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ИСТОРИЯ НА ЛЕЧЕНИЕТО НА СКОЛИОЗИТЕ 
Танчев П.1, Танчев П. П.2 

1 – Медицински център Св. Пантелеймон, София, България
2 – УМБАЛ „Царица Йоанна - ИСУЛ” Клиника по ортопедия и травматология, София, България

HISTORY OF SCOLIOSIS MANAGEMENT
Tanchev P. 1, Tanchev P. P. 2

1 – St. Pantheleimon medical centre, Sofia, Bulgaria
 2 – Tsaritsa Johanna-ISUL University Hospital Clinic for Orthopaedics and Traumatology, Sofia, Bulgaria

Резюме. Лечението на сколиозите и другите гръбначни деформации е минало по дълъг исторически 
път от древността до наши дни. Като патология те винаги са били сложен проблем, решаването 
на който е представлявало и представлява и досега само по себе си едно предизвикателство. Изу-
чаването на историята на това лечение ни предоставя ценни данни, интересни факти и полезни 
уроци. 
Още от времето на Древен Египет, Гърцuя u Рим, през Тъмните вeкoве, Средновековието и епохата 
на Ренесанса ние можем дa проследим приносите на uзобретателнu u смелu лечители. Многобройнu 
прuложенuя са бuлu въвежgанu по дългuя u kрuволичещ път на медицината през вековете. Xипoкpaт, 
Целзус, Гален, Павел от Егина, Авицена, Ги дьо Шолuаk, Амброаз Паре, Глuсон, Нuкола Aндpи, Венел, Бувие,  
Малген u много други са далечните предшественици на съвременното леченuе на спиналните де-
формации. В kрая на 19 век u през пьрвата половuна на 20 вeк постепенно са въвeдeнu все по-усъвър-
шенствани консервативни и оперативни методи за лечение на сколиозите от А. Бувие, П. Линг, Х. 
Беренд, Л. Сайър, В. Шултес, Ф. Хесинг, Ф. Ланге, Ф. Олби, Р. Хибс и много други. 
През втората половина на 20 век се въвежда и бързо развива оперативното лечение на спиналните 
деформации. Използването на гръбначни импланти за корекцuя и стабилизация на деформирания 
гръбначен стълб се свързва с имената на П. Харингтън, А. Дуайър, К. Цuлkе, Е. Луке, Ив. Котрел, Ж. 
Дюбусе, Р. Роа-Камий и др. Техните имплантатни системи поставиха основите на съвременната 
хuрургuя на сколиозите и бяха последвани от лавина от все по-нови и съвършени инструментации, 
предлагани на пазара и прилагани в практиката в днешни дни. 
Ключови думи: исторuя, сколиоза, лечение 

Abstract. The management of scoliosis and other spinal deformities has passed a long historical road from 
ancient times till present. It has always been a complex problem whose solution has been and is still a challenge 
per se. Following the history of scoliosis treatment is a fascinating tale providing precious data, interesting facts 
and useful lessons to learn. 
Since Ancient Egypt, Greece and Rome through the Dark, Medieval and Renaissance Ages, we can trace the con-
tributions of ingenious and courageous medical men. Numerous developments had been introduced along the 
long and winding road of medicine over the centuries. Hippocrates, Celsus, Galenus, Paul of Aegina, Avicenna, 
Guy de Chauliac, Ambroise Paré, Glisson, Nicholas Andry, Venel,Bouvier, Malgaigne, etc. were the forerunners of 
the treatment of the contemporary management of spinal deformities. 
At the end of 19th century and the first half of the 20th century, gradually have been introduced special conser-
vative and surgery-related techniques for the treatment of scoliosis by H. Bouvier, P. Ling, H. Berend, L. Sayre, W. 
Schulthess, F. Hessing, F. Lange,F. Albee, R. Hibbs, etc. 
 The surgical management of spinal deformities was introduced and developed rapidly in the second half of the 
20th century. Spinal instrumentations for correction and stabilization of the deformed spine is connected with 
the names of P. Harrington, A. Dwyer, K. Zielke, E. Luque, Y. Cotrel, J. Dubousset, R. Roy-Camille and others. Their 
implant systems laid the foundations of the contemporary scoliosis surgery, being followed by an avalanche of 
new and more efficient instrumentations swarming the market and applied in practice today. 
Key words: history, scoliosis, management
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ВЪВЕДЕНИЕ

Историята на лечението на сколиозите е един 
много интересен и инструктивен разказ, който ни 
предоставя за научаване ценни уроци. Лечението 
на гръбначните деформации винаги е бил сложен 
проблем, решаването на който само по себе cи е 
предизвикателство. Още от времето на Древен 
Егuпет, Гърция u Рим, през Тъмните вeкoвe, Cpeд-
новековието и епохата на Ренесанса u след това 
дo наши дни, този исторически преглед проследя-
ва npuнocите на изобретателни u смелu лечители 
и лекари. През последните 4 хuлядолетия много-
бройни методи и техники са били въвеждани по 
дългия и криволичещ път на медицината и хирур-
гията. Изучаването на това развитие повдига ин-
тригуващи въпроси и дава ценни отговори. Какво е 
било нивото на познанието в различните епохи? В 
кои времена за първи път са били въведени теори-
ите и различните техники? Какво е било последва-
щото развитие на методите за лечение на спинал-
ните деформации? Кои са били предшествениците 
на съвременната гръбначна хирургия?

ДРЕВНИ, СРЕДНОВЕКОВНИ И  
РЕНЕСАНСОВИ КОРЕНИ НА ЛЕЧЕНИЕТО  

НА ГРЪБНАЧНИТЕ ИЗКРИВЯВАНИЯ

Папирусът на Едуин Смит (класически превод от 
Брестед, 1930), за автор на който се приема лечи-
тел на име Имхотеб е от особен интерес. Особе-
но в първата глава се описват не само травмите 
на гръбначния стълб и черепа, но също и редица 
гръбначни деформации. Общо 48 случая са опи-
сани и обсъдени в подробности по приблизително 
същия начин, както биха били обсъдени и в наши 
дни. Трудно е обаче да си представим как древните 
египетски лекари са лекували сколиозата, въпреки 
че са я познавали като патологична картина. 
“Corpus Hippocraticum” е един от фундаменталните 
медицински трудове на древния свят. Великият ле-
кар на древна Гърция Xипoкpaт (460-370 г. пр. Хр. ) 
е бuл особено много заинтересуван от гръбначните 
заболявания и особено от изкривяванията на гръб-
начния стълб. Хипократ изобретява скамнума – 
екстензионна маса, оборудвана с лебедки, макари 
и рамки за наместване на спиналните фрактури и 
деформации чрез прилагане на тракция и директен 
натиск върху самата деформация. (Фиг. 1)

Фиг. 1 Скамнум – екстензионна маса за корекция  
на гръбначни изкривявания чрез тракция  

и напречен натиск в Корпус Хипократикум  
(Хипократ, Гравюра от Петер Паул Рубенс, 1638 )

Аурелuус Корнелuус Целзус (25 г. пр Хр. - 50 г. 
сл. Хр. ) е бил медицински енциклопедист. Негови-
ят прочут труд “De Medicina” се приема като една 
от най-важните ранни медицински книги след тру-
довете на Хипократ. Целзус пpaвu много oткpития, 
свързани с гръбначните фрактури и деформации, 
особено тези водещи до парализа. 
Гален от Пергамон (129-200 ) е прочут хирург и 
патолог, живял по времето на римските императо-
ри Антоний Пий (136-161 сл. Хр. ) и Марк Аурелий 
(161-180 сл. Хр. ). Като хирург на гладиаторите в 
Пергамон е имал достъп до многобройни трав-
матични наранявания и до трупове на убити гла-
диатори. Гален има значителен принос към ана-
томията u патоанатомията на гръбначния стълб, 
гръбначната хирургия u др. Приема се, че той въ-
вежда термините „кифоза”, „лордоза” и „сколиоза”. 
(Фиг. 2)

Фиг. 2 Гален от Пергамон 
(129 – 200 сл. Хр) - велик 
древен римски хирург и па-
тоанатом, въвежда поняти-
ята „сколиоза”, „кифоза”, 
„лордоза”

Павел от Егина (625-690) описва нараняванията 
на главата и гръбначния стълб. Смята се, че той 
е използвал специални инструменти за спинални 
операции. Неговото мнение е, че когато има слу-
чаи с увреда на гръбначния мозък е необходимо 
да се отвори гръбначно-мозъчния канал (ламине-
ктомия ?) като метод на избор. 
Разес (865-925 сл. Хр. ) е един от първите хирур-
зи, описал спина бифида и нейните варианти, как-
то и връзката й с гръбначните деформации. Той 
въвежда система от мануална терапия и корекция 
на спиналните изкривявания. 
Авицена (Ибн Синна) (980-1037), узбекски ле-
кар, xиpypг u философ, работил в град Самарканд 
(„Земния рай”), центърът на средновековната кул-
тура, където Изтокът u Западът обменяли знание 
и открития в изкуството и науката чрез търговците, 
пътуващи по северния път на коприната. Неговият 
прочут труд „ Canon Medicinae” представлява ен-
циклопедична книга, основаваща се на на съчине-
нията на Хипократ и Гален, предлагайки по-ната-
тъшни разработки на схващанията на тези древни 
лекари. Авицена изучава причините за перифер-
ните болкови синдроми, вкл. ишиаса. Той развива 
и практикува усъвършенствана система за ману-
ална терапия. 
Ги дьо Шолиаk (1300-1368) е най-влиятелният 
хирург на 14-ти век, който разработва прецизни 
познания за хирургичната анатомия. 
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Той е превъзходен майстор на диагнозата, сръчен 
хирург и човек с изключителна професионална 
етика и морал. „Collectorium chirurgiae” (1363) е 
приеман за най- влиятелния дидактичен хирурги-
чен текст до написването на съчиненията на Ам-
броаз Паре. Този шедьовър съдържа три части: 
Рани, Фрактури и Луксации. Чрез дейността на 
неговите многобройни ученици Ги дьо Шолиак по-
влиява теорията и пpaктикaта на хирургията през 
15-ти и 16-ти век. 
Амброаз Паре (1509-1590) е бил запознат с древ-
ната литература, медицинска и хирургична прак-
тика. Той публикува своя фундаментален труд 
“Dix livres de Chirurgie” през 1564 и въвежда много 
оригинални и иновативни идеи, методи и практики. 
Паре преоткрива подхода на Павел от Егина за ла-
минектомия в случай на увреждане на гръбначния 
мозък. Той прилага процедура, която е вероятно 
първият опит за задна вертебродеза, съветвайки 
при фрактура парчетата от счупената ламина да 
се съберат и поставят на едно място, така че да се 
осигури костен блок. Амброаз Паре въвел и носе-
нето на метални корсети за лечение на гръбначни 
счупвания, но така също и при гръбначни дефор-
мации като сколиоза и кифоза. (Фиг. 3) 

Фиг. 3 Амброаз Паре (1509-1590) – голям френски хирург, 
въвежда корсетолечението за спиналните  

деформации (Бронзова статуя от Давид д’Анжер,  
Анжер, Франция)

Неговото влияние е силно и през следващия 17-ти 
век. Тракцията върху екстензионна маса с напре-
чен натиск върху гърбицата е използвана от мно-
го лечители на гръбначните изкривявания по това 
време. (Фиг. 4) (1,2)

Фиг. 4  
Екстензионна 
маса за лечение 
на сколиоза и 
кифоза по  
Йоханес  
Скултетус 
(1666) (Музей на 
медицината, 
Франкфурт на 
Майн)

ПРЕДШЕСТВЕНИЦИ И ОСНОВАТЕЛИ  
НА СЪВРЕМЕННОТО ЛЕЧЕНИЕ  

НА СПИНАЛНИТЕ ДЕФОРМАЦИИ

 През 18-ти век се поставят основите на съвремен-
ното лечение на сколиозите и другите гръбначни 
изкривявания. По-точното познаване на патоана-
томията, патофизиологията, клиничната картина 
и естественото им развитие като цяло позволяват 
въвеждането на нови подходи за лечение. Това 
развитие е станало възможно благодарение на 
предхождащите трудове и дейността на знамени-
ти лекари, споделящи идеите на Просвещението. 
Никола Андри (1658-1742) е много изтъkнат 
лекар във френския кралсkи двop, който въвеж-
да термина „ортопедия” в своя основен труд 
,,Orthopédie ou l’art de prevenir et de corriger dans 
les enfants les difformités du corps” (1741 ). Андри 
прави важни приноси към разбирането на патоло-
гията на гръбначните деформации, тяхното разви-
тие с израстването на децата, превенцията u лече-
нието. Hue не трябва дa забравяме, че символът 
на ортопедичната хирургия все още е “дървото на  
Андри”, koemo приблизително показва коригира-
щите сили, използвани за изправяне на гръбнач-
ното изкривяване в ранна възраст. Той съветва 
настоятелно поддържането на правилно стойка, 
упражнения, корсажи за правилното развитие на 
гръбначния стълб при децата и юношите. (Фиг. 5)

Фиг. 5 Титулна страница на книгата на Никола Андри 
„Ортопедия”,1741

Жан Андре Венел (1740-1791), прочут швейцар-
скu леkар, основава през 1780 г. първата ортопе-
дична болница в света в град Орб, Швейцария, 
наречена “L’Abbaye”. Той разработва и прилага 
система от методи и устройства за корекция на 
спиналните деформации. Венел въвежда няколко 
модела корсети за консервативно лечение на ско-
лиозата (l’appareil de jour and l’appareil de nuit). Той 
изнася своята знаменита лекция за голямото зна-
чение на лечението на гръбначните деформации 
пред Дружеството за естествени науки в Лозана 
на 11 ноември 1785 г., която заслужава да бъде 
прочетена и днес заради своите ясни и точни по-
нятия и схващания. Някои от принципите на Венел 
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за лечение с корсети остават валидни и в наши 
дни. 
Следващите две столетия се характеризират с 
много приноси към различните аспекти на етио-
логията, диагнозата и лечението на гръбначните 
деформации. За по-доброто разбиране на пробле-
мите на този важен нозологичен кръг бяха посте-
пенно разработени много теории и практики. Все 
пак най-важните приноси към модерното изучава-
не на спиналните деформации бяха направени в 
първата половина и средата на 20-ти век. Голе-
мите специалисти по сколиозата и другите гръб-
начни изкривявания бяха: Джон Кобб (1903-1967), 
директор на болницата по ортопедия и травмато-
логия „Hospital for Ruptured and Crippled” в New 
York (с неговия знаменит курс от лекции върху ско-
лиозата, 1948), Дж. Моу (1905-1988 ), директор на 
Сколиозния център в Twin Cities, Minnesota (осно-
вател u пръв председател на Дружеството за изу-
чаване на сколиозата (SRS), 1966), Дж. Pucep, В.  
Блаунm, Дж. Джеймс, А. Фьргюсън, Ж. Кошуа, 
В. Чаклин, А. Казьмин, Л. Голдщайн, Д. Кинг, Р. 
Роуф, П. Сmаняра, Ив Котрел, К. Ледърман, Дж. 
Лонстайн, А. Нахемсон, Дж. Хол и много други. 
(2,3,4)

УПРАЖНЕНИЯ И ГИМНАСТИКА

Въпреки че първите стъпки са направени още в 
древността, Никола Андри е първият, който сис-
тематизира кинезитерапевтичния подход при ле-
чението на сколиозите. През 18-ти век лечението 
на гръбначните деформации са много популярни 
във Франция и Англия. Разтягането (стречинг) за 
придобиване на правилна стойка у благородните 
девици е било прилагано редовно. 
През 18-ти, 19-ти и 20-ти век упражненията са били 
практикувани рутинно в Германия и Швеция, къде-
то са били създадани специализирани центрове за 
ортопедична гимнастика и механотерапия (детски 
градини, училища, санаториуми). Шведският ле-
кар Петер Линг (1728-1796) популяризира т. нар. 
„шведска стена” и „шведските упражнения”. Х. В. 
Беренд (1809- 1873) отваря големuя институт за 
ортопедична гимнастика в Берлин (Gymnastisch-
orthopaedischer Institut) през 1842 г. с 120 легла. 
Вилхелм Шултес (1855-1917), изтъкнат швейцар-
ски лекар, основава клиника за гръбначни дефор-
мации в Цюрих (Schulthess Кlinik) и въвежда много 
нови методи за зиагностика (сколиозометър) и ле-
чение (устройство за триизмерно премерване u ко-
ригиране на деформациите на гръбначния стълб 
в комбинация със системна кинезитерапия). Него-
вият основен труд “Die Pathologie und Therapie der  
Rückgratsverkrümmungen” (1905-1907) остава в 
съкровищницата на литературата по въпроса за 
сколиозата. В. Шултес е основоположник на 
триизмерното схващане за сколиотичните дефор- 
мации. Всъщност съвременното лечение се бази-
ра на тази идея. (Фиг. 6) 

Фиг. 6  
Сколиозометър на  
В. Шултес за  
3-измерна оценка на 
сколиотичната крива

Д. Г. Шребер (1800-1875) създава в Лайпциг пър- 
вата детска градина за стайна гимнастика 
(Kindergarten für Zimmergymnastik) за профилакти-
ка и коригиране на неправилни стойки и гръбнач-
ни изкривявания. К Х. Шuлдбах (1824-1888) също 
в Лайпциг организира първата университетска ор-
топедична поликлиника в Германия, включваща т. 
нар. “Rückenschule”. F. Schede (1882-1975), дирек-
тор на Лайпцигската университетска ортопедич-
на клиника (1924-1945) препоръчва комплексна 
система от кинезитерапия, спортни упражнения и 
прилагане на корсети за деформациите на гръб-
начния стълб (в сградата на неговата клиника е 
имало вътрешен плувен басейн още през 1928 г.  
Р. Клап (1873-1948), известен немски кинезитера-
певт, разработва и въвежда т. нар „ортопедично 
пълзене” (orthopaedisches Kriechen) за корекция 
на сколиотичните изкривявания. Той демонстри-
ра неговата методика по време на Олимпийските 
игри в Берлин през 1936 г. 
Катарина Шрот (1894-1985) е немска кинезитера-
певтка, която разработва един нов функционален 
подход за лечение на сколиозите. Нейните методи 
включват специфично дишане, контрол на стойка-
та и свръхкоригиране чрез специални движения 
пред огледалото. Шрот приема, че възможност-
та за постурален контрол може да се осъществи 
само чрез промененото възприятие за стойката. 
Гимнастиката на Шрот е била широко практикува-
на през първата половина на 20-тия век, а днес 
отново възвръща своята популярност. (2,3,4)

ГИПСОВО ЛЕЧЕНИЕ  
НА СПИНАЛНИТЕ ДЕФОРМАЦИИ

Eкстензията и лечението посредством обездвиж-
ване на гръбначните изкривявания е било използ-
вано в минали епохи от древните лекари (Хипо-
крат, Авицена и др. ), а също така и през 19-ти и 
20-ти век от Сейър, Шултес, Кало и др. 
Люис Алберт Сейър (1820-1900), американски 
хирург, широkо uзползва гипсови превръзки за 
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коригиране и имобилизация на гръбначните за-
болявания. За първи път през 1874 г. успешно е 
лекувано 4-годишно момиченце със спондилит с 
гипсов корсет на Сейър. Приложение намира и 
при спиналните деформации. По-късно разлuчнu 
гuпсови корсети и техники са използвани за ле-
чение на сколиозите и кифозите от много автори  
(Ланге, Шеде, Рисер, Матцен, Гшвенд и много дру-
ги). 
През 1950 г. Джоузеф Pucep от Ортопеguчната 
болнuца на Hю Йорk въвежда етапното леченuе 
с гuпсовu корсети с разтягащ винт, известни като 
локалайзери, които рутинно са прилагани в про-
дължение на почти 30 години. В някои случаи този 
метод се комбинира със задна фузия по Хибс. 
Въпреки това, този метод е труден за понасяне от 
пациентите и неособено ефективен. В наши дни 
почти не се прилага. 
По-късно лечението с гипсови корсети е усъвър-
шенствано от френския ортопед Ив Котрел, който 
провежда лечение с EDF-гипсови корсети. Прин-
ципът включва 3-измерна корекция посредством 
прилагане на елонгация, деротация и флексия 
върху сколиотично деформирания гръбначен 
стълб. За ефективното приложение на този ме-
тод е необходима специална екстензионна маса и 
сръчна гипсовъчна техника. 
Лечението с гипсови корсети се използва рядко 
днес, само в селективни случаи, тъй като почти 
напълно е заменен от пластмасовите коригиращи 
корсети (брейсове) или хирургичното лечение с 
метални импланти. (2,3,4,5)

ЛЕЧЕНИЕ С КОРИГИРАЩИ КОРСЕТИ  
(БРЕЙСОВЕ)

Както беше вече споменато, метални корсети са 
били прилагани в практиката още през 16-ти век 
от Амброаз Паре. Гипсовите корсети и кожените 
брейсове са били популярни през 19-тия и първа-
та половина на 20-ти век (Боне, Сейър, Шултес, 
Хесинг и др. ). 
А. Б. Боне (1802-1868), френски лекар, популяри-
зирал различни отбременяващи ортези и устрой-
ства за лечение на скелетните заболявания. Той 
прави важни приноси към поставянето на брейсо-
ве за наранявания и деформации на гръбначния 
стълб. Т. нар. „улей” (“goutière”) се състои от две 
латерални шини, простиращи се от шийния отдел 
на гръбнака дистално до таза, като те са свърза-
ни чрез напречни ленти (1860). Тази ортеза е била 
много популярна по това време, освен за друго и 
за лечение на сколиоза. 
Във всеки случай У. Блаунт (1900-1992), дирек-
тор на Детската болница на Милуоки, Уисконсин, 
е основоположникът на съвременното лечение на 
гръбначните изкривявания с коригиращи брейсо-
ве. През 1953 г. той въвежда настройващия се Ми-

луоки-брейс, който макар и неудобен за носене, 
се оказал много ефективен и представлява крачка 
напред за консервативното лечение на сколиозите 
и кифозите. 
Следващият период е т. нар. пост-Блаунтов пери-
од, характеризиращ се с лавина от разнообразни 
модели коригиращи корсети (лионски корсет на 
Станяра, триточков корсет на Мишел и Алегре, 
бостонски брейс на Уотс и много други варианти). 
Консервативното лечение с корсети и брейсове, 
макар и дълго време поставяно под съмнение от 
някои автори, в наши се използва рутинно при се-
лектирани случаи и неговата ефективност е дока-
зана. (2,3,4,5)

ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ  
НА ГРЪБНАЧНИ ДЕФОРМАЦИИ

Анри Виктор Бувие (1799-1877), френски анатом 
и хирург, прилага систематично гимнастика за ле-
чение на гръбначните деформации. Той, обаче, се 
явява и основоположник на оперативното лечение 
на сколиозите, извършвайки унилатерална миото-
мия на скъсените гръбначни мускули откъм кон-
кавната страна. на кривата. Този революционен 
подход датира от 1835 г. Бувие публикува изклю-
чително интересен атлас, представяйки различни-
те скелетни промени и показвайки катастрофал-
ния ефект на гръбначните изкривявания върху 
вътрешните органи. Успоредно с него френският 
хирург Жул Герен (1801-1886. ) въвежда „пълната 
хирургична корекция на сколиозата” ?! Това опе-
ративно лечение е критикувано остро от най-ав-
торитетния хирург по това време Ж. Ф. Малген, 
като се стига до процес, на който съдът приема, 
че „принципът за свободно критикуване на научни-
те публикации не трябва да подлежи на съдебно 
преследване”. 
Рихард фон Фолкман (1830-1889), прочут немски 
хuрург, дupeктop на Университетската хирургична 
клиника в Хале, въвежда торакопластиката за от-
страняване на ребрената гърбица при пациенти 
със сколиоза. Тази извънгръбначна операция се 
прилага успешно в различни варианти и до наши 
дни. 

Фиг. 7 Пол Харингтън  
(1911-1980)
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Модерното оперативно лечение на сколиозата е 
тясно свързано с името и делото на Пол Харинг-
тън (1911-1980). (Фиг. 7) Харингтън е известен 
американски хирург от Хюстън, Тексас. През 1962 
г. той публикува първите резултати от приложе-
нието на неговите оригинални метални импланти 
за гръбначна корекция и стабилизация (той започ-
ва да разработва своите дистрактори и куки още 
през 1953 г. ). 

Фиг. 8 Ръсел Хибс (1869-1932)

Във всеки случай, ние трябва да споменем, че ме-
тодът на Харингтон е бил предшестван от ранните 
основоположници на металната стабилизация на 
гръбначния стълб Бертхолд Хадра (1891) и Фриц 
Ланге (1907), докато спиналната фузия за сколи-
оза е въведена за първи път от Ръсел А. Хибс 
(1924). (Фиг. 8). Така може да се каже метафо-
рично, че Харингтън е стоял „върху раменете на 
гиганти” в гръбначната хирургия. Изобретението 
на Харингтън, обаче, открива нова ера в сколи-
отичната хирургия – използването на металната 
инструментация. Имплантатната система на Ха-
рингтън остава „златен стандарт” в лечението на 
сколиозите. 
Австралийският хирург Алън Фредерик Дуайър 
(1920-1975) разработва и въвежда предния дос-
тъп при хирургичното лечение на сколиозата през 
1964 г. Дуайър използва хирургичен комплект от 
инструменти и импланти (винтове и кабел от ти-
тан) и коригира сколиотичната крива като скъсява 
конвексната й страна. По-късно свои приноси към 
по-нататъшното разработване на тази идея дават 
Костуик, Цилке, Канеда и др. 
Немският спинален хирург Клаус Цилке изобретя-
ва и използва рутинно в своята практика предна-
та деротативна спондилодеза (VDS) за корекция 
на сколиозата. Той доразвива идеята на Дуайър, 
включвайки „деротативния принцип”, като използ-
ва оригинална инструментация (резбовани пръч-
ки и винтове). Варианти на предната деротативна 
спондилодеза се прилагат успешно от някои гръб-
начни хирурзи и до днес. 
През 80-те години на миналия век японският хи-
рург Канеда и съвт. въвеждат нова предна ин-
струментация (пръчки, винтове и напречни ста-
билизатори), която конструкция е по-стабилна, 

издържаща силите на натоварване при корекция 
и фиксация на деформациите. 

Фиг. 9 Едуардо Луке,  
разработил сегментната 
спинална инструментация, 
със своята най-малка  
пациентка

Мексиканският ортопедичен хирург Едуардо Луке 
(Фиг. 9), изобретил (1977 г. ) сегментната спинална 
инструментация (segmental spinal instrumentation, 
SSI), използвайки цилиндрични метални пръчки и 
субламинарни телени серклажи за многосегмент-
на корекция и стабилизация на сколиотичните 
криви. Тези импланти са евтини, стабилни и под-
ходящи при миопатични и паралитични спинални 
деформации, а също и при параплегични пациен-
ти при увреждане на гръбначния мозък. Постопе-
ративно носене на брейсови или гипсови корсети 
не е необходимо поради голямата стабилност на 
фиксацията. Има, обаче, съобщения за случаи на 
тежки неврологични усложнения. Независимо от 
това, техниката на Луке остава важена инструмен-
тация в арсенала на гръбначната хирургия по пътя 
на нейното усъвършенстване до наши дни. 

