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Izvleček:
Zasnova študije: Pilotska stratificirana, prospektivna, randomizirana, kontrolirana,
dvojno slepa študija s paralelnima skupinama, izvedena v eni ustanovi.
Cilji: Ugotoviti ali perforacija krovne plošče po ledveni discektomiji povzroči
regeneracijo vezivnega obroča in restavracijo volumna medvretenčne ploščice.
Ugotoviti, da šest mececev po ledveni discektomiji ne bo razlik v kliničnem stanju
med kontrolno in preiskovalno skupino.
Uvod: Bolečina v križu je najpogostejša dolgoročna komplikacija po ledveni
discektomiji. Najbolj k temu prispeva znižanje medvretenčnega prostora, kar
pospešuje degeneracijo prizadetega segmenta. Predstavljamo prvo študijo, ki testira
učinkovitost predhodno opisane metode (perforacije krovne plošče), ki naj bi
zagotavljala reparacijo vezivnega obroča in restavracijo medvretenčnega prostora.
Metode: Na podlagi vključitvenih in izključitvenih kriterijev smo skrbno izbrali 30
primernih pacientov, ki smo jih na podlagi randomizacije naključno razvrstili v
kontrolno (brez perforacije krovne plošče) in preiskovalno (s perforacijo krovne
plošče) skupino. Za vsakega preiskovanca smo v petih različnih obdobjih zbirali
podatke (predoperatini MRI, kontrolni MRI šest mesecev po operaciji in podatke
funkcionalnega stanja (VAS za hrbet, VAS za noge, Oswestry indeks prizadetosti). Iz
MRI slik smo izmerili volumen medvretenčnega prostora (ISV) in višino
medvretenčnega prostora (ISH). Za statistično analizo smo uporabili parni t-test in
linearno regresijo. Statistično značilno p vrednost smo upoštevali pri p < 0,05.
Rezultati: Med preiskovalno skupino in kontrolno skupino nismo našli statistično
značilnih razlik za ISV (p=0.6808) in ISH (p=0.8981) šest mesecev po operaciji. Med
preiskovalno in kontrolno skupino nismo našli statistično značilnih razlik za ODI, VAS
za hrbet in VAS za noge šest mesecev po operaciji, smo pa našli statistično značilne
razlike za te parametre med različnimi časovnimi obdobji. Statistično značilna je bila
korelacija med volumnom odstranjenega tkiva medvretenčne ploščice in razliko med
preoperativnim in pooperativnim ISV (p=0.0020).
Zaključki: Ta študija je pokazala pozitivno korelacijo med količino odstranjenega
tkiva medvretenčne ploščice in znižanjem pooperativnega ISV in ISH. Nismo našli
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statistično značilnih razlik v ISV in ISH med skupino s perforacijo krovne plošče in
kontrolno skupino šest mesecev po ledveni discektomiji.
Klinično počutje in prizadetost sta se statistično značilno izboljšali pri obeh skupinah
tri in šest mesecev po operaciji.
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Abstract:
Study design: Pilot single-centre, stratified, prospective, randomized, doubleblinded, parallel-group, controlled study.
Objective: To determine whether vertebral end-plate perforation after lumbar
discectomy causes annulus reparation and intervertebral disc volume restoration. To
determine that after six months there would be no clinical differences between the
control and study group.
Summary of background data: Low back pain is the commonest long-term
complication after lumbar discectomy. It is mainly caused by intervertebral disc space
loss, which promotes progressive degeneration. This is the first study to test the
efficiency of a previously described method (vertebral end-plate perforation) that
should advocate for annulus fibrosus reparation and disc space restoration.
Methods: We selected 30 eligible patients according to inclusion and exclusion
criteria and randomly assigned them to the control (no end-plate perforation) or
study (end-plate perforation) group. Each patient was evaluated in 5 different
periods, where data was collected (preoperative and six months follow up MRI and
functional outcome data (VAS back, VAS legs, Oswestry disability questionnaire).
Intervertebral space volume (ISV) and height (ISH) were measured form the MRI
images. Statistical analysis was performed using paired t-test and linear regression. P
< 0.05 was considered statistically significant.
Results: We found no statistically significant difference between the control group
and the study group concerning ISV (p=0.6808) and ISH (p=0.8981) six months after
surgery. No statistically significant differences were found between ODI, VAS back
and VAS legs after six months between the two groups, however there were
statistically significant differences between these parameters in different time
periods. Correlation between the volume of disc tissue removed and preoperative
versus postoperative difference in ISV was statistically significant (p=0.0020).
Conclusions: The present study showed positive correlation between the volume of
removed disc tissue and decrease in postoperative ISV and ISH. There were no
statistically significant differences in ISV and ISH between the group with end-plate
perforation and the control group six months after lumbar discectomy.
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Clinical outcome and disability were significantly improved in both groups three and
six months after surgery.
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Seznam kratic:
MMP – metaloproteinaze v matriksu (ang. matrix metaloproteinase)
IDD – notranja prekinitev diska (ang. internal disc disruption)
ISH – višina medvretenčnega prostora (ang. intervertebral space height)
ISV – volumen medvretenčnega prostora (ang. intervertebral space volume)
CONSORT – smernice za načrtovanje in pisanje kliničnih študij (ang. Consolidated
Standards for Reporting of Trials)
L4/5 – medvretenčni prostor med četrtim in petim ledvenim vretencem
L5/S1 – medvretenčni prostor med petim ledvenim in prvim križničnim vretencem
MRI – magnetnoresonančno slikanje (ang. magnetic resonance imaging)
AP – antero-posteriorna projekcija
RTG – rentgen
T2 – refraktarna doba pri magnetnoresonančnem slikanju
ODI – Oswestry indeks prizadetosti (ang. Oswestry disability index)
VAS – vizualna analogna skala (ang. visual analogue scale)
3D – tridimenzionalno
K – kontrolna (skupina)
P – preiskovalna (skupina)
p – število p, ki označuje statistično značilnost
SD – standardna deviacija
NASS – severnoameriško društvo za hrbtenico (North American Spine Society)
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1 Uvod
Medvretenčna ploščica je izmed vseh mišično skeletnih tkiv najbolj podvržena
degeneraciji [1]. Degeneracija medvretenčne ploščice se začne že zelo zgodaj v
posameznikovem življenju, saj prve zanesljive znake tega procesa lahko vidimo že v
starostni skupini 11 do 16 let [2]. S staranjem se ta proces hitro povečuje. V najstniški
dobi ima znake degeneracije medvretenčne ploščice približno 20 % populacije, pri 50
letih ima 10 % populacije znake izrazite degeneracije, pri 70 letih je hudo
degeneriranih že 60 % medvretenčnih ploščic [3].
V mlajši dobi je najpogostejša posledica degeneracije medvretenčne ploščice hernija.
Hernija ledvene medvretenčne ploščice je lahko asimptomatska [4], lahko pa
povzroča klinično sliko lumboischialgije, torej bolečino v križu in bolečino v prizadeti
nogi. Kombinacija simptomatske hernije in izrazite prizadetosti pacienta pogosto
zahteva kirurško zdravljenje, ledveno discektomijo. To je načeloma varno in uspešno,
vendar ima možne zaplete [5, 6]. Precej pogost zaplet je kronična bolečina v križu, ki
se pojavi nekaj let po operaciji [7]. Ta naj bi nastala zaradi znižanja medvretenčnega
prostora, posledično spremenjenih anatomskih in biomehanskih lastnosti segmenta
in ob tem izrazito povečane degeneracije medvretenčnega protora [8, 9].
Raziskovalci, ki se trenutno ukvarjajo s tem problemom, so mnenja, da je obdržanje
višine medvretenečnega prostora ključni korak k izjemnim dolgoročnim kliničnim
rezultatom ledvene discektomije.
V tem doktorskem delu bomo predstavili študijo, ki se je ukvarjala s preverjanjem
nove metode za restavracijo medvretenčne ploščice in posledično za ohranjanje
višine medvretenčnega prostora.

1.1 Anatomija medvretenčne ploščice
Medvretenčne ploščice so locirane med vsemi telesi vretenc in predstavljajo približno
tretjino višine hrbtenice. Skupaj s fasetnima sklepoma tvorijo funkcionalne enote
hrbtenice, ki delujejo kot sklepi. Glavna funkcija medvretenčne ploščice je mehanska,
saj konstatno prevzema breme teže telesa in mišičnih sil. Medvretenčna ploščica s
svojo strukturo omogoča ukrivljanje, sklanjanje in torzijo. V ledveni hrbtenici merijo
približno 7 do 10 mm v dolžino ter 4,5 cm v antero-posteriorni smeri. Po velikosti
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naraščajo, največja medvretenčna ploščica je na nivoju L4/5, L5/S1 nekoliko manjša
od nje. [1, 10]
Normalna medvretenčna ploščica je sestavljena iz treh različnih tkiv. Debel zunanji
čvrsti obroč sestoji iz fibroznega hrustanca in se imenjuje fibrozni obroč (lat. annulus
fibrosus). Fibrozni obroč obkroža želatinasto pulpozno jedro (lat. nucleus pulposus),
ki ga z zgornje in spodnje strani obdajata hrustančni krovni plošči.
Pulpozno jedro je sestavljeno iz naključno razporejenih kolagenskih vlaken in krožno
razporejenih elastinskih vlaken, ki so z agrekani povezani v visoko hidriran gel. V tem
gelu so maloštevilne hondrocitom podobne celice, ki so večinoma enkapsulirane. Na
zunanji strani jedra je fibrozni obroč, ki se pri mlajših (pod 10 let) zelo jasno razmeji.
Fibrozni obroč je sestavljen iz 15 do 20 lamel, koncentričnih obročev kolagenskh
vlaken, ki so razporejena v enakih, med sabo nasprotujočih si ravninah. Elastična
vlakna ležijo znotraj lamel in naj bi povezovala lamele in povračala prvotno obliko
obroča po pripogibanju. Celice v fibroznem obroču so podobne fibroblastom, dolge,
tanke in paralelne kolagenskim vlaknom. Krovna plošča je horizontalno orientirana, 1
mm široka plast hialinega hrustanca, ki meji na disk na eni strani in na drugi na kost.
Kolagenska vlakna potekajo horizontalno in paralelno na telo vretenca in se vraščajo
v disk [11-14].
1.1.1 Žilje in živčevje medvretenčne ploščice
Zdrav disk pri odraslem človeku ima le kakšno žilo in navadno nekaj živcev, ki so
omejeni na zgornje plasti lamel. Nekateri se končajo v proprioceptorjih. Krovne
plošče so pri zdravem odraslem človeku povsem avaskularne in anevralne. Krvne žile,
ki so prisotne v longitudinalnih ligamentih poleg diskov in v krovnih ploščah
dojenčkov (do 12 mesecev) izvirajo iz spinalne arterije. Živci lahko spremljajo žile,
lahko pa se tudi pojavljajo samostojno. Navadno izvirajo iz sinuvertebralnega živca,
deloma pa tudi iz ventralnih ali sivih komunikantnih vej [15, 16].

1.2 Patofiziologija degeneracije medvretenčne ploščice
1.2.1 Spremembe medvretenčne ploščice zaradi staranja
Med rastjo in staranjem se običajno meja med pulpoznim jedrom in fibroznim
obročem zabriše, pulpozni obroč izgubi svojo gelatinozno strukturo in postane bolj
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fibrozen. S staranjem postane morfologija diska bolj neorganizirana, lamele in
fibrozna vlakna obroča postanejo iregularne, pričnejo se stikati in skupaj z
elastinskimi povezavami postanejo neorganizirane. S povečano starostjo pride do
povečanja degenerativnih sprememb, kar pomeni celične smrti, celične proliferacije,
mukozne degeneracije, granularne spremembe in koncentrične raztrganine. Težko je
razlikovati spremembe, ki nastanejo samo zaradi staranja, od tistih, ki bi lahko bile
patološke [15, 17-20].
1.2.2 Izguba proteoglikanov
Najpomembnejša biokemijska sprememba, ki se zgodi v procesu degeneracije
medvretenčne ploščice, je izguba proteoglikanov. Velike agrekanske molekule se
razcepijo, manjši deli se presejejo od tkiva, kar vodi do izgube proteoglikanov in s tem
do zmanjšanja osmotskega pritiska matriksa medvretenčne ploščice ter do izgube
hidracije. Kljub temu so celice tudi v degeneriranih diskih še vedno zmožne
proizvajati hialuronske molekule, ki imajo možnost vezave v velike agregate [21].
1.2.3 Izguba kolagenskih vlaken
Pri degenerativnem procesu se sama količina kolagenskih vlaken v matriksu
medvretenčne ploščice ne sprementi toliko, spremeni pa se sestava vrst kolagena
(kolagen tip 1 se menja za kolagen tip 2) in preko encimskega delovanja tudi
molekularna zgradba kolagenskih vlaken, predvsem denaturacija kolagena tipa 2 [22,
23].
1.2.4 Povečanje količine fibronektina
Z degeneracijo se povečajo količine fibronektina v medvretenčni ploščici, ta pa
postane tudi bolj fragmentiran. Morda je to odgovor celic na spremenjeno okolje v
matriksu. V in vitro študijah so pokazali, da povečana količina fibronektina vpliva na
zmanjšanje

