UNIVERZA V LJUBLJANI
MEDICINSKA FAKULTETA

Janez Mohar, dr. med.

VPLIV INTERSPINOZNE DINAMIČNE STABILIZACIJE
NA RADIOLOŠKE ZNAKE PRI BOLNIKIH
Z DEGENERATIVNO LATERALNO STENOZO
LEDVENE HRBTENICE
DOKTORSKA DISERTACIJA

THE INFLUENCE OF DYNAMIC INTERSPINOUS
STABILIZATION ON RADIOLOGIC SIGNS IN PATIENTS
WITH DEGENERATIVE LATERAL STENOSIS
OF THE LUMBAR SPINE
DOCTORAL DISSERTATION

Ljubljana, 2016

0

To delo posvečam svojemu sinu Leonu

Janez Mohar, dr. med.
specialist ortopedske kirurgije

V Ljubljani, 15. septembra 2016

0

J. Mohar: Vpliv interspinozne dinamične stabilizacije na radiološke znake pri bolnikih z degenerativno lateralno…
Doktorsko delo. Medicinska fakulteta. Univerza v Ljubljani, 2016.

Janez Mohar, dr. med.
VPLIV INTERSPINOZNE DINAMIČNE STABILIZACIJE
NA RADIOLOŠKE ZNAKE
PRI BOLNIKIH
Z DEGENERATIVNO LATERALNO STENOZO LEDVENE HRBTENICE

Imenovanje mentorja na seji senata dne 10. 4. 2013
Komisija za oceno imenovana na seji senata dne 11. 4. 2016
Komisija za zagovor imenovana na seji senata dne 12. 9. 2016
Datum zagovora dne 26. 9. 2016

Mentor:

prof. dr. Matej Cimerman, dr. med.

Predsednik komisije: prof. dr. Roman Bošnjak, dr. med.
Član:

prof. dr. Rok Vengust, dr. med.

Član:

prof. dr. Žarko Finderle, dr. med.

1

J. Mohar: Vpliv interspinozne dinamične stabilizacije na radiološke znake pri bolnikih z degenerativno lateralno…
Doktorsko delo. Medicinska fakulteta. Univerza v Ljubljani, 2016.

KAZALO
SEZNAM KRATIC…………………………………………………………………………...4
IZVLEČEK……………………………………………………………………………………5
ABSTRACT…………………………………………………………………………………...7
UVOD………………………………………………………………………………………….9
1) Degenerativna lateralna stenoza spinalnega kanala ledvene hrbtenice………...………9
1.1) Anatomske značilnosti in patofiziologija…………………...…………………………..9
1.2) Klinična slika……………………………..……………………………………………..13
1.3) Radiološka diagnostika………………………………………………………..……….13
1.4) Kirurško zdravljenje………………………………………………………..………….15
2) Interspinozna dinamična stabilizacija ledvene hrbtenice……………………………...16
2.1) Razvoj in uporaba interspinoznih dinamičnih vsadkov pri degenerativni bolezni
ledvene hrbtenice…………………………………………………………………………….17
2.2) Vpliv interspinoznega dinamičnega vsadka na biomehaniko gibljivega segmenta
ledvene hrbtenice…………………………………………………………………………….18
2.3) Klinične raziskave na področju interspinoznih vsadkov…………………………….21
NAMEN DELA IN DELOVNE HIPOTEZE……………………………………………...26
BOLNIKI IN METODE…………………………………………………………………….27
1) Bolniki……………………………………………………………………………………..27
2) Meritve…………………………………………………………………………………….31
2.1) Radiološke meritve……………………………………………………………………..31
2.2) Klinične meritve………………………………………………………………………...32
3) Statistična obdelava podatkov……………………………………………………...……33
REZULTATI………………………………………………………………………………...34
1) Enakost skupin……………………………………………………………………………34
2

J. Mohar: Vpliv interspinozne dinamične stabilizacije na radiološke znake pri bolnikih z degenerativno lateralno…
Doktorsko delo. Medicinska fakulteta. Univerza v Ljubljani, 2016.

2) Rezultati radioloških meritev……………………………………………………………34
3) Rezultati kliničnih meritev……………………………………………………………….50
RAZPRAVA…………………………………………………………………………………55
1) Biomehanika po vstavitvi testiranega interspinoznega dinamičnega vsadka...............57
2) Klinična slika bolnikov po vstavitvi testiranega interspinoznega dinamičnega
vsadka………………………………………………………………………………………...61
3) Prednosti in omejitve raziskave………………………………...………………………..64
ZAKLJUČKI………………………………………………………………………………...65
ZAHVALE…………………………………………………………………………………...66
LITERATURA………………………………………………………………………………67
PRILOGE……………………………………………………………………………………77

3

J. Mohar: Vpliv interspinozne dinamične stabilizacije na radiološke znake pri bolnikih z degenerativno lateralno…
Doktorsko delo. Medicinska fakulteta. Univerza v Ljubljani, 2016.

SEZNAM KRATIC
FDA: Ameriška uprava za hrano in zdravila (angl. Food and Drug Administration)
ITM: indeks telesne mase
MKE: metoda končnih elementov
MRI: slikanje z magnetno resonanco (angl. Magnetic Resonance Imaging)
ODI: indeks oviranosti Oswestry (angl. Oswestry Disability Index)
PEEK: polietereterketon
RTG: rentgensko slikanje, rentgenska slika
SF-36: Kratka oblika vprašalnika s 36 vprašanji (angl. 36-Item Short Form)
VAS: vizualna analogna skala
ZCQ: Züriški vprašalnik o klavdikaciji (angl. Zürich Claudication Questionnaire)
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IZVLEČEK
UVOD
Interspinozni dinamični vsadki se uporabljajo za stabilizacijo in indirektno dekompresijo
gibljivega segmenta v sklopu minimalno invazivnega zdravljenja degenerativne bolezni
ledvene hrbtenice. V strokovni literaturi primanjkujejo metodološko visokokvalitetne
raziskave, ki bi ovrednotile biomehanski in klinični vpliv vstavitve interspinoznega
dinamičnega vsadka pri pacientih z izolirano obliko degenerativne bolezni ledvene hrbtenice.
NAMEN
Namen raziskave je bil ovrednotiti biomehanski in klinični vpliv vstavitve interspinoznega
dinamičnega vsadka na gibljivi segment ledvene hrbtenice pri pacientih z degenerativno
lateralno stenozo spinalnega kanala.
BOLNIKI IN METODE
V randomiziranem poskusu paralelnih skupin smo primerjali radiološke stabilizacijske
kriterije in kriterije indirektne dekompresije med skupinama dvanajstih bolnikov z izolirano
obliko degenerativne bolezni na gibljivem segmentu L4-L5 in unilateralno radikulopatijo
korenine spinalnega živca L5. Radiološke izide zdravljenja so predstavljale meritve
intervertebralnega kota, segmentalnega oboda giba, višine posteriornega intervertebralnega
prostora in višine ter širine intervertebralnega foramna. Klinične izide zdravljenja sta
predstavljala vizualna analogna skala in indeks oviranosti Oswestry. Pri prvi skupini šestih
bolnikov smo izvedli dekompresijski poseg in vstavitev interspinoznega dinamičnega vsadka,
pri drugi skupini šestih bolnikov pa le dekompresijski poseg.
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REZULTATI
Vstavitev

interspinoznega

dinamičnega

vsadka

je

statistično

značilno

zmanjšala

intervertebralni kot in povečala višino ter širino intervertebralnega foramna. Vstavitev ni
imela vpliva na segmentalni obod giba, višino posteriornega intervertebralnega prostora in
klinične izide zdravljenja.
ZAKLJUČKI
Vstavitev interspinoznega dinamičnega vsadka je izboljšala radiološke kriterije indirektne
dekompresije, na radiološke kriterije stabilizacije pa je vplivala z zmanjšanjem
intervertebralnega kota. Klinično izboljšanje oviranosti in zmanjšanje bolečine sta posledici
dekompresijskega posega in ne vstavitve interspinoznega dinamičnega vsadka.
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ABSTRACT
INTRODUCTION
Interspinous dynamic stabilisation devices are used for stabilisation and indirect
decompression of the spinal motion segment in minimally invasive treatment of degenerative
conditions of lumbar spine. Good methodological quality studies on the biomechanical and
clinical effects of interspinous dynamic stabilisation device implantation in patients with an
isolated form of degenerative disease of the lumbar spine are lacking in scientific literature.
AIM
The aim of this study was to evaluate biomechanical and clinical effects of interspinous
dynamic stabilisation device implantation on a lumbar spinal motion segment in patients with
degenerative lateral stenosis of the spinal canal.
PATIENTS AND METHODS
We conducted a parallel group randomised trial, comparing radiological stabilisation and
indirect decompression outcome measures between groups of twelve patients with an isolated
degenerative condition of L4-L5 motion segment and unilateral L5 nerve root radiculopathy.
The radiological outcome measures were defined as the measurements of the intervertebral
angle, segmental range of motion, posterior disc height and foraminal height and width. The
clinical outcome measures were Visual Analog Scale and Oswestry Disability Index. One
group of six patients was operated by decompression and interspinous dynamic stabilisation
device implantation and the other group of six patients by decompression alone.
RESULTS
Interspinous dynamic stabilisation device implantation significantly decreased segmental
7
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intervertebral angle and significantly increased segmental foraminal height and foraminal
width. The implantation had no effect on segmental range of motion, posterior disc height and
clinical outcome measures.
CONCLUSIONS
The implantation of the studied interspinous dynamic stabilisation device improved
radiological indirect decompression outcome measures and partialy improved radiological
stabilisation outcome measures by decreasing the segmental intervertebral angle. The
postoperative disability improvement and pain reduction are related to decompression
procedure and not to interspinous dynamic stabilisation device implantation.
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UVOD
1) Degenerativna lateralna stenoza spinalnega kanala ledvene hrbtenice
Degenerativna stenoza spinalnega kanala ledvene hrbtenice je progresivna, dinamična bolezen
in je odraz patoloških sprememb, ki nastanejo na ledveni hrbtenici med procesom staranja.
Kaže se s številnimi kliničnimi simptomi in znaki, ki so posledica anatomskega mesta in
stopnje pritiska na živčne strukture konjskega repa (lat. cauda equina). Degenerativna
kaskada, ki vodi v nastanek stenoze spinalnega kanala, se začne z dehidracijo medvretenčne
ploščice, ki zato izgublja na višini. Posledično prihaja do prenosa teže telesa na posteriorne
fasetne sklepe. Le-ti se zaradi prevelike obremenitve degenerativno spremenijo in
hipertrofirajo, med njihovimi sklepnimi površinami pa prihaja do nefiziološkega gibanja.
Zaradi prekomerne segmentalne gibljivosti prihaja do kostnega remodeliranja spinalnega
kanala, kar v pozni fazi degenerativne kaskade vodi v segmentalno rigidnost (4). Vse opisane
spremembe so različno intenzivno izražene, skupno pa jim je, da se zaradi njih zmanjša
prostornina, ki jo v spinalnem kanalu izpolnjujejo živčne ter žilne strukture. Glede na mesto
zožitve ločimo stenozo spinalnega kanala na centralno, kjer je najmočneje zožen osrednji del
prečnega preseka spinalnega kanala, in na lateralno, kjer so najmočneje zoženi stranski deli
prečnega preseka spinalnega kanala (30). V klinični praksi večinoma prihaja do prekrivanja
tako radiološke kot klinične slike centralne stenoze, kjer prevladujejo simptomi nevrogene
intermitentne klavdikacije, z lateralno stenozo, kjer prevladujejo simptomi draženja korenine
spinalnega živca, radikulopatija.
1.1) Anatomske značilnosti in patofiziologija
Degenerativna lateralna stenoza spinalnega kanala ledvene hrbtenice je definirana kot
anatomska različica stenoze spinalnega kanala v predelu poteka korenine spinalnega živca,
sestavljajo pa jo tri regije oziroma cone, in sicer vstopna, srednja in izstopna (34, 64).
Vstopno cono ali regijo lateralnega recesusa omejuje posteriorno zgornji sklepni nastavek za
9
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fasetni sklep, anterokranialno medvretenčna ploščica, anterokavdalno posterolateralni del
telesa vretenca, medialno duralna vreča in lateralno pedikel. V tej regiji poteka korenina
spinalnega živca znotraj duralnega rokavčka, v katerem je cerebrospinalna tekočina. Lateralno
od te regije se korenina spinalnega živca združi z duralnim rokavčkom, kar histološko
označuje prehod duralnega tkiva v epinevrij. Stenoza vstopne regije je najpogosteje posledica
hipertrofije zgornjega sklepnega nastavka za fasetni sklep, posterolateralnega izbočenja
medvretenčne ploščice ali osteofitoze posteriornega roba zgornje terminalne plošče vretenca.
Pri tem je normalna višina lateralnega recesusa 5 mm, patološka pa je manjša ali enaka 2 mm
(22). Srednjo cono omejuje superiorno del pedikla, anteriorno posteriorni del telesa vretenca,
posteriorno pars interarticularis, medialno pa srednja cona meji na centralni spinalni kanal.
Vzrok za prizadetost korenine spinalnega živca v tem delu njenega poteka je pritisk ob
pedikel zaradi njegovega spremenjenega položaja. V primeru degenerativne bolezni ledvene
hrbtenice se to najpogosteje zgodi zaradi zdrsa (lat. listhesis), rotacijskih deformacij ali
asimetričnega

znižanja

medvretenčne

ploščice.

Izstopna

cona

je

sestavljena

iz

intraforaminalnega in ekstraforaminalnega dela. Intraforaminalni del, imenovan tudi regija
intervertebralnega foramna, ima obliko narobe obrnjene kaplje in je omejen superiorno ter
inferiorno s pedikloma sosednjih vretenc gibljivega segmenta, anteriorno s telesom vretenca
in medvretenčno ploščico in posteriorno s fasetnim sklepom in lateralnim delom rumenega
ligamenta. V intraforaminalnem delu je korenina spinalnega živca zadebeljena zaradi
prisotnosti teles nevronov aferentnega, senzoričnega nitja (ganglij dorzalnih korenin),
inferiorni del intervertebralnega foramna pa je izpolnjen z intraforaminalnimi ligamenti.
Degenerativne spremembe pogosto povzročijo kompresijo korenine spinalnega živca v
intervertebralnem foramnu, nastane tako imenovana foraminalna stenoza, ki je bodisi
anteroposteriorna zaradi znižanja medvretenčne ploščice in osteofitoze fasetnih sklepov,
bodisi vertikalna zaradi posterolateralnega izbočenja medvretenčne ploščice in osteofitoze
10
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posterolateralnega roba spodnje terminalne plošče vretenca ali spodnjega sklepnega nastavka
za fasetni sklep. Normalna višina intervertebralnega foramna je med 20 mm in 23 mm,
patološka pa je enaka ali manjša od 15 mm (19, 25). V ekstraforaminalnem delu prehaja
korenina spinalnega živca v spinalni živec. Anatomski potek korenine spinalnega živca v
spinalnem kanalu prikazuje Slika št. 1.
Slika št. 1: Anatomski potek korenine spinalnega živca v spinalnem kanalu
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Foraminalna stenoza je v začetni fazi pogosto dinamičnega značaja. Fleksija poveča prečno
površino intervertebralnega foramna, ekstenzija pa jo zmanjša za 15 % in obenem povzroči
povečanje intraforaminalnega pritiska, kar pojasnjuje simptome radikulopatije, ki se ojačajo v
zaklonu in omilijo v predklonu (22, 42). Živčno tkivo reagira na mehanični pritisk z aktivacijo
vnetnega odgovora. Raziskave na živalskih modelih so pokazale, da obstaja razlika v velikosti
edema med počasi in hitro nastajajočim pritiskom na korenino spinalnega živca v prid
povečanja pri slednjem, sam edem pa sicer hitreje nastane v tkivu korenine spinalnega živca
kot v tkivu perifernega živca. Aferentno, senzorično nitje ima nižji mehanični prag za
poškodbo tkiva in potrebuje dalj časa za regeneracijo kot eferentno, motorično nitje. Ker torej
obstajajo adaptacijski patofiziološki mehanizmi na kronično kompresijsko draženje korenine
spinalnega živca, ki je odvisno od hitrosti nastanka in jakosti pritiska, se degenerativna
lateralna stenoza spinalnega kanala po navadi klinično manifestira šele v pozni fazi
patološkega procesa zaradi ektopičnega proženja akcijskih potencialov aferentnega nitja
prizadetih živčnih korenin, kar klinično enačimo s simptomi radikulopatije. Direktna
poškodba živčnega tkiva je posledica mehaničnega draženja zaradi pritiska, indirektno pa je
živčno tkivo prizadeto zaradi sočasne kompresije vaskularnega tkiva (venostaza in arterijska
hipoperfuzija) in posledične hipoksije ter upočasnjene izmenjave celičnih metabolitov.
Nevropatofiziološko