Фиг. 10 Ив Котрел и Жан Дюбусе

Френските спинални хирурзи Ив Котрел от Инсти-
тута Кало, Берк сюр мер и Жан Дюбусе от Болни-
цата Сен Венсан дьо Пол, Париж, са също едни от 
най-големите имена в гръбначната хирургия. (Фиг. 
10) През 1983 г. те въвеждат CD-инструментация-
та, развивайки концепцията за триизмерна коре-
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кция на гръбначните деформации в едноетапна 
процедура. Оригиналната инструментация пред-
ставлява многосегментна имплантатна система, 
осигуряваща възможност за прилагане на големи 
коригиращи сили и надеждна първична стабил-
ност. Постоперативното външно обездвижване с 
корсети и брейсове става излишно. По-късно ня-
кои недостатъци на тази конструкция доведоха до 
разработването на няколко модификации. 

Фиг. 11 Р. Роа-Камий 
(1927-1994)

През последните две десетилетия на 20-ти век 
много автори разработват и прилагат различни 
метални инструментации за корекция и стабили-
зация на гръбначните деформации. Основен еле-
мент при тях е използването на транспедикулни 
винтове в комбинация с метални пръчки. Тук е 
мястото да отбележим големия принос за въвеж-
дането им на забележителния френския ортопед 
Р. Роа-Камий (1924-1994), от Парижката Болница 
“La Pitié-Salpetrière”. (Фиг. 11) През 1963 г. той въ-
вежда педикулни винтове за фиксация на неста-
билни гръбначни сегменти. През 1970 г. Р. Роа-Ка-
мий е първият, който прилага педикулни винтове 
и куки в комбинация с пръчки и плаки. Тази тех-
ника представлява революционна крачка напред 
в гръбначната хирургия и тя се използва рутинно 
днес във все по-новите и по-съвършени спинални 
имплантни системи. (1,2,3,4,5) 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Историята на лечението на спиналните дефор-
мации продъжава. Свидетели сме на тенденция 
към усъвършенстване на методите и техниките, а 
публикуваните резултатите са все по-добри. Поя-
вяват се непрекъснато все по-съвършени инстру-
ментации за корекция и стабилизация. Във всеки 
случай основните принципи бяха поставени от 
големите спинални хирурзи на 20-ти век и те ос-
тават валидни и до наши дни. Днес е трудно да 
се определи коя е „най-добрата инструментация” 
за всеки пациент и всяка патология, но ние сме 
убедени, че времето ще даде най-точен отговор 
на този въпрос. 

INTRODUCTION 

The history of scoliosis management is a very inter-
esting and instructive narrative providing invaluable 
lessons to learn. The management of spinal defor-
mities has always been a challenging and complex 
problem. Since Ancient Egypt, Greece and Rome 
through the Dark, Medieval and Renaissance Ages 
and further till present times, this historical overview 
traces the contributions of ingenious and courageous 
medical men. Throughout the past 4 millenniums nu-
merous developments had been introduced along the 
long and winding road of medicine and surgery. This 
review of the development of scoliosis treatment mo-
dalities raises interesting questions and gives valu-
able answers. 
What was the level of knowledge at different times? At 
what periods theories and surgical techniques were 
introduced initially? What was the consequential de-
velopment of spinal treatments? Who were the fore-
runners of contemporary spinal surgery?

ANCIENT, MEDIEVAL AND RENAISSANCE 
ROOTS OF SCOLIOSIS MANAGEMENT

The papyrus of Edwin Smith ( Breasted’s classic 
translation, 1930), whose author is believed to be a 
medical man named Imhotep, is of particular interest. 
Especially, the first chapter tackles not only the treat-
ment of injuries to the spine and cranium, but also 
cases with spinal deformities. A total of 48 cases are 
described and discussed on precisely about the same 
way as they would be described today ! However, it is 
difficult to understand how the ancient Egyptians have 
treated scoliosis cases, although they have been fa-
miliar with its clinical picture.. 
“CORPUS HIPPOCRATICUM” is one of the funda-
mental medical works of the ancient world. Hippo-
crates (460-370 BC), the great physician of ancient 
Greece, was especially interested in spinal deformi-
ties. Hippocrates invented the scamnum – an exten-
sion table equipped with winches, pulleys and frames 
for reduction of fractures and deformities applying 
vertebral traction and direct pressure on the deformi-
ty. (Fig. 1)

Fig. 1 Scamnum – an extension table to correct spinal defor-
mities using traction and pressure in Corpus Hippocraticum 

(Hippocrates, Engraving by Peter Paul Rubens, 1638)
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Aurelius Cornelius Celsus (25 BC – 50 AD) was 
a medical encyclopedist. His famous work “DE ME-
DICINA” is considered one of the most important ear-
ly medical books after Hippocrates writings. Celsus 
made a number of discoveries dealing with spinal 
fractures and deformities, in particular those causing 
palsy. 
Galenus of Pergamon (129-200) was a famous 
surgeon and pathologist living during the reigns of 
the Roman emperors Antonius Pius (136-161) and 
Marcus Aurelius (161-180). He was surgeon of the 
gladiators of Pergamon, and had access to numer-
ous traumatic injuries and corpses of killed gladiators. 
Galenus made important contributions to the anatomy 
and pathoanatomy of the spine, surgery of the spine, 
etc. He introduced the terms “kyphosis”, “lordosis” 
and “scoliosis”. (Fig. 2)

Fig. 2 Galenus of Pergamon 
(129 -200 AD) – a great ancient 
Roman surgeon and  
pathoanatomist, introduced the 
terms “scoliosis”, “kyphosis”, 
“lordosis”

Paul of Aegina (625-690 ) described the injuries to 
the head and spine. He designed a set of instruments 
for spinal surgery. According to him in cases with cord 
injury the surgical opening of spinal canal ( laminecto-
my ?) was a method of choice. 
Rhazes (865-925 ) was one of the first surgeons to 
give a description of spina bifida and its variants and 
the relations to spinal deformities. He introduced a 
system of manual therapy and reduction of spinal de-
formities. 
Avicenna (Ibn Sinna) (980-1037), an Uzbek physi-
cian, surgeon, philosopher, worked in the “Paradise 
on the Earth” – the city of Samarcand, the centre of 
medieval culture where East and West exchanged 
knowledge and inventions in art and science through 
the merchants travelling along the northern way of 
silk. His famous “Canon Medicinae” was an encyclo-
pedic work based on the writings of Hyppocrates and 
Galenus offering further ingenious development to the 
concepts of those ancient physicians. Avicenna stud-
ied the neural origin of peripheral pain syndromes, 
incl. schiatica syndrome. He developed and practised 
a sophisticated system of manual therapy. 
Guy de Chauliac (1300-1368) was the greatest 
surgeon of the 14th century who developed precise 
understanding and knowledge of the surgical anato-
my. He was an excellent master of diagnosis, skillful 
surgeon and a man of exceptional professional ethics 
and morals. His basic work “Collectorium chirurgiae” 

(1363) was accepted to be the most influential didactic 
surgical text until the writings of Ambroise Paré. This 
masterpiece contained three parts: Wounds, Frac-
tures and Dislocations. Through his numerous pupils 
Guy de Chauliac influenced the theory and practice of 
surgery of the 15th and 16th centuries. 
Ambroise Paré (1509-1590) was familial with the 
ancient literature and practice of medicine and sur-
gery. He published his fundamental work “Dix livres 
de Chirurgie” in 1564 and introduced many original 
and innovative ideas, methods and techniques. Paré 
revived Paul of Aegina’s approach for laminectomy in 
case of spinal fracture with cord injury. He invented a 
procedure which is probably the first attempt for pos-
terior fusion advising the pieces of the broken lamina 
to be put back in their place to ensure bony union. 
Ambroise Paré advised the reduction, prolonged bed 
rest and lead braces in patients with spinal fractures 
and deformities. (Fig. 3) 

Fig. 3 Amroise Paré (1509-1590) – a great French surgeon 
who introduced metal braces for correction of spinal  

deformities (Bronze statue by David d‘Angers,  
David d‘Angers gallery, Angers, France)

His concepts have influenced the art and practice of 
surgery in the next 17th century. Traction on exten-
sion table and direct pressure on the gibbus has been 
practiced by many medical men at that time. (Fig. 4) 
(1,2)

Fig. 4. Extension table for correction of scoliosis and kypho-
sis of Johannes Scultetus (1666) (Museum of  

Medicine, Frankfurt am Main) 
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PREDECESSORS AND FOUNDERS  
OF MODERN MANAGEMENT  

OF SPINAL DEFORMITIES

In the 18th and 19th centuries there were laid the 
foundations of the modern scoliosis management. 
The precise understanding of pathoanatomy, patho-
physiology, clinical picture, natural history of spinal 
deformities as a whole created new approaches for 
their management. This development was made pos-
sible by the preceding works and activities of distin-
guished physicians sharing the ideas of the Enlight-
enment. 
Nicholas Andry (1658-1742) was a very eminent 
physician at the French Royal Court who introduced 
the term “Orthopedia” in his basic work “L’orthopédie 
ou l’art de prevenir et de corriger dans les enfants 
les difformités du corps” (1741). Andry presented im-
portant contributions to the understanding of the pa-
thology of spinal deformities, their development with 
the growth of children, prevention and treatment. We 
should not forget that the symbol of orthopaedic sur-
gery is still “The tree of Andry”, which approximately 
shows the corrective forces used to straighten the spi-
nal deformity in the young age. (Fig. 5)

Fig. 5 Cover page of the book “L’Orthopédie”  
by Nicholas Andry, 1741 

Jean André Venel (1740-1791), a famous Swiss phy-
sician, founded in 1780 the first orthopaedic hospital 
in the world in the town of Orb, Switzerland, named 
”L’Abbaye”. He worked up and practised a system 
of methods and devices for correction of the skeletal 
deformities. Venel introduced several braces for the 
conservative treatment of scoliosis (l’appareil de jour 
and l’appareil de nuit). He held a lecture of historical 
significance on the management of spinal deformities 
before the Society of Natural Sciences in Lausanne 
on November 11th 1785, and it is worth re-reading 
it today for its clear and precise concepts. Some of 
Venel’s principles for bracing remain valid today. 
The next 2 centuries were marked by many contribu-
tions to the different aspects of spinal deformities. The-
ories and practices developed to better understand 

and treat this difficult nosological circle. However, in 
the middle of the 20th century there were made the 
most important contributions to the modern study of 
etiology, diagnostics and treatment of spinal deformi-
ties. These great scoliosis specialists were: J. Cobb 
(1903-1967), Director of the Hospital for the Ruptured 
and Crippled, New York (A famous course of lectures 
on scoliosis, 1948 ), J. Moe (1905-1988), Director of 
the Twin Cities Scoliosis Center, Minnesota (Founder 
and first president of the Scoliosis Research Society, 
1966), J. Risser, W. Blount, J. James, A. Ferguson, 
J. Cauchoix, V. Tchaklin, A. Kazmin, L. Goldstein, 
D. King, R. Roaf, P. Stagnara, Y. Cotrel, K. Leather-
man, J. Lonstein, A. Nachemson, J. Hall and many 
others. (2,3,4)

EXERCISES AND GYMNASTICS

Although the first steps were made in ancient times, 
it was Nicholas Andry who was the first to system-
atize the kinesitherapic approach in management of 
scoliosis. 
In the 18th century gymnastics was very popular in 
France and England for the treatment of spinal defor-
mities. Stretching for development of a correct pos-
ture of noble virgins was regularly practiced. 
In the 18th, 19th and 20th centuries exercises were 
also routinely practiced in Germany and Sweden 
where specialized centres for orthopaedic gymnastics 
and mechanotherapy were organized (kindergarten, 
schools, sanatoriums, etc. ). The Swedish physician 
Peter Ling (1728-1796) popularized the so-called 
“Swedish wall” and the “ the Swedish gymnastics”. H. 
W. Berend (1809-1873) opened the great Gymnas-
tisch-orthopaedischer Institut in Berlin with 120 beds 
in 1842. 
Wilhelm Schulthess (1855-1917), an eminent Swiss 
physician, founded a clinic for spinal deformities in 
Zurich (Schulthess Klinik) and introduced a number 
of new methods for diagnostics (scoiliosometer) and 
management (device for 3D measurement and cor-
rection of spinal deformities in combination with sys-
tematic kinesitherapy). His basic work “Die Pathologie 
und Therapie der Rückgratsverkrümmungen” (1905-
1907) remained in the treasury of scoliosis literature. 
W. Schulthess is the pioneer of the 3-D understand-
ing of scoliotic deformities. Contemporary treatment 
is based on this important concept. (Fig. 6)

Fig. 6 Scoliosometer of  
W. Schulthess for 3D-assessment  
of the scoliotic curve
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D. G. Schreber (1808-1861) created in Leipzig the 
first Kindergarten für Zimmergymnastik for prevention 
and correction of spinal deformities. K. H. Schild-
bach (1824-1888) organized also in Leipzig the first 
University Orthopaedic Polyclinic in Germany, incl. 
“Rückenschule”. 
F. Schede (1882-1975), Director of the University Or-
thopaedic Clinic in Leipzig (1924-1945 ) recommend-
ed a sophisticated system of kinesitherapy, sports 
and bracing for skeletal deformities (there was an in-
door swimming pool in his clinic, 1928). 
R. Klapp (1873-1948), a famous German kinesithera-
pist, introduced the so-called “Orthopädisches Kriech-
en” for correction of scoliosis and demonstrated his 
methodics at the Olympic games in Berlin in 1936. 
Katharina Schroth (1894-1985), was a German phys-
iotherapist who developed a new functional approach 
to the treatment of scoliosis. Her methods included 
specific breathing, postural control and overcorrection 
with the help of corrective movements in front of a 
mirror. Schroth recognized that postural control can 
only be achieved by changing postural perception. 
Schroth’s gymnastics was very much practiced in the 
first half of the 20th century but nowadays it returns 
again its popularity (2,3,4)

CAST TREATMENT OF DEFORMITIES

Traction and immobilization treatment of spinal defor-
mities was used in the past by many ancient physi-
cians (Hippocrates, Аvicenna, etc ), also in 19th and 
20th centuries by Sayre, Schulthess, Calot,etc. 
Lewis Albert Sayre (1820-1900), an American sur-
geon, widely used the plaster of Paris casts for cor-
rection and immobilization of spinal deformities, frac-
tures and disorders. First, in 1874 a 4-year-old girl 
with spondylitis was successfully treated with Sayre’s 
plaster jacket. Later on, variable casts have been 
used for the management of scoliosis and kyphosis 
(Lange, Risser, Schede, Matzen, Gschwend, etc) 
In 1950 Joseph Risser of the New York Orthopaedic 
Hospital introduced the systematic cast treatment - 
turnbuckle casts and localizer casts which have been 
routinely practiced for at least 30 years on. In some 
cases this method was combined with Hibbs spinal 
fusion. However, it was cumbersome and ineffective, 
rarely used today. 
Later Risser’s cast treatment was replaced by the 
ЕDF-casts of Y. Cotrel ( elongation, derotation, flex-
ion ). Special extension table and cast technique are 
needed for the effective application of this sophisticat-
ed method. It is rarely used today in selective cases, 
being almost entirely replaced by surgery with metal 
implants. (2,3,4,5)

BRACING OF SPINAL DEFORMITIES

As already mentioned metal braces were practiced 
in the 16th century by A. Paré. The plaster of Paris 
casts and leather braces were popular in the 19th and 
20th centuries (Bonnet, Sayre, Schulthess, Hessing, 
etc. ). A. B. Bonnet (1802-1868), a French physician, 
propagated load-reducing orthoses and orthopaedic 
devices for the treatment of skeletal disorders. He 
made important contributions to the bracing for spi-
nal injuries and deformities. The so-called “goutière’ 
contained two lateral splints extending from the cer-
vical spine distally to the pelvis and were connected 
by bandages (1860). This device was very popular at 
that time, also for the management of scoliosis. 
However, W. Blount (1900-1992), Director of the Mil-
waukee Children’s Hospital, Wisconsin, was the pio-
neer of modern brace treatment of spinal deformities. 
He introduced the Milwaukee brace in 1953, which 
was a tremendous step forward, effective and con-
vertible, although not friendly to wear. There followed 
the post-Blount period characterized by an avalanche 
of a variety of corrective braces (P. Stagnara – Lyoner 
brace, Michel and Allègre – 3-point brace, Watts et al. 
- Boston brace, and many other variants ). The con-
servative treatment with bracing, although questioned 
by some authors, remains widely used in selected 
cases till present, and its effectiveness is admitted for 
proven. (2,3,4,5)

SURGICAL TREATMENT  
OF SPINAL DEFORMITIES

Henri Victor Bouvier (1799-1877), a French anato-
mist and surgeon, applied systematically gymnastics 
for the management of spinal deformities. However, 
Bouvier also was the pioneer of the surgical treatment 
of scoliosis performing a uni-lateral myotomy of the 
shortened spinal muscles on the concave side. This 
revolutionary approach dated back to 1835. He pub-
lished an excellent atlas showing the different patho-
logical changes of the skeleton and demonstrated the 
catastrophic effect of spinal deformities on the internal 
organs. 
Parallelly, the French surgeon Jules Guerin (1801-
1886) introduced “the complete surgical correction of 
the scoliosis”?! This surgical treatment was sharply 
criticised by the most authoritative surgeon at that 
time Joseph F. Malgaigne, which lead to a trial but 
the jury accepted that “ the principle of free critics of 
the scientific publications should not be subjected to 
prosecution” ! 
Richard von Volkmann (1830-1889), a famous Ger-
man surgeon, Director of the University Clinic of Sur-
gery in Halle, introduced the thoracoplasty for correc-
tion of gibbus in scoliotic patients. This extravertebral 
procedure is applied successfully in different variants 
till present. 
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Fig. 7 Paul Harrington (1911-1980) 

However, the modern surgical treatment of scoliosis 
is closely connected with the name and work of Paul 
Harrington (1911-1980) (Fig. 7). Harrington was an 
eminent American orthopaedic surgeon in Houston, 
Texas. In 1962 he published the first results from the 
application of his original metal implants for spinal 
correction and stabilization (he began to develop his 
rods and hooks in 1953). 

Russel Hibbs (1869-1932) 

In any case, we have to mention that Harrington’s 
revolutionary method was preceded by the early fore-
runners of metal stabilization of the spine Berthold 
Hadra (1891) and Fritz Lange (1907), while the spi-
nal fusion for scoliosis was first introduced by Rus-
sell A. Hibbs (1924). (Fig. 8) So we could underline 
metaphorically that P. Harrington stood “on the shoul-
ders of giants” in spinal surgery. Nevertheless, Har-
rington’s invention opened the new era of spinal sur-
gery – the use of metal instrumentation. Harrington 
rod instrumentation remains the “golden standard” in 
the treatment of scoliosis!
Allan Frederick Dwyer (1920-1975), an Australian 
surgeon, introduced the anterior approach for the 
surgical treatment of scoliosis in 1964. Dwyer used a 
special set of instruments and implants (screws and 
cable of titanium) and corrected the scoliotic curve by 
shortening of the convex side of the curve. Later, this 
concept was further developed by Kostuik, K. Zielke, 
Kaneda, etc. 
K. Zielke is a German spinal surgeon, who invented 
and introduced in the practice the anterior derotative 
spondylodesis (VDS) for correction of scoliosis. He 
further developed the concept of Dwyer, including the 

“derotation principle” using an original set of implants 
and instruments (threaded rods and screws). Variants 
of VDS are applied successfully by some spinal sur-
geons till present 
In the 1980’s Kaneda et al., a Japanese surgeon, 
introduced a new anterior instrumentation (screws 
and rods) which was a stronger construct to stand the 
loading forces on the corrected curves. 

Fig. 9 Eduardo Luque,  
inventor of segmental spinal  
instrumentation,  
with his youngest patient 

Е. Luque is a Mexican orthopaedic surgeon who in-
vented (1977) the segmental spinal instrumentation 
(SSI) using contoured cylindrical metal rods and sub-
laminar wires at multiple segments. These implants 
are cheap, stable and appropriate for myopathic and 
paralytic deformities, also in paraplegic patients after 
injury to the spinal cord. Postoperative braces or body 
casts are not necessary. Some severe complications 
have been reported. Nevertheless, Luque’s technique 
remains an important instrumentation in the arsenal 
of spinal surgery till present times. (Fig. 9)

Fig. 10 Yves Cotrel and Jean Dubousset

The French spinal surgeons Yves Cotrel, Institut 
Calot, Berck sur mer and Jean Dubousset, Saint Vin-
cent de Paul, Paris are also some of the great innova-
tors in the surgery of scoliosis. (Fig. 10) In 1983 they 
introduced the CD-instrumentation and developed 
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the concept for 3-D correction of spinal deformities 
in one-stage procedure. The original instrumentation 
represents a multiple implant system ensuring very 
strong corrective forces and primary stability making 
the postoperative braces unnecessary. Some draw-
backs of this classic system lead to the development 
of a number of modifications. 

Fig. 11 R. Roy-Camille 
(1927-1994 ) 

In the last two decades of the 20th century many au-
thors applied various metal implants for correction 
and stabilization of the spinal deformities. The basic 
element in almost all implant systems is the the ap-
plication of pedicle screws in combinations with rods. 
Here is the place to underline the important contribu-
tion made by R. Roy-Camille (1927-1994). 
R. Roy-Camille, а great French orthopaedic surgeon 
of l’Hôpital de la Pitié – Salpétrière in Paris, intro-
duced in 1963 the pedicle screws for fixation of unsta-
ble spine segments. (Fig. 11) In 1970 R. Roy-Camille 
was the first to use screws and hooks connecting 
them with rods and plates. This technique made a 
revolutionary step forward in spinal surgery, being 
widely used today in newer and more perfected in-
strumentations. (1,2,3,4,5)

CONCLUSION

The history of spinal deformities management con-
tinues. We are witnesses of a trend to perfecting of 
treatment methods and techniques, and the results 
published are getting better. Ceaselessly, there are 
invented more and more sophisticated instrumen-
tations for correction and stabilization of the spine. 
However, the main principles introduced by the great 
spinal surgeons of the 20th century remain valid so 
far. Nowadays, still there is no one “best” instrumenta-
tion for every patient and every spinal pathology. We 
believe time will give the most reliable answer to this 
question. 
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TRIPLE INTRAOPERATIVE CONTROL OF FREE-HAND PEDICLE SCREW  
POSITIONING IN SPINAL SURGERY

Tanchev P. 1, Dikov D.2 , Djerov A.2

1 – St. Pantheleimon medical centre, Sofia, Bulgaria
 2 – Gorna Bania University Hospital of Orthopaedics, Sofia, Bulgaria

Резюме. 
Увод.  Поставянето на педикуларните винтове е важен момент при операциите за корекция и ста-
билизация на гръбначния стълб, при който са възможни сериозни компликации, вкл. увреда на гръб-
начния мозък, магистрални съдове, нерви и др. Прегледът на литературата показва неправилна 
позиция на педикуларните винтове в широки граници - от 3%- 44.2%, а симптоматична малпозиция 
е регистрирана до 3.2% от случаите. 
Цел на проучването. Да представи нашата техника  за поставяне на педикуларните винтове под 
троен интраоперативен контрол и резултатите от нея.
Методи и материал. В нашата практика ние поставяме педикуларните винтове, използвайки “free 
hand”- техника. За да осигурим оптимална степен на безопасност, ние прилагаме задължителен 
троен (3-стъпков) контрол при поставянето на  всеки педикуларен винт.   Тази процедура включва 
профилна рентгеноскопия, тъпо сондиране на винтовия канал и измерване на неговата дълбочина 
преди инсерирането на винта и електростимулационен контрол с оригинален невростимулатор 
след позиционирането на всеки винт. 
В периода януари 2006-септември 2010, бяха оперирани 136 последователни пациенти с 652 педи-
куларни винтове, при които сме използвали тройния интраоперативен контрол – 54 сколиози, 43 
спондилолистези, 21 спинални фрактури, 6 спондилити и 12 случая с дегенеративна дискова болест 
и нестабилност. Постоперативните рентгенограми в две проекции бяха изследвани с цел да се от-
крият малпозиционирани винтове. От друга страна, клинично релевантните компликации, свърза-
ни с неправилен стоеж на винтове, бяха анализирани.   
Резултати. Честотата на малпозиция беше 5.8%  (8 случая)  с 11 (1.7%) неправилно поставени вин-
тове. Симптоматичният процент, свързан с неправилен стоеж на винтове беше 2.2% (3 случая). 
Общо три винта (0.5%) бяха неправилно позиционирани, причинявайки в два от случаите притис-
кане на спинален нерв или коренче (ревизия, коригиране на позицията на винта, възстановяване), а 
един винт причини увреда на дуралния сак (интраоперативна корекция на позицията), последвано 
от постоперативна ликворея с интракраниален хипотензивен синдром (външен ликворен дренаж, 
възстановяване). 
Заключение. Тройният интраоперативен контрол за поставяне на педикуларните винтове по-
средством “free hand”-техника и достатъчният практически опит на оперативния екип успешно 
намаляват честотата на компликациите, свързани с малпозиция на винтовете. В нашия матери-
ал този процент е сравним с публикуваните данни при прилагането на компютърно-асистирани 
навигационни системи. 
Ключови думи: спинална хирургия, поставяне на педикуларни винтове, троен интраоперативен 
контрол, невростимулация
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Abstract. 
Introduction. Pedicle screw positioning is аn important manoeuvre iп sрiпаl suгgегу which саn cause sегiоus 
сomplications, incl. injuгiеs to sрinаl cord, major vessels, nегvеs, etc. Litегаturе геsеагсh reveals аn overall in-
соггесt sсгеw placement rate оf  3% - 44.2%, while а symptomatic misplacement is геgistегеd in up tо 3.2% оf 
the cases. 
Goal. То ргеsent our technique fог pedicle sсгеw placement by using a triple intraoperative control, as well as 
the results fгоm its аррliсаtiоп. 
Methods and Material. In our practice we insert the pedicle screws according to a  free - hand technique. To en-
sure an optimal degree of safety, we apply а mаndаtогу triple (3-staged) iпtrаорегаtivе сопtгоl of the placement 
оf pedicle sсгеws. Тhis ргосеduге соnsists оf lateral fluoгоsсору, blunt ргоbе palpation of the sсгеw pathway апd 
mеаsuring of its depth prioг to sсгеw insertion, and electrical stimulation соntгоl with аn огiginаl neurostim-
ulator аftег sсгеw insегtiоn. In the period Januагу 2006 – September 2010, 136 сonsecutive раtients with 652 
pedicle sсгеws wеге орегаtеd оn using the tгiрlе screw рlасеmепt соntгоl - 54 scolioses, 43 sроndуlоlisthеsеs, 21 
sрinаl fractures, 6 sроndуlitis апd 12 dеgеnегаtivе disk cases. The postoperative biplanar x-rays wеге evaluated 
with the task to find misplaced sсгеws. Оn the other hаnd, the сliniсаl геlеvаnt complications геlated to screw 
misрlасеmепts were аnаlуsеd.
Results. А гаtе of 5.8% (8 cases) with 11 misplaced screws ( 1.7%) was found. Тhе symptomatic соmрliсаtiоn 
гаtе геlаtеd to sсгеw misрlасеmеnt was 2.2% (3 cases). Тhгее screws (0.5%) were misplaced саusing 2 nerve 
root еntгарments (геvisiоп, соггесt sсгеw роsitiоning, recovery) аnd 1 sсгеw реnеtгаtеd the durаl sac (intгop-
erative сorrесtiоn of the sсгеw роsitiоn) followed by роstoperative liquor leakage with intгасгаniаl hуроtension 
sуndгоmе (ехtегnаl liquor dгаinаgе, recovery). 
Соnclusions. Thе triple intraорегаtivе сопtгоl of pedicle sсгеw positioning аnd suffiсiеnt ргасtiсаl ехреriеnсе 
of surgiсаl team successfully геduсе the соmрliсаtiоn rate related to pedicle screw misрlасеmеnt, bеing 
соmрагаblе to the data published on the application of computer-assisted nаvigаtiоn sуstems. 
Key words: spinal surgery, pedicle screw positioning, triple intraoperative control, neurostimulation

УВОД

Приложението на педикуларните винтове в гръб-
начната хирургия представлява съществен на-
предък в оперативното лечение на гръбначните 
заболявания и деформации. През последните 3 
десетилетия те  станаха неделим елемент на из-
ползваните имплантатни системи. Педикуларните 
винтове предлагат редица предимства спрямо дру-
гите инструментации за корекция и стабилизация: 
по-голяма сила за изтръгване и по-добър контрол 
в сагиталната, фронталната и трансверзалната 
равнини поради увеличената стабилност по отно-
шение на аксиални, прегъващи и ротационни сили 
на 3 – колонната  фиксация, по-малко артродези-
рани подвижни спинални сегменти, премахване на 
нуждата от следоперативни корсети и надеждна 
стабилизация при състояние след ламинектомия 
или компрометирани задни елементи. При паци-
енти с гръбначни изкривявания, сегментната пе-
дикуларна фиксация показва по-добра 3-димензи-
онална корекция с намаляване на възможността 
за прогресия на кривата и по-добра фузия, а така 
също възможността да се оперират успешно голе-
ми и ригидни сколиотични и кифотични криви без 
нужда от предна мобилизация или предоператив-
на хало-тракция при намален болничен престой и 
разходи.    
Въпреки наличието на потенциални ползи от тази 
техника, много автори предупреждават за евен-
туални сериозни неврологични, васкуларни или 
висцерални компликации (публикувани или спо-

деляни) в случай на малпозиция на винтовете. 
Това е важен аспект и риск, които винаги трябва 
да се имат предвид. Известно е, че педикуларни-
те винтове отначало са били поставяни чрез т.нар. 
„free-hand”- техника (FH). По-късно има тенденция 
те да се инсерират под образно-диагностичен кон-
трол с цел подобряване на безопасността. Такива 
помощни техники включват интраоперативната 
рентгеноскопия и стереотактичната навигация в 
различни варианти, които според литератерата 
осигуряват по-точно позициониране на винтовете, 
но за сметка на това  са по-скъпи. Независимо от 
това, в днешно време сме свидетели на ренесанс 
на  FH-техниката, която е по-евтина, лесно прило-
жима и безопасна, ако операторът има съответно-
то обучение и опит. 
Целта на това проучване е да представи нашия 
опит с троен интраоперативен контрол на FH-по-
ставянето на педикуларните винтове при опера-
тивното лечение на различни патологични състоя-
ния на гръбначния стълб.