izgradnje

proteoglikanov,

hkrati

pa

na

povečano

izgradnjo

metaloproteinaz v matriksu (MMP) [24].
1.2.5 Encimska aktivnost
Encimi so odgovorni za fragmentacijo kolagena, proteoglikanov in fibronektina.
Določene skupine encimov, ki so jih dokazali v degeneriranih medvretenčnih
ploščicah, imajo možnost fragmentacije več različnih molekul v matriksu. Med te
prištevamo katepsine, MMP-je in agrekanaze [1].
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1.2.6 Funkcionalne spremembe v medvretenčni ploščici zaradi degeneracije
Največji vpliv na degeneracijo medvretenčne ploščice ima izguba proteoglikanov. Z
izgubo proteoglikanov se zmanjša osmotski tlak v medvretenčni ploščici, ki ni več
sposobna ohranjati hidracije ob bremenu. Degenerirane medvretenčne ploščice imajo
manjšo vsebnost vode v primerjavi z normalnimi, ko so obremenjene pa se hitreje
znižajo in izgubijo tekočino; imajo tendenco izbočenja. Zaradi izgube hidracije se
degenerirane medvretenčne ploščice ob obremenitvi ne vedejo več hidrostatsko, kar
povzroča neprimerne porazdelitve stresa na krovne plošče in fibrozni obroč [21, 25,
26]. Te spremembe na disku imajo nato velik vpliv na dogajanje na sosednjih
anatomskih strukturah. Zaradi hitre izgube višine mredvretenčne ploščice ob
obremenitvi pride do povečane obremenitve fasetnih sklepov pri gibanju, kar
posledično vodi do osteoartritičnih sprememb. Poleg tega se spremenijo tudi druge
strukture. Pride do zmanjšanja tenzijskih sil na ligamentum flavum, kar povzroči
remodelacijo in zadebelitev. Posledično pride do vbočenja ligamenta v spinalni kanal,
kar povzroča spinalno stenozo [27].
Izguba agrekanov in izplavljanje manjših, odcepljenih proteoglikanskih verig pripelje
do izgube naboja v medvretenčni ploščici, s tem pa je omogočena penetracija velikih
nenabitih molekul (rastnih faktorjev, citokinov) v matriks, kar spremeni vedenje celic
in pospešuje degeneracijo. S tem je verjetno povezano tudi vraščanje žil in živcev v
degenerirano medvretenčno ploščico, saj je bilo dokazano, da agrekani zavirajo
vraščanje živcev v medvretenčno ploščico [28].
Približno 70 % ljudi s hernijo medvretenčne ploščice je asimptomatskih, kjub temu da
je tkivo diska v kontaktu z živčno korenino. Teoretično razmišljanje trenutno
zagovarja, da mora biti živčna korenina na nek način kemijsko vzdražena, da nato
pritisk tkiva povzroča bolečino. Vzdraženje naj bi nastalo zaradi vnetnih faktorjev, ki
naj bi jih proizvajale celice hernijirane medvretenčne ploščice in jih oddajale v okolico
živčne korenine [4, 29].
1.2.7 Prehrana diska in degeneracija
Nezmožnost prehranjevanja celic medvretenčne ploščice s hranilnimi snovmi je
prvotni vzrok degenerativnega procesa. V in vitro študijah so dokazali, da so celice
medvretenčnih ploščic zelo občutljive na znižanje pH in znižanje oksigenacije v
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svojem okolju. Medvretenčne ploščice so največje avaskularne strukture v človeškem
telesu, hranilne snovi pa do celic pridejo prek difuzije iz subhondralnih kapilar teles
vretenc ob krovnih ploščah. Glukoza in kisik morata tako difundirati skozi krovno
ploščo ter nato skozi gost izvencelični matriks, da dosežeta celice. Včasih je ta razdalja
dolga tudi 8 mm [30-32].
Dotok hranil do celic je lahko moten na več nivojih. Dokazana je povezava pospešene
degeneracije pri različnih boleznih, npr. ateroskleroza, srpasto-celična anemija,
Gaucherjeva bolezen itd. Nakazuje se, da bi lahko na razpoložljivost hranil v
medvretenčni ploščici imela vpliv tudi redna vadba. Predlagani mehanizem je tak, da
se z vadbo spremeni arhitektura kapilarne postelje na meji med kostjo in
medvretenčno ploščico. Ne glede na to, pa ta mehanizem odpove pri medvretenčnih
ploščicah, pri katerih je krovna plošča že predhodno kalcinirana, kot na primer pri
skoliozi [33-35].
1.2.8 Učinek mehanske obremenitve in poškodbe
Dolgo časa je veljalo, da je degeneracija medvretenčne ploščice povezana s
preobremenitvijo oziroma poškodbo medvretenčne ploščice, največkrat v povezavi z
delom. Kljub temu trenutni in vivo modeli z dolgotrajno povečano obremenitvijo
hrbtenice in dolgoročni vadbeni programi z obremenjevanjem hrbtenice ne kažejo na
povečano degeneracijo medvretenčnih ploščic, celo na povečanje koncentracije
proteoglikanov. Na drugi strani pa eksperimentalno prekomerno obremenjevanje in
poškodovanje hrbtenice kaže na povečanje degenerativnega procesa [36-40].
1.2.9 Genetski dejavniki degeneracije medvretenčne ploščice
V zadnjih letih so raziskave pokazale, da je pri degeneraciji pomembna tudi genetska
komponeneta. Tako pri raziskovanju družin kot tudi pri raziskovanju enojajčnih in
dvojajčnih dvojčkov so ugotavljali veliko ujemanje degenerativnih sprememb in
hernijacij. Ugotovljenih je bilo tudi več polimorfizmov genov, ki kodirajo strukturne
proteine, ki vplivajo na hitrejšo degeneracijo medvretenčne ploščice [41-43].

1.3 Klasifikacija degeneracije medvretenčne ploščice
V drugi polovici osemdesetih let dvajsetega stoletja se je klasifikacija degeneracije
medvretenčne ploščice razvila na podlagi diskografskih in računalniško-tomografskih
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ugotovitev. Sredi devetdesetih let so te ugotovitve povezali še z magnetnoresonančnimi ugotovitvami.
1.3.1 Diskografska klasifikacija
Na podlagi diskografije delimo lezije medvretenčne ploščice na zamejene in
hernijirane. Nastajanje degeneracije se klasificira v več razredov:
-

razred 0: normalna, neuhajajoča medvretenčna ploščica;

-

razred 1: dokazana raztrganina fibroznega obroča v notranji tretjini oboda (t.i.
1. stopnja notranje prekinitve diska – ang. IDD (internal disc disruption));

-

razred 2: prisotne so raztrganine preko celotne širine fibroznega obroča,
obroč je mestoma povsem prekinjen, vendar zaenkrat brez protruzije jedra,
tudi brez uhajanja kontrasta ob diskografiji (2. stopnja IDD); pri tej stopnji ni
pritiska na pripadajočo živčno korenino, se pa lahko pojavi tako bolečina v
križu kot tudi bolečina v nogi;

-

razred 3: raztrganine preko celotne širine fibroznega obroča in hkrati preko
posteriornega longitudinalnega ligamenta, s hkratno deformacijo zadajšnjega
dela medvretenčne ploščice; pri diskografiji pride do uhajanja kontrasta v
epiduralni prostor (3. stopnja IDD); prisotnost protruzije ali hernijacije
medvretenčne ploščice prav tako pomeni uvrstitev v ta razred; bolečina v
križu in/ali nogi je pri pacientih s takšnimi diski enako pogosta kot pri razredu
2, kar kaže na pomemben vpliv živčnih vlaken v zadajšnjem delu fibroznega
obroča pri nastanku bolečine ob raztrganinah [44].

1.3.2 MRI klasifikacija
V zadnjem času je napogosteje uporabljana klasifikacija za določitev degeneracije
medvretenčne ploščice Pfirrmannova klasifikacija. Ta razdeli proces degeneracije v
več razredov, na podlagi ugotovitev vidnih na T2 spin echo magnetnoresonančnih
preiskavah [45]. Klasifikacijo so sicer v zadnjih letih poskušali modificirati, vendar
zaenkrat obstaja zlati standard za raziskovalne namene.
Razdelitev je sledeča:
-

razred 1: medvretenčna ploščica je homogena, s hiperintenzivno, belo, jasno
intenziteto signala in normalno višino;
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-

razred

2:

medvretenčna

ploščica

je

nehomogena,

vendar

ohranja

hiperintenziven beli signal; pulpozno jedro in fibrozni obroč se jasno ločita,
lahko pa je prisoten še horizontalen trak sivine; višina medvretenčne ploščice
je normalna;
-

razred 3: medvretenčna ploščica je nehomogena, z intermitentno sivo
intenziteto signala; razlikovanje med jedrom in obročem ni jasno; višina
medvretenčne ploščice je normalna ali minimalno znižana;

-

razred 4: medvretenčna ploščica je nehomogena, s hipointenzivno temno sivo
intenziteto signala; ni več razlike med jedrom in obročem; višina
medvretenčne ploščice je rahlo do zmerno znižana;

-

razred 5: medvretenčna ploščica je nehomogena, s hipointenzivno črno
intenziteto signala; ni več razlike med jedrom in obročem; medvretenčni
prostor je kolabiran.

1.4 Operativne metode za zdravljenje hernije medvretenčne ploščice
Operativne metode za zdravljenje hernije medvretenčne ploščice lahko razvrščamo
glede na dva parametra. Razvrstimo jih glede na kirurško tehniko ali glede na
invazivnost pri odstranjevanju tkiva medvretenčne ploščice.
1.4.1 Operativne tehnike za ledveno discektomijo
Pri poimenovanju operativnih tehnik za ledveno discektomijo obstaja veliko
razhajanje med posameznimi avtorji, v osnovi pa ločimo tri različne koncepte:
1. odprta ledvena discektomija,
2. mikrodiscektomija in
3. tubularna oz. endoskopska discektomija.
Ad1. Odprta ledvena discektomija je nastala kot izpeljanka prvih operacij za
odstranitev hernije medvretenčne ploščice (prvo sta leta 1934 predstavila Mixter in
Barr [46]). Opisal jo je Semmes, ki je prvi priporočal delno hemilaminektomijo ali
hemilaminektomijo in retrakcijo živčne korenine ter duralne vreče za prikaz
hernijirane medvretenčne ploščice [47]. Ta poseg je danes poznan kot klasična
discektomija.
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Ad2. Mikrodiscektomija je nastala predvsem zaradi široke poškodbe mehkih tkiv, ki je
nastala kot posledica pristopa pri klasični discektomiji (takrat so revidirali tri
korenine, saj niso imeli natančnih rentgenoloških preiskav). Mikrodiscektomijo je
predlagalo več različnih, neodvisih avtorjev [47-49], vsi pa so poročali o krajšem
operativnem času, manjši izgubi krvi, skrajšani hospitalizaciji in hitrejšem povratku
na delovno mesto. Sicer je uporaba mikroskopa omogočila minimalno odstranitev
kosti za prikaz medvretenčne ploščice.
Ad3. Tubularno oz. endoskopsko discektomijo je prav tako opisalo več neodvisnih
avtorjev v obdobju sredine 90. let 20. stoletja [50, 51]. Pri tej gre predvsem za to, da
se z uporabo tubularnih retraktorjev paravertebralno mišičje razpira, ne pa prereže. S
tem naj bi se zagotavljala manjša invazivnost in hitrejše okrevanje. Hernijo se
navadno odstrani s transforaminalnim pristopom s pomočjo endoskopske
videokamere.
Na podlagi teh treh operativnih metod je nastalo še več prilagoditev, ki jih opisujejo
različni avtorji. Tako smo mi na primer za našo študijo izbrali minimalno invazivno
odprto

discektomijo,

ki

glede

mehkih

tkiv

uporablja

enak

pristop

kot

mikrodiscektomija po Casparju, vendar za manipulacijo tkiv ne uporablja
mikroskopa.
Število različnih metod, ki jih zagovarjajo različni avtorji, kliče po znanstveni
opredelitvi primerjave teh metod. Nekaj zadnjih večjih preglednih študij ne ugotavlja
prednosti katerekoli metode z ozirom na končno klinično stanje, tudi glede
operativnih parametrov signifikantnih razlik ni [52-54]. Vsi avtorji opozarjajo, da je
kvaliteta primerjalnih študij na splošno precej pomanjkljiva. Nekateri zaključujejo, da
je operativna tehnika torej stvar izbora kirurga [52], medtem ko drugi priporočajo
izbor različnih tehnik glede na naravo hernije, ki jo kirurg operira [9] (npr. odprto ali
mikrodiscektomijo za sekvestrirane hernije in endoskopske tehnike za protrudirane,
zamejene hernije).
1.4.2 Invazivnost odstranjevanja tkiva medvretenčne ploščice
Zgodovinsko je veljalo, da je ob odstranitvi hernije medvretenčne ploščice potrebno
odstraniti celoten disk s priležnima krovnima ploščama, saj naj bi tako odstranili
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tkiva, ki bi lahko povzročila ponovno hernijacijo [55]. Temu pravimo kompletna ali
radikalna discektomija.
Kasneje je bil postopek modificiran predvsem zaradi preprečevanja destabilizacije
hrbtenice in zmanjšanja manipulacije nevralnih tkiv. Odstranjevalo se je vse tkivo
medvretenčne ploščice, ohranjalo pa se je krovni plošči [9]. Temu pravimo subtotalna
discektomija.
Kasneje je Spengler opisal, da je varen postopek tudi v primeru, ko odstranimo samo
proste fragmente medvretenčne ploščice, tako zunaj kot znotraj medvretenčnega
prostora [56]. Ta tehnika za odstranitev tkiva medvretenčne ploščice ne uporablja
kiret, pač pa le prijemalke. Tej tehniki pravimo limitirana (omejena) discektomija.
Nekateri avtorji zagovarjajo, da je enako uspešna kot limitirana discektomija tudi
samo sekvestrektomija. To pomeni, da odstranimo le tisti del medvretenčne ploščice,
ki je v epiduralnem prostoru in je ločen ali delno pripet na tkivo znotraj fibroznega
obroča [57-59].

1.5 Nastanek pooperativne bolečine
Bolečino v križu, občasno tudi v nogi, ki se pojavi več let po operaciji hernije
medvretenčne ploščice, prištevamo med dolgoročne pooperativne zaplete. Vzrok te
bolečine večina avtorjev vidi v znižanju višine medvretenčnega prostora, oziroma jo s
tem povezuje. McGirt in sod. so pokazali, da se višina medvretenčnega prostora v
prvih šestih mesecih po ledveni discektomiji najhitreje zniža, nato pa se počasi
postopoma znižuje do dveh let (Slika 1) [8]. Yorimitsu in sod. so pokazali, da so pri
pacientih z več kot 25 % znižanjem medvretenčnega prostora izidi vprašalnika
Japonske ortopedske zveze za bolečino v križu statistično pomembno slabši kot pri
pacientih, pri katerih do takšnega znižanja medvretenčnega prostora ne pride [7].
Tudi drugi avtorji so ugotavljali statistično pomembne povezave med bolečino v križu
in več kot 25 % znižanjem višine medvretenčnega prostora [59, 60], hkrati pa tudi
povezavo med količino odstranjenega tkiva medvretenčne ploščice in povečanim
znižanjem

medvretenčnega

prostora.

Torej,

več

tkiva

kot

odstranimo

iz

medvretenčnega prostora, večje znižanje lahko pričakujemo in s tem več dolgoročne
bolečine v križu. Barth in sod. so v svoji študiji pokazali povečan obseg
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degenerativnih sprememb krovnih plošč (Modic spremembe) in povečano znižanje
medvretenčnega prostora dve leti po temeljitejši odstranitvi medvretenčne ploščice v
primerjavi z zgolj sekvestrektomijo [59]. Na drugi strani pa smo seveda soočeni s
problemom, da manj tkiva kot odstranimo iz medvretenčnega prostora, več
kratkoročnih pooperativnih zapletov – rehernijacij pričakujemo [8]. Lahko torej
zaključimo, da če želimo varno odstraniti degenerirano medvretenčno ploščico, se
pooperativnemu znižanju medvretenčnega prostora ne moremo izogniti.