ima

degenerativna

lateralna

stenoza

spinalnega

kanala

torej

multifaktorialno etiologijo, ki le delno pojasnjuje, zakaj so nekateri bolniki navkljub očitnim
radiološkim degenerativnim spremembam asimptomatski in obratno (42, 43). Izraz
degenerativna lateralna stenoza spinalnega kanala ledvene hrbtenice se torej ne bi smela
nanašati na ugotovljeno patoanatomsko zožitev poteka korenine spinalnega živca, ampak na
klinični sindrom bolečine v spodnjih okončinah, ki so posledica mehaničnega pritiska na
živčno tkivo in njegovo žilno insuficienco.
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1.2) Klinična slika
Degenerativna lateralna stenoza spinalnega kanala ledvene hrbtenice ima incidenco med 8 %
do 11 % in je tako pogost vzrok radikulopatije (25). Tipični začetek simptomov je v peti in
šesti dekadi življenja z bolečino in okorelostjo v ledvenem predelu, ki se širi v trtico in/ali
zadnjico, temu pa sledi pekoča bolečina vzdolž spodnje okončine, kar je najpogostejši
simptom (4). Bolečini so pridruženi radikularni simptomi subjektivne šibkosti, krčev in
okorelosti spodnjih okončin ter otrplost kože, mravljinčenje in elektrizacija, ki so
najpogosteje občuteni v dermatomu, ki ga prizadeta korenina spinalnega živca oživčuje. Ker
je pri degenerativni lateralni stenozi spinalnega kanala ledvene hrbtenice najpogosteje
prizadeta korenina L5, zaradi najmanjšega razmerja med prečno površino intervertebralnega
kanala L5-S1 in prečno površino te korenine spinalnega živca, so simptomi najpogosteje
opisani po lateralni strani goleni (25). Simptomi so pogosteje enostranski kot obojestranski,
slednji pa so pogosteje asimetrični zaradi različno napredovanega degenerativnega procesa.
Kadar je prizadetih več živčnih korenin, govorimo o poliradikulopatiji, v teh primerih se
klinična slika glede na jakost izraženosti simptomov močno razlikuje od bolnika do bolnika.
Pri kliničnem pregledu pogosto ugotavljamo omejen ledveni zaklon in senzorične izpade v
dermatomih prizadetih živčnih korenin. Kasneje v poteku bolezni lahko prihaja do sprememb
pri testiranju miotatičnih refleksov in do objektivne mišične šibkosti v prizadetih miotomih.
Pozitivni testi natega živčnih korenin so za degenerativno lateralno stenozo spinalnega kanala
nespecifični (4, 16, 25, 64).
1.3) Radiološka diagnostika
Po kliničnem pregledu se diagnoza degenerativne lateralne stenoze spinalnega kanala potrdi z
ustrezno slikovno diagnostiko. Le-ta zajema statične (anteroposteriorna in stranska projekcija
stoje) in dinamične (stranska projekcija stoje v predklonu in zaklonu) rentgenske (RTG)
posnetke ledvene hrbtenice, ki podajo osnovne informacije o stopnji degenerativnega procesa
13
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in o morebitni nestabilnosti gibljivega segmenta. Nativna MRI preiskava v dovolj gostih
sagitalnih in aksialnih rezih omogoča odličen prikaz kostnih in mehkotkivnih struktur in
predstavlja zaradi svoje visoke senzitivnosti ter neinvazivnosti zlati standard v diagnostiki
degenerativne lateralne stenoze spinalnega kanala. Kvantitativna radiološka kriterija stenoze
lateralnega recesusa sta višina lateralnega recesusa in kot lateralnega recesusa, izmerjena na
aksialnih prerezih MRI ali CT posnetkov. Višina lateralnega recesusa je definirana kot
razdalja med najbolj anteriorno točko na zgornji sklepni faseti in posteriornim robom telesa
vretenca, patološka mejna vrednost pa je razdalja, ki je enaka ali manjša od 2 mm. Kot
lateralnega recesusa je definiran kot kot med dnom in streho lateralnega recesusa, patološka
mejna vrednost pa je kot, ki je manjši od 30° (65). Primer prikaza višine lateralnega recesusa
in kota lateralnega recesusa prikazuje Slika št. 2.
Slika št. 2: Prikaz višine lateralnega recesusa in kota lateralnega recesusa
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Stenoza lateralnega recesusa je kvalitativno opisana kot kompresija v subartikularni coni na
aksialnih prerezih MRI ali CT posnetkov, foraminalna stenoza pa je kvalitativno opisana kot
kompresija korenine spinalnega živca v intervertebralnem foramnu na sagitalnih prerezih
MRI ali CT posnetkov in je obratno sorazmerna s količino perinevralnega maščobnega tkiva
(3).
1.4) Kirurško zdravljenje
Indikacija za kirurško zdravljenje degenerativne lateralne stenoze spinalnega kanala je
postavljena v primeru vztrajanja ali poslabšanja simptomatike navkljub dovolj dolgotrajnemu
in simptomatsko usmerjenemu konzervativnemu zdravljenju. Glavni namen kirurškega
zdravljenja degenerativne lateralne stenoze spinalnega kanala je sprostitev mehaničnega
pritiska na korenino spinalnega živca (dekompresija), sam kirurški načrt izvedbe pa je
odvisen od vzroka in anatomskega mesta takega pritiska ter od obsežnosti patološkega
procesa. Princip minimalne invazivnosti je vodilo modernega kirurškega zdravljenja izolirane,
enosegmentne eno- ali obojestranske degenerativne lateralne stenoze spinalnega kanala. Ta
princip pomeni omejevanje iatrogene poškodbe tkiva s kirurškim pristopom, ki je ravno
dovolj obsežen za prikaz in odstranitev tarčnega patoanatomskega substrata, obenem pa
ohranja celovitost anatomskih struktur, ki so potrebne za stabilizacijo gibljivega segmenta
ledvene hrbtenice (39). Dekompresijski poseg je tako sestavljen iz prikaza korenine
spinalnega živca, kar se doseže z odstranitvijo rumenega ligamenta (flavektomija), morebitno
delno odstranitvijo zgornjega roba inferiorne lamine prizadetega gibljivega segmenta
(laminotomija) ter odstranitvijo osteofitov na degenerativno spremenjenem zgornjem
sklepnem nastavku (delna fasetektomija) in v intervertebralnem foramnu (foraminotomija).
Dekompresija je zaključena, ko je dosežena odsotnost natega korenine spinalnega živca ob
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sočasnem prostem prehodu palpacijske sonde (angl. nerve hook) skozi celotno lateralno
strukturo spinalnega kanala in so obenem vidne reperfuzijske spremembe na živčnem tkivu.
2) Interspinozna dinamična stabilizacija ledvene hrbtenice
Dinamična stabilizacija je definirana kot sistem, ki spremeni gibanje in prenos obremenitev
na funkcionalni spinalni enoti ledvene hrbtenice brez namena kostne fuzije. Funkcionalna
spinalna enota ali gibljivi segment ledvene hrbtenice je sestavljen iz dveh sosednjih vretenc in
kompleksa treh sklepov, ki ti dve vretenci povezuje (medvretenčna ploščica in oba
posteriorna fasetna sklepa). Namen vsadka, ki omogoča dinamično stabilizacijo, je, da
spremeni vzorec obremenitve gibljivega segmenta na tak način, da vsadek prevzame del
obremenitve, ki bi sicer v celoti odpadla na gibljivi segment (angl. load-sharing), obenem pa
vsadek onemogoča prekomerno gibanje takega segmenta, ki je značilno za degenerativno
bolezen medvretenčne ploščice (57, 78). Na ta način naj bi sistem dinamične stabilizacije
zmanjševal pritisk znotraj medvretenčne ploščice med obodom giba in obenem preprečeval
degeneracijo sosednjega segmenta, do katere pride zaradi prekomernih obremenitvenih sil na
meji prehoda iz rigidnega, v kostno fuzijo zajetega dela hrbtenice, v fiziološko gibljiv del
hrbtenice (bolezen sosednjega segmenta). Koncept dinamične stabilizacije temelji na treh
glavnih vprašanjih:

- Koliko nadzora nad gibanjem omogoča sistem dinamične stabilizacije?
- Kolikšen del obremenitve naj sistem dinamične stabilizacije prevzame?
- Kako preprečiti propad vsadka ob doživljenjski izpostavljenosti dinamičnim
obremenitvam?
Dobro načrtovan sistem dinamične stabilizacije omogoča enakomerno porazdelitev
obremenitve v celotnem obodu giba. Da bi tej predpostavki zadostil, mora ležati os rotacije
sistema dinamične stabilizacije čim bližje fiziološki osi rotacije gibljivega segmenta v
kateremkoli položaju med obodom giba. Dober sistem dinamične stabilizacije mora torej
16

J. Mohar: Vpliv interspinozne dinamične stabilizacije na radiološke znake pri bolnikih z degenerativno lateralno…
Doktorsko delo. Medicinska fakulteta. Univerza v Ljubljani, 2016.

omogočati gibanje ter razbremenjevati gibljivi segment, obenem pa čimbolj posnemati
naravno anatomijo in biomehaniko.
2.1) Razvoj in uporaba interspinoznih dinamičnih vsadkov pri degenerativni bolezni
ledvene hrbtenice
Sisteme posteriorne dinamične stabilizacije delimo na sisteme, ki temeljijo na instrumentaciji
s transpedikularnimi vijaki in na sisteme, ki temeljijo na interspinozni fiksaciji. Slednji
predstavljajo heterogeno skupino vsadkov, ki jih imenujemo interspinozni dinamični vsadki.
Prvi interspinozni dinamični vsadek, imenovan Knowlesova naprava, je bil razvit že leta 1958
kot začasni cilindrični vsadek pri zdravljenju herniacije medvretenčne ploščice, njegovo
uporabo pa so zaradi pogostega omajanja in migracije kmalu opustili (8, 28). Začetek
preporoda proizvodnje interspinoznih dinamičnih vsadkov je leto 1987, ko je Sénégas prvič
uporabil titanijev Wallis vsadek, ki se je v naslednjih letih uporabljal z namenom
preprečevanja ponovne herniacije ob evakuaciji herniacije medvretenčne ploščice. V
devetdesetih letih prejšnjega stoletja so številni proizvajalci medicinske opreme začeli
izdelovati lastne interspinozne dinamične vsadke, dejanski razmah v uporabi pa so
interspinozni dinamični vsadki doživeli v prvem desetletju novega tisočletja. Prvi
interspinozni dinamični vsadek, ki ga je leta 2005 Ameriška uprava za hrano in zdravila (angl.
Food and Drug Administration, FDA) odobrila, je bil X-Stop, in sicer za samostojno uporabo
pri zdravljenju nevrogene intermitentne klavdikacije v sklopu stenoze spinalnega kanala (15).
Glavne značilnosti najpogosteje uporabljenih interspinoznih dinamičnih vsadkov opisuje
Tabela št. 1 (Priloga št.1).
Interspinozne dinamične vsadke delimo na vsadke, ki delujejo na osnovi svoje oblike ali
materiala, iz katerega so narejeni (deformirajoči vsadki) ter na vsadke, ki delujejo kot
interspinozni distančniki brez specifične funkcije (rigidni vsadki). Slednje delimo glede na
material, iz katerega so izdelani, na plastične, kovinske ali kombinirane (7). Interspinozni
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dinamični vsadki se nadalje razlikujejo med seboj glede na način fiksacije v interspinozni
prostor ter glede na metodo kirurškega pristopa na perkutane ali vstavljene preko odprtega
pristopa, le-te pa nadalje glede na ohranitev ali odstranitev supraspinoznega ligamenta.
Interspinozni dinamični vsadki se razlikujejo tudi glede na sam terapevtski princip na tiste, pri
katerih naj bi že sama vstavitev dosegla terapevtski cilj (samostoječi interspinozni dinamični
vsadki) in na tiste, katerih namen je stabilizacija gibljivega segmenta ledvene hrbtenice ob
siceršnjem

dekompresijskem

posegu.

