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Ocena postępu w chirurgicznym leczeniu
spondylolistezy

Summary

Literature review and analysis of treatment methods and results of surgical treatment high-grade

spondylolisthesis was conducted. Mentioned methods are applied in surgical practice in coopera-

ting clinical centers. Methods with and without additional supportive devices – implants, were

distinguished.

In the study surgical methods were compared. The necessary stages of spondylolisthesis surgical

treatment, which guaranteed its quality, effectiveness and reliability, were proposed. “State of the

art” was defined.

Elaboration of new surgical spondylolisthesis treatment technology, eliminating disadvantages of

today’s methods, especially reposition based on extractive screw system, and increasing safety and

treatment effectiveness is essential.
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Streszczenie

Przeprowadzono przegląd literatury oraz analizę metod stosowanych w praktyce i wyników chirur-

gicznego leczenia dużych kręgozmyków we współpracujących ośrodkach klinicznych. Wyróżniono

metody chirurgiczne bez i z dodatkowymi środkami wspomagającymi w postaci implantów.

W opracowaniu zestawiono i podjęto próbę oceny dobroci metod chirurgicznego leczenia spondy-

lolistezy i wyodrębniono niezbędne etapy leczenia chirurgicznego kręgozmyku warunkujące jego

jakość, efektywność i pewność. Określono „state of the art”.

Koniecznym wydaje się opracowanie nowej technologii chirurgicznego leczenia spondylolistezy

eliminującej niedogodności dotychczas stosowanych metod, szczególnie repozycji opartej na sys-

temie śrub wyciągowych oraz podwyższającej bezpieczeństwo i efektywność leczenia.
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WSTĘP
Najbardziej upowszechniona w piśmiennictwie definicja
spondylolistezy mówi, że jest to

przednie lub tylne przemieszczenie kręgu leżącego

powyżej w stosunku do kręgu leżącego poniżej.

Z przeprowadzonych przez autorów niniejszej publika-
cji badań opisanych w piśmiennictwie [1] i pogłębionej
analizy objawów i mechanizmów ześlizgu bliższa wydaje
się następująca definicja:

dysfunkcja objawiająca się deficytem neurologicz-

nym i/lub bólem spowodowana dyslokacją górnej

części kręgosłupa względem dolnej wzdłuż prze-

strzeni międzykręgowej, zwanej powierzchnią/

warstwą ześlizgu.

Wieloletnie obserwacje kliniczne oraz badania mechani-
zmów powstawania kręgozmyku pokazały, że przemiesz-
czenie (repozycja) ześlizgu z pozycji patologicznej do
naturalnej jest dla stanu patologicznego zaburzeniem
biomechanicznym, ze względu na uprzednio wytwarza-
ny „układ równowagi”. Układ kostno-mięśniowy dąży do
powrotu do utrwalonego przez patologię stanu biomecha-
nicznego. Tą dążność zdefiniowano jako:

„wtórny ześlizg”, czyli stan, w którym zdefekto-

wany ześlizgiem układ kostno-mięśniowy kręgosłu-

pa przystosowuje się do zachodzących zmian

i stan patologii staje się stanem biomechanicznie

„pseudo-naturalnym”, do którego po przeprowa-

dzeniu chirurgicznej korekcji układ chce wrócić.

Do tej pory nie określono, dlaczego u jednych spondy-
lolisteza progresuje do poważnej deformacji dając umiar-
kowane objawy kliniczne, natomiast u innych nawet mała
dyslokacja prowadzi do znaczących dysfunkcji neurolo-
gicznych i bólu. W piśmiennictwie znaleźć można kilka
teorii dotyczących etiologii kręgozmyku wskazujących na
podłoże genetyczne [2,3,4,5] (1953-1976) lub mechanicz-
ne [4,6] (- 2002).

Na obrazach radiologicznych patologia ta widoczna
jest jako defekt geometryczny wynikający z przemiesz-
czenia przede wszystkim układu kostnego i towarzyszą-
cych mu zmian w układzie więzadłowo-mięśniowym.
Geometrię ześlizgu opisać można za pomocą następują-
cych parametrów: kąt lędźwiowo-krzyżowy, kąt lordozy
kręgosłupa lędźwiowego, kąt stawu lędźwiowo-krzyżo-
wego, kąt Fergussona, kąt pochylenia kości krzyżowej,
wskaźnik lordozy oraz kąt ześlizgu i procentowy wskaź-
nik ześlizgu.

MATERIAŁ I METODA
Przeprowadzono przegląd literatury oraz analizę metod
i wyników chirurgicznego leczenia spondylolistezy,
w szczególności wyższego stopnia, stosowanych w prak-
tyce we współpracujących ośrodkach klinicznych.

Leczenie operacyjne spondylolistezy jest leczeniem
objawowym i zwykle ma miejsce, gdy mimo przeprowa-
dzonego leczenia zachowawczego utrzymują/nasilają się
objawy neurologiczne i/lub ból.

INTRODUCTION
Most common literature definition of spondylolisthesis
says, that it is a state, when:

a vertebra has slipped forward or backward on the

vertebra below.

Based on the authors’ studies [1] and a deepened analy-
sis of spondylolisthesis mechanisms and symptoms, the
following definition seems to be more precise:

dysfunction with neurological deficit or/and pain

caused by dislocation of upper part of spine in

relation to lower part along intervertebral plane.