Slika 1: Znižanje višine medvretenčnega prostora v dveh letih po ledveni discektomiji
[8]

Biomehansko gledano pride ob znižanju medvretenčnega prostora do zmanjšanja
razdalje med krovnima ploščama, enako tudi do zmanjšanja razdalje med sklepnima
površinama fasetnih sklepov in zadajšnjih mehkih tkiv, kar vodi do mehanične obrabe
in dodatne degeneracije gibalnega segmenta. Sama sprememba biomehanskih
lastnosti in dodatna degeneracija naj bi dolgoročno povzročili bolečino v križu, v
nekaterih primerih tudi bolečino v nogi [7, 61, 62]. Tej teoriji v prid govorijo tudi
rezultati študije Apfla in sod., ki so ugotavljali, da se ob zvišanju medvretenčnega
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prostora pri konzervativnem zdravljenju mehanične degenerativne diskogene
bolečine v križu bolečina statistično značilno zmanjšuje [63].

1.6 Dosedanji koncepti preprečevanja znižanja medvretenčnega prostora
Raziskovalna dejavnost na področju preprečevanja znižanja medvretenčnega
prostora je precej živahna. Začelo se je predvsem z že opisanim konceptom omejene
discektomije, sicer pa so bile sprva ideje usmerjene predvsem v mehanične rešitve
problema, nato se je pričelo obdobje regenerativnih konceptov.
1.6.1 Totalna endoproteza medvretenčne ploščice
Totalne endoproteze medvretenčnih ploščic so bile kar nekaj časa v klinični uporabi,
predvsem z namenom zdravljenja degenerativne diskogene bolečine (s hernijo ali
brez nje). Cilj je bil povrniti tako višino medvretenčnega prostora kot gibljivost
funkcionalnega segmenta. Dolgoročno so se pri tem pojavljale težave zaradi draženja
krovnih plošč, pogrezanja kovinskega materiala v kost, premikov in zdrsov umetne
medvretenčne ploščice, tako da jih je bilo v precejšnjem odstotku potrebno odstraniti
iz medvretenčnega prostora [51]. Komplikacije so se pojavljale predvsem zaradi
konstantnih velikih obremenitev, ki jih konstrukt v povezavi s kostjo ni dobro
prenašal. Kljub temu še vedno obstajajo nekateri pacienti, ki imajo že desetletje ali
več vgrajene umetne medvretenčne ploščice in so s svojim stanjem zadovoljni.
1.6.2 Nadomestki pulpoznega jedra
V zadnjem desetletju so se pojavili umetni, na polimerih osnovani bio-nadomestki
pulpoznega jedra, katerih namen je nadomestiti odstranjeno pulpozno jedro in s tem
povrniti višino medvretenčnega protora. V biomehanskih študijah se je najprej pojavil
problem hernijacij tega materiala skozi defekt v fibroznem obroču, nato so to težavo
pričeli odpravljati z zapiranjem defekta. Pojavila se je tudi ideja, da bi tem umetno
proizvedenim nadomestkom dodajali celice medvretenčne ploščice za proizvodnjo
novega matriksa. Zaenkrat so in vitro biomehanske študije nezadostne za klinično
testiranje [64, 65].
1.6.3 Krpice za zapiranje defekta fibroznega obroča
Sprva so poskušali z direktnim šivanjem fibroznega obroča, ker pa celjenje ni bilo
statistično značilno boljše, so te raziskave opustili. Nato so se na tržišču pojavile
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krpice za zapiranje defekta fibroznega obroča, tako imenovane anuloplastike. Te
krpice imajo vnaprej pripravljena sidra, s katerimi se jih zasadi v obstoječi fibrozni
obroč. Sprva so krpice le zagotavljale zaprtost obroča in niso vplivale na biomehanske
spremembe, sedanje krpice pa omogočajo zapiranje in hkratno okrepitev fibroznega
obroča, tako da preprečujejo sesedanje zadajšnjega longitudinalnega ligamenta in
kontralateralno rehernijacijo. Te krpice so trenutno v fazi kliničnega ocenjevanja.
Zaenkrat obstaja mnenje, da se bo z njimi dalo preprečevati rehernijacije, težko pa se
bo vplivalo na spremembo degenerativnega procesa [66].
1.6.4 Celične terapije
V zadnjih letih so se ob napredovanem tehnološkem razvoju pojavile možnosti v tako
imenovani regenerativni medicini. Namen te veje medicine je razvoj točno določenih
celic in tkiv iz že obstoječih celičnih virov. V primeru degeneriranih medvretenčnih
ploščic se skuša zagotoviti celične linije, ki bi v okolju degeneriranega pulpoznega
jedra ustvarjale nov proteoglikanski matriks, ki je temelj delovanja zdrave
medvretenčne ploščice. Dosedanja literatura navaja uporabo več celičnih tipov za
dosego tega cilja. Uporabljali so celice pulpoznega jedra, hondrocite in mezenhimske
matične celice, pridobljene tako iz kostnega mozga kot iz maščobnih tkiv. V uporabi
so bile avtologne in alogene celice. Zaenkrat rezultati raziskav ne ponujajo ugotovitev
o dolgoročni uspešnosti teh celic, prav tako pa težavo predstavlja nejasno vedenje o
varnosti celičnih terapij [67].

1.7 Nov koncept za regeneracijo medvretenčne ploščice
Med pregledom literature na področju regeneracije medvretenčnega prostora smo
naleteli na koncept, ki je nov in še ni bil znanstveno ovrednoten. Pri tem konceptu gre
za poskus pritoka avtolognih mezenhimskih matičnih celic iz kostnega mozga v
medvretenčni prostor preko direktne perforacije priležne krovne plošče po ledveni
discektomiji. Torej gre na eni strani za pritok sveže krvi v sicer zelo slabo prekrvljen
medvretenčni prostor in na drugi strani za pritok celic z biološkim potencialom
diferenciacije ter drugih dejavnikov celjenja.
Avtor tega koncepta trdi, da s perforacijo krovne plošče in posledično krvavitvijo v
medvretenčni prostor pride do regeneracije fibroznega obroča v 3-5 tednih in s tem
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do restavracije medvretenčne ploščice in ohranitve višine medvretenčnega prostora
že 3 mesece po posegu (Slika 2) [68].

Slika 2: Prikaz perforacije krovne plošče in teoretičnega koncepta regeneracije
medvretenčne ploščice [68]

Po temeljitejšem pregledu literature smo ugotovili, da uspešnost restavracije
medvretenčnega prostora po perforaciji krovne plošče še ni bila znanstveno
ovrednotena, zato smo se odločili, da izvedemo v tem delu predstavljeno študijo.
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2 Hipoteze
Na podlagi teoretičnih izhodišč smo za našo študijo formulirali dve hipotezi.
Primarna hipoteza, ki smo jo testirali, je bila, da se bosta v skupini s perforacijo
krovne plošče med ledveno discektomijo po šestih mesecih višina medvretenčnega
prostora (ISH) in volumen medvretenčnega prostora (ISV) statistično značilno znižala
manj kot v kontrolni skupini (brez perforacije krovne plošče med ledveno
discektomijo).
Sekundarna hipoteza, ki smo jo testirali, je bila, da bo klinični status preiskovancev v
preiskovalni skupini (s perforacijo krovne plošče med ledveno discektomijo) šest
mesecev po operaciji enak ali boljši kot pri kontrolni skupini.
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3 Metode
Metode smo načrtovali v skladu s smernicami za načrtovanje in izvajanje
randomiziranih kliničnih študij - CONSORT (Consolidated Standards for Reporting of
Trials) statement [69].

3.1 Načrtovanje raziskave
Raziskava je zasnovana kot pilotska stratificirana, randomizirana, kontrolirana,
dvojno slepa študija s paralelnima skupinama, izvedena v eni ustanovi.

3.2 Preiskovanci
Izbira primernih pacientov je potekala na podlagi strogih vključitvenih in
izključitvenih kriterijev, ki smo jih povzeli in prilagodili v skladu s predhodnimi
študijami, ki so se ukvarjale s pacienti z ledveno discektomijo [8]. Pacienti so kot
pogoj za vključitev v študijo morali izpolnjevati vse vključitvene kriterije in niso smeli
izpolnjevati nobenega izmed izključitvenih kriterijev.
Vključitveni kriteriji:
1. starost 18-50 let;
2. z magnetnoresonančnim slikanjem (MRI) potrjena hernija medvretenčne
ploščice na nivoju L4/5 ali L5/S1, ki odgovarja radikularni simptomatiki;
3. neuspešno konzervativno zdravljenje radikulopatije, ki je trajalo vsaj šest
tednov, ali izrazita bolečinska prizadetost ob radikulopatiji, ki se ne odziva na
intravensko analgetično terapijo, ali radikulopatija z motoričnim nevrološkim
izpadom, ali akutni sindrom kavde ekvine;
4. podpisana izjava za sodelovanje v študiji;
5. bolj izrazita simptomatika spodnjih okončin kot hrbta.
Izključitveni kriteriji:
1. hernija medvretenčne ploščice na dveh ali več nivojih;
2. predhodna operacija hrbtenice;
3. predhodno obstoječa bolezen hrbtenice (degenerativna, poškodba, ...);
4. pihiatrična bolezen;
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5. foraminalna ali ekstraforaminalna hernija medvretenčne ploščice;
6. lumboischialcija z vzrokom bolečine izven hrbtenice (nevrološka bolezen,
artroza velikih sklepov, ...);
7. aktivna vloga za pridobitev invalidnostne ocene ali že pridobljena
invalidnostna kategorija ali tožba v povezavi z ischialgično simptomatiko;
8. nezmožnost ali zavračanje sodelovanja pri aktivnostih, povezanih s študijo.

3.3 Umestitev študije
Študija je potekala od aprila 2012 do aprila 2014. Priprave na študijo so potekale pol
leta, eno leto je potekal kirurški del študije s primernimi preiskovanci, nato so pol leta
potekale preostale aktivnosti sledenja. Paciente smo izbirali v sklopu ambulantne
dejavnosti terciarnega ortopedskega centra v Ljubljani (Ortopedska klinika,
Univerzitetni klinični center Ljubljana). V sklopu hospitalnega oddelka in
operacijskega oddelka iste ustanove je potekala tudi operativna dejavnost,
pooperativna oskrba, rentgensko slikanje in sledenje. Vse MRI preiskave so bile
izvedene na Inštitutu za radiologijo Univerzitetnega kliničnega centra Ljubljana, kjer
je bila napravljena tudi ocena slikovnega gradiva s strani radiologa. Analizo
slikovnega gradiva smo opravili v Laboratoriju za slikovne tehnologije na Fakulteti za
elektrotehniko in računalništvo na Univerzi v Ljubljani.

3.4 Intervencije
3.4.1 Ocenjevanje preiskovancev
Vsak pacient je moral skozi pet ocenjevalnih obdobij, vsako obdobje je imelo vnaprej
določene aktivnosti, ki jih je bilo potrebno izvesti in potrditi. V primerih zapletov smo
preiskovance ponovno ocenili tudi izven teh obdobij in se nato odločali o
nadaljevanju standardiziranega protokola.
3.4.1.1 Predoperativno obdobje
V tem obdobju smo najprej preverili ali pacienti odgovarjajo vključitvenim in
izključitvenim kriterijem, nato smo jih povabili k sodelovanju v študiji. Po pridobitvi
soglasja za sodelovanje v študiji smo preiskovancu napravili antero-posterioni (AP),
stranski in stranski funkcionalni rentgenski (RTG) posnetek ledvene hrbtenice. Pred
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operativnim posegom smo posneli še MRI ledvene hrbtenice s standardnimi
sekvencami in dodatno T2 obteženo sekvenco.
Pacienti so izpolnili vprašalnik Oswestry indeks prizadetosti (ODI – Oswestry
disability index) [70] in vprašalnik Vizualna analogna skala (VAS) za hrbet in noge
[71]. (Priloga 1)
3.4.1.2 Operativno obdobje
Med tem obdobjem smo izvedli operativno zdravljenje in preiskovance dodelili v
kontrolno ali preiskovalno skupino. Kirurg je med potekom operacije izvedel, ali bo
opravil perforacijo krovne plošče ali ne, kar je predstavljalo edino razliko pri
obravnavi obeh skupin. Ob tem smo beležili še čas operacije, izgubo krvi (izgubo
manjšo od 50 ml smo beležili kot minimalno), volumensko količino odstranjenega
tkiva medvretenčne ploščice in eventualne nastale komplikacije.
3.4.1.3 Pooperativno obdobje
Preiskovanci so sledili standardiziranemu programu rehabilitacije po operaciji
(Priloga 2). Drugi pooperativni dan so bili odpuščeni v domačo oskrbo. Pred tem so
izpolnili vprašalnike ODI ter VAS za hrbet in noge.
3.4.1.4 Sledenje po treh mesecih
V tem obdobju so preiskovanci prišli na ambulantni pregled, kjer smo ocenili klinični
status, se pogovorili, izpolnili so vprašalnike ODI ter VAS za hrbet in noge.
3.4.1.5 Sledenje po šestih mesecih
Preiskovanci so ponovno prišli na kontrolni ambulantni pregled, kjer so izpolnili
vprašalnike ODI ter VAS za hrbet in noge. Opravili so sledilni MRI ledvene hrbtenice s
standardnimi sekvencami in dodatno T2 obteženo sekvenco.
3.4.2 Magnetnoresonančno slikanje (MRI) in obdelava slikovnega gradiva
Poleg standardiziranega protokola za snemanje ledvene hrbtenice z MR na Inštitutu
za radiologijo, smo za natančno izmero višine medvretenčnega prostora posneli
dodatno sekvenco. Slike so bile T2 obteženi sagitalni MR posnetki (spin echo
sekvenca s ponovitvenim časom TR=1500ms, echo časom TE=225 ms, odmični kot
100°, velikost matrice 320 × 320, polje pogleda 280 × 280 mm2, velikost piksla 0.875
× 0.875 mm2, debelina reza 0.9 mm), ki smo jih za vse paciente posneli na Siemens
MAGNETOM TIM Trio 3.0 T MRI napravi za snemanje celotnega telesa (Siemens
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Healthcare, Erlangen, Germany) s fast high-performance gradient sistemom
(amplitude 45 mT/m, slew rate 200 T/m/ms). Osnovne DICOM dokumente smo pred
uporabo anonimizirali in jih nato avtomatsko rekonstruirali v 3D slike v skladu s
posnetimi lokacijami koordinat. Za oceno volumna medvretenčnega prostora (ISV –
intervertebral

space

volume)

in

višine

medvretenčnega

prostora

(ISH –

intervertebral space height) smo vsak posamezen medvretenčni prostor predstavili
kot 3D parametrični model [72], kar je omogočilo natančen opis njegovih
morfometričnih lastnosti. 3D model smo pričeli oblikovati iz eliptičnega stožca, ki je
bil centriran na označeno točko znotraj medvretenčnega prostora na MRI sliki.
Začetne velikosti modela so odgovarjale statističnemu povprečju ledvenega
medvretenčnega prostora. Z optimizacijskim postopkom smo nato avtomatsko
posodobili začetno pozicijo in obliko modela, tako da se je najbolje prilegal 3D poziciji
in obliki pripadajočega medvretenčnega prostora na MRI slikah. Iz tega 3D modela
smo pridobili ISH in ISV kot opazovana morfometrična parametra (Slika 3).

