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Operacyjne leczenie złamań zęba kręgu
obrotowego z dojścia przedniego

Summary

Introduction: Injuries of the cervical part of the spine may occur in many circumstances, but certain

type of accidents and injuries are linked with spine injury/lesion and of the spinal cord. All dislo-

cations within C1-C2 complex, both traumatic and in the process of many disorders, may be su-

spected of fracturing the dens, or of damaging the transverse ligament of the odontoid vertebra. The

fracture of the dens is classified according to the process of fracture fissure. This division was

presented in 1974 by Andersena and d’Alonzo and is binding up-to-date, despite its different

modifications. Type II is a dangerous, non-stable fracture, difficult to heal. It Leeds surgical tre-

atment regardless of the fact whether there was dislocation of factions or not.

Material: 23 patients treated in the Ward of Neurosurgery WSS PCT in Gdańsk in the period 2004-

2008 constitute the clinical material. In all patients, a stabilization of the odontoid vertebra was carried

out from frontal access with the application of Boehler screws.

Results: In 22 patients, a good bone adhesion was obtained, stated during subsequent control stu-

dies. In the neurological study, in comparison to the pre-surgical state, ailments relief was achie-

ved: dizziness, balance disorders, pains in the occipital region with stiffness. In one patient suf-

fering from osteoporosis, fracture of the dens occurred alongside screw loosening.

Conclusions: The application of stabilisation of the fractured dens with the help of self-pressure screw

is a treatment method minimalising the size of surgical access. This technique allows to obtain good

bone adhesion without disturbing the range of spinal flexion and exclusion of additional motor unit.
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Streszczenie

Wstęp: Urazy odcinka szyjnego kręgosłupa mogą wystąpić w wielu okolicznościach, ale pewne

rodzaje wypadków i urazów związane są z uszkodzeniem kręgosłupa i rdzenia kręgowego. Wszel-

kie przemieszczenia w obrębie kompleksu C1-C2, zarówno urazowe jak i w przebiegu różnych

schorzeń muszą być podejrzewane o złamanie zęba kręgu obrotowego, lub o uszkodzenie więzadła

poprzecznego obrotnika. Złamania zęba kręgu obrotowego klasyfikuje się według przebiegu szcze-

liny złamania. Podział ten został zaproponowany w 1974 przez Andersena i d’Alonzo i obowiązuje

on do dzisiaj, pomimo różnych jego modyfikacji. Typ II jest złamaniem niebezpiecznym, niesta-

bilnym, trudno gojącym się, i niezależnie czy doszło do przemieszczenia odłamów, czy też nie

wymaga od początku leczenia operacyjnego.

Materiał: Materiał kliniczny stanowi 23 chorych leczonych w Oddziale Neurochirurgii WSS PCT

w Gdańsku w latach 2004-2008. U wszystkich chorych wykonano stabilizację kręgu obrotowego

z dojścia przedniego z zastosowaniem śrub Boehlera.
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WSTĘP
Urazy odcinka szyjnego kręgosłupa mogą wystąpić
w wielu okolicznościach, ale pewne rodzaje wypadków
i urazów związane są z uszkodzeniem kręgosłupa i rdze-
nia kręgowego.

Duże statystyki zwracają uwagę na odsetek uszkodzeń
kręgosłupa szyjnego zarówno izolowane jak i towarzy-
szące urazom głowy, który może wynosić nawet 20%.
Z urazem kręgosłupa szyjnego mamy do czynienia po
upadkach z wysokości, po skoku na głowę do płytkiej
głowy, po uderzeniu w głowę lub szyję przez spadające
przedmioty a również w czasie wypadków komunikacyj-
nych. Przemieszczenie urazowe głowy w stosunku do
szyi powoduje często uszkodzenie kompleksu, jaki two-
rzy potylica z kręgiem szczytowym i obrotowym (1).
W warunkach prawidłowych ruch w stawach potyliczno-
szczytowych i szczytowo-obrotowych uzupełniają się
i zakres tych ruchów przedstawia się następująco (2):
ruchy zgięcia i prostowania wynoszą od 10 do 13 stop-
ni, zgięcie boczne w stawie potyliczno-szczytowym
wynosi 8 stopni a w stawie szczytowo-obrotowym
0 stopni. Rotacja w stawie potyliczno-szczytowym wyno-
si 0 stopni a w stawie szczytowo-obrotowym 47 stopni.

