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Ocena wyników leczenia dyskopatii lędźwiowej
z użyciem ekspandora międzykolczystego inSwing

Abstract

Introduction. Lumbar disc disease is the most frequent reason of low back pain in adult population.
Most cases of this disease can be treat conservatively. If conservative therapy Is unsuccessful within
6 to 12 weeks operative treatment should be considered. Interspinous decompression is less inva-
sive, safe procedure for treating: disc hernia, degenerative disc disease and spinal stenosis. The 
main goal of this procedure is to unload the posterior annulus and consequently reduce pain.
Objective. The objective  of this study Is clinical and radiological assessment of treating sympto-
matic lumbar disc disease with inSwing interspinous spacer.
Material and Methods. The study included 51 of 150 patients operated between February 2005 and
December 2008. Average follow-up after surgery was 22 ( 12 - 37) months . Mean age at  the day
of surgery was 37 (18-60) years. Saggital scans of T2 sequence of MRI performed before and 6
months after the surgery were compared. Intervertebral angle of operated segment, total lumbar
lordosis and 1/3 posterior disc height were compared: before operation, 3  and 12 months after
operation. In the same intervals clinical outcomes using the Visual Analog Scale (separately for back
and leg), the Oswestry Disability Index.
Results. Disc bulge decreased average 33% in 6 months after surgery, hydratation of disk on operated
segment improved in 30% patients. Postoperatively, there were significant changes in the angle of
operated segment (from average 9,35 to 5,42 degrees), the 1/3 posterior disc height (from average
9,61 to 10,03 mm).The average VAS for back pain dropped from 8,3 to 3,7 and the average VAS for
leg pain dropped from 6,0 to 2,5. The average Oswestry Disability Index  dropped from 65% to 36%.
Key words: interspinous spacer, interspinpus device, interspinous decompression,  lumbar disc disease

Streszczenie

Wstęp. Choroba dyskowa jest najczęstszą przyczyną bólów kręgosłupa lędźwiowego w populacji
osób w wieku produkcyjnym. Większość przypadków dyskopatii można z powodzeniem leczyć
w sposób zachowawczy. W przypadku utrzymywania się dolegliwości bólowych pomimo prawi-
dłowo prowadzonego leczenia zachowawczego przez okres od 6 do 12 tygodni należy rozważyć
konieczność leczenia operacyjnego. Od kilku lat dostępne są dystraktory międzykolczyste których
zaletą jest niewielka inwazyjność i duże bezpieczeństwo stosowania. Ich działanie polega na od-
ciążeniu tylnej kolumny kręgosłupa co w konsekwencji redukuje ból.
Cel pracy. Celem pracy jest ocena wyników klinicznych i radiologicznych leczenia operacyjnego
objawowej choroby dyskowej w odcinku lędźwiowym za pomocą dystraktora międzykolczystego
InSwing.
Materiał i metody. Spośród 150 chorych operowanych w Klinice z użyciem dystraktora między-
kolczystego InSwing ocenie poddano 51 chorych którzy spełnili kryteria okresu obserwacji i od-
powiedzieli na serię ankiet dotyczących stanu klinicznego. Średni czas obserwacji wynosił 22 miesią-
ce. Średni wiek w momencie operacji wynosił 37 lat. Ocenie poddano badanie MRI przed i 6 mie-
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WSTĘP
Choroba dyskowa jest najczęstszą przyczyną bólów krę-
gosłupa lędźwiowego w populacji osób w wieku produk-
cyjnym. Większość przypadków dyskopatii można z po-
wodzeniem leczyć w sposób zachowawczy. Za sku-
teczne metody leczenia nieoperacyjnego uważa się: od-
poczynek, farmakoterapię bólu i sukcesywnie włączaną
fizjoterapię. W przypadku utrzymywania się dolegliwo-
ści bólowych pomimo prawidłowo prowadzonego lecze-
nia zachowawczego przez okres od 6 do 12 tygodni
należy rozważyć konieczność leczenia operacyjnego.
Wśród dostępnych metod leczenia operacyjnego wyróż-
nia się dyscektomie: endoskopowe oraz różne warianty
dyscektomii ze stabilizacją międzytrzonową(PLIF, TLIF,
ELIF itd). Od kilku lat dostępne są na rynku dystraktory
międzykolczyste których zaletą jest niewielka inwazyj-
ność i duże bezpieczeństwo stosowania. Ich zastosowa-
nie stanowi interesującą alternatywę i etap pośredni
między leczeniem zachowawczym a bardziej inwazyj-
nym, ingerującym w kanał kręgowy.

