie
MTS/MiniBionix z systemem wizyjnym do oceny od-
kształceń i przemieszczeń powierzchniowych (rys.2).
Próbki stanowiące modele implantu międzytrzonowego:
a- ściskano osiowo aż do zniszczenia, b- poddawano
obciążeniom cyklicznym przy ubytkach wysokości
Dh=0.5, 1, 1.5, 2 i 2.5 mm.

Szczególnej ocenie poddano tak zwaną łatwość chi-
rurgicznej instalacji przy pomocy specjalnie do tego celu
skonstruowanych narzędzi w warunkach ograniczonego
ryzyka. Zaprojektowano zestaw składający się z dwóch
lub trzech narzędzi chirurgicznych (rys.3). Proteza pod-

Bioengineering assessment of the prosthesis models
was performed by numerical analysis (FEM) and expe-
rimental studies in a range of mechanical assessment. For
analyses FEM, a computational suite ANSYS was used.
During compression test were appointed maximum redu-
ced strains and deformations occurring in the prosthesis.
The analysis took into account a nonlinear material
model.

Experimental studies were performed on a testing
machine MTS/MiniBionix with a visional system for the
assessment of deformations and surface displacements
(fig 2). Samples constituting models of intervertebral
implant: a- were axially compressed until destruction, b-
were subjected to cyclic loads at a height decrease of
Äh=0.5, 1, 1.5, 2 and 2.5 mm.

Especially was examined the so-called ease of surgi-
cal installation, using specially constructed instruments,
in conditions of limited risk. A set consisted of two or
three surgical tools has been designed (fig.3). The pro-
sthesis was during implantation fixed by threaded joint
through the holes situated in body’s anterior wall with the
tool (“inserter”), and then introduced into the interver-
tebral space with the distraction-guiding tool/tools, equ-
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Fig. 3. Elements of interverte-
bral stabilization: a) geometric-
dimensional series of the pro-
stheses, b) instruments: from
above: „inserter”, guide with
concave guiding surface, guide
with convex guiding surface, d)
the way of cooperation of gu-
iding instruments with the pro-
sthesis
Rys. 3. Elementy stabilizacji
międzytrzonowej: a) typoszereg
geometryczno-wymiarowy pro-
tez, b) instrumentarium: od
góry: ”inserter”,  naprowadzacz
z powierzchnią naprowadzającą
wklęsłą, naprowadzacz z po-
wierzchnią naprowadzającą wypukłą , d) sposób współpracy narzędzi naprowadzających z protezą

Fig. 4. Examples of the prosthe-
sis installed on: a) phantom, b)
computer model, c) specimen
Rys. 4. Przykłady zainstalowa-
nej protezy na: a) fantomie, b)
modelu komputerowym, c) pre-
paracie

czas wszczepiania była mocowana złączem gwintowa-
nym poprzez otwory usytuowane w przedniej ścianie
korpusu do narzędzia (“insertera”), a następnie wprowa-
dzana w przestrzeń międzytrzonową narzędziem/narzę-
dziami dystrakcyjno-naprowadzającymi, wyposażonymi
w prowadniki współpracujące z prowadnicą/rowkiem
w protezie. Do oceny procedury implantacji protezy PE-
EKowej wykorzystano fantomy anatomiczne, modele 3D
kręgosłupa oraz świeże preparaty świńskie (rys.4).

WYNIKI
Wynikami badań bio-inżynierskich modeli implantów
międzytrzonowych były mapy przemieszczeń całkowi-
tych, naprężeń zredukowanych oraz odkształceń; przykła-
dy przedstawiono na rys.5 [12]. Granica plastyczności dla
założonego modelu wystąpiła przy przemieszczeniu na
około ∆h=0.63 mm i sile 4800 [N]. Dla obciążeń cyklicz-
nych przy ∆h=0.5 mm maksymalne wartości sił Fmax
uzyskiwano podczas pierwszego cyklu obciążeń. W miarę
zwiększania liczby cykli siła malała. Przy czym różnica
Fmax - Fmin w kolejnych próbach była coraz większa, co
należy przypisywać zmęczeniu i naruszeniu struktury
materiału przy zwiększających się przemieszczeniach.
W badaniach niszczących, siła graniczna wyniosła
6206 N przy przemieszczeniu ok.2.2 mm. Odkształcenia

a b c

ipped with guides cooperating with a guideline/groove in
the prosthesis. To assess the procedure of implantation
of the PEEK prosthesis, anatomical phantoms, 3D spi-
nal models and fresh porcine specimens were used (fig.4).