O stabilności połączenia kompleksu potylica-C1-C2
decydują stawy oraz silny aparat więzadłowy, z którego
najistotniejszą rolę spełnia więzadło poprzeczne kręgu
szczytowego. Ruch zgięcia do przodu ograniczony jest
przez to, że ząb kręgu obrotowego dotyka i opiera się
o krawędź przednią otworu potylicznego wielkiego.

Wszelkie przemieszczenia w obrębie kompleksu C1-
C2, zarówno urazowe jak i w przebiegu różnych scho-
rzeń muszą być podejrzewane o złamanie zęba kręgu ob-
rotowego lub o uszkodzenie więzadła poprzecznego
obrotnika (3). Złamania zęba kręgu obrotowego klasyfi-
kuje się według przebiegu szczeliny złamania. Podział ten
został zaproponowany w 1974 przez Andersena i d’Alon-
zo i obowiązuje on do dzisiaj pomimo różnych jego
modyfikacji (4). Zgodnie z tym podziałem wyróżniamy
typ I złamania (szczelina złamania przechodzi przez
szczyt zęba), typ II złamania ( szczelina złamania prze-
chodzi w 1/3 dolnej zęba najczęściej u jego podstawy)
i typ III złamania ( szczelina złamania przebiega przez
trzon kręgu C2 i może obejmować wyrostki poprzeczne).
Do złamań tych dochodzi najczęściej podczas odgięcia
głowy ku tyłowi, natomiast rzadziej podczas zgięcia do
przodu. Uszkodzenie więzadła poprzecznego zęba kręgu

Wyniki: U 22 chorych uzyskano dobry zrost kostny stwierdzany podczas kolejnych badań kontro-

lnych. W badaniu neurologicznym w porównaniu do stanu przedoperacyjnego uzyskano ustąpienie

dolegliwości pod postacią zawrotów głowy, zaburzeń równowagi, bólów okolicy potylicznej

z uczuciem usztywnienia. U jednej chorej na osteoporozę, ze złamaniem zęba kręgu obrotowego

doszło do obluzowania śruby.

Wnioski: Zastosowanie stabilizacji złamanego zęba za pomocą śrub samodociskajacych jest meto-

dą leczenia minimalizującą wielkość dostępu operacyjnego. Ta technika pozwala na uzyskanie

dobrego zrostu kostnego bez naruszenia zakresu ruchomości kręgosłupa i wyłączenia  dodatkowych

jednostek ruchowych.

Słowa kluczowe: kręgosłup, złamanie zęba

INTRODUCTION
Fractures of the cervical segment of the spine may
occur in many circumstances, but some types of acci-
dents and injuries are linked with spine and spinal cord
damage.

High statistics point out the percent of cervical spine
damages, both isolated and accompanying head injuries,
which can even amount to 20%. The cervical spine
damage occurs after falls from the heights, after jump-
ing to a shallow water, after hiting the head or neck with
falling objects, as well as during transportation accidents.
Head dislocation injury in relation to the neck frequent-
ly causes the damage of the complex, formed by the
occiput and the atlanto and occipital vertebra (1). In
proper conditions, the movement in the atlanto-occipital
and atlanto-axial articulations supplement each other and
the range of these movements presents itself as follows
(2): movement of bending and unbending amount from
10 to 13 degrees, the lateral bending in the atlanto-oc-
cipital articulation amounts to 8 degrees and in the ant-
lanto-axial articulation - 0 degrees. Rotation in the atlanto-
occipital articulation amounts to and in the atlanto-axial
articulation 47 degrees.

The stability of the connection of the complex C1-C2-
occiput relies on the articulations and the strong ligament
apparatus, from which the most important role is player
by the Lateran ligament of the frontal vertebra. The
bending movement to the front is limited by the fact that
the dens touches and leans on the frontal edge of the big
occiput opening.

