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Streszczenie

Wprowadzenie. W pracy przedstawiono własne, wstępne do-
świadczenia kompleksowego leczenia choroby zwyrodnie-
niowej kręgosłupa szyjnego: operacja z zastosowaniem im-
plantów wchłanialnych wraz z fizjoterapią okołooperacyjną. 
Materiał i metody. Badaniem objęto 52 pacjentów, u któ-
rych wykonano przednią szyjną discektomię ze spondylo-
dezą międzytrzonową z użyciem wchłanialnych implantów
polimleczanowych CornerstoneTM HSR wypełnionych
BCP (syntetyczny substytut tkanki kostnej  fosforan wap-
nia) i stosowano fizjoterapię okołooperacyjną.
Wyniki. Nie stwierdzono powikłań w czasie operacji ani
podczas stosowania wczesnej fizjoterapii pooperacyjnej. 
Wnioski. Wykorzystanie wchłanianych implantów między-
trzonowych CornerstoneTM HSR w leczeniu choroby zwy-
rodnieniowej kręgosłupa szyjnego umożliwia wprowadzenie
wczesnej fizjoterapii, która przyczynia się do szybszego
usprawniania chorych po leczeniu operacyjnym, może skra-
cać czas hospitalizacji i eliminuje ryzyko powikłań związa-
nych z pobraniem autologicznej kości.

Słowa kluczowe: implant biowchłanialny, spondyloza szyjna,
przednia szyjna discektomia, BCP (BiCalPhos  syntetyczny
substytut tkanki kostnej  fosforan wapnia), fizjoterapia 

Abstract

Object. Preliminary results of complex treatment of cervi-
cal spondylosis: surgical treatment with resorbable im-
plants and physiotherapy, are reported in this paper.
Material and methods. Fifty two patients underwent an an-
terior cervical discectomy and fusion (ACDF) using Cor-
nerstone™ HSR in which BCP spacers were placed and
then, were exposed to perioperative physiotherapy.
Results. There were no complications during the operation
and resulting from early postoperative physiotherapy.
Conclusions. The use of bioresorbable implants Cor-
nerstone™ HSR in the treatment of degenerative cervi-
cal spine disease enables early physiotherapy, may
shorten hospitalization time and lower the risk of com-
plications.

Keywords: bioresorbable implants, cervical spondylosis,
anterior cervical discectomy and fusion, BCP (BiCalPhos
synthetic bone substitute calcium phosphate), physiothe-
rapy 

Wprowadzenie

Choroba zwyrodnieniowa kręgosłupa, w tym kręgosłupa szyj-
nego, ze względu na swoją powszechność jest zaliczana do

chorób cywilizacyjnych. Zmiana trybu życia związana z ogra-
niczeniem aktywności ruchowej, narażeniem na wielogodzin-
ne przeciążenia statyczne i dynamiczne kręgosłupa przyczy-
nia się do postępującego uszkodzenia aparatu kostno-stawo-
wego i więzadłowo-mięśniowego. Dochodzi do uszkodzenia
nie tylko samego krążka międzykręgowego (dyskopatia), ale
także do zmian zwyrodnieniowych w trzonach kręgowych
(spondyloza) i stawach międzykręgowych (spondyloartroza)
[1, 2]. Techniki operacyjne leczenia tych zmian ulegają cią-
głemu doskonaleniu od roku 1955, kiedy Smith i Robinson
[3-6], a następnie Cloward (1958) [7] oraz Bailey i Badgley
(1960) [8], zaproponowali metodę spondylodezy przedniej 
z wykorzystaniem autologicznej kości. W Polsce, w 1968 roku,
jako pierwszy wprowadził i rozpropagował dostęp przedni do
kręgosłupa szyjnego prof. Jan Haftek [9]. Wykorzystywane
początkowo fragmenty autologicznej kości [10-13] zaczęły
być zastępowane implantami sztucznymi niewchłanialnymi,
np. tytanowymi, z włókien węglowych [14-16] czy polietere-
terketonowymi (PEEK Polyetheretherketone) [17]. Poszuki-
wania naukowców z biegiem czasu skupiły się na materiałach
biowchłanialnych [18-31]. Obecnie w klinicznym zastosowa-
niu używane są alfa-polimery polimleczanowe (PLA) i poli-
glikolowe, których produkty rozpadu kwas glikolowy i kwas
mlekowy występują w fizjologicznym środowisku ciała. 

