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Leczenie wysokich złamań kręgosłupa szyjnego
za pomocą aparatu halo

Summary
Introduction: Halo vest external stabilization is an alternative treatment to operative stabili-
zation most unstable fractures of the upper cervical spine. The purpose of this paper is to
familiarize readers with a method and to analyze its basic usefulness parameters – fusion rate
and complications.
Materials and methods: Retrospective analysis of medical documentation of 49 patients tre-
ated with external stabilization in years 2003-2010. We analyzed type of fracture, complica-
tion and fusion rate.
Results: Radiological overall fusion rate was 86% after 12 weeks of treatment. In three cases
external stabilization was maintained until achievement of the fusion evidence on radiograms
(108, 129, 156 days). In three cases fusion was not achieved. Complication occurred in 22
cases (44%), but in 14 cases they were fully reversible, benign and have no long-term sequel.
There is consensus that a very high, 95% fusion rate in patients with type III dens fractures,
but halo vest efficiency in type II dens fractures are a matter of discussion. In our material,
after 12 weeks of treatment we achieved 65% fusion rate, and 79% success including delayed
fusion.
Key words: halo, fracture, atlas, dens, external stabilization

Streszczenie
Wstêp: Leczenie w stabilizatorze zewnêtrznym typu halo jest alternatyw¹ dla leczenia opera-
cyjnego wiêkszoœci niestabilnych z³amañ górnego odcinka krêgos³upa szyjnego. Metoda ta jest
ma³o popularna w naszym kraju. Celem pracy jest przybli¿enie metody i analiza podstawo-
wych parametrów okreœlaj¹cych jej przydatnoœæ i skutecznoœæ co do otrzymania zrostu oraz
czêstoœci i rodzaju powik³añ.
Materia³ i metody: Materia³ kliniczny obejmuje 49 pacjentów leczonych stabilizatorem ze-
wnêtrznym w latach 2003-2010r. Analizie poddano typy z³amañ, powik³ania oraz ogólne wyniki
leczenia czyli uzyskanie dobrego zrostu.
Wyniki: Radiologiczne cechy zrostu kostnego uzyskaliœmy w 86% przypadków po okresie 12
tygodni. W trzech przypadkach okres leczenia w stabilizatorze przed³u¿ono do czasu uzyska-
nia cech zrostu kostnego w badaniach obrazowych (108,129,156 dni). Zrostu nie uzyskano
w 3 przypadkach. Komplikacje wyst¹pi³y u 22 pacjentów (44%), jednak u 14 z nich by³y one
ca³kowicie odwracalne, niegroŸne i nie powodowa³y trwa³ych nastêpstw u pacjentów.
O ile panuje zgoda, co do bardzo wysokiej, bo 95% skutecznoœci jeœli chodzi o uzyskanie zrostu
u chorych ze z³amaniem typu III, to przedmiotem dyskusji pozostaje skutecznoœæ aparatu halo
u chorych ze z³amaniem zêba obrotnika typu II. W naszym materiale zrost po 3 miesiêcznym
okresie stabilizacji zewnêtrznej uzyskaliœmy w 65%, a przy uwzglêdnieniu zrostu odroczone-
go w 79%.
S³owa kluczowe: halo, z³amanie, dŸwigacz, obrotnik, stabilizacja zewnêtrzna
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WSTĘP
Pierwsze doniesienia o mo¿liwoœci zastosowania wyci¹-
gu z³amanego krêgos³upa szyjnego przypisywane s¹ pio-
nierowi kanadyjskiej neurochirurgii Howardowi H. Hep-
burnowi. Jednak to Crutchfield pierwszy opisa³ przypa-
dek trakcji za czaszkê w z³amaniu krêgos³upa na pozio-
mie C2/C3 w 1933 r. Pomimo znacznego postêpu i nie-
w¹tpliwej skutecznoœci, unieruchomienie pacjenta w ³ó¿ku
na wyci¹gu mia³o wiele niedogodnoœci oraz nios³o ze
sob¹ ryzyko wielu powik³añ takich jak odle¿yny, zmiany
zakrzepowe, koniecznoœæ sta³ej opieki i pielêgnacji.
W 1959 r. Perry i Nickel opisali zastosowanie aparatu
halo. Technika stabilizacji zewnêtrznej w aparacie halo
rozwija siê do dnia dzisiejszego i pomimo pewnych mo-
dyfikacji (liczba œrub, kszta³t korony, materia³y) pozostaje
podobna jak 50 lat temu [1]. O skutecznoœci i popular-
noœci œwiadcz¹ du¿e, nawet kilkusetosobowe grupy ba-
danych w publikacjach na ten temat [2, 8, 9].

Od pierwszej operacyjnej stabilizacji z³amania obrot-
nika przeprowadzonej przez Mixtera i Osgooda w 1910
roku [14], nie uzyskaliœmy pewnego rozstrzygniêcia co
do ostatecznych wskazañ lub obalenia przewagi leczenia
operacyjnego nad konserwatywnym.

Rodzaje z³amañ górnego odcinka krêgos³upa szyjne-
go i mo¿liwoœci ich leczenia:
Z uwagi na oczywiste letalne konsekwencje uszkodzenia
rdzenia krêgowego na poziomie C1-C2, pacjenci ze z³a-
maniami w tym odcinku czêsto s¹ przyjmowani do szpi-
tali bez powa¿nych deficytów neurologicznych. Najczê-
œciej mo¿emy wyró¿niæ nastêpuj¹ce rodzaje z³amañ krê-
gos³upa w jego górnym odcinku:
1. Uszkodzenie po³¹czenia szczytowo-potylicznego z prze-

mieszczeniem – rzadki rodzaj urazu, przewa¿nie œmier-
telny, przebiega z uszkodzeniem aparatu wiêzad³owe-
go i niestabilnoœci¹, czêstszy u dzieci. Leczenie ope-
racyjne polega na zespoleniu potyliczno-szyjnym lub
na unieruchomieniu zewnêtrznym utrzymanym powy-
¿ej 4 miesiêcy.