Longstanding clinical observations and studies of mecha-
nisms leading to spondylolisthesis have showed, that
reposition of spondylolisthesis from pathologic to natu-
ral position for the pathologic state is a biomechanical
disorder, due to previously produced “state of equili-
brium”. Skeletomuscular system aims at the return to
preserved by pathology biomechanical system. This ten-
dency is defined as:

“secondary slippage”, that is a state, wherein de-

fected by spondylolisthesis skeletomuscular system

adapts into occurring changes and the pathologi-

cal state becomes the state of biomechanically

“pseudo-natural”, into which the system wants to

come back after performed surgical correction.

By now no one has determined, why in some patients
spondylolisthesis progresses to serious deformations,
giving moderate clinical symptoms, while in others, even
a small dislocation leads to significant neurological
dysfunctions and pain. In literature several theories re-
lated to spondylolisthesis etiology can be found indica-
ting a genetic [2,3,4,5] (1953-1976) or mechanical [4,6]
(-2002) background.

On radiographs this pathology is visible as geometric
defect resulting from dislocation most of all skeletal
system accompanied with changes of ligamentomuscu-
lar system. Spondylolisthesis geometry can be described
by the following parameters: lumbosacral angle, angle of
spinal lordosis, angle of lumbosacral joint, Fergusson’s
angle, angle of inclination of the sacrum, lordosis index,
spondylolisthesis angle and spondylolisthesis percentage
rate.

MATERIAL AND METHOD
Literature review and analysis of treatment methods and
results of surgical treatment of spondylolisthesis, espe-
cially a high-grade spondylolisthesis, applied in surgical
practice in cooperative clinical centers, was conducted.

Surgical treatment of spondylolisthesis is a sympto-
matic treatment and usually occurs, when despite of
conducted conservative treatment, neurological symptoms
and/or pain are sustained/increased.
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Fig. 1. Geometric parameters of spondylolisthesis [1]
Ryc. 1. Parametry geometryczne kręgozmyku [1]

Polega więc ono na:

wywołaniu (chirurgicznie) nowego, skorygowane-

go pod względem geometryczno-biomechanicznym

stanu, likwidującego dolegliwości neurologiczne.

To sprowadza się do wielokrotnie powtarzanego
stwierdzenia:

„że główny cel działania leczniczego winien kon-

centrować się na osiągnięciu jak najlepszego

wyniku klinicznego, a nie „poprawie radiologicz-

nej” zdefektowanej ześlizgiem geometrii”.

Dobór metody leczenia chirurgicznego jest zależny od
wielu czynników między innymi od stopnia ześlizgu,
istniejącej niestabilności i nasilenia objawów neurologicz-
nych. Stosuje się między innymi operacje odbarczające
kanał kręgowy, operacje naprawcze cieśni [7,8], a także
metody wsparte różnymi technikami doprowadzającymi
poprzez zrost kostny do usztywnienia kręgosłupa na
poziomie ześlizgu.

Operacje ograniczające się tylko do odbarczenia
kanału kręgowego jako samodzielna metoda leczenia
ześlizgu zwykle niosą ze sobą podwyższone ryzyko
progresji geometrycznej patologii i nasilenia objawów

Thus, it consists of:

evoking (surgically) a new state, corrected in re-

lation to the geometric-biomechanical one, elimi-

nating neurological affections.

This brings to the repeated claim:

“that the main purpose of therapeutic effect sho-

uld be concentrated on achieving the best clini-

cal outcome, not “radiological improvement” of

defected by spondylolisthesis geometry”.

Selection of surgical treatment is dependent on many
factors, i.a. spondylolisthesis grade, the existing instabi-
lity and neurological symptoms intensity. There are i.a.
applied surgeries decompressing the vertebral canal,
reconstructive operations of pars interarticularis [7,8], and
also methods supported by different techniques leading,
by fusion, to spinal fixation at spondylolisthesis level.

Surgeries limited only to decompression of vertebral
canal as an independent method of spondylolisthesis
treatment, usually carries the increased risk of geometric
progression of pathology and intensity of neurological
symptoms, because it causes instability in spinal motion
segment. Reconstructive operations of pars interarticula-
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neurologicznych, ponieważ powodują niestabilność seg-
mentu ruchowego kręgosłupa. Operacje naprawcze cie-
śni, polegające na oczyszczeniu powstałej kręgoszczeli-
ny, obłożeniu jej przeszczepami kostnymi i stabilizacji
implantami powodującymi kompresję uszkodzonej cieśni
znajdują zastosowanie tylko u pacjentów młodych,
z patologią niskiego stopnia i niewielkimi zaburzeniami
neurologicznymi.

W związku z powyższym usztywnienie poprzez zrost
kostny na poziomie ześlizgu jest nadal standardem
w leczeniu operacyjnym. Dla osiągnięcia zrostu kostne-
go stosuje się, w zależności od wskazań, technologie chi-
rurgiczne z zastosowaniem przeszczepów kostnych lub
implantów.

METODY CHIRURGICZNE Z ZASTOSOWANIEM
PRZESZCZEPÓW KOSTNYCH
Do pierwszej grupy metod, wykorzystujących do usztyw-
nienia kręgosłupa tylko przeszczepy kostne, zaliczamy
między innymi usztywnienie z dostępu tylnego lub tyl-
no-bocznego oraz usztywnienie międzytrzonowe.