All dislocations within the C1-C2 complex, both
resulting from injuries and during the process of differ-
ent disorders may be suspected of fracturing the dens or
of damaging the transverse ligament of the odontoid
vertabra (3). The fracture of the dens is classified accord-
ing to the process of fracture fissure. This division was
suggested in 1974 by Andersen and d’Alonzo and is
binding up-to-date despite its different modifications (4).
In conformity with this division, we differentiate type I
of the fracture (the fracture fissure goes along the peak
of the dens), type II of the fracture (the fracture fissure
goes in 1/3 of the lower part of the dens most frequently
in its base) and type III of the fracture (the fracture fis-
sure goes along C2 vertebra and may include lateral
apophysis). These fractures occur most frequently when
bending the head to the back, less frequently when bend-
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obrotowego występuje podczas nadmiernego zgięcia gło-
wy i kręgosłupa szyjnego do przodu (5). Klinicznie mó-
wimy o złamaniach stabilnych i niestabilnych złamania
zęba obrotnika co przekłada się oczywiście na sposób
leczenia tych urazów. Złamanie typu I jest złamaniem
stabilnym i wystarczy unieruchomienie zewnętrzne koł-
nierzem na okres kilku tygodni. Złamanie typu III jest
także uznawane za uszkodzenie stabilne i również tutaj
stosuje się unieruchomienie zewnętrzne. Natomiast typ
II jest złamaniem niebezpiecznym, niestabilnym, trudno
gojącym się, i niezależnie czy doszło do przemieszcze-
nia odłamów czy też nie wymaga od początku leczenia
operacyjnego (6).

CEL PRACY
Ocena skuteczności leczenia złamań zęba kręgu obroto-
wego z dojścia przedniego z zastosowaniem śrub Boeh-
lera.

MATERIAŁ KLINICZNY
Materiał kliniczny stanowi 23 chorych leczonych
w Oddziale Neurochirurgii WSS PCT w Gdańsku
w latach 2004-2008. W grupie operowanych chorych było
12 kobiet oraz 11 mężczyzn w wieku od 19 do 74 lat.
Wśród przyczyn doznanych urazów, które doprowadziły
do złamania zęba kręgu obrotowego wiodącą rolę stano-
wią wypadki komunikacyjne oraz upadki z niewielkiej
wysokości.

19 chorych była operowana w trybie pilnym, albo
bezpośrednio po urazie, albo w krótkim czasie po nim,
po wykonaniu diagnostyki obrazowej połączenia czasz-
kowo-kręgosłupowego z powodu utrzymywania się do-
legliwości bólowych. Sporadyczne były sytuacje, w któ-
rych chorzy przybywali do nas celem leczenia operacyj-
nego w długim czasie po urazie (4 chorych). W bada-
niu neurologicznym nie stwierdzano objawów ubytków.
15 chorych skarżyło się na bóle w okolicy potylicznej
promieniujące do karku, do barków, uczucie sztywności,
ograniczenia ruchomości. U 9 chorych występowały
zawroty głowy i zaburzenia równowagi przy próbie
zwrotu głowy do boku lub spojrzenia ku górze.

TECHNIKA OPERACYJNA
W ułożeniu na plecach pod kontrolą fluoroskopii ukła-
dano tak głowę, aby uzyskać położenie odłamów złama-
nego zęba zbliżone do anatomicznego. Po zamocowaniu
głowy, z cięcia poprzecznego lub podłużnego na przed-
niej powierzchni szyi docierano pod kontrolą radiologicz-
ną, do przedniej powierzchni kręgosłupa, aż do przednio-
dolnej krawędzi trzonu C2. W pierwszym etapie wpro-
wadzano drut Kirschnera posiłkując się wiertarką kontro-
lując jego wprowadzanie fluoroskopią śródoperacyjną
w dwóch projekcjach. Następnie wkręcano śrubę samo-
dociskającą typu Boehlera, również posiłkując się pod-
glądem rentgenowskim. Jeżeli docisk był niekompletny
a szerokość złamanego zęba obrotnika wystarczająca
wówczas wprowadzano drugą śrubę samodociskającą.