Slednja

delitev

nakazuje

končno

razdelitev

interspinoznih dinamičnih vsadkov glede na s strani proizvajalcev določene terapevtske
indikacije, ki so bile v preteklosti z namenom čimbolj uspešnega marketinga preširoke, sama
pogostnost uporabe pa je prehitevala sicer redke objave rezultatov metodološko kvalitetnih
raziskav, ki so indikacije in kontraindikacije vrednotile po načelih z dokazi podprte medicine.
Zaradi heterogenosti skupine interspinoznih dinamičnih vsadkov, katerim skupna značilnost
je le anatomski položaj po vstavitvi, in prevlade medicine, ki temelji na industrijskih interesih
nad medicino, ki temelji na znanstvenih dokazih, je v preteklih letih prihajalo do terapevtskih
zlorab interspinoznih dinamičnih vsadkov (63).
Pojavlja se torej potreba po dobro zastavljenih randomiziranih raziskavah, ki bi jasno orisale
prave indikacije za uporabo interspinoznih dinamičnih vsadkov (6, 15, 27).
2.2) Vpliv interspinoznega dinamičnega vsadka na biomehaniko gibljivega segmenta
ledvene hrbtenice
Naravna biomehanska funkcija interspinoznega kompleksa, ki ga sestavljata sosednja trnasta
odrastka in med njima potekajoča interspinozni in supraspinozni ligament, je upor proti silam
na nateg, ki nastanejo pri fleksiji gibljivega segmenta. Dve tretjini teže telesa se prenese med
telesoma vretenc preko medvretenčne ploščice, ena tretjina teže telesa pa se prenese med
obema fasetnima sklepoma. Ob vstavitvi interspinoznega dinamičnega vsadka se center
rotacije na gibljivem segmentu premakne posteriorno proti interspinoznemu kompleksu (1).
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Interspinozni dinamični vsadek tako prevzame del obremenitev, ki bi sicer odpadle na
medvretenčno ploščico in fasetne sklepe. Z vstavitvijo interspinoznega dinamičnega vsadka
se na stiku med vsadkom in trnastim odrastkom ustvarijo kompresijske sile, ki so glede na
smer delovanja in obremenitev interspinoznega kompleksa nenaravne in predstavljajo
tveganje za osteolizo ali zlom trnastega odrastka. Raziskave na kadavrih so pokazale, da je
razpon kompresijskih sil, ki povzročijo zlom trnastega odrastka med 339 N in 899 N. Poleg
velikosti kompresijske sile med interspinoznim dinamičnim vsadkom in trnastim odrastkom je
verjetnost zloma odvisna tudi od nivoja vstavitve (segment L2-L3 ima najdebelejšo, segment
L4-L5 pa najtanjšo kostno kortikalo), od velikosti trnastega odrastka, od položaja
interspinoznega dinamičnega vsadka (anteriorni del trnastega odrastka ima debelejšo kostno
kortikalo kot posteriorni del), od spola (ženske imajo tanjšo kostno kortikalo), od višine, teže
ter indeksa kostne mase bolnika in od vrste interspinoznega dinamičnega vsadka (62, 71).
Rigidni interspinozni dinamični vsadki delujejo kot klin v interspinoznem prostoru, omejujejo
ekstenzijo na statičen način in obenem omogočajo konstantno stopnjo distrakcije.
Deformirajoči interspinozni dinamični vsadki se med ekstenzijo gibljivega segmenta elastično
deformirajo in tako kot blažilci šoka delno absorbirajo aksialno delujoče kompresijske sile
(45).
Pritisk v medvretenčni ploščici je največji v skrajnih odklonih oboda giba fleksije in
ekstenzije. Biomehanske raziskave na modelu so s sicer šibko stopnjo dokazov pokazale, da
vstavitev interspinoznega dinamičnega vsadka zmanjša pritisk v medvretenčni ploščici na
instrumentiranem nivoju, učinek zmanjšanja pa je izražen predvsem med ekstenzijo (12, 40,
46, 69, 76, 81). Vzrok za zmanjšanje pritiska v medvretenčni ploščici po vstavitvi
interspinoznega dinamičnega vsadka je razmik interspinoznega prostora in omejevanje oboda
giba gibljivega segmenta med fleksijo in ekstenzijo, ki se zmanjša predvsem na račun
zmanjšanega oboda giba ekstenzije (5, 12, 17, 18, 32, 33, 37, 46, 49, 72, 76, 81).
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Biomehanske raziskave na modelu so prav tako s šibko stopnjo dokazov ovrednotile učinek
razmika interspinoznega prostora po vstavitvi interspinoznega dinamičnega vsadka, ki se
odraža na povečanju površine centralnega kanala in intervertebralnega foramna ter na
zmanjšani obremenitvi fasetnih sklepov na instrumentiranem nivoju (20, 51, 77). Značilnosti
biomehanskih raziskav na modelu prikazuje Tabela št. 2 (Priloga št.2). Skupni učinek vseh
interspinoznih dinamičnih vsadkov je torej razmik interspinoznega prostora in omejevanje
oboda giba ekstenzije na gibljivem segmentu, in sicer ne glede na kirurško tehniko vstavitve,
material iz katerega so izdelani ali obliko vsadka (6, 8, 27, 45).
Omenjen učinek in njegove posledice so potrdile biomehanske raziskave na bolnikih, ki pa so
vse z izjemo ene nizke metodološke kvalitete in prav tako kot raziskave na modelu podajajo
le nizko stopnjo dokazov o biomehaniki interspinozne dinamične stabilizacije (2, 9, 29, 31,
35, 44, 55, 58, 59, 60, 61, 68, 73, 74, 75, 79, 80, 83). Pregled literature biomehanskih raziskav
na bolnikih je tako pokazal, da razmik interspinoznega prostora zmanjšuje intervertebralni kot
gibljivega segmenta, s tem se povečuje višina posteriornega intervertebralnega prostora in
zmanjšuje višina anteriornega intervertebralnega prostora. Segmentalni obod giba med
fleksijo in ekstenzijo se zmanjša, kar definira dinamično stabilizacijo. Poveča se interspinozna
razdalja, višina intervertebralnega foramna, širina intervertebralnega foramna, površina
intervertebralnega foramna in površina centralnega spinalnega kanala, spremembe pa so
najbolj očitne v položaju ekstenzije. Nevrofiziološka posledica razmika interspinoznega
prostora in posledično povečanje površine centralnega spinalnega kanala ter površine
intervertebralnega foramna je indirektna dekompresija zoženih živčnih struktur. Ugotovljeno
je, da interspinozni razmik 8 mm pri enonivojski stenozi spinalnega kanala izboljša motorične
evocirane potenciale, njen učinek pa je primerljiv z učinkom kirurške dekompresije (54).
Spremenjena biomehanika gibljivega segmenta po vstavitvi interspinoznega dinamičnega
vsadka nima vpliva na delovanje sosednjih segmentov in ne spremeni kota lordoze ledvene
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hrbtenice, nasprotno, globalno sagitalno ravnotežje telesa naj bi se celo izboljšalo na račun
indirektne dekompresije stenoze spinalnega kanala (2, 9, 13, 37, 44, 45, 55, 59, 83).
Značilnosti biomehanskih raziskav na bolnikih prikazuje Tabela št. 3 (Priloga št.3).
2.3) Klinične raziskave na področju interspinoznih dinamičnih vsadkov
Medicina je nepopolna znanost, prepletena s sistemskimi napakami, ki so prisotne v vseh
stopnjah procesa nastajanja biomedicinske raziskave, od načrtovanja do objave rezultatov.
Leta 2005 je dr. John P. A. Ioannidis, ki velja za svetovno avtoriteto na področju
metaraziskav, dokazal, da so izsledki 80 % nerandomizirajočih raziskav napačni, 25 % vseh
randomiziranih poskusov in 10 % multicentričnih randomiziranih poskusov, ki sicer veljajo za
zlati standard z dokazi podprte medicine, pa podaja napačne rezultate (24). Vzroki za tako
veliko število pristranskih raziskav, prepletenih z neverodostojnimi podatki, zavajajočimi
zaključki in pretirano pozitivnimi učinki novih oblik zdravljenja, ležijo v izpostavljenosti
intelektualnim in ekonomskim konfliktom interesov raziskovalnih ustanov in posameznikov,
ki sodelujejo v raziskovalnem procesu. Sistem postopka objave izsledkov biomedicinske
raziskave namreč temelji na selekcijskem procesu, ki omogoča uredniškemu odboru uglednih
znanstvenih revij več kot 90% stopnjo zavrnitve. Stopnja zavrnitve je manjša v primeru, da
raziskava podaja rezultate, ki potrjujejo hipoteze o superiornosti novih oblik zdravljenja. Ker
je raziskovalčeva intelektualna eksistenca odvisna od števila in odmevnosti objav, prihaja do
zavestnega ali nezavestnega prirejanja rezultatov, z drugimi besedami, biomedicinski
raziskovalci načrtujejo raziskave z namenom pridobivanja določenih rezultatov, ki večinoma
kasneje niso ponovno preverjeni s podobno zastavljenimi raziskavami. Primer pristranskosti
medicinskih raziskav je podala analiza 49 najbolj pomembnih ter najpogosteje citiranih
medicinskih objav med letoma 1990 in 2003, med katerimi jih je 45 (92 %) zatrjevalo
učinkovitost zdravljenja. Rezultati le 34 raziskav (76 %) od teh 45 so bili ponovno preverjeni
in 14 raziskavam (41 %) od teh 34 je bila kasneje dokazana napačnost ali prekomerna
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učinkovitost objavljenih rezultatov (23). Poleg intelektualnega konflikta interesov je sodobna
medicinska znanost podvržena pristranskosti kot posledice ekonomskih konfliktov interesov.
Neodvisne raziskovalne ustanove in posamezniki postajajo odvisne od globalnega
medicinsko-industrijskega kompleksa in večina novih kirurških dognanj izhaja iz raziskav in
razvoja, ki ga vodi industrija medicinske opreme (26). Pregled pomembnejše znanstvene
literature kaže na dejstvo, da klinične raziskave na področju interspinoznih dinamičnih
vsadkov niso izjema.
Po smernicah Oksfordske stopnje dokazov 2011 (angl. The Oxford 2011 Levels of Evidence),
ki jih je izdal Center za z dokazi podprto medicino (angl. Centre for Evidence – Based
Medicine) Univerze v Oxfordu spadajo raziskave randomiziranih poskusov v II. stopnjo
dokazov, le-ta pa je lahko spremenjena glede na metodologijo, kvaliteto in velikost učinka.
Objave randomiziranih poskusov na področju interspinoznih dinamičnih vsadkov so redke.
Izsledki velikega multicentričnega randomiziranega poskusa so dokazali, da vstavitev
rigidnega interspinoznega dinamičnega vsadka statistično značilno izboljša rezultate
vprašalnikov z zdravjem povezane kvalitete življenja kot sta Zuriški vprašalnik o klavdikaciji
(ZCQ) in Kratka oblika vprašalnika s 36 vprašanji (SF-36) v primerjavi s konzervativnim
zdravljenjem pri bolnikih z eno ali dvonivojsko stenozo spinalnega kanala z nevrogeno
intermitentno klavdikacijo po enem in dveh letih sledenja (2, 21, 82, 83). Raziskava je bila
kasneje deležna kritike strokovne javnosti, saj je bila financirana s strani proizvajalca
interspinoznega dinamičnega vsadka, avtorji člankov so bili podvrženi ekonomskim
konfliktom interesov, postavljen je bil sum na pristranskost randomizacijskega postopka,
rezultati v primerjanih skupinah so bili bistveno slabši od pričakovanih, rezultati enega centra
so bili neprimerno boljši od rezultatov ostalih centrov, večji delež bolnikov z interspinoznim
dinamičnim vsadkom pa je kasneje potreboval dodaten dekompresijski poseg (15, 27).
Vseeno je FDA na osnovi rezultatov tega multicentričnega randomiziranega poskusa sprejela
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uporabo X-Stop vsadka za indikacije, na katerih je bila raziskava osnovana, rezultate pa je
šele čez 9 let potrdil metodološko podobno zastavljen randomiziran poskus (50).
Randomizirana poskusa avtorjev Moojen et al. in Strömqvist et al., ki sta primerjala vstavitev
interspinoznega dinamičnega vsadka z dekompresijskim posegom pri bolnikih z eno ali
dvonivojsko stenozo spinalnega kanala s simptomi nevrogene intermitentne klavdikacije,
nista ugotovila statistično značilne razlike v rezultatih vprašalnikov z zdravjem povezane
kvalitete življenja, statistično značilen pa je bil delež ponovnih operacij pri skupini
preiskovancev z vstavljenim interspinoznim dinamičnim vsadkom (41, 66). Moojen et al. tako
operacij z interspinoznim dinamičnim vsadkom ne priporočajo in zaključujejo, da vstavitev
interspinoznega dinamičnega vsadka pri stenozi spinalnega kanala z nevrogeno intermitentno
klavdikacijo zaradi odsotnosti dodane klinične vrednosti, višje cene in višjega deleža
ponovnih operacij ne dovoljuje spremembe mesta dekompresijskega posega kot kirurškega
zlatega standarda pri tej obliki degenerativne bolezni ledvene hrbtenice. Marsh et al. so
objavili rezultate randomiziranega poskusa iz enega raziskovalnega centra, primerjali pa so
skupini bolnikov z eno ali dvonivojsko stenozo spinalnega kanala, ki so bili zdravljeni bodisi
z dekompresijo in vstavitvijo rigidnega interspinoznega dinamičnega vsadka, bodisi samo z
dekompresijo. Po treh letih sledenja niso ugotovili statistično značilne razlike med skupinama
v rezultatih indeksa oviranosti Oswestry (angl. Oswestry disability index, ODI), vizualne
analogne skale (VAS) ledveno in v nogah (38). Do podobnih ugotovitev so prišli avtorji
prospektivne klinične študije, ki je primerjala skupino bolnikov, zdravljenih z dekompresijo
in vstavitvijo deformirajočega interspinoznega dinamičnega vsadka ter skupino bolnikov,
zdravljenih z dekompresijo samo v sklopu eno ali dvonivojske stenoze spinalnega kanala.
Avtorji zaključujejo, da je učinek deformirajočega interspinoznega dinamičnega vsadka
zaenkrat še neznan in da bi bilo potrebno zastaviti prihodnje raziskave z namenom
ugotavljanja pravilnih indikacijskih kriterijev (11, 52). Pregled randomiziranih poskusov torej
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kaže na dejstva, da ima vstavitev interspinoznega dinamičnega vsadka pri stenozi spinalnega
kanala klinično boljše rezultate kot konzervativno zdravljenje, da vstavitev samostoječega
interspinoznega dinamičnega vsadka ne prinaša kliničnih izboljšanj v primerjavi z
dekompresijskim posegom pri stenozi spinalnega kanala, prav tako pa ni kliničnih razlik med
vstavitvijo rigidnega interspinoznega dinamičnega vsadka z dekompresijo in dekompresijo
samo. Značilnosti kliničnih randomiziranih poskusov na področju interspinoznih dinamičnih
vsadkov prikazuje Tabela št. 4 (Priloga št.4).
Do sedaj še ni bilo objavljenih rezultatov randomiziranega poskusa, ki bi primerjal radiološki
in klinični vpliv vstavitve deformirajočega interspinoznega dinamičnega vsadka pri
enonivojski obliki degenerativne bolezni ledvene hrbtenice in obenem primerjal tak vpliv na
izoliran način, to je pri dveh identičnih kirurških posegih na identičnem gibljivem segmentu,
ki se razlikujeta le v vstavitvi interspinoznega dinamičnega vsadka.
DIAM (angl. Device for Intervertebral Assisted Motion) (Medtronic, ZDA) je deformirajoči
interspinozni dinamični vsadek, sestavljen iz silikonske sredice in poliesterskega ovoja. Pri
stenozi spinalnega kanala se vsaditev uporablja z namenom stabilizacije gibljivega segmenta
pri foraminalni in tako imenovani “mehki” disko-ligamentarni stenozi, vedno pa vstavitvi
sledi kirurška dekompresija (13, 70). Navkljub pogosti uporabi je v strokovna literatura na
področju tega interspinoznega dinamičnega vsadka pičla, metodologija raziskav pa nizke
kvalitete. Analiza retrospektivne serije 33 primerov uporabe DIAM interspinoznega
dinamičnega vsadka pri stenozi spinalnega kanala z nevrogeno intermitentno klavdikacijo je
pokazala statistično značilno pooperativno zmanjšanje bolečine, kar pa je le šibko koreliralo s
pooperativnimi radiološkimi spremembami, ki so se s časom vrnile proti izhodiščnim
vrednostim (61). Stopnja ponovnih operacij v štirih letih po operaciji s tem interspinoznim
dinamičnim vsadkom pri stenozi spinalnega kanala in herniaciji medvretenčne ploščice naj bi
bila 8% (67). Kljub približno 30000 operacijam z DIAM interspinoznim dinamičnim
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vsadkom v svetu in povprečno ceno 1100 € na vsadek (avtorjeva osebna komunikacija z
izdelovalcem) do sedaj še ni bilo objavljenih rezultatov randomiziranega poskusa s to obliko
interspinoznega dinamičnega vsadka. Slika št. 3 prikazuje DIAM interspinozni dinamični
vsadek pred vstavitvijo.
Slika št. 3: DIAM interspinozni dinamični vsadek pred vstavitvijo
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NAMEN DELA IN DELOVNE HIPOTEZE
Zastavljena raziskava je imela namen ugotoviti radiološki in klinični vpliv vstavitve
deformirajočega interspinoznega dinamičnega vsadka na identični gibljivi segment ledvene
hrbtenice pri bolnikih z degenerativno lateralno stenozo spinalnega kanala.
• Radiološki vpliv vstavitve deformirajočega interspinoznega dinamičnega vsadka – primarni
namen raziskave: V raziskavi smo želeli ugotoviti vpliv metode interspinozne dinamične
stabilizacije na statično in dinamično morfologijo gibljivega segmenta ledvene hrbtenice pri
bolnikih z degenerativno lateralno stenozo spinalnega kanala.
• Klinični vpliv vstavitve deformirajočega interspinoznega dinamičnega vsadka – sekundarni
namen raziskave: V raziskavi smo želeli ugotoviti kratkoročni vpliv metode interspinozne
dinamične stabilizacije na stopnjo oviranosti in bolečine.
V raziskavi smo preverjali naslednje delovne hipoteze:
• Vstavitev deformirajočega interspinoznega dinamičnega vsadka na osnovi statičnih RTG
posnetkov zmanjša stenozo lateralnih regij spinalnega kanala pri bolnikih z degenerativno
lateralno stenozo spinalnega kanala v zgodnjem pooperativnem obdobju.
• Vstavitev deformirajočega interspinoznega dinamičnega vsadka na osnovi statičnih in
dinamičnih RTG posnetkov stabilizira gibljivi segment pri bolnikih z degenerativno
lateralno stenozo spinalnega kanala v zgodnjem pooperativnem obdobju.
• Vstavitev deformirajočega interspinoznega dinamičnega vsadka nima vpliva na izboljšanje
rezultatov vprašalnika z zdravjem povezane kvalitete življenja in nima vpliva na zmanjšanje
bolečine v ledvenem predelu ter prizadeti nogi pri bolnikih z degenerativno lateralno
stenozo spinalnega kanala v zgodnjem pooperativnem obdobju – klinično izboljšanje je
posledica dekompresijskega posega in ne vstavitve testiranega interspinoznega dinamičnega
vsadka.
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S stališča stroke pomemben in praktično uporaben stranski cilj raziskave je kvantitativno
določiti razliko v radioloških znakih med dvema metodama operativne terapije degenerativne
lateralne stenoze spinalnega kanala ledvene hrbtenice, in sicer: dekompresijo lateralnih
struktur z vstavitvijo deformirajočega interspinoznega dinamičnega vsadka ter dekompresijo
lateralnih struktur brez vstavitve deformirajočega interspinoznega dinamičnega vsadka.
BOLNIKI IN METODE
V obdobju 24 mesecev (med avgustom 2013 in julijem 2015) smo v Ortopedski bolnišnici
Valdoltra izvedli randomiziran poskus pri bolnikih z degenerativno lateralno stenozo
spinalnega kanala na gibljivem segmentu L4-L5. Za izvajanje raziskave smo za etično
soglasje zaprosili Komisijo za medicinsko etiko Republike Slovenije pri Ministrstvu za
zdravje, ki je 7. 10. 2011 podala pisno soglasje št. 100/05/11 (Priloga št. 5).
1) Bolniki
Bolnike, ki so izpolnjevali vključitvene kriterije in niso imeli izključitvenih kriterijev smo po
podpisu soglasja za sodelovanje v raziskavi z metodo nealgoritemske enostavne
randomizacije s postopkom zaporednega vključevanja razporedili v skupino A ali skupino B
(randomiziran poskus paralelnih skupin).
Vključitveni kriteriji:
• Starost nad 18 let.
• Minimalno 6 mesecev trajajoča unilateralna radikulopatija, odporna na usmerjeno
konzervativno zdravljenje (klinična diagnoza postavljena s strani specialista ortopedske
kirurgije).
• Na magnetnoresonančnih (MRI) posnetkih potrjena degenerativna lateralna stenoza
spinalnega kanala na gibljivem segmentu L4-L5 kot vzrok prizadetosti leve ali desne
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korenine spinalnega živca L5 (radiološka diagnoza postavljena s strani specialista
radiologije).
• Degeneracija medvretenčne ploščice na segmentu L4-L5 razreda I, II, III ali IV po
Pfirrmann klasifikaciji (48).
• Stenoza spinalnega kanala na segmentu L4-L5 razreda A po Schizas klasifikaciji (53).
• Osteoartritis fasetnih sklepov na segmentu L4-L5 razreda 1, 2 ali 3 po Fujiwara klasifikaciji
(14).
• Splošno zdravstveno stanje razreda 1, 2 ali 3 po klasifikaciji Ameriškega združenja za
anesteziologijo (angl. American Society of Anesthesiologists, ASA).
Izključitveni kriteriji:
• Periferna arterijska okluzivna bolezen, periferna nevropatija, patologija kolka (klinična
diferencialna diagnostika degenerativne lateralne stenoze spinalnega kanala).
• Stenoza spinalnega kanala s simptomi nevrogene intermitentne klavdikacije na kateremkoli
nivoju ledvene hrbtenice.
• Asimetrična izbočenost medvretenčne ploščice na kateremkoli nivoju ledvene hrbtenice
(herniacija medvretenčne ploščice).
• Predhodna operacija, nestabilnost ali deformacija ledvene hrbtenice.
• Poškodbena, infekcijska, onkološka, metabolno-kostna ali vnetno-sklepna etiopatologija
ledvene hrbtenice.
Slika št. 4 shematsko prikazuje vstavljen DIAM interspinozni dinamični vsadek na gibljivem
segmentu L4-L5.
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Slika št. 4: Shematski prikaz vstavljenega DIAM interspinoznega dinamičnega vsadka na
gibljivem segmentu L4-L5

V skupino A so bili razporejeni bolniki, ki smo jim izvedli dekompresijski poseg in vstavili
DIAM interspinozni dinamični vsadek. V skupino B so bili razporejeni bolniki, ki smo jim
izvedli dekompresijski poseg brez vstavitve DIAM interspinoznega dinamičnega vsadka. Vse
preiskovance je operiral isti specialist ortopedske kirurgije (avtor). Dekompresijski poseg je
bil za vse preiskovance izveden standardizirano: v legi na trebuhu je bil narejen minimalno
invazivni posteriorni sredinski pristop na segment L4-L5, čemur je sledila bilateralna
flavektomija, laminotomija in po potrebi glede na obsežnost degenerativne lateralne stenoze
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spinalnega kanala še delna fasetektomija in/ali foraminotomija. Vstavitev DIAM
interspinoznega dinamičnega vsadka je potekala standardizirano po navodilih proizvajalca.
Slika št. 5 prikazuje intraoperativno stanje po vstavitvi DIAM interspinoznega dinamičnega
vsadka.
Slika št. 5: Intraoperativno stanje po vstavitvi DIAM interspinoznega dinamičnega vsadka

Značilnosti preiskovancev prikazuje Tabela št. 5 (Priloga št. 6), diagram poteka
randomiziranega poskusa prikazuje Slika št. 6 (Priloga št.7).
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2) Meritve
Klinične meritve so preiskovanci opravili nekaj dni preoperativno (čas t0), po 2 mesecih
pooperativno, ko so opravili standardizirani rehabilitacijski pooperativni postopek (čas t1) in
po pol leta pooperativno (čas t2). Radiološke meritve so preiskovanci opravili v časih t0 in t2.
Povprečni čas t1 za skupino A je bil 87 dni, za skupino B pa 76 dni. Povprečni čas t2 za
skupino A je bil 196 dni, za skupino B pa 188 dni.
2.1) Radiološke meritve
V časih t0, in t2 smo vsem preiskovancem opravili standardizirani stranski RTG posnetek
ledvene hrbtenice, in sicer; stoje v nevtrali, stoje v ekstenziji in stoje v fleksiji. Meritve na
celotni slikovni diagnostiki smo izvedli s programom EBS (Ekliptik, Slovenija). Na RTG
posnetkih smo na gibljivem segmentu L4-L5 izmerili intervertebralni kot, višino
posteriornega intervertebralnega prostora, višino intervertebralnega foramna in širino
intervertebralnega foramna. Intervertebralni kot in višina posteriornega intervertebralnega
prostora

sta

kriterija

stabilizacije

intervertebralnega

prostora

(61,

76).