CEL PRACY
Celem pracy jest ocena wyników klinicznych i radiolo-
gicznych leczenia operacyjnego objawowej choroby
dyskowej w odcinku lędźwiowym za pomocą dystrakto-
ra międzykolczystego InsWing (FIG.1)

sięcy po operacji oraz rtg boczne wykonywane przed, 3 i 12 miesięcy po operacji. Wyniki klinicz-
ne oceniano na podstawie skali natężenia bólu VAS (oddzielnie dla krzyża i kończyny) i kwestio-
nariusza Oswestry Disability Index.
Wyniki. Wielkość uwypuklenia dysku zmniejszyła się średnio o 33%. Uwodnienie (regeneracja) dysku
poprawiło się u 30% pacjentów. Kąt lordozy operowanego segmentu zmniejszył się z średnio 9,35st
do 5,42st a kąt lordozy lędźwiowej nie uległ istotnym zmianom. Natężenie bólu w skali VAS zmniej-
szyło się po roku z średnio 8,3 do 3,7dla bólu krzyża oraz z 6 do 2,5 dla radikulapatii. Stopień
niepełnosprawności w skali Oswestry zmniejszył się z 65% do 36% w okresie obserwacji.
Słowa kluczowe: dystraktor międzykolczysty, dyskopatia lędźwiowa, insWing

INTRODUCTION
Lumbar disc disease is the most frequent reason of low
back pain in adult population. Most cases of this disease
can be treat conservatively. It is generally known that rest,
pharmacotherapy of pain and physiotherapy are consid-
ered as successful conventional treatment. If conserva-
tive therapy is unsuccessful within 6 to 12 weeks oper-
ative treatment should be considered. There are many
methods of surgical treatment for lumbar disc disease
including variants of endoscopic discectomy and differ-
ent types of discectomy with lumbar interbody fusion:
PLIF, TLIF, ELIF etc For several years there are also
available interspinous spacers which advantages are less
invasive procedure and safety of use

OBJECTIVE
The objective of this study Is clinical and radiological
assessment of treating symptomatic lumbar disc disease
with interspinous spacer (insWing) (Fig. 1.).

Fig. 1. inSWing interspinous
spacer with closed and opened
“wings”
Ryc. 1. Implant inSWing z za-
mkniętymi i otwartymi „skrzy-
dełkami”
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Tabela 1. Liczba chorych z dyskopatią w poszczególnych segmentach