Zastosowanie nowoczesnych metod leczenia operacyjnego
wymaga także dostosowania postępowania fizjoterapeutycz-
nego w kompleksowym procesie leczenia [32, 33]. 

Celem pracy jest przedstawienie zintegrowanego postępo-
wania terapeutycznego u pacjentów z chorobą zwyrodnienio-
wą kręgosłupa szyjnego, uwzględniającego leczenie operacyj-
ne z wykorzystaniem wchłanialnych implantów międzytrzo-
nowych HSR (hydrosorb) wypełnionych syntetycznym sub-
stytutem tkanki kostnej  fosforanem wapnia (BCP) z fizjo-
terapią okołooperacyjną. 

Materiał i metody

Badania przeprowadzono, wykorzystując materiał własny ze-
brany w Klinicznym Oddziale Neurochirurgii IV Wojskowe-
go Szpitala Klinicznego z Polikliniką (4WSKzP) we Wrocła-
wiu we współpracy z Wydziałem Fizjoterapii Akademii Wy-
chowania Fizycznego we Wrocławiu.

Do operacji kwalifikowano pacjentów z potwierdzoną bada-
niem rezonansu magnetycznego (MR) chorobą zwyrodnienio-
wą krążka międzykręgowego w odcinku szyjnym, u których nie
uzyskano poprawy po leczeniu zachowawczym. Nie kwalifiko-
wano chorych z aktywnym procesem zapalnym, osteoporozą,
osteopenią, osteolizą, rozwojowymi anomaliami kręgosłupa
szyjnego, poddanych leczeniu immunosupresyjnemu lub z wy-
wiadem wskazującym na alergię na stosowane materiały.

Badaniem objęto 52 pacjentów, u których wykonano przed-
nią szyjną discektomię ze spondylodezą międzytrzonową 
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(anterior cervical discectomy and fusion  ACDF) z użyciem
wchłanialnych implantów polimleczanowych CornerstoneTM

HSR wypełnionych syntetycznym substytutem tkanki kostnej 
 fosforanem wapnia (BCP). Operacje przeprowadzono od lu-
tego 2006 r. do kwietnia 2007 r. w Klinicznym Oddziale Neu-
rochirurgii (4WSKzP). W analizowanej grupie stwierdzono:
dyskopatię  7 przypadków, spondylozę  45, w tym u jedne-
go pacjenta mielopatię, jedna osoba była wcześniej operowana
na poziomie C2-C3. Wykonano 40 operacji jednopoziomo-
wych i 12 dwupoziomowych. 

Zabiegom poddano 36 kobiet i 16 mężczyzn, średnia wieku
wynosiła 49,17 lat (±10,80), średnia wysokość ciała kobiet
164 cm (±5,82), mężczyzn 176 cm (±5,29), średnia masa cia-
ła kobiet 70 kg (±11), a mężczyzn 78 kg (±11). 

Zakwalifikowane do zabiegu osoby operowane były z do-
stępu przedniego, wykonywano cięcie wzdłuż przyśrodkowe-
go brzegu mięśnia mostkowo-obojczykowo-sutkowego po
stronie prawej. Po usunięciu krążka międzykręgowego oraz
osteofitów i wykonaniu niewielkiej dystrakcji (do 3 mm) 
w przestrzeni międzytrzonowej zakleszczano implant Cor-
nerstoneTM HSR, który wypełniano substytutem kości BCP
nasączonym krwią pacjenta uzyskaną z pola operacyjnego.
Ranę szyto szwami pojedynczymi z pozostawieniem sączka
na 24 godziny. 

Implanty CornerstoneTM HSR są zbudowane z bezpostaciowe-
go biodegradowalnego kopolimeru 70:30 poli (L-kwas mleko-
wy-co-D,L-kwas mlekowy), który degraduje w procesie hydro-
lizy, do CO2 i H2O i resorbuje się in vivo. Materiał ten charakte-
ryzuje się przepuszczalnością dla promieni rentgenowskich, nie
powoduje artefaktów w tomografii komputerowej ani 
w badaniu metodą rezonansu magnetycznego. Zastosowanie
implantu pozwala odtworzyć wysokość przestrzeni między-
trzonowej, zwiększyć rozmiar otworów międzykręgowych, 
a co za tym idzie  zmniejszyć ucisk korzeni nerwowych. Po-
wolna resorpcja implantów pozwala na efektywne stopniowe
przenoszenie ciężaru na otoczenie implantu, promując biolo-
giczne mechanizmy zrostu.