ing to the front. The damage of the lateral ligament of
the dens occurs at excessive bending of the head and the
cervical spine to the front (5). Clinically speaking, we talk
about stable and non-stable fractures of the dens, which
translates obviously to the treatment method of these
injuries. Fracture of type I is a stable fracture and it
suffices to immobilize it externally with a collar during
a few weeks. Fracture of type III is also considered as
a stable damage and also here external immibilisation is
applied. Type II is a dangerous fracture, not stable, dif-
ficult to heal. Regardless whether fragments dislocation
took place or not, it requires surgical treatment from the
start (6).

THE AIM OF THE WORK
Evaluation of treatment effectiveness of fractures of the
dens from frontal access with application of Boehler
screws.

CLINIC MATERIAL
23 patients treated at the Ward of Neurology WSS PCT
in Gdańsk in the years 2004-2008 constituted the mate-
rial clinic. In the group of patient operated on there were
12 women and 11 men in the age 19-74. Among the
causes of incurred injuries, that led to the fracture of the
dens, the leading role were road accidents and falls from
low height.

19 patients were operated on urgently, or straight
after the injury, after image diagnosis of the craniospi-
nal connection due to maintenance of ailments. Situa-
tions in which patients were coming to us for surgical
treatment long after the injury were very occasional (4
patients). In the neurological study no side effects were
stated. 15 patients were complaining of pinas in the
occiput region radiating to the nape, shoulders, feeling
of stiffness, motor limitation. In 9 patients, dizziness and
balance disorder occurred when trying to turn the head
to the side or look up.

SURGERY TECHNIQUE
In the position on the back under the control of fluoros-
copy, the head was placed in such position so as to obtain
the position of sections of the broken dens close to the
anatomical one. After securing the head, from the lateral
or oblong friction on the frontal surface of the neck, we
were reaching under radiological control to the frontal
surface of the spine, up to the frontal-lower edge of the
C2 corpus. In the first stage, Kirschner wire was being
introduced, using the drilling machine controlling its
introduction with a midsurgical fluoroscopy in two pro-
jections. Next, we were using a self-pressing screw of
Boehler type, also making use of rentgenological mon-
itoring. If the clamp was incomplete and the width of the
broken dens sufficient, then another self-pressing screw
was being introduced.
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WYNIKI
Wyniki leczenia operacyjnego chorych ze złamaniem
zęba kręgu obrotowego są bardzo dobre. U 22 chorych
uzyskano dobry zrost kostny stwierdzany podczas kolej-
nych badań kontrolnych. W badaniu neurologicznym
w porównaniu do stanu przedoperacyjnego uzyskano
ustąpienie dolegliwości pod postacią zawrotów głowy, za-
burzeń równowagi, bólów okolicy potylicznej z uczuciem
usztywnienia u wszystkich chorych. U chorej na osteopo-
rozę ze złamanie zęba kręgu obrotowego doszło do
obluzowania śruby.

DYSKUSJA
Złamania zęba kręgu obrotowego w dużych statystykach
stanowią od 10 do 15% wszystkich złamań kręgosłupa
szyjnego (7). Złamanie zęba obrotnika u osób młodych
wymaga znacznych sił i ma miejsce podczas wypadków
komunikacyjnych, upadków z wysokości oraz podczas
upadków związanych z uprawianiem sportów np. narciar-
stwo. U osób starszych nawet niewielki uraz związany
z upadkiem może powodować złamanie zęba kręgu

Fig. 1. Fracture of II degree
according to Andersen and
d’Alonzo. TK study before the
surgery
Ryc. 1. Złamanie II stopnia wg
Andersena i d’Alonzo. Badanie
TK przed operacją

Fig. 2. Post-surgery rentgeno-
graphic control study in AP and
transverse projection
Ryc. 2. Badanie kontrolne RTG
pooperacyjne w projekcji AP
i bocznej

RESULTS
The results of the surgical treatment of patients with
a fracture of the dens are very good. In 22 patients a good
bone adhesion was obtained, and it was stated during
subsequent controlling studies. In a neurological study,
in comparison to the pre-surgical state, ailments as diz-
ziness, balance disorders, pains in occipit region with
feeling of stiffness disappeared in all patients. In a pa-
tient suffering from osteoporosis with fracture of the dens,
the loosening of the screw occurred.