Višina

intervertebralnega foramna in širina intervertebralnega foramna sta kriterija stopnje
degenerativne lateralne stenoze spinalnega kanala (35, 51, 60). Prikaz meritev na RTG
posnetkih prikazuje Slika št. 7.
Na osnovi intervertebralnega kota smo izračunali gibljivost segmenta L4-L5, ki je dodaten
kriterij stabilizacije po naslednjih matematičnih formulah:
• Obod giba = [intervertebralni kotekstenzija – intervertebralni kotfleksija]
• Obod giba ekstenzije = [intervertebralni kotekstenzija – intervertebralni kotnevtrala]
• Obod giba fleksije = [intervertebralni kotnevtrala – intervertebralni kotfleksija]
Meritve intervertebralnega kota, oboda giba, oboda giba fleksije, oboda giba ekstenzije, višine
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posteriornega intervertebralnega prostora, višine intervertebralnega foramna in širine
intervertebralnega foramna smo v časih t0 in t2 primerjali znotraj skupine A in skupine B ter
med skupinama.
Slika št. 7: Prikaz meritev na RTG posnetkih

2.2) Klinične meritve
V časih t0, t1 in t2 so vsi preiskovanci izpolnili vprašalnike ODI, VAS ledveno in VAS v
prizadeti nogi. Vrednost ODI med 0 in 20 točk pomeni blago prizadetost, med 21 in 40 točk
pomeni zmerno prizadetost, med 41 in 60 pomeni hudo prizadetost, med 61 in 80 je bolečina
ohromljajoča, med 81 in 100 točkami je bolnik bodisi vezan na bolniško posteljo, bodisi so
rezultati vprašalnika pretiravani. VAS je subjektivna bolnikova ocena jakosti bolečine,
merjena na milimetrski skali od 1 do 10, pri tem pa 1 pomeni odsotnost bolečine, 10 pa
najhujšo možno bolečino.
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3) Statistična obdelava podatkov
Zaradi majhnosti vzorca smo uporabili t-teste. Primerjave znotraj skupin smo izvajali s
parnim t-testom, analizo razlik med obema skupinama pa s t-testom za neodvisne vzorce. Za
statistično analizo smo uporabili program SPSS, različica 22.0 in statistično značilen rezultat
vrednotili pri vrednosti p ≤ 0,05. Pri interpretaciji velikosti učinka smo upoštevali Cohenovo
klasifikacijo iz leta 1998, pri kateri je majhna velikost učinka d ≤ 0,02, srednja velikost učinka
d ≃ 0,50 in velika vrednost učinka d ≥ 0,8.

33

J. Mohar: Vpliv interspinozne dinamične stabilizacije na radiološke znake pri bolnikih z degenerativno lateralno…
Doktorsko delo. Medicinska fakulteta. Univerza v Ljubljani, 2016.

REZULTATI
1) Enakost skupin
V Tabeli št. 6 je prikaz opisne statistike vseh udeležencev, ločeno glede na skupino A in
skupino B.
Tabela št. 6: Opisna statistika vseh udeležencev

N

Telesna višina

Starost
M [leta] SD

Telesna teža

ITM ob operaciji

M [cm]

SD

M [kg]

SD

M [kg/m²]

SD

Skupina A

6

49,2

7,4

174,2

9,2

82,8

10,2

27,4

3,7

Skupina B

6

51,2

9,1

169,5

10,0

72,7

20,4

25,0

5,3

Skupaj

12

50,2

8,0

171,8

9,5

77,8

16,3

26,2

4,5

V raziskavo je bilo vključenih 6 (50 %) moških in 6 (50 %) žensk. V skupini A so bili 2
ženski in 4 moški, v skupini B pa 4 ženske in 2 moška.
S χ2 testom smo preverili enakost skupin. Izkazali sta se kot homogeni (p = 0,35).
2.) Rezultati radioloških meritev

Primerjavo intervertebralnega kota v nevtrali znotraj posamezne skupine prikazuje Tabela št.
7.
Tabela št. 7: Primerjava intervertebralnega kota v nevtrali znotraj posamezne skupine

Skupina A
t0 – t2
Skupina B
t0 – t2

M [°]

SD

SE

t

p

d

4,03

2,66

1,09

3,711

0,014*

1,52

-0,93

0,81

0,33

-2,826

0,037*

-1,13

Intervertebralni kot v nevtrali se je pri skupini A pooperativno statistično značilno zmanjšal.
Intervertebralni kot v nevtrali se je pri skupini B pooperativno statistično značilno povečal.
Primerjavo intervertebralnega kota v nevtrali med obema skupinama prikazuje Tabela št. 8.
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Tabela št. 8: Primerjava intervertebralnega kota v nevtrali med obema skupinama
Skupina A

Skupina B

M [°]

SD

M [°]

SD

F

t

p

d

t0

16,38

5,52

10,05

4,71

0,201

2,14

0,058

1,35

t2

12,35

5,69

10,98

4,42

0,324

0,464

0,652

0,3

t0 - t2

4,03

2,66

-0,93

0,81

2,193

4,373 0,001*

2,76

Razlika med pre- in pooperativnim intervertebralnim kotom v nevtrali se je med skupinama
statistično značilno razlikovala. Pomembno večja razlika je bila prisotna pri skupini A.
Primerjavo intervertebralnega kota v ekstenziji znotraj posamezne skupine prikazuje Tabela
št. 9.
Tabela št. 9: Primerjava intervertebralnega kota v ekstenziji znotraj posamezne skupine

Skupina A
t0 – t2
Skupina B
t0 – t2

M [°]

SD

SE

t

p

d

2,85

3,05

1,25

2,288

0,071

0,93

-0,03

0,86

0,35

-0,094

0,928

-0,03

Razliki med pre- in pooperativnim intervertebralnim kotom v ekstenziji znotraj posamezne
skupine nista bili statistično značilni. Na

meji statistične značilnosti je bila pre- in

pooperativna razlika znotraj skupine A.
Primerjavo intervertebralnega kota stoje v ekstenziji med skupinama prikazuje Tabela št. 10.
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Tabela št. 10: Primerjava intervertebralnega kota stoje v ekstenziji med skupinama
Skupina A

Skupina B

M [°]

SD

M [°]

SD

F

t

p

d

t0

17,88

5,94

13,12

3,65

0,482

1,675

0,125

1,06

t2

15,03

6,48

13,15

3,56

1,364

0,624

0,546

0,39

t0 - t2

2,85

3,01

-0,03

0,86

5,39

2,227

0,068

1,43

Razlika med pre- in pooperativnim intervertebralnim kotom v ekstenziji med skupinama je
bila na meji statistične značilnosti. V skupini A se je izmerjena razlika zmanjšala, v skupini B
pa je bila praktično enaka.
Primerjava intervertebralnega kota v fleksiji znotraj posamezne skupine prikazuje Tabela št.
11.
Tabela št. 11: Primerjava intervertebralnega kota v fleksiji znotraj posamezne skupine

Skupina A
t0 – t2
Skupina B
t0 – t2

M [°]

SD

SE

t

p

d

3,38

4,71

1,92

1,761

0,139

0,08

-0,13

2,4

0,98

-0,136

0,897

-0,05

Razliki med pre- in pooperativnim intervertebralnim kotom v fleksiji znotraj posamezne
skupine nista bili statistično značilni.
Primerjavo intervertebralnega kota v fleksiji med skupinama prikazuje Tabela št. 12.
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Tabela št. 12: Primerjava intervertebralnega kota v fleksiji med skupinama
Skupina A

Skupina B

M [°]

SD

M [°]

SD

F

t0

10,93

4,26

3,37

4,59

0,068

2,961 0,014*

1,85

t2

7,55

2,43

3,5

2,63

0,024

2,769 0,020*

1,75

t0 - t2

3,38

4,71

-0,13

2,4

1,033

2,123

0,94

t

p

0,06

d

Med skupinama je bila izmerjena razlika statistično značilna že preoperativno, prav tako pa
tudi pooperativno, kjer je bil intervertebralni kot v fleksiji statistično značilno večji v skupini
A. Razlika med pre- in pooperativnim intervertebralnim kotom v fleksiji med skupinama je
bila na meji statistične značilnosti.
Primerjavo višine posteriornega intervertebralnega prostora v nevtrali znotraj posamezne
skupine prikazuje Tabela št. 13.
Tabela št. 13: Primerjava višine posteriornega intervertebralnega prostora v nevtrali znotraj
posamezne skupine

Skupina A
t0 – t2
Skupina B
t0 – t2

M [°]

SD

SE

t

p

d

-0,73

1,66

0,68

-1,08

0,329

-2,09

0,47

1,78

0,73

0,643

0,549

0,26

Razliki med pre- in pooperativno višino posteriornega intervertebralnega prostora v nevtrali
znotraj posamezne skupine nista bili statistično značilni.
Primerjavo višine posteriornega intervertebralnega prostora v nevtrali med skupinama
prikazuje Tabela št. 14.
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Tabela št. 14: Primerjava višine posteriornega intervertebralnega prostora v nevtrali med
skupinama
Skupina A

Skupina B

M [°]

SD

M [°]

SD

F

t

p

d

t0

5,93

1,94

5,77

2,89

1,061

0,117

0,909

0,07

t2

6,67

2,6

5,3

2,22

0,274

0,98

0,35

0,63

t0 - t2

-0,73

1,66

0,47

1,78

0,006 -1,207 0,255

-0,76

Razlike med skupinama niso bile statistično značilne, višina posteriornega intervertebralnega
prostora v nevtrali se je povečala pri skupini A.
Primerjavo višine posteriornega intervertebralnega prostora v ekstenziji znotraj posamezne
skupine prikazuje Tabela št. 15.
Tabela št. 15: Primerjava višine posteriornega intervertebralnega prostora v ekstenziji znotraj
posamezne skupine

Skupina A
t0 – t2
Skupina B
t0 – t2

M [°]

SD

SE

t

p

d

-0,33

1,01

0,41

-0,811

0,454

-0,33

-0,1

1,09

0,45

-0,225

0,831

-0,09

Razliki med pre- in pooperativno višino posteriornega intervertebralnega prostora v ekstenziji
znotraj posamezne skupine nista bili statistično značilni.
Primerjavo višine posteriornega intervertebralnega prostora v ekstenziji med skupinama
prikazuje Tabela št. 16.
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Tabela št. 16: Primerjava višine posteriornega intervertebralnega prostora v ekstenziji med
skupinama
Skupina A

Skupina B

M [°]

SD

M [°]

SD

F

t

p

d

t0

5,83

1,93

4,88

2,79

0,757

0,686

0,508

0,43

t2

6,12

1,95

4,98

2,66

0,488

0,88

0,4

0,54

t0 - t2

-0,33

1,01

0,15

-0,1

1,09

-0,501 0,627

-0,27

Razlika med pre- in pooperativno višino posteriornega intervertebralnega prostora v ekstenziji
pri skupini A je bila večja, a ni bila statistično značilna. Pooperativno se je višina
posteriornega intervertebralnega prostora v ekstenziji v obeh skupinah minimalno povečala.
Primerjavo višine posteriornega intervertebralnega prostora v fleksiji znotraj posamezne
skupine prikazuje Tabela št. 17.
Tabela št. 17: Primerjava višine posteriornega intervertebralnega prostora v fleksiji znotraj
posamezne skupine

Skupina A
t0 – t2
Skupina B
t0 – t2

M [°]

SD

SE

t

p

d

-1,62

1,89

0,77

-2,098

0,09

-0,86

-0,15

1,47

0,6

-0,25

0,813

-0,1

Razlike med pre- in pooperativno višino posteriornega intervertebralnega prostora v fleksiji
so se bolj razlikovale znotraj skupine A, a razlike niso bile statistično značilne.
Primerjavo višine posteriornega intervertebralnega prostora v fleksiji med skupinama
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prikazuje Tabela št. 18.
Tabela št. 18: Primerjava višine posteriornega intervertebralnega prostora v fleksiji med
skupinama
Skupina A

Skupina B

M [°]

SD

M [°]

SD

t0

6,7

1,96

8,65

5,29

24,625 -0,846 0,428

-0,54

t2

8,32

2,28

8,8

5,08

4,298 -0,213 0,836

-0,13

t0 - t2

-1,62

1,89

-0,15

1,47

0,174 -1,502 0,164

-0,95

F

t

p

d

Razlike med skupinama niso bile statistično značilne.
Primerjavo oboda giba znotraj posamezne skupine prikazuje Tabela št. 19.
Tabela št. 19: Primerjava oboda giba znotraj posamezne skupine

Skupina A
t0 – t2
Skupina B
t0 – t2

M [°]

SD

SE

t

p

d

-0,53

3,79

1,55

-0,345

0,744

-0,14

0,1

2,5

1,02

0,098

0,926

0,04

Razlike med pre- in pooperativnim obodom giba znotraj posamezne skupine niso bile
statistično značilne.
Primerjavo oboda giba med skupinama prikazuje Tabela št. 20.
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Tabela št. 20: Primerjava oboda giba med skupinama
Skupina A

Skupina B

M [°]

SD

M [°]

SD

t0

6,95

5,23

9,75

4,27

0,158 -1,016 0,334

-0,64

t2

7,48

4,64

9,65

2,88

0,163 -0,972 0,354

-0,62

t0 - t2

-0,53

3,79

0,1

2,5

0,774 -0,342

-0,21

F

t

p

0,74

d

Razlike med skupinama niso bile statistično značilne.
Primerjavo oboda giba ekstenzije znotraj posamezne skupine prikazuje Tabela št. 21.
Tabela št. 21: Primerjava oboda giba ekstenzije znotraj posamezne skupine
M [°]

SD

SE

t

p

d

-1,18

2,25

0,92

-1,286

0,255

-0,52

0,9

1,2

0,49

1,84

0,125

0,75

Skupina A
t0 – t2
Skupina B
t0 – t2

Razlike med pre- in pooperativnim obodom giba ekstenzije znotraj posamezne skupine niso
bile statistično značilne.
Primerjavo oboda giba ekstenzije med skupinama prikazuje Tabela št. 22.
Tabela št. 22: Primerjava oboda giba ekstenzije med skupinama
Skupina A

Skupina B

M [°]

SD

M [°]

SD

t0

1,5

1,21

3,07

2,32

3,474 -1,466 0,173

-0,93

t2

2,68

1,67

2,17

2,34

3,327

0,44

0,669

0,27

t0 - t2

-1,18

2,25

0,9

1,2

3,373

-2

0,073

-1,26

F

t

p

d
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Razlike med skupinama niso bile statistično značilne.
Primerjavo oboda giba fleksije znotraj posamezne skupine prikazuje Tabela št. 23.
Tabela št. 23: Primerjava oboda giba fleksije znotraj posamezne skupine
M [°]

SD

SE

t

p

d

0,65

3,14

1,28

0,507

0,634

0,21

-0,8

1,8

0,74

-1,087

0,327

-0,44

Skupina A
t0 – t2
Skupina B
t0 – t2

Razlike med pre- in pooperativnim obodom giba fleksije znotraj posamezne skupine niso bile
statistično značilne.
Primerjavo oboda giba fleksije med skupinama prikazuje Tabela št. 24.
Tabela št. 24: Primerjava oboda giba fleksije med skupinama
Skupina A

Skupina B

M [°]

SD

M [°]

SD

F

t0

5,45

5,19

6,68

5,98

0,02

t2

4,8

3,9

7,48

4,4

0,218 -1,118

0,29

-0,71

t0 - t2

0,65

3,14

-0,8

1,8

2,406

0,35

0,66

t

p

-0,381 0,711

0,981

d
-0,24

Razlike med skupinama niso bile statistično značilne.
Primerjavo višine intervertebralnega foramna v nevtrali znotraj posamezne skupine prikazuje
Tabela št. 25.
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Tabela št. 25: Primerjava višine intervertebralnega foramna v nevtrali znotraj posamezne
skupine
M [mm]

SD

SE

t

p

d

-2,63

2,16

0,88

-2,982

0,031*

-1,22

1,02

2

0,82

1,247

0,268

0,51

Skupina A
t0 – t2
Skupina B
t0 – t2

Statistično značilne spremembe med pre- in pooperativno višino intervertebralnega foramna v
nevtrali so se pokazale pri meritvah znotraj skupine A. Znotraj te skupine je bila višina
intervertebralnega foramna v nevtrali pooperativno statistično značilno povečana. Znotraj
skupine B ni bilo statistično značilnih pre- in pooperativnih razlik v višini intervertebralnega
foramna v nevtrali.
Primerjavo višine intervertebralnega foramna v nevtrali med skupinama prikazuje Tabela št.
26.
Tabela št. 26: Primerjava višine intervertebralnega foramna v nevtrali med skupinama
Skupina A

Skupina B

M [mm]

SD

M [mm]