Segment Liczba chorych

L2/L3 1
L3/L4 3
L4/L5 20
L5/S1 22

L2/L3+L3/L4 1
L4/L5 + L5/S1 4

RAZEM 51

Table 1. Number of patients In individual symptomatic segment

Segment Liczba chorych

L2/L3 1
L3/L4 3
L4/L5 20
L5/S1 22

L2/L3+L3/L4 1
L4/L5 + L5/S1 4

RAZEM 51

MATERIAŁ
W latach 2005-2009 w Klinice Ortopedii i Rehabilitacji
CM UJ w Zakopanem operowano 150 chorych z użyciem
dystraktora międzykolczystego InSwing. Ostatecznej oce-
nie poddano 51 chorych którzy spełnili łącznie następu-
jące warunki: posiadali pełną dokumentację radiologicz-
ną (RTG +MRI) i wypełnili trzykrotnie ankiety zawiera-
jące skale VAS i Oswestry. Średni okres obserwacji
wynosił 22 miesiące (15-32 miesięcy). Wiek w chwili
wykonania pierwotnego zabiegu wyniósł średnio 37 lat
(18-60 lat). Do operacji kwalifikowani byli pacjenci,
u których wdrożono stosowne leczenie zachowawcze
przez okres co najmniej 3 miesięcy i było ono niesku-
teczne. Rozpoznanie dyskopatii potwierdzone było we
wszystkich przypadkach na podstawie badania MRI krę-
gosłupa lędźwiowego i charakteryzowane było jako:
bulging i protruzja jądra miażdżystego. (FIG. 5,6) U 47
pacjentów patologia dotyczyła jednego poziomu, u 2 pa-
cjentów objawowe były 2 sąsiednie poziomy. W przypad-
ku 2 pacjentów decyzję o wszczepieniu drugiego dystrak-
tora podjęto, aby uniknąć kompresji sąsiedniego segmen-
tu w sytuacji, gdy w obrazie MRI rozpoznawano protru-
zję, a klinicznie był bezobjawowy. Pacjenci przed osta-
teczną kwalifikacją do operacji wykonywane mieli bada-
nie neurologiczne co ostatecznie określało istotny po-
ziom, lub poziomy w przypadku zmian wielosegmento-
wych.

Najczęstszą lokalizacją zmian dyskopatycznych w MRI
był poziom L5/S1 – 22 chorych oraz L4/5 – 20 chorych.
Objawowa dyskopatia wyższych segmentów występowa-
ła rzadziej- odpowiednio 3 chorych poziom L3/4 i 1 chory
poziom L2/3. U pacjentów u których zaimplantowano
2 ekspandory patologia dotyczyła segmentów L4/5 i L5/
S1. Oraz L2/3 i L3/L4 (Tab. 1).

TECHNIKA OPERACYJNA
Pacjent ułożony jest na brzuchu, kończyny dolne ułożo-
ne są niżej, w celu maksymalnego biernego rozszerzenia
przestrzeni międzywyrostkowych. Pod kontrolą fluoro-
skopii identyfikuje się pożądany poziom. Cięcie skórne
długości 3-4cm (FIG.2) prowadzi się w linii wyrostków
kolczystych, po czym jednostronnie odsłania się dwa
sąsiednie wyrostki kolczyste zachowując więzadło nad-
kolcowe. Następnie wycina się więzadło międzykolcowe
po czym używając przymiarów określa się rozmiar im-
plantu. Ekspandor wszczepia się od boku tak aby po

MATERIAL
Material consists of 150 patients with symptomatic disc
disease of lumbar spine operated between 2005 and 2009
in Department of Orthopedic Surgery and Rehabilitation
of Medical Faculty of Jagiellonian University in Zako-
pane. Final evaluation was subjected to 51 patients who
met simultaneously following conditions: had complete
radiological documentation (x-ray and NMR) and filled
VAS and Oswestry Disability Index questionnaires three
times within study . The average period of observation
was 22 months (13-31) months. Mean age at primary
surgery was 40 years (18-67years). Patients who failed
at least 3 month of conservative treatment were qualified
to surgery. Each case of disc pathology was confirmed
in NMR study and was described as bulging or protru-
sion of nucleus pulposus (FIG. 5, 6). 47 patients had
monosegmental pathology and 2 patients had bisegmen-
tal pathology. Two other patients had implanted second
interspinous spacer to avoid compression of adjacent level
when there was protrusion at NMR study but the level
was asymptomatic yet. Neurological examination per-
formed directly before surgery revealed and confirmed
significant level or levels in bisegmental lesions. The
most common localization of disc pathology in MRI was
level L5/S1 – 22 patients and L4/L5 – 20 patients. Other
segments were symptomatic rarely L3/L4 – 3 patients,
L2/L3 – 1 patient. Patients who had 2 interspinous spac-
ers implanted had pathology of adjacent levels : L4/L5+
L5/S1 or L2/L3 + L3/L4 (TAB. 1).