Slika 3: Shematični prikaz moduliranja medvretenčnega prostora [72]

ISH smo izmerili po protokolu, ki so ga za svojo študijo uporabili McGirt in sod. [8].
Označili smo šest točk na spodnji krovni plošči medvretenčnega prostora (dve na
najprominentnejših točkah posteriornega dela spodnje krovne ploskve, tretjo v
srednji sagitalni liniji, v najširšem delu diska, četrto na najprominentnejši točki
anteriornega dela spodnje krovne ploskve, peto in šesto na najprominentnejših
točkah na levi in desni strani spodnje krovne ploskve). Te točke smo nato povezali z
njigovimi navpičnimi ekvivalenti na zgornji krovni plošči in izmerili dolžino nastale
daljice. Povprečje meritev je predstavljalo višino medvretenčnega prostora (ISH)
(Slika 4).
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Slika 4: Shematični prikaz merjenja ISH [8]

3.4.3 Kirurški poseg
Kirurški poseg so izvajali trije specialisti ortopedske kirurgije, subspecializirani za
hrbtenično kirurgijo. Metoda izbora je bila klasična minimalno invazivna discektomija
z uporabo Casparjevih retraktorjev [10, 53]. Pri tej metodi ob predoperativni pripravi
rentgensko označimo prizadeto medvretenčno ploščico. Napravimo posteriorni
medialni pristop do ligamentum flavuma na prizadetem nivoju. Flavum odstranimo,
sledi laminotomija, s katero si prikažemo živčno korenino, ki jo topo odmaknemo ter
si prikažemo hernijo in medvretenčno ploščico. Odstranimo sekvester, nato ploščico
delno reseciramo do čvrstega tkiva pulpoznega jedra. Defekta anulusa fibrozusa
nismo zapirali.
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3.4.4 Perforacija krovne plošče
Pri pacientih v preiskovalni skupini smo po delni discektomiji napravili perforacijo
krovnih plošč, kar je predstavljalo edino razliko pri celotnem postopku obravnave
med dvema skupinama. Perforacijo smo izvedli s kovinskim kirurškim inštrumentom,
ki sicer služi pri kirurški tehniki mikrofraktur ob poškodbah hrustančnih površin
sklepov, tako imenovano mikrofrakturno šilo (Slika 5). Inštrument ima v svojem
distalnem poteku tri kolena, kar omogoča ugodno uvajanje v medvretenčni prostor.

Slika 5: Mikrofrakturno šilo

Napravili smo tri perforacije na zgornji in tri na spodnji priležni krovni plošči.
Perforacije smo postavili na mejo med anulus fibrozus in hrustančni del krovne
plošče (mesto z najboljšo prekrvljenostjo), pri čemer je kot ocena zadostne globine
perforacije služila krvavitev iz perforacijske odprtine (Slika 6).
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Slika 6: Lokacija perforacij krovnih plošč v aksialni (A) in sagitalni (B) projekciji
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3.4.5 Meritev odstranjenega tkiva medvretenčne ploščice
V 20 ml brizgo smo vnesli odstranjeno tkivo medvretenčne ploščice, nato pa dodali še
10 ml fiziološke raztopine. Dvig vodnega stolpca je predstavljal količino
odstranjenega tkiva (Slika 7).

Slika 7: Merjenje volumna odstranjene medvretenčne ploščice

3.5 Izidi
Primarni izid študije je bila predoperativna in pooperativna meritev ISV v cm3, ob tem
kot kontrola tudi ISH v mm. Merjenje je potekalo po randomizaciji, napravili so ga na
Fakulteti za elektrotehniko, Univerza v Ljubljani, ob tem niso bili seznanjeni z
randomizacijo.
Sekundarni izidi študije so meritve parametrov subjektivnega kliničnega stanja (ODI,
VAS za hrbet in noge) v različnih časovnih obdobjih sledenja. Parametre je pridobival
glavni raziskovalec. Preiskovanci ob poročaju niso bili seznanjeni z randomizacijo.

22

Vodičar, M. Vpliv perforacije krovne plošče na višino medvretenčnega prostora: rand. kont. študija
Dokt. disertacija. Ljubljana, Univerza v Ljubljani, Medicinska fakulteta, 2016

3.6 Velikost vzorca
Vključili smo 30 preiskovancev, 15 v vsako skupino. Število preiskovancev smo
določili na podlagi priporočila, da naj bi pilotna študija, za katero ni predhodnih
informacij, na katerih bi izračunali velikost vzorca, vključevala 12 preiskovancev v
vsaki skupini [73].

3.7 Randomizacija in slepljenje
Za vključitev v kontrolno (K) ali preiskovalno (P) skupino smo uporabili preprosto
randomizacijsko proceduro – tabelo naključnih števil [74]. Sekvenca vključevanja v
posamezno skupino je bila ustvarjena pred pričetkom študije, preiskovanci so bili v
sekvenco vkjučeni na podlagi časovne razporeditve. Za postopek randomizacije in
razporejanje preiskovancev je skrbel glavni raziskovalec, ki je edini med potekom
celotne študije vedel, kateri preiskovanci so bili dodeljeni v katero skupino. Kirurgi do
odločitve o perforaciji niso vedeli, v katero skupino bo uvrščen preiskovanec, tega
celoten čas obravnave preiskovanca ni vedelo osebje Ortopedske klinike. Zaslepljeni
so bili tudi radiologi in inženirji elektrotehnike, prav tako sami preiskovanci.

3.8 Statistične metode
Statistično analizo smo opravili s pomočjo programskega paketa SPSS za Windows,
verzija 18.0 (SPSS Inc., Chicago, IL, ZDA) in s pomočjo Microsoft Excel 2008 for Mac
12.0 (Microsoft corp., Redmond, WA, ZDA).
Pridobljene podatke smo sprva povprečili, izračunali standardni odklon in razlike
med predoperativnimi in pooperativnimi vrednostmi, kjer je to bilo potrebno.
Za testiranje statistično pomembnih razlik med primarnimi izidi študije (ISV in ISH)
med K in P skupino smo uporabili parni t-test. Parni t-test smo uporabili tudi za
ugotavljanje statistično pomembnih razlik med sekundarnimi izidi študije (ODI, VAS
za hrbet in noge). Primerjali smo razlike tako med skupinama kot tudi med različnimi
pooperativnimi obdobji, pri čemer se zaradi manjšega števila izračunov nismo
odločili za test ANOVA.
Povezanost med pooperativnimi funkcionalnimi kliničnimi rezultati (ODI, VAS za
hrbet in noge) in pooperativnim znižanjem ISV in ISH smo testirali s Pearsonovim
korelacijskim koeficientom in z linearno regresijo.
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Razmerje med ISV in ISH smo testirali s Pearsonovim korelacijskim koeficientom in
mediiranim linearnim regresijskim modelom.
Povezanost med izgubo ISV in ISH po operaciji in količino odstranjenega tkiva
medvretenčne ploščice med operacijo smo testirali z linearno regresijo.
P < 0,05 smo upoštevali kot statistično značilen.

3.9 Privolitev Komisije za medicinsko etiko
Komisija za medicinsko etiko je na seji dne 14. 2. 2012 ocenila, da je raziskava etično
sprejemljiva, in nam izdala soglasje št. 155/02/12.
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4 Rezultati
4.1 Osnovni podatki
Vključevanje preiskovancev je potekalo med septembrom 2012 in septembrom 2013,
prikazano je v tekočem diagramu (Slika 8). Izmed 459 ocenjenih pacientov smo jih 30
(7 %) vključili v študijo. 398 jih ni izpolnjevalo strogih vkjlučitvenih in izključitvenih
kriterijev, 6 se jih ni strinjalo z vključitvijo v študijo, pri 25 nismo uspeli posneti
dodatne MRI sekvence zaradi logističnih ali tehničnih težav. Randomizacija je 14
preiskovancev razporedila v K in 16 v P skupino. Z vsemi razporejenimi preiskovanci
smo opravili predvidene predoperativne in medoperativne postopke. V obdobju
sledenja smo izgubili dva pacienta v K skupini zaradi nesodelovanja pri aktivnostih,
povezanih s sledenjem, dva pa zaradi pooperativnih zapletov (en preiskovanec je imel
pooperativni spondilodiscitis, ena preiskovanka je pričela z jemanjem psihiatrične
terapije – izključitveni kriterij). V P skupini smo vse preiskovance sledili po
protokolu. V končno analizo smo vkjučili 10 preiskovancev iz K skupine in 16
preiskovancev iz P skupine.
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Vključevanje

Ocenjeni za vkjučevanje (n= 459)

Izključeni (n= 429 )
♦ Ne izpolnujejo kriterijev (n= 398)
♦ Zavračajo vključevanje (n= 6)
♦ Drugi razlogi (n= 25)

Randomizirani (n= 30)

Razporejanje
Kontrolna skupina (brez perforacije) (n= 14)
♦ Prejeli dodeljeno zdravljenje (n= 14)
♦ Niso prejeli dodeljenega zdravljenja (n= 0)

Preiskovalna skupina (perforacija) (n= 16)
♦ Prejeli dodeljeno zdravljenje (n= 16)
♦ Niso prejeli dodeljenega zdravljenja (n= 0)

Sledenje
Izgubljeni za sledenje (neodzivnost) (n= 2)

Izgubljeni za sledenje (n= 0)

Prekinjeno sledenje (komplikacije) (n= 2)

Prekinjeno sledenje (n= 0)

Analiza
Analizirani (n= 10)
♦ Izključeni iz analize (n= 0)

Analizirani (n= 16)
♦ Izključeni iz analize (n= 0)

Slika 8: Tekoči diagram vključevanja pacientov v študijo (modificirano iz [69])
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V Tabeli 1 in Tabeli 2 predstavljamo osnovne demografske in klinične predoperativne
karakteristike za K in P skupino. V K skupini smo v končno analizo vključili 6 moških
in 4 ženske s povprečno starostjo 39,9 (±8,7) let. V šestih primerih je bila hernija
prisotna na nivoju L5/S1, v štirih na nivoju L4/5. V P skupini smo v končno analizo
vključili 10 moških in 6 žensk s povprečno starostjo 33,8 (±8,0) let. V dvanajstih
primerih je bila hernija na nivoju L5/S1, v štirih na nivoju L4/5.
Tabela 1: Osnovne demografske in klinične predoperativne karakteristike za
kontrolno skupino
(Št: zaporedna številka, SD: standardna deviacija, M: moški, Ž: ženski, op: operacija, ISV v cm3, ISH v
mm)
Spol

Leta ob
op

ISV
pred op

ISH
pred op

1

M

43

L5/S1

12,89

11,69

82

5

6

2

Ž

32

L4/5

9,39

10,19

66

1

9

3

M

38

L4/5

7,3

8,87

14

4

8

4

Ž

51

L5/S1

5,25

7,71

58

5

9

5

M

50

L4/5

16,81

12,91

56

7

8

6

Ž

39

L5/S1

8,01

10,99

50

5

5

7

M

47

L5/S1

6,48

8,49

50

3

10

8

M

23

L5/S1

5,35

7,59

24

5

3

9

Ž

34

L4/5

5,33

7,66

24

3

5

10

M

42

L5/S1

5,43

5,71

72

8

8

8,2
(3,9)

9,2
(2,2)

49,6
(22,4)

4,6 (2,0)

7,1 (2,2)

Št.

Povprečje
(SD)

39,9
(8,7)

Nivo
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ODI
pred op

VAS hrbet
pred op

VAS noge
pred op
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Tabela 2: Osnovne demografske in klinične predoperativne karakteristike za
preiskovalno skupino
(Št: zaporedna številka, SD: standardna deviacija, M: moški, Ž: ženski, op: operacija, ISV v cm3, ISH v
mm)
Spol

Leta ob
op

ISV
pred op

ISH
pred op

1

M

45

L5/S1

14,34

11,39

70

5

8

2

M

26

L5/S1

9,37

10,06

20

2

8

3

M

43

L4/5

9,3

8,9

42

8

9

4

Ž

27

L5/S1

7

8,73

72

4

8

5

Ž

32

L5/S1

4,81

7,61

74

3

7

6

M

49

L4/5

7,01

7,54

53

7

7

7

Ž

36

L5/S1

9,04

9,87

64

8

8

8

Ž

35

L5/S1

9,93

10,18

58

5

6

9

M

28

L5/S1

8,46

11,05

36

5

6

10

M

35

L5/S1

7,65

9,54

28

5

3

11

Ž

23

L5/S1

7,57

9,48

51

8

9

12

Ž

38

L4/5

7,67

9,39

40

4

6

13

M

33

L5/S1

7,96

10,1

74

7

9

14

M

37

L4/5

7,2

8,65

36

4

6

15

M

34

L5/S1

7,81

9,23

94

10

10

16

M

19

L5/S1

6,96

7,97

20

7

8

8,3
(2,0)

9,4
(1,1)

52,0
(21,6)

5,8 (2,2)

7,4 (1,7)

Št.

Povprečje
(SD)

Nivo

33,8
(8,0)

ODI
pred op

VAS hrbet
pred op

VAS noge
pred op

4.2 Natančnost meritev
Natančnost nove metode merjenja ISV smo kontrolirali z ročno izmerjenimi podatki,
pridobljenimi po stari metodi za meritev ISH. Za vsakega izmed 52 medvretenčnih
prostorov (dve MRI slikanji za vsakega izmed 26 preiskovancev) se je izkazalo, da je
končni

3D

parametrični

model

(72)

natančno

opisal

obliko

pripadajoče

medvretenčne ploščice na MRI posnetkih. Za vse medvretenčne prostore je ocenjena
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povprečna absolutna razlika (± SD) ISH 0,82 ± 0.55 mm v primerjavi z ročno
izmerjenimi ISH.

4.3 Intraoperativni in pooperativni podatki
Tabela 3 in Tabela 4 prikazujeta intraoperativne in pooperativne podatke za K in P
skupino. Povprečni čas trajanja operacij vseh pacientov, vključenih v analizo, je bil
31,1 (±7,6) min, povprečni čas za K skupino 31.0 (±9.6) min in 31.1 (±6.4) min za P
skupino. Med skupinama nismo ugotavljali statistično značilnih razlik (parni t-test p =
0.9686).
Pri 22 pacientih smo zabeležili minimalno (pod 50 ml) izgubo krvi, pri preostalih
štirih pacientih med 50 in 100 ml. Povprečni volumen odstranjenega tkiva
medvretenčne ploščice med operacijo pri vseh preiskovancih je bil 3,6 (±1.9) cm3, pri
K skupini 3.4 (±1.7) cm3 in 3.8 (±2.0) cm3 pri P skupini. Med skupinama nismo
ugotavljali statistično značilnih razlik (parni t-test p = 0.6071).
Tabela 3: Intraoperativni in pooperativni podatki za kontrolno skupino
(Št: zaporedna številka, SD: standardna deviacija, op: operacija, čas op v min, izguba krvi v ml, V od.
diska: volumen odstranjene medvretenčne ploščice v cm3 izpodrinjene fiziološke raztopine)
Št.