DISCUSSION
Fractures of the dens in big statistics constitute from 10
to 15% of all cervical spine fractures (7). The fracture
of the dens in young people requires a lot of effort and
takes place during road accidents, falls from height and
during falls linked with practising sports, e.g. skiing. In
older people, even a small injury linked with falling down
may cause fracture of the dens. The real frequency of
rotational vertebra fractures, which may sometimes be
omitted due to the death of the patient on the place of
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obrotowego. Prawdziwa częstość złamań kręgu obroto-
wego, która czasami ulega przeoczeniu w związku ze
zgonem chorego na miejscu wypadku szacowana jest
nawet do 40%. Chorzy często nie prezentują ubytkowych
objawów neurologicznych, natomiast sygnalizują bóle
w odcinku szyjnym kręgosłupa w polu unerwienia ner-
wu potylicznego wielkiego często z towarzyszącym na-
pięciem mięśni, ograniczeniem ruchomości szyi, bole-
snym napięciem mięśni oraz parestezjami. Te objawy po-
winny zwracać uwagę na możliwość złamań zęba kręgu
obrotowego. Zawroty głowy i zaburzenia równowagi
często związane ze zwrotami głowy niewątpliwie świad-
czą o niedostateczności krążenia mózgowego związane-
go z niewydolnością ukrwienia w zakresie tętnic kręgo-
wych zaciskanych podczas ruchów głową. Celem opera-
cji jest uzyskanie dobrej stabilizacji kręgu C1 i C2 albo
kompleksu potylica-C1-C2. Jeżeli jest to możliwe, bar-
dziej korzystne jest to pierwsze rozwiązanie, ponieważ
wyłączona jest tylko jedna jednostka ruchowa, co jest
sytuacją łatwą do skompensowania poprzez ruch na in-
nych piętrach kręgosłupa szyjnego. O wiele trudniej jest
skompensować ubytek ruchu spowodowany stabilizacją,
w którą zaangażowane są dwie jednostki ruchowe, które
muszą być wyłączone podczas stabilizacji potylica-kręg
szczytowy i kręg obrotowy. Kompensacja takiego ubyt-
ku ruchomości jest praktycznie niemożliwa. Z taka sy-
tuacją mieliśmy do czynienia u jednego z naszych cho-
rych, u którego linia złamani przebiegała tak, że nie
dawała szansy na dobrą i trwałą stabilizację w ustawie-
niu zbliżonym do anatomicznego. U tego chorego zasto-
sowaliśmy stabilizację z dostępu tylnego z wyłączeniem
ruchomości w kompleksie potylica-kręg szczytowy-kręg
obrotowy. Najkorzystniejszą sytuację mamy wówczas,
gdy możemy ustabilizować złamanie w położeniu ana-
tomicznym bez wyłączenia jednostek ruchowych. Takie
warunki zapewnia nam stabilizacja odłamów z dostępu
przedniego z zastosowaniem śrub samodociskających.

Fig. 3. Stabilization with the
help of the 1 screw. Post-surge-
ry rentgenographic control stu-
dy in AP and transverse projec-
tion
Ryc. 3. Stabilizacja za pomocą
1 śruby. Badanie kontrolne RTG
pooperacyjne w projekcji AP
i bocznej