OPERATING TECHNIQUE
Patient is in prone position. Lower extremities are flexed
in hips to widen interspinous spaces of lumbar spine.
Desired level of the spine is determined under fluoros-
copy. Skin incision is 3-4 cm of length (FIG. 2) and it
is conducted under two adjacent spine processes. Spinal
processes are exposed unilaterally, interspinous ligament
is cut out and supraspinal ligament should be saved.
Interspinous spacer is implanted from the side , between
two adjacent spinal processes. Wings of the spacer should
“open” during implantation.(FIG. 2, 3, 4) Proper position
of implant is confirmed under fluoroscopy. (FIG. 3,4). In
our Department we resigned from using implants fixa-
tion tape, which was recommended by spacer’s manufac-
turer.
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przeciwnej stronie wyrostków kolczystych „otworzyły się
jego skrzydełka”. (FIG. 2, 3, 4) Prawidłowe położenie
potwierdza się kontrolnym RTG. (FIG. 3 i 4) W Klinice
zrezygnowano z fiksacji ekspandora na taśmie- zaleca-
nej przez producenta

METODYKA
Pacjenci oceniani byli przed operacją oraz 3, 6 i 12
miesięcy po operacji. Ocenie poddano obrazy MRI krę-
gosłupa lędźwiowego przed operacją oraz 6 miesięcy po
operacji. Oceniano wielkość przepukliny , oraz kolor
dysku w projekcji T2 zależnej, skorelowany z jego
uwodnieniem. Analizie poddano również zdjęcia RTG
boczne kręgosłupa lędźwiowego. Ocenie poddano: kąt
lordozy operowanego segmentu, kąt lordozy lędźwiowej
(L1-S1) oraz wysokość dysku w 1/3 tylnej długości..
Wyniki kliniczne oceniano za pomocą kwestionariusza
Oswestry Disability Index (stopień niepełnosprawności
wyrażony w procentach, 100% oznacza maksymalne
ograniczenie w codziennym funkcjonowaniu) , natężenie
bólu oceniano przy użyciu 10 stopniowej rosnącej, wzro-
kowo-analogowej skali VAS.

Fig. 2. Dimension of approach,
properly implanted spacer
Ryc. 2. Rozmiar dostępu opera-
cyjnego , prawidłowo zaimplan-
towany ekspandor

METHODS
Patients were assessed before, 3 and 12 months after
surgery. Preoperative and postoperative NMR scans were
estimated. Dimensions of hernia and color of disc in T2
sequence – connected with disc hydratation were com-
pared. Lateral X-rays of lumbar spine were also analyzed.
Lordosis of operated segment, total lumbar lordosis and
disc height in 1/3 posterior length were compared. Clin-
ical outcomes were collected and assessed using Visual
Analog Scale of pain (VAS) and Oswestry Disability
Index questionnaire(grade of disability was presented in
percents , 100% means maximal limitation in daily life)
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WYNIKI
Wielkość przepukliny oceniana w MRI uległa zmniejsze-
niu w przypadku niemal wszystkich chorych (48/51)
o średnio 33%. (FIG. 5, 6) Przed operacją wynosiła śred-
nio 5,5mm (2mm - 9mm) natomiast w MRI wykonanym
6 miesięcy po operacji implantacji ekspandora przepukli-
na zmniejszyła się do średnio 4mm (1mm - 6mm).
W przypadku 2 pacjentów przepuklina nie zmniejszyła
się a u 1 chorego uległa powiększeniu - mimo to chorzy
ci raportowali duże zmniejszenie dolegliwości bólowych.
Powrót barwy białej dysku (regenerację) w obrazie T2
zależnym MRI zaobserwowano po operacji u ok. 30%
pacjentów. Kąt lordozy operowanego segmentu zmniej-
szył się z średnio 9,35° (-4° - 34°) do 5,42mm (-4° - 26°)
a kąt lordozy lędźwiowej nie uległ istotnym zmianom.
Wysokość dysku w jego 1/3tylnej długości wzrosła
z średnio 9,61mm (5mm-16mm) do średnio 10,03mm.

