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Metody i technika chirurgicznego leczenia chorych
z dyskopatią i zmianami zwyrodnieniowymi lędźwiowego
odcinka kręgosłupa
M ethods and technique oj surgical treatment oj patients with discopathy
and degenerative lumbosacral spine lesions
TADEUSZ STYCZYŃSKI
Z Kliniki Spondylo-Neurochirurgii Instytutu Reumatologicznego w Warszawie
STRESZCZENIE. W artykule omówiono różne
przyczyny i mechanizmy "konfliktu kręgoslupo
wo-korzeniowego". W zależności od rodzaju procesów zwężających kanał kręgowy i otwory między
kręgowe stosuje się różne metody dekompresji,
a w przypadkach zaburzeń stabilności kręgosłupa
- spondylodezy. Autor omawia najczęściej stosowane techniki operacji przepuklin krążka międzykręgo
wego oraz niestabilności kręgosłupa, włącznie z metodą stabilizacji endoskopowej. Zwraca uwagę na
zjawisko zmniejszania się dobrych skutków leczenia
w miarę upływu czasu od chwili operacji (red.).

SUMMARY. Various causes and mechanisms oj
the "spinoradicu/ar conflict" are described in this
paper. Depending on the character oj the process
causing vertebraI canal and intervertebra/
joramina stenosis various methods are applied jor
their decompression, or spondy/odesis in cases oj
spina/ instability. The author describes the most
jrequently used techniques oj operations jor in tervertebraI disc pro/apse and spinal instability, including endoscopic stabilization. Attention is cal/ed
to the decrease oj good therapeutic resu/ts with
time passing jrom the operation. (Ed.).

Słowa kluczowe: dyskopatia lędźwiowa / leczenie chirurgiczne
Key words:
lumbar discopathy / surgical treatment

Proces degeneracyjny kręgosłupa usposabia do powstawania przepuklin krążków
międzykręgowych (plan), do zaburzeń stabilności międzysegmentarnej oraz w następst
wie rozwoju zmian wytwórczych do stenozy
kanału kręgowego lub kanałów korzeniowych. Tym samym staje się on potencjalnym zagrożeniem podstawowych funkcji
kręgosłupa: podporowej i narządu ruchu
dla ciała oraz ochronnej dla zawartego
w jego kanałach układu nerwowo-naczyniowego. Kiedy dokonane przez proces patologiczny zmiany strukturalne i zaburzenia
funkcji kręgosłupa nie rokują poprawy po
leczeniu zachowawczym, lub kiedy postępo
wanie zachowawcze nie przynosi dostatecznego efektu, otwiera się możliwość terapeu-

tyczna za pomocą ingerencji chirurgicznej.
Złożony w sensie biomechanicznym układ
dynamiczny kręgosłupa, jak również złożo
na i zmienna osobniczo jego budowa anatomiczna, a także szeroki wachlarz zagrożeń
jaki niesie choroba dla układu nerwowo-naczyniowego i więzadłowo-stawowego,
wymaga specjalnych kwalifikacji chirurga
i dobrego wyposażenia technicznego. Stąd
tendencja do podspecjalizacji, jaką jest chirurgia kręgosłupa i do tworzenia ośrodków
specjalistycznych, w których chorzy mogliby być leczeni kompleksowo. Chirurgią
kręgosłupa zajmują się zarówno ortopedzi,
jak i neurochirurdzy. Domeną ortopedów
są sprawy urazowe kręgosłupa i zaburzenia
jego funkcji podporowej, tj. destabilizacja
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międzysegmentarna