SD

t0

21,69

1,85

21,93

2,73

0,293 -0,186 0,856

-0,11

t2

24,32

3,15

20,92

3,12

0,065

1,878

1,11

t0 - t2

-2,63

2,16

1,02

2,14

0,014

-2,96 0,014* -1,86

F

t

p

0,09

d

Primerjava med skupinama prikazuje statistično značilno razliko v višini intervertebralnega
foramna v nevtrali pooperativno. Višina intervertebralnega foramna v nevtrali se je pri
skupini A pooperativno povečala, pri skupini B pa je ostala praktično enaka.
Primerjavo višine intervertebralnega foramna v ekstenziji znotraj posamezne skupine
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prikazuje Tabela št. 27.
Tabela št. 27: Primerjava višine intervertebralnega foramna v ekstenziji znotraj posamezne
skupine
M [mm]

SD

SE

t

p

d

-1,4

3,07

1,25

-1,117

0,315

-0,46

0,95

2,12

0,87

1,096

0,323

0,45

Skupina A
t0 – t2
Skupina B
t0 – t2

Razlike med pre- in pooperativno višino intervertebralnega foramna v ekstenziji znotraj
posamezne skupine niso bile statistično značilne.
Primerjavo višine intervertebralnega foramna v ekstenziji med skupinama prikazuje Tabela št.
28.
Tabela št. 28: Primerjava višine intervertebralnega foramna v ekstenziji med skupinama
Skupina A

Skupina B

M [mm]

SD

M [mm]

SD

F

t

p

d

t0

21,98

1,66

20,62

2,08

0,185

1,259

0,237

0,79

t2

23,38

4,25

19,67

2,47

1,03

1,852

0,094

1,17

t0 - t2

-1,4

3,07

0,95

2,12

0,163 -1,542 0,154

-0,98

Razlike med skupinama niso bile statistično značilne.
Primerjavo višine intervertebralnega foramna v fleksiji znotraj posamezne skupine prikazuje
Tabela št. 29.
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Tabela št. 29: Primerjava višine intervertebralnega foramna v fleksiji znotraj posamezne
skupine
M [mm]

SD

SE

t

p

d

-2,17

2,63

1,07

-2,016

0,1

-0,83

2,17

4,32

1,76

1,229

0,274

0,5

Skupina A
t0 – t2
Skupina B
t0 – t2

Razlike med pre- in pooperativno višino intervertebralnega foramna v fleksiji znotraj
posamezne skupine niso bile statistično značilne.
Primerjavo višine intervertebralnega foramna v fleksiji med skupinama prikazuje Tabela št.
30.
Tabela št. 30: Primerjava višine intervertebralnega foramna v fleksiji med skupinama
Skupina A

Skupina B

M [mm]

SD

M [mm]

SD

t0

23,15

2,8

24,38

3,76

0,563 -0,644 0,535

-0,41

t2

25,32

0,6

22,22

5,8

12,024 1,303 0,248

0,82

t0 - t2

-2,17

2,63

2,17

4,32

F

0,47

t

p

-2,099 0,062

d

-1,33

Razlike med skupinama niso bile statistično značilne.
Primerjavo širine intervertebralnega foramna v nevtrali znotraj posamezne skupine prikazuje
Tabela št. 31.
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Tabela št. 31: Primerjava širine intervertebralnega foramna v nevtrali znotraj posamezne
skupine
M [mm]

SD

SE

t

p

d

-1,68

1,19

0,48

-3,478

0,018*

-1,41

1,18

1,37

0,56

2,122

0,087

0,86

Skupina A
t0 – t2
Skupina B
t0 – t2

Znotraj skupine A se je širina intervertebralnega foramna v nevtrali pooperativno statistično
značilno povečala, znotraj skupine B pa se je širina intervertebralnega foramna v nevtrali
pooperativno na meji statistične značilnosti zmanjšala.
Primerjavo širine intervertebralnega foramna v nevtrali med skupinama prikazuje Tabela št.
32.
Tabela št. 32: Primerjava širine intervertebralnega foramna v nevtrali med skupinama
Skupina A

Skupina B

M [mm]

SD

M [mm]

SD

t0

11,08

0,94

12,72

1,92

t2

12,77

1,32

11,53

t0 - t2

-1,68

1,19

1,18

F

t

p

d

2,389 -1,876

0,09

-1,19

1,47

0,043

0,157

0,97

1,37

0,853 -3,539 0,005* -2,44

1,531

Razlika med pre- in pooperativno širino intervertebralnega foramna v nevtrali med skupinama
je bila statistično značilna.
Primerjavo širine intervertebralnega foramna v ekstenziji znotraj posamezne skupine
prikazuje Tabela št. 33.
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Tabela št. 33: Primerjava širine intervertebralnega foramna v ekstenziji znotraj posamezne
skupine
M [mm]

SD

SE

t

p

d

-1,43

2,91

1,19

-1,206

0,282

-0,49

1,47

1,59

0,65

2,266

0,073

0,92

Skupina A
t0 – t2
Skupina B
t0 – t2

Razlike med pre- in pooperativno širino intervertebralnega foramna v ekstenziji znotraj
posamezne skupine niso bile statistično značilne.
Primerjavo širine intervertebralnega foramna v ekstenziji med skupinama prikazuje Tabela št.
34.
Tabela št. 34: Primerjava širine intervertebralnega foramna v ekstenziji med skupinama
Skupina A

Skupina B

M [mm]

SD

M [mm]

SD

t0

11,17

3,46

11,65

2,3

0,359 -0,285 0,782

-0,18

t2

12,6

1,97

10,18

0,96

1,787

2,698 0,022*

1,71

t0 - t2

-1,43

2,91

0,77

1,59

0,473 -2,143 0,058

-1,05

F

t

p

d

Razlika med pre- in pooperativno širino intervertebralnega foramna v ekstenziji med
skupinama je bila na meji statistične značilnosti. Širina intervertebralnega foramna v
ekstenziji se je pri skupini A pooperativno povečala, pri skupini B pa zmanjšala.
Primerjavo širine intervertebralnega foramna v fleksiji znotraj posamezne skupine prikazuje
Tabela št. 35.
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Tabela št. 35: Primerjava širine intervertebralnega foramna v fleksiji znotraj posamezne
skupine
M [mm]

SD

SE

t

p

d

-2,08

2,43

0,99

-2,099

0,09

-0,83

0,77

1,42

0,58

1,322

0,243

0,54

Skupina A
t0 – t2
Skupina B
t0 – t2

Razlike med pre- in pooperativno širino intervertebralnega foramna v fleksiji znotraj
posamezne skupine niso bile statistično značilne.
Primerjavo širine intervertebralnega foramna v fleksiji med skupinama prikazuje Tabela št.
36.
Tabela št. 36: Primerjava širine intervertebralnega foramna v fleksiji med skupinama
Skupina A

Skupina B

M [mm]

SD

M [mm]

SD

t0

10,57

3,64

12,3

2,65

0,483 -0,943 0,368

-0,6

t2

12,65

2,44

11,53

2,31

0,14

0,52

t0 - t2

-2,08

2,43

0,77

1,42

7,617 -2,479 0,038* -1,57

F

t

0,815

p

0,434

d

Razlika med pre- in pooperativno širino intervertebralnega foramna v fleksiji med skupinama
je bila statistično značilna. Pri skupini A se je širina intervertebralnega foramna v fleksiji po
operaciji povečala, pri skupini B pa zmanjšala.
Grafični prikaz pre- in pooperativnih razlik intervertebralnega kota v nevtrali, oboda giba
ekstenzije, oboda giba fleksije, oboda giba, višine posteriornega intervertebralnega prostora v
nevtrali, višine intervertebralnega foramna v nevtrali in širine intervertebralnega foramna v
nevtrali prikazuje Slika št. 8.
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Slika št. 8: Prikaz pre- in pooperativnih razlik intervertebralnega kota v nevtrali, oboda giba
ekstenzije, oboda giba fleksije, oboda giba, višine posteriornega intervertebralnega prostora v
nevtrali, višine intervertebralnega foramna v nevtrali in širine intervertebralnega foramna v
nevtrali

Razlika IK v nevtrali [°]*
Razlika OGE [°]
Razlika OGF [°]
Razlika OG [°]
Razlika VPIP v nevtrali [mm]
Razlika VIF v nevtrali [mm]*
Razlika ŠIF v nevtrali [mm]*
-4,375

-2,1875
Skupina A

0

2,1875

4,375

Skupina B

Legenda:
IK = intervertebralni kot
OGE = obod giba ekstenzije
OGF = obod giba fleksije
OG = obod giba
VPIP = višina posteriornega intervertebralnega prostora
VIF = višina intervertebralnega foramna
ŠIF = širina intervertebralnega foramna

49

J. Mohar: Vpliv interspinozne dinamične stabilizacije na radiološke znake pri bolnikih z degenerativno lateralno…
Doktorsko delo. Medicinska fakulteta. Univerza v Ljubljani, 2016.

3) Rezultati kliničnih meritev
Primerjavo ODI znotraj posamezne skupine prikazuje Tabela št. 37.
Tabela št. 37: Primerjava ODI znotraj posamezne skupine
M

SD

SE

t

p

d

t0 - t1

6,67

11,57

4,72

1,411

0,217

0,58

t0 - t2

15,67

14,11

5,76

2,72

0,042*

1,11

t0 - t1

9,67

14,61

5,96

1,621

0,166

0,66

t0 - t2

9

15,79

6,44

1,297

0,221

0,57

Skupina A

Skupina B

Razlika v ODI je statistično značilna pri skupini A v primerjavi rezultata vprašalnika v času t0
z rezultatom v času t2.
Primerjavo ODI med skupinama prikazuje Tabela št. 38.
Tabela št. 38: Primerjava ODI med skupinama
Skupina A

Skupina B

M

SD

M

t0

48

23,66

41

t1

41,33

15,53

t0 - t1

6,67

t2
t0 - t2

SD

F

t

p

d

10,94 2,909

0,658

0,526

0,42

31,33

14,84 0,019

1,14

0,281

0,72

11,57

9,67

14,61 0,692

-0,394

0,702

-0,25

32,33

19,33

32

21,2

0,151

0,028

0,978

0,02

15,67

14,11

9

15,79 0,026

0,771

0,459

0,49

Primerjava ODI med skupinama ni bila statistično značilna.
Grafični prikaz primerjave ODI med skupinama prikazuje Slika št. 9.
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Slika št. 9: Prikaz primerjave ODI med skupinama
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37

25
t0

t1

t2

Skupina A

Skupina B

Primerjavo VAS ledveno znotraj posamezne skupine prikazuje Tabela št. 39.
Tabela št. 39: Primerjava VAS ledveno znotraj posamezne skupine
M

SD

SE

t

p

d

t0 - t1

1,25

1,7

0,69

1,801

0,132

0,74

t0 - t2

2,38

1,53

0,62

3,815

0,012*

1,56

t0 - t1

3,05

1,35

0,55

5,545

0,003*

2,26

t0 - t2

2,32

2,08

0,85

2,726

0,041*

1,12

Skupina A

Skupina B

Statistično značilne so bile razlike v VAS ledveno v času t2 pri skupini A, ocena VAS ledveno
se je statistično značilno zmanjšala. Razlike v VAS ledveno pri skupini B so se v obeh
pooperativnih časovnih obdobjih statistično značilno zmanjšale.
Primerjavo VAS ledveno med skupinama prikazuje Tabela št. 40.
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Tabela št. 40: Primerjava VAS ledveno med skupinama
Skupina A

Skupina B

M

SD

M

t0

6,1

2,26

6,32

t1

4,85

1,34

t0 - t1

1,25

t2
t0 - t2

SD

F

t

p

d

1,21 1,797

-0,207

0,84

-0,13

3,27

0,98 1,385

0,267

0,042*

1,47

1,7

3,05

1,35 0,004

-2,032

0,071

-1,28

3,72

1,86

4

2,09 0,622

0,449

0,809

-0,16

2,38

1,53

2,32

2,08 0,563

0,063

0,951

0,04

Primerjava VAS ledveno med skupinama je pokazala, da je bila ocena VAS ledveno
statistično značilno manjša v času t1 po operaciji pri skupini B v primerjavi s skupino A. V
času t2 se oceni VAS ledveno med skupinama nista statistično značilno razlikovali.
Grafični prikaz primerjave VAS ledveno med skupinama prikazuje Slika št. 10.
Slika št. 10: Prikaz primerjave VAS ledveno med skupinama

6,5

4,75

3,
t0

t1
skupina A

t2
skupina B

Primerjavo VAS v prizadeti nogi znotraj posamezne skupine prikazuje Tabela št. 41.
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Tabela št. 41: Primerjava VAS v prizadeti nogi znotraj posamezne skupine
M

SD

SE

t

p

d

t0 - t1

2,52

2,98

1,22

2,07

0,093

0,85

t0 - t2

2,63

1,53

0,62

4,214

0,008*

1,72

t0 - t1

3,4

1,11

0,45

7,479

0,001*

3,06

t0 - t2

2,27

2,56

1,04

2,173

0,082

0,89

Skupina A

Skupina B

Statistično značilne so bile razlike v VAS v prizadeti nogi v času t2 pri skupini A, ocena VAS
v prizadeti nogi se je statistično značilno zmanjšala. Razlika v VAS v prizadeti nogi pri
skupini B je bila statistično značilno manjša v času t1, v času t2 pa je bila na meji statistične
značilnosti.
Primerjavo VAS v prizadeti nogi med skupinama prikazuje Tabela št. 42.
Tabela št. 42: Primerjava VAS v prizadeti nogi med skupinama
Skupina A

Skupina B

M

SD

M

t0

6,75

1,97

6,27

t1

4,23

2,42

t0 - t1

2,52

t2
t0 - t2

SD

F

t

p

d

1,16 1,136

0,518

0,616

0,33

2,87

1,19 1,923

1,241

0,243

0,78

2,98

3,4

1,11 4,376

-0,681

0,512

-0,43

4,12

1,74

4

2,08 0,008

0,105

0,918

0,07

2,63

1,53

2,27

2,56 3,313

0,302

0,769

0,19

Med skupinama se ocene VAS v prizadeti nogi ne razlikujejo statistično značilno v nobenem
časovnem intervalu.
Grafični prikaz primerjave VAS ledveno med skupinama prikazuje Slika št. 11.
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Slika št. 11: Prikaz primerjave VAS ledveno med skupinama
7,
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RAZPRAVA
Vzorec časovnega poteka pojava, razvoja in družbenega prevzema novih tehnologij označuje
krivulja imenovana “Cikel navdušenja” (angl. Hype Cycle), ki jo je leta 1995 v svojem
poročilu prikazala ameriška informacijsko-tehnološka analitična in svetovalna družba Gartner
(36). Le-ta razdeli življenjski cikel razvoja novih tehnologij na sledeče faze:
1. Faza “Tehnološki sprožilec” (angl. Technology Trigger): Tehnološki preboj sproži
zanimanje medijev in industrije, ekonomska upravičenost uporabe izdelka še ni dokazana.
2. Faza “Vrh prekomernih pričakovanj” (angl. Peak of Inflated Expectations): Prekomerna
navdušenost in nerealna pričakovanja so posledica številnih objav o uspehih, čemur
sledijo začetna poročila o neuspehih pri uporabi izdelka.
3. Faza “Najnižja stopnja razočaranja” (angl. Trough of Disillusionment): Zanimanje
javnosti zamira, mediji opustijo tematiko, saj izdelki niso upravičili nerealnih
pričakovanj.
4. Faza “Naklon razsvetljenja” (angl. Slope of Enlightenment): Usmerjene raziskave
omogočajo pravo razumevanje glede uporabnosti tehnologije, vse večja produktivnost
sproži pojav druge ali tretje generacije izdelkov.
5. Faza “Plato produktivnosti” (angl. Plateau of Productivity): Pokaže se realna vrednost
tehnologije, ki postane vsesplošno sprejeta. Končna višina platoja je odvisna od tega ali
gre za širšo uporabnost ali le za ozko tržno nišo.
Leta 2001 je britanski ginekolog dr. J. W. Scott v British Medical Journal objavil shemo
časovnega poteka uporabe specifične kirurške tehnike, imenovano Scottova parabola, ki je
zelo podobna krivulji “Cikla Navdušenja” (56). Le-ta predvideva, da se po izgubi interesa in
številnim kritikam specifična tehnika povsem preneha uporabljati. Shemo Scottove parabole
in krivulje “Cikel navdušenja” prikazuje Slika št. 12.
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Slika št. 12.: Scottova parabola in krivulja “Cikel navdušenja”