МЕТОДИ И МАТЕРИАЛ

Оперативна техника 
Нашата FH-техника отговаря на конвенционална-
та, при която се използва елементарен набор от 
инструменти за поставянето на педикуларните 
винтове (късо и дълго шило, тъпа топчеста сонда, 
дълбокомер ). (Фиг. 1а)
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Фиг. 1а  Елементарен набор от инструменти за “free 
hand”- техника при поставяне на педикуларни винтове 

(късо и дълго шило, топчеста сонда, дълбокомер)

След хирургичната експозиция на сегментите, 
подлежащи на стабилизация и намиране на вход-
ните точки за винтовете, педикулите се отварят с 
помощта на Luer и късо шило, след което се под-
готвя винтовото ложе (тракт) с помощта на дълго-
то шило. Следва задължителна рентгеноскопична 
верификация на стоежа на винтовете в сагитална-
та равнина. Палпира се винтовият тракт с топчес-
тата сонда, като се проверява чрез „вътрекостно 
опипване” състоянието на стените и дъното му. 
(Фиг. 1б)

Фиг. 1б   Тъпо сондиране на винтовия канал в педикула 
за изключване на пробив на педикуларните стени и 

дъно

Измерва се дълбочината на тракта, за да се под-
берат подходящи винтове. Не се нарязва стената 
на ложето. Инсерират се самонарязващи винтове. 
Следва последователно прилагане на електро-
стимулация чрез оригинален невростимулатор на 
всеки винт. След това се поставят съответни пръч-
ки (родове) и се извършва корекция и стабилиза-
ция на включените сегменти. 

Невростимулатор 
В нашата практика ние въведохме невростимула-
цията с цел да изключим увреждане на педикулар-
ната стена, притискане или нараняване на нерв 
или навлизане в гръбначно-мозъчния канал. Беше 
конструиран преносим невростимулатор, чиито 
електроди се защипват за главата на всеки инсе-
риран винт последователно, като замисълът е, че 
ще се получи периферен моторен отговор на по-
дадения електрически импулс, ако винтът е поста-
вен близо, тангенциално или в неврална структу-
ра (гръбначен мозък, дурален сак, спинален нерв 
или коренче). (Фиг. 2a,b ) 

Фиг. 2а  Оригинален  
невростимулатор за  
електрофизиологичен  
контрол на правилния 
стоеж на педикуларните 
винтове чрез изключване 
на неврална увреда

Фиг. 2б Последователно поставяне на електрод към 
главата на всеки инсериран винт за  

електростимулация с цел изключване на пробиване  
на педикуларния тракт, притискане на нерв  
или навлизане в гръбначно-мозъчния канал 

Невростимулаторът има следните параметри:
• Импулсна електростимулация 
• Начало при 0.0 V с постепенно увеличаване 

до 3.6 V 
• Продължителност на импулса - 0.2 ms 
• Сериен стимул - 150 ms 
• Пауза - 200 ms
• Фреквенция - 50 Hz 
• Търсене на периферен мускулен отговор
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Тази фаза на операцията взима няколко минути, 
за да се извърши щателно. Ако не се получи по-
зитивен отговор, приемаме, че винтовете са пра-
вилно поставени и интервенцията продължава с 
корекция и стабилизация.

Троен интраоперативен контрол 
Всъщност, нашата FH-техника не се различава 
много от конвенционалната техника. Разликата е 
в добавяне на тройния интраоперативен контрол 
за правилна позиция на педикуларните винтове. 
Този контрол включва: 1. Профилна рентгеноско-
пия; 2. Палпация на педикуларните ложета за из-
ключване на нарушаване на стените и дъното им, 
последвано от измерване на дълбочината им пре-
ди поставяне на винтовете ( повторно проверява-
не с латерална рентгеноскопия); 3. електростиму-
лация с оригинален преносим невростимулатор за 
изключване на неврално притискане или уврежда-
не при поставените вече винтове.   

Материал
През периода януари 2006 - септември 2010 ние 
оперирахме 136 последователни случаи с 652 
педикуларни винтове, използвайки описаната 
FH-техника за позициониране на винтовете и трой-
ния интраоперативен контрол на стоежа им. Гру-
пата на настоящето изследване включва пациенти 
с   54 сколиози, 43 спондилолистези, 21 спинални 
фрактури, 6 спондилити и  12 дегенеративни ди-
скопатии. Бяха направени постоперативни рентге-
нограми в две проекции, които бяха разглеждани 
щателно с цел да се установи разположението 
на винтовете и евентуална малпозиция. От дру-
га страна, бяха търсени и анализирани клинично 
релевантни компликации, свързани с неправилен 
стоеж на винтове и бяха съответно анализирани. 
В тези случаи се предприемаха мерки за лечение-
то им. 

РЕЗУЛТАТИ

Интраоперативно, ние наблюдавахме при 6 вин-
та позитивен невростимулационен отговор, което 
повдигна съмнение за неправилен стоеж. При тези 
случаи процедирахме, както следва: отстраняване 
на винта и повторно поставяне в променено ложе 
и позиция;  повторна електростимулация; в случай 
на нов положителен отговор такива винтове заме-
няхме с куки като  salvage-процедура.  
Постоперативните рентгенограми в две проекции 
показаха при 8 пациенти (5.8%) общо 11 непра-
вилно позиционирани винтове (1.7%). Процен-
тът на случаите  със симптоматични малпозиции 
беше 2.2% (3 случая). Три винта  (0.5%) бяха в 
малпозиция, причинявайки при два от тях заклещ-
ване на нервно коренче, което изискваше неза-
бавна ревизия, правилно поставяне на винтовете, 
последвано от пълно възстановяване. Един винт 

беше перфорирал дуралния сак. При този случай 
малпозицията беше диагностицирана интраопе-
ративно и позицията му се коригира, без обаче да 
се извърши възстановяване на дуралната лезия. 
Постоперативно се разви ликворея с интракрани-
ален хипотензивен синдом, който лекувахме ус-
пешно с външен ликворен дренаж за 4 дни. Тази 
пациентка се възстанови напълно без неблагопри-
ятно отражение върху крайния клиничен резултат. 

ОБСЪЖДАНЕ

Съвременната спинална хирургия е тясно свърза-
на с името и делото на американския ортопедичен 
хирург Paul Harrington, който през 1962 година  пуб-
ликува първите резултати от прилагането на ори-
гинални метални импланти за спинална корекция 
и стабилизация (след като работил повече от 10 
години върху своята инструментация). Във всеки 
случай ние трябва да отбележим, че революцион-
ната техника на Harrington e предхождана от пио-
нерите на металната стабилизация на гръбначния 
стълб  Berthold Hadra (1891) и Fritz Lange (1907), 
докато спиналната фузия за сколиозите е въведе-
на първо от Russell A. Hibbs (1924). Независимо от 
всичко това, нововъведението на Harrington откри-
ва нова ера в спиналната хирургия – използването 
на металната инструментация. Неговите трудове 
бяха последвани от разработването на много им-
плантатни системи от забележителни гръбначни 
хирурзи като A.F. Dwyer, K. Zielke, K. Kaneda, E. 
Luque, Y. Cotrel, J. Dubousset и др. [1,2]. 
През последните две десетилетия на 20-ти век 
много автори прилагат различни нови и нови ме-
тални импланти за корекция и стабилизация при 
гръбначни заболявания и деформации. Тази тен-
денция продължава и досега. Основният елемент 
в почти всички модерни имплантатни системи е из-
ползването на педикуларни винтове в комбинация 
с пръчки (родове), имащи значителни предимства 
за по-добра корекция и стабилизация в сравнение 
с по-старите техники [3,4,5,6,7,8,9,10]. Тук е мяс-
тото да подчертаем важните приноси на големия 
френски ортопед  R. Roy-Camille, който пръв въ-
вежда през 1963 година педикуларните винтове за 
фиксация на нестабилни спинални сегменти. През 
1970 година  R. Roy-Camille беше първият, който 
използва педикуларни винтове и куки, свързани с 
родове и плаки. Тези конструкции направиха рево-
люционна стъпка напред в спиналната хирургия, 
като широко се използват и до днес при по-новите 
и по-съвършени инструментации [1,2].
          Въпреки че от начало педикуларните винтове 
се поставяха чрез своеобразна FH-техника, посте-
пенно се оформи тенденция те да се инсерират 
под образно-диагностичен контрол. Такъв подход 
осигурява по-добра визуализация на траектория-
та на педикулите, но може да предизвика повишен 
морбидитет във връзка с използването на йони-
зираща експозиция, увеличен разход на време и 
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често прекъсване на протичането на операцията 
[11]. С напредването на компютърно-асистира-
ните технологии , те започнаха да се използват за 
по-точното инсериране на педикуларните винтове 
в лумбалния, гръдния и шийния отдели на гръб-
начния стълб. Понастоящем на разположение са 
следните техники за поставяне на педикуларните 
винтове: FH-техника, рентгеноскопия в две про-
екции, компютърно-базирана навигация и рентге-
носкопично-базирана навигация [12]. 
Gelalis et al. (2012) публикуваха един системати-
чен обзор, включващ всички проспективни in vivo 
клинични студии в английската литература, които 
оценяват резултатите от различните техники за 
поставяне на педикуларните винтове  (FH-техни-
ката, рентгеноскопия в две проекции, компютър-
но-базирана навигация и рентгеноскопично-ба-
зирана навигация ). Тяхното разширена търсене 
покрива период от 60 години от януари 1950 до 
май 2010.   26 проспективни клинични студии са 
включени в този анализ. Тези трудове обхващат 
общо 1,105 пациенти, при които са имплантира-
ни 6,617 винтове. При публикациите, използващи 
FH-техниката, процентът на правилно позициони-
раните винтове (разположени изцяло в педикули-
те) варира от 69 до 94%, при рентгеноскопичен 
контрол - от 28-85%, при CT-навигацията -  от 89-
100%, а при рентгеноскопично-базираната нави-
гация -  от 81 to 92%.  Обикновено поставените 
чрез FH-техника винтове  перфорират кортекса на 
педикула медиално, докато неправилно поставе-
ните винтове с помощта на CT-навигация по-чес-
то излизат латерално. Въпреки че процентите на 
малпозиция варират в широки граници, авторите 
приемат, че навигационните техники осигуряват 
по-точно поставяне и са по-безопасни в сравнение 
с FH-техниката и поставянето под рентгеноскопи-
чен контрол [12]. 
Много други автори съобщават висока прецизност 
на поставяне на педикуларните винтове с вся-
ка една от тези 4 техники. Въпреки това, поради 
нехомогенните дефиниции за точност и различа-
ващите се рентгенологични методи за оценки, е 
много трудно да се сравняват резултатите от раз-
личните студии, за да се определи коя техника е 
най-добра. Честотата на малпозиция на винто-
вете варира в тези публикации от 3% до 44.2%, 
а симптоматичното неправилно поставяне стига 
до 3.2%. CT-асистираното инсериране се при-
ема, че намалява последният процент до 1.8% 
[10,12,13,14,15,16]. От друга страна, има редица 
публикации, които съобщават за редки, но сери-
озни компликации, свързани с малпозиция на вин-
товете, включително тежки (някои дори фатални) 
неврологични, васкуларни и висцерални увре-
ди (нараняване на гръбначния мозък, сърдечна 
тампонада, перфорация на аортата и др.). Добре 
известно е, че канюлирането на педикулите в 
гръдния отдел, деформирани при сколиоза и дру-
ги гръбначни деформации, е най-трудно и риско-
вано. При тези случаи гръбначните хирурзи биха 

имали най-голяма полза от помощните техологии 
за контрол на поставянето. Във всеки случай, въ-
преки потенциалните им предимства, много гръб-
начни хирурзи избягват да поставят педикуларни 
винтове в гръдния отдел поради риска от тежки 
компликации [17,18,19,20,21,22,23]. Комбинирани 
техники, използващи винтове, куки и субламинар-
ни серклажи могат да се прилагат в този отдел, 
особено в случаи на тежки спинални деформации. 
Всъщност, в днешно време, много автори отново 
препоръчват инсериране на педикуларните вин-
тове чрез FH-техника, която е лесно приложима и 
по-евтина, при условие, че операторът разполага 
с подходяща подготовка и натрупан опит [9,10.11].  
Kim и Lenke (2005)  са убедени, че компликации-
те могат да се намалят, ако при FH-техниката се 
използва сензорен, моторен или ЕМГ мониторинг 
[10]. 
У нас, ние въведохме първите стабилизации с пе-
дикуларни винтове през 80-те години на миналия 
век. Първата публикация върху клиничните ре-
зултати от използването на тези импланти в раз-
лични варианти за оперативно лечение на спон-
дилолистезата датират от 1993 [24]. По-късно ние 
непрекъснато усъвършенствахме нашата техника 
и нейната безопасност.  В нашата практика също 
използваме FH-техниката под троен интраопера-
тивен контрол за правилна позиция на винтове-
те, включващ профилна рентгеноскопия, експло-
рация на педикуларното ложе за изключване на 
пробиване на стените или дъното му и неврости-
мулация за търсене на неврална компресия или 
увреждане [25]. Нашите резултати показват нисък 
процент на неправилно позициониране на винто-
вете (1.7%), докато симптоматичните малпозиции 
с ангажиране на неврални и  други структури са 
доведени до 0.5%. Не сме наблюдавали никакви 
тежки неврални, васкуларни или висцерални ком-
пликации. Убедени сме, че нашата процедура оси-
гурява безопасна и стабилна инсерция на педику-
ларните винтове при ниски разходи и с минимална 
честота на малпозиция и риск за компликации. На-
шите клинични резултати са окуражаващи и ние 
препоръчваме тройния интраоперативен контрол 
като безопасен и сигурен за правилно поставяне 
на педикуларните винтове при гръбначни опера-
ции.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Описаният троен интраоперативен контрол на-
малява честотата на малпозиция и компликации, 
свързани с педикуларната винтова фиксация. Този 
контрол осигурява резултати, сравними с публику-
ваните в литературата по отношение на точност 
на FH-техниките и хирургичните навигационни 
системи при по-ниски разходи. Практическото обу-
чение и опитът остават съществени за успешното 
прилагане на педикуларните винтове при гръбнач-
ните операции.
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INTRODUCTION

The application of pedicle screws in spinal surgery  
represents a substantial advance in surgical treat-
ment of spinal disorders and deformities. During the 
last 3 decades these screws are an indispensable el-
ement of most of the implant systems available. Ped-
icle screws provide a number of advantages over the 
other methods of spinal correction and stabilization 
including: greater pull-out strength and better control 
in the sagittal, coronal and rotational planes due to 
increased stability to axial, bending and rotational 
forces by 3-column fixation,  fewer spinal motion seg-
ments fused, no need for postoperative bracing and 
stable fixation after laminectomy or compromised 
posterior elements. In patients with spinal deformity, 
segmental pedicle fixation has demonstrated greater 
three-dimensional correction with decreased rates of 
eventual curve progression and higher fusion rates, 
as well as the ability to treat major and rigid scoliotic 
and kyphotic curves without anterior release or pre-
operative halo-traction, and reduction of hospital stay 
and cost.  
Despite potential benefits many surgeons warn 
against serious neurologic, vascular and visceral 
complications (reported and anecdotal) in case of 
screw misplacement. This is an important issue and 
impending risk that should always be taken into con-
sideration. Although pedicle screws were originally 
placed via a free-hand technique, there has been a 
movement in favor of pedicle screw placement with 
the aid of imaging. Such assistive techniques include 
fluoroscopy guidance and stereotactic navigation in 
different variants which are reportedly more precise 
but more expensive. Nowadays, we are witnesses 
of revival of the free-hand (FH) techniques, being 
cheaper, feasible and safe, given appropriate training 
and experience.  
The purpose of this study is to present our experi-
ence with a triple intraoperative control of FH  pedicle 
screw positioning for the surgical treatment of differ-
ent spinal pathologies.

METHODS AND MATERIAL

Surgical technique
Our FH technique corresponds to the conventional 
one using an elementary set of instruments for pedi-
cle screw placement (short and long awls, blunt ball-
tipped probe, length measuring probe). (Fig. 1a)

Fig. 1a   Elementary set of instruments for “free hand”-  
technique of pedicle screw placement (short and long awls, 

blunt ball-tipped probe, length measuring probe)

After surgical exposure of the segments to stabilize 
and finding the starting points for the screws, the ped-
icles are opened with Luer taper and short awl, and 
the screw pathway is made by long awl. Lateral flu-
oroscopy is mandatory to verify the sagittal position 
of the screws. Palpation of the screw pathway with a 
ball-tipped blunt probe for “intraosseous feel” of the 
walls and bottom of pedicle tract. (Fig. 1b)

Fig. 1b    Blunt probe exploration of screw pathway to  
exclude breach to the pedicle walls and bottom

Tract depth is measured to select appropriate screws. 
No tapping is done. Self-tapping pedicle screws are 
inserted. There follows the consecutive application of 
electrostimulation via an original neurostimulator ap-
plied to every screw head consecutively. Connection 
to appropriate rods to complete the correction and 
stabilization procedure of the segments enclosed.

Neurostimulator 
In our practice we introduced neurostimulation to 
exclude pedicle breach, nerve entrapment  or spinal 
canal violation. There was constructed a portable 
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neurostimulator whose electrodes are applied to the 
inserted screw heads with the idea that a peripheral 
motor response to the electrical impulse would occur 
if a screw is placed near, tangentially  or inside a neu-
ral structure (spinal cord, dural sac, spinal nerve or 
roots). (Fig. 2a,b )

Fig. 2a    
Original neurostimulator for 
electrophysiological control 
of correct positioning of 
pedicle screw by exclusion of 
neural entrapment or damage   

Fig. 2b  Consecutive applying of electrodes to every inserted 
screw head for electrostimulation to exclude pedicle breach, 

nerve entrapment  or spinal canal violation

The neurostimulation data include: 
• Impulse electrostimulation 
• Start at 0.0 V increasing to 3.6 V 
• Impulse duration - 0.2 ms 
• Series stimulus - 150 ms 
• Pause – 200 ms
• Frequency 50 Hz 
• Look for clinical muscle response

This phase of the operation  takes  several minutes to 
complete. If no positive response occurs, we assume 
that the screws are properly placed, and the opera-
tion can continue with the correction and  stabilization 
manoeuvres. 

Triple intraoperative control 
Our FH technique does not differ much from the con-
ventional one, except for the application of a triple in-
traoperative control of the pedicle screw position. This 
control includes: 1. lateral fluoroscopy; 2. blunt probe 
palpation of pedicle pathways to exclude breach and 
measuring its depth prior to screw insertion ( repeated 
fluoroscopic look); 3. electrical stimulation with orig-
inally designed portable neurostimulator to exclude 
neural entrapment or impending damage after inser-
tion of the screws. 

Material
Iп the period Januагу 2006 – September 2010, 136 
сonsecutive раtients with 652 pedicle sсгеws wеге 
орегаtеd оn using the FH technique for screw po-
sitioning and the tгiрlе screw рlасеmепt соntгоl de-
scribed above. Our study group includes  54 scoli-
oses, 43 sроndуlоlisthеsеs, 21 sрinаl fractures, 6 
sроndуlitis апd 12 dеgеnегаtivе disk cases. Postop-
erative biplanar x-rays wеге performed and evaluat-
ed with the task to verify the position of the screws 
and eventually  find misplaced sсгеws. Оn the other 
hаnd, сliniсаl геlеvаnt complications геlated to screw 
misрlасеmеnts were looked for and strictly аnаlуsеd. 
In those cases correction measures were implement-
ed

RESULTS

     Intraoperatively, we encountered 6 screws to be 
neurostimulation positive which raised doubt about 
misplacement. In those cases we proceded as fol-
lows: screws were removed and reinserted again into 
a changed pathway and position; re-check with neu-
rostimulation; in case of positive response they were 
substituted with hooks as a salvage procedure.  
       The postoperative biplanar radiographic evalu-
ation revealed a гаtе of 5.8% (8 cases) with 11 mis-
placed screws (1.7%). Тhе symptomatic соmрliсаtiоn 
гаtе геlаtеd to sсгеw misрlасеmеnt was 2.2% (3 cas-
es). Тhгее screws (0.5%) were misplaced саusing 
two nerve root еntгарments which needed геvisiоn, 
соггесt sсгеw reроsitiоning, followed by complete 
recovery. One sсгеw реnеtгаtеd the durаl sac. This 
misplacement was intгaoperatively diagnosed and  
subjected to сorrесtiоn of the sсгеw роsitiоn without 
repair of the dural lesion.  Postoperatively, there oc-
curred liquor leakage with intгасгаniаl hуроtension 
sуndгоmе treated successfully with ехtегnаl liquor 
dгаinаgе for 4 days. This patient recovered complete-
ly without adverse repercussions affecting the final 
outcome.
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DISCUSSION

Modern spinal surgery is closely connected with the 
name and work of the American   orthopaedic sur-
geon Paul Harrington who published in 1962 the first 
results from the application of his original metal im-
plants for spinal correction and stabilization (having 
worked on his construct for more than 10 years). In 
any case, we have to mention that Harrington’s rev-
olutionary method was preceded by the early fore-
runners of metal  stabilization of the spine Berthold 
Hadra (1891) and Fritz Lange (1907), while the spinal 
fusion for scoliosis was first introduced by Russell A. 
Hibbs (1924). Harrington’s invention opened a new 
era of spinal surgery – the use of metal instrumenta-
tion. His works were followed by the introduction of 
many implant systems invented by eminent surgeons 
like A. F.  Dwyer, K. Zielke, K. Kaneda, E. Luque, Y. 
Cotrel, J. Dubousset and others [1,2]. 
In the last two decades of the 20th century many au-
thors applied various metal implants for correction 
and stabilization of the spinal disorders and deformi-
ties. This trend continues till present. The basic el-
ement in almost all modern implant systems is the 
application of pedicle screws in combination with rods 
ensuring significant advantages for better correction 
and stabilization [3,4,5,6,7,8,9,10]. Here is the place 
to underline  the  important contributions made by 
the great French orthopaedic surgeon  R. Roy-Ca-
mille  who first introduced in 1963   the pedicle screws 
for fixation of unstable spinal segments. In 1970  R. 
Roy-Camille was the first to use screws and hooks 
connecting them with rods and plates.  This construct 
made a revolutionary step forward in spinal surgery, 
being widely used today in newer and more perfected 
instrumentations [1,2].
Although pedicle screws were originally placed via a 
FH technique, there has been a movement in favor 
of pedicle screw placement with the aid of imaging. 
Imaging has the benefit of increased visualization of 
a pedicle‘s trajectory, but can result in increased mor-
bidity associated with radiation exposure, increased 
time expenditure, and possible workflow interruption 
[11]. With the advances of computer-assisted surgery 
devices, computer-guided pedicle screws insertion 
has been applied to the lumbar, thoracic and cervical 
spine. By now the available pedicle screw placement 
techniques include the FH technique, fluoroscopy 
guided technique, CT-based navigation and fluoros-
copy-based navigation [12]. 
Gelalis et al. (2012) published a systematic review  
considering all prospective in vivo clinical studies in 
the English literature that assessed the results of the 
different pedicle screw placement techniques (FH 
technique, fluoroscopy guided, CT-based naviga-
tion, fluoroscopy-based navigation). Their extensive 
literature search covered a period of 60 years from 
January 1950 until May 2010.  26 prospective clinical 
studies were  included in the analysis. These studies 
involved in total 1,105 patients in which 6,617 screws 

were inserted. In the studies using FH technique, the 
percentage of the screws fully contained in the pedi-
cle ranged from 69 to 94%, with the aid of fluorosco-
py from 28 to 85%, using CT navigation from 89 to 
100% and using fluoroscopy-based navigation from 
81 to 92%. The screws positioned with FH technique 
tended to perforate the cortex medially, whereas the 
screws placed with CT navigation guidance seemed 
to perforate more often laterally. Although the mis-
placement rates vary in wide borders, the authors 
assume that the navigation techniques do indeed ex-
hibit higher accuracy and increased safety in pedicle 
screw placement than FH technique and use of fluo-
roscopy [12]. 
Many other authors have reported high accuracies 
with each of these 4 techniques. Nevertheless, due 
to heterogenous definitions of accuracy and vary-
ing radiographic analyses, it is extremely difficult to 
compare studies side-by-side to determine which 
techniques are superior. There is reported screw mis-
placement rate from 3% to 44.2%, whilst symptomatic 
malposition is found up to  3.2%. CT-assisted screw 
placement is accepted to reduce the latter percentage 
down to 1.8% [10,12,13,14,15,16].        
On the other hand, there are some reports on rare 
but serious complications related to misplacement of 
pedicle screw, including severe (some of them fatal) 
neurologic, vascular and visceral injuries (spinal cord 
damage, cardiac tamponade, aorta perforation, etc). 
It is well known that pedicles within the thoracic verte-
brae with altered morphology due to scoliosis or other 
deformities are the most difficult to cannulate. Thus, 
spine surgeons would benefit the most from using 
assistive technologies in these circumstances. How-
ever, despite the potential benefits of pedicle screws 
fixation, many surgeons have avoided placing thorac-
ic pedicle screws because of their concern on severe 
complications [17,18,19,20,21,22,23].  Combined 
techniques using pedicle screws, hooks and sublam-
inar wires can be applied in this region, especially in 
cases of severe spinal deformities.  
In fact, nowadays, many authors recommend  place-
ment of pedicle screws using a FH  technique as be-
ing feasible and less expensive, given appropriate 
training and experience [9,10.11].  Kim and Lenke 
(2005) believe that complications can be minimized 
by using the FH   technique combined with appropri-
ate sensory, motor and EMG neurophysiologic moni-
toring techniques [10]. 
Having introduced the pedicle screw fixation  in this 
country in the 80’s of last century, we published the 
first clinical results from the application of these im-
plants in different variants for the surgical treatment of 
spondylolisthesis as early as 1993 [24]. Later on, we 
have been continuously striving to perfect our tech-
nique and its safety. In our practice we also use rou-
tinely the FH technique under a triple intraoperative 
control of pedicle  screw positioning using lateral fluo-
roscopy, screw pathway exploration for wall or bottom 
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violation and neurostimulation to exclude neural en-
trapment or damage [25]. Our results show a low rate 
of misplaced screws (1.7%), whilst the symptomatic 
screw misplacements with neural structure engage-
ment dropped down to 0.5%. We did not observe any 
severe neural, vascular or visceral complications. We 
believe that our procedure ensures safe and stable 
insertion of pedicle screws at low costs and with mi-
nor misplacement rate and complication risks. Our 
clinical results are encouraging, and we recommend 
our triple intraoperative control as safe and secure for 
correct positioning of the pedicle screws in spinal sur-
geries. 