Pierwsze z nich jest realizowane przez umieszczenie
przeszczepów kostnych w okolicy łuków kręgowych,
stawów międzykręgowych i wyrostków poprzecznych
i daje zniesienie ruchomości operowanego segmentu.

Metoda ta cechuje się ograniczoną przewidywalnością
leczniczą z powodu małej wytrzymałości biomechanicz-
nej, wynikającej między innymi z zaniku czy przebudo-
wy przeszczepów kostnych. W efekcie skutkuje to pogłę-
bieniem patologii i koniecznością stosowania dodatko-
wych środków zwiększających obciążenie pacjenta. Dla-
tego zaczęto stosować usztywnienie międzytrzonowe
z dostępu chirurgicznego tylnego lub przedniego zapew-
niające podparcie przedniej kolumny kręgosłupa. Usztyw-

Fig. 2. Development of methods
of surgical treatment of spondy-
lolisthesis
Ryc. 2. Rozwój metod chirur-
gicznego leczenia spondyloliste-
zy

ris based on purification of resultant spondylolysis, co-
vering it with bone grafts and stabilization with implants
causing compression of damaged pars interarticularis, are
applicable only in young patients, with low-grade patho-
logy and insignificant neurological disorders.

Accordingly, the fixation by fusion on the level of
spondylolisthesis is still the standard procedure in surgi-
cal treatment. To achieve spinal fusion, depending on
indications, surgical technologies using bone grafts or
implants are used.

SURGICAL METHODS USING BONE GRAFTS
The first group of methods, which use for spinal fixation
bone grafts only, include i.a. fusion and intervertebral
fusion from posterior or posterolateral approach.

The first of these is performed by placing bone gra-
fts in a region of vertebral arches, facet joints and trans-
verse processes what results in motion elimination in
operated segment.

This method is characterized by limited treatment
predictability, because of slight biomechanical strength
resulting i.a. from removal and bone grafts reconstruc-
tion. As a result its effect is pathology deepening and
necessity of using additional means to increase the bur-
den on the patient. Therefore, intervertebral fixation from
posterior or anterior approach has been introduced, to
ensure the support of anterior spinal column. Interverte-
bral fixation from posterior approach has been popula-
rized by Cloward and consisted of removing the loose
vertebral arch, removing of intervertebral disc and imple-
mentation of bone grafts into interbody space. Anterior
interbody spinal fixation is performed from transperito-
neal approach at L5-S1 level or from retroperitoneal
approach in the above lying segments. It involves remo-
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nienie międzytrzonowe z dostępu tylnego zostało rozpo-
wszechnione przez Clowarda i polegało na usunięciu
luźnego fragmentu łuku kręgu, usunięciu dysku między-
kręgowego i wprowadzeniu w przestrzeń międzytrzono-
wą przeszczepów kostnych. Natomiast przednie między-
trzonowe usztywnienie kręgosłupa wykonuje się z doj-
ścia przezotrzewnowego na poziomie L5-S1 lub z poza-
otrzewnowego w wyżej leżących segmentach. Polega na
usunięciu dysku miedzykręgowego, dekortykacji płytek
granicznych i umieszczeniu w przestrzeni przeszczepów
korowo-gąbczastych.

Początkowo wykorzystywano tu bloczki kostne
o różnym kształcie. Uzyskane wyniki kliniczne nie były
jednak zadowalające. Z powodu małej wytrzymałości
mechanicznej przeszczepu, połączonej z niekontrolowa-
nym procesem jego zanikania i osiadania, związanego
z towarzyszącą przebudową nowotworzonego zrostu
kostnego, występowała utrata odtworzonej wysokości
międzykręgowej. Dodatkowym niebezpieczeństwem jest
tu możliwość migracji przeszczepów kostnych, co może
prowadzić między innymi do pojawienia się stenozy
pooperacyjnej.

METODY CHIRURGICZNE Z ZASTOSOWANIEM
IMPLANTÓW
Dążenie do uzyskania samego tylko zrostu kostnego na
poziomie ześlizgu w większości przypadków dużych
ześlizgów nie daje dobrych efektów klinicznych, pozo-
stawiając często nawrotowe zaburzenia neurologiczne
i dolegliwości bólowe. Zastosowanie w chirurgii kręgo-
słupa implantów stabilizacyjnych pozwoliło na dokona-
nie nastawienia – repozycji ześlizgu. Dzięki temu moż-
na uzyskać przywrócenie proporcji w wysokości prze-
strzeni dysku, a przez to, w większym stopniu, odtwo-
rzenie prawidłowej geometrii, redukcje zniekształcenia
postawy, usunięcie dolegliwości bólowych i zaburzeń
neurologicznych, optymalizację przenoszenia siły kom-
presyjnej i zmniejszenie działania siły ścinającej.

Fig. 3. Geometry of reposition
using transpedicular screws [1]
Ryc. 3. Geometria repozycji za
pomocą śrub transpedikularnych
[1]

ving intervertebral disc, endplate decortication and pla-
cement of cortico-cancellous grafts in the space.

Initially, bone cages of different shapes were used.
Obtained clinical results were not satisfactory. Moreover,
decrease of reconstructed intervertebral height occurred,
due to slight mechanical strength of graft combined with
an uncontrolled process of graft loss and subsidence
associated with accompanying rebuilding of new bone
fusion. Additionally there was a risk of migration of bone
grafts, which gave an opportunity to emergence of po-
stoperative stenosis.