RESULTS
The results of bioengineering study of the models of
intervertebral implants were maps of total displacements,
reduced stresses and strains; examples are presented on
the fig.5 [12]. Yield stress for assumed model was pre-
sent at the displacement of about ∆h=0.63 mm and force
4800 [N]. For cyclic loads at ∆h=0.5 mm maximum
values of forces Fmax were obtained during the first cycle
of loads. With increasing number of the cycles, the force
decreased. The difference Fmax-Fmin in subsequent trials
was greater, which has to be ascribed to the fatigue and
disturbance of the structure of the material with increasing
displacements. In failure studies, yield force was 6206 N
at the displacement about 2.2 mm. Displacements of
polymeric model of the vertebral prosthesis during the
loading were characterized by a controlled progress. The
greatest deformations took place in areas of the smallest
sections, the weakest – in places directly adjacent to
holes, at the compression ∆h 6-8%. Even at the greatest
applied strains, no separation of construction parts of the
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polimerowego modelu protezy trzonu podczas obciążeń
charakteryzowały się kontrolowanym przebiegiem. Naj-
większe deformacje zachodziły w obszarach najmniej-
szych przekrojów, najsłabszych – miejsca bezpośrednio
przyległe do otworów, przy ściśnięciu ∆h 6-8%. Nawet
przy największych z zastosowanych odkształceń nie
zaobserwowano oddzielania fragmentów konstrukcyjnych
implantu. Z przeprowadzonej analizy porównawczej
wynika, że konstrukcja odznacza się znacznie większą
wytrzymałością niż odpowiednie struktury kostne w miej-

Fig. 5. Examples of images from
FEM analyses for the sample: a)
finite elements mesh, b) displa-
cement, c) strain
Rys. 5. Przykłady obrazów z
analiz FEM dla próbki: a) siatka
elementów skończonych, b)
przemieszczenie, c) odkształce-
nie

a b c

Fig. 6. Examples of views of the
samples after compression with
images from computer analyses
FEM: a) anterior view, b) poste-
rior view
Rys. 6. Przykłady widoków pró-
bek po ściskaniu z obrazami
analiz komputerowych MES: a)
widok z przodu, b) widok z tyłu

a

b

implant was observed. The comparative analysis shows
that the structure is characterized by a much greater
strength than the corresponding bony structures in pla-
ces, where the prosthesis is used and is adapted to secu-
re bearing of physiological loads. In the studies were
obtained far-reaching analysis of the adequacy of com-
puter analysis FEM with the results obtained in experi-
mental tests (fig. 6).
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Fig. 7. Stages of simultaneous
sliping with distraction and po-
sitioning of the prosthesis cES
(cervical Easy Spacer) within in-
tervertebral space: a) variant
with one guiding instrument, b)
variant with two guiding instru-
ments
Rys. 7. Stadia jednoczesnego
wsuwania przy dystrakcji i po-
zycjonowaniu przykładowej pro-
tezy cES (cervical Easy Spacer)
w przestrzeni międzytrzonowej:
a) wariant z jednym narzędziem
naprowadzającym, b) wariant z
dwoma narzędziami naprowa-
dzającymi

a b

scach, w których proteza jest stosowana i jest dostoso-
wana do bezpiecznego przenoszenia obciążeń fizjologicz-
nych. W badaniach uzyskano daleko idącą odpowiedniość
analiz komputerowych FEM z wynikami uzyskiwanymi
w testach doświadczalnych (rys.6).

Analizowany zestaw implantów anatomicznie dosto-
sowany, stanowi typoszereg geometryczno-wymiarowy
implantów współpracujący z instrumentarium ergono-
micznym, wypełniającym założenie chirurgii małoinwa-
zyjnej ze zwiększonym bezpieczeństwem instalowania.
Otwór wewnątrz protezy pozwala na wypełnienie
przeszczepami kostnymi lub substytutem kości w posta-
ci granulatu/proszku, pasty lub dopasowanego kształtem
bloczka. Ząbkowane powierzchnie nośne zamykające
korpus zabezpieczają przed przemieszczaniem/migracją
w głąb przestrzeni międzytrzonowej, a kolce zapewniają
dodatkowe, pewne zakotwiczenie w blaszkach lub odpo-
wiednio przygotowanej chirurgicznie powierzchni nośnej
trzonu.

Badania pre-kliniczne realizowane na fantomach oraz
preparatach wskazywały na prostotę nowej procedury
instalacyjnej. Wprowadzenie dwóch wariantów instalacji
(rys.7): z jednym naprowadzaczem wyposażonym we
wklęsłą płaszczyznę naprowadzającą lub z dwoma narzę-
dziami naprowadzającymi z wklęsłą i wypukłą powierzch-
nią naprowadzającą osadzanych naprzemianlegle, daje
możliwość doboru do rozległości stabilizacji i warunków
operacyjnych. Używane wariantowo dwa lub trzy narzę-
dzia pozwalają na jednoczesną dystrakcję i kontrolowane
wprowadzenie protezy w trzech głównych krokach:
1) kotwiczenie na trzonach narzędzia/narzędzi naprowa-

dzających z prowadnikami/płozami ślizgowymi oraz
przyłączenie implantu do “insertera” poprzez złącze
gwintowane,