Čas op

Izguba krvi

V od.
diska

VAS hrbet
po op

ODI po op

VAS noge
po op

1

25

<50

6

76

3

0

2

25

<50

5

74

5

3

3

35

<50

2

30

6

0

4

45

<50

2

69

9

5

5

50

<50

6

50

2

2

6

25

<50

4

64

3

1

7

22

<50

2

18

4

2

8

33

80

2,5

46

6

2

9

25

<50

2

58

5

2

10

25

<50

2

36

5

2

/

3,4
(1,7)

52,1 (19,6)

4,8 (1,9)

1,9 (1,4)

Povprečje
(SD)

31,0
(9,6)
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Tabela 4: Intraoperativni in pooperativni podatki za preiskovalno skupino
(Št: zaporedna številka, SD: standardna deviacija, op: operacija, čas op v min, izguba krvi v ml, V od.
diska: volumen odstranjene medvretenčne ploščice v cm3 izpodrinjene fiziološke raztopine)
Št.

Čas op

Izguba krvi

V od.
diska

VAS hrbet
po op

ODI po op

VAS noge
po op

1

35

50

8

62

3

0

2

30

70

6

56

1

0

3

35

50

5

58

6

1

4

23

<50

5

34

3

0

5

35

<50

3

48

1

4

6

40

<50

4

29

4

2

7

32

<50

3

30

2

0

8

30

<50

3

30

0

1

9

20

<50

1,5

20

3

0

10

25

<50

1

70

4

2

11

35

<50

3,5

56

8

1

12

25

<50

1,5

42

3

0

13

27

<50

2

58

3

2

14

45

<50

7

40

2

1

15

32

<50

3,5

58

6

3

16

29

<50

3

36

4

4

31,1
(7,6)

/

3,8
(2,0)

45,4 (14,7)

3,3 (2,1)

1,3 (1,4)

Povprečje
(SD)

4.4 Podatki iz obdobja sledenja
Preiskovance smo sledili tri mesece in šest mesecev po operaciji. Po treh mesecih smo
izmerili klinično funkcionalno počutje z vprašalniki, po šestih pa poleg tega posneli še
kontrolne MRI preiskave, ki so nam omogočale merjenje in izračun parametrov
primarnega izida. Klinične in izmerjene podatke iz obdobij sledenja za K in P skupino
predstavljata Tabela 5 in Tabela 6.
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Tabela 5: Klinični in izmerjeni podatki za obdobji 3 mesece in 6 mesecev po operaciji
za kontrolno skupino
(Št: zaporedna številka, povp: povprečje; SD: standardna deviacija, ISV: volumen medvretenčnega
prostora, mes: mesec, ISH: višina medvretenčnega prostora)
ISV
po 6
mes

Št.

ISH
po 6
mes

ODI po
3 mes

VAS
hrbet po
3 mes

ODI po
6 mes

VAS
noge po
3 mes

VAS
hrbet po
6 mes

VAS
noge po
6 mes

1

9,82

8,66

34

44

5

0

7

0

2

6,15

7,31

30

46

7

1

6

7

3

6,31

8,03

30

0

3

1

0

0

4

5,16

7,8

33

38

5

3

5

5

5

16,57

10,54

6

20

1

1

2

3

6

7,72

10,3

0

0

0

0

0

0

7

6,01

7,42

22

16

2

3

1

1

8

5,18

7,27

16

16

1

0

1

0

9

4,62

6,44

10

2

2

1

1

1

10

5,65

5,92

48

14

2

0

1

0

Povp
(SD)

7,3
(3,6)

8,0
(1,5)

22,9
(14.8)

19,6
(17,5)

2,8 (2,2)

1,0 (1,2)

2,4 (2,6)

1,7 (2,5)
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Tabela 6: Klinični in izmerjeni podatki za obdobji 3 mesece in 6 mesecev po operaciji
za preiskovalno skupino
(Št: zaporedna številka, povp: povprečje; SD: standardna deviacija, ISV: volumen medvretenčnega
prostora, mes: mesec, ISH: višina medvretenčnega prostora)
ISV
po 6
mes

Št.

ISH
po 6
mes

ODI po
3 mes

VAS
hrbet po
3 mes

ODI po
6 mes

VAS
noge po
3 mes

VAS
hrbet po
6 mes

VAS
noge po
6 mes

1

10,45

8,78

38

34

5

0

5

0

2

6,44

6,56

0

0

0

0

0

0

3

6,36

6,43

38

20

7

1

5

0

4

5,79

7,47

16

10

2

1

3

4

5

4,47

6,91

40

14

3

0

0

0

6

6,64

6,78

30

46

5

3

9

5

7

8,78

9,6

4

6

1

1

0

0

8

8,39

8,89

8

8

0

0

1

0

9

7,14

10,81

28

50

4

3

8

6

10

6,46

8,42

16

20

3

2

1

1

11

7,12

8,11

0

0

0

0

0

0

12

6,7

8,26

8

2

5

2

0

0

13

6,56

7,75

28

18

4

4

1

6

14

6,25

6,55

0

2

0

0

0

0

15

7,37

7,98

36

32

2

0

4

1

16

5,6

7,09

9

16

1

1

2

0

Povp
(SD)

6,9
(1,4)

7,9
(1,2)

18,7
(14.8)

17,4
(15,8)

2,6 (2,2)

1,1 (1,3)

2,4 (3,0)

1,4 (2,3)

4.5 Neželeni dogodki
Pri enem preiskovancu (št. 2) znotraj K skupine in dveh preiskovancih (št. 9 in 13)
znotraj P skupine je prišlo do ponovitve hernije medvretenčne ploščice pri
sleditvenem pregledu šest mesecev po operaciji (10 % vseh preiskovancev). En
preiskovanec (št. 10) znotraj K skupine je imel pri sleditvenem pregledu ob treh
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mesecih po operaciji sočasno poškodbo medialnega meniska na isti strani, kar je
povzročalo dodatno bolečino v nogi, ki ni bila povezana z našim zdravljenjem. Ne
glede na neželene dogodke smo vse štiri preiskovance vključili v analizo primarnih in
sekundarnih izidov študije in jih obravnavali enako kot vse ostale preiskovance.

4.6 Statistična analiza primarnih in sekundarnih izidov študije
Primarni izid študije predstavlja ugotavljanje razlike ISV in ISH pred operacijo in po
operaciji med K in P skupino. Sekundarni izid študije predstavlja ugotavljanje razlike
med parametri kliničnega stanja v različnih časovnih obdobjih med K in P skupino.
Podatke primarnih in sekundarnih izidov študije ter statitični izračun razlik med
skupinama podajamo v Tabeli 7.
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Tabela 7: Statistična primerjava razlik med skupinama za primarne in sekundarne
izide študije
(ISV: volumen medvretenčnega prostora; op: operacija; razlika ISV: ISV pred op – ISV po op; izguba ISV
(%): odstotek, za katerega se je znižal predoperativni ISV; ISH: višina medvretenčnega prostora;
razlika ISH: ISH pred op – ISH po op; izguba ISH (%): odstotek, za katerega se je znižal predoperativni
ISH; mes: meseci; SD: standardna deviacija; t-test: parni t-test)

Izid študije
ISV pred op (cm3)

Preiskovalna
p vrednost (t-test)
skupina
(sig. p<0,05)
(povprečje (SD))
8,2 (3,9)
8,3 (2,0)
0,9787

ISV po 6 mes (cm3)

7,3 (3,6)

6,9 (1,4)

0,6808

Razlika ISV (cm3)

0,9 (1,2)

1,3 (1,0)

0,3386

9,4 (12,7)

15,4 (9,0)

0,1700

ISH pred op (mm)

9,2 (2,2)

9,4 (1,1)

0,7907

ISH po op (mm)

8,0 (1,5)

7,9 (1,2)

0,8981

Razlika ISH (mm)

1,2 (1,2)

1,5 (0,9)

0,5542

Izguba ISH (%)

11,5 (10,7)

15,4 (8,9)

0,3206

ODI pred op

49,6 (22,4)

52,0 (21,6)

0,7882

ODI po op

52,1 (19,6)

45,4 (14,7)

0,1662

ODI po 3 mes

22,9 (14,8)

18,7 (14,8)

0,4920

ODI po 6 mes

19,6 (17,5)

17,4 (15,8)

0,7406

VAS hrbet pred op

4,6 (2,0)

5,8 (2,2)

0,1901

VAS hrbet po op

4,8 (1,9)

3,3 (2,1)

0,0818

VAS hrbet po 3 mes

2,8 (2,2)

2,6 (2,2)

0,8460

VAS hrbet po 6 mes

2,4 (2,6)

2,4 (3,0)

0,9741

VAS noge pred op

7,1 (2,2)

7,4 (1,7)

0,7257

VAS noge po op

1,9 (1,4)

1,3 (1,4)

0,3147

VAS noge po 3 mes

1,0 (1,2)

1,1 (1,3)

0,8068

VAS noge po 6 mes

1,7 (2,5)

1,4 (2,3)

0,7883

Izguba ISV (%)

Kontrolna skupina
(povprečje (SD))
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Med skupino K in skupino P nismo ugotovili statistično pomembnih razlik pri
nobenem parametru.

4.7 Statistična analiza po časovnih obdobjih
Pri primarnem in sekundarnem izidu študije nismo ugotovili statistično pomembnih
razlik med skupinama (vzorcema), zato smo se odločili, da bomo za nadaljnje
statistične teste vzorca združili.
V Tabelah 8 do 11 predstavljamo rezultate statistične analize primarnih in
sekundarnih parametrov v različnih časovnih obdobjih pri združenih vzorcih.
Tabela 8: Statistična primerjava razlik med ISV in ISH pred operacijo in po šestih
mesecih
(op: operacija; mes:meseci; SD: standardna deviacija; t-test: parni t-test)

Parameter

Pred op (povprečje 6 mes po op p vrednost
(t(SD))
(povprečje (SD))
test) (sig. p<0,05)

ISV (cm3)

8,2 (2,8)

7,1 (2,4)

0,0103

ISH (mm)

9.3 (1.6)

7.9 (1.3)

0,0026

Ugotavljamo statistično značilno razliko med ISV pred operacijo in ISV po operaciji za
vse preiskovance pri p=0,0103. Prav tako ugotavljamo statistično značilno razliko
med ISH pred operacijo in ISH po operaciji za vse preiskovance pri p=0,0026.
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Tabela 9: Statistična primerjava razlik kliničnega stanja pred operacijo z ostalimi
obdobji sledenja
(op: operacija; SD: standardna deviacija; p t-test: p vrednost parnega t-testa, značilna pri p<0,05)

Parameter/
obdobje
ODI

VAS za hrbet

VAS za noge

Pred op
(povprečje
(SD))
51,1 (21,5)

5,2 (2,1)

7,3 (1,9)

Po op
(povprečje
(SD) p t-test)

3 mes po op
(povprečje
(SD) p t-test)

6 mes po op
(povprečje
(SD) p t-test)

48,0 (16,7)

20,3 (14,8)

18,2 (16,2)

p=0,5214

p=0,0008

p=0,001

3,9 (2,1)

2,7 (2,2)

1,1 (1,2)

p=0,0094

p=0,0003

p=0,0002

1,5 (1,4)

1,1 (1,2)

2,4 (2,7)

p=0,00001

p=0,0000

p=0,00007

ODI po operaciji se ni statistično značilno zmanjšal v primerjavi s predoperativnim
obdobjem (p=0,5214). Statistično značilno razliko znižanja ODI v primerjavi s
predoperativnim obdobjem smo dokazali v obdobju tri mesece in šest mesecev po
operaciji (p=0,0008 za 3 mesece in p=0,001 za 6 mesecev). VAS za hrbet in VAS za
noge sta se v primerjavi s predoperativnim obdobjem statistično značilno znižala v
preostalih treh obdobjih.
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Tabela 10: Statistična primerjava razlik kliničnega stanja med pooperativnim
obdobjem in tri- ter šestmesečnim sledenjem
(op: operacija; SD: standardna deviacija; p t-test: p vrednost parnega t-testa, značilna pri p<0,05)

Parameter/
obdobje

Po op (povprečje
(SD))

ODI

3 mes po op
(povprečje (SD) p
t-test)

48,0 (16,7)

VAS za hrbet

20,3 (14,8)

18,2 (16,2)

p=0,0046

p=0,0011

2,7 (2,2)

1,1 (1,2)

p=0,0264

p=0,0262

1,1 (1,2)

2,4 (2,7)

p=0,0895

p=0,2050

3,9 (2,1)

VAS za noge

6 mes po op
(povprečje (SD) p
t-test)

1,5 (1,4)

ODI se je v primerjavi s pooperativnim obdobjem po treh in po šestih mesecih
statistično značilno znižal. Enako velja za VAS za hrbet, pri VAS za noge pa
ugotavljamo, da v razmerju med pooperativnim obdobjem in tri ter šest mesečnim
sledenjem ni več prišlo do statistično značilnih razlik.
Tabela 11: Statistična primerjava razlik kliničnega stanja med obdobjema tri- in
šestmesečnega sledenja
(op: operacija; SD: standardna deviacija; p t-test: p vrednost parnega t-testa, značilna pri p<0,05)

Parameter/
obdobje
ODI

3 mes po op
(povprečje (SD) p
t-test)

6 mes po op
(povprečje (SD) p
t-test)

20,3 (14,8)

18,2 (16,2)
p=0,4441

VAS za hrbet

2,7 (2,2)

1,1 (1,2)
p=0,5132

VAS za noge

1,1 (1,2)

2,4 (2,7)
p=0,1960
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V obdobjih 3 mesece po operaciji in 6 mesecev po operaciji nismo zaznali statistično
značilnih razlik v kliničnem stanju preiskovancev.