SURGICAL METHODS USING IMPLANTS
Aiming at obtaining only a bone fusion at a spondylo-
listhesis level in most cases of a high grade spondylo-
listhesis does not give good clinical effects, often leaving
returning neurological disorders and pain. Application in
spinal surgery stabilizing implants allowed reposition of
spondylolisthesis, so that it is possible to restore propor-
tions of disc space height, thereby in a highest grade
restoring of a normal geometry, reduction of posture
deformation, removal of pain and neurological disorders,
optimization of transmission compressive loads and
decreasing of shearing force.
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Upowszechnienie się w latach 90. XX wieku śrub

transpedikularnych spowodowało znaczny postęp
w leczeniu kręgozmyków [9,10,11]. Śruby transpediku-
larne jako elementy dobrze kotwiczące w kości kręgu sta-
nowiły bazę do budowy zarówno układów umożliwiają-
cych wykonanie różnych czynności korekcyjnych jak
i stabilizujących. Relatywnie duża wytrzymałość nasady
łuku kręgu pozwoliła na wykorzystanie zakotwiczonych
śrub do wykonania repozycji przemieszczonego kręgu.
Mechanizm repozycji z zastosowaniem śrub transpediku-
larnych polegał na zadaniu poprzez zakotwiczone w kości
śruby siły ciągnącej przesunięty kręg, przez co następo-
wało jego przemieszczenie. Repozycja następowała tu
względem stałego elementu układu repozycyjnego jakim
są pręty nośne z dodatkowymi płytami bazowymi.

Ważne jest uzyskanie dobrego zakotwiczenia śruby
w kości, co jest zależne od trzech głównych czynników:
� cech anatomicznych miejsca osadzenia,
� jakości kości,
� parametrów geometrycznych części gwintowanej śru-

by: średnica gwintu/średnica rdzenia oraz głębokości
jej osadzenia.

Z analizy mechanizmu repozycji prowadzonej za pomo-
cą śrub wynika, że nie można utożsamiać kierunku dzia-
łania siły repozycyjnej i osi śruby z przemieszczeniem
śruby w stosunku do podpory oporowej. Występujące
dośrodkowe przemieszczenie poprzeczne (związane
z kątowym osadzeniem śrub w nasadzie łuku αL5 20-250)
z punktu A do A’ wynoszące nawet ponad 20 mm przy
ześlizgu IV stopnia, powoduje komplikacje już podczas
przywracania zdefektowanego układu do prawidłowej
pozycji. Pojawiająca się wtedy poprzeczna siła rozciąga-
jąca łuki kręgu powoduje nadwyrężenie tkanki kostnej w
obrębie łuku kręgu, w niektórych przypadkach prowadząc
aż do jej rozerwania. W efekcie już podczas repozycji
może dojść do obluzowania śruby, a nawet do jej wyrwa-
nia z nasady łuku. W praktyce występowały przypadki
wygięcia śruby stwarzające zagrożenie jej złamania
i uniemożliwiające przeprowadzenie repozycji, a nawet
złamanie nasady łuku kręgu z utwierdzoną w nim śrubą.

W przypadkach prawidłowo przeprowadzonej repo-
zycji stabilność systemu śrubowo-prętowego i oczekiwa-
ne prawidłowe pełnienie przez niego założonych funkcji
jest uzależnione od obciążeń jakie działają na kręgosłup
podczas normalnego funkcjonowania człowieka. Pierw-
sze doświadczenia kliniczne leczenia ześlizgu za pomo-
cą śrub wyciągowych pokazały, że duże siły działające
w odcinku lędźwiowo-krzyżowym kręgosłupa podczas
normalnej aktywności pooperacyjnej pacjenta, mikroru-
chy, oraz ciągła dążność do „wtórnego ześlizgu” stano-
wią zagrożenie dla utrzymania stabilności wymuszone-
go mechaniczne układu „zawieszonego” na śrubach
i utrudniają lub uniemożliwiają powstawanie zrostu kost-
nego.

Dlatego, po wieloletnich analizach stosowanych tech-
nik i mechanizmów w leczeniu operacyjnym ześlizgu
D. Zarzycki i L. Ciupik (1996) doszli do wniosku, że aby

Popularization of transpedicular screws in 90’s of
the XX century resulted in significant progress in spon-
dylolisthesis treatment [9,10,11]. Transpedicular screws
as well anchoring elements in vertebral bone were a basis
for construction of both systems allow execution of
various corrective activities and stabilizing. Relatively
high strength of pedicle allowed to use anchoring screws
to perform a reposition of a displaced vertebra. The
mechanism of reposition using transpedicular screws lies
in application through screws anchored to the bone for-
ce pulling displaced vertebra, whereby its replacement
occurs. Reposition occurs in relation with a constant
element of reposition system, which is bearing rods with
additional base plates.

It is important to obtain a good anchor screw in a
bone, which is dependent on three main factors:
� anatomical features of a setting place,
� bone quality,
� geometrical parameters of threaded part of a screw:

thread diameter/core diameter and depth of its depo-
sition.

Analyses of mechanism of reposition using screws in-
dicate that the direction of reposition force and screw’s
axis cannot be identified with displacement of a screw
in relation with resistance support. Centripetal transverse
displacement (related to angular setting of screws in
pedikulum αL5 20-25°) from a point A to A’ amount
even over 20 mm in IV grade spondylolisthesis, causes
complications already during restoring of defected sys-
tem to a correct position. Appearing then transverse
force stretching vertebral arches causes strain of bone
tissue in an area of vertebral arch, in some cases leading
up to its disruption. As a result already during reposi-
tion screw can work loose or it can even be pulled out
of pedicle.