Natężenie bólu wg skali VAS zmniejszyło się u 88%
(45/51) pacjentów: przed wykonaniem procedury wyno-
siło średnio 8,3 (3-10) dla bólu krzyża i 6 (0-10) dla bólu
korzeniowego, 3 miesiące po operacji odpowiednio 3,8
dla krzyża i 2,2 dla kończyny, w okresie obserwacji 3,7
dla krzyża i 2,5 dla kończyny. U 3 pacjentów natężenie

Fig. 3. Anteroposterior X-Ray of the lumbar spine before surgery and
after implantation of 2 interspinous devices on adjacent levels L4/
L5 and L5/S1
Ryc. 3. RTG kręgosłupa lędźwiowego AP przed operacją  i po implan-
tacji 2 ekspandorów na poziomach L4/L5 i L5/S1

Fig. 4. Lateral X-ray of lumbar spine before surgery and after im-
plantation of 2 interspinous devices in adjacent levels L4/L5 and
L5/S1
Ryc. 4. RTG kręgosłupa lędźwiowego boczne przed  i po implantacji
2 ekspandorów na poziomach L4/L5 i L5/S1

OUTCOMES
Size of herniation estimated in NMR study decreased in
almost all patients(48/51) on average 33%.

(FIG. 5,6) Before surgery it was average 5,5mm
(2mm-9mm)and 6months after surgery it was average
4mm (1-6mm). In the case of 2 patients hernia did not
decrease, nevertheless these patients reported good pain
relief. Disc recovery (Return of white color on NMR T2
scans) was observed at 30% patients. Lordosis of oper-
ated level decreased from average 9,35° (-4° - 34°) to
average 5,42mm (-4° - 26°), but total lumbar lordosis did
not change. and disc height in 1/3 posterior length in-
creased from average 9,61mm (5mm-16mm) do average
10,03mm.

Intensity of pain according to VAS decreased in 88%
patients (45/51). Before procedure back pain averaged 8,3
(3-10) and leg pain was average 6 (0-10). 3 months after
surgery it was average 3,8 for back pain and 2,2 for leg
pain. In period of observation it was equivalently 3,7 for
back pain and 2,5 for leg pain. In 3 patients pain inten-
sity did not change after surgery and in 3 another patients
additional surgery was necessary due to deterioration of
pain intensity. They underwent spacer removal and dis-
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Fig. 5. Saggital scans of NMR before surgery and 6 months after im-
plantation of 2 interspinous spacers L4/L5 and L5/S1
Ryc. 5. MRI kręgosłupa przed operacją i 6 miesięcy po operacji za-
implantowania 2 ekspandorów międzykolczystych L4/L5 i L5/S1

Fig. 6. Saggital scans of NMR before surgery and 6 months after im-
planation of interspinous spacer in L4/L5 segment
Ryc. 6. MRI kręgosłupa lędźwiowego przed operacją i 6 miesięcy po
implantacji ekspandora międzykolczystego na poziomie L4/L5

Table 2. Clinical outcomes of
patients assessed with Oswestry
Disability Index and VAS qu-
estionaries

krzyż kończyna

W okresie obserwacji

krzyż kończyna

3 miesiące po operacji

krzyż kończyna

Przed operacją

Okolica

Czas

3,7 2,23,8 2,28,3 6VAS

36%37,8%65%ODI

Tabela 2.  Wyniki kliniczne pa-
cjentów oceniane przy użyciu
kwestionariusza Oswestry Disa-
bility Index i VAS

krzyż kończyna

W okresie obserwacji

krzyż kończyna

3 miesiące po operacji

krzyż kończyna

Przed operacją

Okolica

Czas

3,7 2,23,8 2,28,3 6VAS

36%37,8%65%ODI

bólu pozostało na tym samym poziomie. W przypadku
3 pacjentów z badanej grupy chorych z powodu nasile-
nia dolegliwości bólowych konieczna była reoperacja.
Wykonano u nich średnio po 6 miesiącach procedurę
polegającą na usunięciu ekspandora i dyscektomii z PLIF.
Stopień niepełnosprawności mierzony Indeksem niepeł-
nosprawności Oswestry uległ zmniejszeniu: przed ope-
racją wynosił średnio 65% (22%-92%) 3 miesiące po
operacji wyniósł średnio 37,8% (16%-96%) i w okresie
obserwacji 36% (10%-84%). (TAB. 2)

Średni czas zabiegu wynosił 53 minuty (25-110min),
strata krwi wynosiła średnio 20ml (5-100ml). Czas po-
bytu w szpitalu po wykonaniu zabiegu wyniósł średni
4 dni (2 – 12dni).