2. Z³amanie krêgu C1 jest dzielone na trzy typy, typ
3 to z³amanie Jeffersona, zawsze niestabilne, ze z³a-
maniem przedniego i tylnego ³uku oraz uszkodzeniem
aparatu wiêzad³owego.

3. Przemieszczenie C1/C2. Przemieszczenia obrotowe,
rotacyjne dzielimy na cztery typy, trzy dotycz¹ zwich-
niêæ tylnych a czwarte przedniego.

4. Z³amania wyrostka zêbowatego – klasyfikacja Ander-
sona i D’Alonzo dzieli te z³amania na typ I w którym
szczelina z³amania znajduje siê w górnej czêœci zêba
obrotnika, typ II w którym szczelina biegnie przez
szyjê zêba obrotnika i jest to najczêstszy typ z³ama-
nia oraz typ III, z³amanie najczêœciej stabilne, w któ-
rym linia z³amania biegnie przez trzon drugiego krê-
gu. Leczenie tych z³amañ budzi nieco kontrowersji.
Mamy do wyboru stabilizacjê zewnêtrzn¹ lub lecze-
nie operacyjne (konieczne przy niestabilnych z³ama-
niach z uszkodzeniem aparatu wiêzad³owego wiêzad³o-
wego i zalecane u starszych pacjentów ze z³amaniem

INTRODUCTION
The first notifications of skull traction possibility are
attributed to the pioneer of Canadian neurosurgery -
Howard H. Hepburn. However it was Crutchfield who
first described the case of the traction by the skull in
broken spine, C2 / C3 level, in 1933. In spite of the
considerable progress and the undoubted effectiveness,
patient’s immobilization in bed with a skull traction had
a lot of inconvenience. It brought risk of many compli-
cations as bedsores, thrombotic changes and need for the
long term nursing and care. In 1959 Perry and Nickel
described applying of the halo apparatus. The idea of the
external stabilization is developing to this day and in spite
of certain modifications (number of screws, shape of the
crown, materials) remains similar as 50 years ago [1]. The
effectiveness and popularity of this method is proven by
big, counted even in hundreds cases groups in publica-
tions to this subject.

Since the first internal stabilization of broken axis
conducted by Mixter and Osgood in 1910 [14], no conc-
lusive superiority of the surgical treatment above conse-
rvative has been proven.

Cervical spine fractures and treatment:
Due to obvious lethal consequences of spinal cord inju-
ries on the level C1 - C2, patients with fractures in this
region are often admitted to hospitals without serious
neurological deficits. We can distinguish the following
fractures of the upper cervical spine:
1. Atlantooccipital dislocation - rare kind of the injury,

mainly fatal, highly unstable, more frequent at chil-
dren. The surgical treatment consists of the occipito-
cervical fusion or external immobilization kept above
4 months.

2. Atlas fractures are divided into three types, type 3 is
Jefferson’s fracture, always unstable, with breaking the
anterior and posterior arches and damaging ligaments.

3. Atlanto-axial subluxations are rotational, four types,
three concern backward dislocations and fourth –
forward one.

4. Dens fractures - Anderson and D’Alonzo’s classifica-
tion distinguish type I - where the fracture line is in
a top of the odontoid process, type II - crack is run-
ning through the neck of the odontoid process and it
is the most frequent type of the fracture and type III,
fracture most often stable, line of the fracture is run-
ning through body of the axis. These fractures’ treat-
ment is stirring up controversy a little bit. Therapeu-
tic options include an external stabilization or a sur-
gical fusion to choose from (necessary in unstable
fractures with damaged ligament apparatus and recom-
mended for elderly patients with the II type fracture
with bony fragments displacement greater than 5 mm).
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typu II z przemieszczeniem wiêkszym ni¿ 5mm).
W przypadku z³amania typu III bez przemieszczeñ –
czêsto wystarczy unieruchomienie w ko³nierzu ortope-
dycznym.

5. Z³amanie „wisielcze” (hangman’s fracture) – powsta-
je przy wyproœcie g³owy z równoczesnym obci¹¿eniem
w osi krêgos³upa lub przez wyprost z rozci¹gniêciem.
W zale¿noœci od miejsca szczeliny z³amania i prze-
mieszczenia od³amów rozró¿nia siê 4 typy tego z³a-
mania. Leczeniem z wyboru jest unieruchomienie;
w przypadkach stabilnych (I wg. Effendi) wystarczy
ko³nierz szyjny, w niestabilnych (pozosta³e) stabiliza-
cja zewnêtrzna lub leczenie operacyjne.

Badania nad unieruchomieniem zewnêtrznym wykaza³y,
¿e za³o¿enie miêkkiego ko³nierza szyjnego zmniejsza
ruchomoœæ krêgos³upa szyjnego do oko³o 75% normal-
nej ruchomoœci.

Sztywny ko³nierz ortopedyczny redukuje zgiêcie i
wyprost do 30%, a ruchy na boki oraz rotacjê do 50%
(niewielkie ró¿nice zale¿¹ od typu ko³nierza).

Aparat halo ogranicza zgiêcie i wyprost do 7,5%,
rotacjê do 1-2 %, a ruchy na boki do 6% normalnej
ruchomoœci krêgos³upa szyjnego. Dane te ró¿ni¹ siê
nieznacznie w zale¿noœci od metody pomiaru któr¹ za-
stosowano [16].