accident is estimated to even 40%. Patients frequently do
not present declined neurological symptoms, whereas
they warns pains in the cervical part of the spine where
the big occiput nerve is innervated, frequently with the
accompanying muscle tension, neck mobility limitation,
painful muscle tension and parestheses. These symptoms
should turn our attention to the possibility of the dens
fractures. Dizziness and balance disorders linked fre-
quently with dizziness undoubtedly prove insufficience
of cerebral circulation linked with inadequate blond
supply of vertebrae veins pressed during head move-
ments. The aim of the surgery is to obtain good stabili-
zation of C1 and C2 vertebrae or occiput-C1-C2 complex.
If this is possible, the first solution is more profitable, as
only one motor unit is excluded, which is a situation easy
to compensate through a movement on other levels of the
cervical spine. It is much more difficult to compensate
the defect of the movement caused by stabilisation, in
which two motor units are engaged, which have to be
excluded during the stabilization occiput-apical vertebrae
and the rotating vertebrae. Compensation of such motor
defect is practically impossible. We were dealing with
such situation in one of our patients, in whom the frac-
ture line was going along in such a way that it did not
give chance for good and persistent stabilisation in
a position comparable to the anatomical one. In this pa-
tient we applied stabilization from back access with the
exclusion of mobility in the complex occiput-apical
vertebra-rotating vertebra. The most profitable situation
is when we can stabilize the fracture in the anatomical
position without excluding the motor units. Such condi-
tions are ensured by stabilization of fragments from fron-
tal Access with the application of self-pressing screws.
This technique, if possible to apply, is the most optimal,
and the constant fluoroscopic control allows to “place the
fragments” in a position frequently anatomical. In our ma-
terial, among the patients, we did not state defective
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Technika ta, jeżeli jest możliwa do zastosowania jest
najbardziej optymalna a ciągła kontrola fluoroskopowa
pozwala na „ustawianie odłamów” w położeniu często
anatomicznym. W naszym materiale chorych nie stwier-
dzaliśmy ubytkowych objawów neurologicznych nato-
miast chorzy prezentowali dolegliwości subiektywne,
związane z podrażnieniem gałęzi krótkich korzeni C1, C2
i głównie C3. Z tego też powodu wykonana stabilizacja
zaowocowała dobrymi wynikami leczenia, ponieważ
objawy podrażnieniowe ustąpiły po umocowaniu odła-
mów. Nie obserwowaliśmy w naszym materiale chorych
takich sytuacji, w których narastałyby ubytkowe objawy
neurologiczne początkowo nieobecne u nich. W przeszło-
ści chorzy ze złamaniami zęba kręgu obrotowego, jeżeli
trafiali do ośrodków, w których nie operowano takich
przypadków, mieli zakładany wyciąg bezpośredni za
czaszkę i odsyłani byli do ośrodków specjalistycznych.
Wyciąg za czaszkę pozwalał często na korektę ułożenia
odłamów oraz usuwał ucisk na struktury nerwowe i na-
czyniowe. Musimy z pewnością pamiętać, że celem
każdego leczenia urazu kręgosłupa jest usunięcie ucisku
na rdzeń, korzenie nerwowe i układ naczyniowy oraz
dobra stabilizacja operowanego odcinka kręgosłupa.

Na przestrzeni lat zmieniły się techniki leczenia
operacyjnego złamań zęba kręgu obrotowego. Przed erą
dostępu przedniego preferowany był dostęp tylny i roz-
winęło się odpowiednie instrumentarium pozwalające na
jego aplikacje tą drogą. Przez wiele lat z powodzeniem
stosowane były haki łukowe, pętle z drutu bądź linek
tytanowych, zaciski międzyłukowe, ramki obejmujące
łuki złamanych kręgów. Rozwinęły się różne techniki
zakładania tego sprzętu i z pewnością odegrał on waż-
ną rolę w ratowaniu chorych w stanie zagrożenia życia.

Fig. 4. Fracture of II type De Alonso. TK study before the surgery.
Osteoporosis
Ryc. 4. Złamanie typu II De Alonso. Badanie TK przed operacją.
Osteoporoza

Fig. 5. Fracture and loosening of the stabilizing screw in the oste-
oporosis process. Study 6 months after the surgery
Ryc. 5. Złamanie i obluzowanie śruby stabilizującej w przebiegu
osteoporozy. Badanie po 6 miesiącach od operacji

neurological symptoms, whereas patients were present-
ing subjective ailments, linked with irritation of branch-
es of short roots C1, C2 and mainly C3. As a result, the
carried stabilization gave good treatment results, as the
irritation symptoms disappeared after affixing of factions.
We did not observe in our group of patients such situ-
ations in which the wasting neurological symptoms (ini-
tially not present in them) would increase. In the past,
patients with fractures of the dens, if they got to the
centers where such cases were not operated on, had
a direct lift put behind the skull and were sent to specialist
centres. The lift behind the skull allowed frequently for
adjustment of faction arrangement and removal of pres-
sure on nerve and vascular structure. We should remem-
ber that the ail of each treatment of spine injury is the
removal of spinal cord pressure, nerve roots and vascu-
lar system and good stabilization of the operated on spine
fragment.