i organiczne zniekształ
cenia fizjologicznych krzywizn kręgosłupa,
a także nowotworowe i zapalne zmiany
tkanki kostnej. Domeną neurochirurgów są
różnej etiologii zmiany inwazyjne kręgosłu
pa prowadzące do uszkodzenia układu nerwowego w kanale kręgowym, kanałach korzeniowych lub w okolicy otworów między
kręgowych. Taka sytuacja występuje nie tylko w sprawach nowotworowych łagodnych
i złośliwych kanału kręgowego, ale znacznie
częściej w procesie zwyrodnieniowym krę
gosłupa, kiedy dochodzi do przepuklin
krążków międzykręgowych i uszkodzenia
korzeni nerwowych. Ten sam proces zwyrodnieniowy przebiegający z odwodnieniem
krążka międzykręgowego i obniżeniem jego
wysokości może prowadzić do podwichnię
cia w stawach międzywyrostkowych i do
ucisku korzenia nerwowego na poziomie
otworu międzykręgowego (tzw. "zespół wyrostka stawowego górnego"). Wreszcie
zmiany zwyrodnieniowo-wytwórcze stawów
międzywyrostkowych ścieśniają światło kanału kręgowego w jego zachyłkach bocznych, co może spowodować ucisk korzeni
nerwowych na poziomie kanałów korzeniowych. Opisane wyżej mechanizmy patogenetyczne zagrażają szczególnie i wcześnie chorym z cechami dysplazji kręgosłupa, zwłasz-
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cza z wąskim kanałem kręgowym. Tak zwane "konflikty kręgosłup owo-korzeni owe"
rozwijają się u tych chorych łatwiej, obraz
kliniczny jest cięższy, a wyniki leczenia zachowawczego - gorsze. W odpowiedzi na
procesy inwazyjne kanału kręgowego, jak
w pkm lub w nowotworach, chirurgia krę
gosłupa oferuje zabiegi ekstyrpacyjne, tj.
usuwające obcy w tym miejscu materiał
tkankowy, w przypadkach stenozy kanału
kręgowego i kanałów korzeniowych z uciskiem korzeni nerwowych - zabiegi dekompresyjne, a w przypadkach zaburzeń stabilności kręgosłupa - spondylodezy (rys. l). Te
ostatnie zabiegi wciąż jeszcze niedoskonałe
w aspekcie funkcjonalnym umożliwiają
zwalczanie bólów związanych z traumatyzacją układu więzadłowo-stawowego w następ
stwie .patologicznej ruchomości międzyseg
mentarnej kręgosłupa, którego leczenie zachowawcze nie było w stanie ustabilizować.
Najczęściej leczenia chirurgicznego wymagają chorzy z pkm o ciężkim przebiegu
(z zespołem ogona końskiego) lub w przypadkach kiedy leczenie zachowawcze zawiodło. Klasyczny zabieg operacyjny usunięcia
pkm jest wykonywany w narkozie dotchawiczej, w ułożeniu chorego na brzuchu (ale
bez ucisku brzucha, aby nie zwiększać ciś
nienia w splotach żylnych). Wygięcie chore-

Rysunek 1. Schemat przedstawiający podstawowe zabiegi chirurgiczne w dyskopatiach i zmianach zwyrodnieniowych lędźwiowego odcinka kręgosłupa, kolejno od lewej: ekstyrpacyjnych
(pkm do usunięcia), dekompresyjnych w sten ozie kanału kręgowego (do przyśrodkowej
artrektomii), stabilizujących (podwichnięcie segmentu LS-SI do spondylodezy)
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go w odcinku lędźwiowym w kierunku kifozy ułatwia dostęp do kanału kręgowego
między łukami kręgów od tyłu. Z cięcia
wzdłuż wyrostków ościstych i po odsunięciu
przylegających do nich mięśni dochodzi się
do rozpiętego między łukami kręgów więza
dła żółtego i wykonuje się w nim "okienko"
(Jenestratio). Nacięte z trzech stron więzadło
żółte można odchylić jak okiennicę, co
umożliwia jego zeszycie po wykonanym zabiegu. Uzyskany przez wykonane okienko
wgląd do kanału kręgowego pozwala zlokalizować i usunąć pkm jak również wolne
fragmenty jądra miażdżystego z przestrzeni
międzykręgowej. Dokładne wypłukanie solą
fizjologiczną przestrzeni międzykręgowej
i kanału kręgowego usuwa resztki krwi
i kwaśne metabolity rozpadającego się
jądra miażdżystego. Osłona antybiotykiem
zabiegu operacyjnego spowodowała, że powikłania infekcyjne są bardzo rzadkie
(1-3 : 1000), co oczywiście nie zwalnia od
konieczności usunięcia u chorego przed za-

biegiem wszelkich ognisk infekcji. Postęp
techniczny w neurochirurgii kręgosłupa wyrażający się rozwojem mikrochirurgicznych
metod otwarcia kanału kręgowego, separowania i usuwania pkm za pomocą specjalnego instrumentarium i przy użyciu lupy
lub mikroskopu operacyjnego zmniejsza
krwawienie śród operacyjne, ogranicza rozmiary interwencji chirurgicznej i tym samym
pozwala na wcześniejsze uruchamianie chorych po zabiegu operacyjnym (rys. 2).
Mikrochirurgiczna metoda leczenia może
być zastosowana jednak tylko u części chorych. W przypadkach obustronnych lub
wielosegmentarnych pkm lub ze współist
niejącą stenozą kanału kręgowego zabieg
musi być rozszerzony za pomocą klasycznego instrumentarium. Celem operatora jest
usunięcie pkm, odtworzenie przestrzeni niezbędnej dla korzeni nerwowych, naczyń
i przepływu płynu mózgowo-rdzeniowego
przy maksymalnym oszczędzaniu konstrukcji nośnej kręgosłupa. Wg dużych opracowań statystycznych z ostatnich lat uzyskuje
się w leczeniu chirurgicznym lędźwiowych