CONCLUSIONS

The triple intraoperative control described reduces 
the misplacement and complication rates related to 
pedicle screw malposition.  This control ensures re-
sults comparable to the accuracy of FH techniques 
and surgical navigation systems reported in the litera-
ture at lower costs. Practical training and experience 
is substantial for the successful application of pedicle 
screws in spinal surgery.
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НАШИЯТ ОПИТ ПРИ ЛЕЧЕНИЕТО НА НЕСТАБИЛНИТЕ ХИПЕРКИФОТИЧНИ 
ГОРНИ И СРЕДНИ ТОРАКАЛНИ ФРАКТУРИ СЪС ЗАДНА ПЕДИКУЛАРНА 

ТЕХНИКА НА КОРЕКЦИЯ И ФИКСАЦИЯ 
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TREATMENT OF UNSTABLE UPPER AND MIDDLE THORACIC SPINAL 
FRACTURES WITH SEGMENTAL HYPERKYPHOSIS.  
OUR EXPERIENCE WITH A POSTERIOR PEDICULAR  

CORRECTION-FIXATION TECHNIQUE
Kalevski S.K.1, Nedelko R.2, Handjiev D.2

1 – МУ – Варна, УМБАЛ „Св. Анна-Варна”, НХК
2 – УМБАЛ „Св. Анна-Варна”, НХК

Резюме.
Увод: Лечението на нестабилните горни и средни (Т1 – Т10) травматични торакални фрактури все 
още остава спорно, независимо от увеличените познания за морфометричните, анатомичните и 
биомеханичните характеристики на гръдните прешлени. Те се срещат по-рядко в сравнение с трав-
матичните фрактури в тораколумбалния (Т11 – L2) отдел и обикновено са групирани с тях, като се 
игнорират различните им биомеханични характеристики. Тази част на гръбначният стълб е под-
силена още от ребрата, гръдната клетка и стернума, които стабилизират и ограничават движе-
нията между отделните сегменти, като оказва съпротива на флексионните и ротационните ак-
сиални сили. Поради специфичните им особености при диагностиката и хирургичното им лечение, 
в литературата има малко публикации третиращи травматичните увреждания на торакалния 
гръбнак.
Сегментната кифоза пък е най-честата малпозиция при този вид гръбначни травми. 
Ето защо високите и средни торакални фрактури се различават от фрактурите на други нива и 
трябва да се изучават и менажират с различни критерии.
Целта на проучването е да се оценят възможностите и специфичните особености на задната 
педикуларна винтова фиксация при тежки хиперкифотични (>300) фрактури в горния и среден то-
ракален гръбнак. 
Материал и метод: Между януари 2008 и май 2016 в клиниката са оперирани общо 42 случая с тора-
кални фрактури (T1-T10). От тях са селектирани  29(69.05%) случая с високоенергийни фрактури, със 
засягане на едно или повече нива и които са предимно от тип А3, В1, B2, С1, С2, С3 по AO/Magerl с хи-
перкифоза и дислокация. Най честа причина за травмата е падане от височина – n=11 (37,93%), след-
ват пътните инциденти n=10 (34,48%), падане на земята n=5 (17,24) суицидни опити – n=2 (6,90%), 
спорт n=1(3,45%). За оценка на степента на кифозата използваме техниката за измерване на би-
сегментния ъгъл на Cobb на профилна спондилография или на профилна реконструкция на КТ, както 
и ъгъла на сегментната деформация  на Gardner. Всички фрактури са класифицирани по АО/Magerl. 
Неврологичните функции са оценявани по модифицираната от The American Spinal Injury Association 
(ASIA) клинична система за оценка на Frankel. При всички пациенти е използван заден достъп, след 
анализ на типа на фрактурата, броя на засегнатите нива, анатомията на педикулите проксимал-
но и дистално от фрактурата и хирургично планиране на обема на декомпресията и сегментите 
подлежащи на фиксация.
Резултати: Средната сегментна кифоза предоперативно  е 270 (200/580) и 160 постоперативно 
(100/180). Средната антеролистеза е 9 мм предоперативно (0-20мм) и 2 мм постоперативно (0-
4мм).
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Еволюцията на неврологичния дефицит оценен по Frankel/ASIA показва, че един пациент с пълен нев-
рологичен дефицит от група А е преминал в групата с непълен неврологичен дефицит – В. От група 
В трима пациенти са преминали в група С, а от група D двама са се възстановили и са преминали в 
групата без неврологичен дефицит Е.
Изводи: Резултатите от нашето проучване показват, че нестабилните горни и средни торакал-
ни фрактури със сегментна хиперкифоза с или без неврологичен дефицит могат да бъдат лекува-
ни успешно със заден достъп, който дава възможност за декомпресия, редукция на деформациите 
и ригидна педикуларна фиксация. Високите и средни торакални фрактури имат специфична харак-
теристика и се различават в диагностиката, оперативното лечение и прогнозата от торако-
лумбалните и лумбалните фрактури. Задължително е детайлното познаване на анатомията на 
торакалните прешлени, както и перфектна оперативна техника при имплантирането на инстру-
ментацията.
Ключови думи: торакални фрактури, хиперкифоза, педикуларна фиксация, торакална травма.

Abstract.
Introduction: Treatment of unstable upper and middle (T1- T10) traumatic thoracic fractures still remains 
controversial although increasing knowledge concerning morphometric, anatomical and biomechanical char-
acteristics of thoracic vertebra. They are less frequent than traumatic thoracolumbar (T11- L2) fractures and 
usually are grouped and considered together ignoring different biomechanical characteristics. The stability of 
thoracic spine is additionally from the stiff rib cage and sternum restricting and stabilizing the movements be-
tween segments. On the other hand these additional stabilizing structures increase resistance towards flexion 
and rotation axial forces. Few publications can be found concerning thoracic spine injuries, probably due to their 
specific features of diagnostics and surgical treatment. 
Segmental kyphosis is the most frequent malposition in such spinal trauma. 
That is why upper and middle thoracic fractures differ from other ones and must be treated and managed ac-
cording different criteria. 
Purpose: the aim of this study is to appreciate the specific features of posterior pedicular screw fixation in severe 
hyperkyphotic (>30) upper and middle thoracic fractures. 
Materials and methods: For the period of  January 2008- May 2016 in our clinic were performed 42 surgeries for 
thoracic fractures (T1- T10). 29 (69,05%)of them were selected and classified as high energy fractures affecting 
one or more levels with hyperkyphosis and dislocation. According AO/Magerl most of fractures were type A3, B1, 
B2, C1, C2, C3. The most common trauma was fall from height  n- 11(37,93%), car accident n- 10 (34,48%), falls 
on ground n- 5(17,24%), suicide n-2 (6,9%), sport n- 1(3,45%). The degree of kyphosis was determined according 
bisegmental Cobb angle measured on the lateral spondylography  or saggital CT reconstruction. Segmental 
deformation angle of Gardner was detected and recorded also. All the fractures are classified according AO/
Magerl. Neurologic functions were assessed according the modified by The American Spinal Injury Association 
(ASIA) clinical assessment system of Frankel. After analyzing the fracture type, number of fractured levels, anat-
omy of proximal and distal pedicles, surgical planning of decompression and levels to be fused, all the patients 
were treated with posterior approach. 
Results:  The average angle of kyphosis before surgery was 27 (20/58) and 16 postoperatively (10/18). The aver-
age anterolysthesis before surgery was 9 mm (0- 20) and 2 mm after surgery (0-4).
The evolution of neurologic deficits assessed according Frankel/ASIA revealed that a patient of group A improved 
postoperatively to group B. From the B group 3 patients improved to group C and from the D group two patients 
improved to group E without neurologic deficits. 
Conlusion: Results of our study indicate that unstable upper and middle thoracic fractures with segmental ky-
phosis, with or without neurologic deficits could be successfully treated with posterior approach which is reliable 
method for decompression, reduction of deformity and rigid pedicular fixation. Upper and middle thoracic frac-
tures have specific diagnostic features and their surgical treatment and prognosis differ from thoracolumbar 
and lumbar fractures. It is mandatory for the surgeons to know in details the anatomy of thoracic vertebra and 
perfect surgical skills when implanting the instrumentation.  
Key words: thoracic fractures, hyperkyphosis, pedicular fixation, thoracic trauma.
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ВЪВЕДЕНИЕ

Нестабилните травматични горни и средни (Т1 
– Т10) торакални фрактури се срещат по-рядко 
в сравнение с травматичните фрактури в тора-
колумбалния (Т11 – L2) отдел.(1) Сегментната 
кифоза пък е най-честата малпозиция при този 
вид гръбначни фрактури.(10,21) Тъй като повече-
то от тях се дължат на високо енергийни травми, 
много често са съчетани с тежки увреждания на 
други органи и системи, което понякога затрудня-
ва диагностицирането им.(2) Дори при идеални 
условия визуализирането на горния и среден то-
ракален гръбнак се постига трудно, а като се нас-
ложат клиничните с образните затруднения става 
ясно защо е необходимо отделното им изучаване. 
В литературата има малко публикации третира-
щи травматичните увреждания на торакалния 
гръбнак. Обикновено са групирани с тораколум-
балните фрактури, като се игнорират различните 
им биомеханични характеристики.(4) Торакалния 
гръбнак има нормална кифотична конструкция в 
резултат на  специфичната клиновидна морфоло-
гия на прешлените и дисковете и това предполага 
че той е най-устойчив на флексионн натоварва-
ния.(3) Тази част на гръбначният стълб е подси-
лена още от ребрата, гръдната клетка и стернума, 
които стабилизират и ограничават движенията 
между отделните сегменти, като оказва съпротива 
на флексионните и ротационните аксиални сили.
(3) По тази причина торакалния гръбнак е много 
по-здрав от лумбалния в сагитална и латерална 
флексия-екстензия, но по-податлив на ротация по 
краниокаудалната ос поради специфичната ори-
ентация на интервертебралните стави особено 
на ниво Т8 – Т9(3,4). Друга съществена разлика 
между торакалния и лумбалния гръбнак е нали-
чието на гръбначен мозък в торакалния вертебра-
лен канал, който е достатъчно тесен, което заед-
но с относително по-бедното кръвоснабдяване на 
гръбначния мозък в тази зона може да обясни по-
явата на неврологичен дефицит при сравнително 
по-малка компресия или кифотична деформация.
(3,4) Ето защо високите и средни торакални фрак-
тури се различават от фрактурите на други нива 
и трябва да се изучават и менажират с различни 
критерии.(4,15)    Хирургичното им лечение също е 
обект на спорове и по тази причина в литература-
та рядко се намират проучвания фокусирани само 
върху тези части на гръбнака.(1,13) Предимствата 
на хирургичното лечение се свеждат до увеличе-
ни възможности за декомпресия, сегментна фузия 
и ранно мобилизиране на пациента без всякакви 
външни ортези и не на последно място се избяг-
ва развитието на прогресираща кифоза. (1,10,21) 
През последните години се забелязва нарастваща 
тенденция сред спиналните хирурзи да използват 
задната педикуларна фиксация при торакални 
фрактури. Предимствата на тази техника пред ос-
таналите е постигането на добра редукция, адек-
ватна стабилизация, бърза декомпресия на гръб

начния мозък и бързо мобилизиране на пациента. 
(5,7,13,14,17,23)
Нашето проучване има за цел да се оценят въз-
можностите на задната педикуларна винтова 
фиксация при тежки хиперкифотични (>300) (19) 
фрактури в горния и среден торакален гръбнак.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

Между януари 2008 и май 2016 в клиниката са опе-
рирани общо 42 случая с торакални фрактури (T1-
T10), представени на (Таблица 1)

Ниво М Ж Общо

T2 1 1 2

T3 1 0 1

T4 2 1 3

T5 1 1 2

T6 3 2 5

T7 9 3 12

T8 6 2 8

T9 5 0 5

T10 4 0 4

Общо
32

(76,19%)
10 

(23,81%)
42

(100%)

Табл. 1 Разпределение на пациентите по пол  
и ниво на увреда

От тях са селектирани  29(69.05%) случая с висо-
коенергийни фрактури, със засягане на едно или 
повече нива и които са предимно от тип А3, В1, 
B2, С1, С2, С3 по AO/Magerl (18) с хиперкифоза и 
дислокация (Таблица 2)
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Нивa М Ж Общо

Т1, 2, 3, - 
Т5, 6, 8 1 1 2

Т4, 5, 6 1 0 1

Т4 – Т5 2 0 2

Т6 - Т7 4 1 5

Т7 – Т8 4 2 6

Т 7, 8, 9 2 2 4

Т8 – Т9 4 1 5

Т9 – Т10 3 1 4

Всичко
21

(72,41%)
8

(27,59%)
29

(100%)

Табл. 2 Разпределение на високоенергийните  
фрактури-дислокации по нива и по пол

Общата средна възраст на пострадалите е 43,4 
години (17/72). Най честа причина за травмата е 
падане от височина – n=11 (37,93%), следват път-
ните инциденти n=10 (34,48%), падане на земята 
n=5 (17,24) суицидни опити – n=2 (6,90%), спорт 
n=1(3,45%).
За оценка на степента на кифозата използваме 
техниката за измерване на бисегментния ъгъл на 
Cobb на профилна спондилография или на про-
филна реконструкция на КТ, както и ъгъла на сег-
ментната деформация  на Gardner  (9,22) (Фиг. 1,2)

Фиг. 1 Коректна техника за измерване на бисегментния 
ъгъл на Cobb на профилна спондилография (22)

Фиг. 2 Техника за измерване на ъгъла на сегментната 
деформация  на Gardner (22)

Всички фрактури са класифицирани по АО/Magerl, 
като са използвани рентгенографски изследвания 
допълнени с компютърна томография (КТ), а при 
някои от случаите магнитно-резонансна томогра-
фия (МРТ), без да е задължителна при инициал-
ното изследване на пациента. (Таблицa 3), (Фиг. 3)

Сегмент  
на увреда А Б С Общо

Т1, - Т5 1 1 3 5 
(17,24%)

Т6 –Л10 3 12 9 24  
(82,76%)

Всичко 4 
(13.79%)

13 
(44,83%)

12 
(41,38%)

29
(100%)

Табл. 3.  Тип на фрактурата по AO/Magerl  
и разпределение по сегменти

Фиг. 3 Фрактура- 
дислокация Т5 – Т6 (М24)
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Неврологичните функции са оценявани по модифицираната от The American Spinal Injury Association 
(ASIA) клинична система за оценка на Frankel. (Таблицa 4)

Ниво на увредата Всичко

T1 –T5 T6 – T10

AO/Magerl тип AO/Magerl тип

А B C А B C

брой брой брой брой брой брой

НС при  
приемането

ASIA (A) - 
пълно  

прекъсване
0 0 1 0 8 7 16 (55,18%)

ASIA (B-D) 
непълно  

прекъсване
1 0 2 2 3 2 10 (34,48%)

ASIA (E)  
без дефицит 0 1 0 1 1 0 3 (10,34%)

Всичко 1 1 3 3 12 9 29 (100%)

Табл. 4. Неврологичен статус на пациентите по Frankel/ASIA при постъпването, разпределени по нива и тип по 
AO/Magerl

Показанията за оперативно лечение включват:
• Наличие на неврологичен дефицит
• Тежка деформация на торакалния спинален 

сегмент
• Механична нестабилност изразяваща се в 

разкъсване на задния лигаментарен апарат 
или ротационна нестабилност. 

• Необходимост от ранна рехабилитация или 
съкращаване на времето за завръщане към 
нормален живот.

Лечение:
Оперативното лечение на торакалните фрактури 
е проведено веднага след като медицинските по-
казатели на пациента го позволяват. При съчета-
ните травми е провеждана ранна и агресивна хе-
модинамична стабилизация, както и стабилизация 
на асоциирани костни или системни увреждания 
от мултидисциплинарен екип.
Хирургичен подход:
При всички пациенти е използван заден достъп, 
след анализ на типа на фрактурата, броя на за-
сегнатите нива, анатомията на педикулите прокси-
мално и дистално от фрактурата и хирургично пла-
ниране на обема на декомпресията и сегментите 
подлежащи на фиксация. Използваме полиаксиал-

ни винтове, които имплантираме успоредно на гор-
ния ендплейт на тялото напрешлена. (Фиг. 4)

Фиг. 4 Входяща точка и траектория на  
педикуларните винтове при вътрешна фиксация  

в торакалния сегмент

При хиперкифотични (>300) случаи анатомична-
та редукция се базира на интегритета на задните 
костни елементи и се извършва внимателно и бав-
но под интраоперативен рентгенов контрол, чрез 
насрещно фиксирани родове над и под фрактури-
рания сегмент с оглед предпазване от увреждане 
на подлежащите големи съдове и невралните еле-
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менти. Имплантираме винаги полиаксиални вин-
тове, а най-често използваната от нас конструкция 
е две нива над и две нива под фрактурата. (Фиг. 
5, 6, 7)

Фиг. 5 Хитеркифотична горна торакална фрактура  
Т4-Т5. М(54)

Фиг. 6 Фрактура-дислокация на Т6-Т7 с  
анатомично прекъсване на миелона. М(63)

Фиг. 7 Фрактура-дислокация на Т3-Т4 с  
анатомично прекъсване на гръбначния мозък  

и dura mater. M(38)

При тежки хиперкифози и големи деформации на 
повече от едно ниво, използваме конструкции с 
фиксация на три нива над и три нива под дислока-
цията задължително с минимум 2 cross-links. Пре-
ди редукцията, ако е необходимо правим допъл-

нително фасетектомия на съответното ниво. При 
завършване на редукцията фиксираме временно 
постигнатото положение от едната страна и по съ-
щия начин процедираме и от другата страна. На 
края родовете се изравняват и се фиксират окон-
чателно. (Фиг. 8а, 8b)

Фиг. 8 a.  
Хиперкифотична 
фрактура на Т5  
със сегментен ъгъл 
на Cobb 580  
с фрактура  
на прилежащите  
ребра и стернума  
без неврологичен 
дефицит.

Фиг. 8 b.  Декомпресия на спиналния канал и репозиция 
на кифозата с 10 педикуларни винта.

Хирургични цели:
Хирургичните цели, които си поставяме при трав-
мвтичните увреждания на горния и среден торака-
лен гръбнак са следните:
1. Възстановяване функцията на нормалния саги-
тален баланс на тялото, което да позволява стоене 
в изправено положение без мускулни усилия, което 
предполага корекция на всяка локална кифоза, как-



32 SPINE SURGERY  2022

то и превенция на прогресията на вече коригирана-
та кифоза.
2. Освобождаване от компресия на невралните 
структури, предизвикана от:
• сегментна кифоза, която води до опъване на 

гръбначния мозък и нервните коренчета
• разрушаване на задната стена на тялото на 

прешлена с проникване на костни фрагменти в 
гръбначно-мозъчния канал

3. Лекуване на болката свързана с патологични 
деформации над и под фрактурата, притискащи 
прилежащите неврални структури, както и мекотъ-
канни източници на болка около върха на ъгловата 
деформация.
Всички пациенти са проследени минимум 1 месец 
след оперативното лечение.

РЕЗУЛТАТИ

При оперативното лечение на са установени се-
риозни усложнения, отнасящи се до увреждане на 
висцерални органи или разместване на конструк-
цията. При постоперативния рентгенологичен ана-
лиз всички педикуларни винтове са имплантирани 
правилно в телата на прешлените през педикулите 
включително 6 винта на С5, С6 и С7 при фрактура 
на Т1 – Т2. Седем торакални винта са в педикули-
те, но са насочени краниално и навлизат в диско-
вото пространство. Пет винта са имплантирани 
латерално и преминават през procc. transversi, но 
са в тялото на прешлена. Не са установени винто-
ве преминаващи през гръбначно-мозъчния канал.  
(Фиг. 9)

Фиг. 9 Хиперкифотична фрактура на Т1-Т2. Ж(52)

При нито един пациент от нашата серия не е уста-
новено влошаване на неврологичния статус, което 
да се дължи на извършената хирургична процедура 
или на фиксиращите инструменти.
Средната сегментна кифоза предоперативно  е 270 
(200/580) и 160 постоперативно (100/180). Средна-
та антеролистеза е 9 мм предоперативно (0-20мм) 
и 2 мм постоперативно (0-4мм).
Еволюцията на неврологичния дефицит оценен по 

Frankel/ASIA показва, че един пациент с пълен нев-
рологичен дефицит от група А е преминал в група-
та с непълен неврологичен дефицит – В. От група В 
трима пациенти са преминали в група С, а от група 
D двама са се възстановили и са преминали в гру-
пата без неврологичен дефицит Е. (Таблица 4)

A 16
B 6
C 1
D 3
E 3

15 A
4 B
4 C
1 D
5 E

Табл. 4. Frankel/ASIA еволюция

ДИСКУСИЯ

Лечението на нестабилните травматични торакал-
ни фрактури все още остава спорно, независимо от 
увеличените познания за морфометричните, ана-
томичните и биомеханичните характеристики на 
гръдните прешлени.(23)
Задният срединен достъп към торакалния гръбнак 
е най-малко инвазивен в сравнение със заднолате-
ралния и предния и през последните години става 
все по-популярен сред спиналните хирурзи.(5,7,13) 
Педикуларната фиксация на горния и среден тора-
кален гръбнак е голямо предизвикателство пора-
ди специфичната костна морфология в тази зона, 
което е показано в много проучвания.(5,7,13,14,23) 
Педикулите са малки, показват много вариабилно-
сти, а хирургичната техника при имплантирането на 
инструментацията все още е обект на дебати. (14). 
Съществува реален потенциален риск от уврежда-
не на нервни коренчета,   dura mater, васкуларни 
структури, плевра и гръбначен мозък.(5,7,20) 

Регионалната хиперкифоза и антеролистезата мо-
гат да бъдат безопасно и сигурно коригирани с по-
мощта на четири педикуларни винта над и четири 
винта под фрактурата съединени с пръти и конек-
тори.(1) 

Особености на торакалните фрактури:
1. Обикновено са високоенергийни и почти вина-

ги са съчетани с увреждания на други органи и 
системи.

2. По-трудно се диагностицират рентгенологич-
но в сравнение с останалите видове спинални 
фрактури.
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3. Хиперкифотичните фрактури и тези с голя-
ма дислокация задължително се съчетават с 
фрактури на ребра и много често с фрактури 
на стернума, когото някои автори наричат чет-
въртата опорна колона. (16)

4. Почти винаги са съпроводени от белодробни 
увреждания с изразена дихателна недостатъч-
ност.

5. Педикулите на високите и средни торакални 
прешлени имат специфична анатомия и разпо-
ложение, която трябва добре да се познава от 
хирурга.

6. Некоректното имплантиране на педикуларната 
фиксация може да  доведе до увреждане на го-
лемите подлежащи съдове.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Резултатите от нашето проучване показват, че нес-
табилните горни и средни торакални фрактури със 
сегментна хиперкифоза с или без неврологичен де-
фицит могат да бъдат лекувани успешно със заден 
достъп, който дава възможност за декомпресия, 
редукция на деформациите и ригидна педикуларна 
фиксация. Високите и средни торакални фрактури 
имат специфична характеристика и се различават 
в диагностиката, оперативното лечение и прогно-
зата от тораколумбалните и лумбалните фрактури. 
Задължително е детайлното познаване на анато-
мията на торакалните прешлени, както и перфект-
на оперативна техника при имплантирането на ин-
струментацията.
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РЕТРОСПЕКТИВЕН АНАЛИЗ НА РЕЗУЛТАТИ ОТ ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ  
НА ДЕЦА С ДЕФОРМАЦИИ НА ГРЪБНАЧЕН СТЪЛБ. 

Яблански В.1, Иванов А.1, Влаев Е.1, Стефанов В.2, Каменова Б.2

1 – Отделение по ортопедия и травматология, Токуда Болница София.
2 – Отделение по анестезиология и реанимация, Токуда Болница София.

RETROSPECTIVE ANALYSIS OF THE RESULTS OF SURGICAL  
TREATMENT OF CHILDREN WITH SPINAL DEFORMITIES.

Yablanski V.1, Ivanov A.1, Vlaev E.1, Stefanov V.2, Kamenova B.2

1 – Department of orthopaedy and traumatology, Tokuda Hospital Sofia.
2 – Department of anesthesiology and reanimation, Tokuda Hospital Sofia.