In practice there were cases of screw bending which
caused risk of its breaking and preventing from reposi-
tion, and even breaking of pedicle with a screw located
within.

In cases of properly conducted reposition, stability of
screw-rod system and proper serving his supposed func-
tions is dependend on loads acting on the spine during
normal daily activities. The first clinical experiments of
spondylolisthesis treatment by pull-out screws showed,
that great forces acting on lumbo-sacral spinal segment
during normal postoperative patient’s activity, micromo-
vements and perpetual desire to “secondary slippage”
make up a risk for maintaining a stability of mechanically
forced system “suspended” on screws and prevent for-
mation of bone fusion.

Therefore, after long-term analysis of techniques and
mechanisms used in surgical treatment of spondylolisthe-
sis D. Zarzycki and L. Ciupik (1996) concluded, that to
prevent “secondary slippage” after reposition, it is neces-
sary to block spondylolisthesis area [1]. It consists in
preventing displacement of vertebrae against each other
along the slippage surface.
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po repozycji zapobiec „wtórnemu ześlizgowi” koniecz-
ne jest zablokowanie strefy ześlizgu [1]. Polega ono na
uniemożliwieniu przemieszczania się względnego kręgów
wzdłuż płaszczyzny ześlizgu.

Stabilizację transpedikularną wspierano najpierw za
pomocą przeszczepów kostnych, które okazały się
niewystarczającym zabezpieczeniem. Potem zaczęto sto-
sować implanty międzytrzonowe o znacznie większej
zdolności przenoszenia obciążenia osiowego niż prze-
szczepy kostne, a więc odporne na działanie sił zgniata-
jących.

W praktyce chirurgicznej zablokowanie przeciwko
„wtórnemu ześlizgowi” realizowane było na przykład
przez wkręcanie gwintowanego czopa międzytrzonowe-

go, zespalającego zreponowaną chirurgicznie przestrzeń
[12]. Główną zaletą tego typu stabilizacji jest mocne, bo
gwintowane osadzenie implantu w przestrzeni między-
trzonowej. Stabilizacja ta wymaga dodatkowej dystrak-
cji, poprzedzającej instalowanie czopa, co wiążą się
z zastosowaniem dodatkowego instrumentarium. Sam im-
plant nie jest w pełni dopasowany anatomicznie do kształ-
tu przestrzeni międzytrzonowej. Nie daje odtworzenia
lordotycznego rozwarcia przestrzeni międzytrzonowej.
Dodatkowym, niekiedy pojawiającym się problemem jest
pooperacyjne osiadanie (wnikanie implantu w kość)
wynikające z chirurgicznego obniżenia zdolności do
przenoszenia obciążenia przez płytki graniczne uszkodzo-
ne podczas frezowania gniazda pod czop.

Kolejnym krokiem było wprowadzenie w latach 90-
tych czopów prostokątnych. W porównaniu do gwinto-
wanych czopów walcowych mają znacznie więcej zalet.
Wyróżnić tu można między innymi: lepsze anatomiczne
dopasowanie kształtu czopa do wymogów stabilizacji,
ograniczenie działań chirurgicznych destabilizujących
tylną kolumnę kręgosłupa w wyniku wykorzystania
zmniejszonego dostępu, a ich implantowanie jest bez-
pieczniejsze i krótsze, jednakże nadal wymagają dodat-
kowej dystrakcji przed osadzeniem czopa.

Fig. 4. Removed rear margins of
bodies as well as cutted endpla-
te by milling (marked by the
dashed line) promote penetra-
tion of a cage into vertebral
bodies (subsidence) and its re-
tropulsion from interbody space
Ryc. 4. Przygotowanie gniazda
pod czop cylindryczny: zniszczo-
ne frezowaniem tylne krawędzie
trzonów oraz płytki graniczne
(oznaczone przerywaną kreską)
powodują łatwe wnikanie czopa
w trzony: osiadanie, a nawet
i retropulsję czopa do kanału
(kierunek zaznaczony strzałką)
[12]

A B

Transpedicular stabilization was first supported by
using bone grafts, which proved to be not sufficient
protection. Next, interbody implants were applied, with
significantly higher ability to transfer axial load than bone
grafts, and therefore resistant on acting compressive
forces.

In a surgical practice, the blocking against “seconda-
ry slippage” was realized by, for example, screwdriving
of threaded intervertebral cage, which fixes surgically
reduced space [12]. The main advantage of this type of
stabilization is strong, because threaded, implant seating
in intervertebral space. The stabilization requires additio-
nal distraction, prior to installing the cage, which invo-
lve the use of additional instrumentation. The implant
itself is not fully adjusted to the anatomical shape of the
intervertebral space. It doesn’t bring the restoring of
lumbar lordosis. An additional, sometimes emerging
problem is the postoperative subsidence (penetration of
the implant into the bone) resulting from the surgical
reduction of the capacity to bear the loads by endplates
damaged during the milling of the implant’s seat.