Uporaba in prodaja interspinoznih dinamičnih vsadkov je v preteklih letih sledila poteku
krivulje »Cikla navdušenja« oziroma Scottovi paraboli in se trenutno nahaja v fazi »Najnižje
stopnje razočaranja«. V naslednjih letih bo morda prešla v fazo »Naklona razsvetljenja«, nato
pa bo dosegla fazo »Platoja produktivnosti«, ko se bodo na osnovi z dokazi podprte medicine
določile pravilne indikacije za uporabo interspinoznih dinamičnih vsadkov. Ugotoviti ali je
degenerativna lateralna stenoza spinalnega kanala ledvene hrbtenice ena od pravih radioloških
in kliničnih indikacij za uporabo interspinoznega dinamičnega vsadka je bil zato eden od
glavnih namenov naše raziskave.
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1) Biomehanika po vstavitvi testiranega interspinoznega dinamičnega vsadka
V naši raziskavi smo dokazali statistično značilno pooperativno zmanjšanje intervertebralnega
kota v nevtrali znotraj skupine A, razlika med pre- in pooperativnim intervertebralnim kotom
v nevtrali pa je bila statistično značilna tudi med skupinama. Postavitev gibljivega segmenta v
blago kifozo po vstavitvi DIAM interspinoznega dinamičnega vsadka so ugotavljale tudi
nekatere ostale raziskave (1, 9, 29, 61, 80). Kifotični položaj gibljivega segmenta bi teoretično
lahko vodil v poslabšanje globalne sagitalne poravnave ledvene hrbtenice. Da temu ni tako, je
prikazala raziskava prospektivne serije bolnikov s stenozo spinalnega kanala, pri katerih je po
vstavitvi rigidnega interspinoznega dinamičnega vsadka prišlo do izboljšanja globalne
sagitalne poravnave ledvene hrbtenice. Vzrok za to naj bi bilo izboljšanje simptomatike po
vstavitvi interspinoznega dinamičnega vsadka in posledična lordozacija ledvene hrbtenice
(55). DIAM je deformirajoči interspinozni dinamični vsadek s silikonsko sredico, ki deluje
kot blažilec šoka, zato bi kot tak potencialno zmanjševal kifotični položaj gibljivega segmenta
v primerjavi z rigidnim interspinoznim dinamičnim vsadkom. V pregledu literature na
področju interspinoznih dinamičnih vsadkov nismo našli raziskave, ki bi raziskovala vpliv
vstavitve interspinoznega dinamičnega vsadka na intervertebralni kot v skrajnih legah fleksije
in ekstenzije. V naši raziskavi nismo ugotovili statistično značilne razlike med skupinama v
intervertebralnim kotom v ekstenziji, čeprav rezultati kažejo na pooperativno zmanjšanje
intervertebralnega kota v ekstenziji pri skupini A, medtem ko je intervertebralni kot v
ekstenziji pri skupini B pooperativno ostal praktično enak. Razlike med skupinama so bile na
meji statistične značilnosti, kar je po našem mnenju prav tako posledica deformabilnosti
vsadka. V položaju ekstenzije se interspinozni prostor zoža, silikonska sredica pa pod
pritiskom sosednjih trnastih odrastkov stisne, vendar pri tem na meji statistične značilnosti
dopusti, da ostaja interspinozni prostor bolj razširjen v primerjavi z intaktnim interspinoznim
prostorom. V naši raziskavi sta bili skupini nehomogeni v preoperativnih vrednostih
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intervertebralnega kota v fleksiji, pri skupini A je bil intervertebralni kot v fleksiji statistično
značilno večji. Pooperativni intervertebralni kot v fleksiji se je zmanjšal pri skupini A,
medtem ko je pri skupini B ostal praktično enak. Na meji statistične značilnosti je primerjava
razlik med pre- in pooperativnimi vrednostmi intervertebralnega kota v fleksiji. S
pooperativnim zmanjšanjem intervertebralnega kota v fleksiji pri skupini z vsadkom smo
dokazali, da vstavitev DIAM interspinoznega dinamičnega vsadka nima omejujočega vpliva
na položaj gibljivega segmenta v fleksiji.
Višina posteriornega intervertebralnega prostora v nevtrali se je pri skupini A pooperativno
nekoliko povečala, vendar primerjava pre- in pooperativnih razlik s skupino B ni bila
statistično značilna. Prav tako niso bile pre- in pooperativne razlike med skupinama
statistično značilne v primerjavi višine posteriornega intervertebralnega prostora v ekstenziji
in fleksiji, opaziti pa je bilo pooperativno povečanje višine posteriornega intervertebralnega
prostora pri skupini A v obeh testiranih skrajnih legah gibljivega segmenta. Kim et al. so v
svoji raziskavi primerjali skupino bolnikov, ki so imeli opravljen dekompresijski poseg in
vstavitev DIAM interspinoznega dinamičnega vsadka s skupino bolnikov, ki so imeli
opravljen enostaven dekompresijski poseg (laminektomijo ali mikrodiscektomijo). Prav tako
kot naša raziskava, tudi njihova ni ugotovila statistično značilnih razlik med skupinama v
višini posteriornega intervertebralnega prostora v nevtrali (29). Nasprotno so Sobottke et al. v
svoji retrospektivni pre- in pooperativni primerjavi serije bolnikov z vstavljenim DIAM
interspinoznim dinamičnim vsadkom ugotovili statistično značilno pooperativno povečanje
višine posteriornega intervertebralnega prostora v nevtrali po pol leta, ta razlika pa se je
zmanjšala ob drugem času sledenja, po letu in pol (61). Vzrok za takšno “izgubo korekcije”
naj bi bil razpad vsadka, čeprav avtorji ne podajo dokazov za to trditev. DIAM interspinozni
dinamični vsadek se pod silo teže deformira do te mere, da le minimalno poveča višino
posteriornega intervertebralnega prostora, za razliko od rigidnih interspinoznih dinamičnih
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vsadkov, ki so zmožni višino posteriornega intervertebralnega prostora statistično značilno
povečati in to spremembo skozi daljši čas sledenja tudi ohranjati (68). Primerjava naše
raziskave z raziskavo retrospektivne serije bolnikov z vstavljenim deformirajočim
interspinoznim dinamičnim vsadkom druge vrste, ki deluje na osnovi svoje oblike, je
pokazala, da ta interspinozni dinamični vsadek na gibljivem segmentu L4-L5 statistično
značilno poveča višino posteriornega intervertebralnega prostora in zmanjša obod giba (31).
Biomehansko torej ta interspinozni dinamični vsadek v večji meri kot DIAM stabilizira
gibljivi segment ledvene hrbtenice.
Rezultati naše raziskave kažejo na dejstvo, da vstavitev DIAM interspinoznega dinamičnega
vsadka nima statistično značilnega vpliva na spremembo oboda giba, oboda giba ekstenzije in
oboda giba fleksije gibljivega segmenta ledvene hrbtenice. Pregled literature je pokazal, da
zaenkrat še ni bilo objavljene biomehanske raziskave na bolnikih, ki bi ovrednotila vpliv
vstavitve DIAM interspinoznega dinamičnega vsadka na obod giba, obod giba ekstenzije in
obod giba fleksije, ti trije kriteriji stabilizacije gibljivega segmenta so bili do sedaj raziskovani
le na modelih kadavrov in na modelih končnih elementov (MKE) (1, 5, 49, 76). Phillps et al.
so raziskovali vpliv vstavitve DIAM interspinoznega dinamičnega vsadka po simulirani
discektomiji in ugotovili statistično značilno zmanjšanje oboda giba v primerjavi z intaktnim
modelom kadavra. Ostali avtorji zgoraj omenjenih raziskav prav tako ugotavljajo statistično
značilno zmanjšanje oboda giba ekstenzije in oboda giba fleksije po vstavitvi DIAM
interspinoznega dinamičnega vsadka, pri tem pa je imel vsadek bistveno večji vpliv na obod
giba ekstenzije kot na obod giba fleksije. Te predklinične raziskave podajajo rezultate, ki so le
približek realnega vpliva interspinoznega dinamičnega vsadka na človeško telo, saj ne
upoštevajo učinkov telesne toplote, mišične aktivnosti in remodeliranja kostnine (71). Razlike
med našimi rezultati in rezultati teh raziskav si razlagamo s predpostavko, da so poleg zgoraj
naštetih razlik obremenitvene sile teže telesa v realnih pogojih med testiranjem oboda giba,
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oboda giba ekstenzije in oboda giba fleksije večje kot pri testiranjih na modelih kadavrov in
MKE.
Meritve višine intervertebralnega foramna v nevtrali so pokazale statistično značilno pre- in
pooperativno razliko znotraj skupine A na račun pooperativnega povečanja razdalje. Razlika
med pre- in pooperativno vrednostjo višine intervertebralnega foramna v nevtrali je bila
statistično značilna tudi med skupinama. Pre- in pooperativne razlike v višini
intervertebralnega foramna v ekstenziji in fleksiji niso bile statistično značilne niti med
skupinama niti znotraj skupin. Na meji statistične značilnosti je bila razlika v višini
intervertebralnega foramna v fleksiji med skupinama na račun pooperativnega povečanja
znotraj skupine A in pooperativnega zmanjšanja znotraj skupine B.
Meritve širine intervertebralnega foramna v nevtrali so pokazale statistično značilno pre- in
pooperativno razliko znotraj skupine A na račun pooperativnega povečanja razdalje. Znotraj
skupine B je bila razlika med pre- in pooperativno vrednostjo širine intervertebralnega
foramna v nevtrali na meji statistične značilnosti zaradi pooperativnega zmanjšanja razdalje.
Razlika med pre- in pooperativno vrednostjo širine intervertebralnega foramna v nevtrali je
bila statistično značilna tudi med skupinama. Na meji statistične značilnosti je bila razlika
med pre- in pooperativnimi vrednostmi širine intervertebralnega foramna v ekstenziji znotraj
skupine B na račun pooperativnega zmanjšanja razdalje. Prav tako je bila na meji statistične
značilnosti razlika med pre- in pooperativnimi vrednostmi širine intervertebralnega foramna v
ekstenziji med skupinama, pri skupini A se je pooperativna razdalja povečala, pri skupini B
pa zmanjšala. Statistično značilna je bila pre- in pooperativna razlika v širini
intervertebralnega foramna v fleksiji med skupinama, pri skupini A se je razdalja
pooperativno povečala, pri skupini B pa zmanjšala.
Višina intervertebralnega foramna in širina intervertebralnega foramna sta radiološka kriterija
indirektne

dekompresije

po

vstavitvi

interspinoznega

dinamičnega

vsadka,

njune
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pooperativne spremembe direktno korelirajo s spremembo površine intervertebralnega
foramna. Naše ugotovitve pri meritvah višine intervertebralnega foramna in širine
intervertebralnega foramna v nevtrali so v skladu z rezultati retrospektivne serije primerov,
kjer so avtorji pri 33 bolnikih s stenozo spinalnega kanala in nevrogeno intermitentno
klavdikacijo, operiranih z DIAM interspinoznim dinamičnim vsadkom, ugotovili statistično
značilno povečanje višine intervertebralnega foramna in širine intervertebralnega foramna
(61). V pregledu literature nismo našli raziskave, ki bi vrednotila spremembe višine
intervertebralnega foramna in širine intervertebralnega foramna med ekstenzijo in fleksijo,
raziskava na modelih kadavrov pa je dokazala, da vstavitev DIAM interspinoznega
dinamičnega vsadka poveča površino intervertebralnega foramna v ekstenziji, ne pa v nevtrali
in fleksiji (20). Razlaga razlik med našo in to raziskavo je enaka kot je razlaga razlik v obodu
giba, obodu giba ekstenzije in obodu giba fleksije med raziskavami na modelih in raziskavami
na bolnikih. Naša raziskava je torej dokazala, da vstavitev DIAM interspinoznega
dinamičnega vsadka poveča višino intervertebralnega foramna in širino intervertebralnega
foramna v nevtrali. Prav ta značilnost interspinoznega dinamičnega vsadka je glavni razlog za
vstavitev, saj omogoča dekompresijo korenine spinalnega živca brez direktnega kirurškega
posega (indirektna dekompresija). Kombinacija direktne bilateralne kirurške dekompresije
lateralnega recesusa spinalnega kanala spodnjega vertebralnega nivoja in indirektne
bilateralne dekompresije intervertebralnega foramna zgornjega vertebralnega nivoja po
vstavitvi interspinoznega dinamičnega vsadka tako omogoča celokupno dekompresijo štirih
korenin spinalnega živca ob minimalno invazivnem pristopu na le en gibljivi segment ledvene
hrbtenice.
2) Klinična slika bolnikov po vstavitvi testiranega interspinoznega dinamičnega vsadka
V naši raziskavi smo ugotovili izboljšanje povprečne vrednosti vprašalnika ODI znotraj obeh
skupin v obeh pooperativnih časovnih obdobjih v primerjavi s preoperativnim stanjem,
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statistično značilna pa je bila le razlika med stanjem pred operacijo in v drugem
pooperativnem časovnem obdobju znotraj skupne A. Primerjava razlik med povprečnimi
vrednostmi vprašalnika ODI v obeh pooperativih časovnih obdobjih v primerjavi s
predoperativnim stanjem ni bila statistično značilna, ko smo skupini primerjali med seboj.
Stopnja prizadetosti je bila v času t1 nekoliko večja pri skupini A kot pri skupini B, v času t2
pa se je stopnja prizadetosti med skupinama izenačila.
Subjektivno pooperativno zmanjšanje ocene bolečine v ledvenem predelu, ki jo označuje
parameter VAS ledveno, je bilo statistično značilno znotraj skupine A v drugem
pooperativnem časovnem obdobju, ne pa v prvem pooperativnem časovnem obdobju glede na
preoperativno oceno. Pri skupini B sta bili razliki med pre- in pooperativno oceno VAS
ledveno statistično značilni v obeh pooperativnih časovnih obdobjih. Primerjava razlik med
pre- in pooperativno oceno VAS ledveno med skupinama je pokazala mejno statistično
značilnost v prvem pooperativnem časovnem obdobju, bolečina v ledvenem predelu se je bolj
zmanjšala pri skupini B kot pri skupini A. Oceni VAS ledveno v drugem pooperativnem
časovnem obdobju kot tudi razliki med pre- in pooperativno oceno VAS ledveno v drugem
pooperativnem časovnem obdobju sta bili praktično izenačeni med skupinama.
Subjektivno pooperativno zmanjšanje ocene bolečine v prizadeti nogi, ki jo označuje
parameter VAS v prizadeti nogi, je bilo statistično značilno znotraj skupine A v drugem
pooperativnem časovnem obdobju, ne pa v prvem pooperativnem časovnem obdobju glede na
preoperativno oceno. Pri skupini B je bila razlika med pre- in pooperativno oceno VAS v
prizadeti nogi statistično značilna v prvem pooperativnem časovnem obdobju, v drugem
pooperativnem časovnem obdobju pa je bila na meji statistične značilnosti. Primerjava razlik
med pre- in pooperativno oceno VAS v prizadeti nogi med skupinama ni bila statistično
značilna v nobenem od obeh pooperativnih časovnih obdobij.
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Glede na rezultate kliničnega dela naše raziskave ugotavljamo, da je izboljšanje stopnje
prizadetosti, bolečine v ledvenem predelu in bolečine v prizadeti nogi pri bolnikih z
enonivojsko degenerativno lateralno stenozo spinalnega kanala po šestih mesecih po operaciji
enako, ne glede na to ali so bili operirani z dekompresijo in vstavitvijo DIAM interspinoznega
dinamičnega vsadka ali samo z dekompresijo. V zgodnjem pooperativnem obdobju, ki ga
označuje čas dva meseca po operaciji, obstaja verjetnost, da bodo imeli bolniki, operirani z
dekompresijo in vstavitvijo DIAM interspinoznega dinamičnega vsadka, močnejšo bolečino v
ledvenem predelu, kot bolniki, operirani samo z dekompresijo, bolečina v prizadeti nogi pa je
v tem obdobju primerljiva ne glede na metodo operacije. Predpostavljamo, da je večja stopnja
bolečine v ledvenem predelu v zgodnjem pooperativnem obdobju posledica nezadostne
adaptacije modulacijskih mehanizmov bolečine na predhodno opisane biomehanske
spremembe, ki jih povzroči vstavitev interspinoznega dinamičnega vsadka.
V edini primerljivi raziskavi so Kim et al. na 62 bolnikih s primarno herniacijo, reherniacijo
medvretenčne

ploščice

ali

stenozo

spinalnega

kanala

primerjali

klinični

vpliv

dekompresijskega posega z dekompresijskim posegom in vstavitvijo DIAM interspinoznega
dinamičnega vsadka (29). Po dvanajstih mesecih sledenja niso ugotovili statistično značilne
razlike med skupinama v izboljšavi VAS ledveno in VAS v prizadeti nogi, kar je v skladu z
rezultati naše raziskave. Zaključujemo, da je pooperativno izboljšanje stopnje prizadetosti,
bolečine v ledvenem predelu in v prizadeti nogi posledica dekompresijskega posega in ne
vstavitve DIAM interspinoznega dinamičnega vsadka. Indikacija degenerativne lateralne
stenoze spinalnega kanala, ob vključitvenih in izključitvenih kriterijih, ki so bili upoštevani v
naši raziskavi, ne upravičuje vstavitve DIAM interspinoznega dinamičnega vsadka. Prihodnje
klinične raziskave na področju deformirajočih interspinoznih dinamičnih vsadkov bi v morale
proučevati vpliv vsadka pri zgodnjih stopnjah nestabilnosti gibljivega segmenta, saj je naša
raziskava dokazala stabilizacijski vpliv vsadka, s tem pa posredno nakazala možno pravo
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indikacijo za njegovo uporabo.
2) Prednosti in omejitve raziskave
V randomiziranem poskusu paralelnih skupin smo imeli namen ugotoviti radiološki in
klinični vpliv vstavitve deformirajočega interspinoznega dinamičnega vsadka na identični
gibljivi segment ledvene hrbtenice pri bolnikih z degenerativno lateralno stenozo spinalnega
kanala, kar v dosedanji strokovni literaturi še ni bilo objavljeno. Vzorec dvanajstih bolnikov
je bil majhen zaradi zelo strogih vključitvenih in izključitvenih kriterijev, ki so zagotavljali,
da so bili preiskovanci glede na izhodiščno klinično in radiološko diagnostiko čimbolj
homogeni, zavedamo pa se, da lahko majhen vzorec vodi v statistično napako tipa II.
Majhnost vzorca v strokovni literaturi ni izjema, saj na področju interspinoznih dinamičnih
vsadkov obstajajo številne raziskave, narejene na podobno majhnem številu preiskovancev in
s kratkim časom sledenja (9, 31, 35, 55, 58, 59, 60, 73, 74, 75). Prednost naše raziskave je, da
so bili vsi preiskovanci operirani s strani enega operaterja (avtor), s tem pa je bila izključena
pristranskost zaradi različnosti kirurške tehnike in posledično rezultata, do česar lahko pride,
če poseg ni izveden popolnoma standardizirano. Zaradi sistemskih omejitev spada naša
raziskave po smernicah Oksfordske stopnje dokazov 2011 v III razred stopnje dokazov.
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ZAKLJUČKI
1. Vstavitev testiranega deformirajočega interspinoznega dinamičnega vsadka na osnovi
statičnih RTG posnetkov statistično značilno poveča višino intervertebralnega foramna in
širino intervertebralnega foramna na gibljivem segmentu ledvene hrbtenice in s tem
zmanjša stenozo lateralnih regij spinalnega kanala pri bolnikih z degenerativno lateralno
stenozo spinalnega kanala v zgodnjem pooperativnem obdobju.
2. Vstavitev testiranega deformirajočega interspinoznega dinamičnega vsadka na osnovi
statičnih in dinamičnih RTG posnetkov stabilizira gibljivi segment ledvene hrbtenice pri
bolnikih z degenerativno lateralno stenozo spinalnega kanala v zgodnjem pooperativnem
obdobju z izpolnjevanjem le enega kriterija za stabilizacijo gibljivega segmenta. Dokazali
smo, da testirani deformirajoči interspinozni dinamični vsadek statistično značilno
zmanjša intervertebralni kot v nevtrali, nima pa statistično značilnega vpliva na
intervertebralni kot v ekstenziji, intervertebralni kot v fleksiji, višino posteriornega
intervertebralnega prostora v nevtrali, višino posteriornega intervertebralnega prostora v
ekstenziji, višino posteriornega intervertebralnega prostora v fleksiji, obod giba, obod
giba ekstenzije in obod giba fleksije.
3. Vstavitev deformirajočega interspinoznega dinamičnega vsadka nima vpliva na
izboljšanje rezultatov vprašalnika z zdravjem povezane kvalitete življenja in nima vpliva
na zmanjšanje bolečine v ledvenem predelu ter prizadeti nogi pri bolnikih z degenerativno
lateralno stenozo spinalnega kanala v zgodnjem pooperativnem obdobju. Klinično
izboljšanje oviranosti in zmanjšanje bolečine sta posledici dekompresijskega posega in ne
vstavitve interspinoznega dinamičnega vsadka.
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Priloga št. 1: Tabela št. 1: Značilnosti najpogosteje uporabljenih interspinoznih dinamičnih vsadkov
VSADEK

RAZVOJ

Coflex ®
Interlaminar
Technology

Samani J.