Резюме.Сколиозата е значим проблем в световен мащаб. Съвременната концепция е за триизмер-
но разглеждане на деформацията. Съществуват различни причини за настъпването на сколиоза, а 
именно вродени аномалии, травматични увреди, невро-мускулен дисбаланс, генетични синдроми, и 
др.
Най-голямата група (80%), са идиопатичните сколиози, като причините за развитието им е неясна 
и до днес. Честотата варира между 3 и 5 %, като момичетата са до 8 пъти повече. Лечението в 
ранните етапи е свързано с наблюдение, рехабилитация, и корсети. 
Цел: Да представим резултати от хирургично лечение на деца със сколиоза за период от 9 г.
Материали и методи: В отделението са оперирани над 100 деца с над 110 интервенции. При всички 
използвахме импланти за задна стабилизация. При 4 случая беше извършен ендоетапен трансто-
ракален преден достъп с последваща задна вертебродеза. 65 % от оперираните бяха с идиопатични 
сколиоза, а останалите в спектъра на невромускулни, синдромни, неврофиброматоза , и др. При 3 
деца използвахме техниката на растящи родове поради наличие на растежен потенциал, и след 
няколко дистракции бяха дефинитивно фиксирани.
В нашата практика позиционирането на имплантите се осъществява без системно използване на 
рентгенов контрол, по метода на „free hand” техника. Предимства на този метода са че редуцира 
рентгеновата експозиция на детето и хирургичният екип, както и значително намалява хирургич-
ното време и кръвозагубата.
 Възможност за прилагане на този метод ни дава интраоперативният невромониторинг, който 
използваме при всички случай, както и отличното овладяване на техниката базирана на анато-
мични репери.
Резултати:  Значими усложнения не сме наблюдавали, като 3 случая са ревизирани без дългосрочни 
последствия. В серията имаме 64% корекция на деформацията.
Заключение: Ранните резултати от нашата серия са отлични и ни дават мотивация да продъл-
жаваме да развиваме лечението на това състояние според най-високите международни стандарти 
и изисквания.

Abstract. The scoliosis is a significant problem in a worldwide level.
The contemporary concept is for tridimensional evaluation of the deformity. There are different reasons con-
nected to the deformity, namely congenital, traumatic, neuromuscular, genetic, etc.
The biggest group (80%) are idiopathic and the reason for the development is not known yet. The incidence rate 
varies between 3 and 5 %, and the females are up to eight folds more than males. The treatment in the early 
stages is connected with observation, rehabilitation, and bracing. 
Aim: To presents the results of 9-year surgical treatment of pediatric scoliosis.
Materials and methods: In the department, we operated more than 100 children with more than 110 surgeries. 
In all cases, we used posterior stabilization systems. In 4 cases we did one stage anterior transthoracic and pos-
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terior approaches with posterior fusion. 65% of the cases were idiopathic, and the others into the spectrum of 
neuromuscular, syndromic, neurofibromatosis, etc. In three children, we used growing rods technique because 
of existing growth potential, and after some distraction definitive fusion was done.
In our practice, we position the implants without systematic use of x-ray, but mostly in free hand technique. The 
advantage of this technique are that it reduce the x-ray exposition over the child and the team, and significantly 
reduce the surgical time and the blood loss.
 We can use this technique due to available intraoperative neuromonitoring used in all of the cases, as well as the 
excellent knowledge of the technique based on the anatomical marks.
Results: We did not found significant complications, but 3 cases were revised without long term complications. 
In our group of patients, we gained 64% correction of the deformity.
Conclusion: The early results are excellent and it gives us strong motivation to continue and develop the surgi-
cal treatment of this condition following the highest international standards and requirements.

УВОД

Сколиозата е световно значим проблем в световен 
мащаб.
Представлява изкривяване на гръбначият стълб 
в страни с последваща промяна  в ротацията на 
прешлените и съответно позицията на ребрата с 
отклонение в сагитална равнина. Съвременната 
концепция е за триизмерно разглеждане на дефор-
мацията (1). 
Тази деформация може да доведе до увреждане на 
функцията на други органи и системи, а при тежка 
прогресия и до състояния несъвместими с живота.
На снимка 1 е представен случай от нашата прак-
тика на идиопатична сколиоза при 24 г. жена, която 
не е провеждала лечение в детството, която ясно 
демонстрира възможността за тежка прогресия при 
това заболяване.
Съществуват различни причини за настъпването 
на сколиоза, а именно вродени аномалии, травма-
тични увреди, невромускулен дисбалнас, генетич-
ни синдроми, и др.
Най-голямата група (80%), са идиопатичните сколи-
ози, като причините за развитието им е неясна и до 
днес. Честотата варира между 3 и 5 %, като моми-
четата са до 8 пъти повече (2). Лечението в ранните 
етапи е свързано с наблюдение, рехабилитация, и 
корсети. Световна практика е деформацията да се 
измерва с ъгълът на Коб (3), като при над 40 гр., 
както и при настъпване на подходяща костна зря-
лост (4), се предприема хирургично лечение.
Развитието на съвременните хирургични техники 
позволяват постигане на много добра корекция и 
превенция на прогресията на наличните деформа-
ции.
В отделението по ортопедия в Токуда болница през 
2008 г. започнахме програма за създаване на цен-
тър за лечение на деца със сколиоза под егидата 
на SRS (5). Нашият екип премина през системно 
обучение за извършване на този вид хирургични 
интервенции по най-съвременните стандарти.

МАТЕРИАЛИ И МЕТОДИ

За период от 9 г. (2008-2016) в отделението са опе-
рирани от нас 101 деца с над 110 интервенции. При 
всички използвахме импланти за задна стабилиза-
ция (6). При 4 случая беше извършен ендоетапен 
трансторакален преден достъп с последваща зад-
на вертебродеза. 
На снимка 2 е представен трансторакален преден 
достъп с предна либерация в апикалeн сегмент с 
тотална дисцектомия в зоната.
При 3 деца използвахме техниката на растящи ро-
дове поради наличие на растежен потенциал, и 
след няколко дистракции бяха дефинитивно фи-
ксирани.
65 % от оперираните бяха с идиопатични сколиоза, 
а останалите в спектъра на невромускулни (18%), 
синдромни, неврофиброматоза , и др (13%), както 
и ревизии (4%). Разпеделението по възраст беше 
съответно – инфантилна 2%, ювенилна  23%, и 
адолесцентна 75%.  В нашата серия пропорцията 
момчета / момичета беше 1 / 5.
При всички пациенти беше извършено прецизно 
предоперативно планиране базирано на задължи-
телни рентгенографии фас, профил, ляв и десен 
наклон, тракция, и тракция под анестезия. При 
всички деца с наличие на какъвто и да е клиничен 
или рентгенографски атипизъм беше проведа ком-
пютърна томография и ядрено магнитен резонанс.
В оценката и планирането използвахме класифи-
кационната система на Ленке и сътр., както и след-
вахме принципите на селективна вертебродеза (7).
В нашата практика позиционирането на имплан-
тите се осъществява без системно използване на 
рентгенов контрол, по метода на „free hand” техни-
ка (8). Предимства на този метода са, че редуцира 
рентгеновата експозиция на детето и хирургичният 
екип, както и значително намалява хирургичното 
време и кръвозагубата.
Възможност за прилагане на този метод ни дава 
интраоперативният невромониторинг, който из-
ползваме при всички случай, както и отличното 
овладяване на техниката базирана на анатомични 
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структури.
Като стандарт в нашата практика пациентите пре-
карват първите 24 часа в отделение по реанима-
ция.
Изправяне на пациентите започваме на първи сле-
доперативен ден.

РЕЗУЛТАТИ

При всички случаи сме използвали задна инстру-
ментация за постигане на корекция и вертебродеза 
в различни варианти и в зависимост от конкретния 
случай, а именно –  само транспедикуларни винто-
ве, хибридни системи от комбинация на транспеди-
куларни винтове, куки, субламинарни полиетилено-
ви ленти, метална серклажна тел, и др.
На снимка 3 е представена хибридна система из-
ползвана при случай на тежка (ъгъл на Коб 136гр.) 
идиопатична сколиоза.
Нивата на вертебродеза в нашата серия варират 
от първи торакален прешлен до втори сакрален 
прешлен и таз.
Средно в сегмента на вертебродеза са включе-
ни 10,52 нива, като максималният брой е 18 нива 
(Th2-S2), а минималният 5 нива.
В серията имаме 64% корекция на деформация-
та в коронарен план, като максималната е 82%, а 
минималната 27%. В сагитален план не можахме 
да измерим корекция, поради липса на профилни 
рентгенографии в цял ръст.

УСЛОЖНЕНИЯ

Усложненията условно може да разделим на ин-
траоперативни и постоперативни.
Интраоперативни усложнения имахме при 2 слу-
чая.
При единият във време на редукция на деформа-
цията наблюдавахме загуба на соматосензорни 
евокирани потенциали ССЕП и транскраниални мо-
торни евокирани потенциали (ТКМЕП) за ляв крак 
при IOM, тахикардия и хипотония. 
Отстраниха се родовете, последвано от реанима-
ционни мероприятия. При направата на ЯМР по 
спешност се установи 1 винт в малпозиция предиз-
викваща локална компресия. След отстраняване 
на винта и довършване на инструментацията се 
възстановиха нормалните жизнени показатели  и  
соматосензорни евокирани потенциали .
Без неврологични проблеми следоперативно.
При другият пациент по време на остеотомия на 
ниво Th 6 - Th7 се предизвика счупване на ламина 
с пропадане към спиналния канал без видими дан-
ни за травмиране на нервни структури. Беше отче-
тена преходна (15 мин.) щета на ИОН, която след 

изчакаване и повишаване на кръвното налягане на 
пациента отзвуча до нормални граници.
 Следоперативни значими усложнения имахме при 
трима пациенти, а именно един пациент с ликво-
реа, един пациент с инфекция, и един пациент с па-
раплегия настъпила на 3-ти следоперативен ден. И 
при трите случая беше предприета ревизионна хи-
рургия, съответно откриване нивото на ликвореа с 
отстраняване на импланта на нивото и възстановя-
вне на увредата, сегментан ревизия и отстранява-
не на сегментен имплант и антибиотична терапия, 
и ревизия с декомпресия в рамките на 6 часа след 
инцидента с последваща медикаментозна терапия. 
Като най-значим оценяме случаят с неврологична 
симптоматика, при който беше настъпила фракту-
ра и компресия от костни фрагменти. На 45-ти ден 
след ревизионната хирургия беше наблюдавано 
пълно възстановяване на неврологичният дефицит.
 При оценка на позицията на педикуларните винто-
ве на базата на рентгенографии в изправена пози-
ция устовихме, че в нашата серия 1,5% от винтове-
те биха могли да бъдат оценени като разположени 
в малпозиция, но без значими клинични ефекти. За 
периода не сме предприемали ревизия за отстра-
няване при нито един пациент.

ОБСЪЖДАНЕ

Представените от нас резултати са от лечение на 
всички типове деформации в детска възраст и цел-
та е да представим нашият опит и обобщени резул-
тати за цялата серия, което може да бъде оценено 
като недостатък. В бъдеще предстоят стратифици-
рани анализи на база етиология и възрастови гру-
пи, както и да бъдат представени нашите критерии 
за избор на достъп, остеотомии, анкериране, и ре-
дукционни техники при всяка специфична патоло-
гия.
Предстои и детайлно представяне на случаите с 
наблюдавани усложнения в нашата серия.
Постигната от нас корекция в коронарен план е 
съпоставима със съобщаваната в световната ли-
тература (9). За жалост не може да оценим следо-
перативния сагитален баланс, поради технически 
затруднения за постигане на адекватна образна 
диагностика.
Съобщените от нас интраоперативни усложнения 
ясно демонстрират, че наличието на необходимото 
медицинско оборудване и добре обучен мултидис-
циплинарен екип могат да се намалят рисковете от 
настъпване на трайни и необратими увреди.
В резултатите представени в това проучване не 
проследяваме настъпване на късни усложнения, а 
основно настъпили в ранният следоперативен пе-
риод, поради факта че за анализ на подобни резул-
тати е необходимо време за възникване и устано-
вяването им.
Позиционирането на педикуларни винтове без 
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рентгенографски контрол, т. н. “free hand” техника 
безспорно има редица предимства, но крие и риск 
от малпозиция на импланти.  Установените в наша-
та серия са в рамките на 1,5%, което е под процен-
тите съобщени от някои автори (10), и съпоставими 
с резултати от други проучвания (11).

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

 Хирургичното лечение на деформации на гръбнач-
ният стълб в детска възраст е отговорна и предиз-
викателна задача, носеща удовлетворение не само 
за пациента и семейството, но и за лекарският екип.
 Ранните резултати от нашата серия са отлични и 
ни дават мотивация да продължаваме да развива-
ме лечението на това състояние според най-висо-
ките международни стандарти и изисквания.
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Резюме.
Увод и цел: През последните две десетилетия при лечението на ЛДС бяха въведени няколко техники 
за декомпресия и артродеза, които повишиха в значителна степен ефективността на хирургични-
ят подход към тази патология.  Въпреки това все още остават спорните въпроси каква декомпре-
сивна хирургия да се използва и в коя ситуация какъв вид спинална инструментация да се приложи. 
Целта на проучването е да се проследят хирургичните резултати при серия от пациенти с лумбал-
ни дегенеративни заболявания, на които е приложена задна декомпресия и инструментална фузия.
Материал и метод: В изследването са включени n=48 последователни пациенти (М19/Ж29), ср. 
възраст 59,32 години (30/85), при които освен декомпресивните процедури е извършена задна педи-
куларна инструментация и фузия. Динамиката на болевия синдром и функционалния статус на опе-
рираните пациенти пре- и постоперативно извършваме посредством VAS и ODI. 
Резултати: Функционалната оценка по ODI показва статистическо значимо подобрение още при 
ранните постоперативните резултати (^ODI = 55,05%), които отбелязват тенденция на подо-
брение при ранните постоперативни наблюдения и при късните наблюдения съответно (58,37%) и 
(61,55%) (р<0.05). При 57,06% n=(8/17) от пациентите с предоперативни данни за парези е регистри-
рано подобрение по отношение на силата и обема на движенията в паретичните мускулни групи. 
При последващото проследяване е отчетено значително подобрение на паретичните разстрой-
ства, както и на клаудикацията 70,59% n=(12/17). По отношение на коренчевия болеви синдром и 
болките в кръста ранните следоперативни резултати показват бързо и  съществено подобрение, 
което се запазва и в късните наблюдения, особено при пациенти с различни степени на дегенера-
тивна лумбална листеза - ^VAS - 72.06%; 73,53%; 77,94% (р<0.05). 
Заключение: При пациенти с лумбални дегенеративни заболявания, добрата декомпресия на не-
вралните елементи и инструменталната стабилизация е свързана с висока степен на постопера-
тивна фузия, която корелира положително с добрите клинични резултати при нисък оперативен 
риск. При многоетажните стенози е целесъобразно декомпресивните и стабилизиращи процедури 
да се провеждат само на клинично значимото ниво.
Ключови думи: дегенеративна лумбална стеноза, инструментация, задна декомпресивна хирургия, 
стабилизиращи процедури, функционална оценка.

Abstract.
Introduction: Degenerative lumbar spinal stenosis (DLSS) is a major cause of  low back pain and sciatica, which 
causes a temporary and sometimes permanent disability. Over the past two decades in the treatment of DLSS 
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was introduced several techniques for decompression and spinal fusion, which significantly increased the effec-
tiveness of the surgical approach to this pathology. However, the choice of decompressive surgical procedure 
and use of instrumentation remain controversial.
 The aim of the study was to describe the surgical outcomes in a series of patients with lumbar degenerative 
disease, undergoing back decompressive surgery and fusion with instrumentation.
Patients and methods: A total of (n=48) consecutive patients (M19 / F29) avg. age 59.32 years (30/85) has un-
dergoing posterior decompressive surgery and fusion with instrumentation. The dynamics of the low back pain 
and sciatica and functional status of the operated patients pre- and postoperatively was performed by VAS and 
ODI.
Results: The functional evaluation of ODI shows a statistically significant improvement even in the early post-
operative results (^ ODI = 55,05%), which indicate a trend of improvement in early postoperative observation 
and later observations respectively (58.37%) and (61.55%) (p<0.05).  At 57,06% n=(8/17) of patients with pre-
operative paresis is registered improvement in strength and range of motion in paretic muscle groups. In the 
follow-up, there were significant improvement in paretic disorders and the claudication 70,59% n=(12/17). In 
terms of sciatica and back pain early postoperative results showed rapid and significant improvement that was 
preserved in later observations, particularly in patients with varying degrees of degenerative lumbar listhesis - 
(^VAS - 72.06%; 73.53%; 77.94%) (p<0.05). 
Conclusion: In patients with lumbar degenerative diseases, the good decompression of neural elements and 
use of instrumentation is related to the high degree of post-operative fusion which correlates positively with 
good clinical results with low risk. In the cases of  multilevel stenosis appropriate decompression and stabiliza-
tion procedures take place only at the clinically significant level.
Key words: degenerative spinal stenosis, instrumentation, posterior decompressive surgery, stabilization proce-
dures, functional evaluation.

ВЪВЕДЕНИЕ

Лумбалната дегенеративна стеноза (ЛДС) e най-чес-
тата причина за вертеброгенния болеви синдром, 
който предизвиква временна, а понякога и трайна 
неработоспособност или инвалидизация. Невро-
генната интермитираща клаудикация в резултат на 
ЛДС е характерна за популацията над 50 годишна 
възраст, а според някои автори около 8% от въз-
растното население страда от това заболяване.1,2 
През последните две десетилетия при лечението 
на ЛДС бяха въведени няколко техники за деком-
пресия и артродеза, които повишиха в значителна 
степен ефективността на хирургичният подход към 
тази патология.3  Въпреки това все още остават 
спорните въпроси каква декомпресивна хирургия 
да се използва и в коя ситуация какъв вид спинал-
на инструментация да се приложи. Дегенеративни-
те процеси, които се развиват в интервертебралния 
диск, прогресивно водят до дестабилизиране на 
подвижния спинален сегмент. Тези процеси влияят 
отрицателно не само върху механичните свойства 
на засегнатия диск, а и на съчетаните движения на 
съседните сегменти, които от своя страна водят до 
тяхното увреждане.4 Ексцизията на диска и всички 
декомпресивни процедури, извършвани на съпът-
стващата стеноза, предизвикват задълбочаване на 
сегментната нестабилност и незадоволителни сле-
доперативни резултати.3,5 Ето защо при изгражда-
нето на хирургичната стратегия трябва да се отчете 
и ефектът от първичната и вторична дегенеративна 
сегментна нестабилност.6 Спиналната инструмен-
тация улеснява фузията, възстановява физиоло-
гичната лумбална лордоза и спиналния интегритет, 

намалява времето за рехабилитация и подобрява 
клиничните резултати.3,7,8

Целта на проучването е да се проследят хирургич-
ните резултати при серия от пациенти с лумбални 
дегенеративни заболявания, на които е приложена 
задна декомпресия и инструментална фузия.

ПАЦИЕНТИ И МЕТОД

В изследването са включени n=48 последовател-
ни пациенти (М19/Ж29), ср. възраст 59,32 години 
(30/85), при които освен декомпресивните проце-
дури е извършена задна педикуларна инструмен-
тация и фузия. От тях n=19 са мъже и n=29 са жени 
при средна възраст 59,32 години (30/85). Разпреде-
лението на пациентите според етиологичния фак-
тор е както следва:
1. Централна ± латерална или изолирана лате-

рална стеноза – n=10 сл.
2. Многоетажна централна дегенеративна стено-

за – n=5 сл.
3. Дегенеративна антеролистеза ± дегенеративна 

сколиоза и стеноза – n=19 сл.
4. Първична дегенеративна или вторична сег-

ментна нестабилност – n=3 сл.
5. FBSS синдром (реоперация) – n=3 сл.
6. Дискова херния, съчетана с централна или ла-

терална стеноза – n=8 сл.
При всички оперирани пациенти клинично е уста-
новен тежък радикулоалгичен синдром и изразена 
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вертебрална аксиална болка, различен по степен 
неврологичен дефицит от периферно нервен тип, 
при които консервативното лечение е било безре-
зултатно повече от минимум 3 месеца. От образни-
те изследвания пре- и постоперативно пациентите 
са изследвани с конвенционални рентгенографии 
фас и профил, с отчитане степента на предопера-
тивната листеза в (%), височината на дегенерира-
лия диск спрямо съседен недегенерирал в (%), а 
при съмнение за нестабилност – динамични с  из-
мерване ъгъла на Cobb, както и измерване на лум-
балната лордоза в (0). Всички оперирани пациенти 
предоперативно са изследвани с МРТ с аксиални 
и сагитални Т1 и Т2 измервания, които дават пъл-
на информация за съдържанието на вертебралния 
канал, невралните форамени и интервертебрални-
те дискове. Освен това МРТ обхваща целия лум-
бален и ТЛ спинален сегмент и дава възможност 
за идентифициране на мултисегментните стенози. 
Ние сме се придържали към следните индикации 
за оперативно лечение:
1. Персистираща или рецидивираща аксиална 

лумбална или коренчева болка или невроген-
но клаудикацио, които влошават качеството на 
живот на пациентите за повече от три месеца 
въпреки приложеното консервативно лечение.

2. Поява или прогресиращ неврологичен дефи-
цит.

3. Тазово-резервоарни нарушения.
След декомпресия на невралните структури сме 
извършили педикуларна фиксация на нестабилния 
сегмент. При n=10 случая е извършена моносег-
ментна фиксация, при n=18 сл.  - SS фиксация през 
едно ниво, при n=17 сл. - на три нива и при n=3 - на 
четири нива. Имплантирани са общо 238 педику-
ларни винта на 119 нива. Пълна репозиция на деге-
неративната спондилолистеза не осъществяваме 
на всяка цена, а много често това е и невъзможно. 
(Фиг. 1, 2, 3) 

Фиг. 1. Декомпресивна ламинектомия и фораминотомия 
на L3, L4, L5  при тотална многоетажна стеноза на  
посочените нива. Педикуларна фиксация L4, L2, S1. 

(М/63)

Фиг. 2. Дегенеративна централна и латерална стеноза 
L1-L2. Моносегментна винтова педикуларна фиксация, 
подсилена с TLIF след ламинектомия и фораминотомия 

(Ж/60)

Фиг. 3. Тежка многоетажна дегенеративна стеноза на 
нива L2, L3, L4. Ламинектомия L2, L3, L4, двустранна  

фораминотомия на същите нива, TLIF L2 – L3,  
педикуларна фиксация T12, L1 – L4, L5 (Ж/66)
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Основните клинични, демографски, предоперативни и оперативни параметри са представени на  
(Таблица 1).

Параметри Костна  
декомпресия

Костна  
декомпресия с 
дискектомия

Инструментална 
стабилизация

Брой пациенти 48 42 6 48

Мъже/Жени 19/29 17/25 2/4 48

Ср. възраст 59,32(30/85) 60,42(51/85) 44,52(30/59)

Нива - брой 48 42 6 48

L1 – L2 4 3 1 4 + 1(TLIF)

L2 – L3 8 7 1 8 + 1(TLIF)

L3 – L4 9 8 1 9 + 1(TLIF)

L4 – L5 21 19 2 21 + 2(TLIF)

L5 – S1 6 5 1 6 + 1(PLIF)

Симптоматика

Лумбалгия 46(95,83%) 44 2

Клаудикация 12(25,00%) 10 2

Коренчеви болки 48(100%) 42 6

Хипестезия 36(75,00%) 31 5

Парези 17(35,42%) 15 2

ТР смущения 2(4,17%) 1 1

Ср.продължителност 2,8г.(3м.- 7г.) 3,6г.(2,1г.-8г.) 2,2г. (3м.- 6г.)

ODI (0-100%) 72,3 (± 14,2) 71,2 (± 13,4) 75,3(± 12,0)

VAS (0-10 т.) 6,8 (±2,1) 6,7 (±1,5) 6,9 (±0,8)

Таблица 1. Клинични, демографски, оценъчни предоперативни и оперативни данни на подгрупата с декомпресивни 
и ригидни стабилизиращи процедури.
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При n=6 от случаите инструментацията е подсиле-
на със задна фузионна интеркорпорална техника 
(1-PLIF и 5-TLIF) с карбонови кейджове. Когато де-
генеративните промени са съчетани с остеопоро-
за и остеопения, допълнително аугментираме съ-
седното ниво и нивото включено във фиксацията с 
ПММА, както и тунелите на педикуларните винтове. 
Приложените техники намаляват риска от инстру-
ментални усложнения, ятрогенни деформитети и 
опорочаване на инструментацията. Динамиката на 
болевия синдром и функционалния статус на опе-
рираните пациенти пре- и постоперативно извърш-
ваме посредством VAS и ODI. 
Оценка на статистически хипотези чрез t – крите-
рий на Student – Fisher при  Р ≤ 0.05.

РЕЗУЛТАТИ

След дехоспитализацията за период от средно две 
години и четири месеца (3м/5г) клинично са просле-
дени n=32 пациенти (66,67%). От останалите n=16 
двама са починали от други заболявания, които 
нямат връзка с оперативната интервенция, а n=14 

не са открити или по други причини не са просле-
дени. Пациентите, които не са проследени, не се 
отличават съществено по демографски, клинични 
и оперативни параметри от изследваната подгрупа. 
Функционалната оценка по ODI показва статисти-
ческо значимо подобрение още при ранните по-
стоперативните резултати (^ODI = 55,05%), които 
отбелязват тенденция на подобрение при ранните 
постоперативни наблюдения и при късните наблю-
дения съответно (58,37%) и (61,55%) (р<0.05). При 
57,06% n=(8/17) от пациентите с предоперативни 
данни за парези е регистрирано подобрение по от-
ношение на силата и обема на движенията в па-
ретичните мускулни групи. При последващото про-
следяване е отчетено значително подобрение на 
паретичните разстройства, както и на клаудикаци-
ята 70,59% n=(12/17). По отношение на коренчевия 
болеви синдром и болките в кръста ранните следо-
перативни резултати показват бързо и  съществено 
подобрение, което се запазва и в късните наблюде-
ния, особено при пациенти с различни степени на 
дегенеративна лумбална листеза - ^VAS - 72.06%; 
73,53%; 77,94% (р<0.05). (Таблица 2)

Скала за оценка Всички изследвани 
пациенти –

Ранни  
постоперативни – 1 

м.

Късни  
постоперативни 

над - 6 м.

n=48

VAS
Преоп. 6,8 (± 2,1)

Постоп. 1,9 (± 0,7) 1,8 (± 0,6) 1,5 (± 0,45)

^VAS 72,06% 73,53% 77,94%

ODI
Преоп. 72,3 (± 14,2)

Постоп. 32,5 (± 9,9) 30,1 (± 11,6) 27,8 (± 10,2)

^ODI 55,05% 58,37% 61,55%

Таблица 2. Средни стойности при оценка на резултатите от наблюденията по VAS и ODI преоперативно и  
постоперативно при подгрупата със спинални инструментации
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По отношение на оперативната редукция на сте-
пента на листезата, възстановяване на височината 
на итервертебралния диск и корекция на лумбална-
та лордоза бяха осъществени пре- и постоператив-
ни измервания на профилните рентгенографии на 
n=26/48 от случаите главно с дегенеративни листе-
зи и кифосколиози. Постигнатата редукция на анте-
ролистезата е от средни предоперативни стойности 
20% (±9,5%) до средни постоперативни 8% (±3%). 
При нискостепенните листези е постигната пълна 
редукция. Успоредно с редукцията на листезата е 
постигнато и значително увеличение на височината 
на прилежащия интервертебрален диск средно с 
34% в сравнение със съседния недегенерирал диск 
– от 33,5% (±5%) до  68% (±4,3%) (p<0,005). Постиг-
ната е и корекция на лумбалната лордоза средно с 
110 в сравнение с предоперативните стойности 340 
(±160) до постоперативни 450 (±100), която в значи-
телна степен възстановява лумбалния сагитален 
баланс на пациентите.  (Таблица 3)

Параметър Предоперативно Постоперативно

Степен на 
листеза (%) 20% (±9,5%) 8% (±3%)

Височина 
на диска 

(%)
33,5% (±5%) 68% (±4,3%)

Лумбална 
лордоза (0) 340 (±120) 450 (±100)

Таблица 3. Сравнителни пре- и постоперативни  
параметри на пациентите с предимно дегенеративни 

листези след инструментална фиксация

Добрата костна декомпресия и възстановяването 
на нормалния лумбален сагитален баланс в рам-
ките на 40-600 води до добри резултати при измер-
ванията по VAS за лумбална болка < 2 т. и по ODI 
< 30.
Интраоперативни, ранни и късни постоперативни 
усложнения са регистрирани при n=13 (27,08%) 
пациенти от изследваната подгрупа. От тях n=9 
(18,75%) са дуротомии, n=3 (6,25%) са с постопе-
ративни инфекции и n=1 (2,08%) е с малпозиция 
на педикуларен винт. Тези усложнения са преодо-
лени по правилата на спиналната реопераривна 
хирургия при n=5 случая, а при останалите ком-

пликациите са преодолени с консервативни методи 
(спинален дренаж, покой на легло, адекватни анти-
биотици след антибиограма).