Wskazania do stabilizacji zewnêtrznej zmieniaj¹ siê,
nadal jednak aparat halo pozostaje sposobem leczenia
w wymienionych ni¿ej urazach [5, 7]:
1. Z³amanie k³ykcia potylicznego z awulsj¹
2. Przemieszczenie szczytowo-potyliczne
3. Z³amania dŸwigacza
4. Podwichniêcie szczytowo-obrotowe
5. Z³amania zêba obrotnika
6. Z³amanie wisielcze
7. Podwichniêcia w górnym odcinku szyjnym, jako apa-

rat do trakcji krêgos³upa szyjnego przed postêpowa-
niem operacyjnym

Fig. 1. Positioning of the patient and pin insertion
Ryc. 1. Ułożenie pacjenta i mocowanie korony i pinów

Fig. 2. Fixing a jacket
Ryc. 2. Mocowanie kamizelki

In case of breaking the III type without displacement
- immobilizing in the neck orthosis will often be
enough.

5. Traumatic spondylolisthesis of the axis (hangman’s
fracture) – caused by hyperextension of the head with
simultaneous compression in the axis of the spine or
by the extension with distraction. Depending on frac-
ture line and displacement division consist of 4 types
of this fracture. Immobilization is an elective treat-
ment; in stable cases (type I -according to Effendi)
a Philadelphia collar is enough, in unstable cases (re-
maining) external stabilization or surgical treatment is
required.

The research on external immobilization revealed soft
cervical collar reduces the mobility of the cervical spine
to about 75% of the standard range of motion.

Philadelphia collar reduces the bend and the exten-
sion to the 30%, but moves to sides and the rotation up
to the 50% (minor differences depend on the type of the
collar).

Halo vest limits lateral bend and extension to 7.5%,
rotation to 1-2 %, and moves to sides to the 6% of the
normal mobility of the cervical spine. This data differs
slightly depending on the method of measurement which
was applied [16].

Indications for external stabilization changes, still
however halo vest remains therapeutic option for trauma-
tic fractures listed below [5, 7]:
1. occipital condyle fracture with avulsion
2. atlanto-occipital dislocation
3. Atlas fracture
4. atlanto-axial subluxation
5. dens fractures
6. traumatic spondylolisthesis of the dens
7. semiluxations in the upper cervical spine, as traction

device before surgical procedure
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Zak³adanie unieruchomienia zewnêtrznego:
Zak³adanie aparatu Halo odbywa siê w znieczuleniu
miejscowym 1% Lignokain¹ któr¹ ostrzykiwane s¹ miej-
sca penetracji pinów. W naszym oddziale stosujemy
najczêœciej dodatkowo 100 mg Tramadolu do¿ylnie oko-
³o 10 minut przed zabiegiem.

Etapy mocowania aparatu halo:
1. U³o¿enie pacjenta.

Chory u³o¿ony jest na plecach, na tylnej czêœci kami-
zelki, zaopatrzony w ko³nierz ortopedyczny, z g³ow¹
podpart¹, u³o¿on¹ w naturalnej pozycji. Rozmiar apa-
ratu dobierany jest w zale¿noœci od rozmiarów pacjen-
ta, mierzy siê obwód g³owy i klatki piersiowej.

2. Mocowanie pinów i korony – po przymierzeniu koro-
ny, planowane miejsca penetracji pinów ostrzykiwa-
ne s¹ 1% Lignocain¹. Nie mog¹ one znajdowaæ siê nad
zatokami czo³owymi czy zatokami poprzecznymi, bo-
wiem obserwowano pojedyncze przypadki penetracji
pinu do czaszki [15]. Standardowo dwa piny umiesz-
czone s¹ w okolicy czo³owej, dwa powy¿ej zatoki
poprzecznej, za górn¹ czêœci¹ ma³¿owiny usznej
Dokrêcanie pinów odbywa siê z u¿yciem œrubokrêta
dynamometrycznego z si³¹ 0,9 Nm.

3. Mocowanie kamizelki i prêtów. Nak³adamy przedni¹
czêœæ kamizelki i œci¹gamy taœmy boczne tak, by by³o
dosyæ ciasno, a chory nie mia³ dyskomfortu w oddy-
chaniu. Przeprowadzamy paski z rzepami przez otwo-
ry w górnej czêœci kamizelki i mocujemy. Nastêpnie
zak³adamy prêty przytwierdzaj¹c je do kamizelki i do
korony symetrycznie, pamiêtaj¹c, ¿e g³owa powinna
siê znajdowaæ w pozycji neutralnej. Prêty tylne mo-
cujemy po za³o¿eniu przednich, z pomoc¹ asystenta,
który stabilizuje aparat trzymaj¹c za koronê, kolejna
osoba rotuje nam pacjenta na boki, na oko³o 30-45°.
Skrêcamy œruby, wci¹¿ w pozycji neutralnej, po sta-
bilnym skrêceniu aparatu mo¿emy uwolniæ chorego
z ko³nierza ortopedycznego.

Fig. 3. Assembling of bars. Traction is adjusted by turning screw
propellers up or down
Ryc. 3. Mocowanie rusztowania. Wyciąg regulujemy za pomocą śrub
na gwintowanej powierzchni pręta pionowego

Fig. 4. Halo vest is on. Final result
Ryc. 4. Po założeniu aparatu. Efekt końcowy

Halo vest fixation takes place with local anesthetic
injection - 1% Lidocaine. Most often we also apply 100
mg Tramadol intravenously about 10 minutes before the
procedure.

Stages of halo vest fixation:
1. Positioning of the patient.

Patient lays on the back, on the back part of the halo
jacket, wears Philadelphia collar, with the head prop-
ped, arranged in the natural position. The size of halo
vest is depending on patient’s head and the chest size
which are measured.

2. Pins insertion - after measurement of a crown, plan-
ned pins penetration places are infiltrated with 1%
Lidocain. Areas over frontal or transverse sinuses are
forbidden, because solitary cases of the penetration
were reported [15]. As a default two pins are put in
frontal area, other two above the transverse sinus,
behind the top of the auricle.
Screwing pins with 0.9 Nm dynamometrical screwdri-
ver.