Anatomically adjusted analyzed set of implants, con-
stitutes the dimensional-geometric series cooperating with
ergonomic instrumentation fulfilling the assumption of
less invasive surgery with increased security of the in-
stallation. The hole inside the prosthesis allows for fil-
ling with bone grafts or bone substitute in the form of
granules/powder, paste or the block matched with the
shape. Toothed bearing surfaces enclosing the body pre-
vent the movement/migration deep into the interbody
space, and spikes provide additional, secure anchoring in
vertebral endplates or adequately surgically prepared
bearing surface of the vertebral body. Pre-clinical studies
carried out on phantoms as well as specimens, pointed
to the simplicity of the new installation procedure. The
introduction of two variants of the installation (fig. 7):
with one guide equipped with the concave guiding plane
or with two guiding tools with concave and convex
guiding surface deposited alternately, allows to fitting to
the extent of stabilization and operational condi-
tions. Used in a variant either two or three tools allow
simultaneous distraction and controlled introduction of
the prosthesis in three main steps:
1) anchoring on vertebral bodies of the guiding tool/to-

ols with guides/sliding runners and connection of the
implant to the „inserter” by threaded connection,
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2) wsuwanie implantu po prowadnicy/rowku w prze-
strzeń międzytrzonową z jednoczesną dystrakcją prze-
strzeni i pozycjonowaniem,

3) wycofanie narzędzi połączone z zakotwiczeniem kol-
ców/markerów implant w trzonach i jednoznacznym
ustaleniem pozycji implantu po zainstalowaniu.

WNIOSKI
Wyniki badań bio-inżynierskich oraz pre-klinicznych
pozwalają na wyciągnięcie następujących wniosków:
1) Implant w postaci protezy PEEKowej trzonu jest

dostosowany do pełnienia funkcji biomechanicznych,
polegających na wspieraniu przedniej kolumny kręgo-
słupa we współpracy z innym stabilizatorem lub -
w uzasadnionych przypadkach - samodzielnie.

2) Zastosowany na protezę bio-kompatybilny polimer
PEEK jest bezpieczny ze względu na wytrzymałość
i “zachowanie” pod obciążeniem, a dzięki “przezier-
ności” możliwa jest pooperacyjna kontrola implantu,
obejmującą również obserwację zrostu kostnego.

3) Metoda implantacji protezy trzonowej/międzytrzono-
wej z nową techniką instalacji usprawnia proces chi-
rurgiczny, wypełnia funkcje biomechaniczne/wytrzy-
małościowe i może być realizowana przez jednego
chirurga (SSS – Single Surgeon Surgery). Dzięki pro-
stocie procedury operacyjnej i kontrolowanemu
w sposób ciągły wszczepianiu implantu z jednocze-
snym: wsuwaniem, dystrakcją i pozycjonowaniem w
przestrzeni międzytrzonowej ogranicza się w znacz-
nym stopniu możliwość popełnienia błędów.

Uzyskiwane rezultaty potwierdzają założenia badawcze,
testy pre-kliniczne i dobrze rokują na przyszłość. Zasto-
sowanie rozwiązania technologii medycznej z protezą
PEEKową według zaproponowanej prostej techniki insta-
lacji otwiera nowe możliwości i predysponuje ten spo-
sób do zastosowania we wszystkich odcinkach kręgosłu-
pa, przy różnych jego dysfunkcjach (jak np. urazy, no-
wotwory, zwyrodnienia, infekcje).

Podziękowania

W pracy wykorzystano wyniki badań współfinansowanych ze środ-
ków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach
Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka, lata 2007-2013 (nr
POIG.01.04.00-08-001/08-00).

2) sliding of the implant on a guideline/groove into the
intervertebral space with simultaneous distraction of
the space and positioning,

3) the withdrawal of tools combined with anchorage of
spikes/markers of the implant in vertebral bodies, and
simultaneous setting of the position of the implant after
installation.

CONCLUSIONS
The results of bio-engineering and pre-clinical trials allow
the following conclusions:
1) Implant in a form of vertebral PEEK prosthesis is

adapted to perform biomechanical functions, lying in
supporting of anterior spinal column, also in coope-
ration with other stabilizer or, when reasonable, as
stand-alone implant.

2) Applied for the prosthesis the biocompatible polymer
PEEK is safe because of its strength and „behavior”
under loading, and due to „translucency” complete
control of postoperative implant is possible, including
also the observation of bone.

3) The method of implantation of the vertebral-body/
intervertebral-body prosthesis with a new installation
technique improves the surgical process, fulfill its bio-
mechanical/strength functions and can be realized by
one surgeon (SSS - Single Surgeon Surgery). Thanks
to the simplicity of operating procedure and control-
led on a continuous way implantation with simultane-
ous: insertion, distraction and positioning within inter-
body space, the possibility of making mistakes is li-
mited in a large extent.

Obtained results confirm the research assumptions, pre-
clinical tests and give good prognosis for the future. The
use of medical technology solution with the PEEK pro-
sthesis according proposed simple installation technique
opens new possibilities and thus predispose to apply in
all spinal segments, with its various dysfunctions (such
as trauma, cancer, degeneration, infections).
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