X-Stop ®
Interspinous
Process
Decompression
System

St. Francis
Medical
Technologies

DIAM ® Spinal
Stabilization
System

Taylor J.

LETO
PRVE
IZDELOVALEC
UPORABE

1994

1997

1996

MATERIAL

KIRURŠKA TEHNIKA
Dekompresijski Supraspinozni
Fiksacija
poseg
ligament
vsadka

Paradigm Spine

Titanijeva zlitina deformirajoči
interspinozni dinamični
vsadek

Da

Odstranitev

Stis krilc
vsadka ob
trnaste
odrastke

Medtronic

Titanijeva zlitina (X-Stop
titan), Polietereterketon
(X-Stop PEEK) – rigidni
interspinozni dinamični
vsadek

Ne

Ohranitev

Samostoječ
vsadek

Medtronic

Silikonsko jedro,
poliestrski ovoj deformirajoči
interspinozni dinamični
vsadek

Odvisno od
indikacije

Ohranitev

Zanke iz
poliestrskih
trakov

INDIKACIJE

KONTRAINDIKACIJE

Predhodno operacija na
segmentu vstavitve
Zlom, tumor
Huda hipertrofija faset
Spondilolisteza
Degenerativna skolioza >
Stenoza spinalnega kanala
25°
Osteoporoza
Izolirana aksialna bolečina
ITM> 40
Infekt
Alergija na titan
Sindrom caudae equinae
Pomemna skolioza
Akutni zlom trnastega
odrastka ali pars
Stenoza spinalnega kanala s
interarticularis
simptomi nevrogene
Ankiloziran segment
intermitentne klavdikacije pri
vstavitve
starejših od 50 let, ki imajo
Znatna nestabilnost ledvene
izboljšanje simptomov v fleksiji
hrbtenice
in so imeli neuspešno 6-mesečno
Osteoporoza
konzervativno zdravljenje
Infekt
Alergija na titan
Sindrom caudae equinae
Degeneracija diska ob fasetnem
Tumor
sindromu
Infekt
Mehka ali foraminalna stenoza
Zlom
Stenoza spinalnega kanala po
Klinična osteoporoza
dekompresiji
Nestabilnost
Večja herniacija medvretenčne
Hipoageneza trnastih
ploščice pri mladih odraslih
odrastkov
Preprečevanje bolezni sosednjega Zmanjšana toleranca na
segmenta (“topping-off”)
material
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Wallis ®
Posterior
Dynamic
Stabilization
System

Sénégas J.

1986 prva
generacija,
2002 druga
generacija

Zimmer Spine

Polietereterketon (PEEK)
- rigidni interspinozni
dinamični vsadek

Odvisno od
indikacije

Odstranitev

Zanke iz
poliestrskih
trakov

Lumbalgija z degenerativnimi
stadiji II, III in IV po Pfirrmannu
ob:
Večji herniaciji medvretenčne
ploščice pri mladih odraslih
Rekurentni herniaciji
medvretenčne ploščice
Herniaciji medvretenčne ploščice
ob sakralizaciji L5
Degeneraciji medvretenčne
ploščice v segmentu ob kostni
fuziji (“topping-off”)
Degenerativni leziji z ali brez
Modic I spremembami
Stenoza spinalnega kanala po
laminotomiji

Degenerativni stadij V po
Pfirrmannu
Spondilolisteza
Osteoporoza
Nespecifična lumbalgija
Modic 2 in Modic 3
spremembe
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Priloga št. 2: Tabela št. 2: Značilnosti biomehanskih raziskav na modelih
AVTOR

VIR IN
LETO
IZDAJE

Minns et
al.

Spine 1997

IV.

Minns eksperimentalna
faza

Kadaver

Swanson
et al.

Spine 2003

IV.

X-Stop

Kadaver

Lindsey
et al.

Spine 2003

IV.

X-Stop

Kadaver

7 Obod giba

Zmanjšanje oboda giba med fleksijo in ekstenzijo, brez sprememb v obodu giba laterofleksije in
rotacije na instrumentiranem segmentu. Interspinozni dinamični vsadek postavi implantiran segment v
2° kifozo
Brez sprememb v obodu giba fleksije, ekstenzije, laterofleksije in rotacije na sosednjih segmentih

Wiseman
et al.

Spine 2005

IV.

X-Stop

Kadaver

7 Obremenitev faset

Zmanjšanje pritiska, kontaktne površine in sile na fasetah instrumentiranega nivoja v ekstenziji, brez
sprememb na sosednjih segmentih

Richards
et al.

Spine 2005

IV.

X-Stop

Kadaver

MRI meritve
8 spremembe površine
spinalnega kanala

Povečanje površine centralnega spinalnega kanala za 6 % v nevtralnem položaju in za 18 % v
ekstenziji
Povečanje površine intervertebralnega foramna za 25 % v ekstenziji

Phillips
et al.

Spine J 2006

IV.

DIAM

Kadaver

IV.

Coflex

Kadaver

Kadaver

J Surg
Tsai et al. Orthop Adv
2006

STOPNJA INTERSPINOZNI
VELIKOST
DOKAZOV
DINAMIČNI
MODEL
VZORCA
*
VSADEK

Wilke et
al.

Eur Spine J
2008

IV.

X-Stop, Coflex,
DIAM, Wallis

Zheng et
al.

JBR 2010

IV.

SMID

Kadaver

Park et
al.

J Neurosurg
Spine 2010

IV.

In-Space

Kadaver

Lazaro et
al.

Neurosurgery
IV.
2010

In-Space

Kadaver

ISKAN
PARAMETER

Pritisk v
4 medvretenčni
ploščici
Pritisk v
8 medvretenčni
ploščici

Obod giba po
6 simulirani
discektomiji
Obod giba po delni
8 destabilizaciji
gibljivega segmenta
Obod giba in pritisk
v medvretenčni
24
ploščici po
destabilizaciji
Obremenitev
6 medvretenčne
ploščice
Obod giba in pritisk
7 v medvretenčni
ploščici
Obod giba,
7
obremenitev faset

REZULTAT

Zmanjšanje pritiska v fleksiji
Zmanjšanje pritiska v nevtralnem položaju in ekstenziji
Brez sprememb pritiska v medvretenčnih ploščicah sosednjih segmentov

Zmanjšanje oboda giba med fleksijo in ekstenzijo ter obod giba laterofleksije v destabiliziranem
segmentu
Normalizacija oboda giba med fleksijo in ekstenzijo ter obod giba rotacije v delno destabiliziranem
segmentu
Vsi testirani interspinozni dinamični vsadki zmanjšajo obod giba za 50 % v ekstenziji, brez sprememb
v obodu giba fleksije, laterofleksije in rotacije
Vsi testirani interspinozni dinamični vsadki zmanjšajo pritisk v medvretenčni ploščici v ekstenziji,
pritisk v medvretenčni ploščici med fleksijo, laterofleksijo in rotacijo ostane nespremenjen
Pozitivna korelacija med višino interspinoznega dinamičnega vsadka in razbremenitvijo medvretenčne
ploščice
Zmanjšanje oboda giba na instrumentiranem segmentu, povečanje oboda giba na sosednjih segmentih,
zmanjšanje pritiska v medvretenčni ploščici v ekstenziji
Zmanjšanje oboda giba v ekstenziji, zmanjšanje obremenitve faset za 30 % v fleksiji in 69 % v
ekstenziji
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Arch Orthop
Hartmann
Trauma Surg
et al.
2011
Orthop
Hirsch et Traumatol
al.
Surg Res
2015

IV.

Aperius, In-Space,
X-Stop, Coflex

IV.

In-Space, X-Stop,
Wallis, DIAM

Kadaver

Kadaver

Lafage et
al.

Spine 2007

IV.

Wallis

Kadaver
/ MKE

Bellini et
al.

J Spinal
Disord Tech
2007

IV.

DIAM

MKE

8 Obod giba
Površina
intervertebralnega
6
foramna med
obodom giba
Obod giba,
obremenitev
6 medvretenčne
ploščice in trnastih
odrastkov

Vsi testirani interspinozni dinamični vsadki povečajo površino intervertebralnega foramna v
ekstenziji, In-Space ® in X-Stop ® povečata površino intervertebralnega foramna tudi v nevtrali in
fleksiji
Brez učinka na laterofleksijo in rotacijo, zmanjšanje oboda giba med fleksijo in ekstenzijo
Zmanjšanje obremenitve na medvretenčno ploščico, povečanje obremenitve na trnaste odrastke

Ni podatka

Obod giba,
obremenitev
medvretenčne
ploščice

Zmanjšanje oboda giba fleksije za 17 % in ekstenzije za 43 %, brez sprememb v obodu giba
laterofleksije in rotacije na instrumentiranem in sosednjih segmentih
Zmanjšanje obremenitve na medvretenčno ploščico instrumentiranega segmenta za 27 % v fleksiji in
51 % v ekstenziji. Zmanjšanje obremenitve na medvretenčno ploščico na sosednjih segmentih

80,6% zmanjšanje oboda giba ekstenzije na instrumentiranem segmentu
Povečanje oboda giba ekstenzije na sosednjih segmentih
Zmanjšanje obremenitve faset in medvretenčne ploščice na instrumentiranem segmentu, povečanje
obremenitve faset in medvretenčne ploščice na sosednjih segmentih
Povečanje obremenitev na trnaste odrastke instrumentiranega segmenta v ekstenziji

Interspinozni dinamični vsadek postavi implantiran segment v blago kifozo, center rotacije gibljivega
segmenta se premakne posteriorno v fleksiji in ekstenziji

Erbulut et J Neurosurg
al.
Spine 2015

IV.

X-Stop

MKE

Ni podatka

Obod giba,
obremenitev
medvretenčne
ploščice, faset in
trnastih odrastkov

Anasetti
et al.

IV.

DIAM

Živalski
model /
MKE

8 / Ni
podatka

Obod giba

J Neurosurg
Spine 2010

Vsi testirani interspinozni dinamični vsadki zmanjšajo obod giba med fleksijo in ekstenzijo

Obod giba celotne
ledvene hrbtenice na
43% zmanjšanje oboda giba med fleksijo in ekstenzijo, 15% zmanjšanje fleksije
destabiliziranem
segmentu
*Stopnja dokazov (ang. Level of Evidence) je določena po kriterijih Oxford Centre for Evidence-Based Medicine 2011
Gunzburg Eur Spine J
et al.
2009

IV.

InSwing

Živalski
model

10

81

J. Mohar: Vpliv interspinozne dinamične stabilizacije na radiološke znake pri bolnikih z degenerativno lateralno…
Doktorsko delo. Medicinska fakulteta. Univerza v Ljubljani, 2016.

Priloga št. 3: Tabela št. 3: Značilnosti biomehanskih raziskav na bolnikih
AVTOR

Lee et al.

Zuchermann et
al.

VIR IN
LETO
IZDAJE

J Spinal
Disord
Tech
2004

Spine
2005

INTERSPINOZNI
STOPNJA
ČAS
VRSTA
DINAMIČNI
DOKAZOV SLEDENJA
RAZISKAVE
VSADEK
*
[MESECI]

X-Stop

X-Stop

Prospektivna
serija
primerov

Multicentričen
randomiziran
poskus

IV.

II.

1

12,24

VELIKOST
VZORCA

10

INDIKACIJE

Stenoza
spinalnega
kanala
(centralna in
lateralna)

Stenoza
spinalnega
kanala z
nevrogeno
100 / 91
intermitentno
(kontrolna
klavdikacijo ≥
skupina,
15 metrov, > 50
zdravljena
let, izboljšanje
konzervativno) simptomov v
fleksiji, ≥ 6
mesecev
konzervativnega
zdravljenja

VRSTA
RADIOLOŠKE
PREISKAVE

MRI

RTG

ISKAN
PARAMETER
Površina
centralnega
spinalnega kanala
Površina
intervertebralnega
foramna
Intervertebralni
kot
Višina
posteriornega
intervertebralnega
prostora
Interspinozna
razdalja
Interspinozna
razdalja
Višina
anteriornega
intervertebralnega
prostora
Višina
posteriornega
intervertebralnega
prostora
Intervertebralni
kot
Sagitalni kot med
L1 in L5
Koronalni kot
med L1 in L5
Višina
intervertebralnega
foramna
Spondilolisteza
[%]

REZULTAT **

23% povečanje površine centralnega
spinalnega kanala
36% povečanje površine
intervertebralnega foramna
Zmanjšanje intervertebralnega kota **
Povečanje višine posteriornega
intervertebralnega prostora in
interspinozne razdalje **

Brez statistično značilne razlike med
skupino z interspinoznim dinamičnim
vsadkom in skupino brez
interspinoznega dinamičnega vsadka
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Siddiqui et al.

Anderson et al

Siddiqui et al.

Spine
2005

J
Neurosurg
Spine
2006

J Spinal
Disord
Tech
2006

X-Stop

X-Stop

X-Stop

Prospektivna
serija
primerov

Prospektivna
serija
primerov

Prospektivna
serija
primerov

IV.

IV.

IV.

6

24

6

12

Stenoza
spinalnega
kanala z
nevrogeno
intermitentno
klavdikacijo, >
50 let,
izboljšanje
simptomov v
fleksiji

MRI

42

Eno ali
dvonivojska
degenerativna
spondilolisteza
s translacijo <
25 % in z
nevrogeno
intermitentno
klavdikacijo ≥
15 metrov, ≥ 50
let, izboljšanje
simptomov v
fleksiji, ≥ 6
mesecev
konzervativnega
zdravljenja

Površina
centralnega
spinalnega kanala
stoje, sede
Površina
intervertebralnega
foramna sede
med fleksijo in
ekstenzijo
Višina
anteriornega
intervertebralnega
prostora stoje
Višina
posteriornega
intervertebralnega
prostora stoje

RTG

% spondilolisteze
Kot lordoze
ledvene hrbtenice

Brez statistično značilne razlike

MRI

Intervertebralni
kot sede
Segmentalni obod
giba sede med
fleksijo in
ekstenzijo
L1-S1 kot sede
med fleksijo in
ekstenzijo
Višina
anteriornega
intervertebralnega
prostora stoje in
leže
Višina
posteriornega

Zmanjšanje segmentalnega oboda giba
sede med fleksijo in ekstenzijo na
kavdalnem segmentu pri dvojnem
interspinoznem dinamičnem vsadku (n =
11) **

26

Stenoza
spinalnega
kanala z
nevrogeno
intermitentno
klavdikacijo, >
50 let,
izboljšanje
simptomov v
fleksiji

Povečanje površine centralnega
spinalnega kanala stoje za 20 %, sede v
nevtrali za 16,3 %, sede v ekstenziji za
26,9 % **
Povečanje površine intervertebralnega
foramna med ekstenzijo: levi za 34,2 %,
desni za 25,4 % **
Zmanjšanje višine anteriornega
intervertebralnega prostora stoje za
5,8 % **
Zmanjšanje višine posteriornega
intervertebralnega prostora stoje za
1,5 % **
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intervertebralnega
prostira stoje in
leže

Siddiqui et al.

Spine
2006

X-Stop

Prospektivna
serija
primerov

IV.