3. Fixing a jacket and bars.
We put the front part of the jacked and we are taking
side tapes down so that it is quite tight, and the pa-
tient don’t have respiration discomfort. We conduct
belts with turnips through holes in the top of the
waistcoat and we fix. Next we put on bars attaching
them to the jacket and to the crown symmetrically,
remembering that the head should be in a neutral
position. We are fixing posterior bars after the esta-
blishment front, with the help of the assistant which
is stabilizing apparatus holding by the crown, the next
person is rotating patient to sides, about 30-45 °. We
tight screws, still in the neutral position. After stable
tightening screw, we can free patient from the hard
collar.
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4. Wyci¹g. W zale¿noœci od rodzaju z³amania i doœwiad-
czenia zak³adaj¹cego mo¿emy stosowaæ ró¿ne techni-
ki wyci¹gu. Najczêœciej w pierwszym etapie wykony-
wany jest wyci¹g, co uzyskujemy podkrêcaj¹c wszyst-
kie cztery œruby, nastêpnie reguluj¹c œruby przednie lub
tylne mo¿emy uzyskaæ po¿¹dane nastawienie z³ama-
nia. Od pacjenta uzyskujemy informacje o uczuciu bólu,
napiêcia i mo¿emy modyfikowaæ nasze dzia³ania.

Autorzy japoñscy proponuj¹ stopniowe rozci¹ganie przez
okres jednego do kilku tygodni, aby unikn¹æ nadmiernej
dystrakcji, jak równie¿ aby dokonaæ korekty po³o¿enia
pinów i mocowania kamizelki a tak¿e aby unikn¹æ ob-
luzowania pinów lub powstania odle¿yn pod kamizelk¹
[3]. U naszych pacjentów uzyskaliœmy po¿¹dane nasta-
wienie po trakcji zaraz po za³o¿eniu aparatu, ewentual-
nie z korekt¹ po kontrolnym RTG. W kilku przypadkach
musieliœmy wykonaæ nastawianie z³amania pod kontrol¹
skopii w pracowni RTG.

Fig. 5. Cranio-spinal border tomography, sagittal plain. Patient with fracture of odontoid process III-rd type, according to D’Alonzo - before
and after a treatment. Visible bone fragments translation, severe angulation, large crack width. Control image shows complete bony fusion
Ryc. 5. Tomografia pogranicza czaszkowo-kręgosłupowego w płaszczyźnie strzałkowej u pacjentki ze złamaniem zęba obrotnika typu III
wg. D’Alonzo – przed i po leczeniu. Widoczne przemieszczenie odłamów, zagięcie kątowe, znaczna odległość między odłamami
przed leczeniem. Na zdjęciu kontrolnym widoczny pełny zrost kostny

Fig. 6. Same patient, frontal view - before and after treatment
Ryc. 6. Ten sam przypadek, widok w projekcjach czołowych przed i po leczeniu

4. Traction. Depending on the kind of fracture and our
experience we can apply various techniques of the
traction. In the first phase a traction is most often made
by turning all four screw propellers up, next adjusting
front or back screw propellers we can get desired
reduction of the fracture. We are obtaining informa-
tion about a feeling of pain from the patient, tensions
and we can modify our action.

Japanese authors propose gradual traction by one up to
a few weeks in order to avoid exaggerated distraction, as
well as correct pins, fix a jacked and avoid pin loosening
or bedsores under the jacked [3]. In our experience we
mostly got desired reduction either right after fixing
apparatus or by the first correction made after X-ray
image. In several cases we had to perform reduction with
fluoroscopy.
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Podczas zak³adania aparatu, poza bólem przy dokrê-
caniu pinów przy niedostatecznym znieczuleniu, obser-
wowaliœmy w jednym przypadku chwilowe zatrzymanie
oddechu na skutek nadmiernej trakcji. Podobne zaburze-
nia by³y opisywane podczas stosowania wyci¹gu za czasz-
kê [4].

Leczenie stabilizacj¹ zewnêtrzn¹ w wiêkszoœci przy-
padków trwa oko³o 12 tygodni, po którym, jeœli badanie
RTG/CT potwierdzi zrost kostny, aparat jest zdejmowa-
ny. Pacjent pozostaje jeszcze przez oko³o 4 tygodnie
w sztywnym ko³nierzu ortopedycznym. Czasem niezbêd-
ne jest wyd³u¿enie czasu stabilizacji w aparacie halo do
16 tygodni lub d³u¿ej i czynimy tak w przypadku braku
lub obecnoœci tylko czêœciowego zrostu. W przypadku,
gdy leczenie stabilizacj¹ zewnêtrzn¹ jest po³¹czone z za-
biegiem operacyjnym, okres stabilizacji i czas operacji
ustalane s¹ indywidualnie. Aparat halo daje tak¿e mo¿-
liwoœæ stabilizacji i leczenia z³amañ u pacjentów, u któ-
rych nie mo¿na przeprowadziæ leczenia operacyjnego
z powodu ró¿nych przeciwwskazañ.

MATERIAŁ
Materia³ kliniczny (tabela 1) obejmuje 49 pacjentów
leczonych w Oddziale Neurochirurgicznym Wojewódz-
kiego Szpitala Zespolonego w Kaliszu w latach 2003-
2010, z u¿yciem aparatu halo. Badan¹ grupê stanowi³o
15 kobiet i 34 mê¿czyzn.

Œredni wiek w momencie urazu wynosi³ 47,88 lat
(SD± 18,68). U 13 pacjentów stosowano aparat jako
leczenie przed lub pooperacyjne, co nie jest tematem
niniejszej publikacji.