4.8 Analiza povezanosti
Z mediirano linearno regresijo smo testirali povezanost razlike predoperativnega in
pooperativnega ISV in ISH (ISV pred op – ISV po op; ISH pred op – ISH po op) s
pooperativnimi kliničnimi rezultati (ODI, VAS za hrbet, VAS za noge) po šestih
mesecih sledenja. Povezanosti kliničnih rezultatov z razliko ISV ali ISH nismo
ugotavljali (razlika ISV:ODI po 6 mes p = 0,604; razlika ISV:VAS hrbet po 6 mes p =
0,154; razlika ISV:VAS noge po 6 mes p = 0,253; razlika ISH:ODI po 6 mes p = 0,792;
razlika ISH:VAS hrbet po 6 mes p = 0,548; razlika ISH:VAS noge po 6 mes p = 0,708).
S Pearsonovim korelacijskim koeficientom (0,7869) in mediiranim linearnim
regresijskim modelom (p = 0.0000) smo pokazali močno povezanost ISV in ISH.
Linearna regresija je pokazala statistično značilno povezanost (p = 0.0020) med
volumnom odstranjenega tkiva medvretenčne ploščice in predoperativno in
pooperativno razliko ISV. Pearsonov koeficient je bil 0,574. Prav tako smo dokazali
statistično značilno povezanost (p = 0.0000) med volumnom odstranjenega tkiva
medvretenčne ploščice in predoperativno in pooperativno razliko ISH. Pearsonov
koeficient je bil 0,709.
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5 Razprava
Sodobno kirurško zdravljenje hernije medvretenčne ploščice temelji na razpravi dveh
različnih, vendar med seboj povezanih konceptov, ki vplivata na dolgoročno
uspešnost zdravljenja. V primeru omejene discektomije ali samo sekvestrektomije
prihaja do povečane incidence rehernijacij medvretenčne ploščice in ponovnih
radikularnih simptomov (do 33 %) [9], medtem ko popolna discektomija s kiretažo
medvretenčnega prostora vodi do zmanjšanja ISV in posledično do več dolgoročne
bolečine v križu [75, 76]. Do zmanjšanja ISV najverjetneje pride zaradi stalnega
dnevnega aksialnega pritiska, še posebej ob predpostavki, da je medvretenčni prostor
izpraznjen. Ko se razdalja med dvema vretencema zoži, se enako zgodi z razdaljo med
sklepnimi površinami fasetnih sklepov, prav tako se skrajšajo posteriorna mehka
tkiva, to pa vodi do nadaljnje degeneracije segmenta. Posledica degeneracije je
spremenjena biomehanika gibanja segmenta, kar poveča pojavnost bolečine v križu, v
nekaterih primerih tudi bolečine v nogi [7, 61, 62, 77]. Na podlagi teh ugotovitev bi
bilo torej optimalno odstraniti vse tkivo medvretenčne ploščice, hkrati pa zadržati
enak volumen medvretenčnega prostora kot pred operacijo.
Kot smo omenili že v uvodu, so raziskovalci v zadnjih desetletjih razvili najrazličnejše
koncepte, s katerimi so želeli restavrirati medvretenčni prostor po discektomiji,
vendar se noben izmed teh konceptov ni izkazal za dolgoročno klinično učinkovitega
[51, 64-66, 78]. V naši študiji smo testirali uspešnost novega koncepta, ki je bil
predstavljen na spletu [68]. Ideja tega koncepta je perforacija krovne plošče vretenca,
priležnega operiranemu medvretenčnemu prostoru, povzročitev krvavitve v
medvretenčni prostor in preko tega restavracija medvretenčne ploščice v treh
mesecih po operaciji.

5.1 Vključitveni in izključitveni kriteriji
Na podlagi vključitvenih in izključitvenih kriterijev, ki smo jih večinoma povzeli po
McGirtu in sod. [8], smo v študijo vključili le 7 % pacientov, ki smo jih na Ortopedski
kliniki v obdobju enega leta operirali za hernijo medvretenčne ploščice. Primernih
pacientov bi sicer v tem času bilo 61, vendar pa se zaradi objektivnih razlogov
preostalih 31 ni uvrstilo med preiskovance. Razlogi za to, da je le 13 % pacientov
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izpolnjevalo kriterije, ležijo predvsem v starosti pacientov, v nivoju prisotnosti
hernije in v lokaciji hernije. V študijo smo vključevali izključno paciente mlajše od 50
let, saj smo s tem zagotavljali, da degeneracija segmenta pred operacijo ni bila
prevelika in bi lahko že sama po sebi povzročala bolečine v križu. Vključevali smo le
paciente s hernijo na nivojih L4/5 in L5/S1, saj sta si ta dva nivoja biomehansko
najbolj podobna [10]. Vključevali smo le paciente, pri katerih je bila hernija centralno
v spinalnem kanalu ali v lateralnem recesusu, nismo pa vključevali pacientov z
intraforaminalnimi ali ekstraforaminalnimi hernijami, saj je tehnika operiranja pri
teh drugačna [10].
Po podatkih švedskega hrbteničnega registra [79] je bilo v letu 2011 na Švedskem
napravljenih 2118 ledvenih discektomij, 55 % pacientov je bilo moških, 45 % žensk,
povprečna starost je bila 45 (14-91) let, mediana starost pa 40, torej je bilo
operiranih več starejših pacientov. Podobno porazdelitev bi pričakovali tudi pri nas,
zato ni presenetljivo, da je starost vplivala na relativno majhno število vključenih
pacientov.
Kot izključitveni kriterij smo navedli prisotnost psihiatrične bolezni, zaradi pričetka
psihiatričnega zdravljenja smo eno preiskovanko izključili iz analize. Ta kriterij smo
vključili na podlagi študij, ki so dokazovale, da pri psihiatričnih bolnikih zdravljenje
po operaciji hernije medvretnčne ploščice traja dlje časa in se pogosto prepleta s
simptomatiko psihiatrične bolezni [80].
Ugotavljamo, da je bilo v študijo vključeno več preiskovancev, ki so imeli hernijo na
nivoju L5/S1 kot na nivoju L4/5 (6:4 v K skupini, 12:4 v P skupini). MCGirt in sod. [8]
so v svojo študijo vključili 108 preiskovancev, od tega jih je 47 % imelo hernijo na
nivoju L5/S1, 51 % na nivoju L4/5 in 2 % na nivoju L3/4. Mariconda in sod. [77]
poročajo o 50 pacientih z ledveno discektomijo. Dvaindvajset jih je imelo hernijo na
nivoju L5/S1, 34 na nivoju L4/5 in 5 na nivoju L3/4. Tudi sicer velja, da se hernija
medvretenčne ploščice največkrat pojavi na nivoju L4/5, nato na nivoju L5/S1, nato v
majhnem obsegu sledijo ostali, višji nivoji [10]. Porazdelitev nivojev v naši študiji
torej ni skladna s prevladujočo literaturo, na kar nismo mogli imeti vpliva, saj
vključevanje ni bilo stratificirano po nivoju, pač pa po starosti [69]. Vzrok takšne
porazdelitve bi lahko pripisali rezultatom študije Dammersa in sod. [81], ki so
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ugotovili, da se z naraščajočo starostjo nivo hernij medvretenčne ploščice vedno bolj
kranializira. Torej, pri mlajših pacientih so hernije pogostejše na nivoju L5/S1, pri
starejših pa so pogostejše na višjih nivojih. Podobno lahko ugotovimo iz študije Pietila
in sod. [82], kjer so opazovali paciente z operacijo hernije medvretenčne ploščice, ki
so bili mlajši od 25 let. Retrospektivno so obravnavali 165 pacientov, 96 jih je imelo
hernijo na nivoju L5/S1 (58,1 %), 64 na nivoju L4/5 (38,8 %) in 5 (3 %) na nivoju
L3/4. Z ozirom na ti dve študiji je naša porazdelitev primerna.

5.2 Meritve medvretenčnega prostora
Medvretenčni prostor, torej prostor, kjer se nahajajo tkivo medvretenčne ploščice in
priležni krovni plošči, ima heterogeno obliko. V srednjem delu je vbočen, na
sprednjem in zadnjem delu izbočen, poleg tega je ob straneh odvisen od posedanja
fibroznega obroča medvretenčne ploščice [1]. Dosedanje raziskave so se merjenja
višine medvretenčnega prostora (ISH) lotile na več različnih načinov, večinoma preko
merjenja razdalje med več vnaprej določenimi točkami na stranskih rentgenskih
posnetkih ledvene hrbtenice in nato povprečenja dolžin izmerjenih daljic [25, 83, 84].
Nekateri avtorji so višino relativizirali in uporabljali razmerje med višino diska in
višino zgornjega vretenca [7]. Vse te metode so bile zaradi netočnosti rentgenskih
posnetkov slabo ponovljive in pomankljivo natančne. Z dostopnejšim CT in MRI
slikanjem sta se natančnost in ponovljivost meritev precej izboljšali, še vedno pa so
meritve bile približek resnične anatomije, saj so tako kot rentgenske metode, bazirale
na povprečenju meritev dolžin med vnaprej določenimi točkami [8]. Zaradi možnosti
3-dimenzionalnih (3D) rekonstrukcij CT in MRI posnetkov je bilo mogoče določiti tudi
približek ploščine priležne krovne plošče in tako izračunati približek volumna
medvretenčnega protora.
Metoda 3D parametričnega modeliranja medvretenčnih prostorov, ki smo jo za
merjenje volumna medvretenčnega prostora (ISV) uporabili v naši študiji, je bila
objavljena šele pred kratkim [72]. Metoda nam je omogočala napraviti natančen
model medvretenčnega prostora, iz katerega smo nato lahko izračunali točen ISV,
poleg tega nam je model omogočil tudi merjenje ISH z uporabo enakih točk, kot so jih
uporabili Mcgirt in sod. Tako smo kontrolirali točnost novih meritev in pa primerjali
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eventualne razlike med staro in novo metodo merjenja. Ugotovili smo, da je absolutna
razlika med ročno merjenim ISH in merjenim prek 3D modela manj kot 1 mm (glej
poglavje 4.2), kar se nam zdi sprejemljivo. Pri vseh statističnih analizah, ker smo
uporabljali tako ISV kot ISH nismo opazili razlik med enim in drugim parametrom
(Tabela 7 in 8, poglavje 4.8), zato lahko ISH merjen po starejši metodi opredelimo kot
primeren, vendar manj natančen parameter.

5.3 Intraoperativni parametri
5.3.1 Izbor operativne metode
Operativna metoda izbora v naši študiji je bila klasična minimalno invazivna
discektomija. Smernice severnoameriškega društva za hrbtenico (North American
Spine Society – NASS) iz leta 2014 navajajo, da je uporaba katerekoli operativne
tehnike podobno uspešna pri končnem rezultatu kirurškega zdravljenja hernije
medvretenčne ploščice [85]. Zadnji pregledni članek na temo kirurškega zdravljenja
hernije medvretenčne ploščice iz Cochrane baze sistematskih preglednih člankov [52]
je zajel 39 randomiziranih kontroliranih študij in dve kvazi randomizirani
kontrolirani študiji. Avtorja ugotavljata, da so rezultati mikrodiscektomije in klasične
odprte discektomije primerljivi. Obenem poudarjata, da so dokazi pri drugih
minimalno invazivnih metodah zaenkrat še nejasni. Godfryid in Avanzi [86] sta v
metaanalizi randomiziranih kontroliranih študij primerjala 10 študij, ki so primerjale
klasično discektomijo, mikrodiscektomijo in endoskopske metode. Zaključita, da so
vse tri metode uspešne pri zdravljenju hernije medvretenčne ploščice na enem nivoju
brez izrazitih degenerativnih sprememb.
Švedski hrbtenični register navaja, da je še vedno največ pacientov operiranih po
metodi klasične discektomije (45 %), ki ji sledi mikrodiscektomija (41 %). Preostale
metode so zastopane znatno manj [79].
Na podlagi vseh zgoraj naštetih dokazov in preferenc kirurgov, vključenih v študijo,
smo se odločili za uporabo klasične minimalno invazivne discektomije, ki se od
klasične discektomije razlikuje po manjši vstopni rani in le parcialni laminotomiji
[86], torej znatno zmanjša prizadetost tako mehkih tkiv kot kosti. Za zagotavljanje
konsistentnosti podatkov so vsi trije kirurgi izbrali isto metodo.
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5.3.2 Čas operacije
Povprečni čas operacije v naši študiji je bil 31,1 (±7,6) min (vsi preiskovanci), 31.0
(±9.6) min (K skupina) in 31.1 (±6.4)min (P skupina). Statistično značilne razlike med
skupinama nismo ugtovili (p=0.9686). V literaturi nismo zasledili podatkov o trajanju
klasične ledvene discektomije.
5.3.3 Izguba krvi
Pri 22 pacientih smo zabeležili minimalno (pod 50 ml) izgubo krvi, pri preostalih
štirih pacientih med 50 in 100 ml. Katayama in sod. [87] so pri 62 pacientih, ki so jih
operirali s klasično discektomijo, zabeležili povprečno izgubo krvi 39 ± 11 ml. Huang
in sod. [88] poročajo o povprečni izgubi krvi 190 ± 115 ml pri 12 pacientih z ledveno
discektomijo. McGirt in sod. [8] navajajo povprečno izgubo krvi 50 ml z razponom
med 20 in 350 ml. Naši rezultati so sicer primerljivejši s prvo študijo, vendar je ob
tem potrebno poudariti, da zelo majhno število študij dejansko navaja
intraoperativno izgubo krvi. Ne glede na to lahko zaključimo, da je izbrana operativna
metoda z vidika krvavitve varna.