Implanty są dostępne w czterech rozmiarach: wysokość od 
5 mm do 8 mm, szerokość 14 mm i długość 11 mm. W środku
każdego implantu umieszczano syntetyczny substytut kości
BCP (BiCalPhos: 60% hydroksyapatyt [Ca10 (PO4)6(OH)2 
i 40% fosforan trójwapniowy [Ca3(PO4)2]). 

W związku z kompleksowym postępowaniem terapeutycz-
nym prowadzony jest instruktaż dotyczący możliwości wyko-
nywania niektórych ćwiczeń, pozycji ułożeniowych po opera-
cji, sposobu pionizacji jeszcze przed zabiegiem. Po zabiegu
wykonywane jest kontrolne zdjęcie radiologiczne w projekcji
bocznej, warunkujące rozpoczęcie ćwiczeń. Pacjenci najczę-
ściej pionizowani są już w pierwszej dobie, nie stosuje się
unieruchomienia w kołnierzu szyjnym. Z pozycji leżenia na
boku, przytrzymując głowę ręką, pacjent przyjmuje pozycję
siedzącą z opuszczonymi kończynami dolnymi, a następnie,
jeżeli stan kliniczny na to pozwala, stojącą. Korygowane jest
ustawienie głowy. Już w pierwszej i drugiej dobie po operacji
pacjenci są w stanie pokonać dystans kilkudziesięciu metrów.
Hospitalizacja pooperacyjna trwa zazwyczaj 3-4 dni. We

wczesnej kinezyterapii pooperacyjnej uwzględnia się bezbole-
sny zakres ruchu związany ze stadiami gojenia się tkanek 
w miejscu operacji. Ćwiczenia izometryczne i ruchy czynne 
w środkowym zakresie są wprowadzane stopniowo w stadium
stanu zapalnego (0-5 dni), mają one na celu wspieranie proce-
su gojenia oraz stabilizację odcinka szyjnego. Prowadzona jest
edukacja chorych w zakresie unikania czynników predyspo-
nujących do wystąpienia nawrotów, a także trening kontroli
prawidłowego ustawienia głowy w różnych pozycjach. Po in-
struktażu delikatne rozciąganie i obciążanie wprowadza się 
w okresie od 5 dni do 3 tygodni po operacji. Poprawa stabil-
ności warunkuje wprowadzenie ćwiczeń poprawiających siłę
mięśniową. Po około 3-4 tygodniach stymuluje się procesy
gojenia przez stopniowe obciążanie, wykonywanie ruchów 
w pełnym zakresie, rozciąganie dla zwiększenia siły mięśnio-
wej i elastyczności, tak by przywrócić pełną aktywność funk-
cjonalną. Przyjmuje się, że przy pełnym zaangażowaniu pa-
cjenta w reorganizację nawyków, przestrzeganie utrzymywa-
nia prawidłowej postawy w różnych pozycjach oraz przy bra-
ku dolegliwości bólowych wynikających ze zmian patologicz-
nych w innych segmentach, po około 4-6 tygodniach można
oczekiwać przemodelowania tkanek i powrotu pełnej funkcji.
W tym czasie dopuszcza się podnoszenie ciężarów nieprzekra-
czających 7-10 kilogramów [32, 33, 34].

Wyniki 
W badanym materiale nie stwierdzono powikłań związanych
z przebiegiem operacji ani wynikających z obecności implan-

Poziom operacji Liczba operacji

C2-C3 0

C3-C4 1

C4-C5 3

C5-C6 24

C6-C7 12

C4-C5 i C5-C6 4

C5-C6 i C6-C7 8

Tabela 1 Liczba zabiegów na poszczególnych poziomach

Fot. 1 Implant biowchłaniany HSR

Fot. 2 Wchłanialny implant HSR z wypełniaczem BCP  podczas
zabiegu
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tu. We wczesnym okresie pooperacyjnym chorzy zgłaszali ból
miejsca operowanego i związane z tym upośledzenie rotacji
kręgosłupa szyjnego oraz przejściową trudność w połykaniu,
wynikającą z trakcji górnego odcinka przewodu pokarmowe-
go i tchawicy podczas operacji. Wtedy zalecano chorym ssanie
kostek lodu, co przynosiło oczekiwaną poprawę. Zastosowa-
nie fizjoterapii okołooperacyjnej przyczyniło się do łatwiej-
szego uruchomienia pacjentów w pierwszej dobie po zabiegu.