6

26

Stenoza
spinalnega
kanala z
nevrogeno
intermitentno
klavdikacijo, >
50 let,
izboljšanje
simptomov v
fleksiji

MRI

Enojni interspinozni dinamični vsadek:
povečanje površine centralnega
spinalnega kanala sede v nevtrali (za
21 %) in stoje (za 23 %) **
Površina
Dvojni interspinozni dinamični vsadek:
centralnega
povečanje površine centralnega
spinalnega kanala spinalnega kanala stoje (kranialni
stoje, sede v
segment za 19 %, kavdalni segment za
nevtrali, sede
21 %) in sede v ekstenziji (kranialni
med fleksijo in
segment za 18 %, kavdalni segment za
sede med
15 %) **
ekstenzijo
Enojni interspinozni dinamični vsadek:
Površina
povečanje površine intervertebralnega
intervertebralnega foramna sede v ekstenziji levo (za 20 %)
foramna sede
in sede v fleksiji levo (za 19 %) **
med fleksijo in
Dvojni interspinozni dinamični vsadek:
sede med
povečanje površine intervertebralnega
ekstenzijo
foramna kranialnega segmenta sede v
fleksiji desno (za 16 %) in sede v
ekstenziji desno (kranialni segment za
27 %, kavdalni segment za 20 %) in levo
(kranialni segment za 32 %) **
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Kim et al.

Kong et al.

Sobottke et al.

Neurosurg
Focus
2007

J Korean
Med Sci
2007

Eur Spine
J 2009

DIAM

Coflex

X-Stop, Wallis,
DIAM

Retrospektivna
primerjalna
raziskava s
parnim
ujemanjem

Retrospektivna
serija
primerov

Retrospektivna
serija
primerov

IV.

IV.

IV.

12 (8-25)

12

6,17

1

18

129

Reherniacija
medvretenčne
ploščice z
lumbalgijo,
masivna
herniacija
medvretenčne
ploščice z
lumbalgijo in
radikulopatijo,
Stenoza
spinalnega
kanala z
nevrogeno
intermitentno
klavdikacijo po
medialni
fasetektomiji /
hermiacija
medvretenčne
ploščice z
radikulopatijo,
Stenoza
spinalnega
kanala z
nevrogeno
intermitentno
klavdikacijo
(kontrolna
skupina)
Stenoza
spinalnega
kanala
segmenta L4-L5
z ali brez kotne
nestabilnosti ali
translacijskega
premika < 4
mm
Stenoza
spinalnega
kanala z
nevrogeno
intermitentno
klavdikacijo

RTG, MRI

Višina
anteriornega
intervertebralnega
prostora
Višina
intervertebralnega
prostora v sredini
medvretenčne
ploščice
Višina
posteriornega
intervertebralnega
prostora
Intervertebralni
kot
Spondilolisteza
[mm]

Za 1,89° večja segmentalna kifozacija
pri skupini z interspinoznim dinamičnim
vsadkom v primerjavi s skupino brez
interspinoznega dinamičnega vsadka **

RTG

Segmentalni obod
giba med fleksijo
in ekstenzijo
Višina
posteriornega
intervertebralnega
prostora

Zmanjšanje segmentalnega oboda giba
med fleksijo in ekstenzijo **
Povečanje višine posteriornega
intervertebralnega prostora **

RTG

Višina
intervertebralnega
foramna
Širina
intervertebralnega
foramna
Površina
intervertebralnega
foramna
Intervertebralni

Povečanje višine intervertebralnega
foramna, širine intervertebralnega
foramna in površine intervertebralnega
foramna **
Zmanjšanje intervertebralnega kota **
Zmanjšanje anteriornega
intervertebralnega prostora **
Povečanje višine posteriornega
intervertebralnega prostora **
Primerjava vrednosti iskanih parametrov
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kot
kaže na upadanje vseh vrednosti s časom
Višina
anteriornega
intervertebralnega
prostora
Višina
posteriornega
intervertebralnega
prostora
Crawford et al.

Nandakumar et
al.

Clin
Biomech
2009

Spine J
2010

DIAM

X-Stop

Prospektivna
serija
primerov

Prospektivna
serija
primerov

IV.

IV.

1,5

24

10

39 (22
enonivojski
interspinozni
dinamični
vsadek, 17
dvonivojski
interspinozni
dinamični
vsadek)

Ni podatka

Stenoza
spinalnega
kanala, ≥ 50 let,
izboljšanje
simptomov sede

RTG

Sagitalni kot med
L1 in S1
Intervertebralni
kot

Brez statistično značilne razlike v
sagitalnem kotu med L1 in S1 ter
intervertebralnem kotu

MRI

Površina
centralnega
spinalnega kanala
stoje, sede v
nevtrali, sede
med fleksijo in
sede med
ekstenzijo
Površina
intervertebralnega
foramna sede
med fleksijo in
sede med
ekstenzijo
Višina
anteriornega
intervertebralnega
prostora stoje na
operiranem in
sosednjih
segmentih
Višine
posteriornega
intervertebralnega
prostora stoje na
operiranem in
sosednjih
segmentih
Segmentalni obod
giba med fleksijo
in ekstenzijo na
operiranem in
sosednjih
segmentih

Povečanje površine centralnega
spinalnega kanala stoje in sede med
fleksijo pri enonivojskem
interspinoznem dinamičnem vsadku **
Povečanje površine centralnega
spinalnega kanala v vseh položajih pri
dvonivojskem interspinoznem
dinamičnem vsadku **
Zmanjšanje višine anteriornega
intervertebralnega prostora pri
enonivojskem interspinoznem
dinamičnem vsadku **
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Zhao et al.

Chin Med
J 2010

Schulte et al.

Spine
2011

DIAM

Prospektivna
serija
primerov

X-Stop

Prospektivna
serija
primerov

IV.

IV.

20.6 (12 31)

1,5

8 (2 brez
dekompresije,
6z
dekompresijo)

Eur Spine
J 2012

Wan et al.

J Spinal
Disord
Tech
2012

Wan et al.

Eur Spine
J 2012

Aperius

Serija
primerov

X-Stop

Prospektivna
serija
primerov

X-Stop

Prospektivna
serija
primerov

IV.

IV.

IV.

7

7,4

RTG

20

Stenoza
spinalnega
kanala

37

Stenoza
spinalnega
kanala z
nevrogeno
intermitentno
klavdikacijo

MRI

8

Stenoza
spinalnega
kanala z
nevrogeno
intermitentno
klavdikacijo

RTG, MRI/CT

18 (2 - 35)
Surace et al.

Nestabilnost
gibljivega
segmenta L4-L5

8

Stenoza
spinalnega
kanala, > 50 let,
izboljšanje
simptomov v
fleksiji

RTG

RTG, MRI/CT

Intervertebralni
kot
Sagitalno
ravnotežje
Sagitalni kot med
L1 in L5
Višina
anteriornega
intervertebralnega
prostora
Višina
posteriornega
intervertebralnega
prostora
Interspinozna
razdalja
Površina
intervertebralnega
foramna
Interspinozna
razdalja stoje v
nevtrali, fleksiji,
ekstenziji,
laterofleksiji in
rotaciji
Meritve
opravljene stoje v
nevtrali, fleksiji,
ekstenziji:
Višina
intervertebralnega
foramna
Širina
intervertebralnega
foramna
Površina
intervertebralnega
foramna
Dolžina
segmentalnega
spinalnega kanala
Višina
anteriornega
intervertebralnega
prostora
Višina

Zmanjšanje intervertebralnega kota **
Povprečno izboljšanje sagitalnega
ravnotežja za 2 cm
Povprečna lordozacija kota med L1 in
L5 za 1,1°

Povečanje višine posteriornega
intervertebralnega prostora za 17 % **
Povečanje interspinozne razdalje za
41 % **
Povečanje površine intervertebralnega
foramna za 17,6 % **

Povečanje interspinozne razdalje stoje v
nevtrali, fleksiji in ekstenziji **

Povečanje površine intervertebralnega
foramna v ekstenziji za 32,9 % **
Povečanje višine intervertebralnega
foramna stoje (za 8,2 %) in v ekstenziji
(za 13.9 %) **
Povečanje širine intervertebralnega
foramna v ekstenziji za 24,4 % **
Povečanje dolžine segmentalnega
spinalnega kanala v ekstenziji za 1.2 mm
**
Znižanje višine posteriornega
intervertebralnega prostora stoje v
nevtrali za 1,4 mm **
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posteriornega
intervertebralnega
prostora

Wan et al.

Turk
Neurosurg
2015

X-Stop

Yingsakmongkol J
Spine
In-Space
et al.
Surg 2014

Prospektivna
serija
primerov

Prospektivna
serija
primerov

IV.

IV.

7,4

Stenoza
spinalnega
kanala, > 50 let,
izboljšanje
simptomov v
fleksiji

8

24

Stenoza
spinalnega
56 kanala
(centralna in
lateralna)

*Stopnja dokazov (ang. Level of Evidence) je določena po kriterijih Oxford Centre for Evidence-Based Medicine 2011
**Statistično značilen rezultat vrednoten pri p < 0.05

RTG, MRI/CT

RTG

Obod giba
fleksije,
ekstenzije,
laterofleksije in
rotacije

Zmanjšanje oboda giba ekstenzije za
50,2 % **

Višina
intervertebralnega
foramna
Širina
intervertebralnega
foramna
Površina
intervertebralnega
foramna
Intervertebralni
kot
Višina
anteriornega
intervertebralnega
prostora
Višina
posteriornega
intervertebralnega
prostora

Povečanje višine intervertebralnega
foramna
**
Povečanje širine intervertebralnega
foramna
**
Povečanje površine intervertebralnega
foramna
**
Zmanjšanje intervertebralnega kota **
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Priloga št. 4: Tabela št. 4: Značilnosti kliničnih randomiziranih poskusov na področju interspinoznih dinamičnih vsadkov

AVTOR

Zucherman
et al.

VIR IN LETO
IZDAJE

Eur Spine J
2004

Zucherman
et al.

Spine 2005

Hsu et al.

J Neurosurg
Spine 2006

Anderson
et al

J Neurosurg
Spine 2006

ŠTEVILO
INTERSPINOZNI
ČAS
RAZISKOVALNIH
DINAMIČNI
SLEDENJA
CENTROV
VSADEK
[LETO]

X-Stop

X-Stop

X-Stop

X-Stop

1

2

2

2

VELIKOST
VZORCA
(ZAČETEK
RAZISKAVE)

9

∑191, 100
interspinozni
dinamični vsadek / 91
konzervativno
zdravljenje

9

∑191, 100
interspinozni
dinamični vsadek / 91
konzervativno
zdravljenje

9

∑191, 100
interspinozni
dinamični vsadek / 91
konzervativno
zdravljenje

9

∑75, 42 interspinozni
dinamični vsadek / 33
konzervativno
zdravljenje

VKLJUČITVENI
KRITERIJI
Eno ali dvonivojska stenoza
spinalnega kanala z nevrogeno
intermitentno klavdikacijo ≥
15 metrov
≥ 50 let
Izboljšanje simptomov v
fleksiji
≥ 6 mesecev konzervativnega
zdravljenja
Eno ali dvonivojska stenoza
spinalnega kanala z nevrogeno
intermitentno klavdikacijo ≥
15 metrov
≥ 50 let
Izboljšanje simptomov v
fleksiji
≥ 6 mesecev konzervativnega
zdravljenja
Eno ali dvonivojska stenoza
spinalnega kanala z nevrogeno
intermitentno klavdikacijo ≥
15 metrov
≥ 50 let
Izboljšanje simptomov v
fleksiji
≥ 6 mesecev konzervativnega
zdravljenja
Eno ali dvonivojska
degenerativna spondilolisteza
s translacijo < 25 % in z
nevrogeno intermitentno
klavdikacijo ≥ 15 metrov
≥ 50 let
Izboljšanje simptomov v
fleksiji
≥ 6 mesecev konzervativnega
zdravljenja

ISKAN
PARAMETER

REZULTAT

ZCQ

Interspinozni dinamični vsadek: 59% uspešnost
v vseh treh domenah ZCQ
Konzervativno zdravljenje: 12% uspešnost v
vseh treh domenah ZCQ

ZCQ

Interspinozni dinamični vsadek: 48,4%
uspešnost v vseh treh domenah ZCQ
Konzervativno zdravljenje: 4,9% uspešnost v
vseh treh domenah ZCQ

SF-36

Statistično značilno izboljšanje v domenah
telesnega zdravja pri skupini z interspinoznim
dinamičnim vsadkom (p < 0,05)

ZCQ, SF-36

Interspinozni dinamični vsadek: 63,4% klinični
uspeh
Konzervativno zdravljenje: 12,9% klinični
uspeh
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Moojen et
al.

Strömqvist
et al.

BMJ 2013

Spine 2013

Coflex

X-Stop

1

2

5

∑159, 80 interspinozni Eno ali dvonivojska stenoza
dinamični vsadek / 79 spinalnega kanala z nevrogeno
dekompresija
intermitentno klavdikacijo

3

∑100, 50 interspinozni
dinamični vsadek / 50
dekompresija

Eno ali dvonivojska stenoza
spinalnega kanala z nevrogeno
intermitentno klavdikacijo
≥ 40 let
Izboljšanje simptomov v
fleksiji

ZCQ

Brez statistično značilne razlike med skupinama
(p = 0,77)
Statistično značilen večji delež reoperacij pri
skupini z interspinoznim dinamičnim vsadkom
(p < 0,001)

ZCQ, SF-36,
VAS ledveno,
VAS noga

Brez statistično značilne razlike med skupinama
(p > 0,05)
Statistično značilen večji delež reoperacij pri
skupini z interspinoznim dinamičnim vsadkom
(p = 0,04)

ZCQ, ODI,
VAS ledveno,
VAS noga

Statistično značilno večje zadovoljstvo s
posegom pri skupini z interspinoznim
dinamičnim vsadkom (p = 0,05)

Davis et al.

J Neurosurg
Spine 2013

Coflex

2

21

∑150, 99 dekompresija
in interspinozni
dinamični vsadek / 51 Stenoza spinalnega kanala in
dekompresija in
degenerativna spondilolisteza
posterolateralna
s translacijo < 25 %
instrumentirana
spondilodeza

Marsh et
al.

Eur Spine J
2014

Wallis

3

1

∑60, 30 dekompresija
in interspinozni
dinamični vsadek / 30
dekompresija

Eno ali dvonivojska stenoza
spinalnega kanala
≥ 6 mesecev konzervativnega
zdravljenja

ODI, VAS
ledveno, VAS
noga

Brez statistično značilne razlike med skupinama
(p > 0,05)

∑250, 123 Superion /
127 X-Stop

Eno ali dvonivojska zmerna
stenoza spinalnega kanala z
nevrogeno intermitentno
klavdikacijo ≥ 15 metrov
≥ 45 let
Izboljšanje simptomov v
fleksiji
≥ 6 mesecev konzervativnega
zdravljenja

ZCQ, ODI,
VAS ledveno,
VAS noga

Brez statistično značilne razlike med skupinama
(p > 0,05)

∑542, 422
interspinozni
dinamični vsadek / 120
konzervativno
zdravljenje

Eno ali dvonivojska
degenerativna bolezen
ledvene hrbtenice
Položajna klavdikacija z
izboljšanjem simptomov med
sedenjem in/ali fleksijo
≥ 6 mesecev konzervativnega
zdravljenja

ZCQ, VAS

Statistično značilno izboljšanje pri skupini z
interspinoznim dinamičnim vsadkom (p > 0,05)

Patel et al.

Puzzilli et
al.

BMC
Musculoskeletal
Disorders 2014

Clinical
Neurology and
Neurosurgery
2014

Superion / X-Stop

X-Stop

2

1

80

Ni podatka
(multicentrični)
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Priloga št. 5: Soglasje Komisije za medicinsko etiko Republike Slovenije
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Priloga št. 6: Tabela št. 5: Značilnosti preiskovancev v raziskavi
Preiskovanec

Datum rojstva

Datum op

Spol

Starost ob op [leta]

Telesna višina ob op [cm]

Telesna teža ob op [kg]

ITM ob op

Randomizacija

DJ

22. 10. 1954

27. 8. 2013

moški

58

173

83

27,7

Skupina B

HS

29. 6. 1977

27. 8. 2013

moški

36

184

90

26,6

Skupina A

IŠ

13. 12. 1959

17. 10. 2013

moški

53

173

75

25,1

Skupina A

MZ

13. 6. 1952

6. 1. 2014

ženski

61

171

90

30,8

Skupina B

PM

10. 3. 1970

24. 2. 2014

ženski

43

158

63

25,2

Skupina B

KK

26. 8. 1965

10. 6. 2014

moški

48

184

98

28,9

Skupina B

ZT

9. 5. 1960

22. 7. 2014

moški

54

187

88

25,2

Skupina A

MM

1. 2. 1956

25. 8. 2014

ženski

58

158

49

19,6

Skupina B

KT

22. 11. 1968

25. 8. 2014

moški

45

168

75

26,6

Skupina A

KM

3. 3. 1959

18. 12. 2014 ženski

55

166

72

26,1

Skupina A

LD

30. 5. 1962

17. 12. 2014 ženski

52

167

97

34,8

Skupina A

LA

25. 4. 1975

26. 1. 2015

39

173

53

17,7

Skupina B

ženski
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Priloga št. 7: Slika št. 6: Diagram poteka randomiziranega poskusa

Izbor preiskovancev

Ocena razpoložljivosti preiskovancev (n = 12)

Izločeni (n = 0)
• Ne izpolnjujejo vključitvenih kriterijev (n = 0)
• Zavračajo sodelovanje (n = 0)
• Ostali razlogi (n = 0)

Randomizacija (n = 12)

Skupina A (n = 6)
• So bili razporejeni (n = 6)
• Niso bili razporejeni (n = 0)

Razporeditev

Skupina B (n = 6)
• So bili razporejeni (n = 6)
• Niso bili razporejeni (n = 0)

Izgubljeni (n = 0)

Izgubljeni (n = 0)

Sledenje
Prekinjeno zdravljenje (n = 0)

Prekinjeno zdravljenje (n = 0)

Analizirani (n = 6)
Izločeni iz analize (n = 0)

Analiza

Analizirani (n = 6)
Izločeni iz analize (n = 0)

fdafaf
Discontinued intervention (give
reasons) (n=

) Discontinued

intervention (n=0)
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Priloga št. 8: Objavljen članek s področja doktorske disertacije
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