Rysunek 2. Schemat mikrochirurgicznego
zabiegu operacyjnego pkm

pkm wyniki bardzo dobre i dobre u ok.
90% chorych [2, 3, 5, 6]. Jak w każdym
zabiegu operacyjnym możliwe są także
i powikłania związane z narkozą, gojeniem
rany pooperacyjnej i zakrzepowo-zatorowe,
które są jednak bardzo rzadkie, wyrażane
w promilach. Specyficznymi w tych zabiegach mogą być powikłania pod postacią
śród operacyjnego uszkodzenia korzeni nerwowych lub worka oponowego z wyciekiem
płynu mózgowo-rdzeniowego. W ośrod
kach specjalistycznych powikłania te są bardzo rzadkie. Uszkodzona opona twarda
może być bądź zeszyta, bądź też zaopatrzona plastycznie za pomocą kleju tkankowego
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i płatka preparatu opony twardej. W literaturze przedmiotu opisywane były kazuistyczne przypadki uszkodzenia dużych naczyń jamy brzusznej lub jelit przy radykalnym wyłyżeczkowaniu przestrzeni między
kręgowej z perforacją przedniej części pierścienia włóknistego. W zapobieganiu powikłaniom zakrzepowo-zatorowym odgrywają
rolę leki przeciwzakrzepowe u chorych
predysponowanych, zaopatrzenie w odpowiednie pończochy lub rajstopy elastyczne
chorych z żylakami kończyn dolnych oraz
wczesne uruchamianie. chorych po zabiegu
operacyjnym. Niepowodzenia we wczesnym
okresie pooperacyjnym mogą być związane
z niedostatecznym odbarczeniem uciśnię
tych korzeni nerwowych, z przeoczeniem
przemieszczonego podwięzadłowo wasi
długiej kanału kręgowego lub do otworu
międzykręgowego fragmentu jądra miażdży
stego lub z nawrotową przepukliną na tym
samym poziomie. Przyczyną przetrwałych
lub nawracających bólów typu korzeniowego i/lub rzekomokorzeniowego może być
zespół pooperacyjny (post-diskectomy syndrome) związany z indywidualną skłonnoś
cią do przerostu blizny pooperacyjnej i powstawaniem zrostów zewnątrz- i czasem wewnątrzoponowych, także z zaburzeniami
stabilności kręgosłupa. W tych przypadkach
zwykle nie ma istotnych ubytkowych objawów korzeniowych, a przedłużające się bóle
ustępują po lekach przeciwbólowych i przeciwzapalnych (w tym steroidy o przedłużo
nym działaniu miejscowo nad- lub podoponowo ) oraz zabiegach zachowawczych stabilizujących kręgosłup.