During the years, the techniques of surgical treatment
of fractures of the dens have changed. Before the era of
frontal access, we preferred back access and an appro-
priate tool set was applied, allowing for its application
this way. For many years, we were applying with suc-
cess arch hooks, wire slings or titanium cables, interar-
chal pressures, frames including arches of broken verte-
brae. Different techniques were developed concerning the
establishment of this equipment and certainly it has
played an important role in saving patients in life-threat-
ening situations. Different methods of coaptation (with
Galie method, Brookes method, with the use of a sling)
had also one aim, and this was to obtain a good bone
adhesion. With the use of these techniques, a good bone
adhesion reached 60 to 85% and was improved after the
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Różne sposoby zespolenia (sposobem Gallie, sposobem
Brooks’a, z użyciem pętli) miały także jeden cel a mia-
nowicie uzyskanie dobrego zrostu kostnego. Tymi tech-
nikami dobry zrost kostny uzyskiwano od 60 do 85%
i ulegał poprawie po zastosowaniu unieruchomienia ze-
wnętrznego, sięgając 97% zrostu przy zastosowaniu
kamizelki halo (4 w R). Zaletą tych metod była prosto-
ta techniczna i mały koszt. Ryzykiem była możliwość
uszkodzenia opony twardej przy przekładaniu linki,
możliwość przecięcia łuku kręgu przez drut lub linkę
oraz brak możliwości zastosowania tej techniki przy zła-
maniu łuków. Tych wad niewątpliwie pozbawiona jest
technika zespolenia śrubą samodociskającą z dostępu
przedniego, jeżeli jest możliwość jej zastosowania. Za-
stosowanie tej techniki po raz pierwszyw 1978 przez
Nakanishi (8) i 1979 przez Magerla (9) pozwoliło na
wyeliminowanie niedogodności związanych z technika-
mi z dostępu tylnego. Przeciwwskazaniem do osteosyn-
tezy zęba kręgu obrotowego śrubą jest towarzyszące
zerwanie więzadła poprzecznego zęba, przemieszczenie
zęba do przodu, szczelina złamania biegnąca w dół i do
przodu oraz towarzyszący ucisk na rdzeń kręgowy wy-
magający odbarczenia rdzenia kręgowego. Stabilizacja
śrubą złamanego zęba kręgu obrotowego przy zerwaniu
więzadła poprzecznego zęba jest bezcelowe, ponieważ
istniała będzie nadal niestabilność pomiędzy kręgiem C1
i C2. Przemieszczenie zęba do przodu lub skośnie w dół
biegnąca szczelina złamania dają małą szansę na pra-
widłowe umieszczenie śruby często w niedużym frag-
mencie złamanego zęba. W takiej sytuacji należy zasto-
sować inne techniki między innymi z dostępu tylnego.
Niektórzy autorzy sugerują zespolenie złamanego zęba
dwoma śrubami sygnalizując, że daje to lepszą stabili-
zacje i docisk oraz zmniejsza ryzyko złamania zmęcze-
niowego (10). Śruba użyta do stabilizacji ma średnicę
3,5mm i należy zawsze określić wielkość złamanego
fragmentu zęba i sprawdzić możliwość aplikacji do
niego dwóch śrub. Średnica zęba kręgu obrotowego
waha się od 7,5 do 11,5 mm i w przypadku tych pierw-
szy wielkości wprowadzenie drugiej śruby może być
wątpliwe. Badania biomechaniczne Sasso i wsp. (11) nie
potwierdzają lepszych właściwości mechanicznych ze-
spolenia dwoma śrubami a uzyskana tą techniką sztyw-
ność i wytrzymałość zespolenia pozwala na uzyskanie
dobrego zrostu kostnego, co zapewnia anatomiczne
i fizjologiczne „restitutio ad integrum’. Celem bowiem
wprowadzanych śrub jest uzyskanie dobrego zrostu
kostnego w położeniu anatomicznym lub zbliżonym do
anatomicznego.