ДИСКУСИЯ

Диагнозата (ЛДС) се базира на характерните за 
нея клинични модалности включващи интермити-
раща неврогенна клаудикация, коренчевата болка 
с парестезии, изтръпване и сензорен или моторен 
дефицит, аксиалната вертебрална болка, която е 
свързана с позата на тялото и с ежедневната ак-
тивност и с характерните рентгенологични харак-
теристики.3 Пациентите, които са резистентни на 
консервативна терапия са показани за оперативно 
лечение. Според Periasamy K et al.8, Wilke H-J et al.9 
и др. автори, основните принципи при лечението на 
дегенеративните лумбални заболявания са деком-
пресия на невралните елементи, разширяване на 
интервертебралните отвори чрез увеличаване на 
дисковото пространство, отстраняване на предна-
та дискова компресия и незабавно стабилизиране 
на подвижния сегмент. Въпреки това все още в ли-
тературата има спорове относно методите и грани-
ците на невралната декомпресия, особено когато 
става въпрос за продължителни проследявания.10 
Постигането на спинална артродеза и костна фу-
зия е централен въпрос в спиналната хирургия, 
който може да се постигне чрез различни предни и 
задни техники.3,10  Основната цел на фузията е да 
елиминира патологичната сегментна подвижност и 
произтичащите от нея симптоми, изразяващи се в 
хронична аксиална лумбална болка. Спиналната 
инструментация улеснява фузията, възстановява 
физиологичната лумбална лордоза и спиналния 
интегритет, намалява времето за рехабилитация 
и подобрява клиничните резултати.3,7 Инструмен-
талната фузия след дистракция и корекция на лис-
тезата или сколиозата декомпримира неврофора-
мените и спиналния канал. За постигането на тези 
задачи се използват различни системи, които имат 
различни показания и осигуряват различен успех. 
В резултат на продължителни изследвания ста-
на ясно, че ригидната рестабилизация при тази 
екстензивна хирургия често се придружава от 
усложнения, псевдоартрози, дегенерация на съ-
седни нива, проблеми от страна на имплантите и 
др., които трудно се преживяват от възрастните 
пациенти.9,12-14  Cheh et al.15 в ретроспективно про-
учване анализират n=188 пациенти с минимум 
5 - годишно проследяване, на които е извършена 
тораколумбална и лумбална фузия с педикуларна 
инструментация по повод различни дегенеративни 
заболявания. При 42,6% от пациентите те откриват 
рентгенологични данни за увреждане на съсед-
но ниво, а при 30,3% клинични прояви от увреде-
ните съседни сегменти, изразяващи се най често 
в спинална стеноза и нестабилност. Като рискови 
фактори за увреждане на съседно ниво авторите 
изтъкват възраст на пациентите над 50 години и ви-
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сочина на фузията над L1-L3 в сравнение с L4-L5. 
Те не намират съществена разлика по отношение 
увреждането на съседно ниво между циркумфе-
рентната фузия и задната фузия. 
За да се преодолеят тези недостатъци, през по-
следните години в спиналната хирургия бяха раз-
вити и въведени различни видове предни и задни 
динамични стабилизиращи системи, които фикси-
рат симптоматичното ниво без фузия,  запазват сег-
ментните движения и разтоварват съседните дви-
гателни сегменти.9,14,16 Това наложи да се търсят 
други хирургични стратегии, които да са балансира-
ни по отношение на безопасност и ефективност.13,17 
Предимствата на задните техники пред предните 
са, че на един етап се постига 3600 декомпресия и 
фузия, като се съкращава оперативното време и се 
избягват рисковете от специфичните усложнения 
на предните достъпи.18 С цел да не се нарушава ин-
тегритетът на предната или задната лигаментарна 
лента, както и на фасетите, през последните годи-
ни някои автори започнаха да имплантират интер-
корпоралните кейджове с екстремно латералнен 
достъп  (XLIF) без допълнителна фиксация, използ-
вайки само ефекта на дистракция, но резултатите 
от тази методика се нуждаят от бъдещи дългосроч-
ни наблюдения.19,20   
В нашето изследване ние винаги сме се придър-
жали към максимално запазване на задните кост-
ни и лигаментарни структури при извършване на 
невралната декомпресия.  При изграждането на 
хирургичната стратегия в посока на широка де-
компресия сме се съобразявали с възрастта на 
пациентите, придружаващите ги заболявания, про-
ведените предварително образни изследвания, 
показващи липса на нестабилност, редуцирана 
височина на интервертебралния диск или наличие 
на изразена остеофитоза. При тези случаи сме се 
стремили максимално да запазим прилежащите 
фасети с цел непредизвикване на ятрогенна дес-
табилизация. При нестабилни или високостепенни 
дегенеративни листези сме прилагали ламинекто-
мията като основен метод на декомпресия преди 
инструменталната фиксация и корекцията на лис-
тезата. Постигнатата по този начин широка деком-
пресия на дуралния сак осигурява оптимална въз-
можност за фораминална коренчева декомпресия, 
директен контрол на педикулите при имплантира-
нето на винтовете и намаляване на риска от увреж-
дане на невралните елементи при редукцията на 
листезата. При пациенти с дегенеративни централ-
ни стенози, комбинирани с двустранни латерални 
стенози без данни за нестабилност, листези или 
сколиози най-често сме прилагали двустранни ин-
терламинотомии с фораминотомии. При два от на-
шите случаи във връзка с утежняване на клинична-
та симптоматика и недооценка на съпътстващата 
нискостепенна дегенеративна листеза се наложи 
осъществяването на спинална инструментация на 
втори етап от лечението. При пациенти с изолира-
ни едностранни латерални стенози винаги сме из-

ползвали унилатерален интерламинарен достъп, 
включващ медиална фасетектомия, фораминото-
мия и дискектомия, когато това се налага. 
В нашето изследване сме осъществили допълни-
телна интервертебрална фузия при 6 (12,5%) от 
общо 48 инструментални стабилизации, обхваща-
щи всички лумбални сегменти, като най-често ата-
куваният сегмент е L4-L5. Използвали сме TLIF при 
n=5 случая и PLIF при един случай, като сме полу-
чили добри клинични и рентгенологични резултати. 
Предпочитаме да изпoлзваме техниката TLIF пора-
ди едностранното й и по-атравматично изпълнение 
и скъсеното оперативно време в сравнение с PLIF. 
Освен това след тоталната фасетектомия имплан-
тирането на кейджовете се осъществява при добър 
визуален контрол на коренчетата и не се налага 
значителна ретракция на дуралния сак. Техниките 
сме прилагали при пациенти с дегенеративна спон-
дилолистеза и значителна редукция на височината 
на интервертебралния диск, съчетана с форами-
нална стеноза, придружени от изразен лумбалги-
чен  синдром, коренчеви болки и неврогенна кла-
удикация. При проследяването на пациентите от 
3 м. до една година след проведената хирургична 
процедура установихме  добра интервертебрална 
фузия при всички пациенти и добро повлияване на 
болевия синдром и неврологичния статус. 
При останалите пациенти след декомпресивните 
процедури е извършена моно - или късосегментна 
педикуларна фиксация при общо n=28 пациенти, а 
при останалите фиксацията е извършена на три и 
четири нива. По отношение на оперативната реду-
кция на степента на листезата, възстановяване на 
височината на итервертебралния диск и корекция 
на лумбалната лордоза бяха регистрирани резул-
тати, които са съизмерими с резултатите на съвре-
менните автори.3,8,21,22

ЗАКЛЮЧЕНИЕ И ИЗВОДИ

При пациенти с лумбални дегенеративни заболява-
ния, добрата декомпресия на невралните елемен-
ти и инструменталната стабилизация е свързана с 
висока степен на постоперативна фузия, която ко-
релира положително с добрите клинични резулта-
ти при нисък оперативен риск. При многоетажните 
стенози е целесъобразно декомпресивните и ста-
билизиращи процедури да се провеждат само на 
клинично значимото ниво.
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ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ НА СЧУПВАНИЯТА НА  
ГРЪБНАЧНИЯ СТЪЛБ В ТОРАКАЛНИЯ И ПОЯСЕН СЕГМЕНТ 
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SURGICAL TREATMENT FOR THORACIC AND LUMBAR SPINE FRACTURES
Stanchev St. 1, Seti G. 1, Panayotov K.2, Stanchev V.2, Stoyanov Al.2
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Резюме.Нарастването на травматизма на гръбначния стълб през последните години е свързан с 
високо енергийна травма, често водеща до различен тип счупвания на телата на прешлените в то-
ракалния и поясен отдел на гръбначния стълб. Тази патология изисква бърза и навременна диагно-
стика и хирургично лечение. Авторите представят резултатите от хирургичното лечение на 97 
болни със счупвания в торакалния и поясен отдел на гръбначния стълб. При 55 пациента травмата 
е неусложнена, а при 42 счупвания е установена различна степен на неврологична симптоматика. 
За стабилизация на съответните сегменти са използвани различни педикуларни системи-Медтро-
ник, СД, ССД, Джонсън и Джонсън, Страйкър, СТИБУ. Осъществявана е непряка декомпресия на гръб-
начния канал чрез „лигаментотаксис” при пресните неусложнени счупвания. При всички пациенти 
е изпълнена и задно-латерална интеркорпорална костна фузия. При неусложнените компресионни 
фрактури със стеноза на гръбначния канал, и при тежка неврологична е използвана и разширена де-
компресивна ламинектомия. При случаите на фрактури-луксации хирургичното лечение в голяма 
степен е постигнато реканализация на канала. При застарелите посттравматични кифотични 
деформитети е реализирана различни видове вертебротомии с корекция и стабилизация. Средния 
срок на наблюдение е 8 години. При 61 % от пациентите резултатите са добри, при 32 % удовлетво-
рителни, и при 7 % неудовлетворителни.
Ключови думи: счупване на прешлени, торакален, лумбален сегмент, хирургично лечение.

Abstract.The treatment outcomes of 97 patients with thoracic and lumbar spine fractures are presented. The 
injuries were uncomplicated in 55 cases, while 42 fractures had neurological complications. Stabilization of the 
spine was achieved with transpedicular fixators. In case of acute uncomplicated fracture the spinal canal indi-
rect decompression was fulfilled by means of ligamentotaxis. The instrumented fixation was complemented by 
a posterior-lateral fusion. Uncomplicated compression fractures of thoracic spine with a spinal canal stenosis, 
gross neurological symptoms were treated by spinal canal decompression by an extensive laminectomy and 
stabilization and fusion. The displacement of vertebrae was reduced and spinal canal stenosis was totally elimi-
nated in all cases of fracture-dislocation. A chronic posttraumatic and post-laminectomy kyphosis was correct-
ed and fixed with the CDI system through a posterior approach. 6 yrs post op supervision term. A differential 
choice of spine injury treatment resulted in good results in 61 % of patients, satisfactory in 32%, and unsatisfac-
tory – in 7 %. 
Key words: surgical treatment, thoracic and lumbar spine fractures.

УВОД

Известно е, че при травматичните увреди на 
прешлените от торакалния и поясен сегмент на 
гръбначния стълб лекарите трябва да решават ор-
топедични и неврохирургични проблеми. В послед-
ното десетилетие в хирургичното лечение на тези 

заболявания се наблюдава огромен напредък. Това 
е свързано с внедряване в клиничната практика на 
различни педикуларни системи за корекция на де-
формитетите, костен цимент за вертебро и кифоп-
ластика, и др. принципно важни моменти на хирур-
гичното лечение са адекватната декомпресия на 
невралните структури, възстановяване на нормал-
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ната форма на вертебралния канал и гръбначната 
колона, стабилна фиксация на увредения сегмент. 
В статията отчитаме късни резултати от тяхното ле-
чение. 

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

В клиниката по ортопедия и травматология за пе-
риода от 2005 до 2016 г. са оперирани 97 пациенти 
с различен тип счупвания на прешлени от торакал-
ния и или лумбалния сегмент. Диагнозата се осно-
вава на стандартна рентгенография във фасова и 
профилна проекции, в съчетание с СТ и ЯМР. 
Класифицирали сме пациентите в три основни гру-
пи според вида на счупването според класифика-
цията на F. Denis, 1983, и F. Magerl, 1994 /11, 21/: 
компресионни /А/ – 41, взривни – 43, фрактури-лук-
сации /В/, и флексионно-дистракционн счупвания 
/С/ – 13.  При 8 пациента очупванията са съчетани с 
остеопороза, а при 7 е установена високостепенна 
кифоза в лумбалния сегмент, след компресионни 
фрактури на Тh12–L1 прешленни тела. При тях на 
по ранни етапи е провеждано хирургично лечение 
с неудовлетворителни резултати, като е изпълня-
вана необоснована ламинектомия с неадекватна 
стабилизация. 
Неврологичните разстройства сме оценявали по 
Н. Frankel (1969) в модификация на D.S. Bradford и 
G.G. McBride (1987). C груба неврологична симпто-
матика (тип А, В по Denis, В и С по Magerl) са 11 па-
циента, с по малко изразена (тип С, Д, и А и В) – 31, 
с неусложнена травма на гръбначния стълб – 55. 
За корекция и фиксация на прешлените сме из-
ползвали различни задни транспедикуларни систе-
ми. Избор на метода за оперативно лечение зависи 
от вида, локализацията на счупването, степен на 
стеноза на вертебралния канал, характера на нев-
рологичните разстройства, и времето след настъп-
ване на травмата.
При пресни, неусложнени компресионни фрактури 
в торако-лумбалния сегмент сме пристъпвали към 
задна треспедикуларна фиксация с едномоментна 
репозиция и корекция на травматичната кифоза и 
стеноза чрез лигаментотаксис. Единични случаи са 
налагали ревизия на вертебралния канал. За кост-
на фузия използваме процеси спинози, както и ав-
тотрансплантати от илиачните кости. 
При пресни усложнени взривни фрактури с лека 
и средна степен на неврологични нарушения (тип 
D)  предпочитаме декомпресия чрез лигаментарна 
екстензия и лордозиране на съответния сегмент. В 
случаите на усложнени фрактури на прешлени в 
долния лумбален сегмент, прилагаме ламинекто-
мия, редукция, и репозиция чрез инструментиращи 
системи, или в съчетание с остеотомии. Това се 
налага поради слабият ефект от лигаментотаксиса 
в дисталния лумбален сегмент, поради значително 
слабия заден лонгитудинален лигамент дистално 
от L3. 
При случаите с тежка неврологична отпадна симп-
томатика (тип А, В, С) се прилага разширена ла-

минектомия с дискектомия и интервертебрална 
костна фузия, съчетана със задна педикуларна 
стабилизация. 
При двама болни се установиха фрактури-лукса-
ции в гръдния сегмент-D8, D9, с пълно анатомично 
прекъсване на гръбначния мозък и коренчета. При 
тях се пристъпи към разширена ламинектомия, ре-
позиция на прешленните тела и относително въз-
становяване на вертебралния канал. Възстанови 
се анатомичната цялост на дуралния сак.  
При счупвания на фона на  остеопороза е необхо-
димо да се удължи стабилизираният сегмент. При 
всички случаи е необходимо да се провежда меди-
каментозна терапия. През последната година про-
веждаме медикаментозна терапия за оптимизация 
на костната фузия с Калцикинон. Резултатите са 
осезателно съкращаване на сроковете за настъп-
ването и, но са обект на друга публикация.  
Показания за хирургично лечение са неповлияващ 
се от медикаментозна терапия болеви синдром, 
прогресираща локална деформация. При застаре-
лите фрактури с изразена кифотична деформация 
се отчита нарастваща отпадна неврологична симп-
томатика-при 5 пациента. Хирургичната интервен-
ция включва ламинектомия, транспедикуларни 
остеотомии, с рекалибриране на вертебралния ка-
нал, репозиционна корекция чрез стабилизиращата 
система, и задна и задно-латерална костна фузия.

РЕЗУЛТАТИ

Oценяваме постигнатите резултати по рентгеноло-
гични и клинични критерии. 
При пресните компресионни и взривни фрактури 
се отчитат подобряване на рентгеновите показа-
тели / степен на компресия на предните отдели на 
прешлените, ъгъла на локалната кифоза, височи-
на на прешленното тяло и кунеиформеност – про-
центно отношение на височината на предна:задна 
стени /.
При пациенти със застарели компресионни и 
взривни фрактури в долния лумбален сегмент не 
се установява пълно възстановяване височината 
на прешленните тела. Анализа на резултатите от 
хирургичното лечение на травматичните деформа-
ции показва, че основно влияние върху степента на 
корекция на ъгловата деформация има давността 
на травмата. След третата седмица след травмата 
корекцията е незначителна, ако не се приложат ко-
ригиращи остеотомии.
При всички пациенти с фрактури луксации в гръд-
ния и поясен сегмент е постигната пълна корекция 
на луксацията. Неудовлетворителните резултати 
при 7 % се дължат на първично пълно прекъсване 
на гръбначния мозък при настъпването на травма-
та. 
Релативното възстановяване на анатомичните съ-
отношения на вертебралния канал при индиректна 
декомпресия чрез лигаментотаксис се отчита сред-
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но на 17,5 % /при 42,5 % до 25 %/ при пациенти с неусложнени пресни фрактури. При фрактурите-лукса-
ции стенозата на канала се преодолява почти в анатомични граници за сметка на разширената ламине-
ктомия. 
Клиничната оценка на резултатите се основава на отзвучаване болевия синдром, измерена с VAS скала, 
степен на възстановяване на отпадната неврологична симптоматика, и динамиката на неврологичните 
разстройства. При 6 пациенти с тазово-резервоарни функционални нарушения настъпи пълно възстано-
вяване, при 3 частично, и при 4 функцията на тазовите резервоари не се възстанови.
В таблица се отчитат резултатите при всеки един пациент, като се точкуват всички изследвани параметри. 
Сумата дава оценка на резултата от лечението: при 17-20 точки-добър резултат, от 12 до 16 т.-удовлетво-
рителен, под 11 т.-незадоволителен.

Фиг. № 1 фрактура луксация на T7-8-9, преди и след хирургична стабилизация

Въз основа на комплексна клинико-рентгенологична оценка на лечението отчитаме добри резултати при 
61 %, удовлетворителни при 32 %, и незадоволителни при 7 %.
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Използването на съвременните технологии позво-
лява напълно да бъдат решени ортопедичните про-
блеми при тежки увреди на прешлените на гръб-
начния стълб с или без съпътстваща неврологична 
симптоматика. Оптимално решение е преодолява-
не на всички увреди в едно време, на един опера-
тивен етап. 
 Ние нямаме опит с предните хирургични 
достъпи, или поне той е недостатъчен, за да бъде 
използван рутинно в клиничната ни практика. Из-
ползването на задния оперативен достъп ни поз-
волява да постигнем необходимата корекция чрез 
известните прийоми на екстензия, деротация и ре-
позиция, редукция, в съчетание евентуално с кори-
гиращи вертебротомии.  Големи са трудностите при 
лечение на фрактури при пациенти с остеопороза. 

При тях се налага оптимизация на канюлирани пе-
дикуларни винтове с костен цимент. Използването 
на педикуларни или ламинарни куки значително 
намалява ефективността на проведеното лечение, 
и респективно постигнатите резултати. Миниинва-
зивните техники на транскутанна вертебро или ки-
фопластика са възможен изход, но по наше мнение 
не биха могли да постигнат достатъчен резултат 
при тази група.
Навреме проведената хирургична интервенция при 
усложнените счупвания на прешлени, съдържаща 
адекватна ламинектомия и декомпресия на не-
вралните структури, и стабилизация, позволява да 
се постигне частична или пълна регресия на нев-
рологичните разстройства, стига да не е настъпило 
пълно прекъсване на гръбначния мозък, с апоптоза 
на клетките му.

Таблица № 1 Оценка на проведеното лечение

Оценка Болка по 
Denis

Функция по 
Denis

Неврология 
по Frankel

Данни от инструментални методи  
(рентгенографии, КТ, ЯМР)

5 Р1 W1 E
вертебродеза, пълна корекция на де-
формации, съхраняване на съседните 
двигателни сегменти, липса на стеноза

4 Р2 W2 D3

вертебродеза, остатъчна непрогресира-
ща деформация до 20 о., фиксация на 

няколко неувредени сегмента, липса на 
стеноза

3 Р3 W3 D2

Фиброзен блок, остатъчна непрогре-
сираща деформация до 30о, липса на 

дегенеративни изменения на съседните 
двигателни сегменти, стеноза на верте-
бралния канал до приемливи величини

2 Р4 W4 D1

псевдоартроза, деформация над 30о, 
дегенеративни изменения на съседните 
прешленни двигателни сегменти, стено-

за на вертебралния канал до 50 %

1 Р5 W5 A, B, C

Нарастваща деформация с въвличане 
на съседни прешленни двигателни сег-
менти, псевдоартроза, увеличаваща се 
стеноза на вертебралния канал и меж-

дупрешленните отвори.

Р1 – няма болка; Р2 – рядка, слаба болка, неизискваща медикаментозно лечение; Р3 – болка със средна интензив-
ност, изискваща временно медикаментозно лечение, без да влияе на жизнената активност на пациента; Р4 – сред-
на до силна по интензитет болка, изискваща прием на лекарствени средства, понякога водеща до нетрудоспособ-
ност; Р5 – постоянна силна болка, неповлияваща се от медикаментозна терапия;
W1 – ресоциализация и професионална реадаптация; W2 – ресоциализация и професионална реадаптация при 
намаляване на физическото натоварване; W3 – възстановена работоспособност със смяна на професията при лек 
труд; W4 – ограничена работоспособност; W5 – пълна нетрудоспособност.
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SPONTANEOUS SPONDYLODISCISTIS - CLINICAL COURSE,  
SURGICAL TREATMENT AND OUTCOME OF TREATMENT IN 25 PATIENTS
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Резюме.
Цел на изследването: Да се представи клиничното протичане и хирургичното лечение при пациен-
ти със спонтанни спондилодисцити.
Материал и методи: Ретроспективно са проучени 25 пациенти (18 мъже и 7 жени) със спонтанни  
спондилодисцити, лекувани в клиниката по неврохирургия на УМБАЛ „Св. Георги” - Пловдив за периода 
2006 - 2015 година. 
Резултати: Средната възраст на пациентите е 53,92 години.(95% CI 46,96 – 60,8) При всички болни 
заболяването е дебютирало с вертебралгия, като при 22 от тях са се прибавили болки и слабост 
на краката. Продължителността на симптомите при 19 болни (76%) е варирала между 30 и 120 дни. 
Неврологичен дефицит е установен при 22 болни (88%), като при 21 пациенти (84%) локализацията 
е в лумбо-сакрална област. От оперираните 24 пациенти при 13 е осъществена само декомпресия 
на коренчета и конската опашка; при 10 - е извършена и задна транспедикуларна стабилизация. По-
чинал е един пациент (4%). Причинителят е изолиран при 10 болни (40%). 
Заключение: При пациенти с прогресиращ или изразен неврологичен дифицит вследствие хемато-
генно възникнал спондилодисцит хирургичното лечение е метод на избор. То позволява декомпресия 
на невралните структури, корекция на гръбначния деформитет, последваща стабилизация и бърза 
мобилизация на пациентите.
Ключови думи: спондилодисцит, болки в кръста, хирургично лечение.

Abstract.
Aim of the study: To present the clinical course and surgical treatment in patients with spontaneous spondyl-
odiscitis.
Material and methods: Retrospectively, 25 patients (18 men and 7 women) with spontaneous spondylodiscitis 
treated in the neurosurgery clinic of the University Hospital „St. Georgi ”- Plovdiv for the period 2006 - 2015.
Results: The mean age of the patients was 53.92 years (95% CI 46.96 - 60.8). The duration of symptoms in 19 
patients (76%) varied between 30 and 120 days. Neurological deficiency was found in 22 patients (88%), and in 
21 patients (84%) the localization was in the lumbosacral region. Of the 24 patients operated on, 13 had only 
root and ponytail decompression; at 10 - posterior transpedicular stabilization was performed. One patient died 
(4%). The causative agent was isolated in 10 patients (40%).
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Conclusion: In patients with progressive or severe neurological deficits due to haematogenous spondylodiscitis, 
surgical treatment is the method of choice. It allows decompression of neural structures, correction of spinal 
deformity, subsequent stabilization and rapid mobilization of patients.
Key words: spondylodiscitis, low back pain, surgical treatment.

  ВЪВЕДЕНИЕ 

Спондилодисцитът е рядко заболяване, което със-
тавлява 2-7% от всички пиогенни остеомиелити, с 
честотата от 1/100000 до 1/250000 годишно.[1,2] 
Заболяването представлява комбинация от първи-
чен възпалителен процес обхващаш един или по-
вече дискове (дисцит), който в последствие засяга 
и съседните прешлени тела (спондилит), а накрая 
и съседните неврални структури. Протичането на 
болестта може да има остър или хроничен ход, 
но липсата на специфични симптоми често води 
до забавяне на диагнозата и потенциално висока 
морбидност и смъртност.[3] Възможността за въз-
никването му нараства при възрастни пациенти и 
при такива с намален имунитет вследствие имуно-
супресивна терапия, хронична инфекция, бъбреч-
на недостатъчност, употреба на алкохол или нарко-
тици, спин, диабет и др.[4,5]

 ЦЕЛ

Целта на настоящото проучване е да установи раз-
личния спектър на спондилодисцитите, включващ 
клиничните му проявления, рисковите фактори за 
развитието им, параклиничните изследвания, поз-
воляващи да се постави точна диагноза на време, 
тайминга и вида на лечение.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ. 

Осъществено бе ретроспективно проучване на 
25 пациенти с клинични и неврообразни данни за 
спонтанен спондилодисцит [18 мъже и 7 жени на 
възраст между 20 и 80 години, средна възраст 
53,92 години (95% CI 46,96 – 60,88)], лекувани в 
клиниката по неврохирургия на УМБАЛ „Св. Геор-
ги” ЕАД-Пловдив за период от 10 години. Проуче-
ни са историите на заболяването, параклиничните 
и образно-диагностичните данни и оперативните 
протоколи. Внимание бе отделено на дебютните 
симптоми, клиничната картина при приемането, 
придружаващите заболявания, локализацията и 
броя на обхванатите прешлени, лабораторните по-
казатели за налична инфекция, микробиологичните 
резултати, тайминга и вида на оперативната интер-
венция.

КЛИНИЧНА КАРТИНА.  