We wszystkich przypadkach autorzy mieli dostêp do
pe³nej dokumentacji medycznej w postaci historii chorób
i stwierdzono, ¿e najczêstsz¹ przyczyn¹ urazu by³ wypa-
dek komunikacyjny (Tabela 2). W dalszej kolejnoœci
przyczyn¹ by³y upadki z wysokoœci, upadki na schodach
i uderzenie w g³owê.

Tab. 1. Patients by age and sex

WomenMen

Sex
Age in years

0-20 0 1
21-30 6 3
31-40 8 1
41-50 9 2

51 and above 11 8

Tab. 1. Wiek i płeć chorych

KobietyMê¿czyŸni

P³eæ
Wiek w latach

0-20 0 1
21-30 6 3
31-40 8 1
41-50 9 2

51 i powy¿ej 11 8

Tab. 2. Injury type

NType of injury

Motor accident 25
Fall from a Lauder 3
Other fall from height 7
Head trauma (fall, fight) 6
Stair fall 5
Hanging 1
Others 2

Tab. 2. Przyczyna urazu

IloœæPrzyczyna urazu

Wypadek komunikacyjny 25
Upadek z drabiny 3
Inny upadek z wysokoœci 7
Uderzenie w g³owê (upadek, pobicie) 6
Upadek ze schodów 5
Powieszenie 1
Inne lub brak danych 2

While assembling halo vest, apart from pain at scre-
wing pins in with insufficient anaesthesia, we observed
in one case short respiratory arrest as a result of the
exaggerated traction. Similar disorders were described
while applying the skull traction [4].

External stabilization, mostly lasts about 12 weeks,
then if the RTG/CT examination confirms union, appa-
ratus is taken off. The patient stays still for about 4 weeks
in Philadelphia collar. Sometimes it is necessary to extend
time of the external stabilization up to 16 weeks or lon-
ger and we do this way in case of lack or the attendance
of only partial union. When the treatment with halo vest
is interfacing surgical treatment, stabilization period and
timing of surgery are established individually. Apparatus
is giving also a possibility of stabilization and fractures
treatment for patients, who cannot be treated surgically
because of contraindications.

MATERIAL
Clinical material (table 1) consists of 49 patients treated
in the Neurosurgical Department of the Regional United
Hospital in Kalisz, in 2003-2010 years, with the halo vest.
The examined group constituted 15 women and 34 men.

The average age at the moment of the injury was
47.88 of years (SD ± 18.68).

Halo vest applied to 13 patients as the treatment pre
or post-operative is not a subject of this paper.

In all cases authors had access to full medical docu-
mentation , and it occured, that the most frequent cause
of the injury there was a motor vehicle accident (Table
2). Less common were falls from height, falls on stairs
and head strikes.
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Uda³o siê przeanalizowaæ dokumentacjê radiologiczn¹
dostêpn¹ w szpitalu i u pacjentów; dokonano analizy
i klasyfikacji rodzaju z³amania, wyniki przedstawia Ta-
bela 3.

Najczêœciej mieliœmy do czynienia z z³amaniem zêba
obrotnika typu II i III, z³amaniem typu wisielczego, z³a-
maniem krêgu C1, a najrzadziej z³amaniem krêgu C3.

Okres obserwacji wynosi od 4 miesiêcy do 9 lat.

METODY
Metoda leczenia polega³a na za³o¿eniu aparatu halo
mo¿liwie szybko po przyjêciu chorego do Oddzia³u.
U niektórych pacjentów, np. z drena¿em jamy op³ucno-
wej, za³o¿enie aparatu Halo odbywa³o siê po ustabilizo-
waniu wydolnoœci oddechowej. Bezpoœrednio po za³o¿e-
niu aparatu dokonywano trakcji odpowiedniej do rodza-
ju z³amania i przemieszczenia, nastêpnie wykonywano
kontrolne zdjêcie rentgenowskie krêgos³upa szyjnego
w projekcji przednio-tylnej i bocznej. W razie potrzeby
dokonywano korekty ustawienia z³amania a¿ do uzyska-
nia prawid³owego po³o¿enia (siedem przepadków). Po
zalecanym okresie leczenia i potwierdzeniu w badaniu
rentgenowskim lub tomograficznym krêgos³upa szyjne-
go cech zrostu kostnego – aparat zdejmowano, pacjenci
pozostawali w ko³nierzu ortopedycznym przez okres
nastêpnych czterech tygodni.

Tab. 3. Fracture types

Number of casesFracture type
C1 fracture 1/7 (isolated/coincident)

C2 fracture type II 16
C2 fracture type III 15

Traumatic spondylolisthesis 11
C3 fracture and below 3
Body of C2 fracture 3

Tab. 3. Rodzaje złamań

Liczba przypadkówRodzaj z³amania
Z³amanie C1 1/7 (wspó³istniej¹ce)

Z³amanie C2 typ II 16
Z³amanie C2 typ III 15
Z³amanie wisielcze 11

Z³amanie C3 i poni¿ej 3
Inne 3

Tab. 4. Komplikacje przy lecze-
niu aparatem Halo

Inne Ÿród³o -
110 pacjentów

Materia³ w³asny -
49 przypadków

Rodzaj powik³ania

Wyrwanie pinów (uraz) 1 7
Samousuniêcie (alkohol, psychoza, ból) 3
Infekcja w miejscu penetracji pinów – wymagaj¹ca 4 3 + 4 usuniêcie

korekty (zmiany miejsca penetracji pinów)
Infekcja (bez zmiany pinów) 7 12
Obluzowanie pinów 7 5
Suma 22  31

Tab. 4. complications of halo
vest treatment

Other source -
110 cases

Own material -
49 cases

Complication

Traumatic pin displacement 1 7
Self dismantling (alcohol, psychosis, pain) 3
Pin site infection – with correction 4 3 + 4 removal

(change of pin penetration site)
Infection (without correction) 7 12
Pin loosening 7 5
Sum 22  31

After radiological documentation analyse, classifica-
tion of the of fracture was made, Table 3 shows results.