POWIKŁANIA
Powikłania śródoperacyjne wystąpiły u 2 chorych:
1 pacjent - złamanie wyrostka kolczystego podczas wpro-
wadzania implantu, w 1 przypadku uszkodzenie opony
podczas usuwania więzadła międzykolcowego. Powikła-
nia wczesne wystąpiły u 4 pacjentów: przedłużone go-
jenie rany u 2 chorych, głęboka infekcja rany poopera-
cyjnej- 2 chorych , wymagali operacyjnej rewizji. Powi-

cectomy with posterior lumbar interbody fusion(PLIF).
Disability measured with Oswestry Disability Index
dropped from average 65% before surgery (22%-92%)
to average 37,8% (16%-96%) 3 months post operation
and average 36% (10%-84%) in period of observation
(TAB. 2).

Mean time of procedure was 53 minutes (25-90),
mean blood loss was 20ml (5-100ml). Mean patient stay
at hospital after surgery was 4 days (2-12)

COMPLICATIONS
Intraoperative complications occurred in 2 patients: frac-
ture of spinous process during implant insertion and
injury of dura with CSF leakage. In 4 cases there were
early complications: incorrect wound healing, deep infec-
tion of the wound. Late complications appeared in
2 patients: rupture of superspinal ligament with disloca-
tion of spacer and fracture of spinal process. There were
also one patient with wrong qualification for interspinous
decompression- patient had hypoplasia of spinous process
S1 therefore insertion and fixation of device was impos-
sible.
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kłania późne dotyczyły 2 chorych: przerwanie więzadła
nadkolcowego z przemieszczeniem implantu do tyłu oraz
pęknięcie wyrostka kolczystego z przemieszczeniem
bocznym implantu. W 1 przypadku błędnie zakwalifiko-
wano chorego: hipoplazja wyrostka kolczystego S1,
uniemożliwiająca wprowadzenie implantu.

DYSKUSJA
Implantacja ekspandora międzykolczystego jest alterna-
tywną do dysektomii metodą leczenia operacyjnego ste-
nozy kanału kręgowego spowodowanej chorobą dysko-
wą . Cel zabiegu jakim jest zmniejszenie dolegliwości
bólowych osiągany jest poprzez lekkie zgięcie (uniesie-
nie) operowanego segmentu. Takie ustawienie kręgosłu-
pa powoduje zwiększenie wymiaru strzałkowego kanału
kręgowego i poszerzenie otworów międzykręgowych.
Poprzez zmniejszenie przepukliny zmniejsza się również
obciążenie tylnej części pierścienia i więzadła podłużne-
go tylnego co w konsekwencji przyczynia się do reduk-
cji bólu. [1,2,3,4,5,6,7,8] Jest to procedura najmniej in-
wazyjna w tej grupie schorzeń kręgosłupa ponieważ nie
narusza istotnych anatomicznie struktur kręgosłupa lę-
dźwiowego a jej zakres nie ingeruje w obręb kanału
kręgowego co eliminuje ryzyko uszkodzenia struktur
nerwowych [10]. Procedura ta nie zamyka drogi oraz nie
podwyższa ryzyka wykonania bardziej zaawansowanych
operacji, ingerujących w obręb kanału kręgowego