   Клиничните симптоми са обобщени в Таблица 1. 
При 11 (44%) от пациентите заболяването е дебю-

тирало с болки в кръста и/или гърба; при 9 (36%) - с 
болки в кръста и краката; при останалите 5 (20%) 
успоредно с лумбалгията е имало и слабост на до-
лните крайници. При 19 пациенти (79%) продължи-
телността на първоначалните симптоми е варира-
ла от 30 до 120 дни. При приемането на болните 
в клиниката само при трима  пациенти е липсвал 
неврологичен дефицит. 

ДИАГНОСТИКА

Лабораторните изследвания показват повишен С 
реактивен протеин (СРП) при всички болни, лев-
коцитоза при 13 болни (52%), ускорена скорост на 
утаяване на еритроцитите (СУЕ) - при 24-ма (96%), 
като при 18 (72%) от тях стойностите са от 60 до 
120 мм.(Таблица 1.)

Симптоми n %

Болки е кръста и/или гърба 25 100

Коренчеви болки 22 88

Температура  > 38оС 4 16

Периферен двигателен дефицит 3 12
Частичен или пълен синдром на 
cauda equina 5 20

Долна централна парапареза 3 12

Долна централна параплегия 1 4

Смущения  на тазовите резервоари 6 24

Повишен С реактивен протеин 25 100

Левкоцитоза 13 52

Ускорена СУЕ 24 96

Табл. 1. Симптоми и параклинични показатели  
при приемането на пациентите

ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

Спондилографиите са показали изменения при 8 
болни. При петима - снижение на засегнатия диск 
и неравност на крайните плочки на съответните 
прешлени, а при 3-ма - наличие на фрактуриран 
прешлен.(Фиг.1.)
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Фиг.1. Спондилография (фас и профил) - визуализира се 
снижение на тялото на L4 прешлен и разрушаване на 

долния енд плейт на L3 и горния на L4

Компютър томографско изследване (КТ) е направе-
но при 13 пациенти. При седем болни диагнозата се 
е основавала само на него, докато при останалите 
данните не са били убедителни и се е наложило 
осъществяване на магнитно резонансна томогра-
фия (МРТ).(Фиг.2.)

Фиг.2. КТ: А/ аксиална проекция;В/ сагитална  
реконструкция; С/ 3D реконстрикция - разрушаването 

на долния енд плейт на L2 и горния на L3, както  
и снижаването на L2-3 междупрешленен диск

МРТ сме използвали при 17 пациенти, като при 
всички тях е показала типичните за заболяването 
промени.(Фиг.3.)

Фиг.3. МРТ на лумбален гръбнак А/ сагитална проекция 
Т1 - слаб сигнал от засегнатите L3 и L4 прешлени тела 
и деструкция на долния на L3 и горния на L4 енд плейт; 
В/ сагитална проекция Т2 - силен сигнал от страна на 

засегнатото тяло и диск; наличие на епидурална  
колекция на ниво L4 (бяла стрелка); С/ аксиална  

проекция – вентрално разположен епидурален абсцес 
(черно-бяла стрелка) и ангажиране на лявата апофизна 

става и паравертебралното пространство

ЛОКАЛИЗАЦИЯ НА ИНФЕКЦИЯТА

Локализацията на инфекцията е представена на 
Фиг.4. При 22 пациенти (88%) са засегнати 2 нива, 
при 1(4%) - повече от три нива, а при 2-ма (8 %) 
- едно ниво. При 7 (28%) болни спондилодисцитът 
е бил комбиниран с абсцес в епидуралното прос-
транство, разположен вентрално на нивото на за-
сегнатите прешлени при петима а при двама е за-
емал цялото екстрадурално пространство и извън  
засегнатите сегменти.

Фиг.4. Локализация на спондилодисцита

ПРИДРУЖАВАЩИ ЗАБОЛЯВАНИЯ

Захарният диабет, като основен предразполагащ 
фактор за развитие на инфекция регистрираме при 
5-ма пациенти (20%), като при трима от тях той е 
съчетан с артериална хипертония; при един - със 
цироза и хроничен нефрит, а при последния - с 
исхемична болест на сърцето. Останалите придру-
жаващи заболявания включват хронична бъбречна 
недостатъчност (двама), токсичен хепатит (един), 
карцином (двама), тетралогия на Fallot, тромбофле-
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бит (двама), коксартроза и гонартроза (един), над-
нормено тегло (четирима), исхемична болест на 
сърцето (шестима), псориатричен артрит (един), 
метадонова терапия (двама). При 6-ма (24%) паци-
енти не се установиха придружаващи заболявания.

 

ВЪЗМОЖЕН ИЗТОЧНИК НА ИНФЕКЦИЯ

Въпреки внимателното анамнестично и клинично 
изследване на пациентите при 20 от тях (80%) ве-
роятен източник на инфекцията не бе доказан. При 
останалите 5-ма за такъв се прие: наличие на дер-
мален синус; операция по повод дивертикул на де-
белото черво с перфорация и абсцес; двустранна 
пневмония; операция по повод на абсцес в глуте-
ална област, операция по повод на мезентериална 
тромбоза. 

 ПРИЧИНИТЕЛ НА ИНФЕКЦИЯТА

Успешното лечението на спиналните инфекции е 
в пряка зависимост от чувствителността на евен-
туалния причинител към антибиотичната терапия. 
При всички пациенти от нашето проучване напра-
веното серологично изследване е било негативно. 
На Фиг.5. представяме изолираните микроорганиз-
ми от взетите материали по време на операциите 
(кост, диск и гной).

Фиг.5. Изолиран причинител на инфекцията

ХИРУРГИЧНО ЛЕЧЕНИЕ

При всички пациенти с изключение на един, поради 
отказ, е проведено хирургично лечение. При 13 бо-
лни (54%) оперативната интервенция е осъществе-
на по спешност, поради изразен и бързо прогреси-
ращ неврологичен дефицит. При останалите болни 
тя е извършена в планов порядък. Антибиотичната 
терапия е съобразявана с резултата от микробио-
логичните посявки, а когато те са стерилни е при-
лагана интравенозна апликация на комбинация от 
широкоспектърни антибиотици за 14 дни, послед-
ван от орален прием за срок от 1-2 месеца .
При всички оперирани болни сме използвали заден 

оперативен достъп. Целта на оперативното лече-
ние е била постигане на декомпресия на неврални-
те структури, премахване на некротичните тъкани 
и евакуиране на наличен епидурален абсцес. При 
пациенти с лумборадикулалгия е осъществяван 
само дебридман и декомпресия на засегнатите ко-
ренчета и конската опашка посредством интерла-
минотомии на едно или повече нива.(Табл. 2) 

Вид оперативна интервенция n %

Отстраняване на дермален синус и 
епидурален абсцес 1 4

Декомпресия и задна транспедику-
ларна стабилизация 10 42

Интерламинотомия, дискек-томия и 
декомпресия на коренче/та и cauda 
equina

11 46

Ламинектомия и декомпресия на ко-
речета и cauda equinа 2 8

Табл.2. Осъществени оперативни процедури

В случаите с изразена нестабилност на засегнати-
те сегменти е осъществена задна транспедикулар-
на стабилизация. (Фиг.6.)  

Фиг.6. А/ Предоперативна МРТ (сагитална проекция Т2) 
– спондилодисцит на ниво L2-3 с частично  

разрушаване на тялото на L3; B и C/ контролни  
спондилографии (профил и фас)– задна  

транспедикуларна стабелизация и постигнатата  
добра алиенация на лумбо-сакралния сегмент

СЛЕДОПЕРАТИВНИ РЕЗУЛТАТИ

Средният болничен престой на пациентите в кли-
никата е 23 дни (7 - 60 дни). Дванадесет пациенти 
при приемането си са имали различна степен на 
моторен дефицит - един с централна параплегия, 
3-ма - с централна парапареза, пълен или части-
чен cauda equinа синдром - 5, пареза на перифер-
ни нерви - 3. Единадесет от тях след оперативното 
лечение са преминали в по-горна степен на двига-
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телния дефицит, а един е починал от белодробна 
емболия.(Табл.3.) При останалите 13 пациенти, 
при които клиничната картина бе лумбалгия, ради-
кулалгия и/или радикулопатия се отбеляза значи-
телна редукция на симптомите.

Скала
Състояние преди 
операцията/брой 

болни

Състояние след 
операцията/ 
брой болни

0/5 1 -

1/5 - -

2/5 4 1

3/5 7 5

4/5 - 6

5/5 13 13

Табл.3. Клиничен резултат при оперираните пациенти                                                                         
според Medical Research Council Scale

ОБСЪЖДАНЕ

Според повечето автори спонтанният спндилоди-
сцит е заболяване, което се среща при възрастни 
хора, както и при такива с придружаващи заболя-
вания, които са рискови фактори за възникване на 
инфекция.[1-7]. Резултатите от нашето проучване 
потвърждават твърдението, че заболяването се 
среща и при по млади хора, както и че мъжете са 
три пъти по засегнати.[2,8] Въпреки, че седем от на-
шите пациенти (28%) са на възраст до 35 г., то сред-
ната възраст на болните в серията е 53,92 г.(95% CI 
46,96 – 60,88) Наличието на рискови фактори, не е 
абсолютно задължително - при 8 пациенти (32%), 
които са сравнително млади, няма придружаващи 
заболявания.
Периодът между дебюта на заболяването и поста-
вянето на диагнозата варира между 1 и 6 месеца.
[2,8] Това се дължи на дифузните и неспецифични 
начални симптоми (вертебралгия), не винаги нали-
чие на инфекциозен синдром, както и на факта, че 
при по-възрастни пациенти обикновено се мисли 
за дегенеративно заболяване, което се лекува кон-
сервативно, без да се осъществи образна диагно-
стика.[2,7]. Този факт се потвърждава и от нашето 
изследване - при 19 (76%) от болните периодът 
от дебюта на заболяването до поставяне на диа-
гнозата варира от 30 до 120 дни. Това позволява 
инфекцията да се разпространи към епидуралното 
пространство и да предизвика по-малко или повече 
изразен неврологичен дефицит, какъвто установя-
ваме при 22 (88%) от болните в нашата серия (55% 
- моторен и 45% сетивен)  
Отличителен белег на пациентите със спондилоди-
сцит са болките в кръста и гърба с или без коренче-
ви прояви.[7,10] Всички пациенти от нашата серия 
страдат от различна по интензитет болка в кръста 
или гърба, докато радикулалгия има при 22 (88%). 

Данни за фебрилни епизоди с температура >38оС 
са налице при 4-ма пациенти, а при приемането в 
клиниката само при един пациент e измерена тем-
пература >37о С .
Резултатите от лабораторните изследвания, специ-
фични за инфекциозен синдром (брой левкоцити, 
СУЕ и CRP), зависят от етапа на развитие на забо-
ляването. От особена важност са CRP и СУЕ, които 
в нашата серия са повишени съответно в 100% и 
92%

ОБРАЗНА ДИАГНОСТИКА

Спондилографиите са първото образно-диагнос-
тично средство, което се осъществява при пациен-
ти страдащи от болки в гърба. В ранните етапи на 
заболяването изследването е най-често негатив-
но, тъй като няма промени в структурата на гръб-
начния стълб.[11]. На по-късен етап се появяват 
неспецифични изменения на засегнатите дискове 
(снижение) и прешлените тела – неясни контури на 
крайните им плочки, които могат да се дължат на 
дегенеративни или неопластични процеси. Това се 
потвърждава и от нашето проучване.
КТ позволява разкриването на значително повече 
детайли от костните промени характерни за спон-
дилодисцитите.[11]. Апликацията на контрастна 
материя осигурява добра визуализация на наличен 
епидурален или паравертебрален абсцес.[12]. 
МРТ е диагностично средство на избор при съмне-
ние за спондилодисцит.[13]. Тя дава образ на целия 
гръбначен стълб и позволява визуализиране на 
инфекция в други негови отдели. Интравенозната 
апликация на контрастна материя е задължителна 
и патогномонична при съмнение за наличие на епи-
дурален абсцес.[14] При острите спондилодисцити 
класическите находки в Т1 секвенция са слабия 
сигнал от страна на засегнатото прешлено тяло и 
деструкцията на енд плейтите му, а при Т2 секвен-
ция - силен сигнал от страна на засегнатото тяло и 
диск.[14] 
Няма единно мнение в литературата относно 
най-честата локализация на спиналните инфекции. 
ML Lee et al. посочват, че най-често се засяга гръд-
ния отдел на гръбнака (52%), следван от лумбал-
ния отдел – (43%).[15]. В серията на EJ Karadimas 
et al. поясният дял е засегнат в 48% от случаите, 
торакалният - 38%.[16]. MC McHenry et al. в огромна 
ретроспективна серия от 255 пациенти със спонди-
лодисцит установяват засягане на лумбо-сакрал-
ния отдел в 58% срещу 28% за торакалния.[17]. 
Нашите резултати показват локализация в пояс-
но-кръстна област в 84% и само 12% за гръдна.   
Липсва консенсус относно терапевтичната стра-
тегия при спиналните инфекции, тъй като досега 
няма публикувани рандомизирани изследвания на 
резултати от различните видове лечения.[5,10] Кон-
сервативното лечение се прилага при висок опера-
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тивен риск и слабо изразени клинични симптоми и 
промени в на прешленните тела.[18] То е за пред-
почитане при възрастни пациенти в не добро общо 
състояние. Основни проблеми при него са правил-
ния избор на антибиотик, поради често негативно-
то серологично изследване, както и постигането на 
адекватна фиксация на засегнатия гръбначен сег-
мент, което налага имобилизация в продължение 
на седмици.[11,12,16] 
Хирургично лечение в спешен порядък при спонди-
лодисцит се налага при наличие на изразен невро-
дифицит, нестабилност или деформитет на засег-
натия сегмент, наличие на епидурален абсцес или 
суспектни образни данни за неопластичен процес.
[8,11,12] В планов порядък хирургичната интервен-
ция се прилага при медикаментозно резистентни 
болки и/или неуспех на консервативната терапия.
[8,11,12] Целта на оперативната интервенция е 
декомпресия на невралните структури, вземане 
материал за микробиологично изследване, рекон-
струкция и стабилизация на засегнатия сегмент. 
Оперативното лечение позволява своевременно 
и качествено ликвидиране на последиците от ин-
фекцията, както и по-бърза мобилизация на паци-
ентите.[12] В последно време при спондилодисци-
ти в торакална и лумбална област се предпочита 
задния оперативен достъп, като за стабилизация 
се използват титаниеви импланти, като това не е 
довело до увеличение на рецидивите от инфекция 
[12] 
Най-бързия и най-малко инвазивен метод за полу-
чаване на бактериологична диагноза е изолирането 
на причинителя от кръвна култура. В литературата 
данните за неговата позитивност варират от 34 до 
над 70 %.[7,8,10,11] При всички пациенти от нашата 
серия серологичното изследване е било негативно. 
Понастоящем не малко автори препоръчват пер-
кутанна костна биопсия под КТ контрол, но тя има 
смисъл в случаите на последващо консервативно 
лечение.[19,20] Почти всички наши пациенти са 
били с изразена лумбалгия и неврологичен дефи-
цит, което налагаше осъществяване на оперативно 
лечение, при които сме вземали достатъчно ма-
териал за микробиологични изследване. Въпреки 
това, микроорганизми бяха изолиране едва при 10 
болни. Според нас, ниския резултат се дължи на 
хроничната фаза на инфекцията при нашите болни, 
както и на неадекватно третиране на взетия мате-
риал и сравнително дългото му транспортиране. От 
изолираните микроорганизми най-често се каса-
еше за Staphylococcus aureus, което потвърждава 
литературните данни.[7]
Прогнозата на спондилодисцита преди антибио-
тичната ера е била лоша, но дори и днес тя може 
да бъде потенциално фатална.[5]. Болничният пре-
стой на пациентите варира между 30 - 57 дни, а 
смъртността между 2 - 17%.[2,5.6]. Според не мал-
ко автори, ако интервала между поставянето на ди-
агнозата и дебюта на заболяването е по-голям от 
60 дни, то по-често се наблюдава неблагоприятен 

изход в смисъл на непълно възстановяване на на-
стъпилия неврологичен дефицит.[7,12,13]. Нашето 
изследване потвърждава това твърдение. При 16 
от нашите пациентите времето от дебюта на за-
боляването до приемането им в клиниката е било 
по-голямо от 2 месеца, като всички са били с нев-
рологичен дефицит. Въпреки, че след операцията 
моторният дефицит е преминал в по-горна степен 
по Medical Research Council Scale, до изписването 
им не се е възстановил напълно.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

Нашето изследване показва, че спондилодисцит 
следва да се подозира при всеки пациент с про-
дължаващи вертебрални болки във всички отдели 
на гръбначния стълб, с анамнестични данни за 
фебрилни епизоди, с параклинични данни за лев-
коцитоза, ускорена СУЕ и повишен С реактивен 
белтък. Това важи особено при хора страдащи от 
захарен диабет или други рискови придружаващи 
заболявания. Извършването на МРТ позволява ви-
зуализиране на целия гръбнак и притежава много 
добра възможност за потвърждаване на диагноза-
та в най-ранен етап на заболяването, преди да е 
налице неврологичен дефицит. Ранната диагноза 
спомага да се избегне оперативната интервенция, 
както и по-продължителна хоспитализация и имо-
билизация.
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РАЗВИТИЕ НА ГРЪБНАЧНАТА ХИРУРГИЯ В УНИВЕРСИТЕТСКАТА 
КЛИНИКА ПО ОРТОПЕДИЯ И ТРАВМАТОЛОГИЯ НА ГР. ПЛОВДИВ, 

БЪЛГАРИЯ
Ставрев В.

Катедра по ортопедия и травматология, Медицински Университет – Пловдив, България

DEVELOPMENT OF SPINE SURGERY IN THE UNIVERSITY CLINIC OF  
ORTHOPEDICS AND TRAUMATOLOGY. PLOVDIV - BULGARIA

Stavrev V.

Department of Orthopedics and Traumatology, Medical University – Plovdiv, Bulgaria

ЦЕЛ

Нашата цел е да представим развитието на гръб-
начната хирургия в университетската клиника по 
ортопедия и травматология от създаването на кли-
никата до наши дни.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

Клиниката по ортопедия и травматология е осно-
вана от Проф. Боян Хаджистамов, който е немски 
възпитаник и поради тази причина още при осно-
ваването на Пловдивската ортопедична клиника 
той се старае да наложи немските схващания за 
лекуването на травмите и заболяванията на гръб-
начния стълб. Следващият ръководител на звеното 
Проф. Жельо Желев доразвива започнатото, като 
се старае да привлича различни чуждестранни спе-
циалисти. Преломен момент в развитието на гръб-
начната хиругия за Пловдив е специализацията на 
Проф. Павел Ставрев в Новосибирския Научно Из-
следователски Институт по Травматология и Орто-
педия в гр. Новосибирск – Русия под ръководството 
на Проф. Яков Леонтиевич Цивян (Фиг. 1).

Фиг. 1. Проф. Яков 
Леонтиевич Цивян

В тези години под прякото методично ръководство 
на Проф. Цивян за първи път в България се из-
вършва предна корпородеза в гръдно-поясния от-
дел на гръбнака (Фиг. 2). Въвежда се в ежедневната 
практика употребата на стяжката на Цивян-Рамьих 
при неусложнените фрактури на гръбнака в гръд-
но-поясната област (Фиг. 3). Клиниката се оформя 
като водещ център по гръбначна хирургия за Южна 
България.

Фиг. 2. Предна 
корпородеза по Цивян.

Фиг. 3. Стяжката на 
Цивян-Рамьих

Друга важна дата за гръбначната история на кли-
никата е годината 1998, когаро Проф. Владимир 
Ставрев провежда специализация в клиниката Сан 
Венасан Дю Пол при Проф. Жан Дюбосе (Фиг. 4).
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Фиг. 4  Ив Котрел (вляво) и Жан Дюбосе (вдясно).

Тогава за първи път в Пловдив и областта се въвеж-
да транспедикуларната стабилизация при травми и 
заболявания на гръбнака в гръдно-поясната област 
(Фиг. 5), въвежда се и концепцията за тридименси-
онална корекция на деформитетите на гръбнака 
чрез инструментацията Котрел-Дюбосе (Фиг. 6).

Транспедикуларна фиксация с инструментация  
Котрел-Дюбосе.

Понастоящем приоритет на клиниката са миниин-
вазивните техники при остеопоротични и патоло-
гични фрактури на гръбнака в торако-лубалния от-
дел като вертебропластика, балонна кифопластика 
или комбинацията между късосегментна инстру-
ментация и балонна кифопластика (Фиг. 6).

Фиг. 6.  Балонна кифопластика и кобинация между 
късосегментна инструментация и балонна 

кифопластика.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ:

Бъдещето е все още пред нас. Някои от по-младите 
колеги на клиниката вече проведоха краткосрочни 
специализации по гръбначна хирургия в автори-
тетни гръбначни центрове. Предстои да бъдат из-
пратени още млади лекари на специализация за 
да може постепенно да станем част от световното 
гръбначно общество.
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AIM

Our aim was to present the development of spine sur-
gery in the university clinic of orthopedics and trauma-
tology from the foundation of the clinic up to now.

MATERIAL AND METHODS

The clinic of orthopedics and traumatology was found-
ed by Prof. Boyan Hadjistamov who was a German 
scholar and due to this reason right after the founda-
tion of the Plovdiv orthopedic clinic he tries to settle 
the german principles for treatment of traumatic and 
orthopedic diseases of the spine. The next head of the 
department Prof. Jelio Jelev further developes the clin-
ic and tries to invite foreign specialists. A break-through 
moment in the development of the department is the 
specialization of Prof. Pavel Stavrev in the Novosibirsk 
Scientific and Research Institute of Traumatology and 
Orthopedics in the city of Novosibirsk, Russia under 
the guidance of Prof. Yakov Leontievich Zivian (Fig. 1).

Fig. 1. Prof. Yakov  
Leontievich Zivian.

During these years under the direct metodic guidance 
of Prof. Zivian for a first time in Bulgaria an anterior 
corporodesis in the thoracolumbar region of the spine 
is performed (Fig. 2), In the everyday practice the con-
tractor of Zivian-Ramih is implemented for non-com-
plicated fractures of the spine in the thoracolumbar 
region (Fig. 3). The clinic becomes a leding center for 
spine surgery in the South of Bulgaria.

Fig. 2. Anterior  
vertebrodesis after 

Zivian

Fig. 3. The Zivian – 
Ramih contractor

Another important date for the spine history of the clinic 
is the year 1998, when Prof. Vladimir Stavrev finishes 
his specialization in the Clinique Saint Vincent de Paul 
of Prof. Jean Dubousset (Fig. 4).

Fig. 4. Yves Cotrel (left) and Jean Dubousset (right).

Then for a first time in Plovdiv and the region the tran-
spedicular stabilization of the thoracolumbar spine is 
implemented (Fig. 5). The theree dimensional concept 
for correction of spine deformities with the Cotrel-Du-
bousset Instrumentation.
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Fig. 5. Transpedicular fixation with Cotrel-Dubousset instru-
mentation.

Nowadays a priority in the clinic are the miniinvasive 
techniques in osteoporotic and pathological fractures 
of the spine in the thoracolumbar region, like verte-
broplasty, balloon kyphoplasty or the combination be-
tween balloon kyphoplasty and short segment instru-
mentation (Fig. 6).

Fig. 6. Balloon Kyphoplasty and combination between short 
segment fixation and balloon kyphoplasty.

CONCLUSION

The future is stil before us. Some of our younger col-
leagues already finished their short term specializa-
tions on spine surgery in famous spine centers. We 
sill send more young doctors to specialize abroad in 
order to become an equal member of the world spine 
community.
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SHORT SEGMENT INSTRUMENTATION AND BALLOON KYPHOPLASTY  
FOR PATHOLOGIC AND OSTEOPOROTIC FRACTURES  

OF THE THORACOLUMBAR SPINE
Stavrev V.
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ЦЕЛ

Нашата цел е да представим опита си приложе-
нието на балонна кифопластика в комбинация с 
късосегментна инструментация при патологични 
остеопоротични фрактури в гръдно-поясния отдел 
на гръбнака.

МАТЕРИАЛ И МЕТОДИ

Отначало използвахме балонната кифопластика 
като самостоятелна техника. В зависимост от кон-
кретната клинична ситуация прилагахме техниката 
върху един или няколко сегмента (Фиг. 1).

Фиг. 1. Балонна кифопластика на две нива (L1 и L3)  
при 74 годишна пациентка.

На по късен етап започнахме да комбинираме ба-
лонната кифопластика с късосегментната стаби-
лизация тип Н-slot, особено когато става въпрос за 
патологични фрактури в тораколумбалния отдел на 
гръбнака при възрастни пациенти. Предпочитахме 
употребата на моноаксиални педикуларни вин-

тове за да може да ангажираме колкото се може 
по малко сегменти и да не засегнем значително 
подвижността на гръбнака (Фиг. 2). При балонната 
кифопластика използвахме системата „Guardian” – 
South Korea. За късосегментна моноаксиална ста-
билизация изпозвахме системата XIA – Stryker, като 
за увеличаване на стабилността на фиксацията за-
дължително прилагахме напречен конектор ((DTT).

Фиг. 2. Комбинация между късосегментна 
инструментация и балонна кифопластика поради 

патологична фрактура на L1 при 72 годишен пациент.

РЕЗУЛТАТИ

Пациентите бяха вертикализирани непосредствено 
след операцията без помощни средства. За по-го-
ляма сигурност, въпреки публикациите в литерату-
рата при всички наши случаи използвахме обща, а 
не локална анестезия. При нито един пациент от 
нашата серия не отчетохме дълбока венозна тром-
боза или тромбемболия.



64 SPINE SURGERY  2022

ЗАКЛЮЧЕНИЕ

Минималната инвазивност и възможността за не-
забавна вертикализация ни кара да разчитаме все 
повече на балонната кифопластика. В случаите на 
патологични фрактури на гръбнака в гръдно-пояс-
ния дял тази техника може да бъде комбинирана 
с късосегментна транспедикуларна стабилизация.

AIM

Our aim is to present our experience with the use of 
balloon kyphoplasty in combination with short segment 
instrumentation for pathologic oseoporotic fractures in 
the thoracolumbar region of the spine.

MATERIAL AND METHODS

Initially we used the balloon kyphoplasty as a stand 
alone technique. Later on we started to combine it with 
a short segment instrumentation type H-slot, especially 
when we treated pathologic fractures of the spine in the 
thoracolumbar region in elderly patients (Fig. 1).

Fig. 1. Balloon kyphoplasy at two levels (L1 and L3)  
is  a 74 year old female patient.

We preferred to use monoaxial pedicle screws in or-
der to engage the as minimally as possible mobile 
segments and not to impare significantly the mobility 
of the spine (Fig. 2). In balloon kyphoplasty we used 
the Guardian system (Seoul – South Korea). For short 
segment instrumentation we used the XIA system 
(Stryker), and in order to increase the stability of fixa-
tion we always used transverse connector (DTT).

Fig. 2. Combination between short segment instrumentation 
and balloon kyphoplasty for pathologic fracture of L1 in a 72 

year old male patient.
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RESULTS

The patients were verticalized immediately after sur-
gery without any orthotic devices. For additional securi-
ty in all our cases, despite the publications in literature, 
we always used general and not local anesthesia. In 
none of the patients included in our series we regis-
tered deep venous thrombosis or thrombembolism.