5.4 Primarni in sekundarni izidi študije
5.4.1 ISV in ISH
Primarni izid naše študije je bila sprememba ISV in ISH šest mesecev po ledveni
discektomiji. Pričakovali smo, da se bosta ISV in ISH v P skupini znižala statistično
značilno manj kot v K skupini. Ugotovili smo, da med K in P skupino šest mesecev po
operaciji ni bilo statistično značilnih razlik v ISV in ISH (p=0.6808 za ISV, p=0.8981 za
ISH). S temi rezultati lahko ovržemo našo primarno hipotezo in interpretiramo, da
perforacija krovne plošče ni imela vpliva na ohranjanje volumna medvretenčnega
protora šest mesecev po ledveni discektomiji.
Primerjava z literaturo ni možna, saj je ta študija prva, ki opredeljuje vpliv perforacije
krovne plošče na volumen medvretenčnega prostora po ledveni discektomiji.
Želeli smo tudi ugotoviti, ali se ISV in ISH v šestih mesecih po operaciji statistično
značilno spremenita. Ugotovili smo, da sta se tako ISV kot ISH v šestih mesecih po
ledveni discektomiji statistično značilno znižala (p=0.0102 za ISV, p=0.0026 za ISH).
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Ta ugotovitev je v skladu z ugotovitvami študije McGirta in sod. [8], ki poroča o
statistično značilnem znižanju medvretenčnega prostora tri mesece (18 % znižanje,
p= <0,001), šest mesecev (21 % znižanje, p= <0,001) in dve leti po ledveni
discektomiji (26 % znižanje, p= <0,001). Podobno so pokazale tudi druge študije (7,
59, 60), ki so si skladne v tem, da po ledveni discektomiji pride do povprečno vsaj 25
% znižanja medvretenčnega prostora, vendar pa imajo vse te študije opazovalno dobo
vsaj dve leti. V naši študiji je prišlo v prvih šestih mesecih po ledveni discektomiji do
povprečno 14 % znižanja medvretenčnega prostora, kar je sicer manj kot v študiji
McGirta in sod. po šestih mesecih, kljub temu pa razlik med skupinama nismo
dokazali. Za dodatno oceno izgube ISV in ISH bi morali preiskovance opazovati dlje
časa. Barth in sod. [59] so poročali, da so le v primeru sekvestrektomije opazovali
nižje znižanje medvretenčnega prostora kot v primeru discektomije. V svoji študiji so
84 preiskovancev randomizirali v dve skupini, v eni so napravili le sekvestrektomijo,
v drugi discektomijo. Znižanje višine diska je bilo bolj pogosto pri skupini z
discektomijo (63 %) kot v skupini s sekvestrektomijo (38 %), p<0,05. V naši študiji bi
lahko do relativno manjšega znižanja medvretenčnega prostora prišlo zaradi manj
odstranjenega tkiva medvretenčne ploščice kot pri ostalih študijah z discektomijo.
5.4.2 Klinični status
Sekundarni izid naše študije je bila sprememba parametrov kliničnega počutja (ODI,
VAS za hrbet, VAS za noge) šest mesecev po ledveni discektomiji. Pričakovali smo, da
po šestih mesecih med K in P skupino ne bo statistično značilnih razlik med parametri
kliničnega počutja. Ugotovili smo, da se ODI, VAS za hrbet in VAS za noge med K in P
skupino niso statistično značilno razlikovali niti pred operacijo (ODI p=0.7882, VAS za
hrbet p=0.1901, VAS za noge p=0.7257) niti šest mesecev po operaciji (ODI p=0.7406,
VAS za hrbet p=0.9741, VAS za noge p=0.7883). S tem lahko potrdimo našo
sekundarno hipotezo in interpretiramo, da perforacija krovne plošče ni imela
negativnega učinka na klinični status pacientov šest mesecev po ledveni discektomiji.
Primerjava z literaturo ni možna, saj je ta študija prva, ki opredeljuje vpliv perforacije
krovne plošče na klinični status po ledveni discektomiji.
Hkrati smo želeli preveriti tudi uspešnost

izboljšanja

kliničnega

statusa

preiskovancev po ledveni discektomiji. Ugotovili smo, da se splošna prizadetost (ODI)
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prvi dan po operaciji ni statistično značilno izboljšala (p=0.5214), kar je po našem
mnenju razumljivo, saj so bili preiskovanci še vedno podvrženi vodenju s strani
bolnišničnega osebja, prejemali so intravensko zdravljenje in so imeli bolečino v
področju operativne rane. Čeprav je bila njihova splošna prizadetost precej visoka, so
navajali statistično značilno izboljšanje bolečine v hrbtu in bolečine v nogi (p=0.0094
za VAS za hrbet in p=0.00001 za VAS za noge). Po treh in šestih mesecih sledenja so
bili ODI, VAS za hrbet in VAS za noge statistično značilno znižani, torej izboljšani v
primerjavi s predoperativnim obdobjem (p=0.0008 po treh in p=0.001 po šestih
mesecih za ODI, p=0.0003 po treh in p=0.0002 po šestih mesecih za VAS za hrbet,
p=0.0000 po treh in p=0.00007 po šestih mesecih za VAS za noge). Med trimesečnim
in šestmesečnim obdobjem sledenja nismo ugotavljali statistično pomembnih razlik
med parametri kliničnega počutja(p=0.4441 za ODI, p=0.5132 za VAS za hrbet,
p=0.1960 za VAS za noge). Ti podatki kažejo na hitro okrevanje in ugoden klinični
rezultat pol leta po ledveni discektomiji.
McGirt in sod. [8] v svoji študiji, v katero je bilo vključenih 108 preiskovancev
navajajo statistično značilno znižanje VAS za hrbet šest tednov po operaciji v
primerjavi s predoperativnim obdobjem (od 4,6 ± 2,6 na 2,1 ± 1,9; p<0,001), enako
velja za VAS za noge (od 6,4 ± 2,5 na 1,7 ± 2,0; p<0,001) in ODI (od 49 ± 18 na 27 ± 17;
p<0,001). Med obdobjem šest tednov po operaciji in končnim obdobjem spremljanja,
povprečno 24 mesecev po operaciji niso ugotavljali statistično značilnih razlik med
temi tremi parametri. Pri tem poudarjajo, da je bilo klinično počutje preiskovancev
najboljše približno 1 leto po operaciji, nato se je ponovno malenkost poslabšalo (ne
statistično značilno). Naši podatki za prvih šest mesecev po operaciji (kolikor je
trajalo sledenje v naši študiji) so povsem primerljivi s to študijo. Po naših izkušnjah k
povprečnemu poslabšanju parametrov kliničnega stanja prispevajo predvsem
rehernijacije, v enem primeru tudi bolečina v nogi, ki ni bila povezana s hrbtenico.
Silverplats in sod. [89] so v študijo vključili 152 preiskovancev z ledveno discektomijo
in ugotavljali dolgoročne rezultate in faktorje, ki vplivajo na slabši pooperativni
rezultat. V tej študiji se je po dveh letih VAS za hrbet povprečno znižal iz 50 ± 23 pred
operacijo na 26 ± 24. VAS za noge se je v enakem obdobju iz 59 ± 19 znižal na 24 ± 24.
Kot glavni faktor, ki vpliva na slabši pooperativni rezultat, so izpostavili daljše
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obdobje bolniškega dopusta pred operacijo. Tudi severnoameriško združenje za
hrbtenico v svojih smernicah za zdravljenje simptomatske hernije medvretenčne
ploščice poudarja, da je operativno zdravljenje najučinkovitejše, če se ga izvede v
roku enega leta od prve pojavitve simptomov, ki zahtevajo kirurško zdravljenje. V
tem primeru pričakujemo hitrejše okrevanje in boljše dolgoročne klinične rezultate
[85].
Hakkinen in sod. [90] so v svoji študiji na 173 preiskovancih ugotovili, da se tako VAS
za hrbet (68 % nižji), VAS za noge (70 % nižji) in ODI (padel na povprečno 14)
statistično značilno znižajo v prvih dveh mesecih po ledveni discektomiji in nato
ostanejo podobni po enem letu. Izpostavljajo, da je slabša vrednost parametrov
kliničnega stanja po dveh mesecih dober napovedni dejavnik trajnih kliničnih težav.
Podobne rezultate je predstavilo tudi več večjih kohortnih in randomiziranih študij
[5, 7, 60-62].
Ugotovimo lahko, da je ledvena discektomija uspešna metoda pri zdravljenju
radikulopatije zaradi hernije medvretenčne ploščice, ki omogoča hitro olajšanje
simptomov in ugodne dolgoročne rezultate klinične prizadetosti.
5.4.3 Zakaj smo pričakovali pozitiven rezultat
V prejšnjih dveh podpoglavjih smo ovrgli našo primarno hipotezo in potrdili našo
sekundarno hipotezo. Torej smo z našo pilotsko randomizirano kontrolirano študijo
ugotovili, da perforacija krovne plošče ne povzroči restavracije medvretenčnega
prostora, hkrati pa ne spremeni kliničnega stanja preiskovancev v prvih šestih
mesecih po ledveni discektomiji v primerjavi s pacienti s klasično ledveno
discektomijo brez perforacije krovnih plošč.
Osnovna ideja naše študije je bila perforacija vretenčnih krovnih plošč, priležnih
operirani medvretenčni ploščici. S tem smo povzročili krvavitev iz telesa vretenca v
medvretenčni prostor. Teoretično so nas k uspešnosti te metode napeljevali
predvsem trije koncepti. (1) Vretenca so del aksialnega skeleta in kot taka bogata s
kostnim mozgom, ki vsebuje povečane vrednosti faktorjev, kot so mezenhimske
matične

celice,

mofogenetični

multipotentne
protein

(BMP),

hematopoetske
ki

bi

lahko

celice,
krepili
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medvretenčnega prostora [91, 92]. (2) Hoogland [68] je v svojem prispevku na spletu
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definiral čas, v katerem se zgodi regeneracija medvretenčne ploščice tri mesece po
ledveni discektomiji. Razmišljali smo, da so morda aksialne obremenitve v prvih treh
mesecih po operaciji še premajhne, da bi prišlo do pomembnega zmanjšanja ISV. Ob
tem smo se zavedali, da so McGirt in sod. [8] opisali že 18 % znižanje medvretenčnega
prostora v treh mesecih po ledveni discektomiji. (3) Kot analogijo perforaciji krovne
plošče smo si predstavljali mikrofrakturacijo v večjih sklepih, kjer se pri večjih
hrustančnih

defektih

obremenilne

sklepne

površine

napravi

perforacija

subhondralne kostnine, ki pripomore k celjenju sklepnega hrustanca oz. k nastajanju
vezivnega tkiva na mestu sklepnega hrustanca, ki nato služi kot obremenilna površina
[93]. Največja razlika z mikrofrakturacijo je bila v tem, da po mikrofrakturah večjih
sklepov sklepe razbremenjujemo, medtem ko aksialne obremenitve na hrbtenici
lahko preprečimo le s strogim ležanjem, kar pa ne za nas ne za preiskovance ni bilo
sprejemljivo.

5.5 Neželeni dogodki
Enega preiskovanca smo morali izvzeti iz analize zaradi pooperativnega
spondilodiscitisa. Spondilodiscitis po ledveni discektomiji je opisana komplikacija, ki
se pojavlja pri približno 1 % primerov navkljub preventivnim ukrepom [94, 95].
Pri treh preiskovancih (10 %) je prišlo do ponovne simptomatske hernijacije
operirane medvretenčne ploščice. Pri teh treh preiskovancih, ki so ob sleditvenem
pregledu po šestih mesecih imeli ponovne radikularne simptome, smo napravili
revizijo in rediscektomijo. Caraggee in sod. [9] v svoji študiji primerov s kontrolami
(30 preiskovancev, 45 kontrol) ugotavljajo, da je pri agresivni, subtotalni discektomiji
prišlo do 9 % rehernijacij v dveh letih, medtem ko jih je pri limitirani discektomiji
prišlo do 18 % (p=0,1). Ob tem navajajo tudi starejše študije, ki so pokazale do 33 %
rehernijacij v dveh letih po operaciji. Yorimitsu in sod. [7] navajajo 10 % rehernijacij
na istem nivoju v povprečnem obdobju sledenja več kot 10 let. McGirt in sod. [8]
navajajo 10 % rehernijacij v poprečnem obdobju sledenja 10 mesecev, ob tem so
ugotovili še dodatnih 12 % rehernijacij, ki so bile asimptomatske in niso potrebovale
dodatnega kirurškega zdravljenja. Caraggee in sod. [96] ter McGirt in sod. [8]
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navajajo, da večji defekt vezivnega obroča medvretenčne ploščice privede do večje
stopnje rehernijacij.
Več avtorjev je ugotovilo, da se ob agresivnejši discektomiji pojavlja manj rehernijacij
[9, 97], so pa tudi avtorji, ki v svojih študijah ugotavljajo, da količina odstranjenega
tkiva medvretenčne ploščice ne vpliva na večjo pojavnost rehernijacij [57, 58, 98, 99].
McGirt in sod. si te nasprotujoče si podatke razlagajo tako, da so vsi avtorji opazovali
absolutno količino odstranjenega tkiva, ne pa odstotka izpraznjenega tkiva
medvretenčne ploščice. Tako predlagajo, da se pri manjšem odstotku odstranjenega
tkiva medvretenčne ploščice pojavlja več rehernijacij. Severnoameriško združenje za
hrbtenico v svojih smernicah za zdravljenje hernije medvretenčne ploščice navaja, da
so si podatki glede povezanosti količine odstranjenega tkiva medvretenčne ploščice
in incidenco rehernijacij nasprotujoče in da zato ne morejo izdati konkretnega
priporočila o tej zadevi [85].
Število rehernijacij v naši študiji je bilo v skladu z objavljeno literaturo. Na podlagi
znanja o pojavnosti rehernijacij smo se odločili za delno discektomijo z odstranitvijo
degeneriranega dela tkiva medvretenčne ploščice.

5.6 Volumen odstranjenega tkiva medvretenčne ploščice
5.6.1 Znižanje medvretenčnega prostora
V naši študiji smo pokazali statistično značilno povezanost (p = 0.0020, Pearsonov
koef. 0,574)) med volumnom odstranjenega tkiva medvretenčne ploščice in
predoperativno in pooperativno razliko ISV. Enako smo pokazali (p = 0.0000,
Pearsonov koef. 0,709) med volumnom odstranjenega tkiva medvretenčne ploščice in
predoperativno in pooperativno razliko ISH. Torej, več tkiva medvretenčne ploščice
kot odstranimo pri discektomiji, večje je znižanje medvretenčnega prostora. McGirt in
sod. [8] so v svoji študiji dokazali povezanost odstranjenega volumna tkiva
medvretenčne ploščice in povečanega znižanja medvretenčnega prostora v prvih
šestih mesecih po operaciji. Barth in sod. [59] so v svoji dve leti trajajoči
randomizirani kontrolirani študiji na 84 preiskovancih pokazali, da je subtotalna
discektomija
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s
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medvretenčnega prostora (discektomija 63 %, sekvestrektomija 38 %, p<0,05), hkrati
pa tudi povečala pojavnost degenerativnih sprememb krovnih plošč po dveh letih.
Z našo pilotno randomizirano kontrolirano študijo smo uspeli pokazati, da je glede
ohranjanja višine medvretenčnega prostora pomembno napraviti le sekvestrektomijo
ali omejeno discektomijo. Ob tem se moramo zavedati, da bi to lahko vodilo do
povečanja števila rehernijacij (poglavje 5.5).
5.6.2 Korelacija s kliničnim statusom
Med znanstveniki ostaja odprto vprašanje, ali večje znižanje medvretenčnega
prostora pomeni tudi več kliničnih težav, predvsem več bolečine k križu.
Severnoameriško združenje za hrbetnico v svojih smernicah za zdravljenje hernije
medvretenčne ploščice navaja, da so si dokazi glede tega vprašanja nasprotujoči in da
na podlagi dokazov ni mogoče izdati priporočila [85].
Yorimitsu in sod. [7] so v svoji retrospektivni študiji s 40 preiskovanci po ledveni
discektomiji ugotovili, da se je razmerje med višino diska in višino telesa vretenca
povprečno znižalo na 78,8 % prvotnega. Preiskovance so sledili vsaj 10 let. Opisali so,
da imajo pacienti z več kot 25 % znižanjem medvretenčnega prostora statistično
značilno več degenerativnih sprememb in več klinične prizadetosti (statistično
značilno povečane vrednosti točkovalnika japonske ortopedske zveze za prizadetost
zaradi težav s križem, p=0,01). Tudi Barth in sod. [59] so v svoji študiji 84
preiskovancev pokazali, da so imeli pacienti z agresivno discektomijo po dveh letih
statistično značilno več degenerativnih sprememb krovnih plošč (discektomija 47 %,
sekvestrektomija 14 %, p<0,01). Ob tem so preiskovanci z discektomijo po dveh letih
poročali o slabšem kliničnem rezultatu, dokazali so statistično značilno povezanost
degeneracije krovnih plošč po Modic tipu in bolečine v križu. Celo Apfel in sod. [63] so
v retrospektivni kohortni študiji s 30 preiskovanci dokazali, da je šesttedensko
konzervativno zdravljenje z raztezanjem pripeljalo do zvišanja medvretenčnega
prostora (od 7,1 mm na 8,8 mm, p<0,001), pri čemer se je bolečina v križu znižala iz
6,2 na 1,6 (p<0,001). Povečanje višine medvretenčnega prostora so statistično
značilno povezali z znižanjem bolečine v križu (r=0,36, p=0,044).
Na drugi strani so Schick in sod. [100] opisali prospektivno komparativno študijo z
200 preiskovanci, kjer so primerjali klinične rezultate po totalni discektomiji ali
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sekvestrektomiji. Po 34 mesecih sledenja niso ugotavljali razlike v klinični
prizadetosti med skupinama, so pa vseeno priporočili sekvestrektomijo pri mlajših
pacientih zaradi ohranjanja višine medvretenčnega prostora. Tudi McGirt in sod. [8] v
svoji študiji niso našli razlik v kliničnem statusu med preiskovanci v zgornji in spodnji
kvartili po znižanju medvretenčnega prostora 2 leti po discektomiji. Prav tako
Fuentas in sod. [58] v svoji prospektivni klinični študiji s 106 preiskovanci in
dveletnim sledenjem ne ugotavljajo povezanosti med količino odstranjenega tkiva
medvretenčne ploščice in kliničnim stanjem pacientov.
Watters in sod. [76] v svojem, z dokazi podprtem preglednem članku zaključijo, da v
literaturi ni študij 1. nivoja, ki bi prikazovale primerjavo med agresivno discektomijo
in konzervativno discektomijo. Hkrati komentirajo, da trenutna literatura govori za
krajši operativni čas, hitrejšo vrnitev na delo in znižano incidenco dolgoročnih
bolečin v križu pri konzervatini discektomiji. Obenem pa se pri tem pojavlja več
rehernijacij.
V naši študiji povezanosti med večjim znižanjem medvretenčnega prostora in
povečano klinično prizadetostjo nismo dokazali. Menimo, da gre to predvsem na
račun kratke opazovalne dobe, saj so le študije z izrazito dolgo opazovalno dobo
dokazale to povezanost. To podpira teorijo, da se ob znižanju medvretenčnega
prostora dolgoročno pojavi več degenerativnih sprememb na prizadetem segmentu,
kar povzroča klinične težave.