Mostly we dealt with the II and the III odontoid
process type fractures, traumatic spondylolisthesis of the
axis , C1 fractures, and most rarely C3 fracture.

Follow up time ranges from 4 months to 9 years.

METHODS
The procedure consisted of halo vest application as soon
as possible after admission of patient to the Department.
Some patients, e.g. with pleural cavity, had procedure
done after respiratory function stabilization. Directly after
putting on halo vest, traction was done, suitable for the
kind of fracture and translocation, next a X-ray test of
the cervical spine was made in the antero-posterior and
lateral projection. If necessary, traction was rearranged
until proper reduction was achieved (seven cases). After
the recommended period of the treatment and confirma-
tion of the cervical spine union on X-ray or computed
tomography examination – halo vest was taken of, pa-
tients stayed in Philadelphia collar for the period of four
next weeks.
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WYNIKI
Œredni okres leczenia naszych chorych w aparacie wyno-
si³ 86 dni. W czterech przypadkach aparat usuniêty zosta³
przed terminem z winy pacjenta. Trzech pacjentów zmar-
³o. Z pozosta³ej grupy 43 pacjentów, radiologiczne cechy
zrostu kostnego uzyskaliœmy u 37 chorych (86%) po oko³o
12 tygodniach noszenia stabilizatora. W trzech przypad-
kach okres leczenia w stabilizatorze przed³u¿ono do cza-
su uzyskania cech zrostu kostnego w badaniach obrazo-
wych (108,129,156 dni). Zrostu nie uzyskano w 3 przy-
padkach. Komplikacje wyst¹pi³y u 22 pacjentów (44%)
i przedstawione zosta³y w Tabeli 4.

Blizny w okolicach czo³owych daj¹ negatywny efekt
kosmetyczny. Przy niepowik³anym infekcj¹ przebiegu lecze-
nia maj¹ one œrednicê ok. 1-2mm. W najgorszym przypad-
ku, u pacjenta u którego dosz³o do obluzowania aparatu
(chory nie stosowa³ siê do zaleceñ) oraz infekcji w miejscu
penetracji pinów -najwiêksza blizna wynosi³a do 20x10mm.

Fig. 7. Sagittal cervical spine
CT view, II-nd type  dens frac-
ture before and after treatment
Ryc. 7. Widok w projekcji strzał-
kowej kręgosłupa szyjnego ze
złamaniem zęba obrotnika typ.
II – przed i po leczeniu

Fig. 8. Sagittal and transverse
view of tramatic spondyloli-
sthesis of the axis
Ryc. 8. Widok strzałkowy i po-
przeczny u pacjentki ze złama-
niem wisielczym

RESULTS
The average period of halo vest treatment was 86 days.
In four cases external stabilization was removed ahead
of schedule from the fault of the patient. Three patients
died. From the remaining group of 43 patients, we got
radiological features of fusion in 37 patients (86%) after
about 12 weeks of carrying the stabilizer. In three cases
external stabilization period was extended until getting
fusion features on x-ray images (108.129, 156 days). The
adhesion was not achieved in 3 cases. Complications
appeared at 22 patients (44%) and were introduced in
Table 4.

Scars in frontal regions give a negative cosmetic
effect. When course of treatment is not-complicated with
infection the diameter of scars is about 1-2 mm. In the
worst case, patient which had a pin loosening and of
infection in pin site (due to not abiding recommendations)
- the biggest scar measured 20x10mm.
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DYSKUSJA WYNIKÓW NA TLE AKTUALNEGO
PIŚMIENNICTWA
Uzyskanie zrostu w 88% naszych przypadków nie odbie-
ga od wyników uzyskanych w innych oœrodkach. W
najwiêkszej grupie badanej wynosz¹cej 682 przypadki
uzyskano zrost w 86% przypadków [9]. Najlepsze wy-
niki uzyskaliœmy w przypadku z³amañ zêba obrotnika
typu III, najgorsze w przypadku przemieszczonych z³a-
mañ zêba obrotnika typu II. W grupie 16 pacjentów ze
z³amaniem zêba obrotnika typ II, nie uzyskano zrostu u
trzech pacjentów co wynosi 18,75%. W nastêpnych
dwóch przypadkach(12,5%), leczenie w aparacie halo

Fig. 9. Same patient X-ray lateral images: A –before treatment, B and C – images following step by step traction. Proper reduction is
achieved, D – after treatment
Ryc. 9. Radiogramy boczne u tej samej pacjentki. A – stan przed leczeniem. B i C – kolejne zdjęcia kontrolne po wykonanych trakcjach.
Osiągnięto pożądane ustawienie zęba obrotnika. D – wygląd zęba obrotnika po leczeniu

Fig. 10. Frontal and sagittal
projection of multiple fracture
of the  axis. Visible cracks
looking like type I and III frac-
tures and one through body of
vertebra. On the picture nr 10
full bony fusion is visible after
treatment in external stabiliza-
tion
Ryc. 10. Projekcja strzałkowa
i czołowa u pacjenta ze złama-
niem wieloodłamowym kręgu
obrotowego. Widoczna szczelina
złamania jak przy złamaniu zęba
obrotnika typu I i III oraz
szczelina przechodząca przez
tylną część trzonu kręgu. Na
zdjęciu 10 widoczny całkowity
zrost kostny po leczeniu w sta-
bilizatorze zewnętrznym