Wrodzona lub nabyta stenoza kanału
do uszkodzenia
układu nerwowego. Masywne wyrostki stawowe oraz lokujące się w stawach między
wyrostkowych zmiany zwyrodnieniowo-wytwórcze ścieśniają od strony tylno-bocznej kanał kręgowy, a szczególnie kanały
korzeniowe, co manifestuje się zespołem
bólowo-korzeniowym często opornym na
wszelkie metody leczenia zachowawczego.
W tych przypadkach wykonuje się odbarkręgowego może prowadzić
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czenie korzeni nerwowych przyśrodkową
artrotomią, tj. resekcją przyśrodkowych
fragmentów przerosłych wyrostków stawowych i osteofitów penetrujących do światła
kanału kręgowego. W takim postępowaniu
ważne jest wyważone podejście do stopnia
ingerencji chirurgicznej. Wynik leczenia może być niezadowalający zarówno wtedy, kiedy ingerencja chirurgiczna jest niedostateczna i odbarczenie układu nerwowo-naczyniowego niepełne, jak i wówczas, kiedy nadmierna ekspansja chirurgiczna zagraża stabilności kręgosłupa. W przypadkach wielosegmentarnej stenozy kanału kręgowego
i spondyloartrozy, której wyrazem klinicznym jest neurogenne chromanie przestankowe i objawy uszkodzenia korzeni nerwowych, konieczny jest jednak zabieg dekompresyjny rozszerzony kosztem jednego lub
kilku łuków kręgowych (laminectomia). Taki zabieg operacyjny może być ograniczony
wyłącznie do odbarczenia korzeni nerwowych lub też wsparty jedną z licznych metod stabilizacji kręgosłupa. Za potrzebą takiego wsparcia przemawiają takie czynniki,
jak laminektomia kilkusegmentarna (powyżej 3 kręgów), przedoperacyjna ruchomość
kręgów z podwichnięciem powyżej 3 mm.
Pewne znaczenie w tym względzie mają także spondyloliza, dyskektomia, hiperlordoza
lędźwiowego odcinka kręgosłupa, otyłość,
asymetryczne ustawienie lub sagitalizacja
stawów międzywyrostkowych. Patologiczna
ruchomość międzysegmentarna będąca wyrazem niewydolności układu dynamicznego
kręgosłupa manifestuje się klinicznie bólami
typu rzekomo korzeniowego , może jednak
prowadzić także do uszkodzenia korzeni
nerwowych. Proces degeneracyjny, usposabia do powstawania pkm, do wtórnej stenozy kanałów kręgosłupa, może jednocześnie
zdestabilizować układ segmentarny, co wymaga złożonej interwencji chirurgicznej
obejmującej zarówno elementy dekompresji
układu nerwowo-naczyniowego, ekstyrpacji
zdegenerowanego jądra miażdżystego, jak
i usztywnienia patologicznie ruchomych segmentów. Zabiegi zwalczające patologiczną
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Rysunek 3. Zabiegi stabilizujące kręgosłup za pomocą przeszczepów kostnych lokowanych:
(a) między wyrostkami ościstymi, (b) między trzonami kręgowymi od tyłu, (c) między trzonami
kręgowymi od przodu, Cd) w tylno-bocznych formacjach kręgów
ruchomość kręgosłupa polegały

przez dłuż
szy czas na lokowaniu przeszczepów kostnych pobieranych z talerza biodrowego lub
kości piszczelowej międzytrzonowo, między
wyrostkami ościstymi ("na jaskółkę"), na
łuki kręgowe i kość krzyżową lub na wyrostki poprzeczne kręgów w celu uzyskania
zrostu kostnego, tj. spondylodezy (rys. 3).
U 10-20% chorych występuje opóźniony
zrost, przemieszczenie przeszczepu lub staw
rzekomy, czasem wtórna jatrogenna stenoza
kanału kręgowego.

Alternatywą dla takich operacji stały się
zabiegi łączące niestabilne kręgi za pomocą
implantów metalowych, tj. śrub i płytek wykonanych tak, że umożliwiają one do pewnego stopnia korektę wzajemnego ustawienia kręgów (fot. 4).
Istnieje wiele możliwości połączenia krę
gów za pomocą implantów (od przodu lub
z boku trzonów kręgów, od tyłu przez nasady łuków dotrzonowo) oraz wiele odmian
implantów, które w nowszych wersjach nie
zakłócają pola magnetycznego i nie przeszkadzają w badaniach obrazowych rezonansem
magnetycznym. Trwają obserwacje nad endoprotezą krążka międzykręgowego składa

jącą się

z rdzenia polietylenowego o kształcie
soczewki i dwóch płytek metalowych zaopatrzonych w kolce mocujące do płytek granicznych trzonów kręgowych (fot. 5).
Zaletą takiej protezy jest to, że obok stabilizacji kręgów pozwala ona utrzymać pe-