WNIOSKI
1. Zastosowanie stabilizacji złamanego zęba za pomocą

śrub samodociskajacych jest metodą leczenia minima-
lizującą wielkość dostępu operacyjnego.

2. Ta technika pozwala na uzyskanie dobrego zrostu
kostnego bez naruszenia zakresu ruchomości kręgosłu-
pa i wyłączenia dodatkowych jednostek ruchowych

application of external immobilisation, reaching 97% of
adhesion with the use of a halo jacket (4 w R). This
method was positive thanks to the simplicity of the tech-
nique and its low cost. The risk was such that the endoc-
ranium could be damaged when the cable was changed,
there was a possibility of cutting off the vertebrae arch
by the wire or cable and there was a lack of possibility
to apply this technique when damaging the arche. The
technique of coaptation with a self-pressing screw from
frontal access is deprived of these defects, when there is
a possibility of its application. The application of this
technique for the first time in w 1978 by Nakanishi (8)
and 1979 by Magerl (9) allowed for the elimination of
inconveniences linked with techniques from back access.
A contraindication for osteosynthesis of the dens with a
screw is the accompanying rupture of Lateran ligament
of the dens, dislocation of the dens to the front, the fis-
sure of fracture going down and to the front and the
accompanying pressure on the spinal cord requiring
decompression of the spinal cord. Stabilisation of the
broken dens with a screw when the transverse ligament
of the dens is ruptured is aimless, as there will still be
an instability between vertabra C1 and C2. Dislocation
of the dens to the front or at side down, going alongside
the fracture fission, gives a slight chance for proper
placement of the screw frequently in a small fraction of
the broken dens. In this situation, other techniques should
be applied, among others from back access. Some authors
suggest coaptation of broken dens with two screw sig-
naling that this gives a better stabilisation and pressure
and decreases the risk of fracture linked with tiredness
(10). The screw used with for stabilisation has a diam-
eter of 3,5mm and one should always define the size of
the broken faction of the dens and check the possibility
of application of two screws to it. The dens diameter
oscilliates between 7,5 to 11,5 mm and in the case of
these first merge, the introduction of the second screw
may be doubtful. The biomechanical studies Sasso et al.
(11) do not confirm better mechanical properties of co-
aptation with two screws and the obtained coaptation
stiffness and resistance with this technique allows to
obtain a good bone adhesion, what ensures anatomical
and physiological “restitutio ad integrum’. The aim of the
introduced screws is to obtain good bone adhesion in
anatomical position or close to the anatomical one.

CONCLUSION
1. The application of stabilisation of fractured dens with

self-pressing screws is a method of treatment minimi-
zing the size of surgical access.

2. This technique allows to obtain a good bone adhesion
without disturbing the range of spine mobility and
exclusion of additional motor units.

3. Conservative treatment gives worse results due to
the necessity of applying prostheses, deferred reha-
bilitation, longer convalescence period and release
period.
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3. Leczenie zachowawcze daje gorsze wyniki z powodu
konieczności stosowania ortez, odroczonej rehabilita-
cji, dłuższego okresu rekonwalescencji i okresu zwol-
nienia.

4. W przypadku urazu głowy i szyi konieczne jest wy-
konanie dokładnej diagnostyki obrazowej pogranicza
czaszkowo-kręgosłupowego.

5. Chorzy bezpośrednio po operacji mogą być urucha-
miani i poddawani leczeniu usprawniającemu.
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4. In case of head and Neck damage, it is necessary to
make a precise image diagnosis of the craniospinal
border.

5. Patients straight after the surgery may be immobilized
and may undergo assistance treatment.