DISCUSSION
Achievement of bony fusion in 88% of our patients is not
diverging from results achieved at other centres. In the
one of the largest group examined, 682 cases, a bony
fusion was present in the 86% of cases [9]. The best
results we achieved in treatment of odontoid process type
III fractures, worst in fractures of odontoid process type
II. In a group of 16 patients with the odontoid process
type II fractures, a bony fusion wasn’t achieved in three
patients which is 18.75%. In two next cases (12.5%),
treatment was prolonged because of the unsatisfactory
fusion from 12 up to about 16 weeks.
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przed³u¿ono z powodu niezadowalaj¹cego zrostu z 12 do
oko³o 16 tygodni. W jednym przypadku pacjentki ze
z³amaniem zêba obrotnika typ III zrost by³ odroczony.
O ile panuje zgoda, co do bardzo wysokiej, bo 95% sku-
tecznoœci jeœli chodzi o zrost u chorych ze z³amaniem
typu III, to przedmiotem dyskusji pozostaje skutecznoœæ
aparatu halo u chorych ze z³amaniem zêba obrotnika typu
II. W naszym materiale zrost po 3 miesiêcznym okresie
stabilizacji zewnêtrznej uzyskaliœmy w 65%, a przy
uwzglêdnieniu zrostu odroczonego w 79%. Dane z lite-
ratury s¹ bardzo rozbie¿ne, szanse zrostu autorzy oceniaj¹
od 46% [10], 67% ,85% [9], w innym 70% [13].

Nawet brak zrostu kostnego, nie oznacza niestabilno-
œci. W 75% przypadków autorzy uznali wystarczaj¹c¹
stabilnoœæ i nie operowali chorych[10]. Zrost w³óknisty,
niewidoczny w badaniu rentgenowskim, a orzekany
w przypadku braku niestabilnoœci w badaniu rentgenow-
skim czynnoœciowym, uwa¿any jest za akceptowalny.

W naszym materiale w trzech przypadkach zrostu nie
uzyskano, pomimo przed³u¿enia okresu utrzymania sta-
bilizatora zewnêtrznego, a nastêpnie ko³nierza ortope-
dycznego. We wszystkich tych przypadkach pacjenci
odmówili stabilizacji operacyjnej.

Opisane w literaturze czynniki pogarszaj¹ce rokowa-
nie co do zrostu to: szczelina z³amania (>1mm), prze-
mieszczenie do ty³u (> 5 mm), opóŸnienie leczenia (> 4
dni),  przemieszczenie do przodu po nastawieniu (> 2
mm) [1,10], wiek powy¿ej 50 lat zwiêksza ryzyko nie-
uzyskania zrostu dwudziestojednokrotnie [13].

Fig. 11. Sagittal and frontal plane reconstructions of broken dens, type III, after three months of external stabilization. No fusion is
obtained, pseudo-joint is visible (patient was qualified for anterior screw fixation with Boehler screw)
Ryc. 11. Rekonstrukcje strzałkowe i czołowe u pacjentki ze złamaniem zęba obrotnika typu III, po 3 miesięcznym okresie unieruchomienia
w aparacie halo. Widoczny brak zrostu, utworzył się staw rzekomy (chorą kwalifikowano do leczenia  śrubą Boehlera)

In one case of odontoid process type III fracture, bony
fusion was delayed and external stabilization preserved.
There is consensus, that very high, 95% effectiveness of
treatment patients with dens III type fracture, a matter
under discussion is effectiveness of halo vest treatment
of dens type II fractures. In our material, bony fusion after
3 months of external stabilization we achieved in the
65%, and considering postponed fusion - in the 79%.
Data from literature is diverging very much, authors are
assessing fusion rate from the 46% [10], 67%, 85% [9],
in other paper - 70% [13].

Even a lack of fusion, doesn’t mean the instability.
In the 75% of cases authors recognised the sufficient
stability and have not performed surgery [10]. Fibrous
adhesion, invisible on the X-ray examination, and stated
in case of the lack of the instability on X-ray functional
examination, is regarded acceptable.

In our material, in three cases bony fusion was not
achieved, in spite of the extension of the period of hol-
ding the external stabilizer, and then of Philadelphia collar
was recommended. In all these cases patients refused the
internal stabilization.

Factors described in literature as worsening the fusion
rate: wide crack of the fracture (> 1 mm), posterior trans-
fer (> 5 mm), treatment delay (> 4 days), anterior trans-
fer after reduction (> 2 mm) [1.10], the age above 50
years is increasing the risk of not-geting the fusion twenty
one times [13].
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KOMPLIKACJE
Przeciwnicy metody leczenia stabilizacj¹ zewnêtrzn¹
podnosz¹ niewygodê pacjenta, a przede wszystkim wy-
sok¹ czêstoœæ komplikacji jako argument przeciw tej
metodzie. W naszym materiale, poza jednym przypad-
kiem, kiedy dosz³o do chwilowego zatrzymania oddechu
podczas trakcji bezpoœrednio po za³o¿eniu aparatu, nie
obserwowano zdarzeñ niepo¿¹danych podczas zak³adania
aparatu. Najczêstszym powik³aniem metody jest obluzo-
wanie pinów (16% u 43 pacjentów którzy mieli aparat
halo przynajmniej przez 12 tygodni). Wi¹¿e siê to czê-
sto z dolegliwoœciami bólowymi z powodu ruchów œruby
i jest proste do poprawienia – nale¿y dokrêciæ obluzowa-
ny pin œrubokrêtem (najlepiej dynamometrycznym).
Czêsto stwierdzamy równie¿ infekcjê w miejscu penetra-
cji pinu. Najczêœciej ma to miejsce przy przyjêciu do
szpitala w dniu zdjêcia aparatu halo (16%), w czterech
przypadkach byliœmy zmuszeni do zmiany pinu w inn¹
lokalizacjê (8,1%). Blizny po pinach, w trakcie niepowi-
k³anego leczenia, osi¹gaj¹ niewielkie rozmiary œr. 1-2
mm. W kilku przypadkach, na skutek infekcji, lub upad-
ku i rozerwania skóry obserwowaliœmy znaczne blizny do
2 cm, maj¹ce niekorzystny kosmetycznie efekt, zw³asz-
cza w okolicy czo³owej. U 3 pacjentów obserwowaliœmy
odle¿yny I° pod aparatem halo (6,1%).