The next step was the introduction of rectangular
cages in the 90s. Comparing to the threaded cylindrical
cages they have much more advantages. There can be
distinguished i.a: a better anatomical shape of the cage
to fit the requirements of stabilization, reduction of sur-
gical operation, destabilizing the posterior spinal column
as a result of the use of reduced approach, and the im-
plantation is safer and shorter, but still require additional
distraction before seating the cage. New types of rectan-
gular cages, anatomically adjusted to the shape of the
surface of vertebral bodies, retaining all the features of
normal biomechanical rectangular cages, to allow thro-
ugh the appropriate surgical procedure (D/R - distraction
by rotation) important for decompression of nerve struc-
tures distraction, without additional instrumentation.
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Następnie wprowadzono czopy o przekroju prostokąt-
nym, anatomicznie dopasowane do kształtu powierzchni
trzonów, zachowujące wszystkie cechy biomechaniczne
zwykłych czopów prostokątnych, umożliwiające dzięki
odpowiedniej procedurze chirurgicznej (D/R – dystrak-
cja przez rotację) ważną dla odbarczenia struktur nerwo-
wych dystrakcje, bez zastosowania dodatkowego instru-
mentarium.

DYSKUSJA
Zastosowanie różnych metod operacyjnych wymaga in-
dywidualnej oceny stanu każdego pacjenta z uwzględnie-
niem między innymi wieku, możliwości progresji ześli-
zgu, nasilenia objawów neurologicznych.

Często stosowane w praktyce chirurgicznej usztyw-
nienie tylno-boczne in situ jest popularne z uwagi na
łatwość wykonania i akceptowalne wyniki kliniczne.
Niektórzy autorzy podają, że dla uzyskania prawidłowych
wyników wymagane jest stabilizacja dwóch dodatkowych
kręgów poza kręgiem patologicznym [11]. Niemniej może
tu wystąpić progresja ześlizgu mimo uzyskanego zrostu
kostnego, więc jest przeznaczone tylko dla osób młodych,
z niewielkim stopniem ześlizgu, niedużymi objawami
bólowymi i bez niestabilności.

Usztywnienie międzytrzonowe z zastosowaniem prze-
szczepów kostnych mimo wstępnie dobrych wyników
klinicznych ma niewątpliwa wadę, którą jest utrata od-
tworzonej wysokości przestrzeni międzytrzonowej, co
może skutkować nawrotem dolegliwości.

W leczeniu operacyjnym kręgozmyku za metodę,
dzięki której uzyskiwana jest najlepsza stabilność kręgo-
słupa lędźwiowo-krzyżowego uznaje się jednoczesne
zastosowanie stabilizacji transpedikularnej i implantu
międzytrzonowego. Jest to realizowane różnymi sposo-
bami, nierzadko dwuetapowo (dwu-operacyjnie). W jed-

Fig. 5. Anatomically matching
of the rectangular cage to con-
cave shape of interbody space
(1) with preservation of rear
margins of bodies. An applica-
tion of γ angled chamferings
(“shark teeth”) which limit the
cage retropulsion danger
Ryc. 5. Czopy prostokątne da-
jące dystrakcję przez rotację
według zmodyfikowanej metody
D/R. Kształt czopa zapewnia do-
pasowanie anatomiczne do
przestrzeni międzytrzonowej (1)
przy zachowaniu „mocnej struk-
tury” tylnych krawędzi trzonów
(3). Zastosowanie zukosowań
o kącie γ w postaci „zebów re-
kina”(2) dobrze utwierdza czop
[12]

DISCUSSION
Application of various surgical methods requires indivi-
dual evaluation of patient’s state and considers patient’s
age, possibilities of slippage progression, intensification
of neurological symptoms.

Postero-lateral fusion in situ is popular and often used
in surgical practice, because it is easy to perform and has
acceptable clinical results. Some authors state, that to
obtain correct clinical results, stabilization of additional
two vertebra, beside pathological vertebra is required
[11]. However slippage progression may take place de-
spite bone fusion. This method is intended for young
patients with low grade spondylolisthesis, less pain and
without instability.

Despite initial good clinical results intervertebral
spondylodesis with bone grafts has the main disadvan-
tage: losing of restoration height of intervertebral space.
This can lead to recurrence of disease.

In surgical treatment of spondylolisthesis the method
of simultaneous use of transpedicular stabilization and
intervertebral implant is regarded as a method, which
gives the best stability of lumbosacral spine. This is done
in various ways, quite often in two stages (two-surgeries).
In one way, first step is performed transpedicular stabi-
lization form posterior approach. In case of L5-S1 sur-
gery sacral cross-bar is implanted in posterior part of
ilium (A. Smoczynski at al.). Then distraction rods are
inserted and distraction and stabilization of spine is
performed. After wound healing second step is performed
– anterior intervertebral fusion [13].
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nym ze sposobów w pierwszym etapie przeprowadza się
stabilizację transpedikularną z dostępu tylnego, a w przy-
padku objęcia stabilizacją poziomu L5-S1 w niektórych
przypadkach w tylnej części talerza kości biodrowej
osadza się poprzeczkę krzyżową (A. Smoczyński i in.).
W tak osadzonych w kości elementach wprowadza się
pręty dystrakcyjne, na których dokonuje się dystrakcji
i stabilizacji kręgosłupa. Po zagojeniu rany przeprowa-
dza się drugi etap – przednie usztywnienie międzytrzo-
nowe kręgosłupa [13].