Dyskusja

Rozpuszczalne implanty szyjne stały się dostępne na począt-
ku 2003 roku. Dzięki ich elastyczności, która jest zbliżona do
elastyczności kości, uzyskuje się zmniejszenie ciszy napręże-
niowej spotykanej w metalowych implantach, co zmniejsza
ryzyko osiadania, a mechaniczna stabilność uzyskiwana po
operacji pozwala na formowanie kości bez nadmiernego ob-
ciążania żywych tkanek, co mogłoby opóźnić lub nawet zaha-
mować zrost. Jednocześnie możliwe jest zastosowanie wcze-
snej fizjoterapii, która ma na celu przyspieszenie powrotu pa-
cjentów do codziennej aktywności. W przeciwieństwie do me-
tody Clowarda, w której pobierany jest fragment kości z tale-
rza biodrowego, unika się wykonywania dodatkowej rany po-
trzebnej do pobrania przeszczepu, jak również wystąpienia
możliwych powikłań, jak np. zakażenia rany, powstania
krwiaka itp., a także trudniejszego uruchomienia chorego 
z powodu dodatkowego źródła bólu. Ponadto w przeciwień-
stwie do kołków kostnych implanty mają ustandaryzowane
przez producenta właściwości biomechaniczne i nie niosą ze
sobą ryzyka przeniesienia patogenów. Stosując materiał biow-
chłanialny, unika się pozostawienia na stałe w ciele chorego
ciała obcego. 

Dodatkowo przepuszczalność dla promieni rentgenowskich
ułatwia ocenę radiologiczną zrostu, a polimery kwasu mleko-
wego nie powodują artefaktów w badaniach obrazowych. 

Wadą implantów wchłanialnych jest to, że  w przypadku
powolnego zrostu lub tworzenia stawu rzekomego  implant
słabnie biomechanicznie, co może doprowadzić do zmniejsze-

nia wysokości przestrzeni międzykręgowej i stenozy otworów
międzykręgowych.

Stosowane rozwiązania terapeutyczne pozwalają uniknąć
długiego okresu unieruchomienia kręgosłupa szyjnego, który
zalecany jest przy tradycyjnych metodach leczenia [35].

Wnioski

Nowoczesna metoda stabilizacji kręgosłupa ACDF z wykorzy-
staniem implantów wchłanialnych HSR wypełnionych BCP 
w leczeniu choroby zwyrodnieniowej kręgosłupa szyjnego nie
wymaga długotrwałego unieruchomienia gorsetem ortope-
dycznym oraz umożliwia wprowadzenie wczesnej fizjoterapii.
Ma to wpływ na szybsze podjęcie codziennej aktywności 
i przekłada się na poprawę jakości życia pacjentów. Ma to zna-
czenie wobec skutków długotrwałej hipokonezji, jakiej wyma-
ga leczenie operacyjne tradycyjnymi metodami (np. Clowarda)
choroby zwyrodnieniowej odcinka szyjnego kręgosłupa. 

Chociaż skutkiem zabiegu jest unieruchomienie jednego
lub dwóch segmentów, pacjenci poddani operacji ACDF 
z wykorzystaniem implantów wchłanialnych paradoksalnie
zgłaszają subiektywną poprawę ruchomości odcinka szyjnego
kręgosłupa i funkcjonalności, co ma związek ze zmniejsze-
niem dolegliwości bólowych, wzmożonego napięcia mięśni,
deficytu neurologicznego, będących wynikiem zabiegu. 

Na podstawie danych z literatury i doświadczeń własnych
można wskazać na zasadność przyjętego modelu komplekso-
wego postępowania  leczenia operacyjnego i fizjoterapii 
 w chorobie zwyrodnieniowej kręgosłupa szyjnego. Długo-
terminowe efekty przyjętego postępowania terapeutycznego
wymagają dalszej obserwacji i badań. �
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