Fotografia 4. Stabilizacja lędźwiowo-krzyżowa
za pomocą śrub i płytek metalowych

wien zakres ruchów. Jedną z nowszych metod stabilizacji kręgosłupa jest wprowadzanie nagwintowanych metalowych implantów, tzw. klatki Raya (fot. 6) z zawartym
wewnątrz autoprzeszczepem kostnym do
przestrzeni międzykręgowej od tyłu lub od
przodu kręgosłupa.
Takie dwa implanty dobrze zakotwiczają się w przestrzeni międzykręgowej i uła
twiają zrost kostny z trzonami kręgowymi.
Wśród nowości w dziedzinie metod stabiliza~i
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1-2 dni lub wręcz możliwość wykonania zabiegu ambulatoryjnie.
Natomiast w leczeniu pkm nie powikła
nych ześlizgiem kręgów endoskop owa przezskórna dyskektomia wzbudza sprzeczne opinie. Wskazania do tego zabiegu obejmują
chorych we wczesnej fazie pkm przy zachowanej jeszcze ciągłości przynajmniej zewnętrznych włókien pierścienia włóknistego.
usunięciu tkanki
która uciska korzeń nerwowy, ale na usuwaniu materiału
wewnątrz krążka międzykręgowego w nadziei, że zmniejszenie w ten sposób ciśnie
nia śródkrążkowego zmniejszy ucisk na korzeń nerwowy. Dobre bezpośrednie wyniki
zabiegu u 50-70% chorych kurczą się po
roku obserwacji do 36% chorych, przy
czym nie są one wolne od powikłań: w kilku
procentach notowano zapalenie krążka
międzykręgowego (discitis) [2]. Tymczasem
we wczesnej fazie dyskopatii z wypukliną krążka międzykręgowego dobre wyniki
uzyskuje się także tradycyjnym leczeniem
zachowawczym.
W leczeniu pkm stosowanie enzymów
proteolitycznych dokrążkowo (chemonukleoliza), mimo wieloletniego doświadczenia,
wzbudza nadal kontrowersyjne oplme
z przewagą negatywnych. Wg Kramera [2]
chemonukleolizą mogą być leczeni chorzy
z wypuklinami lędźwiowych krążków mię
dzykręgowych, u których leczenie zachowawcze okazało się nie skuteczne. Mniej powikłań alergicznych przyniosła zamiana
podawanej dokrążkowo chymopapainy na
trasylol. Boczna punkcja krążka międzykrę
gowego okazała się bezpieczniejszą, niż tylna przez worek oponowy. Chemonukleolizą
uzyskuje się poprawę u 50-80% chorych.
Ustępowanie bólów korzeniowych jest jednak powolne, trwa ok. 6 tygodni po iniekcji.
Wg Risha [4] 56% chorych ma wzmożone
napięcie mięśni w okolicy lędźwi owo-krzyżowej, a 78% chorych ma wciąż jeszcze bóle krzyża przez 3 miesiące. Watt
i wsp. [7] uważają, że chemonukleoliza ma
większy wpływ uszkadzający i obniżający

Metoda ta polega nie na

krążka międzykręgowego,

Fotografia 5. Endoproteza krążka międzykręgo
wego z płytek metalowych i tworzywa sztucznego
kręgosłupa należy zanotować także rozwój
techniki endoskop owej stosowanej przez
jamę brzuszną lub z podejścia tylno-bocznego.
Pierwsze doniesienia o efektach tych zabiegów
są zachęcające. Zbyt mała jeszcze liczba zabie. gów i krótki czas obserwacji nie pozwalają na
pełną obiektywną ocenę endoskop owych operacji stabilizujących kręgosłup. Jeżeli odległe
wyniki leczenia okażą się nie gorsze od zabiegów otwartych, to dużą zaletą zabiegów endoskopowych pozostanie ich mniejsza inwazyjność, skrócenie hospitalizacji chorych do

Fotografia 6. Klatka Raya do stabilizacji międzytrzo
nowej od przodu lub od tyłu z przeszczepem kostnym

Metody i technika chirurgiczna leczenia chorych z
zwartość międzysegmentamą niż interwencja chirurgiczna. Staje się ona coraz mniej
popularna wśród stosujących tę metodę
lekarzy. Ograniczone wskazania do chemonukleolizy i do przezskórnej dyskektomii,
słabsze efekty terapeutyczne tych sposobów
leczenia nie pozbawionych także ryzyka powikłań [1] stanowią o tym, że technicznie
udoskonalona klasyczna dyskektomia pozostaje podstawową metodą chirurgiczną usuwającą powikłania przepuklinowe choroby
dyskowej i związane z tym dolegliwości chorego. Wykonana we właściwym czasie zapobiega trwałemu inwalidztwu, jakie grozi
chorym z przedłużającym się uciskiem korzeni nerwowych. Należy jednak pamiętać,
że pkm, degeneracyjne spondylolistezy i stenozy kanałów kręgosłupa są powikłaniem
procesu zwyrodnieniowego. Leczenie chirurgiczne może usunąć te powikłania, co
równa się często usunięciu dolegliwości chorego, ale nie zapobiega możliwym powikła
niom degeneracyjnym w przyszłości. W uzyskaniu trwałych dobrych wyników leczenia
ważna jest opieka pooperacyjna. Właściwy,
aktywny tryb życia, ale bez przeciążeń krę
gosłupa, odpowiednia gimnastyka lecznicza
okresowa balneoterapia utrwalają dobre

dyskopatią
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wyniki leczenia i zmniejszają ryzyko nawrotów bólów kręgosłupowo-korzeniowych.
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