W naszym materiale nie obserwowaliœmy rzadkich
powik³añ opisywanych w literaturze w postaci p³ynoto-
ku nosowego, penetracji pinu do jamy czaszki, uszkodze-
nia nerwu nadoczodo³owego lub nadbloczkowego czy te¿
dysfagii [6, 8].

W trakcie leczenia aparatem halo troje pacjentów
zmar³o. Jeden chory z powodu aspiracyjnego zapalenia
p³uc (st³uczenie rdzenia, halo), jeden z powodu powa¿-
nych urazów innych narz¹dów, jeden z nieznanych przy-
czyn po przekazaniu do innego szpitala.

Istotnym czynnikiem wp³ywaj¹cym na wybór metody
leczenia z³amania w krêgos³upie szyjnym wydaje siê wspó³-
praca pacjenta. Na ile mo¿e on zrozumieæ przebieg lecze-
nia i nie podejmowaæ ryzykownych dzia³añ, mog¹cych
doprowadziæ do pogorszenia stanu zdrowia, a w skrajnych
przypadkach do œmierci. W naszym materiale trzech
pacjentów rozkrêci³o sobie aparat w trakcie pobytu
w domu: z powodu psychozy, po spo¿yciu znacznych ilo-
œci alkoholu, czy z powodu bólu. W kolejnym przypad-
ku aparat zdestabilizowa³ siê z powodu upadku i urazu.
Pomimo, i¿ halo wydaje siê trudniejszy do usuniêcia ni¿
ko³nierz ortopedyczny, co mog³oby skutkowaæ poszerze-
niem wskazañ do jego stosowania w przypadkach granicz-
nych wskazañ, nasze doœwiadczenia sugeruj¹, ¿e u pa-
cjentów szczególnie Ÿle wspó³pracuj¹cych leczenie ope-
racyjne mo¿e byæ leczeniem najpewniejszym.

Trwaj¹ dalsze badania nad wynikami leczenia jeœli
chodzi o komfort ¿ycia pacjentów, dolegliwoœci bólowe
i ograniczenie ruchomoœci krêgos³upa szyjnego.

Z dostêpnych danych wynika, ¿e pomimo teoretycz-
nie lepszych rokowañ co do ruchomoœci krêgos³upa szyj-
nego u chorych po halo ni¿ po operacji, komfort ¿ycia
jest porównywalny. U starszych osób, 3 miesiêczne

COMPLICATIONS
Opponents of the external stabilization are pointing di-
scomfort of the patient, but first of all a high frequency
of complications as the argument against this method. In
our material, apart from one case, when a momentary
respiratory arrest occurred during a traction, directly after
fixation of apparatus, adverse events weren’t being ob-
served while aplying. Loosening pins is most frequent
complication (16% in 43 patients which had halo at least
for 12 weeks). It is connected with pain because of
movement of the screw and it is simple to correct - one
should screw the loosened pin in properly with screwdri-
ver (dynamometrical).

 We often also observe infection marks at the pin
penetration site (16%). Most often it is during admission
to hospital after 12 weeks of external stabilization, only
in four cases we were forced to the change pin location
(8.1%). Scars in the course of the uncomplicated treat-
ment are small, approximately 1-2 mm. In several cases,
as a result of infection, or fall and tear of the skin, we
observed considerable scars up to 2 cm, having disadvan-
tageous cosmetic effect, especially in frontal region. At
3 patients we observed I degree bedsores under vest
(6.1%).

In our material we did not observe rare complications
described in literature : nasal liquidorhoea, pin penetra-
tion into the cranial cavity, supraorbital or supratrochle-
ar nerve injury, dysphagia [6, 8].

Three patients died during treatment with halo vest.
One from the aspiration pneumonia (contusion of the
medulla, the halo), one because of multiple trauma, one
from unknown causes after sending to other hospital.

Crucial factor influencing the choice of the treatment
of the cervical spine fracture is patient’s ability to coope-
rate. How he can understand the course of treatment and
not take risky behaviour, which can lead to worsening the
medical condition, and in extreme cases to the end of
one’s life. In our material three patients took apparatus
to pieces by themselves while at home: because of psy-
chosis, after drinking considerable quantities of alcohol,
whether because of pain. In another case apparatus de-
stabilized because of the fall and the injury itself. Altho-
ugh halo seems more difficult to remove than the Phi-
ladelphia collar, what could result in extending indica-
tion for its applying in cases border indications, our
experience is implying that at peculiarly badly coopera-
ting patients - a surgical treatment can be the surest tre-
atment.

We conduct further research regards the quality of life,
pain complaints and limiting the cervical mobility after
external stabilisation.

In spite of theoretically expected better mobility of the
cervical spine at patients by the halo than after the ope-
ration, the comfort of the life is comparable. At older age,
3 monthly immobilizing causes bigger limiting the mo-
bility of the cervical spine than at persons before 60 r.
¿. [11].
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unieruchomienie powoduje wiêksze ograniczenie rucho-
moœci krêgos³upa szyjnego ni¿ u osób przed 60 r.¿.[11].

Leczenie pacjentów ze z³amaniem zêba obrotnika
wci¹¿ budzi wiele kontrowersji. Bêdzie tak do czasu
uzyskania (byæ mo¿e nigdy to nie nast¹pi) – przekonu-
j¹cych wyników klasy I i II EBM o wy¿szoœci metody
operacyjnej nad stabilizacj¹ zewnêtrzn¹. Obecnie ¿adna
ze stron nie ma takiego argumentu [12].
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Treating patients with odontoid process fractures still
is controversial. It will be so until getting (perhaps it will
never take place) - convincing results of the class I and
II EBM about the superiority of the surgical method over
the external stabilization. At present none from sides has
such an argument [12].