CONCLUSION

The minimal invasivness and the ability for immediate 
verticalization pushes us to rely more and more to the 
balloon kyphoplasty, In the cases of pathologic frac-
tures of the spine the the thoracolumbar region this 
technique can be combined with short segment stabi-
lization.
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РОЛЯТА НА ЕНДОСКОПИЯТА В ОВЛАДЯВАНЕТО НА  
ЛУМБАЛНАТА ДИСКОВА ХЕРНИЯ:  

ОПИТЪТ НИ ОТ ПРОСЛЕДЯВАНЕТО НА 120 СЛУЧАЯ
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Резюме.
Цел на проучването: Целта на това оригинално проучване е да се представят специфичните кли-
нични и хирургични резултати за ролята на Перкутанната Трансфораминална Ендоскопска Дисцек-
томия (ПТЕД) при хирургичното овладяване на Лумбална Дискова Херния (ЛДХ). 
Пациенти и Методи: Сто и двадесет пациента с ЛДХ бяха включени в проучването. След успеш-
на ПТЕД, регулярно, на 6 седмици и 3, 6 и 12 месеца бяха провеждани последващи постоперативни 
прегледи. Беше направена оценка на клиничните резултати чрез Визуална Аналогова Скала за долен 
крайник и ниско- гръбначна болка (ВАС- КБ и ВАС - ГБ), отделно, както и според  Краткия формуляр-36 
(КФ-36) - Здравно Проучвателна Анкета относно Качеството на Живот по отношение на Здраво-
словното Състояние на Пациентите (КнЖпоЗСнП).
Резултати: Незначителните интраоперативни кръвоизливи, липсата на интраоперативни ус-
ложнения и директното изписване на всички пациенти през първия постоперативен ден показват, 
че ПТЕД е безопасна. Постоперативните усложнения включваха наличието на  хипестезия  (3 паци-
ента) и неврогенна дисфункция (2 пациента), които обаче бяха  напълно овладяни след 6 седмици. 
Оценката на здравословното състояние на пациентите при последващите прегледи, през опреде-
лени интервали, показва статистическо и клинично значително увеличаване на ВАС- КБ и ВАС - ГБ, 
както и подобряване на всички параметри от КнЖпоЗСнП в КФ-36  след 6 седмици, с последващо ста-
билизиране на терапевтичния ефект при следващите секции на наблюдение.
Заключение: Нашите резултати потвърждават представените до момента в научната литера-
тура  доказателства за мултимодалните предимства на ПТЕД. В допълнение, беше установено, че 
ефектът от ПТЕД върху постоперативните нива на болка и КнЖпоЗСнП, 1 година след операцията, 
е значимо благоприятен.
Ключови думи: лумбална дискова херния, минимално инвазивна спинална хирургия, ПТЕД, хирургич-
ни резултати, качество на живот.

Abstract.
Purpose of the study: Aim of this original study is to report specific clinical and surgical results about the role 
of Percutaneous Transforaminal Endoscopic Discectomy (PTED) in Lumbar Disc Herniation (LDH) surgical man-
agement. 
Patients and Methods: One-hundred and twenty (120) patients with LDH were enrolled in the study. After suc-
cessful PTED, a follow-up at regular chronic intervals of 6 weeks and 3,6, and 12 months postoperatively was 
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conducted. Evaluation of clinical outcomes of PTED was accomplished by Visual Analogue Scale for lower limb 
and low-back pain (VAS-LP and VAS-BP) separately, and Short Form-36 (SF-36) Health Survey Questionnaire for 
Health Related Quality of Life (HRQoL) recruitment.
Results: Minor intraoperative hemorrhage, absence of intraoperative complications and direct discharge of all 
patients in first postoperative day advocated for the safety of PTED. Postoperative complications included the 
presence of lower extremity hypesthesia (3 patients) and neurogenic dysfunction (2 patients), being, neverthe-
less, completely retreated after 6 weeks. Assessment of patients in intervals of follow-up demonstrated a statisti-
cally and clinically significant enhancement of VAS-LP, VAS-BP and all parameters of HRQoL in SF-36 in 6 weeks, 
with subsequent stabilization of the therapeutic effect in next follow-up sections.
Conclusion: Our outcomes support current evidence about the multimodal advantages of PTED in literature. 
In addition, effect of PTED in postoperative pain levels and HRQoL 1 year postoperatively was concluded to be 
notably favorable.
Keywords: Lumbar disc herniation; minimally invasive spine surgery; PTED; surgical outcomes; quality of life.

INTRODUCTION

Lumbar Disc Herniation (LDH) derived from degener-
ative disc disease constitutes a particularly frequent 
ailment1. Clinical manifestations may include low back 
pain, with the potential accompanying presence of ra-
dicular pain, paresthesia, and lower limb weakness. 
Prevalence is stated to be high in middle-aged patients, 
with the overwhelming majority of cases detected in L4/
L5 and L5/S1 intervertebral levels2.  Alleviation of pain 
institutes the main pursuance of conservative treat-
ment. Analgesic administrations or nerve root pressure 
decrement may be recruited for this aim. Severe sci-
atica, serious or progressive neurologic deficit and the 
presence of imaging characteristics with clinical cor-
relation impose, however, the surgical treatment3.
Novel spine surgery techniques for the treatment of 
LDH have evolved in last 30 years. Open standard dis-
cectomy has been replaced by microdiscectomy, the 
current gold standard4. However, minimally invasive 
spine surgery with full-endoscopic techniques consti-
tutes the revolutionary evolution in the field5. Percuta-
neous Transforaminal Endoscopic Discectomy (PTED) 
institutes a constantly rising full-endoscopic technique 
that provides access to disc pathology through the in-
tervertebral foramen. PTED has been associated with 
considerable advantages over conventional micro-
discectomy, as preservation of dorsal spine elements 
and decreased hospitalization times, leading to wide 
acceptance in the field of spine surgery6.
Aim of this article is to report our own particular results 
about the role of endoscopy in lumbar disc herniation 
surgical management. Functional clinical postopera-
tive outcomes, derived from patients assessment in 1 
year follow-up are also reported. Furthermore, advan-
tages of PTED over conventional microdiscectomy, as 
well as specific crucial issues as perioperative man-
agement of patients in PTED and novel indications for 
PTED recruitment are shortly discussed. 

PATIENTS AND METHODS

Population characteristics
Patients recruited in this study were diagnosed with 
LDH, according to specific clinical and imaging charac-
teristics, fulfilling all the indications for discectomy. All 
patients decided to participate in the study, signing a 
fully informed written consent. Our study was approved 
by Institutional Review Board of the hospital and local 
ethics committee.

Inclusion and Exclusion Criteria
Inclusion criteria were: (i) radiculopathy (ii) positive 
nerve root tension sign (iii) sensory or motor neurolog-
ic lesion on clinical examination (iv) hernia confirmed 
by MRI of the lumbar spine, in compliance with clinical 
findings (v) failure of 12-weeks conservative treatment.
Exclusion criteria were: (i) non-contaminated disc her-
nia exceeding the one third of the spinal canal on the 
sagittal MRI scans (ii) sequestration of the disc (iii) 
central or lateral recess spinal stenosis (iv) recurrent 
herniated disc or previous surgery at the affected level 
(iii) segmental instability or spondylolisthesis (iv) spinal 
tumor or infection (v) vertebral fracture.

Methods
A prospective study was designed and conducted. 
One-hundred and twenty (120) patients, diagnosed 
with surgically treatable LDH, were enrolled in our 
study. All patients underwent PTED for LDH in 2015-
2016. Patients postoperative evaluation was per-
formed at regular chronic intervals in 6 weeks and in 3, 
6 and 12 months postoperatively. Uniform established 
clinical scales were recruited for this purpose. Visual 
Analogue Scale (VAS) score was utilized for low back 
pain (VAS-BP) and lower limb pain (VAS-LP) assess-
ment. Health-Related Quality of Life (HRQoL) assess-
ment was conducted with Short-Form 36 Health Sur-
vey Questionnaire (SF-36).
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Surgical Technique
All patients enrolled in this study have been subjected to PTED by the same experienced in the technique spine 
surgeon (KS). Technique was conducted under local anesthesia and mild sedation. Patients were constantly 
monitored in terms of pulse rate, oxygen saturation, blood pressure and electrocardiographic signals. Patients 
were preoperatively placed in lateral decubitus position, lying down on the opposite side, so that lesion was 
confronted upwards. Surgical field disinfection was initially conducted, with subsequent local anesthesia admin-
istration at entry point of the needle. Entry point was determined to be 11 cm away from midline. Needle was 
transforaminally promoted through the anatomic triangle (safe zone) first described by Kambin and Brager7. 
Operated level was fluoroscopically identified, with subsequent administration of mild sedation and anesthesia 
(fentalyle ampule). Three different size reamers (5.5, 6.5, 7.5 mm, Joimax System) were sequentially passaged 
through the foramen (Figure 1).  Insertion of cannula and endoscope with parallel attention to nerve root preser-
vation constituted the next step. Herniated disc material was finally removed with graspers (Figure 2). Patients 
were transmitted to wards for the following our, with subsequent mobilization. They were discharged in the first 
postoperative day, with follow-up conducted in 6 weeks and 3,6 and 12 months postoperatively.

Figure 1: Surgical placement of patient,  
entry point highlighting and foraminal  
enlargement with reamers recruitment.

Figure 2: Fluoroscopic view of endoscope insertion  
at the operated level.

Visual Analogue Scale recruitment
Visual Analogue Scale (VAS) is widely utilized for eval-
uation of various parameters as pain. A unipolar hori-
zontal line of 100mm length was utilized in this study. 
Patients were asked to demonstrate their subjective 
intensity of pain in two different scales, for leg and low-
back pain respectively. Scales completion was con-
ducted preoperatively and in each regular follow-up in-
terval. Individual scores were calculated in mm, being 
settled with an approach of one decimal place. Clinical-
ly considerable alteration was determined at level of 9 
mm. Accompanying demographic parameters as age, 
gender, as well as pain etiology were not individually 
examined8. 

Short-Form 36 Health Survey Questionnaire  
(SF-36)
SF-36 institutes a well-established method for 
Health-Related Quality of Life (HRQoL) assessment 

in spine surgery9. This multifaceted questionnaire con-
sists of 36 items, reflecting 8 distinguished parameters 
of general health; physical function (PF), role-physical 
(RP), bodily pain (BP), general health (GH), energy, 
fatigue and vitality (V), social function (SF), role-emo-
tional (RE) and mental health (MH). This questionnaire 
was completed from all patients in follow-up sections. 
Each individual results were collected and processed, 
in order to represent a percentage number. Enhanced 
quality of life is connected with higher scores in this 
questionnaire. Questionnaires were theorized invalid 
when percentage of completed entries was lower than 
50%.

Statistical Analysis
Statistical package SPSS, version 23.00 (SPSS Inc, 
Chicago, IL) was recruited for data statistical process. 
Continuous variables (VAS and SF-36 scores) were 
presented as mean ± standard deviation (SD), while 
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categorical variables were expressed as percentag-
es. The level of statistical significance was defined at 
P=0.05, recruiting specific statistic tests (student t-test 
or Mann-Whitney test, according to the presence or 
absence of normal distribution) for continuous parame-
ters statistical comparison.

RESULTS

All patients successfully completed all follow-up inter-
vals. Percentage of 1 year follow-up was thus, 100%.  
Demographic characteristics of patients enrolled are 
featured in Table 1

Parameter Absolute Number 
(Percentage)

Population Size 120 (100)

Gender

Male

Females

 64 (53.3) 

 56 (46.7)
Age 

≤ 60

> 60

Mean ± Standard  
Deviation

78 (65.0)

42 (35.0)

54.9 ± 13.1

Operated Level

L3-L4

L4-L5

L5-S1

21 (17.5)

69 (57.5)

30 (25.0)

Table 1: Patient Demographic Characteristics

Mean operative time was calculated at 31.2 ± 3.1 min-
utes, with limited blood loss. Conversion to open sur-
gery was essential in none case. Intraoperative compli-
cations were absent, while, 3 (0.3%) patients presented 
hypesthesia in lower limb directly postoperatively, fully 
recovered in 6 weeks of the follow-up. Neurogenic dys-
function was also occasionally presented in 2 (0.2%) 
patients, featuring the same recovery pattern. Revision 
surgery was required in none cases, after the 1 year 
follow-up.

VAS scores preoperative and postoperative evalua-
tion denoted a statistically significant enhancement 6 
weeks postoperatively, in comparison with preopera-
tive standards. In addition, stabilization with minimal 
rates improvement was present in the subsequent in-
tervals of follow-up, until the first year (Figure 3). This 
improvement pattern was similar in VAS-LP and VAS-
BP evaluation. VAS scores featured a clinically and 
statistically considerable amelioration 1 year postoper-
atively, when compared with preoperative values.

Figure 3: VAS-LP score fluctuation during regular follow-up 
intervals.

All patterns of SF-36 presented also similar enhance-
ment pattern. Indexes were remarkably enhanced 6 
weeks postoperatively, featuring a subsequent sta-
bilization with minor improvement (Figure 4). Among 
different parameters evaluation, enhancement was de-
tected to be admirable in PF, BP and RE. However, pa-
tients performance in other scores was also notewor-
thy, with end follow-up values presenting a statistically 
significant enhancement in comparison with baseline 
preoperative values. Improvement of all studied index-
es is analytically featured in Figure 5.

Figure 4: BP score enhancement among the various sections 
of follow-up.
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Figure 5: Schematic representation of all studied indexes 
alteration in different follow-up intervals.

DISCUSSION

Lumbar Disc Herniation (LDH) constitutes an extreme-
ly usual scenario in clinical practice. In US, incidence 
of symptomatic LDH has been reported to be 1-2%, 
affecting thus a remarkable part of the population. The 
great volume of surgeries performed for symptomat-
ic LDH, in conjunction with the direct (conservative/
surgical treatment and rehabilitation) and indirect (lost 
working hours) costs demonstrate a significant impact 
of LDH in socioeconomics10.
LDH etiology is poorly understood10. LDH is conven-
tionally theorized to constitute the end outcome of de-
generative, mechanical, traumatic, as well as genetic 
factors interaction11.  Current literature further strength-
ens the opinion of multifactorial nature of LDH, by the 
report of various potential novel etiologies, including 
infectious microorganisms, as well as inflammatory 
mediators12.  Propionibacterium Acnes (P. acnes) has 
been advocated to potentially contribute in LDH patho-
genesis. Clinical symptomatology may even be partial-
ly attributed to this low-grade infection11. Furthermore, 
an abundance of molecules as growth factor, matrix 
metalloproteinases, and pro-inflammatory cytokines 
may participate in LDH pathogenesis10. IL-21 has 
been published to exacerbate lumbar disc degenera-
tion, by stimulating TNF-a through specific signaling 
pathway13. Evolvement in LDH pathogenesis under-
standing has led to new therapeutic targets; TNF-a 
inhibitors and platelet-rich plasma injection represent 
innovative conservative treatment strategies12.
Clinical manifestations of LDH include local-low back 
pain and potentially sciatica. The pathogenesis and 
etiology of clinical symptoms emergence constitutes 
probably a multifactorial interaction of various anatom-
ic elements as the dural sac, nerve roots and nucleus 
pulposus. Local microcirculation alteration in conjunc-
tion with the presence of inflammation in herniated 
nucleus pulposus tissue may also contribute to symp-
toms emergence4.

Surgical treatment of symptomatic LDH has been shift-
ed from conventional open microdiscectomy to mini-
mally invasive spine surgery, including the recruitment 
of full-endoscopic techniques14. The rapid evolvement 
of PTED has raised the issue of its potential superi-
ority over conventional microdiscectomy.  The lack of 
randomized controlled trials in current literature is re-
sponsible for not clearing this issue15. Nevertheless, 
PTED features particular surgical and clinical advan-
tages over microdiscectomy, which have been exten-
sively reported4,6,15,16. PTED requires an incision of only 
8mm, with subsequent preservation of dorsal mus-
culature, as well as osseous and ligamentous struc-
tures4,15. Minimization of epidural space scarring allows 
the efficient conduction of a potential revision surgery, 
while intraoperative blood loss is minimal6,15. The re-
cruitment of endoscope provided direct visualization of 
the intervertebral space, while, clinically, PTED is also 
associated with more rapid rehabilitation, decreased 
hospitalization times, and, lower perioperative morbidi-
ty rates15,16. On the other hand, PTED is reported to be 
a generally safe method, in the terms of complications 
emergence17. The remarkably low percentage of com-
plications in our study advocates for this thesis.
Impact of PTED in HRQoL constitutes an issue of sub-
stantial importance, contributing thus to the potential 
recruitment of this technique by spine surgeon. Our 
outcomes demonstrated the beneficial effect of PTED 
in all individual parameters of HRQoL 1 year postop-
eratively, as evaluated with SF-36 questionnaire. Fur-
thermore, PTED was concluded to have an observ-
ableness impact on patients postoperative pain levels. 
Low-back, as well as lower extremity pain, which insti-
tute the quintessence of LDH symptomatology, were 
both satisfactorily alleviated 1 year postoperatively. 
However, operated level in PTED seem to constitute 
an important parameter of HRQoL anticipation. Physi-
cal functioning, a fundamental parameter of HRQoL in 
SF-36, has been reported to be greater enhanced in 
patients operated in L3-L4 intervertebral level, in con-
trast to L4-L5 and L5-S1. Anatomic limitations as the 
decreased foraminal diameters and larger transverse 
processes in lower lumbar levels, as well as the pres-
ence of iliac wings may rationalize the above conclu-
sion4.
Perioperative analgesic management of patients in 
PTED is of crucial importance. Zhu et al. retrospec-
tively studied 132 elderly patients, emphasizing in 
the comparison of postoperative functional outcomes 
in local and epidural anesthesia conduction. Epidural 
anesthesia was reported to provide more satisfactory 
analgesia intra- and postoperatively, concerning lum-
bar and lower limb pain. However, clinical general out-
comes were equal in the two anesthesia methods18.  
Intraoperative pain intensity may be further abated 
with administration of morphine preoperatively. Fan et 
al. retrospectively evaluated 62 patients, examining the 
potentially beneficial effect of preoperative intramus-
cular morphine injection in general analgesia. It was 
concluded that intraoperative pain was remarkably di-
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minished, providing parallely an enhanced satisfaction 
rate of patients postoperatively19.
Endoscopic spine surgery continues to evolve rapidly 
in recent years, with gradual widening of techniques 
utilization indication. Recruitment of endoscopy in 
cervical and thoracic disc herniations, intensely mi-
grated disc herniations, as well as in spinal stenoses 
and fusion surgeries indicates the potential multimod-
al utility of the respective techniques14. The presence 
of multiple episodes of LDH may also be treated with 
endoscopic spine surgery, ensuring thus the anatomic 
integrity of posterior spine elements20. PTED may also 
be performed in cases of residual/recurrent LDH and 
foraminal stenosis presentation, as a complication of 
a previously conducted lumbar spinal fusion. Wu et al. 
published a retrospective study of 16 patients with back 
and leg pain after lumbar spinal fusions, and imaginary 
characteristics of recurrent/residual LDH and/or foram-
inal stenosis. PTED was recruited instead of an open 
repeat decompression and spinal fusion extension, 
featuring favorable surgical and clinical outcomes. 
Foraminal decompression was satisfactorily conduct-
ed through a different anatomic route, without further 
spine destabilization required21. Design and publication 
of further studies in literature is expected to outline the 
multifaceted role of PTED in management of LDH and 
other spine ailments.

CONCLUSIONS

Aim of this study is to report specific results about the 
role of endoscopy in LDH management. Our outcomes 
advocate the advantages of PTED reported in litera-
ture, as minor intraoperative hemorrhage, short hospi-
talization times and low perioperative morbidity rates, 
demonstrating the safety of the techniques. Clinical 
postoperative outcomes of PTED were also detected 
to be favorable, with remarkable enhancement in all 
parameters of HRQoL and alleviation of pain 1 year 
postoperatively. Further studies and, particularly ran-
domized controlled trials with major population sizes 
are required, in order to exclude safer conclusions 
about PTED surgical and clinical outcomes.
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Развитието на спиналната хирургия през последни-
те двадесет години в световен мащаб се отрази и 
в нашата страна. Развиха се няколко основни цен-
трове за лечение на заболяванията на гръбначния 
стълб. Приоритетно внимание се отделя на трав-
матичната и дегенеративна патология. Това дове-
де до сравнително неконтролирано хирургично ле-
чение на патология, изискваща коренно различно 
мислене и хирургична техника. То е осъществявано 
от лекари – ортопеди или неврохирурзи, с недоста-
тъчно изграден професионален опит. 
Необходимостта от създаване на нова специалност – 
„СПИНАЛНА ХИРУРГИЯ” стои на високо място 
в съвременната медицинска клинична практика 
в световен мащаб. На фона на субспециалности, 
като „Спортна медицина”, „Медицина на масовите 
бедствия” и пр., всички субспециалности на Въ-
трешната медицина, считаме, че необходимостта 
от нова специалност „СПИНАЛНА ХИРУРГИЯ” е от 
изключително важно значение. 
Въпросът е поставян няколкократно на големи све-
товни форуми от водещи световни специалисти. На 
конгрес на SFCR във Франция преди две години, 
R. De Wold, USA, и D. Chopin, Франция, направиха 
обръщение към колегите от Европа за повишаване 
нивото на подготовка на хирурзите. Застъпиха се за 
създаване като самостоятелна специалност СПИ-
НАЛНА ХИРУРГИЯ.
Повдигаме въпроса на национално ниво, като пред-
лагаме да бъде изготвено становище към съответ-
ните власти с мнението на колегията.
След проведени консултации с водещите лекари 

специалисти по спинална хирургия, се оформи 
мнение за създаване на „Асоциация на спинални-
те хирурзи в България”. Членове могат да бъдат 
лекари с призната специалност по неврохирургия 
или ортопедия, който работят в съответни научни 
и лечебни звена на здравеопазването в България, 
и гост-членове от всички страни на Света. То е с 
юридически самостоятелен статут, и осъществява 
научно-изследователска дейност, във тясна връзка 
с университети, факултети, клинични звена, науч-
ни дружества със сходна дейност. Ще провежда 
годишни срещи под формата на конференции, и 
ще има собствено печатно издание и в електронен 
вариант.
Учредителното събрание на „Асоциация на спинал-
ните хирурзи в България”  се проведе през 2010 г., а 
през 2021 г. бе пререгистрирано съгласно изисква-
нията на нормативната уредба на Р България. Ней-
ни основоположници са проф. Стефан Станчев и 
проф. Васил Каракостов.
Идеята за специалност, занимаваща се с хирур-
гичното  лечение на заболяванията и травмите на 
гръбначния стълб се дискутира много и отдавна. 
Ние считаме, че трябва да има такава специалност 
в България, която да се признава след съответно 
обучение (2-3 години) в специализирана база, и 
след като кандидатите имат вече придобита спе-
циалност по ортопедия или неврохирургия. Най 
вероятно ще поддържаме искането за втора, тясна 
специалност, след придобиване на една от двете 
основни – неврохирургия, или ортопедия. 
Предпочита се наименованието “СПИНАЛНА ХИ-
РУРГИЯ”, което е популярно в света във връзка с 
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преобладаващата употреба на английския език на-
всякъде (spinal surgery). 
Процедурата у нас  е трудна,  мудна, минава през 3 
министерства - МЗ, МОН  и МФ, докато наредбата 
бъде изменена и приета. 
Нашето мнение е да има такава специалност, като 
трябва да се обсъди на конференциите/конгресите  
на ортопедите и неврохирурзите, от там да тръгне 
предложението.  

ОРТОПЕДИЯ:

Специалността “Ортопедия и травматология” се 
отделя от специалността “Хирургия” след 1951, ко-
гато се създава ИСУЛ и Катедрата по ортопедия и 
травматология с ръководител Проф. Бойчо Бойчев. 
Първите специалисти, които са имали преди това 
специалност по хирургия, са карали първите кур-
сове за специализация в ИСУЛ, в периода след 
тази година, и са придобили втора специалност 
през 1953-1954 г. Преди това призната от МЗ спе-
циалност по ортопедия и травматология са имали 
отделни лекари проф. Б. Бойчев, проф. Б. Хаджис-
тамов, проф. Б. Конфорти и др. - това са пионерите 
в тази специалност. 
Със създаването на ИСУЛ и новата регулация на 
специалностите се развива една дивергенция меж-
ду ортопедията и неврохирургията, която дълго 
време пречи на комплексното развитие на спинал-
ната хирургия. 
Особено влияние и роля за тази практична, но не-
адекватна демаркация са изиграли първите ръко-
водители на ортопедията и неврохирургията у нас, 
съответно  проф. Б. Бойчев и проф. Ф. Филипов. 
Например, разделянето на фрактурите на гръбна-
ка на миелични и амиелични, на преминаването на 
дисковите хернии и други дегенеративни заболява-
ния на гръбнака към неврохирургията и прочие. 
Трябва да мине много време, докато нещата започ-
наха да се променят (особено след като се създаде 
Клиниката по Гръбначна хирургия в Горна баня – 
1976 г. с ръководител Доц. Г. Каймакчиев, и 1989 
г. с  ръководител Проф. Д-р Панайот Танчев. Тези 
специалности по своята методология последваха 
модерното развитие в света към конвергенция и 
оформяне на спиналната хирургия като специали-
зиран профил  – формално или неформално. 
През 1991 година по инициатива на проф. М. Ган-
чев, доц. П. Танчев, проф. А. Къркеселян, проф. 
Унджиян, доц. В. Бусарски, доц. К. Романски, проф. 
В. Василев и др. беше   създадена Секция по гръб-
начна хирургия към БОТА с председатели доц. П. 
Танчев и проф. В. Бусарски,  и участие на неврохи-
рурзи, което е признато от СНМД.
Имахме 7 успешни  конференции с международно 
участие. В момента тя съществува, и се прелива в 
дейността на БАСХ. Има осъществени 3 междуна-

родни научни конференции.

НЕВРОХИРУРГИЯ

През 1942 г. се открива първото Неврохирургично 
отделение към Невропсихиатричната клиника на 
Александровска болница – Софийски медицински 
университет.  През 1946 г. отделението по неврохи-
рургия се трансформира в Самостоятелен център 
по неврохирургия. През 1952 г. се основава Катедра 
по неврохирургия на територията на Университет-
ска болница – “Александровска” – София, с ръко-
водител проф. Ф. Филипов.
От 1998 г. се разви колаборация между клиника-
та по неврохирургия на УМБАЛ „Александровска” 
и проф. Ст. Станчев, като се наследиха традици-
ите, установени от проф. А. Къркиселян, проф. В. 
Бусарски, проф. К. Романски, доц. Цеков, проф. В. 
Каракостов, проф. П. Танчев, проф. Л. Стоков, за 
съвместна работа в областта на спиналната хирур-
гия, която продължава и до днес.
Нашето мнение е да има такава специалност, като 
трябва да се обсъди на конференциите/конгресите  
на ортопедите и неврохирурзите, от там да тръгне 
предложението.   

Адрес за кореспонденция:
Проф. Д-р Стефан Станчев
Клиника по Ортопедия, 
Травматология и Спинална Хирургия
УМБАЛ „МЕДИКА“ - Русе
Русе, ул. Рига 35
e-mail: sstanchev@mail.bg
тел: 0887 978 779

Address for correspondence:
Prof. Dr. Stephan Stanchev
Clinic of Orthopaedy, Traumatology and Spine 
Surgery
University Hospital – MEDICA - Ruse
Ruse, Riga str. 35
e-mail: sstanchev@mail.bg
Tel: +359 887 978 779
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