5.7 Omejitve študije
Največja omejitev te študije je, da v obdobju načtovanja študije nismo izračunali
potrebne velikosti vzorca za dosego 80 do 90 odstotne pozitivne napovedne
vrednosti naših podatkov. Pri tem sta nas omejevala dva dejavnika. V preteklosti še
nobena študija ni opredelila povprečne vrednosti in variance (parameter sigma)
višine medvretenčnega prostora v populaciji. Tovrstna študija je bila izvedena prvič,
tako da nismo mogli določiti minimalne klinično zaznavne razlike višine
medvretenčnega prostora (parameter delta).
Predoperativno smo kot vključitveni kriterij določili leta, ne pa stopnje degeneracije
medvretenčne ploščice. Za to smo se odločili na podlagi preteklih študij. Morda bi bilo
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bolje določiti stopnjo degeneracije in v študijo vključiti le stopnjo I in II po
Pfirrmannu, kjer je razlikovanje med pulpoznim jedrom in vezivnim obročem še
mogoče in je torej regeneracija pulpoznega jedra teoretično še mogoča. Čvrsto
pulpozno jedro namreč deluje kot blažilec sil, kar pomeni, da bi regeneracija
pulpoznega jedra tudi ohranila mehanske lastnosti medvretenčne ploščice.
Vprašalniki, ki se uporabljajo za oceno kliničnega stanja preiskovancev nam podajo
subjektivno oceno njihovega počutja, zato jih ne moremo vrednotiti kot objektivne
meritve. Kljub temu nam dinamika ocen teh validiranih vprašalnikov poda zadostno
oceno kliničnega stanja v času, da lahko trdimo, ali je prišlo do izboljšanja kliničnega
stanja ali ne.
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6 Zaključki
Pilotska randomizirana kontrolirana študija ponuja naslednje zaključke:
1. Ne ugotavljamo statistično značilne razlike volumna medvretenčnega prostora
in višine medvretenčnega prostora med kontrolno in preiskovalno skupino
šest mesecev po ledveni discektomiji s perforacijo medvretenčne ploščice ali
brez nje.
2. Klinično stanje preiskovancev je bilo statistično značilno izboljšano v obeh
skupinah po treh in po šestih mesecih sledenja. Statistično značilne razlike
med tremi in šestimi meseci sledenja nismo zaznali.
3. Dokazali smo statistično značilno povezanost med volumnom odstranjenega
tkiva medvretenčne ploščice in znižanjem volumna medvretenčnega prostora
ter višine medvretenčnega prostora šest mesecev po ledveni discektomiji pri
vseh preiskovancih.
4. Statistično značilne povezanosti med znižanjem volumna medvretenčnega
prostora in povečanjem klinične prizadetosti šest mesecev po ledveni
discektomiji za vse preiskovance nismo dokazali.
5. Dokazali smo, da volumen medvretenčnega prostora in višina medvretenčnega
prostora dobro korelirata. V bodočih raziskavah zaradi večje natančnosti
priporočamo uporabo parametričnega modeliranja za računanje volumna
medvretenčnega prostora.
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9 Priloge
9.1 Priloga 1: Oswestry indeks prizadetosti (ODI) in Vizualna analogna skala (VAS)
za hrbet in noge

OSWESTRY
Priimek:

Ime:

Spol: Datum rojstva:

Naslov:
Tel. št.:

Poštna številka + pošta:
Mobi:

Datum:

Poklic:

Vprašalnik je kreiran tako, da na podlagi odgovorov pridobimo informacije, kako vaša
težava s hrbtenico (ali nogo) vpliva na vaše vsakodnevne aktivnosti.
Prosimo vas, da odgovorite na vprašanja v vseh skupinah. Podajte zgolj EN
odgovor v vsaki skupini in sicer tistega, ki najbolje opisuje vaše stanje danes
(pobarvajte kvadratek).

Pogostnost pregledov pri ortopedu (npr. pred posegom, na 4 tedne, na 3 mesece, na 2
leti, na 5 let itd…):

Jakost-intenziteta bolečine
!
!
!
!
!
!

Trenutno sem brez bolečin.
Bolečina je trenutno blaga.
Bolečina je trenutno zmerna.
Bolečina je trenutno znosno huda.
Bolečina je trenutno zelo huda.
Bolečina je trenutno najhujša možna.
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Osebna nega (umivanje, oblačenje, itd)
!
!
!
!
!
!

Normalno lahko skrbim zase, brez dodatno povzročene bolečine.
Normalno lahko skrbim zase, vendar je zelo boleče.
Skrb zase je boleča, zaradi česar sem previden in upočasnjen.
Rabim dodatno pomoč, vendar večino osebne nege opravim sam.
Vsak dan sem potreben pomoči za večji del osebne nege.
Ne morem se sam obleči, s težavo se umijem, večinoma preležim v postelji.

Hoja
!
!
!
!
!
!

Bolečina mi ne preprečuje hoje ne glede na razdaljo.
Bolečina mi preprečuje hojo daljšo od 1,5 km.
Bolečina mi preprečuje hojo daljšo od 400 m.
Bolečina mi preprečuje hojo daljšo od 250 m.
Hodim lahko zgolj ob pomoči palice ali bergel.
Večino časa sem v postelji in sem sposoben zgolj počasne hoje do stranišča.

Dviganje
! Lahko dvigam težka bremena brez dodatnih bolečin.
! Lahko dvigam težka bremena, vendar mi to povzroča dodatne bolečine.
! Bolečina mi preprečuje dvigovanje težkih bremen s tal, vendar pa sem jih
sposoben dvigniti, če so bremena ustrezno nameščena (npr. na mizi)
! Bolečina mi preprečuje dvigovanje težkih bremen, vendar pa sem sposoben
dvigniti lahka do srednje težka bremena, če so ustrezno nameščena (npr. na
mizi)
! Sposoben sem dvigovanja zgolj lahkih bremen.
! Nisem sposoben dvigovanja ali nošnje nikakršnih bremen.
Sedenje:
!
!
!
!
!
!

Lahko sedim v kateremkoli stolu kakor dolgo želim.
V svojem najljubšem stolu lahko sedim kakor dolgo želim.
Bolečina mi preprečuje sedenje daljše od 1 ure.
Bolečina mi preprečuje sedenje daljše od pol ure.
Bolečina mi preprečuje sedenje daljše od 10 minut.
Bolečina mi v celoti preprečuje sedenje.
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Stanje-stoja
!
!
!
!
!
!

Lahko stojim kakor dolgo želim, brez dodatnih bolečin.
Lahko stojim kakor dolgo želim ob dodatnih bolečinah.
Bolečina mi preprečuje stojo daljšo od 1 ure.
Bolečina mi preprečuje stojo daljšo od pol ure.
Bolečina mi preprečuje stojo daljšo od 10 min.
Bolečina mi v celoti preprečuje stojo.

Spanje
!
!
!
!
!
!

Bolečina mi ne moti spanca.
Bolečina mi občasno moti spanec.
Zaradi bolečin spim manj kot 6 ur.
Zaradi bolečin spim manj kot 4 ure.
Zaradi bolečin spim manj kot 2 uri.
Bolečina mi v celoti preprečuje spanec.

Spolno življenje (če je primerno)
!
!
!
!
!
!

Moje spolno življenje je normalno in mi ne povzroča dodatnih bolečin.
Moje spolno življenje je normalno, vendar ob dodatnih bolečinah.
Moje spolno življenje je skoraj normalno, vendar zelo boleče.
Moje spolno življenje je precej omejeno zaradi bolečin.
Zaradi bolečin je moje spolno življenje skoraj odsotno.
Bolečina mi onemogoča kakršnokoli spolno življenje.

Družabno življenje
! Moje družabno življenje je normalno, brez dodatnih bolečin.
! Moje družabno življenje je normalno, vendar mi povzroča dodatne bolečine.
! Bolečina nima posebnega učinka na moje družabno življenje, razen v primerih
športnega udejstvovanja.
! Bolečina je omejila moje družabno življenje, zaradi česar ne hodim več pogosto
ven.
! Bolečina je omejila moje družabno življenje na domače okolje.
! Zaradi bolečin sem brez družabnega življenja.
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Potovanje
!
!
!
!
!
!

Lahko potujem kamor želim, brez dodatnih bolečin.
Lahko potujem kamor želim, ob dodatnih bolečinah.
Bolečina so hude, vendar lahko potujem več kot 2 uri.
Bolečina me omejuje na potovanja krajša od 1 ure.
Bolečina me omejuje na kratka, nujna potovanja krajša od pol ure.
Bolečina mi preprečuje potovanja, razen tistih, do terapevtskih ustanov.

VAS - Vizualna Analogna Skala
VAS za hrbet
Prosimo Vas, da obkrožite tisto številko, ki najbolje odraža Vašo trenutno bolečino v
hrbtu, če 0 predstavlja stanje brez bolečine, 10 pa najhujšo možno bolečino, ki si jo
lahko predstavljate.
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VAS za noge
Prosimo Vas, da obkrožite tisto številko, ki najbolje odraža Vašo trenutno bolečino v
nogah, če 0 predstavlja stanje brez bolečine, 10 pa najhujšo možno bolečino, ki si jo
lahko predstavljate.
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9.2 Priloga 2: Standardizirani program rehabilitacije
REHABILITACIJSKI PROTOKOL PO EVAKUACIJI HERNIJE DISCI

PREDOPERATIVNA FAZA

Cilji:
- zmanjšanje vnetja, bolečine
Terapija:
izvajanje vaj:
• stabilizacija hrbtenice
• dihalne vaje
- električna stimulacija za zmanjšanje bolečine
- edukacija bolnika:
• drža
Ob sprejemu:
-

-

ocenjevanje mišične moči
edukacija bolnika:
• drža
• šola vsedanja in vstajanja
• pregled postoperativnega rehabilitacijskega programa

1. FAZA – čas hospitalizacije
Cilji:
-

zmanjšanje bolečine
pravilen položaj hrbtenice
vključitev v dnevne aktivnosti
pravilna izvedba vaj
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Terapija:

Na dan operacije
-

položaj:
• leže na hrbtu blazina pod koleni
• leže na boku blazina med koleni
obračanje v postelji po 4ih urah
hlajenje
dihalne vaje
gibi z gležnjem (črpalka)
aktivacija m. transversus (1. faza)
izometrična kontrakcija m. kvadriceps, m. gluteus maksimus

1. dan
-

-

-

hlajenje
izvajanje vaj:
o dihalne vaje
o gibi z gležnjem
o izometrične kontrakcije spodnje ekstremitete
o aktivacija m. transversus (1. faza + 2. faza)
mobilizacija živčevja
učenje pravilnih položajev
• delna aktivna fleksija trupa je dovoljena po navodilu kirurga
• šola vsedanja, vstajanja in hoje (4x na dan 10m)
• drža
sedenje za obroke (z nogami na podlagi)

2.dan – do odpusta
-

-

hlajenje
izvajanje vaj:
o aktivne vaje ekstremitet
o aktivacija m. transversus (1. faza + 2. faza)
o vaje za stabilizacijo trupa
delna aktivna fleksija trupa je dovoljena po navodilu kirurga
mobilizacija živčevja
edukacija bolnika
o vključevanje v dnevne aktivnosti (pravilno dvigovanje bremen…)
o drža
stopnjevanje hoje (po 1 tednu cca 2 km)
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Pričakovani pogoji ob odpustu iz bolnišnice
-

zmanjšana bolečina
samostojno opravljanje dnevnih aktivnosti

2. FAZA – do 4 tedna
Cilji:
-

zmanjšanje bolečine
vzpodbujanje normalnega vključevanja v aktivno življenje

Terapija:
-

-

izvajanje vaj:
o aktivne vaje ekstremitet
o aktivacija m. transversus (1. faza + 2. faza)
o vaje za stabilizacijo trupa
delna aktivna fleksija trupa je dovoljena po navodilu kirurga
dnevne aktivnosti do bolečine (pravilno dvigovanje bremen…)
stopnjevanje hoje (po 1 tednu cca 2km, od 2 – 4 tedna cca 5-8km)

3. FAZA – po 4 tednu
Terapija v zdravilišču

72