Dostępne w piśmiennictwie prace oceniają skutecz-
ność podobnych implantów w przypadku leczenia chro-
mania neurogennego w jedno- lub dwusegmentowej ste-
nozie kanału kręgowego. Zucherman i wsp. [11] w pro-
spektywnym randomizowanym badaniu na grupie 193
chorych udowadnia skuteczność podobnego dystraktora
międzykolczystego (XSTOP)w porównaniu z grupą cho-
rych leczonych zachowawczo. 12 miesięcy po operacji
zanotował znaczne zmniejszenie lub całkowite ustąpie-
nie dolegliwości u 64% pacjentów wobec takiej samej
poprawy jedynie u 12% chorych leczonych zachowaw-
czo. W kolejnym badaniu [12] z 2 letnim okresem ob-
serwacji Zucherman podaje zmniejszenie lub zniesienie
dolegliwości u 73,1% leczonych operacyjnie w stosunku
do 36% chorych leczonych zachowawczo. Kuchta i wsp.
[13] prezentują badanie na grupie 175 chorych z objawo-
wą stenozą lędźwiową leczonych operacyjnie z użyciem
dystraktora XSTOP. Okres obserwacji w tym badaniu
wynosi 24 miesiące. Autorzy opisują zmniejszenie VAS
(wyrażone w procentach) z średnio 61,2% przed opera-
cją do 39% 6 tyg. po operacji i średnio 39% 2 lata po
operacji. Stopień niepełnosprawności mierzony za pomo-
cą Oswestry Disaility Index zmniejszył się ze średnio
32,6% przed operacją do średnio 22,7% 6 tygodni po
operacji i 20,3% 2 lata po operacji. 8 pacjentów wyma-
gało dekompresji kanału kręgowego. Barbagallo [14]
u 69 pacjentów zaimplantował 92 dystraktory (23 zabie-
gi podwójnych ekspandorów). W przedstawionej pracy
skupia się na powikłaniach i ich przyczynach wynikają-
cych z wariantow anatomicznych kręgosłupa lędźwiowe-
go. W grupie 69 chorych Zanotował 1 powikłanie śród-

DISCUSSION
Interspinous decompression is alternative to discectomy
procedure for treating lumbar stenosis due to disc disease.
The goal of surgery, which is pain relief, is achieved by
slight flexion (elevation) of operated segment. That
position of spine increases dimension of spinal canal and
foramen. In addition reduction of disc herniation decreas-
es load of posterior annulus and longitudinal posterior
ligament what in consequence leads to pain relief.
[1,2,3,4,5,6,7,8]

Implantation of interspinous spacer is least invasive
surgery in this group of spine diseases since important
anatomical spine structures are preserved.[10] The pro-
cedure does not interfere in spinal canal eliminating the
risk of nerves and cauda equina injury. Furthermore it
does not close the way and does not enlarge a risk for
performing more advanced procedures which interfere in
spinal canal.

There are some studies In literature, which assess
efficacy of analogous interspinous spacers in treatment
of neurogenic claudication in mono- or bisegmental lum-
bar canal stenosis. Zucherman et al. [11] in prospective
randomized study on 193 patients proved effectiveness
of similar spacer (XSTOP) in comparison to patient treat-
ed conservatively. He reported significant improvement
or total pain relief in 64% after operation comparing to
12% patient who underwent conventional treatment. In
following study [12] after 2 years of observation Zu-
cherman revealed improvement in 73,1% patients after
surgery against 36% patients after conservative treatment.
Kuchta and all. [13] present research with significant
lumbar stenosis after implantation of XSTOP interspinous
spacer. Follow up was 24 months. Authors describe
decrease of VAS (VAS is presented in percents) from
mean 61,2% before surgery to mean 39% 6 weeks after
surgery and mean 39% 2 years after surgery. Oswestry
Disability Index dropped from average 32,6% before
operation to average 22,7% 6 weeks past operation and
20,3% 2 years post operation. In case of 8 patients de-
compression of spinal canal was necessary. Barbagallo
[14] implanted 92 interspinous devices in 69 patients (23
surgeries with double implant). In the paper he focused
on reasons of complications which results from anatom-
ical variants. He noted 1 intraoperative complication:
fracture of spinous process L5 and 7 posoperative com-
plications: 3 broken spinal process and 4 displacements
of implant.
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operacyjne - złamanie wyrostka L5 oraz 7 powikłań
pooperacyjnych: 3 złamane wyrostki kolczyste i 4 prze-
mieszczenia implantu.

WNIOSKI
1. Implantacja dystraktora międzykolczystego jest efek-

tywną metodą leczenia choroby dyskowej, zmniejsza-
jącą w wydatny sposób dolegliwości bólowe i ogra-
niczenia w codziennym funkcjonowaniu

2. Jest szybką, łatwą do wykonania i nieobciążającą
chorego procedurą, obarczoną niewielkim ryzykiem
powikłań.
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CONCLUSIONS
1. Implantation of interspinous spacer Is effective method

of treatment of lumbar disc disease. It significantly
reduces pain and limitations in daily functioning.

2. The procedure is quick, easy and safe with low risk
of complications.