Wykorzystanie do repozycji systemu śrub transpedi-
kularnych powoduje znaczne niedogodności, które obja-
wiają się w trakcie zabiegu – duża zależność poprawno-
ści repozycji od geometrii osadzenia śrub, lub po czasie.
Komplikacje wynikające z ich zastosowania wydają się
przewyższać początkowe zalety w leczeniu ześlizgu.
Wyróżnić tu możemy niedogodności:
� śródoperacyjne – niekorzystne warunki obciążenia ele-

mentu kostnego stanowiącego bazę „lewarowania”
mogą prowadzić do:
– rozerwania łuku kręgu lub nasady łuku na skutek

nadwyrężenia tkanki kostnej,
– wysuwania/luzowania już podczas repozycji i do-

datkowo
– uszkodzenie stabilizatora (wygięcie, złamanie) pod-

czas instalacji,
– wielość elementów stabilizacji daje zagrożenie po-

chodzące osobno od każdego z nich,
– długi czas operacji – duże obciążenie pacjenta,

� pooperacyjne
– liza kości wokół śrub silnie ją obciążających,
– wysuwanie, luzowanie a nawet złamanie śrub pod-

czas normalnej aktywności dnia codziennego;
wyniki badań biomechanicznych [14] wskazują że
pod działaniem cyklicznych obciążeń zginająco-
prostujących dochodzi do „płużenia” śruby w ko-
ści, co w połączeniu z lizą i wcześniejszym naru-
szeniem tkanki kostnej (podczas repozycji) obniża
znacznie wytrzymałość stabilizacji,

– wytrzymałość i funkcjonalność stabilizacji zależy
od współpracy wielu jej elementów składowych.

Dodatkowo dużym obciążeniem dla pacjenta jest rozle-
głość operacji, w wielu przypadkach prowadzona dwu-
etapowo – z dostępu tylnego i przedniego.

Przeprowadzona analiza metod chirurgicznego lecze-
nia ześlizgu oraz wieloletnie obserwacje kliniczne pozwo-
liły na wysunięcie tezy, że efektywność leczenia chirur-
gicznego ześlizgu warunkuje wykonanie niżej wymienio-
nych czynności:
� dostęp chirurgiczny,
� odciążenie wstępne przestrzeni międzykręgowej,
� odbarczenie/uwolnienie chirurgiczne struktur nerwowych,
� dystrakcja mechaniczna międzykręgowej przestrzeni

ześlizgu,
� repozycja zsuniętej części,
� zablokowanie zreponowanego układu przed „wtórnym

ześlizgiem” międzytrzonowo/ międzykręgowo.

Use of transpedicular screws for reposition causes
significant inconveniences, which appear during surgery
– high dependence on reposition correctness on screws
placement geometry, and after time. The complications
as result of screw use seem to exceed primary advanta-
ges in spondylisthesis treatment. We can indicate disa-
dvantages:
� intraoperative – unfavorable conditions of bone ele-

ment loading, which is basis of correction movement,
can lead to:
– damage of vertebral arch or pediculum,
– pulling out/loosening of screws during reposition,
– damage (bend, break) of stabilizer during installa-

tion,
– risk from every stabilization element,
– long operation time – significant patient loading,

� postoperative:
– bone lysis,
– putting out, loosening or breaking of screws during

daily activity; the biomechanical findings [14] in-
dicated that cyclic flexion-extension load can lead
to bone devastation, and in connection with lysis
and primary infringement of bone tissue (during
reposition) significant decrease stabilization
strength.

– strength and functionality of stabilization is depen-
ded on cooperation of integral elements.

Additionally, patient is loaded by large extension of
surgery, which in many cases is leaded in two stages:
from posterior and anterior approach.

Analysis of methods of spondylolisthesis surgical
treatment and long-term clinical observations can give
thesis that effectiveness of spondylolisthesis surgery is
dependend on performance of mentioned below activities:
� surgical approach,
� initial unloading of intervertebral space,
� surgical decompression/liberation of neural structures,
� mechanical distraction of intervertebral spondyloli-

sthesis space,
� reposition of dislocated part,
� intervertebral blockage of adjusted system to prevent

“secondary slippage”.
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Wstępne odciążenie przestrzeni międzykręgowej
polega na wykonaniu chirurgiczno-mechanicznych ma-
newrów mających na celu rozluźnienie przestrzeni,
a przez to ułatwienie odbarczenia/uwolnienia struktur
nerwowych. Mechaniczna dystrakcja przestrzeni ześlizgu
powoduje nie tylko odtworzenie wysokości przestrzeni
międzytrzonowej, ale z przebudową biomechaniki ułatwia
przywrócenie fizjologicznego napięcia tkanek miękkich,
doprowadzając do dekompresji uciśniętych struktur ner-
wowych [15,16] i umożliwiając nastawienie [17] – repo-

zycję ześlizgu. Rozwój technik operacyjnych spowodo-
wał obniżenie odsetku powikłań jakie pojawiały się po
przemieszczeniu kości, że nastawienie kręgozmyku jest
przez niektórych zalecane we wszystkich stopniach ze-
ślizgu [18]. Ostatnim elementem jest zablokowanie

„wtórnego ześlizgu”, za pomocą implantu międzytrzono-
wego, które warunkuje pewność i bezpieczeństwo stabi-
lizacji, przeciwdziałając wtórnemu ześlizgowi. Jest ono
uzależnione od jakości połączenia implantu z kością
realizowanego przez umieszczony na implancie „ostry”
gwint lub przeciwsobnie ustawione „zęby rekina”. Zablo-
kowanie zapewniające optymalne warunki do zaistnienia
zrostu kostnego o dobrej jakości i zwiększonej stabilno-
ści jest możliwe tylko w przypadku przeprowadzenia
repozycji. W innym przypadku, powierzchnia kontaktu
kręg-kręg jest zbyt mała, utrudniając, a czasem uniemoż-
liwiając zaimplantowanie czopa, który musi być wtedy
instalowany niejako „pod napięciem” w zablokowaną
przestrzeń międzykręgową.

Fig. 6. Progressive pulling out
of repositioned screw in trauma-
tic spondylolisthesis L4-L5 in a
few month after surgery – “se-
condary slippage” [1].
Ryc. 6. Stopniowe wysuwanie
się śrub repozycyjnych w urazo-
wym kręgozmyku L4-L5 w kilka
miesięcy po operacji – „wtórny
ześlizg” [1]

Initial unloading of intervertebral space relies on re-
alization of surgical-mechanically actions. These action
aims to loosen of intervertebral space and simplify de-

compression/liberation of neural structures. Mechanical
distraction of spondylolisthesis space causes restoration
of intervertebral height and, with rebuilding of biomecha-
nics, facilitates restoration of physiological soft tissue
tension and leads to decompression of compressed neu-
ral structures [15, 16] and makes possible adjusting [17]
– spondylolisthesis reposition. Progress in surgical tech-
niques decreased proportion of complications, which were
result of bone dislocation and spondylolisthesis reposi-
tion is recommended by some researches in all slippage
grades [18]. The last element is “secondary slippage”

blockage, using intervertebral implant. This is condition
of stabilization dependability and safety and counterac-
tion secondary slippage. The blockage is depended on
quality of bone-implant connection, which can be reali-
zed by implant’s “acute” thread or “shark’s teeth”. Bloc-
king, which can give optimal condition to good-quality
bone fusion, is possible only in reposition. In other case
vertebra-vertebra contact surface is too small, and im-
plant’s installation is difficult and sometimes impossible.
Then implant has to be inserted “under pressure” in
locked intervertebral space.
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WNIOSKI
Od współczesnej metody chirurgicznego leczenia spon-
dylolistezy oczekuje się zmniejszonej inwazyjności ob-
jawiającej się między innymi w łatwości dostępu opera-
cyjnego i zmniejszeniu jego rozległości. Ponadto istotne
jest zmniejszenie ilości współpracujących ze sobą ele-
mentów stabilizacji, co znacznie zwiększy bezpieczeń-
stwo pacjenta i obciążenie śródoperacyjną diagnostyką.
Koniecznym wydaje się więc opracowanie nowej meto-
dy leczenia chirurgicznego ześlizgu, która w sposób
bardziej kontrolowany, przy obniżonej inwazyjności
chirurgicznej pozwoli na redukcję i stabilizację ześlizgu,
a ponadto ograniczy niekorzystne efekty leczenia ześli-
zgu opartego na śrubach transpedikularnych.

Oczekiwane efekty nowego podejścia do leczenia
kręgozmyku to:
� zmniejszenie inwazyjności zabiegu – ograniczenie

strefy ingerencji chirurgicznej (zmniejszenie ilości za-
biegów P + A),

� ograniczenie ilości implantów – obniżenie ryzyka
związanego z ilością współpracujących elementów,

� zmniejszenie ilości etapów – skrócenie czasu zabiegu
operacyjnego,

� zmniejszenie kosztów leczenia,
� zmniejszenie obciążenia pacjenta,
� podwyższenie bezpieczeństwa pacjenta i chirurga,
� zwiększenie efektywności leczenia.

Przewiduje się, że opracowywana i poddawana badaniom
innowacyjna metoda DrRB leczenia kręgozmyku spełni
wszystkie powyższe kryteria obniżając ryzyko niepowo-
dzenia operacji i dając satysfakcję i zwiększenie bezpie-
czeństwa pacjenta i lekarza.

Podziękowania
Autorzy dziękują Stowarzyszeniu Studiów i Leczenia Kręgosłupa za

formułowanie problematyki związanej z niedostatecznym wsparciem

kręgosłupa lędźwiowego oraz dyskusję merytoryczną.

CONCLUSIONS
Less invasiveness, this is manifested in simplicity and
decreasing of extension of surgical approach, is expec-
ted from current methods of surgical treatment of spon-
dylolisthesis. Despite, reduction of number of coopera-
ted stabilization elements to increase patients safety and
reduce loading from intraoperative diagnostic is funda-
mental. Elaboration of a new method of spondylolisthe-
sis surgical treatment seems necessary. New method
allows reducing and stabilization of spondylolisthesis in
controlled way, with less invasiveness and limit unfavo-
rable effects of treatment based on transpedicular screws.

Expected effects of new approach in spondylolisthe-
sis treatment are:
� decreasing of procedure invasiveness – reduction of

surgical interference area,
� limitation of implants’ number – decreasing of risk

from cooperated stabilization elements
� shortening of operation time,
� decreasing of treatment costs,
� limitation of patient loading,
� increasing of surgeon and patient safety,
� increasing of treatment efficiency.

It is anticipated that developed and tested an innovative
method DrRB spondylolisthesis treatment meet all these
criteria, reducing the risk of failure of the surgery and
giving satisfaction and increase patient’s and surgeon’s
safety.
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